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आ.व. ०७९/०८० को लागि आरुघाट िाउँपागलका िोरखाको 
िाउँसभाबाट प्रस्ागव् नीग् ्था कार्यक्रमहरू !

@
आ.व. ०७९/०८० को लागि आरुघाट िाउँपागलका िोरखाको 
िाउँसभामा प्रस्त्ु  बजेट बक्तबर !@

#
आरुघाट िाउँपागलकाको गवगनरोजन ऐन–२०७९
सभाबाट सवीकृ् गमग्ः २०७८/०३/३० !*

$
आरुघाट िाउँपागलकाको आगथ्यक ऐन २०७९ 
आरुघाट िाउँपागलका, िोरखा िण्डकी प्रदशे !(

% सामागजक सतुरक्ा भत्ा द्ा्य, नगवकरण िनने समर ्ागलका #!

^
िाउँपागलका, गवगभनन शाखा ्था व्डा कारा्यलरहरुको कार्यक्रम रोजना ्था 
बजेट गववरण #@

& गवषरि् सगमग्को गववरण जनप्रग्गनगि मात्र (!

* आरुघाट िाउँपागलकाका जनप्रग्गनगिहरुको  गबबरण (@

( आरुघाट िाउँपागलकाको कम्यचारीहरुको नाम, पद ्था समपक्य  गववरण ($
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आरुघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्ययू, 
प्रमुख प्रशासकी्य अलिकृतज्ययू, 
वडा अध्यक्षज्ययूहरु, 
गाउँ का्य्यपालिका सदस्यज्ययूहरु, 
गाउँ सभाका सदस्यज्ययूहरु, 

सबै मा्ह्का सबै राष्ट्रसेवक कम्यचारीहरु, सतुरक्ाकममीहरु, पत्रकारहरु, बतुगधिजीवी ्था समाजसेवी महानतुभावहरु,
समपपूण्यमा आरुघाट िाउँपागलकाको नीग् ्था कार्यक्रम प्रस्त्ु  िन्य आरोगज् एघारौं िाउँसभामा हागद्यक सवाि् िद्यछतु  ।

समब् ्२०७९ साल बैशाख ३० ि्े समपनन सथानीर ्हको गनवा्यचनबाट हामीलाई म्दान मार्य ् गनवा्यगच्  िनतु्यहुने 
र िाउँसभाका सबै सदसरहरुलाई पाँच बषने कार्यकालका लागि िाउँपागलकाको गवकासमा जोग्डने अवसर गदनतुभएकोमा 
समपपूण्य आरुघाट िाउँपागलकावासी आमा, बतुवा, दाजतुभाई, गददीबगहनीहरु लिार् सबैमा हागद्यक िनरवाद ्था आभार 
प्रकट िन्य चाहनछतु  । 

प्रथम् म रस सतुखद अवसरमा राष्ट्र र जन्ाका लागि गवगभनन कालखण्डमा आफनो अमतुलर जीवन समप्यण िनतु्य हुने 
ज्ा् अज्ा् वीर शहीदहरु प्रग् सममानका साथ हागद्यक श्रधिाञजली अप्यण िद्यछतु  साथै गवगभनन द्वनद्वकालका घाई्ेहरूको 
गशघ्र सवास्थरलाभको कामना वरक्त िद्यछतु  । 

िाउँपागलकामा जनप्रग्गनगि सगह्को सथानीर सरकार संचालन भएको पगहलो कार्यकालको ५ बष्य पपूरा िरी हामी 
नवगनवा्यगच् जनप्रग्गनगिहरु दोस्ो कार्यकालको पगहलो बष्यमा प्रवेश िददैछौं । िएका वष्यहरुमा कोरोना भाइरस 

महामारी लिाए्का भपूकमपद्वारा गसगज्य् पतुन:गनमा्यणका कार्यहरु र गवगभनन वािा अवरोिहरुको सामना िददै 
समसराहरुलाई गचददै सथानीर ्हको जिलाई बगलरो बनाउनको लागि गवशषे रोिदान िनने गनव ््यमान अधरक् लिाए्का 
समपपूण्य जनप्रग्गनगिहरुलाई िनरवाद प्रकट िद्यछतु  । 

रस आरुघाट िाउँपागलकाको समग्रमा छैटौं ्था सथानीर दोस्ो गनवा्यचन पगछको पगहलो वागष्यक बजेट समबनिी 
ऐग्हागसक नीग् ् था कार्यक्रम प्रस्त्ु  िन्य पाउँदा अन्र हृदर दगेखनै िौरवागनव् भएको छतु  । रस आरुघाट िाउँपागलकालाई 
समतुनन्, नमतुना रोगर िाउँपागलका गवकासशील बनाउनका गनगम् नीग्, रोजना र कार्यक्रम ्जतु्यमा िन्य गवगभनन चरणमा 
सहरोि पतुरा्यउनतुहुने उपाधरक्जरपू, अनर जनप्रग्गनगिजरतुहरु, प्रमतुख प्रशासकीर अगिकृ् ् था समपपूण्य राष्ट्रसेवक कम्यचारीहरु, 
गवगभनन राजनीग्क, शगैक्क, सामागजक, प्रशासगनक, वतुगधिजीवी वि्य साथै मरेा शतुभ गचन्क िाउँपागलकावासी दाजतुभाई, 
्था गदगदबगहगनहरु सबैमा हागद्यक िनरवाद ज्ापन िद्यछतु  ।

राजरको पपून्य संरचना पगछको दोस्ो सथानीर गनवा्यचनबाट अभप्ू पपूव्य आशा र भरोसा िरी सबैभनदा नगजकको छतु दा 
छोइने, हदेा्य दगेखने, महसतुर िदा्य भगेटने, सथानीर सरकारको िहन गजममवेारीमा म लिाए् हाम्ो गटमलाई अतरागिक 
म्का साथ गवजर िराउनतु भई रस आरुघाट िाउँपागलकालाई गदिो गवकास मार्य ् “सममुनत, खुसी र सखुी आरुघाट 
गाउँपालिका” बनाउने जतुन गजममवेारी गदनतुभएको छ, तरसलाई इमानदारीका साथ रो ५ वषने कार्यकालमा पपूरा िनने वाचाका 
साथ आिामी आगथ्यक वष्यका लागि दहेार बमोगजमका क्ेत्रि् नीग् ्था कार्यक्रमहरू प्रस्त्ु  िरेको छतु  । 
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नीति िथा कार्यक्रमको मूल लक्र :- 

आरुघाट िाउँपागलकामा पागलका स्रीर र व्डा स्रीर िौरवको आरोजनाहरु गकटान िरी “एक वडा एक पलहचान, एक 
गौरवको ्योजना हाम्ो अलभ्यान”  रहने लक्र गलएका छौ ँ। साथै आिामी बष्यमा संचालन हुने सबै कार्यक्रमहरु 
प्रग्रलमतुलक, गदिो ्था समावेशी गवकासको लक्र ्र्य  उनमतुख रहने गवश्ास गलएका छौं । िण्डकी प्रदशेको 
सहरोिमा िाउँपागलकाले रस अगघ ्रार िरेको आवगिक रोजनालाई आिार मानद ै रोजनाहरु छनौट िनने र 
आवगिक रोजनामा संशोिन आवशरक परेमा सो अनतुरुप िरी भगवष्रमा रोजना ्था बजेट गबगनरोजन आवगिक 
रोजना बमोगजम  हुने वरवसथा गमलाइने प्रण िन्य चाहनछौ । 

लिष्यगत क्षषेत्रमा आगामी आ.व.मा लनमन नीलत तथा का्य्यक्रम लिइनषेछ ।
आलथ्यक लिकास
क) कृलष तथा पशु 

१. कृगष ्था पशतुपालनलाई वरवसार मतुलक बनाउन  एवं उचच उतपादन ्र्य  जो्ड गदइनेछ । कृषकहरुलाई सामतुगहक 
रुपमा ठतुलो पररमाणमा उतपादनमतुखी वरवसार िन्य जो्ड गदइनेछ ।

२. िाउँपागलकाको गबगभनन सथानको माटो पररक्ण िरी उपरतुक्त्ाको आिारमा कृगष उतपादनको लागि प्रदशे सरकार र 
संघ सरकार संिको समनवरमा पकेट, बलक एवं जोन उतपादन क्ेत्रहरु संचालन िन्य जो्ड िररनेछ ।

३. हावापानी र माटो अनतुसारको निद ेबाली उतपादनमा कृषकहरुलाई अगभपे्ररर् िररने छ । 
४. आिामी बष्य गभत्र कृषक बिमीकरण कार्यक्रम समपनन िददै कृषक समतुहको सपूचीकरण िरी कृगष ् था पशतु सेवालाई सरल 

र सतुगबिारतुक्त ढंिबाट कृषक समतुह ्था संजाल मार्य ् पररचालन िन्य जो्ड गदइनेछ । 
५. कृगष ्था पशतु प्रसार कार्यक्रम अन्ि्य् औषगि, बीउ बीजन, गबषादी, मल, परजीवी गनरनत्रणका कार्यलाई गनरन्र्ा 

गदइनेछ । कृषकहरुलाई समरानतुकतु ल आितुगनक ्था वरवसागरक गकगसमका ्ागलमको प्रवनि गमलाइनेछ ।
६. िाउँपागलकामा घाँस ्था रलरतु ल लिार्को बोटगबरुवा उतपादनको लागि सथापना भएका नस्यरीलाई गनरन्र्ा 

गदन उगच् कार्यक्रमको वरवसथा िररनेछ ।
७. िाउँपागलकामा दतुगिजनर, मासतुजनर उतपादनको क्ेत्रमा आतमगनभ्यर हुनको लागि पशतुपनछीको नश्ल सतुिार, भकारो एवं 

िोठ सतुिार र चरण सतुिार कार्यक्रमलाई थप सतुिार िददै गनरन्र्ा गदइनेछ ।
८. भैंसी, कतु खतुरा, भें्डा/बाख्ा, िाई,  बंितुरपालन, माछा पालन कार्यक्रमलाई थप पररष्कृ् बनाउंद ैवरवसारीकरण ्र्य  

लागनेलाई वरगक्ति् ्था सामतुगहक रुपमा अनतुदान गदने बा्ाबरण बनाइनेछ । 
९. कृगष ्था पशतु गबमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गकसानहरुलाई गबमा कार्यक्रमको राइदा र रसमा  समागह् 

हुनको लागि कृषक गबमा अगभमतुखीकरण कार्यक्रम संचालन िररनेछ । 
१०.  कृगष क्ेत्रको लाि्लाई नरपूनीकरण िन्यको लागि कृगष औजारहरुको गव्रण साथै गहउँद ेर बषने गसंचाइको वरवसथा 

िररनेछ । कृगष औजार गव्रण िदा्य बहुसंखरक जन्ालाई सतुगविा गदनसकने लाभग्राहीहरुको छनौट ्र्य  गबशषे धरान 
गदइनेछ ।

११.  नेपालम ैरहकेा एवं गवदशेबाट रगक्य एर आएका रतुवाहरुलाई कृगष ्था पशतुपालन वरवसारमा आरतु ले गसकेका ज्ान 
गसप र प्रगवगिको आिारमा गबकास िन्यको लागि उगच् सहरोिको वरवसथा िररनेछ । 

१२.  कृगष ्था पशतुजनर उतपादनलाई  बजारको उपरतुक्त पहुचँको िाउँपागलकामा एक कृगष ्था पशतु हाट बाजार वरवसथा 
िनतु्यका साथै िाउँपागलका भनदा बागहरको क्ेत्रमा समे्  बजार वरवसथापनको लागि कृगष सहकारीहरुको पररचालन 
िनने एवं प्रदशे र केनद्र सरकारसँि समनवर िददै थप बजार वरवसथापनको लागि पहल साथै थप  अधररन िररनेछ ।
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१३.  िाउँपागलका गभत्रका गकसानहरुले उतपादन िरेको कृगष उपज वस्तुहरु ् रकारी, रलरतु ल संकलन, भण्डारण, गचसरान 
केनद्र (Cold Store) साथै पशतु केनद्र सथापनाको लागि समनवर ् था पहल िररनेछ र आरुघाट दतुगि सहकारी संसथाको 
अनतुिमन गनरमन िरी दतुगि सहकारीलाई थप वरवगसथ् ढंिबाट संचालन िररनेछ । 

१४.  िाउँपागलका गभत्र खे् ी रोगर जमीन बाँझो बसने समसरा बगढरहकेोले बाँझो जगिामा सामतुगहक वा वरगक्ति् स्रमा 
खगे् िन्य चाहनेलाई प्रोतसाहन िररनेछ । साथै जगमन बाँझो राखने वरगक्तहरुलाई कृगष अनतुदानका कार्यक्रममा समावेश 
निररने नीग् गलइनेछ ।

ख) उद्यमशीिता, उद्योग तथा व्यवसा्य 

१. उद्यमशील्ागबकास कार्यक्रम अन्ि्य् रस अगघ नै गसप गसकेका वरगक्तहरुलाई पतुन्ा्यजिी ्ागलम एवं थप गसप 
गबकासको ्ागलम संचालन िनतु्यका साथै व्डास्रमा नै रस्ा ्ागलमको संचालनको वरवसथा गमलाइनेछ ।

२. आरुघाट िाउँपागलकाको व्डा नं. ५ को वाराक नगजक प्रस्ाव िररएको उद्योिग्राम बनाउने सथानको उपरोगि्ा हरेी 
गहमाली भिेका ज्डीबतुटीहरुको प्रशोिन केनद्र सथापना िन्यमा सबै पक्सँि समनवर िररनेछ ।

३. िाउँपागलकागभत्र रहकेा वरवसार, उद्योि एवं बागणजर रम्यहरुलाई वरवसार द्ा्यको दाररामा लराई ््थरांक 
अद्यावगिक िररनेछ । साथै उद्योि बागणजर संघसँिको सहकार्यमा सथानीर वरवसारीहरुलाई सरकारको कर 
प्रणालीको बारेमा आवशरक ज्ान एवं क्म्ा गबकासको कार्यक्रमलाई गनरन्र्ा गदइनेछ ।

ग) प्य्यटन तथा ससंकृलत प्रिि्यन 

१. िाउँपागलकाले िाउँपागलकाको क्ेत्रगभत्र सांसकृग्क एवं पर्यटकीर क्ेत्रको रुपमा गबस्ार िन्य समभावना बोकेका 
िागम्यक सथल, पर्यटकीर सथल, प्राकृग्क ितुरा लिार्को क्ेत्र को संरक्ण एवं समबि्यनमा गबशषे जो्ड गदइनेछ । 
साथै साहगसक पर्यटनको समभावना भएका सथलको गबकासको उपरतुक्त्ा अधररन बारे थप  पहल िररनेछ ।

२. ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवि्यन िन्य िाउँपागलकाको व्डा नं. ५ र ६ को आगप्रक र व्डा नं. ३ को सवाँरािाउँ लिार् अनर 
उपरतुक्त िाउँहरुमा होमसटेको गवकास र सग््डाँ्डामा DPR अनतुसार पर्यटन गवकास र गवस्ारको साथै सग््डाँ्डा-
िाचने-मनासलतु पर्यटन पदमाि्यको गबस्ार कार्यक्रमलाई गनरन्र्ा गदइनेछ ।

३. आरुघाट िाउँपागलका गभत्र बतुढीिण्डकी जलाशररतुक्त जलगबद्यत्ु  आरोजनाले ्डतुबान हुने आरुघाट बजारको 
ऐग्हागसक र साँसकृग्क महतव दशा्यउने वतृ्गचत्र बनाई प्रचारप्रसार िररनेछ ।

४. पर्यटकीर समभावना बोकेका थप पदमाि्य, प्राकृग्क सथल र संरचनाहरुको समभावर्ा अधररन िददै कारा्यनवरन िनने  
्र्य  पहल िररनेछ  । 

५. ठोटनेरी-ब्ासे ितुरा-शखंदवेी भरैबी थान- िंिा जमतुना नराँ ितुरा-मघेथतुन सटोनपाक्य  घागमलंिढी हुदँ ैव्डा नं १ को 
िांिचे्  दवेी थान छराङ्थोङ ितुरा कतु मबतु कतु ना माने ्डाँ्डा िणशे गहमाल िोसाईकतु ण्ड पदमाि्यको समभावर्ा अधररन 
िररनेछ  साथै पातले खक्य  र ितुनचे्  िाउँमा होमसटेको लागि अधररन िररनेछ ।

घ) सहकारी तथा भुलम व्यवसथापन 

१. िाउँपागलका गभत्र रहकेा सहकारी संसथाको क्म्ा गबकास एवं गनरमनलाई जो्ड गददं ै िाउँपागलकास्रमा एक 
सहकारी संघ सथापना िन्य जो्ड गदइनेछ  भने िाउँपागलका गभत्रका सहकारी संसथाहरु अनतुिमन र गनरमन िरी सहकारी 
मतुलर मानर्ा अनतुसार भए नभएको मतुलरांकन कार्यलाई गनरन्र्ा गदइनेछ ।
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२. राजरको ्ीन खमबे नीग् अनतुरुप सहकारी, गनजीक्ेत्र र सथानीर ्हको सरकारबीच साझदेारीमा आरआज्यनको 
कार्यक्रम संचालन िररनेछ तरस्ै िाउँपागलका गभत्र रहकेा सहकारीहरु मार्य ् पररचालन हुने पतुँजीलाई जन्ाको 
उतपादनमा लिानी िरी समगृधिसंि जो्डनको लागि सहकारीहरुले कृगष ्था पशतु वरवसारमा गनगचि् ऋण पररचालन 
िनने िरी कार्यगवगि र मापदण्ड बनाई लाितु िररने छ ।

३. संघीर सरकारको नीग् बमोगजम रागष्ट्रर भतुगम आरोिबाट संचालन िररने कार्यक्रमलाई सरल्ा पतुव्यक समपनन िन्य 
आवशरक समनवर ्था सहरोि िररनेछ ।

सामालजक लवकास 
क) लशक्षा

१. आरुघाट िाउँपागलकाको गवद्यालर गशक्ालाई वरवसथापन ्था गनरमन िन्य आवशरक पहल िररनेछ । सबै 
गवद्यालरको सघन अनतुिमन िरी गबद्यालरमा आवशरक रहकेो भौग्क स्ो् र सािन पररपपूग ््यको लागि पहल िररनेछ 
। गबद्यालरमा गवद्यत्ु ीकरण, इनटरनेट ज्डान र गवद्यत्ु ीर हागजरी ज्डानलाई समपनन िररनेछ ।

२. गवद्यालरमा अधरापन िराउने मगहला गशक्क ्था कम्यचारी प्रसत्ु ी गवदामा बसनतुपनने अवसथालाई मधरनजर िरी 
शगैक्क क्ग् नरपूनीकरणका लागि सट्ा गशक्क/ कम्यचारी वरवसथापनमा ५०% अनतुदान गदइनेछ । १०+२ चलेका 
गवद्यालरहरुमा गबद्याथमीसंखरा हरेी एक जना थप कारा्यलर सहरोिीको वरवसथा िररनेछ ।

३. प्र.अ. र गव.वर.स. अधरक्हरुका लागि SIP गनमा्यण ्था सामागजक लेखा परीक्ण समबनिी अगभमतुखीकरण 
्ागलमको वरवसथापन िररने छ । जनप्रग्गनगि, गबद्यालर वरवसथापन सगमग्, गशक्क अगभभावक संघ र गबद्यालर 
प्रशासन बीच छलरल र अन्रगक्ररा कार्यक्रमलाई गनरन्र्ा गदइनेछ । एकीकृ् पाठ्रक्रम कक्ा ४,७ र ९ मा लाितु 
भएको नराँ पाठ्रक्रम  समबनिी ्ागलमको वरवसथा िररनेछ । साथै गनरन्र गवद्याथमी मतुलरांकनलाई थप वरवगसथ् र 
प्रभावकारी बनाउन जो्ड गदइनेछ । माधरगमक र आिारभप्ू  ्हमा अधरापन िराउने अगं्रेजी, िगण् र गवज्ान गवषरका 
गशक्कहरुलाई ्ागलमको वरवसथापन िररनेछ । गबद्यालरमा गशक्क ्था कम्यचारीहरुलाई आवशरक रहकेा अनर 
्ागलमहरुको वरवसथापन िररनेछ ।

४. गवद्यालर गशक्ाको शगैक्क ितुणस्र अगभवगृद्व िन्य गवगवि अग्ररक्त कृराकलाप संचालन िररनेछ । राष्ट्रपग् रगनङ 
गशल्ड प्रग्रोगि्ालाई संचालन िररनेछ । असल अभरास िरी नमतुना रोगर कार्य िनने गवद्यालरलाई शगैक्क सत्रको 
उतकृष्ट गवद्यालरको रुपमा पतुरसकृ् िररनेछ । तरस्ै कक्ा ८ को  िाउँपागलका स्रीर वागष्यक परीक्ामा उतकृष्ट हुने 
गवद्याथमी र गशक्कलाई पतुरसकृ् िररनेछ ।

५. आिारभप्ू  ्ह कक्ा १-३ को सथानीर पाठ्रक्रम गनमा्यण िरी कारा्यनवरन िन्य पहल िररनेछ । बालगवकास केनद्रलाई 
वरवगसथ् र प्रभावकारी ढंिबाट संचालन िन्य बालकक्ा सहजक्ा्यहरुलाई ्ागलमको वरवसथा िररनेछ । आवशरक 
रहकेा गबद्यालर बागहरका  सथानहरुमा नगजकको गबद्यालरबाट संचालन हुने िरी थप बाल गबकास कक्ा संचालन 
िररनेछ ।

६.  गवद्यालर बागहर रहकेा बालबागलकाहरुलाई गवद्यालर भना्यमा समागह् िन्य गवद्यालर भना्य अगभरान ्था 
िाउँपागलकाले गवद्यालर बागहर रहकेा बालबागलकाहरुको हकमा अगभभावकतव गलइनेछ र गनरन्र्ा गदइनेछ ।

७. गवद्याथमी संखराका आिारमा गवद्यालरहरु िाभने, ्ह थपने, ्ह घटाउने, कक्ा थपने, घटाउने र मज्य िनने िररएका रस 
अगघ भएको कार्यलाई पतुनरावलोकन िददै आवशरक्ा अनतुरुप िररनेछ साथै िाउँपागलकाले  िनने अनतुदानको स्ो् 
गशक्कको वरवसथापन रसैको आिारमा िररनेछ ।
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८. िाउँपागलकामा करार गशक्कको गनरतुगक्त िन्यका लागि एकमतुष्ट रुपमा गशक्कहरुको परीक्ा गलई उत्ीण्य गशक्कहरुको 
रोष्टर ्रार िररनेछ । प्र.अ. हरुका लागि श् प्रग्श् थप भत्ालाई गनरन्र्ा गदइनेछ । भीमोदर सामतुदागरक 
करामपसमा बागष्यक २ उप–प्राधरापक बराबरको ्लब भत्ा अनतुदानको वरवसथापनलाई गनरन्र्ा गददं ै र रस बष्य 
छात्रवगृत् अक्रकोषमा  सहरोि िररनेछ ।

९. आरुघाट िाउँपागलकागभत्र संचागल् सामतुदागरक गवद्यालरहरुमा अधररनर् छात्रछात्राहरु मधरे िाउँपागलकाभर 
SEE पररक्ामा उतकृष्ट गबद्याथमीलाई रु. ५० हजार ्था अग् गबपनन, अपांि ्था दगल् ्र्य का  छात्रछात्राहरुलाई 
SEE मा B+ वा सो भनदा मागथललो ग्रे्डमा उत्ीण्य भई प्रागवगिक िार पढ्न चाहमेा एकपटकको लागि प्रग् गवद्याथमी 
रु ५०००० का दरले गदइद ैआएकोलाई गनरन्र्ा गदइनेछ ।

१०.  आगथ्यक रुपले गवपनन (नेपाल सरकारद्वारा गवपनन घरपररवार भगन जारी प्रमाणपत्र) र अपांि (अपांि पररचरपत्र 
भएको) गवद्याथमीहरुका लागि शगैक्क सामग्री गव्रण िररनेछ ।

११.  सामतुदागरक गसकाई केनद्रलाई गनरमन, अनतुिमन िरी वरवगसथ् ढंिबाट संचालन िन्य जो्ड गदइनेछ । साथै अनौपचाररक 
गशक्ा, बैकगलपक रुपमा पठन पाठन र गशक्ा गसकाई ् ागलम कार्यक्रममा सामतुदागरक गसकाई केनद्रलाई संलगन िररनेछ 
।

१२.  गदवा खाजा कार्यक्रम अन्ि्य् कक्ा ६-८ लाई संघीर सरकारले गदने गनण्यर भए अनतुसार थप कक्ा ९ र १० का 
गवद्याथमीलाई गदइनेछ ।

१३.  गवगभनन अग्ररक्त गक्रराकलाप/शगैक्क करालेन्डर गनमा्यण र कार्यनवरन ।
१४.  जनप्रग्गनगि, कम्यचारी, गशक्क, वरवसथापन सगमग्को बचचाबचची सामतुदगरक गवद्यालरमा पढाउनतुपननेछ ।
१५.  रोगर्ा पतुिेका गशक्कहरुलाई प्र.अ. गनरतुगक्त िरी कार्यनवरन  िररनेछ ।

ख) सवास्थ्य

१. नेपाल सरकारले ्ोकेका र सञचालन िरेका र सस ््य गशष्यकमा सञचालन िनतु्यपनने  समपतुण्य कार्यक्रम कारा्यनवरन िररने 
छ । नेपाल सरकारले गलएको गनग् अनतुरुप समपपूण्य नािररकहरुलाई सवास्थर गवमा कार्यक्रम मा समागह् िररने छ । 
गबपनन, दगल्, अपांि र जरेष्ठ नािररकलाई क्रमश: सवास्थर गबमा कार्यक्रमको दाररामा लराउन  प्रोतसाहन िररनेछ । 
िाउँपागलकाको सवास्थर ्था सरसराई नीग् ्र िरी कारा्यनवरनमा लराइनेछ ।

२. कोरोना भाईरस संक्रमण जस्ै गबगभनन समरमा रैगलन सकने गबपद ्था महामारी जनर रोि ्था समसराको 
समािानको लािी आवसरक पनने औषिी, गकट, औजार उपकरण खररद ्था द्रतु् प्र्ीकार्य टोली (RRT) लाई 
सकृर बनाईनेछ । हाल महामारीको रुपमा रैगलएको कोरोना महामारी संक्रमण रोकथाम ्था जोगखम नरतुगनकरणको 
लािी गबशषे कार्यक्रम सञचालन िररने छ ।

३. गदघ्य र रोिीहरुलाई प्रग् वरगक्त १ पटकको लागि रु.२५००० । उपचार खच्यको प्रबनि िररनेछ साथै सवास्थर उपचार 
राह् कोष लाई गनरन्र्ा गदइने छ । नेपाल सरकारले हालै लराएको मिृौला प्रतरारोपण िरेका, मिृौला ्डाइलाईगसस 
िराइरहकेो, करानसर गपग्ड् ्था मरेुदण्डको पक्घा् भई औषगि खाई रहनतु पनने गबरामीको लागि मागसक रु ५००० 
गदने गनण्यरलाई प्रभावकारी रुपमा कारा्यनवरन िररने छ । 

४. आमा सतुरक्ा कार्यक्रम अन्ि्य् संसथाि् प्रसत्ु ी सेवालाई प्रोतसाहन िरर "घरमा प्रसत्ु ी शतुनर िन्य"  ्ोके बमोगजम िभ्य 
जाँच िनने मगहलाहरुको लागि "िभ्यव्ी मगहला को गनशतुलक प्ररोिशाला पररक्ण" र "िभ्य जाँच िन्य आउँदा पोषण 
खच्य गदने" कार्यक्रम संचालन िररनेछ । तरसै िरी िभ्यव्ी मगहलाहरुको लागि ग्रागमण गभग्डरो एकसरे कार्यक्रम लाितु 
िररनेछ । ६८ बष्य भनदा मागथका जरेष्ठ नािररक एवं असक्त र अपांि बरगक्तहरुको सेवाको लागि गन:शतुलक सवास्थर 
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पररक्णको लागि घर/टोलमा सवास्थरकममी कार्यक्रम  प्रभावकारी ढङ्िले सञचालन िररनेछ ।
५. सरकारको मापदण्ड अनतुसारको औषगिहरु गनशतुलक उपलबि िररनेछ । सामतुदागरक सवास्थर इकाई,आिारभप्ू  

सवास्थर केनद्र हरु बाट ितुणस्रीर सेवा प्रवाहको लागि थप सामाग्री ् था वरवगसथ् सामतुदागरक औषिी कार्यक्रमलाई 
आवसरक्ा अनतुसार थप र प्रभावकारी बनाईनेछ । मािमा आिारी् औषिी गब्रण प्रणालीको बरबसथा िररनेछ ।

६. आिारभपू् ्ागलम गलन बाँगक मगहला सवास्थर सवरं सेगवका हरुको लागि ्ागलमको वरवसथा र रस अगघ 
्ागलम गलएका मगहला सवास्थर सवरं सेगवकाहरुको लागि पतुन्ा्यजिी ्ागलमको वरवसथा िररने छ । मगहला 
सवास्थर सवरं सेगवका हरुलाई प्रोतसाहन िन्य प्रोतसाहन सवरूप गददै आएको सतुगबिामा थप िररने छ र अनर 
सवास्थरकममीहरुको गसप र दक््ालाई थप क्म्ावान र प्रभावकारी बनाउन सेवाकागलन ् ागलम ् था अवलोकन 
भ्रमणको वरवसथा िररने छ  । 

७. ग्रामीण समतुदारको सवास्थर सतुगविाको लागि गबशषेज् सवासथ गशगवर सञचालन िररने छ । पररवार सवास्थर ्था 
िभ्यव्ी मगहलाको खोजप््ड्ालमा, उपचार र बरबसथापनमा सहरोिी बनेको मोवाइल सवास्थर सेवालाई वरवगसथ् 
रुपमा गनरन्र्ा गदईने छ । नेपाल प्रहरी ्था अनर संघ/संसथासँिको सहकार्यमा मानगसक सवास्थर, आतमहतरा 
नरपूगनकरण र लाितु पदाथ्य गनरमन समबनिी समतुदार स्रमा ्ागलम ्था अभीमतुगखकरण कार्यक्रम सञचालन िररनेछ ।

८. प्रतरेक गवद्यालरमा अधररनर् गकशोरीहरुलाई मगहनावारी सरसराई ्था सरानेटरी परा्डको प्ररोि समबनिी 
अगभमतुगखकरण कार्यक्रम सञचालन िररनेछ । सामतुदागरक गबद्यालरहरुमा गबद्यालर सवास्थर गशक्ा कार्यक्रम 
संचालन िरर अधररनर् गबद्याथमीहरुलाई प्रतरेक ग्न मगहनामा सवास्थर पररक्ण िरर आवशरक औषिी 
उपचार र पे्रषण िररनेछ । गबद्यालरमा अधररनर् सबै गबद्याथमीको रक्त समतुह पररक्ण िराइनेछ । प्रतरेक 
सामतुदागरक गबद्यालरहरुमा प्राथगमक सवास्थर सेवा गकट र आप्कागलन अवसथाको लािी कगम्मा एक 
ओटाको दरले सटे्रचरको बरबसथा िररनेछ ।

९. सतुनौलो हजार गदनको कार्यक्रमको अविारणा अनतुरुप मगहला ्था बालबागलकाको बहृ् पोषण समबनिी कार्यक्रम 
सञचालन िररनेछ । िाउँपागलकालाई बालबागलकामा कतु पोषण रगह् बनाउन गबशषे धरान गदइनेछ । पोषणमा 
बहुक्ेत्रको अविारणा अनतुसार कार्यक्रम ्रार िररनेछ । पपूण्य खोप सतुगनगसच््ा, कतु पोषण रगह् व्डा, घरमा प्रसत्ु ी 
शतुनर जस्ा सवास्थर कार्यक्रमको महतवपपूण्य सपूचक लाई धरानमा राखी कार्यक्रम संचालन िररनेछ ।

१०.  सवास्थर संसथाहरुको सञचालन, बरबसथापन,अनतुिमन र सतुपररवेक्णलाई थप बरबगसथ् र प्रभावकारी बनाईनेछ । 
सवास्थर संसथा संचालन ्था सतुिार एवं मम््य  कार्य को लागि बजेट को वरवसथा िररने छ  । सवास्थर संसथाहरुबाट 
नरतुन्म ितुणस्रीर सेवा प्रदान िन्यकालागि आवशरक Medical Equipment ्था रगन्यचर र जनशगक्तको वरवसथा 
िररने छ । सवास्थर संसथाहरुमा रोहरमलैाहरुको उगच् वरवसथापनको लागि आवशरक सािन,सामाग्री सगह् 
सवास्थरकममी ्था कारा्यलर सहरोिीहरुलाई ्ागलमको वरवसथा िररने छ । मा् ृ्था नवगशशतु कार्यक्रम प्रवि्यन 
एवं प्रभावकारी बनाउन संचागल् प्रसत्ु ी केनद्रहरुको सेवालाई ितुणस्रीर बनाउन  थप जनशगक्त ्था सामाग्रीहरुको 
वरवसथापन िररने छ । िाँउपागलका गभत्र बसोबास िनने नािररकहरुको रोि ्था समसराको गनदानको लािी सवास्थर 
चौकीहरुमा प्ररोिशाला सगह्को सवास्थर सेवा उपलबि िराइने छ र क्रमशः थप िददै लगिनेछ । 

११.  सवास्थर संसथाहरु बाट समपागद् गक्रराकलापलाई ितुणस्रीर बनाउन र उगच् समरमा प्रग्बेदन िन्यका लागि 
मागसक बैठक, सवास्थर  संसथाहरुको मम्य्, उपकरण खररद, ई-मेल ईनटरनेटको पँहुच गबस्ार िनने कार्यलाई 
गनरन्र्ा गदईनेछ । 
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१२.  आरुचनौटे प्राथगमक सवास्थर केनद्र लाई १५ शरैा को असप्ालमा स्रोननग् को लागि संघ ्था प्रदशे सरकार संि 
आवशरक समनवर िररने छ भने अनर सवास्थर संसथाहरुको भौग्क संरचनाको लागि संघ ्था प्रदशे सरकार संि 
समनवर एवं माि िररने छ  साथै आरुचनौटे प्राथगमक सवास्थर केनद्रमा आवशरक सवास्थर कममी थप िनने र २४ घणटे 
सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ ।

१३.  सवास्थरकममीहरुद्वारा कारा्यलर बागहर गरल्डमा सवास्थर सेवा गदनतुपनने अवसथालाई मधरनजर िददै आिामी बष्य ४ वटा 
सवास्थर चौकीमा मोटरसाइकलको वरवसथा र खगटएको गदनको उपरतुक्त भत्ाको वरवसथा िररनेछ ।

१४.  िाउँपागलका गभत्रका नािररकहरुको बल्ड ग्रतुगपंि क्रमश: संचालन िददै लगिने छ ।

ग)   खानषेपानी तथा सरसफाई 

१. िाउँपागलका गभत्र प्रतरेक घरमा सवचछ खानेपानीमा पहुचँको लागि जो्ड  केनद्र ्था प्रदशे सरकारको समनवर एवम 
सहकार्यमा क्रमश: एक घर एक िारा कार्यक्रमलाई समपनन िररनेछ ।

२. िाउँपागलकामा गनमा्यण समपनन भई सकेका खानेपानी आरोजनाको मम््य  ्था संचालन उपभोक्ता सगमग्को 
वरवसथापन िरी आरोजनाको रेखदखे, मम््य  सतुिार ्था संचालन हुने वरवसथा िररनेछ ।

३. आरुघाट िाउँपागलका व्डा नं. ५ र ६ आगप्रकमा पनने खानेपानी स्ो्को उगच् वरवसथापन मार्य ् आगप्रक 
आरुआवा्यङ्ि, ढा्डसवारा र ्डाँ्डा िाउँका लिाएका सथानहरुमा खानेपानीको पहुचँ पतुरा्यउन पहल िररने छ ।

४. िाउँपागलका गभत्र आवशरक रहकेा ठतुला खानेपानी आरोजनाहरुको गकटान िरी केनद्र ्था प्रदशे सरकारसंिको 
साझदेारीमा संचालन िन्य पहल िररनेछ  ।

५. बाटोमािाची खानेपानीको DPR भसैकेकोले कार्यनवरन िन्य र चतुरुङ वराम िाउँ खानेपानीको लागि प्रदशे र संघ 
सरकारसंि पहल िररनेछ ।

घ)  खषेिकयू द एवं ्ुयवा िलक्षत का्य्यक्रम 

१. िाउँपागलका गभत्र पागलका स्रीर र व्डा स्रीर खलेकतु द मदैानको गनमा्यणलाई  गनरन्र्ा गदईनेछ ।
२. रतुवाहरुलाई उतपादनमतुलक वरवसारमा लागन पे्ररर् िनने उद्शेरले आवशरक कार्यक्रम हरु लराइनेछ ।
३. सवदशेमा रहकेा ्था गवदशेबाट रकने का रतुवाहरुलाई सवरोजिार मतुलक कार्यक्रम संचालन िन्य आवशरक पतुँजी 

पररचालनको लागि बैंक ्था गवत्ीर संसथाहरुसँि आवशरक समनवर ्था पहल िररनेछ । 
४. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सकाउट लिार्का संसथाहरुको समनवरमा रतुवा ्था गबद्यालरस्रीर गकशोर 

गकशोरीहरुलाई लगक्् िरी सामागजक सचे् नामतुलक कार्यक्रमहरु संचालन िररनेछ । 
५. िाउँपागलकामा एक पागलका स्रीर खलेकतु द संघ सथापना िन्य पहल िररनेछ । िाउँपागलकागभत्र रहकेा र खलेकतु दमा 

समभावना रहकेा खलेा्डीहरुलाई थप वगृत्गबकासमा मागथललो प्रगशक्ण केनद्रसमम पहुचँको लागि सहरोिी वा्ावरण 
्रार पाररनेछ ।

  ङ ) मलहिा, िाििालिका, अपांग एवं ज्यषेष्ठ नागररक तफ्य  

१. िाउँपागलका गभत्र रहकेा सबै बि्यका मगहला, बालबागलका, अपांि एवं जरेष्ठ नािररकलाई लगक्् आवशरक परेका 
कार्यक्रम हरु संचालन िररनेछन । सबै समतुहका िाउँपागलका स्रीर संजाल िठनलाई प्राथगमक्ा       गदइनेछ ।

२.  सबै बि्यका मगहलाहरुलाई लगक्् िरी आर आज्यन िन्य सगकने गसपमतुलक एवं वरवसागरक ्ागलम प्रदान िरी 
उतपादनमतुलक वरवसार संचालन िनने ्र्य  पे्ररर् िररनेछ । उनीहरुको लािी सचे् ना अगभवगृधि िन्य सशक्तीकरणको 
कार्यक्रम संचालन िररनेछ साथै मगहलाहरुको लगक्् समतुदार िठन िरी समतुह मार्य ् कार्यक्रम संचालन िररने छ ।
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३. िाउँपागलकास्रीर मगहला संजाल पतुनि्यठन िरी मगहलाका सरोकारका गबषरहरुमा समनवर िनतु्यका साथै मगहला 
गवकास कार्यक्रमद्वारा प्रव्यगद् मगहला सहकारीको सतुदृढीकरण एवं सथानीर ्हको मगहला उद्यमी संजाल सथापनाको 
लागि सहजीकरण िररनेछ ।

४. लैङ्गिक्ामा आिारर् गहसंा, भदेभाव र बगहष्करणको अनतर िन्य आवशरक कदम चागलनेछ । लैंगिक गहसंा 
गनवारणमा पतुरुष सहभागि्ा प्रवधि्यनका लागि शसगक्तकरण कार्यक्रम संचालन िररनेछ  साथै सथानीर ्हको लैंगिक 
गहसंा गनवारण कोषमा थप वजेटको वरवसथा िरी सगक्रर्ा र आवशरक्ा अनतुसार कार्यक्रम ्जतु्यमा िररनेछ ।

५. बालबागलकालाई शासन प्रगक्रराको बारेमा अगभमतुखीकरण िराउने र बालबागलकाको वगृत्गवकासको क्ेत्रमा समनवर 
िरी कार्यक्रमहरु संचालन िररनेछ । िाउँपागलका स्रीर बालगबबाह नरपूनीकरण रणनीग्लाई कारा्यनवरन िररनेछ । 
तरस्ै बालबागलकाहरुको लागि सकाउट कार्यक्रमको थालनी िररनेछ ।

६. अपांि ्था जरेष्ठ नािररकहरुको क्ेत्रमा आवशरक गकगसमका कार्यहरु संचालन िररनेछन । साथै आिामी बष्य 
िाउँपागलकाको कतु नै एक सथानमा जरेसठ नािररकको लागि मनोरंजन एवं गबश्रामसथल गनमा्यण िररनेछ र रसको 
उपरतुक्त्ाको आिारमा आिामी आ.व. हरुमा थप सथानमा गवस्ार िददै लगिनेछ ।

७. आवशरक्ा अनतुसार घतुम्ी गशगवर संचालन िरी अपाङ्ि्ा ्था जेष्ठ नािररक पररचर पत्र गव्रण र नगवकरण िरी 
उनीहरुको मौगलक हक र अगिकारलाई संरक्ण र संवधि्यन िररनेछ ।

च) खस/आ्य्य, आलदवासी/ जनजालत, दलित, मुललिम तथा अन्य िलक्षत िग्य तफ्य  
१. िाउँपागलकामा बसोबास िनने सबै समतुदारको आवशरक पागलका स्रीर संजालहरु िठन िरी समनवरको आिारमा 

आवशरक परेका गसपमतुलक, सवरोजिार मतुलक एवम उतथानका कार्यक्रमहरु संचालन िररनेछन ।
२.  सबै गकगसमका समतुदारको भषेभतुषा, कला, सागहतर,भाषा, एवं संसकृग्को संरक्ण र संवि्यन हुने खालका कार्यक्रम 

संचालन िररनेछ ।

छ) गररवी लनवारण तफ्य  
१. िाउँपागलकाले संचालन िनने गबकास गनमा्यणको कार्यमा गबपनन बि्यका वरगक्तहरुलाई रोजिारी सजृना हुने बा्ाबरण 

्रार पाररनेछ ।
२. प्रिानमनत्री रोजिार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन िन्य अतरावशरक र सानदगभ्यक रोजना छनौट िनने र 

तरसमा िाउँपागलकाबाट सह लिानी िरी प्रभावाकारर्ामा गरिगधि िररनेछ ।
३. वेरोजिारलाई रोजिार, रोजिारलाइ सवरोजिार कार्यक्रमलाइ गनरन्र्ाको साथ अझ प्रभावकारी बनाउद ैलगिनेछ ।

ज) समयूह, सघं ससंथा 
१. िाउँपागलकामा द्ा्य भएका सबै संघ संसथा एवं समपूहहरुको गनरमन र क्म्ा गबकासको कार्यलाई अिा्डी बढाईनेछ 

।  िैर सरकारी संसथा मार्य ् हुने कार्यक्रमको लागि िाउँपागलकाको पतुव्य सवीकृग् गलई कार्यक्रम संचालन िनतु्यपनने छ । 
संघ संसथाहरु मार्य ् लाि् साझदेारीमा कार्यक्रमहरु संचालन िन्य पहल िररनेछ ।  

२. िाउँपागलकाको गवगभनन कार्यक्रम र गबकास गनमा्यणको गक्रराकलापमा सहजीकरण िन्य  व्डाहरुमा बाँगक रहकेाहरूमा 
टोल गबकास संसथाको िठन र प्रभवकारी कार्यनवरन िनने प्रबनि गमलाइने छ ।

पुवा्यिार लवकास
क) सडक, झोिंुगषे पुि, भवन, लिदु्यत तथा सचंार 

१. िाउँपागलकाले केनद्र एवं प्रदशे सरकारको लाि् साझदेारीमा संचालन िनने भगनएका ठतुला रणनीग्क स्डक 
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	आरुघाट भनजरांि- आरुपोखरी-िैरीछाप स्डक
	आरुघाट भनजरांि हुदँ ैआरुटार-आरुआवाांि-थतुमी-सवाँरा िाउँ दउेराली- लापतु स्डक 
	 सो्ी-मानबतुबेशी-कटतुनजे-ितुनचे् -िोर्-रासा्य-काशीिाउँ-दोभान स्डक
	आखन्े -ढो्ेडनी-थतुमी-बाँसपतुर-िारापानी स्डक
	िैरीसवाँरा-अलैंचे-कललेरी- चतुरंुि-लाकतु रे-बाहुनबेशी-कलछो्ेडभीर-ठाँटसवाँरा स्डक गनमा्यणको कार्यलाई 

गनरन्र्ा गदइनेछ । िाउँपागलकाको केनद्रसँि जो््डने सबै व्डास्रीर स्डकहरुको गनमा्यण र स्रोननग्को 
कार्यलाई  गनरन्र्ा गदइनेछ ।

२. स्डकको स्रोननग् िदा्य अगनवार्य रुपमा प्राकृग्क पानी ढलो अनतुसार स्डक नाली गनमा्यण िनने, ह्तुम पाइप राखने 
कलभट्य ्था कज वे र सोगलंि िनने कार्यलाई प्राथगमक्ा  गदने र स्डक स्रोननग्को कार्यमा अवरोि िननेहरुलाई 
प्रचगल् कानतुन बमोगजम  दगण्ड् िररनेछ । स्डक गनमा्यण िदा्य वा्ावरणीर पक्हरुको संरक्णमा जो्ड गदईनेछ । कतु नै 
पगन स्डक गनमा्यण िदा्य क्ग् पतुगने गनगम््य  संरचनाहरुको वरवसथापन सोही आरोजनाबाट हुनतुपनने वरवसथालाई लाितु 
िररनेछ । िाउँपागलका गभत्र संचालनमा रहकेा स्रीर स्डकको बषा्य्को समरमा हरेगबचार िन्य मापदण्ड बनाई स्डक 
हरेालतुको वरवसथा िररनेछ ।

३. िाउँपागलकाको आवशरक सथानहरुमा झोलतुंिे पतुल गनमा्यण िन्य समबगनि् पक्हरुसँि समनवर िरी कारा्यनवरन िररनेछ 
। पागलकागभत्र गनमा्यण भएका सबै झोलतुंिे पतुलहरूमा पतुल हरेालतुको वरवसथा िररनेछ ।

४. आरुपोखरी क्ेत्रलाई िाउँपागलकाको स्डक संजालमा गनरन्र जो््डनको गनगमत् स्तुल खोलाको कोपचमेा  केनद्र ्था 
प्रदशे सरकारसँि साझदेारीमा मोटरपतुल गनमा्यण िन्य आवशरक बजेटको वरवसथा िररनेछ । सा्दोबाटो-स्तुलखोला-
चतुरंुि स्डक अन्ि्य् स्तुलखोला गचहानेमा मोटरेबल पतुलको DPR िन्य आवशरक पहल िररनेछ ।

५. िाउँपागलका गभत्रका व्डा नं. ३ को व्डा भवन गनमा्यणको लागि आिामी आ.व. गभत्र जगिा वरवसथापन िरी 
गनमा्यण कार्यको थालनी िररनेछ । साथै व्डा कारा्यलरहरुमा आवशरक मम्य् सतुिार, घेरावारको कार्यलाई 
अिा्डी बढाईनेछ । िाउँपागलका गभत्र भवन गनमा्यणको लागि नकसा पास िनने प्राविान र बगनसकेका घरहरुको 
अगभलेखीकरण कार्यक्रमको थालनी िररनेछ ।

६. िाउँपागलका गभत्र हालसमम पगन गबद्यत्ु  गव्रणको लाइन पतुरा्यउन नसगकएका घरितुरीलाई बैकगलपक उजा्यको रुपमा 
्तकालै सोलार बत्ीको वरवसथा िररनेछ । साथै उक्त सथानहरुमा केनद्रीर गबद्यत्ु  प्रसारण लाईन गबस्ारमा जो्ड 
गदइनेछ र बजार क्ेत्रम स्डक बगत्को प्रबनि िररनेछ ।

७. केनद्रीर गवद्यत्ु  प्रसारण लाइन गवस्ारको क्रममा सथानीरस्रमा दगेखएको समसराको समािानको लागि समबगनि् 
गनकारसँि आवशरक पहल िररनेछ । सामतुदागरक एवं गनगजस्रबाट संचागल् गवद्यत्ु ीकरणमा दगेखएका समसरालाई 
गनराकरण िन्य केनद्रीर गबद्यत्ु  प्रसारण्र्य  जो्ड गदइनेछ ।

८. िाउँपागलकाको वा्ड्य कारा्यलर, सवास्थर संसथा, गबद्यालर एवं  सबै टोल ्था बस्ीहरुमा इनटरनेट सेवाको पहूचँ 
पतुरा्यउन सरोकारवालाहरुको समनवरमा पहल िररनेछ । 

वातावरण तथा लवपद ब्यवसथापन 

१. िाउँपागलकागभत्र सबै सरोकार पक्हरुसँि समनवर िरी सामतुदागरक बन ्था रागष्ट्रर बनको संरक्ण र उपरोि िन्यमा 
पहल िररनेछ । सामतुदागरक बन उपभोक्ता सगमग्हरुलाई कानतुनी दाररा अनतुरुपको गनरमन प्रगक्ररामा लराईनेछ । 
खाली रहकेा सथानहरुमा वकृ्ारोपण कार्यलाइ बढावा गदइनेछ ।
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२. गबकास गनमा्यण सथल एवं अनर आवशरक सथानमा बाढी एवं पगहरो रोकथाममा सहरोि िनने घाँस ्था गबरुवा 
लिाउनमा जो्ड गदइनेछ । िाउँपागलका गभत्रको गसमसार क्ेत्र, पानीको मतुहान एवं अनर जलािाररतुक्त क्ेत्रको संरक्ण 
िररनेछ । खोला एवम नदीजनर पदाथ्यको उतखनन र प्ररोि कानतुन बमोगजम मात्र िररनेछ ।

३. आरुघाट िाउँपागलका व्डा नं. १ र िाचने िाउँपागलका व्डा नं. ६ को गसमानामा रहकेो बन समबनिी गबबादलाई 
समबगनि् पक्हरुसँि समनवर िरी समािान िन्य पहल िररनेछ ।

४. वा्ावरणीर पररव ््यनका प्रभावहरुलाई गबशषे खराल िददै रससँि अनतुकलन ् था प्रभावहरुको नरपूनीकरणका उपारहरु 
पगहलराई तरसको उगच् अवलमबन िररनेछ ।

५. िाउँपागलकामा गवपद ् था प्राकृग्क प्रकोपबाट गसज्यना हुन सकने समसराको रोकथाम, पपूव्य्रारी र प्रग्कार्यको गनगमत् 
िाउँपागलका स्रीर एवं व्डास्रीर गवपद वरवसथापन सगमग्को क्म्ा गबकास िररनेछ ।  तरस्ै, िाउँपागलकामा 
जोगखममा रहकेा बस्ीहरुको पगहचान िददै ग्नीहरुको संरक्ण र सथानान्रण िन्यमा पहल िररनेछ । िाउँपागलका 
स्रमा हुन सकने समभागव् गवपदका बारेमा माधरगमक गबद्यालरम स्रीर सचे् ना कार्यक्रम संचालन िररनेछ ।

६. आखन्े , आरुघाट ्था आरुटार क्ेत्रको रोहर वरवसथापनको लागि उगच् सथानको प्रबनि िररनेछ । 
७. आखन्े  बजार, सो्ीबजार र सरामचे्  पगहरो गनरनत्रण एवं संरक्णको लागि पहल िररनेछ  । 

सगंठन तथा प्रशासन, सशुासन, पारदलश्यता /सषेवा प्रवाह 

१. िाउँपागलका एवं व्डा कारा्यलरबाट प्रवाह हुने सेवालाई गछटो, छरर्ो, प्रगवगिमतै्री र पारदशमी बनाउँद ैलगिनेछ । 
गबकास गनमा्यण र सेवा प्रवाहमा पारदगश््य ाको प्रवि्यन िररनेछ । िाउँपागलका एवं व्डा कारा्यलरबाट संचागल् हुने 
रोजनाहरुलाई प्रग्रलमा मापन िनने कोगशस िररनेछ । िाउँपागलकामा गनमा्यण कार्यको ितुणस्र्ा मापन िनने उद्शेरले 
एक पपूवा्यिार लराबको सथापना िररनेछ ।

२. िाउँपागलका एवं व्डा कारा्यलरहरुमा संिठन ्था वरवसथापन (O&M) सभने प्रग्वेदनको आिारमा आवशरक 
रहकेो कम्यचारीको वरवसथापन िररनेछ । व्डा एवं िाउँपागलकामा कम्यचारीहरुलाई  समरानतुकतु ल प्रगवगि संमबनिी 
्ागलमको प्रवनि िररनेछ । िाउँपागलका एवं व्डा कारा्यलर र अनर गबषरि् कारा्यलरहरुमा कम्यचारीको मनोबल 
उचच राखन कम्यचारीको क्म्ा गबकास ्ागलम, पतुरसकार र प्रोतसाहन भत्ाको वरवसथा गमलाइनेछ ।

३. िाउँपागलकाको संसथाि् क्म्ा बगृधदको लागि आवशरक वरवसथा गमलाइनेछ । आिामी बष्यको ६ मगहना  गभत्र 
रस अगघको ५ वष्यमा भएको प्रिग्को सगमक्ा मापन िरी प्रकाशन िररनेछ । िाउँपागलकाको समग्र गबकासको 
पक्मा छलरल िन्य िाउँपागलका बासी एवं आरुघाट िाउँपागलका सथारी ठेिाना भई अनरत्र बसोबास िनने वरगक्ति् 
र सामागजक जीवनमा खरा्ी आज्यन िरेका सबै पक्संि छलरल र आवशरक सतुझावको लागि कार्यक्रम संचालन 
िररनेछ । गबज् सममलेन मार्य ् िाउँपागलकाको गदघ्यकागलन गबकासको लागि आरोजना बैंक बनाउने र िाउँपागलकासंि 
समबगनि् सबै वरगक्तले एकगदन िाउँपागलकाको लागि रोिदान गदने कार्यक्रम लाितु िनने ्र्य  गबशषे पहल िररनेछ । 
रसका लागि आवशरक पनने ््थरांक, अगभलेख संकलन िनने कार्यलाई गनरन्र्ा गदइनेछ ।

४. आिामी वष्य दगेख सामागजक सतुरक्ा एवम पंजीकरण वरवसथापन अन्ि्य् अनलाइन वरगक्ति् घटना द्ा्य प्रणालीलाई 
व्डास्रमा अगनवार्य रुपमा लाितु िररनेछ । सामागजक सतुरक्ा भत्ालाई गवत्ीर प्रणाली मार्य ् लाभग्राहीहरुको 
नगजकबाट  गव्रण हुने वरवसथा गमलाईनेछ ।

५. गवत्ीर वरवसथापनलाई चतुस् बनाउनको लागि पहल िररनेछ । िाउँपागलका एवं व्डा कारा्यलरहरुमा उठ्ने राजश्लाई  
कमपरतुटर प्रणालीमा आवधि िररनेछ । िाउँपागलकामा आन्ररक गनरनत्रण प्रणालीको गबकास िनने एवं बेरुजतु रछरयौटको 
कार्यलाई अिा्डी बढाइनेछ । 
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६. िाउँपागलकागभत्र रहकेो सबै साव्यजगनक जगिा एवं समपगत्को लाि् संकलन िरी सबै पक्को समनवरमा तरसको 
संरक्ण एवं उपरोिको कार्यरोजना ्रार िररनेछ । 

७. िाउँपागलकाको नरागरक सगमग्बाट हुने कार्य एवं व्डामा मेलगमलाप सगमग्बाट हुने कार्यलाई थप वरवगसथ् 
बनाउन व्डामा मेलगमलाप सगमग्को पतुनि्यठन िददै नरागरक सगमग् र मेलगमलाप सगमग्को  थप ्ागलमको 
वरवसथापन िररनेछ । 

८. बतुढीिण्डकी जलाशररतुक्त गबद्यतु् आरोजनाको ्डतुबान क्ेत्रमा परेकोले िाउँपागलकाको केनद्रमा प्रशासकीर 
भवन, १५ शैराको असप्ाल, अनर सरकारी कारा्यलरहरु, भीमोदर सामतुदागरक करामपस, गबद्यालर, लिार् 
अनर सरकारी कारा्यलरको गनमा्यणमा कगठनाई भएकोले पतुनबा्यस/पतुनसथापनाको कार्यक्रम, बतुढीिण्डकी ्डतुबान 
क्ेत्रमागथको ररंिरो्ड ्था मधरे पहा्डी लोकमाि्यको बैकगलपक रुटको वरवसथा र िाउँपागलकाको भवन 
लिार्का अनर सरकारी संरचनाको गनमा्यणको समसरालाई एकीकृ् रुपमा हल िन्यको लागि केनद्र सरकारसँि 
आवशरक पहलकदमी  िररनेछ । 

अनतरमा, रस नीग् ्था कार्यक्रमको सरल कारा्यनवरनमा िाउँपागलकाको सबै जनप्रग्गनगि, राजनीग्क दल, राष्ट्रसेवक 
कम्यचारी, समाजसेवी, बतुगधिजीवी, गशक्क र जनसमतुदारको साथ र सहरोि रहने अपेक्ाका साथ रो नीग् ्था 
कार्यक्रम ्रार पानतु्यहुने सबैमा हागद्यक आभार सगह् िनरवाद ज्ापन िद्यछतु  ।

िनरबाद, नमसकार । ज्य आरुघाट !!!

राजु गुरुङ
अध्यक्ष
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आदणणी्य सभाध्यक्ष ज्ययू ,
सभा सदस्य ज्ययूहरु,

१. नेपालको संगविानको िारा २३० बमोगजम आरुघाट िाउँपागलकाको उपाधरक्को हगैसर्ले रस आरुघाट 
िाउँपागलकाको सममागन् सभामा आिामी आगथ्यक वष्य २०७९/८० को बागष्यक बजेट पेश िनने अनतुमग् चाहनछतु  ।

२. सव्यप्रथम लोक्नत्र प्राप्ीको आनदोलनको कगठन पररगसथग्मा तराि र ने्तृव प्रदान िनतु्यहुने अग्रज राजनीग्ज्हरू 
प्रग् उचच सममान प्रकट िद्यछतु  र गवगभनन ऐग्हागसक आनदोलनमा आफनो गजवनको आहु्ी गदनतुहुने समपपूण्य ज्ा् 
अज्ा् शगहदहरू प्रग् हागद्यक भावपपूण्य श्रधिाञजली अप्यण िन्य चाहानछतु  । शगहदहरुका सपना र अग्रजहरुको माि्यदश्यन 
बमोगजम समदृ् नेपाल गनमा्यणलाई साथ्यक ्तुलराउने र संबैिागनक वरवसथालाई सही र सकारातमक कारा्यनवरनको 
रात्रामा हामी सबैलाई पे्ररणा गमलने अपेक्ा िद्यछतु  ।

३. नेपालमा संघीर्ा लाितु भई ३ ्हको सरकार गनमा्यण िनने संगविानको पररकलपना अनतुरुप सथानीर सरकारको घोषणा 
भई सथानीर ्हको पगहलो गनवा्यचन पचिा्को ५ बष्य वरग्् भइसकेको छ । हालै समपनन २०७९ बैशाख ३० ि्ेको 
सथानीर ्हको दोस्ो गनवा्यचन पगछ पतुन: गनवा्यगच् भई दोस्ो कार्यकालमा पेश हुन िइरहकेो पगहलो अनतुमागन् बजेट 
पेश िन्य पाउँदा खतुशी लागिरहकेो छ ।

४. आिामी आगथ्यक बष्य २०७९/८० को बजेट नराँ पररगसथग्ले गसज्यना िरेको चतुनौ्ीलाई सामना िनने र प्राप् अवसरलाई 
उपरोि िनने ्र्य  केगनद्र् रही भौिोगलक गवगवि्ा, प्राकृग्क सतुनदर्ा, बहुजाग्र, बहुभागषक, बहुसाँसकृग्क 
गवगवि्ारतुक्त रस आरुघाट िाँउपागलकालाई समधृि बनाउन “सममुनत, खुसी र सखुी आरुघाट गाउँपालिका” 
भनने मतुल नारालाई साकार पाददै मानव जीवन रक्ा िनने, भगवष्रप्रग्  आिाररतुक्त आशा जिाउने र अथ्य्नत्रको पतुनरुतथान 
िददै ्ीव्र गवकासको बाटोमा लैजाने िरी हाम्ा समपपूण्य स्ो् सािन रसैमा पररलगक्् रहकेा छन ्।

श्रद्षे्य सभाध्यक्ष 
एवं सदस्य ज्ययूहरु,

५. रो बजेट ्जतु्यमा िदा्य मपूल्ः नेपालको संगविान, पनध्ौं रोजना र गदिो गवकासका लक्र, िण्डकी प्रदशेको प्रथम 
आवगिक रोजना, सथानीर सरकार संचालन ऐन रस आरुघाट िाउँपागलकाको  प्रथम आवगिक रोजनाको आिार 
पत्र, सथानीर सरकार संचालन ऐन, २०७४, सथानीर ्हको वागष्यक रोजना ्था बजेट ्जतु्यमा गदगदश्यन २०७४, नीग् 
्था कार्यक्रम, गवगनरोजन गविरेक समे् लाई आिार बनाएको छतु  । बजेट ्जतु्यमाको गसलगसलामा स्ो् अनतुमान 
्था बजेट गसमा गनिा्यरण सगमग्, राजसव परामश्य सगमग्, गवगभनन गवषरि् सगमग्, संघ संसथा, राजगनग्क दल, 
नािररक समाज एवं गवधिान वि्य लिार् सवै वि्यबाट प्राप् सतुझाबलाई समे्   धरान गदएको छतु  । 

६. गसगम् स्ो् सािनले अगसगम् माि र बढ्दो आकांक्ा एकैपटक समबोिन िन्य नसगकने रथाथ्य्ा एका्र्य  छ भने 
स्ो्को नरपून्ाको कारण हामीले चाह ेजस्ो गवकासका कार्यहरुमा लिानी बगृधि िन्य सगकएको छैन । रो बजेट ्जतु्यमा 
िदा्य नेपाल सरकार र िण्डकी प्रदशे सरकारबाट प्राप् हुने सश््य  अनतुदान, गवत्ीर समानीकरण अनतुदान, समपपूरक 
अनतुदान र गवशषे अनतुदान, राजश् बाँ्डरां्ड र िाउँपागलकाको आन्ररक आमदानी समे् को अनतुमानमा सथानीर 
स्ो् र सािनको पररचालन िरी सेवा, उतपादन र रोजिारी अगभवगृधि िनने रोजना र कार्यक्रममा केगनद्र् िरी सकेसमम 
िाउँपागलकाको समग्र गवकासलाई सन्तुगल् बनाउने िरर बजेट ्था कार्यक्रम ्जतु्यमा िरेको  छतु  ।

cf=j= )&(÷)*) sf] nflu cf?3f6 ufpFkflnsf uf]/vfsf] 
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श्रद्षे्य सभाध्यक्ष 
एवं सदस्य ज्ययूहरु,

७. अव म, चालतु आगथ्यक वष्य २०७८।७९ मा रस आरुघाट िाउँपागलकाको आर वररको संसोगि् अनतुमान ्था 
समपागद् महतवपपूण्य कार्यहरुको  संगक्प् गववरण प्रस्त्ु  िनने अनतुमग् चाहनछतु  ।

चािु आ.व. २०७८।७९ को ससंोलित आ्य व्य्य अनुमान
चालतु आ.व २०७८।०७९ को संशोगि् आर /वरर ६२ करो्ड ५२ लाख १९ हजार रहकेो छ । 
चािु आ.व २०७८।७९ को लवत्ी्य प्रगलत
चालतु आ.व मा कतु ल वरर ८१.६६% पतुँजीि् खच्य ७४.१७ % र चालतु खच्य ८५.९५ % रहकेो छ ।
चािु आ.व. २०७८।७९ मा प्राप्त मुख्य उपिलबिहरु : 

८. पयूवा्यिार लवकास तफ्य :

	िाउँपागलका गभत्रका मतुखर स्डकहरूको स्रोननग् भई सहज रा्ार् आवािमनको वरवसथापन िररएको छ ।
	िाउँपागलका गभत्र कररब १२.५२ गक.गम नराँ स्डक गनमा्यण (Track Opening) कार्य समपनन भएको छ ।
	स्डक स्रोननग् ्र्य  २२.२० गक.गम स्डक गनमा्यण कार्य समपनन भएको छ ।
	िाउँपागलकामा समपतुरक अनतुदान ्र्य  संचागल् बाँसबोटे ग्रग्रे गससनेस्ी स्डकको भौग्क प्रिग् ७०% भएको र 

शस ््य ्र्य  मानबतुवेशी पेलचे्  स्डक को भौग्क प्रिग् ८५ % भएको छ ।
	व्डा नं. १० र ८ को व्डा कार्यलरको प्रशासनीक भवन गनमा्यण भएको, ५ नं, व्डा कारा्यलर मम््य  सतुिार र ४ नं व्डा 

कारा्यलरको नराँ भवन गनमा्यणको क्रममा रहकेो छ । 

९. कृलष लवकास तथा पशु सषेवा तफ्य

	गकसानहरुलाई राजरबाट प्राप् हुने सहुगलर्, सतुगविा उपलबि ्था सममान पतुरा्यउन गकसान सतुगचकरण कार्यक्रम सचंालन 
िररएको र जस अन्ि््य  हाल समम व्डा नं. ६ दगेख १० नं. व्डा सममको १८०२ िरितुरर सतुगचकरण समपनन भएको र बाँगक 
व्डा नं. १ दगेख व्डा नं. ५ समममा गछटै् नै सपूचीकरण कार्यक्रम सचंालन िररनेछ।साना बरबसारी रम्य सथापना ्था सहरोि 
मार्य ् ३६ िोटा बरबसागरक रम्य, भ्ेडाको पकेट गबस्ार कार्यक्रम अन्ि््य  १ िोटा समपूह मार्य ्, रम्य रनत्रीकरण सहरोि 
कार्यक्रममा ३ िोटा रम्य, िोठ भकारो सतुिार कार्यक्रममा ५० जना कृषक, साझदेारीमा पा्डा/पा्डी पालन कार्यक्रम १८ 
जना कृषक, ्ेडरी सतुिार/गबस्ार कार्यक्रममा ५ के गभ ए को जेनेरेटर खररद, मासतु पसल सतुिार कार्यक्रममा ३ िोटा 
मासतुस पसल सतुिार भएको, घतुम्ी िोठ/खाने पानी अनर गबगबिमा ४ िोटा खक्य मा िोठ ्था खानेपानीको काम 
भएको, सोलार/रेग्डरो गव्रण कार्यक्रम अन्ि्य् १४ जना िोठालालाई गव्रण िरेको, कृषकको मािमा आिारर् 
कार्यक्रममा ८ िोटा िोठ सतुिार १ िोटा ग्रा.प.सवा.का.लाई मगेसनरी औजारमा सहरोि कार्यक्रम समपनन ।

१०. सामालजक लवकास तफ्य  

	दगल् लगक्् बजेटबाट आरुघाट िाउँपागलका व्डा नं १ दगेख १० सममका परमपराि्रुपमा गसलाई िददै आएका 
दगल्हरु ३० जनालाई गसलाई मगेशन गव्रण 

	दगल् लगक्् बजेटबाट आरुघाट िाउँपागलका व्डा न १ दगेख १० सममका प्रग् व्डा ६ जनाको दरले ६० जना 
दगल्हरुलाई बाख्ा गव्रण 

	अपाङ्ि लगक्् बजेटबाट आरुघाट िाउँपागलका व्डा न १ दगेख १० सममका अपाङ्ि्ा भएका २८ जना 
बरगक्तहरुलाई बाख्ा ्था कतु खतुरा गकननको लागि प्रग् बरगक्त रु १००००। को दरले गबउपतुजी गव्रण
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	मगहला लगक्् बजेटबाट आरुघाट िाउँपागलका व्डा न १ देगख १० सममका २० जना मगहलाहरुलाई १५ गदने 
बेकरी ्ागलम संचालन 

	मगहला लगक्् बजेटबाट आरुघाट िाउँपागलका व्डा न १ दगेख १० सममका २० जना मगहलाहरुलाई  २० गदने लरादर 
्था कप्डाको झोला बनाउने ्ागलम संचालन 

	मगहला लगक्् बजेटबाट आरुघाट िाउँपागलका व्डा न ९ का २५ जना मगहलाहरुलाई ५ गदने जेरिा झोला 
्ागलम संचालन 

	मगहला लगक्् बजेटबाट आरुघाट िाउँपागलकाको ५ वटा व्डाका २५ जना मगहलाहरुलाई ५ गदने अचार बनाउने 
्ागलम संचालन

	जेष्ठ नािररक लगक्् बजेटबाट आरुघाट िाउँपागलका व्डा नं १ दगेख १०का ८० वष्य दगेख मागथका ५९८ जना जेष्ठ 
नािररकहरुलाई राईवर गसरक गव्रण 

	अपाङ्ि लगक्् बजेटबाट अपाङ्ि समवगनि सरोकारवालाहरु र १० वटै व्डाका अपाङ्ि्ा भएका बरगक्तहरु िरी 
जममा ४० जनालाई १ गदने अपाङ्ि्ा समवगनि सचे् ना कार्यक्रम संचालन

	आरुघाट िाउँपागलका व्डा नं १ दगेख १०का सामतुदागरक मलेगमलापक्ा्यहरुलाई  मलेगमलाप समवगनि २ गदने 
पतुन्य्ाजकी ्ागलम संचालन 

	कारा्यलरबाट गनरगम्रुपमा अपाङ्ि ्था जेष्ठ नािररक पररचरपत्र गव्रण
११. प्रिानमनत्री रोजगार का्य्यक्रम तफ्य
	 अनलाइनमा सतुगचकृ् वेरोजिारबाट ४२४ जनालाई १०० गदनको रोजिारी प्रदान िररएको ।
	 कतु ल ३५ आरोजनाबाट गवगनरोगज् बजेटको ८९.६५% खच्य समपनन भएको छ ।

११. िघु उद्यम लवकास का्य्यक्रम तफ्य  

	बेगसक ् था ए्डभानस गसप गवकास ् ागलम अन्ि्य् गसलाइकटाइ ् ागलम, अिरबगत् बनाउने ् ागलम, बेकरी समबनिी 
्ागलम, बेगसक कमपरतुटर समबनिी ्ागलम, राइबर झोला बनाउने ्ागलम, बाख्ा पालन ्ागलम भएको छ ।

	नराँ उद्यमी गसज्यना ्र्य  (बेगसक गसप गवकास ्ागलम) ७६ जना साथै पतुन्ा्यजिी एवं ए्डभानस ्ागलम ३६ जनामा 
समपान भएको छ ।

१२. पंजीकरण तफ्य  :- ि् आ.ब मा १० वटै व्डामा िरेर जनम ९१९, गबवाह २००, मतृरतु २९८, बसाईसराई ५० र समबनि 
गबचछेद ८ िरर कतु ल १४७५ वरगक्ति् घटना द्ा्य भएको छ ।

श्रद्षे्य सभाध्यक्ष 
एवं सदस्य ज्ययूहरु,

१३. अव म, िाउँपागलकाको समगष्टि् गवकासका लागि आिामी आगथ्यक वष्य २०७९/८० को बजेटका प्राथगमक्ाका 
क्ेत्रहरु प्रस्त्ु  िनने अनतुम्ी चाहनछतु  ।

•	 आगामी आ.व. २०७९/८०को िालग लवकासका प्राथलमकताका क्षषेत्रहरु दषेहा्य िमोलजम रहषेका छन ्।
•	 भौग्क पतुवा्यिारहरुमा िाउँपागलका केनद्र जो््डने स्डक लाई प्राथगमक्ामा राखी गवगभनन स्डकहरुको स्रोनन्ी ्था 

मम््य  सतुिार िरर स्डकको ितुणस्ररर्ा अगभबगृधि िनने ।
•	 मानव संसािन गवकास (गशक्ा, सवास्थर, खानेपानी, सरसराइ र पोषण) मा जो्ड गदने ।
•	 कृगष, पशतु, पर्यटन, वन ्था वा्ावरण क्ेत्रको गवकास, गवस्ार मार्य ् उतपादन र उतपादकतव अगभवगृधि िददै आगथ्यक 
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गवकासमा जो्ड गदने ।
•	 लगक्् वि्य र समतुदारको उतथानका लागि सामागजक सतुरक्ा र सशगक्तकरणका लागि आरमतुलक ्था क्म्ा गवकास 

कार्यक्रमहरु जो्ड गदने ।
•	 साव्यजगनक सेवा प्रवाहलाई ितुणस्रीर, पारदशमी र सव्यसतुलभ बनाई नािररकको पहुचंमा अगभवगृधि िनने

१४. िजषेट तजु्यमाका आिारहरु

उललेगख् उद्शेर पररपत्ु मी िन्य बजेट ्जतु्यमा िदा्य गनमन आिारहरु गलइएको छतु  ।
•	 संघ, प्रदशे ्था सथानीर ्हको आवगिक रोजना, लक्र, उदशेर एवं प्राथगमक्ा र रणनीग्हरु ।
•	 गदिो गवकासका लक्रहरु ।
•	 सथानीर सरकार सञचालन ऐन,२०७४
•	 गवषरि् सगमग्को गसराररस  ।
•	 व्डा सगमग्को प्राथगमक्ाका कार्यक्रमहरु ।
•	 कार्यपागलकाले आवशरक ठानेका र जनसहभागि्ा जतुट्ने आरोजनाहरु
•	 गवपनन पररवारको आरआज्यनको रोजनाहरु
•	 क्रमाि् गवकास रोजनाहरु

श्रद्षे्य सभाध्यक्ष 
एवं सदस्य ज्ययूहरु,

 अब म, आिामी आगथ्यक वष्य २०७९।०८० को लािी प्रस्ागव् आर वररको अनतुमान ्था बजेटका कार्यक्रम ्था 
गवगनरोजन  प्रस्त्ु  िनने अनतुमग् चाहनछतु  ।

आगामी आ.व. २०७९।०८० को प्रसतालवत आ्य व्य्य अनुमान

१५. आ्य अनुमान :

 आिामी आगथ्यक वष्य २०७९।८० का लागि कतु ल ५९ करोड ३१ िाख ८० हजार आर अनतुमान िरेको छतु । जसमधरे 
आन्ररक आर आरबाट ८५ िाख  अनतुमान िरेको छतु । संघीर  सरकारको गवगत्र समानीकरण अनतुदान ्र्य  १४ 
करोड ६३ िाख, राजसव बां्डरां्डबाट ९ करोड ४६ िाख  सश ््य अनतुदान ्र्य  २० करोड ८५ िाख, समपतुरक 
अनतुदान ्र्य  २ करोड रहकेो छ। तरस्ै प्रदशे सरकारको गवगत्र समानीकरण ्र्य  १ करोड ७८ िाख २६ हजार, 
प्रदशे सरकारको राजसव बां्डरां्डबाट ६१ िाख ५४ हजार, समपपूरक अनपूदान ्र्य  १ करोड, र चालपू आगथ्यक बष्य 
२०७८।०७९ को बैक मौजदा् ८ करोड १३ िाख को अनतुमान िरेको छतु  ।

१६. व्य्य अनुमान : 

 आिामी आ.व २०७९।८० का लागि कतु ल ५९ करोड ३१ िाख ८० हजारको वरर अनतुमान िरेको  छतु । जसमधरे 
िाउँपागलका र व्डाको प्रशासगनक ्था चालतु  खच्य रु ७ करोड रुपैरा रहकेो छ। संघीर शस ््य ्र्य  २० करोड ८५ 
िाख गवगनरोजन िरेको छतु  । 

अब म, आिामी आगथ्यक बष्यको गवषरि् क्ेत्रको बजेटका कार्यक्रम ्था गबगनरोजन प्रस्त्ु  िनने अनतुमग्  चाहनछतु  ।
आलथ्यक लवकास,
आगथ्यक गबकास ्र्य  एकमतुष्ठ रु २ करोड ९२ िाख गबगनरोजन िरेको छतु  । जस अन्ि्य्,
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१७. कृलष तथा पशु 

 पशतुपालन, दतुगि वरवसार, कतु खतुरापालन, मतसरपालन लिार्का कृगष वरवसार वरवसागरक रुपमा अगघ बढाउन 
्था कृषकको मनोबल उचच राखद ैकृगष  ्था पशतु क्ेत्रलाई वरवसारीकरण, आितुगनकीकरण, र रागनत्रकीकरण  िन्य 
कृगष पशतुमा एकमतुष्ट रु २ करोड बजेट गवगनरोजन िरेको छतु  ।

१८. प्य्यटन तथा ससंकृलत पव्यद्धन तफ्य ,

 िाउँपागलका गभत्र रहकेा ऐग्हागसक, पतुरा्ागतवक, संसकृग्क लिार्का पर्यटकीर क्ेत्रको पगहचान,  समबधि्यन ्था 
पपूवा्यिार गवकासको लागि ६० िाख गवगनरोजन िरेको छतु  । 

 र अनर आगथ्यक गवकासका कार्यको लागि रु ३२ िाख गबगनरोजन िरेको छतु  ।

१९. सामालजक लवकास तफ्य ,

सामागजक गवकास गबषरको लागि एकमतुष्ठ रु ६ करोड ४० िाख ५० हजार गबगनरोजन िरेको छतु  । जस अन्ि्य्,
२०.  लशक्षा :- सामतुदागरक गवद्यालरको भौग्क संरचना शगैक्क ितुणस्र अगभबगृधि िरी ितुणस्रीर गशक्ा प्राप् िनने 

वालवागलकाको अगिकार संरक्ण िददै भौग्क पपूवा्यिार गनमा्यण, अग्ररक्त गक्रराकलाप संचालन, गवद्यालरमा सपूचना 
प्रगवगिको गवस्ार र प्ररोि, अरलाईन ग्डगजटल गसकाई साझदेारी कार्यक्रम, राष्ट्रपग् रगनङ्ि गसल्ड, क अक्र लेखौ 
पागलकाको पेगनसलले अगभरान जस्ा कार्य िन्य गशक्ा ्र्य  रु २ करोड ७० िाख बजेट गवगनरोजन िरेको छतु  ।

२१. सवास्थ्य :- सवास्थर मानवको सबैभनदा संबेदनगशल क्ेत्र हो। रसको लागि बाल पोषण, मा् ृपोषण, खोप कार्यक्रमलाई 
गनरन्र्ा गदएको छतु  । सामतुदागरक सवास्थर इकाई संचालन, मगहला सवास्थर सवरंसेगवका सवास्थर गबमा कार्यक्रम, 
गबद्यालरमा सवास्थर गशक्ा कार्यक्रम, सवास्थर उपचार राह् कोष, जेष्ठ नािररक घरटोलमा सवास्थर कार्यक्रम जस्ा 
कार्य िन्य २ करोड १० िाख गवगनरोजन िरेको छतु  ।

२२. वडा र गाउँपालिका सतरी्य खषेिमैदान लनमा्यण तथा सिुार कार्यक्रम अन्ि््य  रु ६० िाख गवगनरोजन िरेको छतु  ।
२३. िलक्षत का्य्यक्रम तफ्य  :- समावेशीकरणको माधरमबाट मात्र लगक्् वि्यलाइ मपूल प्रवाहीकरणमा लराउन सगकनछ 

। मपूलप्रवाहीकरणका लागि अवसरका साथसाथै  सहभािी्ा र सशक्तीकरणको आवशरक पद्यछ । मगहला, 
वालवागलका, दगल्, जनजा्ी, जेष्ठ नािररक र अपाङ्ि वि्यको उतथान, सशक्तीकरण र सहभािी्ाको लािी गवगभनन 
कार्यक्रम संचालन िन्य रु ६९ िाख ५० हजार बजेट गवगनरोजन िरेको छतु  ।

२४. खषेिकुद पयूवा्यिार :- िाउँपागलका एवं व्डा स्रमा खलेकतु द पपूवा्यिार गनमा्यणको लागि एकमतुष्ट रु ६० िाख बजेट 
गवगनरोजन िरेको छतु  । खानेपानी गवकास ्र्य  व्डा स्रबाट नसमगेटएका र आिामी गदनहरुमा खानेपानीको क्ेत्रमा 
रणनीग् बनाई कार्य िन्यको लागि रु २० िाख बजेट गवगनरोजन िरेको छतु  ।

२५. पयूवा्यिार लवकास तफ्य  :- पपूवा्यिार गवकास गबषरको लागि एकमतुष्ठ रु ८ करोड ९९ िाख गबगनरोजन िरेको छतु  । जस 
अन्ि्य्, िाउँपागलका केनद्रदखेी व्डा केनद्रसमम र व्डा केनद्र दखेी बस्ीस्रसममका स्डकहरु बाहै् मगहना संचालन 
िन्य िाउँपागलका स्रीर िौरवका स्डकलाई ७ करोड र व्डा स्ररर िौरवको स्डक्र्य  व्डाबाट समे्  सहलिानी 
हुने िरी रु १ करोड ७३ िाख बजेट गबगनरोजन िरेको छतु  । साथै गवद्यालरमा ट्रस भवन, ढल गनकास र सामतुदागरक 
भवनको लागि एकमतुष्ट रु २६ िाख गवगनरोजन िरेको छतु  ।

२६. व्डास्रीर पपूवा्यिार गवकास लिार् अनर आवशरक गवकास कार्यक्रम संचालनको िन्यको लागि व्डामा एकमतुष्ट रु 
७ करोड गबगनरोजन िरेको छतु  ।

२७. ि् आगथ्यक बष्यमा लिाइएका ठेककाको अितुरो कार्यको भतुक्तानी, समझौ्ा भएर कार्य समपादन भाइ भतुक्तानी हुन 
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नसकेका रोजना र कार्य समपादन िन्य आवशरक ठागनएका रोजनाहरुमा एकमतुसट रु २ करोड ९५ िाख ३० हजार 
गबगनरोजन िरेको छतु  ।

२८. लवपद, िन तथा वातावरणः- गबपद ् जोगखम नरपूनीकरण, बरबसथापन ्था वा्ाबरण संरक्ण कार्यका लागि  रु. 
६० िाख गबगनरोजन िरेको छतु  ।

२९. गाउँपालिका सतरमा पंुजीगत का्य्य र साव्यजलनक सषेवा प्रवाह :- िाउँपागलका एव ं व्डा कारा्यलर र गबषरि् 
कारा्यलरमा आवशरक भवन मम््य  सतुिार, गनमा्यण कार्य, आवशरक पपूवा्यिार वरवसथापन, साव्यजगनक सेवालाई जनमतुखी, 
जवारदहेी, पारदशमी, समावेशी ्था सहभािी्ामपूलक बनाउन सतुशासनका आिारभप्ू  ्तवहरुको पररचालन िन्य,सिंठन 
्था बरवसथापन सभने िन्य, प्रगवगिमतै्री बनाउन, क्म्ा ्था सीप गवकास मार्य ् उत्रदारी बनाउन कतु ल रु २ करोड ६० 
िाख बजटे गवगनरोजन िरेको छतु  । साथै नेपाल सरकारको गनण्यर बमोगजम िाउँपागलका अन्ि््य  गशक्ा लिार् अनर 
क्ते्रमा कार्यर्  कम्यचाररको ्लवमान समारोजनको लागि आवशरक बजटे गवगनरोजन िरेको छतु  ।

श्रद्षे्य सभाध्यक्ष 
एवं सदस्य ज्ययूहरु,

३०. करका दरहरुसमे् उललेख भएको आगथ्यक गविरेक, २०७९ ्था खच्यलाई वरवगसथ् िन्य बनेको गवगनरोजन 
गविरेक, २०७९ समे्  पेश िरेको छतु  ।

३१.  उललेगख् बजेट कारा्यनवरनको लागि समग्र सहभागि्ातमक पद्घ्ीबाट बस्ी िाउँ टोल हुदं ैिाउँ  कारा्यपागलकाबाट 
्र भएका अनतुसतुगचमा उललेगख् आरोजना ्था कार्यक्रम र गवगनरोगज् बजेट मागथ छलरल ्था सवीकृ्ीको 
लागि अनतुरोि िद्यछतु  ।

३२. प्रस्ागव् बजेट ्जतु्यमा िदा्य िाउँपागलकाको आन्ररक आर, संगघर सरकारबाट प्राप् बजेट, प्रदशे सरकारबाट 
प्राप् बजेट ्था  प्राथगमक्ाका क्ेत्र, िाउँ पागलकाको प्राथगमक्ाका क्ेत्रहरु, नािररकबाट आवशरक ठागनएका 
रोजनाहरु, नािररक समाज, िैर सरकारी संसथाहरु लिार् समपतुण्य महानतुभावहरु सबैको अमतुलर सतुझावलाई उपलवि 
श्रो् सािनको गसमा गभत्र रगह समट्ेने प्ररास िरेको छतु  ।

३३. िाँउपागलकाको स्ो् र क्म्ा अनतुसार गवगभनन सगमग्, उपसगमग्हरु र िाँउ कार्यपागलकामा वरापक छलरल 
िरी बजेटलाई सन्तुगल् र गदिो बनाउने प्ररास िररएको छ । िाउँपागलकाको स्ो् सािनले समट्ेन नसकेका ठपूला 
रोजनाहरु प्रदशे सरकार र केनद्रीर सरकारको सहकार्यमा संचालन िन्य स्ो्को वरवसथा िरेको छतु  । थप रोजनाहरुको 
संचालनको लागि प्रदशे सरकार र संघीर सरकारमा पहल िररने वरहोरा समे्  अनतुरोि िन्य चाहनछतु  ।

३४. अन्मा, सबैको सकारातमक, अथ्यपतुण्य  र साझदेारी रतुक्त सहरोिबाट मात्र बजेट कारा्यनवरनमा सरल्ा प्राप् हुने कतु रामा 
दतुईम् हुन सकदनै। ्सथ्य प्रस्त्ु  बजेट कारा्यनवरन, अनतुिमन, मतुलरांकनमा आ–आफनो ्र्य बाट सहरोि पतुरा्यउन 
समपतुण्य जनप्रग्गनगिहरु, बतुगधिगजबीहरु, राजनैग्क दल, सरकारी, िैर सरकारी संघ संसथाहरु, उद्योिी वरवसारीहरु, 
नािररक समाज, उपभोक्ता सगमग्हरु लिार् सरोकारवाला समपतुण्यबाट महतवतुपतुण्य र साथ्यक सहरोि प्राप् हुने अपेक्ा 
िरेको छतु  । बजेट ् था कार्यक्रम ् जतु्यमामा सहरोि पतुर ्राउनतुहुने समपतुण्य कार्यपागलका सदसरजरपूहरु, गवषरि् सगमग्का 
सदसरजरपूहरु, िाउँसभाका सदसरजरपूहरु एवं राष्ट्रसेवक कम्यचारीहरुप्रग् हागद्यक आभार वरक्त िद्यछतु  । प्रस्त्ु  बजेट र 
अनतुसतुगचमा संलगन आरोजना ्था कार्यक्रमहरुलाई रस सममागन् सभाबाट िहन छलरलका साथ पारर् िनतु्यहुनेछ 
भनने अपेक्ा िरेको छतु  ।  िन्यिाद ।

कलपना नषेपािी
उपाध्यक्ष
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प्रसतावनाः आरुघाट िाउँपागलकाको आगथ्यक बष्य २०७९/०८० को सेवा र कार्यहरुको लागि सगञच् कोषबाट केही रकम 
खच्य िनने अगिकार गदन र सो रकम गवगनरोजन िन्य वाञछनीर भएकोले, नेपालको संगविानको िारा २२९ को उप-िारा (२) 
बमोगजम आरुघाट िाउँपागलकाको िाउँ सभाले रो ऐन बनाएको छ ।
१. सलंक्षप्त नाम र प्रारमभः 
(१) रस ऐनको नाम “आरुघाट िाउँपागलकाको गवगनरोजन ऐन, २०७९” रहकेो छ ।
(२) रो ऐन ्तुरुन् प्रारमभ हुनेछ ।
२. आलथ्यक वष्य २०७९/०८० को लनलमत् सल्चत कोषिाट रकम खच्य गनने अलिकार :  
(१) आगथ्यक वष्य २०७९/०८० को गनगमत् िाउँ कार्यपागलका, व्डा सगमग्, गवषरि् शाखाले िनने सेवा र कार्यहरुका 

गनगमत् अनतुसपूची १ मा उगललगख् चालपू खच्य, पपूँगजि् खच्य र गबगत्र वरवसथाको रकम समे्  िरी जममा रकम रु  
५९,३१,८०,०००/- (उनानसाठी करो्ड एकग्स लाख अगस हजार रुपैरा मात्र) मा नबढाई गनगद्यष्ट िररए बमोगजम 
सगञच् कोषबाट खच्य िन्य सगकनेछ । 

३. लवलन्योजनः
(१) रस ऐनधिारा सगञच् कोषबाट खच्य िन्य अगिकार गदइएको रकम आगथ्यक वष्य २०७९/८० को गनगमत् आरुघाट 

िाउँपागलको िाउँकार्यपागलका, व्डा सगमग् र गवषरि् शाखाले िनने सेवा र कार्यहरुको गनगमत् गवगनरोजन िररनेछ । 
(२) उपदरा (१) मा जतुनसतुकै कतु रा लेगखएको भए ्ापगन कार्यपागलका, व्डा सगमग् र गवषरि् शाखाले िनने सेवा 

र कार्यहरुको गनगमत् गवगनरोजन िरेको रकम मधरे कतु नैमा बच् हुने र कतु नैमा अपतुि हुने देगखन आएमा िाउँ/
निर कार्यपागलकाले बच् हुने शीष्यकबाट नपतुि हुने शीष्यकमा रकम सान्य सकनेछ । रसरी रकम सादा्य एक 
शीष्यकबाट सो शीष्यकको जममा रकमको १० प्रग्श्मा नबढ्ने िरी कतु नै एक वा एक भनदा बढी शीष्यकहरुबाट 
अकको एक वा एक भनदा बढी शीष्यकहरुमा रकम सान्य ्था गनकासा र खच्य जनाउन सगकनेछ । पपूँगजि् खच्य र 
गवत्ीर वरवसथा्र्य  गवगनरोगज् रकम साँवा भतुक्तानी खच्य र वराज भतुक्तानी खच्य शीष्यकमा बाहेक अनर चालपू 
खच्य शीष्यक्र्य  सान्य र गबत्ीर वरवसथा अन्ि्य् साँवा भतुक्तानी खच्य्र्य  गबगनरोगज् रकम बराज भतुक्तानी खच्य 
शीष्यकमा बाहेक अनरत्र सान्य सगकने छैन ।

 ्र चालतु ्था पपूँगजि् खच्य र गवत्ीर वरवसथाको खच्य वरहोन्य एक स्ो्बाट अकको स्ो्मा रकम सान्य सगकनेछ ।
(३) उपदरा (२) मा जतुनसतुकै कतु रा लेगखएको भए ्ापगन एक शीष्यकबाट सो शीष्यकको जममा सवीकृ् रकमको १० 

प्रग्श् भनदा बढ्ने िरी कतु नै एक वा एक भनदा बढी शीष्यकहरुमा रकम सान्य परेमा िाउँ/निर सभाको सवीकृग् 
गलनतु पननेछ ।

आरुघाट गाउँपालिकाको लवलन्योजन ऐन–२०७९
सभािाट सवीकृत लमलतः २०७८/०३/३०
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प्रसतावना:
आरुघाट िाउँपागलकाको आगथ्यक वष्य २०७९/०८०को अथ्य समबगनि प्रस्ावलाई कारा्यनवरन िन्यको गनगमत् सथानीर 
कर ्था शतुलक संकलन िनने, छतु ट गदने ्था आर संकलनको प्रशासगनक वरवसथा िन्य वानछनीर भएकोले, नेपालको 
संगविानको िारा २२८ को उपिारा (१) बमोगजम आरुघाट िाउँपागलका को िाउँ सभाले रो ऐन बनाएको छ । 
१. सलक्षप्त नाम र प्रारमभ : (१) रस ऐनको नाम "आगथ्यक ऐन,२०७९" रहकेो छ ।
 (२) रो ऐन २०७९ साल श्रावण १ ि्े दगेख आरुघाट क्ेत्रमा लाितु हुनेछ ।
२.  समपलत कर : समपग् करसमबनिी वरवसथा आबशरक्ा अनतुसार िाउँ कार्यपागलकाले गनिा्यरण िरे बमोगजम 

हुनेछ ।
३.  भुलम कर : िाउँपागलका क्ेत्र गभत्र अनतुसपूची (२) बमोगजम भतुगम कर (मालपो्) लिाईने र असतुल उपर िररनेछ । 
४.  घर िहाि कर: िाउँपागलका क्ेत्रगभत्र कतु नै वरगक्त वा संसथाले भवन, घर, पसल, गरारेज, िोदाम, टहरा छपपर, जगिा 

वा पतुरै आगंशक ्बरले बहालमा गदइएकोमा अनतुसपूची (३) बमोगजम घर जगिा वहाल कर लिाइने र असतुल उपर 
िररनेछ ।

५.  ब्यिसा्य कर: िाउँपागलका क्ेत्रगभत्र वरापार, बरबसार वा सेवामा पतुँजीि् लिानी र आगथ्यक कारोबारका आिारमा 
अनतुसपूची (४) बमोगजम कर लिाइने र असतुल उपर िररनेछ ।

६.  जलडिुटी, किाडी र लजवजनतु कर: िाउँपागलका क्ेत्र गभत्र कतु नै वरगक्त वा संसथाले ऊन, खोटो, जग्डबतुटी, वनकस, 
कबा्डी माल र प्रचगल् कानतुनले गनषिे िररएको जीवजन्तु बाहकेका अनर मृ्  वा मारीएका जीवजन्तुको हा्ड, गसङ, 
पवाँख, छाला, जस्ा बस्तुको बरबसारीक कारोबार िरेबाप् अनतुसपूची (५) बमोगजमको कर लिाइने र असतुल उपर 
िररनेछ ।

७.  सिारी सािन कर: िाउँपागलका क्ेत्रगभत्र द्ा्य भएका सबारी सािनमा लिाइने सबारी सािन कर प्रदशे कानतुन 
बमोगजम हुनेछ ।

८.  लिज्ापन कर: िाउँपागलका क्ेत्रगभत्र हुने गबज्ापनमा लिाइने  गबज्ापन कर प्रदशे कानतुन बमोगजम हुनेछ ।
९.  मनोरंजन कर: िाउँपागलका क्ेत्रगभत्र हुने मनोरंजन बरबसार, सेवामा लिाइने बरबसार कर प्रदशे कानतुन बमोगजम 

हुनेछ ।
१०. िहाि लिटौरी कर : िाउँपागलका क्ेत्रगभत्र आरतु ले गनमा्यण, रेखदखे वा संचालन िरेका हाट बजार वा पसलमा 

लिाइने बहाल गबटौरी शतुलक प्रदशे कानतुन बमोगजम हुनेछ ।
११. पालकिं ग शुलक: िाउँपागलका क्ेत्रगभत्र कतु नै सबारी सािनलाई पागक्य ङ सतुगबिा उपलबि िराए बाप् लिाइने पागकां ि 

शतुलक प्रदशे कानतुन बमोगजम हुनेछ ।
१२. ट्षेलकंग, का्यालकंग, क्यानोइंग, िनजी जलमपंग, लजप फिा्यर र ्या्यलफटङ शुलक : टे्रगकंि, कारागकंि, 

करानोइंि, बनजी जगमपंि, गजप फलारर र रा्यगफटङ सेवा वा बरबसार संचालन िरे बाप् लिाइने शतुलक प्रदेश 
कानतुन बमोगजम हुनेछ ।

१३. सषेवा शुलक दसतुर: िाउँपागलकाले गनमा्यण, संचालन, वा वरवसथापन िरेका अनतुसपूची १२ मा उललेगख् सथानीर 
पतुबा्यिार र उपलबि िराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोगह अनतुसपूचीमा वरवसथा भए अनतुसार शतुलक लिाइने र असतुल 
उपर िररनेछ ।

आरुघाट गाउँपालिकाको आलथ्यक ऐन २०७९ 
आरुघाट गाउँपालिका, गोरखा गणडकी प्रदषेश
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१४. प्य्यटन शुलक: िाउँपागलकाले आफनो क्ेत्र गभत्र प्रवेश िनने पर्यटकहरुमा लिाइने पर्यटन शतुलक प्रदेश कानतुन 
बमोगजम हुनेछ ।

१५. कर छुट : रस ऐन बमोगजम कर ग्नने दागरतव भएका वरगक्त वा ससंथाहरुलाई कतु नै पगन गकगसमको कर छतु ट गदइने छैन ।
१६. कर तथा शुलक सकंिन समिलनि का्य्यलवलि: रो ऐनमा भएको वरवसथा अनतुसार कर ्था शतुलक संकलन 

समबगनि कार्यगवगि िाउँपागलकाले ्ोके अनतुसार हुनेछ ।

अनुसयूची २
दफा ३ सगं समिलनित

भयूलम कर (मािपोत) दसतुर :

वारीको  प्रकार ०–५  रोपनी ६–१० रोपनी ११–२० रोपनी २१–३० रोपनी ३१ रोपनी भनदा मालथ 

अववल १२ १४ १६ १८ २०

दोरम १० १२ १४ १६ १८

गसम ८ १० १२ १४ १६

चाहार ६ ८ १० १२ १४

खे् को गकगसम 

अववल १६ १८ २० २२ २४

दोरम १४ १६ १८ २० २२

गसम १२ १४ १६ १८ २०

चाहार १० १२ १४ १६ १८

जररबाना 

१ वष्य १० %

२ वष्य २०%

३ वष्य ३०%

४ वष्य ४० %.......... वष्यको दश प्रग्श्का दरले लागने छ ।

मागथ जतुनसतुकै कतु रा लेगखएको भए्ापगन नरपून्म शतुलक रु २० गलइनेछ । मागथको दररेट गकस्ा गकस्ामा नभई उचच्मको 
आिारमा एकमतुष्ठ गलइनेछ । उदाहरणको लागि राम भनने बरगक्तको १५ रोपनी ६ आना २ पैसा ३ दामको बारी चाहार छ 
भने तरसलाई १६ रोपनी मागन १६×१०= १६
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अनुसयूची ३
दफा ४ सगँ समिलनित 

 घर िहाि कर 

अनुसयूची ४
दफा ५ सगं समिलनित

०७९/०८० को िालग सवीकृत गररएका ब्यिसा्य करको लकलसम, श्रषेणी र दररषेट लववरण

१. घर बहाल कर 
वरगक्ति् प्ररोजन २ प्रग्श् 

संसथा वा बरबसारीक प्ररोजन १० प्रग्श् 

  लस.नं  ब्यिसा्य को नाम          श्रषेणी     सवीकृत दर

१. मगदरा ्था चतुरोट ग्डलर समे्  थोक गबके्र्ा ४०००/-

२. अनर ग्डलर समे्  थोक गबके्र्ा 

१. ठतुलो  ४०००/-

२. मधरम लिानीको आिारमा ३०००/-

३. साना २०००/-

३. गनमा्यण सामाग्री गबके्र्ा 
एक भनदा बढी ग्डलरगसप भएको ५०००/-

ठतुलो स्रको ४०००/-

४. कमपरतुटर, गट.भी, रेग्डरो, घ्डी, मोबाइल

होलसेल (लिानीको आिारमा) २०००/-

खतुद्रा १५००/-

मम््य  १०००/-

५. पेट्रोगलरम पदाथ्य 

ग्डजेल, पेट्रोल पमप ५०००/-

मट्ी्ेल ग्डलर १०००/-

गरास ग्डलर ३०००/-

खतुद्रा गरास गबके्र्ा १५००/-

६. दगैनक उपभोगर खाद्य पदाथ्य 
ग्डलर १०००/-

खतुद्रा ५००/-

७. खतुद्रा पसल ५००/-

८.

रेनसी पसल 
ठतुलो २०००/-

सानो १५००/-

कप्डा पसल 

ठतुलो २०००/-

मधरम १५००/-

सानो ७५०/-
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९. सबारी सािन गबके्र्ा 

मोटर साईकल, ग्डलर ्था सोरुम ४०००/-

गजप, कार, ट्रराकटर, अनर सोरुम  १००००/-

साईकल ५००/-

१०. नगस्यङ होम, सामतुदागरक असप्ाल ४०००/-

११. औषगि थोक गबके्र्ा र गकलगनक २५००/-

१२. गकलगनक र औषगि पसल ३०००/-

१३. आखा गकलगनक र चसमा पसल ३०००/-

१४. गकलगनक र लराब ३०००/-

१५. औषगि पसल १५००/-

१६. ्ेडनटल गकलगनक ३०००/-

१७. गबशषेज् परामश्य सेवा 
कनसलटेनसी ३०००/-

अनर १५००/-

१८.

गनमा्यण वरवसारी नराँ द्ा्य घ वि्य १००००/-

नगबकरण ५०००/-

इजाज् पत्र नगवकरण थप दस्तुर (काग ््यक-चै् ) ४०००/-

नाम /ठाउँसारी दस्तुर ५०००/-

इजाज् पत्र प्रग्गलगप, शरेरहोल्डर थप/ घट दस्तुर २०००/-

१९. होटल 

लज सगह् होटल ३०००/-

होटल मात्र १५००/-

सामानर ५००/-

२०. रेसटतुरेनट

क वि्य १५००/-

ख वि्य १०००/-

ि वि्य ५००/-

२१.

उद्योि (आरान बाहके)

रेगलंि ्था बलक उद्योि ३०००/-

आलमतुगनरम ्था ्ामाका भा्डा 
उद्योि   

२०००/-

बेकरी उद्योि १५००/-

क्रसर उद्योि २००००/-

आलमतुगनरम (इनटेररएर) ४०००/-

२२. िोबर गरास कमपगन ५०००/-
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२३. सोलार ग्डलर ३०००/-

२४. रगन्यचर ्था काठ गबगक्र गव्रण (स. गमल) ३०००/-

२५. रगन्यचर सोरुम (पसल) २०००/-

२६. छपाई ्था प्रकाशन 
अरसेट पे्रस ३०००/-

छपाई ्था प्रकाशन १५००/-

२७. कमपरतुटर इगनसटचरतुट १५००/-

२८. ड्ाइगभिं इगनसटचरतुट ३०००/-

२९. फराकस, इनटरनेट, साइबर, कतु रररस्य सेवा मात्र  १५००/-

३०. गवत्ीर कमपगनहरु (नराँ संचालन )  

क वि्य १५०००/-

ख वि्य १००००/-

ि वि्य ५०००/-

घ सहकारी बैंक ५०००/-

ङ सहकारी ५०००/-

च मगन ट्रानसरर ३०००/-

३१. रेगमटानस सेवा १५००/-

३२. गबमा कमपगन शाखा कारा्यलर संचालन ५०००/-

३३. गनगज गवद्यालरहरु (द्ा्य शतुलक) / नगवकरण

पपूव्य प्रा.गब र गन.मा.गव समम  
५०००/- / 
१०००/-

मा.गव 
१००००/- 
/२५००/-

उचच मा.गब, करामपस १५०००/-

३४.
क. प्रागबगिक गशक्ालर / भाषा प्रगशक्ण केनद्र, 
ट्रतुसन सेनटर

२०००/-

ख. होसटेल १५००/-

ि गरगजकल गरटनेस टे्रगनंि सेनटर १५००/-

३५. वक्य सप

क बस ट्रक आगद मोटर पाट््यस 
गबगक्र मम््य  समे्   

३०००/-

ख. मोटर साईकल, वक्य सप १५००/

ि. टारर मम््य  ्था हावा भनने १०००/-

घ. िा्डी ितुने, गकलगनंि सगभ्यस 
सेनटर 

५००/-
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३६. बैदगेशक रोजिार सेवा ५०००/-

३७. बरतुटी पाल्यर १०००/-

३८. रोटो सटतुग्डरो 
कलर लराब सगह् रोटो सटतुग्डरो ३०००/-

रोटो सटतुग्डरो २०००/-

३९. टेलररंङ
कप्डा सगह् टेलररंङ २०००/-

टेलररङ १०००/-

४०. हरेर कगटङ
२ गसट भनदा मागथ १५००/-

२ गसट समम १०००/-

४१. जतुत्ा चपपल पसल 

होलसेल ३०००/-

खतुद्रा २०००/-

जतुत्ा चपपल कसमगेटक १५००/-

सामानर कसमगेटक ५००/-

४२. उतपादनमतुलक उद्योि 
इट्ा उद्योि (गचमनी) १००००/-

इट्ा उद्योि (भट्ी) ५०००/-

४३. भाँ्डा पसल २०००/-

४४. आट््यस बरबसार 
ग्डगजटल रलेकस गप्रनट १५००/-

पेंगटंङ सेवा ५००/-

४५. इलेगकट्रक पसल 
होलसेल ३०००/-

खतुद्रा १५००/-

४६. िािो टाँक पसल ५००/-

४७. माटोको भाँ्डो बेचने पसल ५००/-

४८. गससा, पलाई, कापनेट फे्म आगद गबके्र्ा २०००/-

४९. खलेौना उपहार गिफट गबके्र्ा १५००/-

५०. केबतुल नेटवक्य ,ग्डगजटल गट. भी, ्डीसहोम गबके्र्ा २५००/-

५१. मासतु पसल 

कतु खतुरा १०००/-

खसी, बोका १०००/-

खसी, बोका र कतु खतुरा १५००/-

राँिा, बंितुर १५००/-

५२. माछा पसल १०००/-

५३. दाना, अण्डा, ्था ह्ाचरी पसल २०००/-



25cf?3f6 ufpFkflnsf

of] hgf k'l: tsf @)&(

५४. रासारगनक मल ्था एग्रोभ्रटे १५००/-

५५. ्रकारी ्था रलरतु ल पसल १५००/-

५६. गग्रल उद्योि 
लेथ मगेशन समे्  ३०००/-

अनर २०००/-

५७. सटेसनरी 
थोक गबके्र्ा ३०००/-

खतुद्रा गबके्र्ा १५००/-

५८. आइसगक्रम ्था दतुगि समबगनि पररकार 
दतुगि समबगनि पररकार १०००/-

आइसगक्रम, गमठाई पसल ५००/-

५९.

उद्योि 

जराकेट ्था झोला १५००/-

मसला उद्योि १०००/-

कतु टानी गपसानी 
सेलर, होल्डर १५००/-

सानो १५००/-

६०. पतुल हाउस ३०००/-

६१. सतुन चाँदी जवेलस्य पसल ३०००/-

६२. कृगष रम्यहरु (बरबसागरक द्ा्य )

१. पोलट्री रम्य 

२. क)०१-५०० समम कतु खरा ५००/-

१०००/-ख) ५०१- १००० समम कतु खतुरा 

 ३. १००१ -५००० समम कतु खतुरा २०००/-

४. ५००१ दगेख मागथ कतु खतुरा ३०००/-

५. १०० समम कतु खतुरा ५००/-

६. रलरतु ल ्था ्रकारी खगे् ५००/-

७. िाई, बंितुर, बाख्ा पालन १०००/-

८. माछा पालन १०००/-

क) नस्यरी १०००/-
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अनुसयूची ५
दफा ६ सगँ समिलनित

जलडिुटी, किाडी र लजवजनतु

अनुसयूची १२
दफा १३ सगं समिलनित

सषेवा शुलक दसतुर

हा्ड प्रग् के.जी रु . १ 

कैलफ्यत : ठुिो पररमाणको ठषेकका पट्ा गनने हकको 
िालग ्यस रषेट िमोलजम हुनषेछ ।

गसङ प्रग् के.जी रु.२

खतुर प्रग् के.जी रु.२ 

छाला ठतुलो प्रग् के.जी रु. १

रलामको टतुक्रा प्रग् के.जी रु. २

लस. 
न.

सषेवा तथा करका लववरण सवीकृत दररषेट (रुपै्याँ)

१ १.१ नािररक्ा गसराररस  

 बंशज २०० 

 अगंिकृ् १०००

 नािररक्ा प्रग्गलपी गसराररस ३०० 

 
प्रचगल् कानतुन अनतुसार प्ररोगज् अगिकार बमोगजमको अनर गसराररस, 
प्रमागण्  िनने 

२००

 नाबालक पररचर पत्र गसराररस २०० 

सामतुदागरक गबद्यालर प्रमागण् गसराररस २००

्लब प्रमागण् २००

अनर गसराररस २००

२ २.१ पनजीकरण ्था घटना द्ा्य  

 सामागजक सतुरक्ा भत्ाको लागि गनबेदन र पररचर पत्र  बनाउने  गनशतुलक 

 वरगक्ति् घटनाद्ा्य (जनम, मतृरपू, बसाइसराइ गववाह द्ा्य)
३५ गदन गभत्र गनशतुलक, 

३५ गदन पछी २०० जररवाना

घटना द्ा्य प्रमाणपत्रको प्रग्गलगप ५००

 २.२  वरगक्ति् घटना द्ा्य प्रमागण्  

 जनमगमग् प्रमागण् िनने अगं्रेजी / नेपाली २०० 
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 गववागह् वा अगववागह् प्रमागण् ५०० 

 मतृरपू भएको प्रमागण् गसराररस (अगं्रेजी/नेपाली) २०० 

कनसतुलर प्रमगण् १०० (प्रग् पाना)

प्रग्गलगप प्रमागण् २०० 

 ३ ना्ा प्रमागण्
नरतुन्म २०० प्रग् थप वरगक्त 

रु १००

 संरक्क प्रमागण् िन्य २००

 नाबालक गसराररस २०० 

 जनजाग् ्था दगल् गसराररस २००

 जीगव्संि ना्ा प्रमागण् २००

 जीगव् रहकेो गसराररस िनने २००

 हकवाला वाहकदार प्रमागण् िनने ५०० 

 नाम संशोिन गसराररस २००

 ्ीनपतुस्े प्रमागण् २००

 पालनपोषणको लागि गसराररस िनने  २००

४ ४.१ चाररगत्रक गसराररस 

 नेपाली २००

 अगं्रेजी ३००

५ बरगक्ति् गववरण प्रमागण् २००

५.१  िै.स.स, गनजी ्था वरगक्ति् कार्य अनतुभव गसराररस ५००

६ ६.१ गवद्यत्ु  ज्डान गसराररस

 पगकक ५०० 

 कचची ३०० 

 गवद्यत्ु  ठाउँसारी  गसराररस ३०० 

७ खानेपानी िारा ज्डान गसराररस  

 क गनगज (वरगक्ति्) ३००

 ख संसथाि् ५००

८ ८.१  जगिा ्था घरको नकसा समबगनि चार गकलला प्रमागण् 

 १ गकत्ाको २००
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 प्रग् गकत्ाको थप १००

 ८.२  घर नकसापास प्रग् बि्य रतु ट पगकक २

 ८.३  नकसा प्रमागण् १०००

 ८.४ घर नकसा पास संसोिन प्रग् बि्य रपू ट ५० पैसा 

 ८.५ नकसा पास प्रमागण् प्रग्गलगप २००

 ८.६ घर नकसापास सज्यगमन ५००

 ८.७ घर नकसापास समपनन प्रमाण पत्र प्रग् ्ला २०००

 ८.८ घर कारम गसराररस 

 क कचची ३०० 

 ख पगकक ५०० 

 ८.९ बाटो भएको प्रमागण् ५०० 

 ८.१० घर भएको प्रमागण् िनने ५०० 

 ८.११ घर बाटो भएको प्रमागण् िनने ५००

८.१२ घर बाटो पा्ाल भएको प्रमागण् िनने ३०० 

 ८.१३ पतुजा्यमा घर कारम गसराररस िनने ५०० 

 ८.१४ जगिा िगन पतुजा्य हराएको गसराररस ५०० 

 ८.१५ जगिा मतुलरांकन गसराररस प्रमागण् िनने ५००

 ८.१६ मोही लि् कट्ाको गसराररस ५००

 ८.१७ मोही लाि्को गसराररस ५००

 
८.१८ घर जगिा करको लेखाजोखा िरी गसराररस िनने (कर ग्रेको 
प्रमागण्)

२००

 ८.१९ जगिा िगन हकदागब समबनिमा गसराररस ५००

९ ९.१ अशंबं्डा गसराररस

 ०-५ रोपनी समम ५०० 

 ६-१० रोपनी समम ६०० 

 ११-१५ रोपनी समम ७०० 

 १६ - मागथ ८०० 

 गकत्ाकाट िन्य गसराररस ३०० थप प्रग् गकत्ा ५०

 सथलि् व्डा सज्यगमन शतुलक ५००

१० पेनसन पट्ा गसराररस
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 नेपाली ५००

 भार्ीर सेना २०००

 अनर गबदशेी ३०००

 भार्ीर प्रहरी (आरस्ो्को आिारमा) नरतुन्म १००० नघट्ने िरर 

११ आरश्रो् प्रमागण् गसराररस (हजारमा) ११

 ०-१५  २०० 

 १५ - ३० ५०० 

 ३० - ४० १००० 

 ४० - ५० १५०० 

 ५० - मागथ २५०० 

 गवपनन गसरररस गनशतुलक

 अचल समप्ी मपूलरांकन (property va।uation) ०.१%

१२ १२.१ वरवसार द्ा्य ्था नगवकरण गसराररस ५००

 १२.२ वरवसार द्ा्य 

 साना ५०० 

 मझौला १००० 

 ठतुला २००० 

 १२.३ गनमा्यण बरवसारी नामसारी १००० 

 १२.४  साना बरापार नामसारी ५००

 १२.५ मझौला बरापार नामसारी १००० 

 १२.६ ठपूला बरापार नामसारी १५०० 

 १२.७ उद्योि नामसारी / ठाउँसारी १००० 

 १२.८ बरापार बनद भएको वा हुदँ ैनभएको गसराररस  ५००

१३ १३.१ संघ संसथा, समतुह द्ा्य 

 टोल गवकास संसथा द्ा्य २००

 बाल कलब, रतुवा कलव ्था समपूह द्ा्य २००

 पानीको मतुल द्ा्य ५००

 सहकारी द्ा्य (बच् ्था ऋण) ५००० 

 कृगष सहकारी १०००

१४ १४.१ गवद्यालर द्ा्य गसराररस २००
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 १४.२ गवद्यालको खोलने र अनतुमग् गलने

 संसथाि् ५०००

 सामतुदागरक १०००

 १४.३ गवद्यालरको कक्ा थप िन्य गसराररस िनने ५००

१५ NGO कार्यसञचालन अनतुमग् अनर गसराररस  २०००

 INGO कार्य संचालन अनतुमग् अनर गसराररस ५०००

 गमलापत्र कािज िराउने गनवेदन द्ा्य िन्य गसराररस िनने २००

 गनशतुलक उपचारको गसराररस गनशतुलक

१६ कतु काठ ्था दाउराको कटान गसराररस  २००

१७ सहकारी नगवकरण गसराररस (शतुलक) १०००

 एक करो्ड सममको पपूँजी १०००

 एक  करो्ड दगेख पाँच करो्ड सममको पपूँजी २०००

 पाँच करो्ड दगेख मागथ ३०००

कृगष सहकारी नगवकरण ५०० 

१८ रोजना भतुक्तानी  

 १ लाख दगेख ५ लाख समम २०० 

 ५ लाख भनदा मागथ ३०० 

१९ संसथा सतुचीद्ा्य

साना उद्योि ्था घरेलतु बरबसार ५००

ठतुला उद्योि १०००

२० ढतुंिा गिट्ी बालतुवा प्रग् करतुब गरट ७
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत  

आनतररक श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण  

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश 
सरकार

सथानी्य 
तह

 

८०४३६५०२१०१ आरुघाट गाउँपालिका  

१ पाररश्रगमक कम्यचारी २११११ ४ N/A १,८०,०० १,८०,०० ० ० ०  

२ पदागिकारी सेवा सतुगविा २१११२ ४ N/A १,१०,०० १,१०,०० ० ० ०  

३ पोशाक २११२१ १ N/A ७,०० ७,०० ० ० ०  

४ सथानीर भत्ा २११३१ ४ N/A ६,०० ६,०० ० ० ०  

५ महिंी भत्ा २११३२ ४ N/A ७,५० ७,५० ० ० ०  

६ कम्यचारीको बैठक भत्ा २११३४ ४ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

७ कम्यचारी प्रोतसाहन ्था पतुरसकार २११३५ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

८ पदागिकारी बैठक भत्ा २११४१ ४ N/A २८,०० २८,०० ० ० ०  

९ पदागिकारी अनर सतुगबिा, गबमा २११४२ ४ N/A ६,०० ६,०० ० ० ०  

१० कम्यचारी कलराण कोष थप रकम २१२१४ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  
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११
पंजीकरण कार्यक्रम, online घटना द्ा्य ्था 
सामागजक सतुरक्ा भत्ा गव्रणमा सहजीकरण

२१२१९ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

१२ पानी ्था गबजतुली २२१११ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

१३
संचार महसतुल ्था खच्य (कारा्यलर संि 
समबगनि्)

२२११२ ४ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

१४ इनिन (पदागिकारी) २२२११ ४ N/A ८,०० ८,०० ० ० ०  

१५ इनिन (कारा्यलर प्ररोजन) २२२१२ ४ N/A ८,०० ८,०० ० ० ०  

१६ सवारी सािन मम््य  खच्य २२२१३ ४ N/A ७,०० ७,०० ० ० ०  

१७ गबमा ्था नवीकरण खच्य २२२१४ ४ N/A ३,५० ३,५० ० ० ०  

१८
्डोजर संचालनको लागि मम््य  समभार कोषमा 
थप रकम

२२२२१ १ N/A ११,०० ११,०० ० ० ०  

१९
मगेशनरी ्था औजार मम््य  समभार ्था 
सञचालन खच्य

२२२२१ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

२० गनगम््य  साव्यजगनक समपगत्को मम््य  समभार खच्य २२२३१ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

२१ व्डा नं ५ कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

२२ व्डा नं ४ कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

२३ मसलनद ्था कारा्यलर सामाग्री २२३११ ४ N/A १५,०० १५,०० ० ० ०  

२४ व्डा नं ८  कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

२५ व्डा नं ६ कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

२६ व्डा नं ३ कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

२७ व्डा नं ७ कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  
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२८ व्डा नं १०  कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

२९ व्डा नं २  कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

३० व्डा नं ९ कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

३१ व्डा नं १ कारा्यलर संचालन खच्य २२३११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

३२ पतुस्क ्था सामाग्री खच्य २२३१३ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

३३
िाउँपागलकाको हालसममको प्रिग् अगभलेख 
मापन पतुगस्का प्रकाशन

२२३१३ ४ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

३४
लोक कलराणकारी सपूचना/ गवज्ापन खच्य /
सथानीर पत्रकारर्ा प्रबि्यन

२२३१५ ४ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

३५ पत्रपगत्रका, छपाई ्था सपूचना प्रकाशन खच्य २२३१५ ४ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  

३६ िाउँपागलकाको कार्यक्रम प्रचार / प्रसार २२३१५ ४ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

३७
अनर कारा्यलर संचालन खच्य (आवशरक्ाको 
आिारमा , मोबाइल एपस, नािररक सेवा 
ब्डापत्र लिार्)

२२३१९ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

३८
समपतुरक/ गवशषे रोजना गनमा्यणको लागि 
आवशरक रोजना छनोट र ्रारी DPR समे्  
(संघ र प्रदशे समपतुरक/गबशषे रोजनाको लागि

२२४११ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

३९
िाउँपागलकामा खानेपानी वरवसथापनको 
अवसथा अधरान र समािानको लागि रणनीग् 
गनमा्यण िन्य रोजना प्राथगमकरण िनने कार्य

२२४११ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

४० नरागरक सगमग् परामश्य ्था अनर वरवसथापन खच्य २२४११ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

४१
आरोजना बैंक गबज् सममलेन, पतुव्य जनप्रग्गनगि 
छलरल कार्यक्रम

२२४११ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  
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४२ सेवा र परामश्य खच्य (कारा्यलर र रोजना दतुवै) २२४११ ४ N/A ८,०० ८,०० ० ० ०  

४३
िाउँपागलकाको सतुशासन र सेवा प्रवाहको क्ेत्रमा 
आवशरक पनने सेवा/ सामाग्री वरवसथापन

२२४११ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

४४
साहागसक पर्यटन सगह् व्डा नं. १ र २ मा 
पर्यटन पदमाि्य समभावर्ा अधरारन DPR

२२४११ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०  

४५
समपगत्कर, वरवसार द्ा्य प्रणाली लिार् 
आवशरक खच्य

२२४१२ ४ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

४६
व्डा ्था िाउँपागलका कारा्यलरमा कमपरतुटर 
गबगलंि प्रणाली लिार् आवशरक प्रणाली ज्डान

२२४१२ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

४७ करार सेवा शतुलक २२४१३ ४ N/A ९०,०० ९०,०० ० ० ०  

४८ झोलतुंिे पतुल हरेालतु खच्य २२४१९ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

४९
व्डा स्रमा कम्यचारीलाई प्रगवगि समबनिी 
्ागलम खच्य

२२५११ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

५०
िाउँपागलकास्रका कम्यचारीलाई आवशरक 
्ागलम

२२५११ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

५१ वरवसारी करदा्ा गशक्ा कार्यक्रम २२५१२ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

५२
आरुघाट िाउँपागलकाको बतुढीिण्डकीको 
्डतुवानमा पनने एग्हागसक सथल र आरुघाट 
बजारको वृ्  गचत्र गनमा्यण र प्रचार प्रसार

२२५२१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०  

५३
खाली एवं सामतुदागरक बनको उपरोि िरी 
चरण क्ेत्र/ ज्डीबतुटी/ रलरतु ल खे् ीको समभाना 
अधरान/ रणनीग् रोजना गनमा्यण

२२५२२ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

५४
िाउँपागलका भरमा रतुवा लगक्् कार्यक्रम एवं 
सचे् ना मतुलक कार्यक्रम

२२५२२ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  
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५५
जेष्ठ नािररक लगक्् संजाल एवं रणनीग् 
बनाउने कार्यक्रम

२२५२२ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

५६
मगहला लगक्् कार्यक्रम सबै/ नारी गदवस/ ्ीज 
समे्

२२५२२ १ N/A २०,०० २०,०० ० ० ०  

५७
रतुवा उिमशील्ाको लागि नवपव्य्न केनद्र 
गनमा्यण ्था रतुथ सटाट्य अप रण्ड गनमा्यण 
रणनीग्क रोजना गनमा्यण

२२५२२ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

५८
खलेकतु द संघ सथापना / समभावना भएका 
खलेा्डीलाई खलेकतु द सहरोि

२२५२२ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

५९ अपाङ्ि घतुम्ी गशगवर कार्यक्रम २२५२२ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

६०
िाउँपागलकाको अनर पागलकासँि र बैदगेशक 
गनकारसँि भगिनी समबनि काराम िनने

२२५२२ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

६१
भतुगम आरोि समबनिी कार्यको लागि आवशरक 
रकम

२२५२२ १ N/A १०,०० ५,०० ० ५,०० ०  

६२ आपांि लगक्् कार्यक्रम २२५२२ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

६३
नरागरक सगमग्/ मलेगमलाप सगमग्को 
आवशरक कार्य सबै

२२५२२ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

६४ जनजाग् लगक्् कार्यक्रम २२५२२ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

६५
िाउँपागलका स्रीर खलेकतु द कार्यक्रम संचालन 
सहरोि (गवद्यालर ्था अनर)

२२५२२ ४ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

६६ दगल् लगक्् कार्यक्रम सबै २२५२२ १ N/A ६,०० ६,०० ० ० ०  

६७
लगक्् समतुदारको आरआज्यन एवं उथान 
कार्यक्रम

२२५२२ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  
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६८
ितुनासो/ सपूचना अगिकारी आवशरक 
वरवसथापन

२२५२२ १ N/A ५० ५० ० ० ०  

६९ टोल गवकास संसथा द्ा्य ्था क्म्ा गवकास २२५२२ ४ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

७० बालबागलका लगक्् कार्यक्रम २२५२२ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

७१
उद्यमशील्ा गवकास कार्यक्रममा सहलिानी 
(म्ेडपा)

२२५२२ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०  

७२
गवषरि् प्रकृग्को कार्यक्रम र अनर आवशरक 
खच्य (गनण्यर र दागरतवको आिारमा)

२२५२२ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

७३ सहकारी संसथा क्ाम्ा गवकास र गनरमन २२५२२ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

७४
बतुढीिण्डकी ्डतुबानको समसरा समािान ्र्य  
पहल कदमी

२२५२९ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

७५
गवगवि कार्यक्रम खच्य (गनण्यर र दागरतवमा 
आिारर्)

२२५२९ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

७६
LISA सपूचक अनतुरुप आन्ररक गनरनत्रण 
प्रणाली गनमा्यण

२२५२९ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

७७ साव्यजगनक सतुनतुवाई/ सामागजक परीक्ण २२६११ २ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

७८
बजार/ संघसंसथा  अनतुिमन, मपूलरांकन, गनरमन  
खच्य

२२६११ ४ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

७९ भ्रमण खच्य २२६१२ ४ N/A २३,०० २३,०० ० ० ०  

८०
गवगशष्ट वरगक्त ्था प्रग्गनगि मण्डलको भ्रमण 
खच्य

२२६१३ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

८१
जनप्रग्गनगि/ कम्यचारी अधररन अवलोकन 
भ्रमण

२२६१९ २ N/A ७,०० ७,०० ० ० ०  
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८२
सभा समारोह संचालन खच्य (सबै वरवसथापन 
लिार् आवशरक खच्य)

२२७११ ४ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  

८३
लैगिक भदेभाव गबरुधिको कार्यक्रम र कोषमा 
रकम थप िनने सगह्

२२७११ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

८४
MTEF ्था आरोजना बैंक गनमा्यण, गवज् 
छलरल, िाउँपागलकासँि समबगनि् गवज् 
वरगक्तहरुसंिको छलरल

२२७११ ४ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

८५
भजन बालन गक ््यन सोरठी घाटतु सहरोि 
(सामाग्री मात्र)

२२७११ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

८६ गबपनन नािररक सवास्थर गबमा सहरोि कार्यक्रम २२७११ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

८७
भाँ्डाव ््यन खरीद गमगश्र् मगहला समतुह, व्डा नं 
१०  (आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

२२७११ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

८८ भषेभतुषा एवं ररग्ररवाज संरक्ण सबै समतुदारको २२७११ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

८९ गवगवि खच्य २२७११ ४ N/A २२,०० २२,०० ० ० ०  

९०
िैर गवत्ीर संसथानहरूलाई चालतु सहार्ा 
(गनण्यर र दागरतवको आिारमा)

२५१११ १ N/A ५० ५० ० ० ०  

९१
उपभोक्ता सगमग् ्था िैर सरकारी संसथा 
सहार्ा (गनण्यर र दागरतवमा आिारर्)

२५३१३ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

९२ िागम्यक ्था सांसकृग्क संसथा सहार्ा २५३१४ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

९३
कृगष पर्यटन र संसकृग् ्था पर्यटनसँि 
समबगनि् सतुिार कार्य ( समपपूण्य व्डाका  
रोजनाहरुको लाि् अनतुसार)

२५३१४ १ N/A ६०,०० ० ६०,०० ० ०  

९४
गस्लामाइ मगनदर परमपराि् िागम्यक पतुजा 
वरवसथापन सहरोि, व्डा नं. ८ आरुपोखरी

२५३१४ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  
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९५ गवद्यालर स्रीर सकाउट कार्यक्रम सहरोि २५३१५ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

९६
िाउँपागलकाको गवपद वरवसथापन रणनीग् 
बनाउने कार्य समपनन िनने

२७२१२ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

९७ गवपद लगक्् खानेपानी र गसंचाई पाइप खररद २७२१२ १ N/A ७,०० २,०० ५,०० ० ०  

९८ गवप् वरवसथापन कोषमा रकम थप २७२१२ १ N/A २०,०० १०,०० १०,०० ० ०  

९९
गवपद वरवसथापनमा आईपनने अनर कार्यहरु 
(गनण्यर र दागरतवको आिारमा)

२७२१२ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

१००
उद्ार, राह् ्था पतुनसथा्यपना खच्य (गनण्यरमा 
आिारर् रतु टकर सहरोि)

२७२१२ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

१०१
गवपद वरवसथापनको लागि आवशरक ्ारजाली 
गहम पाइप आगद खररद (आवशरक्ा अनतुसार)

२७२१२ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

१०२
गवपद वरवसथापन समबनिी िाउँपागलका र 
व्डास्रीर ्ागलम ्था क्म्ा गवकास

२७२१२ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

१०३
गवपद वरवसथापनको लागि व्डाहरुमा हगेलपरा्ड 
सथान ्ोकने र गचनह राखने कार्य

२७२१२ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

१०४
गवपद वरवसथापनको लागि आवशरक उपकरण 
र सामाग्री वरवसथापन (व्डा र िाउँपागलकामा)

२७२१२ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०  

१०५ घरभा्डा २८१४२ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

१०६ सवारी सािन ्था मेगशनर औजार भा्डा २८१४३ १ N/A १२,०० १२,०० ० ० ०  

१०७
बराम कललेरी सामतुदागरक भवन गनमा्यण रोजना, 
व्डा नं ६  (आ.व.२०७८/०७९ दागरतव 
हस्ान्रण)

३१११२ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

१०८ सामतुदागरक भवन गनमा्यण आगप्रक व्डा नं. ६ ३१११२ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०  
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१०९
बासतुकी आ.गव मा ट्रस भवन गनमा्यण (नपतुि 
व्डासँि साझदेारी) व्डा नं. ५

३१११२ १ N/A ८,०० ० ८,०० ० ०  

११०
नेपाल मिर संघ भवन गनमा्यण रोजना, व्डा नं ६  
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३१११२ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

१११
दगल् सामतुदागरक भवन गनमा्यण आरुटार व्डा 
नं.९ (समपनन िनने )

३१११२ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०  

११२ िैर आवासीर भवन गनमा्यण/खररद ३१११२ १ N/A ५०,०० ० ५०,०० ० ०  

११३
बहुउदशेरीर सामतुदागरक भवन गनमा्यण रपू लपा्ी 
्डाँ्डा व्डा नं. १० (नकसा पास िरेर सतुरु िनने)

३१११२ १ N/A ८,०० ० ८,०० ० ०  

११४
ट्रस भवन पाली गनमा्यण, सटोर हाउस गनमा्यण 
(िाउँपागलका)

३१११३ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  

११५
एमबतुलेनस खररद (व्डा नं. ५ को १० लाख 
सगह् जममा २० लाख)

३११२१ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  

११६ सवारी सािन (दतुई पांग्रे ) ३११२१ ४ N/A २०,०० २०,०० ० ० ०  

११७
एमबतुलेनस खरीद , व्डा नं ५  
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण

३११२१ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  

११८
कमपरतुटर/ गप्रनटर लिार्का इलेकटोगनक 
सामाग्री वरवसथापन

३११२२ ४ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  

११९ रगन्यचर लिार् सामाग्री वरवसथापन ३११२३ ४ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०  

१२०
िाउँपागलका स्रीर स्डक ितुरुरोजना गनमा्यण 
(नकसा पास प्ररोजन सगह्)

३११३५ १ N/A १३,०० १३,०० ० ० ०  

१२१ िाउँपागलकामा पपूवा्यिार प्ररोिशाला वरवसथापन ३११३५ ४ N/A १२,०० १२,०० ० ० ०  
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१२२
चनद्रोदर सकतु ल-माझिाउँ- व्डा कारा्यलर स्डक 
ट्रराक सतुिार सगह्को स्रउननग्, व्डा नं. १

३११५१ १ N/A १२,०० ० १२,०० ० ०  

१२३
इनद्रकनरा मा.गव-चतुरुङ्ि मोटरबाटो गनमा्यण 
रोजना, व्डा नं ६  (आ.व.२०७८/०७९ 
दागरतव हस्ान्रण)

३११५१ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

१२४
आखन्े  ढो्ेडनी- थतुमी- बाँसपतुर िारापानी स्डक 
स्रउननग्, व्डा नं. ४

३११५१ १ N/A १५,०० ० १५,०० ० ०  

१२५
आरुटार-आरुचनौटे-स्डक स्रोननग् 
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५१ १ N/A १३,७५ १३,७५ ० ० ०  

१२६
आरुघाट- चनौटे- रपू लपा्ी्डाँ्डा- आरुआवाांि- 
आगप्रक थतुमी नेबोटपोखरी-दउेराली स्डक 
गनमा्यण

३११५१ १ N/A १,००,०० ११,७० ० ८८,३० ०  

१२७
घागमलंि िढी हुद ैपातलेखक्य  जो््डने स्डक 
ट्रराक खनने कार्यको गनरन्र्ा, व्डा नं. २

३११५१ १ N/A १५,०० ० १५,०० ० ०  

१२८
गसमरा सापकोटािाउँ खगत्रसवांरा- व्डा कारा्यलर 
स्डक ट्रराक सतुिार सगह् स्रउननग्, व्डा 
नं. १०

३११५१ १ N/A १५,०० ० १५,०० ० ०  

१२९
िैरीसवांरा पैका अलैच ेकललेरी ठाँ्डसवांरा स्डक 
(्तुर्तुरे भनदा परदगेख कार्य िनने) व्डा नं. ६

३११५१ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०  

१३०
सो्ी- अम्यला-सरम्ाङ्ि दउेराली स्डक स्र 
उननग्, व्डा नं. ३

३११५१ १ N/A १४,०० ० १४,०० ० ०  

१३१
आखन्े  घरेलतु बगस् वराक भोकटेनी जेलबतुंि 
स्डक स्रउननग् व्डा नं. ५

३११५१ १ N/A १२,०० ० १२,०० ० ०  



42 cf?3f6 ufpFkflnsf

of] hgf k'l: tsf @)&(

१३२
बाँसबोटे ईजारा हुद ैिरैीपसल ढाँ्डािाउँ लामबिर 
मतुरलीचोक स्डक स्रउननग्, व्डा नं. ८

३११५१ १ N/A १२,०० ० १२,०० ० ०  

१३३
आरुआवाांि-पाखतुरे-थतुमी-स्डक ट्रराक खोलने 
र स्रोननग् कार्य (आ.व.२०७८/०७९ दागरतव 
हस्ान्रण)

३११५१ १ N/A २२,२० २२,२० ० ० ०  

१३४
ठतुलो ओ्डार गबरौटा मंिलटार स्डक गनमा्यण 
रोजना  मिंलटार

३११५१ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

१३५
सो्ी- अम्यला- सरामराङ्ि दउेराली स्डक 
स्रउननग्, व्डा नं. ३

३११५१ १ N/A १५,०० ० १५,०० ० ०  

१३६
गसमरा- भलछोपे ढा्डसवाँरा आवाांि स्डक 
स्रउननग् व्डा नं. ५

३११५१ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०  

१३७
िाउँपागलका अिा्डी दगेख आरुटार जाने 
स्डकमा pcc रोजना

३११५१ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

१३८
अनर साझदेारी लिानीमा स्तुल खोलामा 
असथारी पतुल गनमा्यण

३११५१ १ N/A २५,०० २५,०० ० ० ०  

१३९
स्डक बो्ड्य नेपालसँि साझदेारी 
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण, 
२०७९/०८० मा पगन हुन सकने)

३११५१ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

१४०
झोलतुंिे पतुल गनमा्यण (शस ््य ्र्य को रोजनाहरुमा 
पागलकाको सहलिानी, आ.व.२०७८/०७९ को 
भतुक्तानी र सोिभना्य समे् )

३११५१ ४ N/A १४,०० १४,०० ० ० ०  

१४१
िैरीसवारा-पैका-अलैंच-ेकललेरी स्डक गनमा्यण 
ठेकका रकम भतुक्तानी गवगवि कोषबाट भएकोमा 
सोिभना्यको लागि (आ.व.२०७८/०७९ )

३११५१ १ N/A ९,६५ ९,६५ ० ० ०  
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१४२
सा्दोबाटे- बरबोटे- भतुवाने गचहाने स्तुलखोला- 
चतुरंुि स्डक स्रउननग् व्डा नं. ७

३११५१ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०  

१४३
बाहुनबेशी लांकतु रे चतुरंुि पहरेस्डक स्रउननग् 
व्डा नं. ७

३११५१ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०  

१४४
आगप्रक गचसापानी- बारपाक सतुगलकोट स्डक 
स्रउननग् व्डा नं. ६

३११५१ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०  

१४५
खमारी दगेख गपनसतुली समम स्डक  नराँ ट्रराक 
समपनन िनने रोजना व्डा नं. १

३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०  

१४६
खानेपानी संरचना नपतुि कार्य ्था रोजना 
गनमा्यणको लागि

३११५६ १ N/A २०,०० ० २०,०० ० ०  

१४७
रलेदारेद खानेपानी मोटर खरीद रोजना,व्डा नं 
८  (आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५६ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

१४८
आरुघाट खानेपानी ्ललोबजार 
ितुदतु्यमपाखा क्म्ा बदृ्ी रोजना, व्डा नं ९  
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५६ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

१४९
कतु वापानी गसमलरेद पँिरेा मम््य  ्था 
पगहरो गनरनत्रण रोजना , व्डा नं १०  
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५६ १ N/A १,३० १,३० ० ० ०  

१५०
स्डक गकनाराको भतु सखलन र भतुक्र हुने 
सथानमा बारो इगनजगनरर प्रगवगिबाट रोकथाम 
िनने कार्य

३११५७ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

१५१
पगहरो जाने र भतु सखलन हुने सथानमा रोकथाम 
हुने गबरुवा रोपने कार्य

३११५७ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

१५२ ढतुंिा गिट्ी बालतुवा उतखननको लागि IEE िनने ३११५७ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०  
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१५३
रोहोरमलैा वरवसथापनको लागि लरान्डगरल 
साइ्ड/ ्डगमपङ्ि साइट वरवसथापन (आखन्े  
आरुघाट र आरुटार)

३११५८ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०  

१५४
ितुनचे्  िाउँ ढल गनकासको संरचना गनमा्यण 
व्डा नं. १

३११५८ १ N/A ९,०० ० ९,०० ० ०  

१५५
आहाल्डाँ्डा गशवालर मगनदर बराम 
सांसकृग्क भवन गनमा्यण रोजना, व्डा नं १०  
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A २,५० २,५० ० ० ०  

१५६
सग् ्डाँ्डा पर्यटकीर सथल गनमा्यण 
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A २६,०० २६,०० ० ० ०  

१५७
उत्री दउेराली रतुवाकलब खलेमदैान गनमा्यण 
रोजना, व्डा नं ३ (आ.व.२०७८/०७९ दागरतव 
हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

१५८
व्डा नं ५ को व्डा कारा्यलर भवन मम््य  सतुिार 
(गज.स.स. सहलिानी ्र्य , आ.व.२०७८/०७९ 
दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ५,५० ५,५० ० ० ०  

१५९
गस्ला मगनदर ्था पर्यटकीर सथल 
गनमा्यण (पर्यटन पपूवा्यिार सँि साझदेारी, 
आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ५०,३० ५०,३० ० ० ०  

१६०
व्डा कारा्यलर भवन गनमा्यण रोजना (व्डा नं 
४, गज.स.स. सहलािानी, आ.व.२०७८/०७९ 
दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ४१,१० ४१,१० ० ० ०  

१६१
भीमोदर सकतु लको भवन मम््य  सतुिार कार्य, व्डा 
नं ९ (गज.स.स. सहलिानी, आ.व.२०७८/०७९ 
दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ६,०० ६,०० ० ० ०  
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१६२
व्डा नं ५ को सवास्थर चौकी संरक्ण पखा्यल 
गनमा्यण रोजना (आ.व.२०७८/०७९ दागरतव 
हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ८,८३ ८,८३ ० ० ०  

१६३
भवानी मा.गव.मानबतुको भवन मम््य को बाँकी 
भतुक्तानी बाप्को रकम (गज.स.स. सहलिानी , 
आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०  

१६४
गस्ला आ.गव.२ कोठे ट्रस भवन गनमा्यण, 
व्डा नं १० (गज.स.स.स सहलिानी, 
आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ५,६० ५,६० ० ० ०  

१६५
ितुरा गशवालर मगनदर पतुनगन्यमा्यण आरुपोखरी, 
व्डा नं ८ (आ.व.२०७८/०७९ दागरतव 
हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०  

१६६ साव्यजगनक गनमा्यण ३११५९ ४ N/A २४,०० ४,०० २०,०० ० ०  

१६७
खलेकतु द मदैान गनमा्यण ( व्डा नं. १,२,१० 
र भीमोदर मा.गव मदैान सतुिार, प्रागवगिक 
लाि्को आिारमा)

३११५९ १ N/A ६०,०० १०,०० ५०,०० ० ०  

१६८
कागलका मगनदर गनमा्यण रोजना, व्डा नं ५  
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०  

१६९
ढतुंिेथला मगनदर गनमा्यण रोजना, व्डा नं ३ 
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०  

१७०
आरुपोखरी स्डक खच्य (आ.व.२०७८/०७९ 
दागरतव हस्ान्रण, ठेकका)

३११५९ १ N/A १९,२० १९,२० ० ० ०  

१७१
गश्लबजार सामतुदागरक ट्रस भवन गनमा्यण 
रोजना, व्डा नं १०  (आ.व.२०७८/०७९ 
दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  
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१७२
जेष्ठ नािररक गबश्राम सथल गनमा्यण मानबतु व्डा 
नं. १ घतुनचे्

३११५९ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

१७३
बेशीिाउँ सामतुदागरक भवन शौचालर गनमा्यण 
रोजना, व्डा नं ४  (आ.व.२०७८/०७९ 
दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०  

१७४ साव्यजगनक बाटो सरसराई ३११५९ १ N/A २०,०० २०,०० ० ० ०  

१७५
कागलका मगनदर गनमा्यण, व्डा नं ६ आगप्रक 
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०  

१७६
मनासलतु सकतु ल २ कोठे ट्रस गनमा्यण, व्डा नं ४ 
(गज.स.स. सहलिानी, आ.व.२०७८/०७९ 
दागरतव हस्ान्रण)

३११५९ १ N/A ५,६५ ५,६५ ० ० ०  

१७७
िाउँपागलकाको ट्रस भवन गनमा्यण 
(आ.व.२०७८/०७९ दागरतव हस्ान्रण, 
ठेकका रकमको भतुक्तानी )

३११७१ १ N/A ५,७० ५,७० ० ० ०  

कुि जममा १८,६६,८० १३,२७,५० ४,४६,०० ९३,३०   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश सरकार सथानी्य तह

८०४३६५०२३०१ आरुघाट गाउँपालिका - लशक्षा

१ १२ कक्ा चलेका मा गव मा १ जना का.स. थप २११११ ४ N/A ७,०० ७,०० ० ० ०

२
बाल कक्ा गशक्क, गवद्यालर कम्यचारी, गनजी स्ो् 
गशक्क ्था भीमोदर करामपस ्लब अनतुदान

२११११ ४ N/A १,६०,०० १,६०,०० ० ० ०

३ मागसक प्र.अ.भत्ा श्प्रग्श् थप २११३९ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०

४ सथानीर पाठ्रक्रम गनमा्यण िरी कारा्यनवरन २२३१३ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०

५ गशक्क ्डाररी २२३१५ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

६ शगैक्क करालेन्डर गनमा्यण २२३१५ १ N/A १,२० १,२० ० ० ०

७ बालगवकास गशक्कको क्म्ा अगभवगृधि ्ागलम संचालन २२५११ ४ N/A १,३० १,३० ० ० ०
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८
गवद्यालरको समपपूण्य ््थरांक अगभलेखीकरण IEMIS र 
PMT अगभमतुखीकरण ्ागलम

२२५११ ४ N/A २,५० २,५० ० ० ०

९ अगभभावक संि गशक्ा कार्यक्रम २२५१२ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०

१०
एकीकृ् पाठ्रक्रम ्था कक्ा ४,७ र ९ मा लाितु भएको 
नराँ पाठ्रक्रम समबनिी ्ागलम

२२५१२ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

११
आ.गव र मा.गव. ्ह गशक्क ्ागलम (अगं्रेजी, िगण् र 
गवज्ान गवषर)

२२५१२ ४ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

१२ ICT ्ागलम २२५१२ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०

१३
गवद्यालरका प्र.अ.एवंम ्लेखापाल कम्यचारीका लागि 
लेखा वरवसथापन ्ागलम

२२५१२ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०

१४ राष्ट्रपग् रगनङ्ि गशल्ड प्रग्रोगि्ा संचालन २२५२२ १ N/A ६,५० ६,५० ० ० ०

१५ पागलका स्रीर अग्ररक्त गक्रराकलाप संचालन कार्यक्रम २२५२२ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

१६ गवद्यालर अनतुिमन, सतुपरीवेक्ण ्था प्रग्वेदन गनरन्र २२६११ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०

१७
वष्य गवद्यालर छनौट, उतकृष्ट गशक्क ्था गवद्याथमी छनौट 
्था पतुरसकार

२२७११ ४ N/A २,०० २,०० ० ० ०

१८
सामतुदागरक गवद्यालरका गशक्कलाई झोला गव्रण 
कार्यक्रम

२२७११ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०

१९ करार कम्यचारी गनरतुगक्त २२७११ ४ N/A ३,५० ३,५० ० ० ०
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२० गवगवि खच्य २२७११ ४ N/A १,०० १,०० ० ० ०

२१ क लेखौं पागलकाको कलमले अगभरान संचालन २२७११ ४ N/A ६,०० ६,०० ० ० ०

२२
आिारभत्ु  ्ह कक्ा ८ वागष्यक ्था स्रमापन परीक्ा 
संचालन

२२७११ ४ N/A ७,५० ७,५० ० ० ०

२३
िाउँपागलका स्रीर प्र अ बैठक र गशक्ा सगमग् बैठक 
संचालन

२२७११ ४ N/A ३,५० ३,५० ० ० ०

२४ गवद्यालरहरुमा ई हागजरी ज्डान ्था मम््य  समभार २५३११ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०

२५ गवद्यालरमा रगन्यचर वरवसथापन (नरतुन्म पपूवा्यिार) २५३११ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०

२६ गशक्ण सहरोि अनतुदान २५३११ ४ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

२७ भीमोदर करामपस मा अक्रकोष सथापना २५३११ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०

२८
गवपनन ्था अपाङ्ि गवद्याथमीहरुको लागि शगैक्क सामाग्री 
गव्रण

२७११२ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०

२९ छात्रवगृत् अनतुदान २७२११ ४ N/A ६,५० ६,५० ० ० ०

कुि जममा २,७०,०० २,७०,००    
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक श्रोत
अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि सरकार प्रदषेश सरकार सथानी्य तह

८०४३६५०२३०२ आरुघाट गाउँपालिका - सवास्थ्य

१ कोगभ्ड असप्ाल कम्यचारी वरवसथापन २११११ ४ N/A २०,१५ २०,१५ ० ० ०

२ सवास्थरकममी गरल्ड खच्य २११३३ ४ N/A ३,७५ ३,७५ ० ० ०

३ मगहला सवास्थर सवरंसेगवका सवास्थर गबमा खच्य २२२१४ १ N/A ८० ८० ० ० ०

४
आरुचनौटे प्राथगमक सवास्थर केनद्रमा २४ घणटे सेवा 
संचालन

२२३१९ ४ N/A ७,५० ७,५० ० ० ०

५ सवास्थर सँि समबगनि् गवगवि कार्य २२३१९ ४ N/A १,०० १,०० ० ० ०

६ सवास्थर संसथा संचालन/ सतुिार खच्य २२३१९ ४ N/A ६,०० ६,०० ० ० ०

७ सवास्थर संसथामा इनटरनेट ज्डान २२४१२ ४ N/A २,०० २,०० ० ० ०

८ मगहला सवरंसेगवका आिारभप्ू / ररफे्सर ्ागलम २२५१२ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

९
हरेक सवास्थर संसथामा सवास्थरकममीलाई DHIS र 
ELMIS ्ागलम

२२५१२ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

१० सवास्थर आमा समतुह पतुनजा्यिरण कार्यक्रम २२५२२ ४ N/A २,०० २,०० ० ० ०

११ सवास्थरकममीद्वारा गवद्यालरमा सवास्थर गशक्ा कार्यक्रम २२५२२ १ N/A ७५ ७५ ० ० ०

१२
सतुनौलो हजार गदनको पोषण कार्यक्रम िाउँपागलका भर 
संचालन

२२५२२ १ N/A ८,०० ८,०० ० ० ०
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१३
मागसक सवास्थर समीक्ा कार्यक्रम (आ.सवा.के/ इकाई 
समे् )

२२५२९ ४ N/A २,५० २,५० ० ० ०

१४ मगहला सवास्थर  सवरं सेगवका प्रोतसाहन २२७११ ४ N/A १०,८० १०,८० ० ० ०

१५
ग्रामीण क्ेत्र मा आवशरक्ा अनतुसार अलट्रा  साउण्ड 
कार्यक्रम संचालन खच्य

२२७११ ४ N/A २,०० २,०० ० ० ०

१६
आिारभप्ू / सामतुदागरक सवास्थर इकाई संचालन (नराँ 
थप समे्)

२२७११ ४ N/A ६८,०० ६८,०० ० ० ०

१७
केरौंजा (मानबतु) सवास्थर चौकीमा प्ररोिशाला गबस्ार 
जनशगक्त सगह्

२२७११ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०

१८ औषिी ्था सामाग्री ढतुवानी खच्य २२७११ ४ N/A १,५० १,५० ० ० ०

१९ सतुरगक्् िभ्यप्न सेवा केनद्र थप, cope meeting २२७११ ४ N/A ७५ ७५ ० ० ०

२० सतुतकेरी मगहला पोषण कार्यक्रम (प्रग् सतुतकेरी रु.२०००) २७१११ ४ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

२१ िभ्यव्ी मगहलाको गनशतुलक रि् ्था गपसाब जांच २७१११ ४ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

२२
दीघ्यरोिी उपचार खच्य (प्रग्वरगक्त एर.२५०००/ को 
दरले)

२७२१२ ४ N/A ८,०० ८,०० ० ० ०

२३ औषिी ्था reagent खरीद २७२१३ २ N/A १५,०० १५,०० ० ० ०

२४ जेष्ठ नािररक सवास्थर जांच उमरे सत्री कार्यक्रम २७२१९ ४ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०

२५
सवास्थरकममीलाई मोटरसाइकल खरीद (सवास्थर 
चौकीहरुमा)

३११२१ १ N/A १०,०० १०,०० ० ० ०

२६
सवास्थर संसथाहरुको लागि उपकरण खरीद ्था 
वरवसथापन

३११२२ १ N/A ५,०० ५,०० ० ० ०

२७ सवास्थर संसथामा कमपरतुटर गप्रनटरको वरवसथा ३११२२ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०
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२८
सवास्थर शाखा कोल्डचने वरवसथापनको लागि बराट्री 
बराकअप (अनर संसथामा समे् )

३११२२ १ N/A ५,५० ५,५० ० ० ०

२९
सवास्थर संसथाहरुमा आवशरक रगन्यचर र सामाग्री 
वरवसथापन

३११२३ १ N/A ७,०० ७,०० ० ० ०

कुि जममा २,१०,०० २,१०,००    

आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि सरकार प्रदषेश सरकार सथानी्य तह

८०४३६५०२३०३ आरुघाट गाउँपालिका - कृलष

१
कारा्यलर संचालन ( पानी, बगत्, संचार, इनिन, अनर 
गवगवि कृगष /पशतु)

२२३१९ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०

२ िान गदवश मनाउने कार्यक्रम २२५२२ १ N/A ५० ५० ० ० ०

३
मपूलर शृखंला अगभमतुखीकरण, कृषक ्था सहकारीहरुको 
लागि बजार अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम

२२६१२ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०

४ िाउँपागलका अधरक् उतकृष्ट कृषक सममान कार्यक्रम २२७११ १ N/A ५० ५० ० ० ०
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५
गव्रण िररएको कार्यक्रमको प्रभावकारर्ा एवं गबगभनन 
बैठक भत्ा ्था अनर गवगवि

२२७११ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०

६ टनेल गनमा्यण समबनिी कार्यक्रम ३११३१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

७ प्ररोिशाला सेवा ३११३१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

८

गवगभनन ्ागलम कार्यक्रम साझदेारीमा (भ्ेडा/बाख्ा, िाई/ 
भसैी, कतु खतुरा पालन, बंितुर पालन सबै कार्यक्रम ३ गदने र 
रतुरररा गमनरल बलक बनाउने १ गदने, कृगष ्था पशतु गबमा 
सचे् ना कार्यक्रम)

३११३१ १ N/A ७,०० ७,०० ० ० ०

९ बरा्डको लागि बोरर बोका गब्रण ३११३१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

१० ्ेडरी सतुिार/ गवस्ार ्था नपतुि सामाग्री वरवसथापन ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

११ आकगसमक उपचार ्था रोि गनरनत्रण सेवा ३११३१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१२ पशतुपंक्ी उपचार सेवा (औषगि खररद) ३११३१ १ N/A १४,०० १,०० १३,०० ० ०

१३
कृगष समबनिी सनदभ्य सामाग्री गनमा्यण (बाली पात्रो ्था 
अनर)

३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१४
सामपूगहक पशतुपालन एवं साना वरावसारीक रम्यहरुको 
गनरन्र्ा

३११३१ १ N/A १२,०० ० १२,०० ० ०

१५ गमलक करान ्था कलरागसरम गब्रण ३११३१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१६ रम्य रागनत्रकरण सहरोि कार्यक्रम ३११३१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१७ ्रकारी पकेट गवकाश कार्यक्रम ३११३१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१८ कृषकको मािमा आिारर् कार्यक्रम (पशतु) ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०
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१९
बषने/बहु बषने घासको गबउ गब्रण (सटाइलो, मोलासेस, 
गटरोसेगनट बाज्ा, सतु्डान आगद)

३११३१ १ N/A ० ० ० ० ०

२०
सामपूगहक पशतुपालन एवं साना वरावसारी रम्य/ 
गकसानहरुलाई सहरोि कार्यक्रम

३११३१ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०

२१ भ्ेडाको पकेट गवस्ार कार्यक्रम गनरन्र्ा ३११३१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२२ बाझो जगमनमा खगे् कार्यक्रम (गनरन्र्ा) ३११३१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२३ व्डा नं. १ र २ मा आलतु खगे् समबनिी ्ागलम ३११३१ १ N/A ५० ० ५० ० ०

२४ नस्यरी सतुिार कार्यक्रम ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२५
बाली संरक्ण कार्यक्रम (रोि गकरा गनरनत्रण, गबषादी 
खररद)

३११३१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२६
मसला बागल प्रवि्यन कार्यक्रम (अलैची अदतुवा हलेदो 
गटमतुर)

३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२७ गमनी ह्ाचरी सेनटर सथापना (साझदेारीमा) ३११३१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२८ पशतु बिशाला सथल गनमा्यण ३११३१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२९ कृगष समबनिी मागसक बैठक (व्डाि् रुपमा कृषक भलेा) ३११३१ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

३० साझदेारीमा कृगष मलेा पद्यशनी ३११३१ १ N/A ५० ० ५० ० ०

३१ गवशषेज् मार्य ् पशतु सवास्थर गशगवर ३११३१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

३२ िोठ भकारो सतुिार कार्यक्रम ३११३१ १ N/A १२,०० ० १२,०० ० ०
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३३ रलरतु ल गबरुवा गव्रण मािमा आिारर् कार्यक्रम ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

३४ पशतुपनछी आहार सेवा कार्यक्रम ३११३१ १ N/A ५,९९ ० ५,९९ ० ०

३५ साझदेारीमा छा्डा कतु कतु रको बनधराकरण ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

३६
चरण खक्य  सतुिार कार्यक्रम (घतुम्ी िोठ/ खानेपानी, सोलार 
रेग्डरो गब्रण ्था अनर गवगवि)

३११३१ १ N/A ६,०० ० ६,०० ० ०

३७
पशतुपंक्ीमा खोप सेवा कार्यक्रम (रेगवज, ग्डसटेमपर ्था 
अनर सरुवा रोि समबनिी खोप साथै भरागकसन पाररश्रगमक 
्था अनर गवगवि)

३११३१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

३८ हाट बजार समभावाना अधररन  िरर सथापना ३११३१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

३९ गकसान सपूचीकरण वरवसथापन (पपूण््य ा गदनको लागि) ३११३१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४०
व्डा नं. ३ र ४ मा मौरी पालन समबनिी ्ागलम (३ गदने 
्ागलम )

३११३१ १ N/A ७५ ० ७५ ० ०

४१ जरे ्था ्डाले घासको गबउ गव्रण ३११३१ १ N/A ० ० ० ० ०

४२ कृगष रागनत्रकरण (कृगष औजार खररद) ३११३१ १ N/A २०,०० ० २०,०० ० ०

४३ ढतुवानी ्था अनर (कृगष पशतु) ३११३१ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

४४ रैथाने बाली प्रवि्यन कार्यक्रम ३११३१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४५ इलेकटोगनक सामाग्रीको वरवसथापन (्डी.गफ्ज, अनर) ३११३१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४६ आवशरक मगेशनरी ्था औजार खररद ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०
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४७ गहउद ेघाँसको गबउ गब्रण (जई भचे वागष्यम, केराउ आगद) ३११३१ १ N/A ० ० ० ० ०

४८ रतुरररा मोलासेस ्था गमनरल बलक गब्रण ३११३१ १ N/A ० ० ० ० ०

४९
कृग्म िभा्यिानको लागि नाइट्रोजन / गसमोन ्था 
आवशरक सामाग्री वरवसथापन

३११३१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

५०
व्डा नं. ९ र १० मा ्रकारी ्था खािानन खगे् समबनिी 
्ागलम

३११३१ १ N/A ५० ० ५० ० ०

५१ बाली संरक्ण गशगवर ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

५२ कृषकहरुको मािमा आिारर् कार्यक्रम ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

५३ कृगष कार्यक्रम रोजना अनतुिमन ३११३१ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०

५४ माटो पररक्ण कार्यक्रम ३११३१ १ N/A ५० ० ५० ० ०

५५ गबउगबजन खररद (्रकारी, िान, मकै, चराउ र कोदो ) ३११३१ १ N/A १२,०० ० १२,०० ० ०

५६ गबगभनन संघ ससथा सँि साझदेारीमा संचागल् कार्यक्रम ३११३१ १ N/A २,२५ ० २,२५ ० ०

५७
प्रटोबल ग्डपीङ्ि ट्रांक गव्रण (बाह् परजीवी 
गनरनत्रणको लागि)

३११३१ १ N/A २,५० ० २,५० ० ०

५८ साना गसंचाई कार्यक्रम (कतु लो मम््य ) ३११५५ १ N/A १२,०० ० १२,०० ० ०

कुि जममा २,००,०० २५,०० १,७५,००   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि सरकार प्रदषेश सरकार सथानी्य तह

८०४३६५०२५११  सघंी्य सरकारिाट हसतानतररत का्य्यक्रम (शसत्य अनुदान)

१

माधरगमक ्हका सवीकृ् दरवनदीका गशक्क, राह् अनतुदान 
गशक्क  लागि ्लब भत्ा अनतुदान (गवशषे गशक्ा पररषद 
अन्रि्का गशक्क/कम्यचारी, प्रागवगिक िारका प्रगशक्क 
समे् )

२११११ ४ N/A २,२३,०० ० २,२३,०० ० ०

२
एम. आइ्य. एस. अपरेटर र  गरल्ड सहारक पाररश्रगमक, चा्डपव्य 
ख ््य ्था पोशाक खच्य

२११११ ४ N/A ६,३४ ० ६,३४ ० ०

३
सथानीर ्हका सवास्थर चौकी, प्रा.सवा.के. र असप्ालहरुमा 
कार्यर् कम्यचारीहरुको ् लव, महिी भत्ा, सथानीर भत्ा, पोषाक 
लिार् प्रशासगनक खच्य समे्

२११११ ४ N/A २,२०,०० ० २,२०,०० ० ०

४
प्रारगमभक बाल गवकास  सहजक्ा्यहरुको पाररश्रगमक ्था 
गवद्यालर कम्यचारी वरबसथापन अनतुदान

२११११ ४ N/A ७७,१० ० ७७,१० ० ०

५ प्रागवगिक सहारकको ्लव २११११ ४ N/A ३,९३ ० ३,९३ ० ०

६ रोजिार सहारकको ्लब २११११ ४ N/A ३,९३ ० ३,९३ ० ०
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७
आिारमत्ु  ्ह कक्ा (६-८) मा अगं्रेजी, िगण् र गवज्ान गवषरमा 
गशक्ण सहरोि अनतुदान

२११११ ४ N/A ७,०५ ० ७,०५ ० ०

८
प्रारगमभक बाल गवकास  सहजक्ा्यहरुको पाररश्रगमक ्था 
गवद्यालर कम्यचारी वरबसथापन अनतुदान

२११११ ४ N/A २७,९५ ० २७,९५ ० ०

९
आिारभप्ू  ्हका सवीकृ् दरवनदीका गशक्क, राह् अनतुदान 
गशक्कका लागि ्लब भत्ा अनतुदान (गवशषे गशक्ा पररषद 
अन्रि्का गशक्क/कम्यचारीहरु समे् )

२११११ ४ N/A १०,१८,०० ० १०,१८,०० ० ०

१०
आिारमत्ु  ्ह कक्ा (६-८) मा अगं्रेजी,िगण् र गवज्ान गवषरमा 
गशक्ण सहरोि अनतुदान

२११११ ४ N/A २,५६ ० २,५६ ० ०

११
माधरगमक ् ह कक्ा (९-१०) मा अगं्रेजी,िगण् र गवज्ान गवषरमा 
गशक्ण सहरोि अनतुदान

२११११ ४ N/A ४७,३५ ० ४७,३५ ० ०

१२
आिारमत्ु  ्ह कक्ा (६-८) मा अगं्रेजी, िगण् र गवज्ान गवषरमा 
गशक्ण सहरोि अनतुदान

२११११ ४ N/A १,२६ ० १,२६ ० ०

१३
माधरगमक ्ह कक्ा (९-१०) मा अगं्रेजी, िगण् र गवज्ान 
गवषरमा गशक्ण सहरोि अनतुदान

२११११ ४ N/A १७,१६ ० १७,१६ ० ०

१४
प्रारगमभक बाल गवकास सहजक्ा्यहरुको पाररश्रगमक ्था 
गवद्यालर कम्यचारी वरबसथापन अनतुदान

२११११ ४ N/A १३,४४ ० १३,४४ ० ०

१५ रोजिार संरोजकको ्लव २११११ ४ N/A ४,९४ ० ४,९४ ० ०

१६ कृगष ्था पशतु सेवाका एक िाँउ एक प्रागवगिकहरुको ्लव भत्ा २११११ ४ N/A ८,०० ० ८,०० ० ०

१७
माधरगमक ्ह कक्ा (९-१०) मा अगं्रेजी, िगण् र गवज्ान 
गवषरमा गशक्ण सहरोि अनतुदान

२१११२ ४ N/A ८,४३ ० ८,४३ ० ०

१८ रोजिार सहारकको पोशाक भत्ा २११२१ १ N/A १० ० १० ० ०

१९ रोजिार संरोजकको पोसाक २११२१ १ N/A १० ० १० ० ०
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२० प्रागवगिक सहारकको पोसाक २११२१ १ N/A १० ० १० ० ०

२१ प्रागवगिक सहारकको सथानीर भत्ा २११३१ ४ N/A ३९ ० ३९ ० ०

२२ रोजिार सहारको सथानीर भत्ा २११३१ ४ N/A ३९ ० ३९ ० ०

२३ रोजिार संरोजकको सथानीर भत्ा २११३१ ४ N/A ४८ ० ४८ ० ०

२४ एम. आइ्य. एस. अपरेटर र गरल्ड सहारको लागि सञचार खच्य २२११२ ४ N/A ७ ० ७ ० ०

२५
पशतु सेवा गवभाि र प्रादगेशक गनकारमा पशतुपनछी ््थरांक ्था 
पशतु सेवाका कार्यक्रमको प्रिग् ररपोगट्यङ

२२३१५ ४ N/A २० ० २० ० ०

२६ इगप्ेडगमरोलोगजकल ररपोगट्यङ्ि २२३१५ ४ N/A २० ० २० ० ०

२७ रोजिार सेवा केनद्रको सँचालन खच्य २२३१९ ४ N/A २,६५ ० २,६५ ० ०

२८
िररबी गनवारणका लागि लघतु उद्यम गवकास कार्यक्रम संचालन 
गनदनेगशका, २०७७ बमोगजम लघतु उद्यम गवकास मो्ेडलमा नराँ 
लघतु उद्यमी गसज्यना िनने

२२५१२ ४ N/A २३,८० ० २३,८० ० ०

२९

िररबी गनवारणका लागि लघतु उद्यम गवकास कार्यक्रम संचालन 
गनदनेगशका, २०७७ बमोगजम उद्यमीको स्रोनन्ी (आवशरक्ा 
पगहचानका आिारमा पतुन्ा्यजिी र ए्डभानस सीप गवकास ् ागलम 
कार्यक्रम)

२२५१२ ४ N/A ४,८० ० ४,८० ० ०

३०
सतुग ््यजनर पदाथ्य ्था मधरपान सेवनको नरपूगनकरण समबनिी 
संचार कार्यक्रम

२२५२२ १ N/A २५ ० २५ ० ०

३१ पशतुपनछी रोिको अनवेषण, नमतुना सङ्कलन ्था पे्रषण २२५२२ १ N/A १० ० १० ० ०

३२
सवास्थर चौकी (आिारभत्ु   सवास्थर सेवा केनद्र)  को नरतुन्म 
सेवा मापदण्ड कार्यक्रम  (अगभमतुखीकरण, सगमक्ा, रलो अप, 
अनतुिमन ्था सतुदृगिकरण समे् )

२२५२२ ४ N/A १,२५ ० १,२५ ० ०
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३३
गवद्यालर सवास्थर गशक्ा/आमा समपूह ्था मगहला सवास्थर सवरं 
सेगवकाहरुका लागि सामागजक बरवहार पररव ््यन कार्यक्रम

२२५२२ ४ N/A ७५ ० ७५ ० ०

३४ प्रजनन ्रुगण्ा सवास्थर सेवा २२५२२ ४ N/A १,०० ० १,०० ० ०

३५ पोपण गवशषे (सवास्थर) क्ेत्रका कार्यक्रम सञचालन २२५२२ ४ N/A १,५० ० १,५० ० ०

३६ कृगष, पशतुपनछी ्था मतसर ््थराकं अधरावगिक कार्यक्रम २२५२२ ४ N/A १,०० ० १,०० ० ०

३७ राष्ट्रपग् रगनङ्ि गसल्ड प्रग्रोगि्ा (सथानीर ्हस्रीर) २२५२२ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

३८
पागलका स्रमा सवास्थर संसथाहरुको मागसक बैठक, सवास्थर 
कार्यक्रमहरुको ्डाटा भरेरगरकेशन एवं ितुणस्र सतुिार साथै 
अि्यबागष्यक एवं बागष्यक सगमक्ा

२२५२२ ४ N/A १,५५ ० १,५५ ० ०

३९
आखँा, नाक, कान, घांटी ्था मतुख सवास्थर समवगनि 
अगभमतुखीकरण

२२५२२ ४ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४० सवास्थर सपूचना साथै आइ एम रपू सतुदृढीकरण कार्यक्रम २२५२२ ४ N/A ६५ ० ६५ ० ०

४१
कोगभ्ड १९ गवरुधि खोप अगभरान ्था बतुसटर खोप समे्  
संचालन बरवसथापन खच्य (पागलकास्ररर रोजना र पागलका 
्था सवास्थर ससथा स्ररर सतुपररवेक्ण)

२२५२२ ४ N/A ३,०९ ० ३,०९ ० ०

४२ पोषण कार्यक्रम २२५२२ ४ N/A ३,१३ ० ३,१३ ० ०

४३
पशतुपंक्ी आदीबाट हुने ईनरतु एनजा, ब्ड्य फलतु, AMR, 
गसगष्टसककोगसस, टकसोपलाजमोगसस आगद गवगभनन सरुवारोि 
समबगनि रोकथाम ्था गनरनत्रणका लागि सचे् ना कार्यक्रम

२२५२२ ४ N/A २० ० २० ० ०

४४

गवश् औलो गदवस मनाउने, गकटजनर रोि गनरनत्रण कार्यक्रमको 
अनतुिमन एवम ्मपूलराङ्कन ्था गकटजनर रोि गनरनत्रणका लागि 
बहुगनकार अन्रगक्ररा िनने ्था Active Case Detection 
(औलो र कालाजार)

२२५२२ २ N/A ५५ ० ५५ ० ०
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४५
समभावर उतपादनको उतपादकतव र बजार प्रग्सपिा्य बगृधि िन्यका 
लागि कगम्मा ५ जनाको समतुहमा प्रगबगि हस्ान्रण

२२५२२ ४ N/A १,४० ० १,४० ० ०

४६

गनरगम् खोप सतुदृढीकरण, पपूण्य खोप सतुगनचि््ा र दीिोपनाको 
लागि सतुक्मरोजना अद्यावगिक २ गदन र सरसराई प्रबद््रिन 
पराकेज पतुन्य्ाजिी ्ागलम १ गदन िरी ३ गदन एवं पपूण्यखोप न.पा., 
िा.पा. सतुगनगचि््ाको लागि सथागनर ्ह, व्डा, खोप समनवर 
सगम्ी ्था नवगनवागच््य  जनप्रग्गन

२२५२२ ४ N/A २,१० ० २,१० ० ०

४७ पररवार गनरोजन गकशोर गकशोरी ्था प्रजनन ्सवास्थर कार्यक्रम २२५२२ ४ N/A २,४० ० २,४० ० ०

४८ रोजिारी सजृना (आई.ग्ड.ए.ì २२७११ ४ N/A २६,५१ ० २६,५१ ० ०

४९
सञचार सामाग्री प्रसारण ्था छपाइ्य (सञचार र पँहुच अगभरान 
सञचालान)

२२७११ ४ N/A १,५० ० १,५० ० ०

५०
सामतुदागरक गवद्यालरका छात्राहरुलाई गनशतुलक सरागनटरी परा्ड 
बरवसथापन

२२७११ ४ N/A १,८६ ० १,८६ ० ०

५१
ससथाि् क्म्ा गवकास, परीक्ा सञचालन एवम ् गवद्याथमी 
मतुलराङ्कन

२२७११ ४ N/A १,७९ ० १,७९ ० ०

५२
कोगभ्ड-१९ बाट पतुिेको शगैक्क क्ग्को पररपतुरण ्था अनर 
गवपदको समरमा गसकाइ गनरन्र्ाका लागि कार्यक्रम

२२७११ ४ N/A ९४ ० ९४ ० ०

५३ वरवसागरक काि्ी खे् ी गवस्ार कार्यक्रम २२७११ ४ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०

५४ कृगत्रम िभा्यिान गमसन कार्यक्रम २२७११ ४ N/A २,०० ० २,०० ० ०

५५
कोगभ्ड-१९ बाट पतुिेको शगैक्क क्ग्को पररपतुरण ्था अनर 
गवपदको समरमा गसकाइ गनरन्र्ाका लागि कार्यक्रम

२२७११ ४ N/A २,६० ० २,६० ० ०

५६
प्रग् गवद्याथमी लाि्का आिारमा गसकाइ सामग्री ्था ग्डगजटल 
गसकाइ सामाग्री वरवसथाका लागि गवद्यालरलाइ अनतुदान

२२७११ ४ N/A २६,१० ० २६,१० ० ०
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५७
ससथाि् क्म्ा गवकास, परीक्ा सञचालन एवम ् गवद्याथमी 
मतुलराङ्कन

२२७११ ४ N/A ८८ ० ८८ ० ०

५८ गवद्यालर सञचालन ्था वरवसथापन अनतुदान २२७११ ४ N/A ३,२४ ० ३,२४ ० ०

५९
सामतुदागरक गवद्यालरका छात्राहरुलाई गनशतुलक सरागनटरी परा्ड 
बरवसथापन

२२७११ ४ N/A १०,४६ ० १०,४६ ० ०

६० मतसर गमसन कार्यक्रम २२७११ ४ N/A २०,५० ० २०,५० ० ०

६१
अनर गवगवि खच्य - आरोजना, सामागजक सतुरक्ा ् था घटना द्ा्य 
समबनिी गवगभनन बैंठकको गचरापान लिार्को खच्य

२२७११ ४ N/A ५५ ० ५५ ० ०

६२

आकगसमक अवसथामा औसगि एवं लराब सामाग्री ढतुवानी, 
रेकग्ड्यङ ्था ररपोगट्यङका लागि रम्य ररमटे छपाइ,  ई-गट.गब 
रगजसटरअधरावगिक,  गवश् क्ररोि गदवस समबनिी कार्यक्रम, 
सथलि् अनतुगशक्ण ्था सतुपररवेक्ण, क्ररोिका कार्यक्रमको 
अि्य बागष्यक सगमक्ा ्था कोहट्य गवश्

२२७११ ४ N/A १,२० ० १,२० ० ०

६३ गकसान सपूचीकरण कार्यक्रम २२७११ ४ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

६४
ससथाि् क्म्ा गवकास,परीक्ा सञचालन एवम ् गवद्याथमी 
मतुलराङ्कन

२२७११ ४ N/A ४,९२ ० ४,९२ ० ०

६५ मा् ृ्था नवगशशतु कार्यक्रम संनचालन २२७११ ४ N/A १४,२५ ० १४,२५ ० ०

६६
पोषण संवेदनशील (खानेपानी ्था सरसराइ, कृगष, पशतुसेवा, 
मगहला ्था बालबागलका, गशक्ा र शासकीर प्रवनि) क्ेत्रका 
कार्यक्रमहरू सञचानल)

२२७११ ४ N/A १,५० ० १,५० ० ०

६७
आ.व. 207९/८० मा नराँ सतुन्लाजा् रलरपू ल बाली पकेट 
गवकास कार्यक्रम सञ ्चालन

२२७११ ४ N/A १२,०० ० १२,०० ० ०
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६८
रागष्ट्रर मगहला सवास्थर सवरंसेगवका  कार्यक्रम (पोशाक 
प्रोतसाहन, रा्ारा् खच्य, वागष्यक सगमक्ा िोष्ठी र गदवस मनाउने 
खच्य समे् )

२२७११ ४ N/A ११,०० ० ११,०० ० ०

६९
आ.व. २०७८/७९ मा सथापना भएको सतुन्लाजा् रलरपू ल 
बाली पकेट गवकास कार्यक्रमको गनरन ्् र्ा

२२७११ ४ N/A ६,०० ० ६,०० ० ०

७०
प्रग् गवद्याथमी लाि्का आिारमा गसकाइ सामग्री ्था ग्डगजटल 
गसकाइ सामाग्री वरवसथाका लागि गवद्यालरलाइ अनतुदान

२२७११ ४ N/A ४,६५ ० ४,६५ ० ०

७१ रोजिारी सजृना (नेपाल सरकार) २२७११ ४ N/A ९३,४८ ० ९३,४८ ० ०

७२
कोगभ्ड १९ को भरागकसनको ग्डगजटाइजेशन ्था करपू आर को्ड 
प्रमागणकरण

२२७११ ४ N/A ८० ० ८० ० ०

७३
कोगभ्ड-१९ बाट पतुिेको शगैक्क क्ग्को पररपतुरण ्था अनर 
गवपदको समरमा गसकाइ गनरन्र्ाका लागि कार्यक्रम

२२७११ ४ N/A ४६ ० ४६ ० ०

७४
प्रग् गवद्याथमी लाि्का आिारमा गसकाइ सामग्री ्था ग्डगजटल 
गसकाइ सामाग्री वरवसथाका लागि गवद्यालरलाइ अनतुदान

२२७११ ४ N/A ९,४६ ० ९,४६ ० ०

७५
गवभािले उपलवि िराउने गवगि/पद्ग् अनतुसार व्डा स्रबाट 
घटना द्ा्य सप्ाह अगभरान सञचालन

२२७११ ४ N/A ७० ० ७० ० ०

७६ गवद्यालर सञचालन ्था वरवसथापन अनतुदान २२७११ ४ N/A ६,६० ० ६,६० ० ०

७७
CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम सगमक्ा, सथलि् अनतुगशक्ण, 
सम्ा ्था पहुच कार्यक्रम)

२२७११ ४ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

७८
मगेशनरी आजार ्था रगन्यचर मम््य  समभार (सेवा केनद्र 
सञचालानाथ्य)

२२७११ ४ N/A ८४ ० ८४ ० ०

७९ गवद्यालर सञचालन ्था वरवसथापन अनतुदान २२७११ ४ N/A १८,२१ ० १८,२१ ० ०
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८०
सामतुदागरक गवद्यालरका छात्राहरुलाई गनशतुलक सरागनटरी परा्ड 
बरवसथापन

२२७११ ४ N/A ३,७९ ० ३,७९ ० ०

८१ मसलनद सामान खररद (सेवा केनद्र सञचालानाथ्य) २२७११ ४ N/A १,८० ० १,८० ० ०

८२
एम. आइ्य. एस. अपरेटर र  गरल्ड सहारक दगेनक भ्रमण भत्ा/
रा्ारा् खच्य/ईनिन

२२७११ ४ N/A १,२० ० १,२० ० ०

८३
मा् ृ ्था नवगशशतु कार्यक्रम अन्ि्य् आमा सतुरक्ा, िभ्यव्ी, 
रक्तसंचार, उतपे्ररणा सेवा, नरानो झोला र गनशतुलक िभ्यप्न 
कार्यक्रम

२२७११ ४ N/A १५,०३ ० १५,०३ ० ०

८४

क्ररोिका जोगखम समतुह ्था सवासथ सेवाको पहुच कम भएका 
समतुदारमा सकृर क्ररोि खोजप्ड्ाल कार्यक्रम।  घरपररवारका 
सदसरहरूको  समपक्य  पररक्ण, एवं पाँच वष्य मतुगनका बालबागलमा 
क्ररोि रोकथाम समबनिी टी.गप.टी. कार्यक्रम

२२७११ ४ N/A ८० ० ८० ० ०

८५
गवद्यालरमा शगैक्क ितुणस्र सतुदृढीकरण  एवम ्कार्यसमपादनमा 
आिारर् प्रोतसाहन अनतुदान

२५३११ ४ N/A १५,५८ ० १५,५८ ० ०

८६
साव्यजगनक गवद्यालरका  गवद्याथमीहरुका लागि गनशतुलक 
पाठ्रपतुस्क अनतुदान

२५३११ ४ N/A ८,४५ ० ८,४५ ० ०

८७
्ोगकएका  गवद्याथमीको गदवा खाजाका लागि  गवद्यालरलाई 
अनतुदान

२५३११ ४ N/A १८,६९ ० १८,६९ ० ०

८८
शगैक्क पहुचँ सतुगनगचि््ा, अनौपचाररक ्था वैकगलपक गशक्ा 
कार्यक्रम (परमपराि् गवद्यालर, वैकगलपक गवद्यालर, साक्र्ा र 
गनरन्र गशक्ाका कार्यक्रम समे् )

२५३११ ४ N/A ३,६३ ० ३,६३ ० ०

८९
्ोगकएका  गवद्याथमीको गदवा खाजाका लागि गवद्यालरलाई 
अनतुदान

२५३११ ४ N/A ५१,५४ ० ५१,५४ ० ०
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९०
गवद्यालरमा शगैक्क ितुणस्र सतुदृढीकरण  एवम ्कार्यसमपादनमा 
आिारर् प्रोतसाहन अनतुदान

२५३११ ४ N/A ५,६५ ० ५,६५ ० ०

९१
शगैक्क पहुचँ सतुगनगचि््ा, अनौपचाररक ्था वैकगलपक गशक्ा 
कार्यक्रम (परमपराि् गवद्यालर, वैकगलपक गवद्यालर, साक्र्ा र 
गनरन्र गशक्ाका कार्यक्रम समे् )

२५३११ ४ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०

९२
साव्यजगनक गवद्यालरका  गवद्याथमीहरुका लागि गनशतुलक 
पाठ्रपतुस्क अनतुदान

२५३११ ४ N/A ४,१५ ० ४,१५ ० ०

९३
्ोगकएका गवद्याथमीको गदवा खाजाका लागि  गवद्यालरलाई 
अनतुदान

२५३११ ४ N/A ९,१८ ० ९,१८ ० ०

९४
गवद्यालरमा शगैक्क ितुणस्र सतुदृढीकरण  एवम ्कार्यसमपादनमा 
आिारर् प्रोतसाहन अनतुदान

२५३११ ४ N/A २,७७ ० २,७७ ० ०

९५
साव्यजगनक गवद्यालरका गवद्याथमीहरुका लागि गनशतुलक 
पाठ्रपतुस्क अनतुदान

२५३११ ४ N/A २३,३२ ० २३,३२ ० ०

९६
शगैक्क पहुचँ सतुगनगचि््ा, अनौपचाररक ्था वैकगलपक गशक्ा 
कार्यक्रम (परमपराि् गवद्यालर, वैकगलपक गवद्यालर, साक्र्ा र 
गनरन्र गशक्ाका कार्यक्रम समे् )

२५३११ ४ N/A १,७८ ० १,७८ ० ०

९७
साव्यजगनक गवद्यालरमा अधररनर् गवद्याथमीहरुका लागि 
छात्रबगृत् (आवासीर ्था िैरआवासीर)

२७२११ ४ N/A १४,३३ ० १४,३३ ० ०

९८
साव्यजगनक गवद्यालरमा अधररनर् गवद्याथमीहरुका लागि 
छात्रबगृत् (आवासीर ्था िैरआवासीर)

२७२११ ४ N/A ३८,७७ ० ३८,७७ ० ०

९९
साव्यजगनक गवद्यालरमा अधररनर् गवद्याथमीहरुका लागि 
छात्रबगृत् (आवासीर ्था िैरआवासीर)

२७२११ ४ N/A ६,९० ० ६,९० ० ०
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१००
कोगभ्ड १९ लिार् गवगभनन महामारीजनर रोिहरुको रोकथाम, 
गनरनत्रण ्था गनिरानीका लागि सरोकारवाला सँिको 
अन्रगक्ररा ्था RRT, सवास्थरकममी पररचालन

२७२१२ ४ N/A २५ ० २५ ० ०

१०१
आिारभप्ू  ्था आकगसमक सवास्थर सेवाको लागि औषगि 
खररद

२७२१३ ४ N/A १२,७५ ० १२,७५ ० ०

१०२
नवीकरणीर ऊजा्य प्रवगि ज्डान (वारोगराँस/गवद्यत्ु ीर चतुलो/
सतुिाररएको चतुलो/सौर्य ऊजा्य)

३११२२ ४ N/A ८,०० ० ८,०० ० ०

१०३ Inj.Oxytocin भण्डारणका लािी ILR Refrigerator खरीद ३११२२ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

१०४
रोजिार सेवा केनद्रको सतुदृगढकरण (कमपरपूटर, रगन्यचर गरकचस्य, 
करामरा, अनर गवद्यत्ु ीर उपकरण)

३११२२ ४ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१०५
स्तुलखोला अमवेट, कराङसतुङ खोला मानबतु,  स्तुलखोला 
मगेददभेान, आशखोला पोकरांि, सादीखोला, मतुरमीखोला 
अरूघाट िाउँपागलका, िोरखा

३११५१ ४ N/A ५०,०० ० ५०,०० ० ०

१०६ कारलपानी कापेिारा खा.पा.आ. न.पा. १३ िोरखा ३११५६ ४ N/A २०,०० ० २०,०० ० ०

८०४३६५०२५१३  सघंी्य सरकारिाट हसतानतररत का्य्यक्रम(समपुरक अनुदान)

१०७
आरुघाट भनजरांङ - बाँसवोटे - ग्रग्रे - गससनेरी - बालतुवा - 
िैररछाप स्डक

३११५१ १ N/A १,५०,०० ० १,५०,०० ० ०

१०८
आरुघाट भनजराङ- बासबोटे- ग्रग्रे- गससनेरी- िैरीछाप स्डक 
गनमा्यण ( संघीर समपतुरक रोजना पतुरानो ठेककाको रकम सगह्)

३११५१ १ N/A २,००,०० १०,०० १,९०,०० ० ०

१०९
आरुघाट भनजरांङ - बाँसवोटे - ग्रग्रे - गससनेरी - बालतुवा - 
िैररछाप स्डक l

३११५१ १ N/A ५०,०० ० ५०,०० ० ०

कुि जममा २७,८५,०० १०,०० २७,७५,००   



67cf?3f6 ufpFkflnsf

of] hgf k'l: tsf @)&(

आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश सरकार सथानी्य तह

८०४३६५०२५०४ प्रदषेश सरकारिाट हसतानतररत का्य्यक्रम (समपुरक अनुदान )

१
सो्ी- मानबतुबेशी- कटतुनजे- िोर्- राशा्य- काशीिाउँ- दोभान स्डक 
गनमा्यण ( प्रदशे समपतुरक रोजना, पतुरानो ठेककाको रकम सगह्)

३११५१ १ N/A २,००,०० १५,०४ ० १,८४,९६ ०

कतु ल जममा २,००,०० १५,०४  १,८४,९६  
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम
खच्य 

शीष्यक
िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश 
सरकार

सथानी्य 
तह

८०४३६५०२२०१ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. १

१ अितुवा कृगष अधररन अवलोकन भ्रमण २२६११ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०

२ िणशे मा.गव मा कम्यचारी वरवसथापन रोजना २५३११ ४ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

३ चनद्रोदर आ.गव.कम्यचारी वरवसथापन २५३११ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४ करोगसकाङ्ि रेगलंि बाटोमा गसंढी गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

५ िोचन्े  लामाटोल िोरेटोबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

६ व्डा कारा्यलर दगेख चरामपीसाङ्ि जाने िोरेटो बाटोमा गसंढी गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

७ छन्न ितुनचे्  दगेख मागथललो बगस् जाने िोरेटो बाटोमा गसंढी गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

८ चनद्रोदर आ.गब मा गसंढी गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

९ रिाचो गभरमा रेगलङ्ि र बाटोमा गसंढी गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१०
गबष्णतु आ.गव दगेख मागथललो टोल हुद ैितुदी चोक जाने िोरेटो बाटोमा गसंढी 
गनमा्यण रोजना

३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

११ गभरकतु ना िोरेटोबाटोमा गसंढी गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०
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१२
छराङ्िगचङ्ि दगेख ््तुकतु  ्डां्डा मरणघाटको िोरेटोबाटोमा गसंढी गनमा्यण 
रोजना

३११५१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१३ मानेटोलदगेख माझखक्य  हुद ैनमतुना भवन जाने िोरेटोबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

१४ बलेगसनान दगेख पोलचे् समम जाने िोरेटोमा गसंढी गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१५ दगल् मरणघाट जाने िोरेटोबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१६
सरामचे्  दगेख बलचतुकाङ्ि सामतुदागरक भवन जाने िोरेटो बाटोमा गसंढी गनमा्यण 
रोजना

३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१७ रग्काङ्ि खोलामा गरागबन वाल गनमा्यण रोजना ३११५४ १ N/A ८,०० ० ८,०० ० ०

१८ करतुकाङ्ि टोल खानेपानी वरवसथापन रोजना ३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१९ ितुनचे्  आरन सतुिार अन्ि्य् सामग्री खररद रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२० सा्कनरा दवेी मगनदर गनमा्यण (कोम्ाङ्ि ्ललो टोल) ३११५९ ४ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२१ ितुरुङ्िटोल चौ्ारा गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२२ चनेखोर िोरेटोबाटो/ मरणघाट ट्रस गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ८,०० ० ८,०० ० ०

२३ ितुरुङ मरणघाट ट्रस गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२४ टेपचे्  सतकनरा मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२५ इङ्िखोर काठेपतुल गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२६ ्डोङ्िचे्   मण्डली चच्य गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

२७ कागलका मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२८ गबष्णतु आ.गव. मा कक्ा कोठा मम््य  ्था रगन्यचर वरवसथापन रोजना ३११६१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

कतु ल जममा ७५,०० ४,०० ७१,००   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं.

का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार प्रदषेश सरकार सथानी्य तह

८०४३६५०२२०२ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. २

१ अितुवा कृषकहरुको लागि अधरान अवलोकन भ्रमण २२५२२ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

२ मगहला ्ीज गवशषे कार्यक्रम २२५२९ १ N/A ५० ५० ० ० ०

३ भवानी मा.गव. प्रागवगिक िार ्र्य  छात्रवगृ् अक्रकोष सथापना २५३११ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

४ ्डाँरे मतुनाल रतुवा कलब साउण्ड गससटम खररद रोजना २७२१९ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

५ मतुसकान रतुवा कलब साउण्ड गससटम खररद रोजना २७२१९ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

६ पनचबेाजा समतुहलाई पोशाक वरवसथापन २७२१९ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०

७ बाल कलराण प्रा.गव.मा वारररंि रोजना ३१११३ १ N/A ५० ५० ० ० ०

८ सवास्थर भवनमा वारररंि रोजना ३१११३ १ N/A ५० ५० ० ० ०

९ पशतु कारा्यलर भवन पलासटर / झराल गनमा्यण रोजना ३१११३ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०
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१० अलैची नस्यरी वरवसथापन/ गवरुवा गव्रण रोजना ३११३१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

११
मारुखोला दगेख व्डा कारा्यलर हुद ै्डोन्डारे खोलासममको मोटरबाटो 
स्रउननग् ३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

१२ बाटो सरसराई रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१३
दोरोङ घोरङ कदम चे्  हुदै ँ भवानी मा.गव. सममको घोरेटो बाटो 
गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१४
दच्यले गचसापानी ्था व्डा कारा्यलरसममको मोटरबाटो गनमा्यण 
रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१५ प्रागवगिक भवन दगेख खोलतुांि मोटरबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१६
अबलेबारी ितुरुङ िाउँ बोिटी िारा नेवारटोल सममको िोरेटो बाटो 
गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१७ कतु ने खोला दगेख छापिाउँ सममको िोरेटो बाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१८ घामगलंि पातलेखक्य  मोटरबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ३,५० ० ३,५० ० ०

१९ आबदीखोला कोल िैरा पनेरा दसमतुरे गसंचाई गनमा्यण रोजना ३११५५ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

२० जोिीढाप पाँचमतुरे िेरखतु केवरे गसंचाई कतु लो गनमा्यण रोजना ३११५५ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२१ िापे खे्  गसंचाई कतु लो गनमा्यण रोजना (ठोट्नेरी) ३११५५ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२२ आबदीखोला मानबतुवेसी खानेपानी मम््य  रोजना ३११५६ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२३ दम ैटोल खानेपानी मम््य  रोजना ३११५६ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०
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२४ बोिटी िारा खानेपानी मम््य  रोजना ३११५६ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२५ गहउँखोर खानेपानी मतुहान संरक्ण रोजना ३११५६ १ N/A २,५० ० २,५० ० ०

२६ पो्लाङसा खानेपानी गनमा्यण रोजना ३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२७ मानबतुिाउँ खानेपानी मम््य  ्था गवस्ार रोजना ३११५६ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२८ गस्लादवेी मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२९ नराँपतुल सरेद थापाटोल बाउनटोल अितुरो िोरेटोबाटो गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

३० आरान सतुिार/ गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

३१ दोमदाङ दवेीथान मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

३२ ररङने िारा गक्ररापतुत्री भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

३३ बाघखोर खलेकतु द मदैान गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

३४ मानबतु चच्य भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

कतु ल जममा ७०,०० ११,५० ५८,५०   



73cf?3f6 ufpFkflnsf

of] hgf k'l: tsf @)&(

आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम
खच्य 

शीष्यक
िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश 
सरकार

सथानी्य 
तह

८०४३६५०२२०३ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. ३

१ मगहला सीप गवकास ्ागलम संचालन कार्यक्रम २२५२२ १ N/A ३,०० ३,०० ० ० ०

२ पोखरी सामतुदागरक भवन गनमा्यण रोजना ३११११ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

३ सरामराङ्ि नमतुना भवन मम््य  रोजना ३१११२ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

४ औथली मगहला समपूह भवन गनमा्यण रोजना ३१११२ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

५ नेबोट सामतुदागरक भवन घरेबार रोजना ३१११२ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

६
केवरपानी सवाँरािाउँ नेबोटस्डक स्रउननग् रोजना (प्र.रो. 
साझदेारी)

३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

७ भलाक खानेपानी ट्रांकी मम््य  रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

८ सवाँरािाउँ अपाङ्िमतै्री गभगत्र बाटो ढलान रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

९ असला दवेी आ.गव घरेाबार रोजना ३११५१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१० सो्ी बजार संरक्ण रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

११ भलाक गजनतुक स्डक स्रउननग् रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०
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१२ बदलेितुढ स्डक स्रउननग् रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१३
अम्यला सराम्ाङ्ि दउेराली स्डक स्रउननग् रोजना (प्र.रो. 
साझदेारी )

३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

१४ गजनतुक गभगत्र बाटो ढलान र ढल गनकास रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१५ पतुरानो दवेीथान सो्ी स्डक गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१६ ्ललो घतुङघतु खोला कतु लो गनमा्यण ्था मम््य  रोजना ३११५५ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१७ केवरपानी दसमतुरे घतुमाउने खानेपानी मम््य  रोजना ३११५६ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१८ ढतुंिेथला खानेपानी ट्रांकी गनमा्यण रोजना ३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१९ सो्ी बजारमा खानेपानी मम््य  रोजना ३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२० सरामराङ्ि भपूमथेान मगनदर कमपाउण्ड गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२१ ढतुम्ीखक्य  सामतुदागरक भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

२२ गजनतुक आरन भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२३ घतुङघतु गबनर चच्य मम््य  रोजना ३११५९ १ N/A २,५० ० २,५० ० ०

२४ सवाँरािाउँ खले मदैान गवस्ार रोजना ३११५९ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०

२५ छापिाउँ दवेीथान मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

कतु ल जममा ७०,०० ३,०० ६७,००   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम
खच्य 

शीष्यक
िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश 
सरकार

सथानी्य तह

८०४३६५०२२०४ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. ४

१ जामतुने प्रा.गव. मा िेट गनमा्यण रोजना ३१११३ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२ बतुििेरा, मानद्र ेगमग्ङ्ि ढतुंिाखानी बेशीघर मोटरबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

३ सेखको मरणघाट जाने बाटो मम््य  ्था ्ारबार रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४ दगल् वस्ीको िोरेटोबाटो र ्डाँ्डा िाउँको ठा्डो बाटो मम््य  रोजना ३११५१ १ N/A २,५० ० २,५० ० ०

५ कोखटेार दगेख ितुननेसवारा मरणघाट जाने बाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

६ बाि बजार रो्ड ढलान रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

७
बतुििेरा, मानद्र े हुद ै कलले जानको लागि गमग्ङ्ि खोलामा काठेपतुल 
गनमा्यण रोजना

३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

८
भवानी प्रा.गव बाट बासँपतुर िाउँसमम जाने एक गमटरको ढलान बाटो 
गनमा्यण रोजना

३११५१ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

९ आखन्े  हुद ैढो्ेडनी दारेिौ्डासमम मोटरबाटो स्रउननग् रोजना ३११५१ १ N/A १६,०० ० १६,०० ० ०

१० प्रिानमनत्री रोजिार सामान खररद क्रमाि् ३११५१ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०
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११ िण्डकी मा.गव पगहरो गनरनत्रण रोजना ३११५४ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१२
मागथललो गसमलेमा गसंचाई गनमा्यण साथै ्ललो गसमलेको गसंचाई मम््य  
रोजना

३११५५ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१३ सानपानी खे् बाट गहउँद ेगसंचाईको लागि ट्रांकी गनमा्यण रोजना ३११५५ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१४ गमग्ङ्ि खोला दगेख अमबोट खे् समम गसंचाई रोजना ३११५५ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१५ गभरकतु ना गहउँद ेगसंचाईलाई पानी ट्रांकी गनमा्यण रोजना ३११५५ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१६ बेशीिाउँ गमग्ङ्ि खानेपानी ट्रांकी गनमा्यण रोजना ३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१७ ढा्डखक्य  मगहला भवन गभरकतु ना वारीसमम ढल गनकास क्रमाि् रोजना ३११५८ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१८ परेख िाउँ ठा्डापाखा ढल गनकास रोजना ३११५८ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

१९ सेखा मगहला समपूह भवन मम््य  ्था रगन्यचर खररद रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२० ढो्ेडनी जामतुने गक्ररापतुत्री ट्रस भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२१ कब्ड्यहलमा ढलान गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२२ िणशे मा.गव सपोट्यवाल गनमा्यण क्रमाि् ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२३
िारापानी सामतुदागरक भवनमा शौचालर गनमा्यण ्था रगन्यचर 
वरवसथापन

३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२४ िैरा पाव्य्ी मगनदरमा ् ारवार ् था खोप भवनमा शौचालर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

कतु ल जममा ७०,००  ७०,००   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश 
सरकार

सथानी्य 
तह

८०४३६५०२२०५ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. ५

१ आवा्यि सवास्थर भवन सामाग्री खररद रोजना २५३१५ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०

२ दवेीथान मगहला समपूह सामाग्री खररद रोजना २५३१५ १ N/A ७५ ७५ ० ० ०

३ व्डा गबमा सहरोि कार्यक्रम २५३१५ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

४ वराक कामी िाउँबगस् सतुरक्ा अगभरान २५३१५ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

५ पाखतुरे मगहला समपूह सामाग्री खररद रोजना २५३१५ १ N/A ७५ ७५ ० ० ०

६ व्डा भरका उतकृष्ट ५ गविाथमी (जेहनेदार दगल् र िररब) छात्रवगृत् कार्यक्रम २७२११ १ N/A ५० ५० ० ० ०

७ बासतुकी आ.गव सामाग्री खररद रोजना ३११२३ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

८ आवाांि सकतु ल रगन्यचर खररद रोजना ३११२३ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०

९ मण्डली प्रा.गव सामाग्री खररद रोजना ३११२३ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

१० छारादवेी प्रा.गव  सामाग्री खररद रोजना ३११२३ १ N/A ५० ५० ० ० ०

११ वरावसागरक कृषक स्रउननग् ्था आिा्यगनक खगे् प्रवधि्यन कार्यक्रम ३११३१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०
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१२ ढा्डसवारा ्ललो िाउँ गसंढी बाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१३ नेवारिाउँ आवाांि बाटो ढलान रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१४ बाजोिरा मोटरबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

१५ कतु वा पोखरी बाटो ढलान रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१६ अलकाटार भलछोपे गसंढी बाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१७ आरपोटे बाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ५० ० ५० ० ०

१८ ठतुलो िलली नािथान गसंढी ्था ढलान रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१९ मनकामना मगनदर पाखतुरे गसंढी गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२० ितुरुङ िाउँ कामी िाउँ बाटो ढलान रोजना (बाँकी) ३११५१ १ N/A ५० ० ५० ० ०

२१ भलछोपे काकमी गबरौटा बाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२२ मिर िाउँ शागन्बजार मरणघाट बाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२३ आखन्े  घरेलतुबगस् वराक भोकटेनी मोटरबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२४ कोलपटे पगहरो गनरनत्रण रोजना ३११५४ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२५ जरालबतुङ्ि पगहरो गनरनत्रण नाली ्था जाली वरवसथापन ३११५४ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२६ ठतुलो िलली मिरिाउँ बगस् सतुरक्ा रोजना ३११५४ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२७ भपूमथेान कतु लो गनमा्यण रोजना ३११५५ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२८ आवा्यि खानेपानी वरवसथापन रोजना ३११५६ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

२९ गसमखोला, नेबोटे, शागन्बजार भपूमथेान खानेपानी मम््य  रोजना ३११५६ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

३० गचहान ्डाँ्डा खानेपानी मम््य  सललाघारी रोजना ३११५६ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०
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३१ पाखतुरे पगहरो गनरनत्रण रोजना ३११५७ १ N/A ५० ० ५० ० ०

३२ सरमचे्  पगहरो गनरनत्रण व्डा नं.-१ ३११५७ १ N/A ५० ० ५० ० ०

३३ भोकटेनी ढल वरवसथापन रोजना ३११५८ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

३४ दवेीथान ढल वरवसथापन रोजना ३११५८ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

३५ आखन्े  घरेलतु बगस् नाली वरावसथापन रोजना ३११५८ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

३६ गसमलसवारा दवेी मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

३७ जरालबतुङ्ि दवेी मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

३८ गवश्कमा्य मगनदर मम््य  रोजना(आवा्यि) ३११५९ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

३९ भपूमथेान सामतुदागरक भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

४० भलछोपे मागथललो िाउँ गक्ररापतुत्री भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

४१ भोकटेनी दवेी ट्रष्ट भवन  गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४२ भलछोपे ्ललो िाउँ गक्ररापतुत्री भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

४३ भलछोपे बस्ी सतुरक्ा रोजना ३११५९ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०

४४ वराक ितुरुङ्ि िाउँ मरण पाटी गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

४५ बासतुकी मगनदर मम््य  समभार रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४६ ढा्डसवारा घरेबार रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

४७ आखन्े  चच्य भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

४८ आवाांि दवेी मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

४९ वराक सवास्थर इकाई भवन मम््य  सतुिार रोजना ३११६१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

कतु ल जममा ७०,०० १२,५० ५७,५०   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश 
सरकार

सथानी्य तह

८०४३६५०२२०६ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. ६

१ व्डा अन्ि्य् रहकेा सामतुदागरक गवद्यालर ICT ्ागलम २२५११ १ N/A १,७५ ० १,७५ ० ०

२ श्री दवेीजलकतु मारी मा.गव मा गभत् ेलेखन रोजना २५३१५ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०

३
कललेरी सवास्थर केनद्रमा खानेपानी गवित्ु  ्था सवास्थर सामग्री खररद 
रोजना

२५३१५ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

४ नेपाल मिर संघ भवन गनमा्यण गनरन्र्ा ३१११२ १ N/A ६,०० ० ६,०० ० ०

५ दगल् भवन गनमा्यण रोजना (कललेरी) ३१११२ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

६ ग्रागमण आदश्य मगहला समपूह भवन गनमा्यण गनरन्र्ा ३१११२ १ N/A २,५० ० २,५० ० ०

७ नेवार िाउँ, गसमले ,नाि्ाल र केराबोट सामतुदागरक भवन गनमा्यण रोजना ३१११२ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

८
व्डा कारा्यलर भवन गनमा्यण/ आिन ढलान, व्डा कारा्यलर जाने बाटो 
सोगलंि रोजना

३१११३ १ N/A ६,०० ० ६,०० ० ०

९ ितुरखोला नमतुना भवन पलासटर रोजना ३१११३ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०
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१० जलकतु मारी मगनदर पररसर DPR गनरन्र्ा ३११३२ १ N/A १२,२५ ० १२,२५ ० ०

११ अलैच ेचोक गनमा्यण ्था लामबेसी राँट स्रउननग् रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१२ ्डां्डासवाँरा ख््डका िाउँ जाने मोटरबाटो गवस्ार रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१३ रलपपू दगेख पोखरेल ्डां्डासमम मोटरबाटो स्रउननग् रोजना ३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

१४ काभ्र ेकारल ्डां्डा मोटरबाटो गवस्ार रोजना ३११५१ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

१५
अिरेी खोला गससने बाभोिरा गसंचाई कतु लो गनमा्यण ्था गलंिे चतुवाबोटे 
गसंचाई पाइप खररद रोजना

३११५५ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१६ ्डतु्ेड कतु लो गनमा्यण रोजना ३११५५ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१७ गसंिला खानेपानी गनमा्यण रोजना ३११५६ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१८ आगप्रक िेट पेनट ्था प्रग्क्ालर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१९ कललेरी लामा िाउँ मण्डली मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

२० श्री इनद्रकनरा मा.गवमा िेट ्था घरेबार गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२१ ठा्डासवारा सामतुदागरक भवनको शौचालर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

कतु ल जममा ७०,०० २,५० ६७,५०   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश सरकार सथानी्य तह

८०४३६५०२२०७ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. ७

१ दगल् लगक्् सचे् ना कार्यक्रम व्डा स्रमा २२५२२ १ N/A २,०० २,०० ० ० ०

२ ज्ानभतुगम आ.गव. बाल उदर आ.गब. र कललेरी आ.गव अनतुदान रोजना २५३१५ १ N/A ४,०० ४,०० ० ० ०

३ गवप् वरवसथापनको लागि आवशरक सामग्री खररद रोजना २७२१२ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

४
श्री बालउदर आ.गव को कमपाउण्ड घरेाबार ् था बाल कक्ा वरवसथापन 
रोजना

३१११३ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

५ दरवार मा.गव प्रोजेकटर खररद अनतुदान रोजना ३११२२ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

६ स्तुल खोला चतुरुङ मोटरबाटो स्रोननग् रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

७ अमबोटे लामािाउँ टार पतुछार िोदार टोल मोटरबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

८ गससनेरी ्डतु्ेड मोटरबाटो जो््डने रोजना ३११५१ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०
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९
बलढ्रांग्रो घारी दगेख कोइराले ठतु टे साँितु जो््डने मोटरबाटो गनमा्यण 
रोजना

३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१० बाहुन बेशी लाकतु रे चतुरुङ पहरे मोटरबाटो स्रोननग् रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

११
मपूल स्डकबाट व्डा कारा्यलर जाने मोटरबाटो स्रउननग् ्था नाला 
गनमा्यण रोजना

३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१२ कामर िाउँ पगहरो गनरनत्रण रोजना ३११५४ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१३ कमल बोटे जरुवा सो्ी आहाल बिर गसंचाई कतु लो गनमा्यण रोजना ३११५५ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१४
स्तुल खोला आरुपोखरी गलगफटङ्ि खानेपानीको मोटर मम््य  ्था 
वरवसथापन रोजना

३११५६ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

१५ जोिी पिरेी पँिरेा मपूल संरक्ण नाली गनमा्यण एवं पोखरी वरवसथापन ३११५६ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१६
मपूलमतुले खानेपानी ट्रांकी गनमा्यण ्था साव्यजगनक शौचालर गनमा्यण 
रोजना

३११५६ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

१७
्ललो खनारो बोटे खानेपानी ट्रांकी गनमा्यण ्था एक घर एक िारा 
गनमा्यण रोजना

३११५६ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

१८ काग ््यके मरण पाटी गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१९ गझमल िाउँ दवेी मगनदर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२० सारी खोरररा गक्रगसचरन मरण पाटी गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२१ गचहान ्डां्डा (ितुरुङ्ि जाग्) मरण पाटी गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०
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२२
मागथललो चण्डीमाइ मगहला समपूह भवन गनमा्यण रोजना (ट्रस बाट 
गनमा्यण िररने)

३११५९ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२३ पहरे सामतुदागरक भवन (अितुरो) ्था शौचालर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२४ सा्दोबाटो सवास्थर केनद्र रंि रोिन झराल ढोका गरगनगसङ्ि रोजना ३११६१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

कतु ल जममा ७०,०० ६,०० ६४,००   

आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश 
सरकार

सथानी्य 
तह

८०४३६५०२२०८ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. ८

१ िारापानी मा.गव बतुक कन्यर वरवसथापन रोजना २२३१३ १ N/A २,५० १,५० १,०० ० ०

२ बासबोटे सामतुदागरक भवन गनमा्यण रोजना ३१११२ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

३ रा्माटे सामतुदागरक भवन गनमा्यण रोजना ३१११२ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

४ पोखरीथोक सामतुदागरक भवन गनमा्यण रोजना ३१११२ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०
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५ दरबार मा.गव लरापटप खररद रोजना ३११३४ १ N/A ६,५० ३,५० ३,०० ० ०

६ महादवेसथान बगसिा्ेड सापकोटाघर समम स्डक स्रबगृद् रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

७ लामा िाउँ सामतुदागरक भवन जाने स्डक बकस सोगलंि रोजना ३११५१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

८ सी्ाला सहकारी हुद ैइजारा भनजराङ स्डक गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

९ कालमतु्डा खोलसा मोदीखोला स्डक स्रबगृद् रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१० गपपल्डाँ्डा कोटथोक स्डकको नालीमा पाइप गबछराउने कार्य ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

११
भसैी पोखरी पोखरीथोक सवास्थर चौकी आिे खक्य  हुद ैग्रग्रे स्डक 
स्रबगृद् रोजना

३११५१ १ N/A ८,०० ० ८,०० ० ०

१२
मतुरली चोक लामबिर ढा्डिाउँ नरौपाने कतु ्डारसमम स्डक स्रबगृद् 
रोजना

३११५१ १ N/A १५,०० ० १५,०० ० ०

१३ अमबोटे लालटारी गसंचाई रोजना ३११५५ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१४ पाङ्िझराल बिर खे्  गसंचाई रोजना ३११५५ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

१५ िोरेटोबाटो सालघारी पानी िारा गनमा्यण रोजना ३११५६ १ N/A ५० ० ५० ० ०

१६ लामा िाउँ खानेपानी िाराको ढल गनकाश रोजना ३११५६ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१७ बासबोटे खानेपानी चमेबर गनमा्यण एवं पाइप वरवसथापन रोजना ३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१८ ग्रग्रे आहाल ्था कतु वा वरवसथापन रोजना ३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०



86 cf?3f6 ufpFkflnsf

of] hgf k'l: tsf @)&(

१९
गजममल िाउँ जलगकनी ४ घरका लागि िारा ्था चमेबर गनमा्यण 
रोजना

३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२० सतुमन वस्ी खानेपानी चमेबर गनमा्यण एवं पाइप वरसथापन रोजना ३११५६ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२१ भादतुवार खोलसा चमेबर गनमा्यण रोजना ३११५६ १ N/A ५० ० ५० ० ०

२२ गससनेरी िारा-गलफट खानेपानी मोटर खररद गससनेरी ३११५६ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२३ स्तुल खोला आरुपोखरी खानेपानी ्था सरसराई मम््य  रोजना ३११५६ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

२४ शकंर आ.गव घरेाबार गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२५ नरतु गभजन चच्य मम््य  रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२६ गपपले दगल् सामतुदागरक भवन समपनन्ा (क्रमाि्) ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२७ लामा िाउँ चच्य छाना गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२८ लामबिर सामतुदागरक भवन शौचालर लिाए् अनर समपनन्ा ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

कतु ल जममा ७०,०० ५,०० ६५,००   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम खच्य शीष्यक िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि सरकार प्रदषेश सरकार सथानी्य तह

८०४३६५०२२०९ आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. ९

१ आरुचनौटे प्राथगमक सवास्थर केनद्रमा कमपरतुटर खररद रोजना ३११२२ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२ नेवारिाउँ आरुटार स्डक बगत् वरवसथापन रोजना ३११२२ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

३ जनशगक्त आ.गव कमपतुटर खररद रोजना ३११२२ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

४ ई.प्र.का चोक दगेख व्डा कारा्यलरसमम स्डक आर.गस.गस रोजना ३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

५
चच्य भवनबाट मगबनको घरसममको मपूल स्डक गप.गस.गस. र ब्ी 
वरवसथापन रोजना

३११५१ १ N/A ८,०० ० ८,०० ० ०

६ बतुढीिण्डकी झनने झोलतुंिे पतुलमा गसंढीबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

७ सोखा्य जाने मोटरबाटो स्रोननग् रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

८
मानेश्ररी मगनदरबाट गसंचाई अगरस ्डी समम स्डक गनमा्यण ्था ढल 
वरवसथापन

३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

९ माछापोखरीबाट चापानीखोला समम स्डक स्रोननग् रोजना ३११५१ १ N/A ९,०० ० ९,०० ० ०

१०
समतुनद्र रेदबाट मिंलेको घरसमम र मितुरको घरसमम गप.गस.गस ढलान 
रोजना

३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

११ भनजराङमा गसंढी मम््य  रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०
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१२ अननपपूण्य मगनदरबाट घरेलतुचौर गप.गस.गस. ढलान ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१३ सतुनदर बगस् स्डक सतुिार रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१४ माछापोखरीबाट माझीपँिरेा जाने स्डक स्रोननग् रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१५
झमकनांथको घरदगेख पाक्य समम र मारानाथको घरसमम स्डक गनमा्यण 
रोजना

३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१६
सतुगशलाको घरदगेख गवनोदको घर हुद ै जमतुना रेदसमम मोटरबाटो 
गनमा्यण रोजना

३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१७ चच्य भवन वरवसथापन रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१८ िैराबारी चण्डीथान मोटरबाटो स्रउननग् रोजना ३११५१ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१९ दरैिाउँ अितुरो शाखा नहर गनमा्यण रोजना ३११५५ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२० शराम नेपालीको घरदगेख सतुशीलाको घरसमम नाली गनमा्यण रोजना ३११५८ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२१ मदरसा मतुसेहुलउलतुम वरवसथापन (गवित्ु चोक) ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२२
भीमोदर करामपसको पागकां ि गनमा्यण ्था सभा हल वरवसथापन 
रोजना

३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२३ भीमोदर मा.गव कमपाउण्ड गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२४ आरुघाट घरेलतुचौरमा कव्ड्य हल गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A ४,०० ० ४,०० ० ०

२५ वनदवेी मगनदर ट्रस रेगलङ्ि गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२६ बसपाक्य मा प्रग्क्ालर गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

२७ दरैिाउँ नेवारिाउँ सामतुदागरक भवन वरवसथापन रोजना ३११५९ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

२८ मदरसा वरवसथापन ्ललोबजार ३११५९ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

कतु ल जममा ६५,००  ६५,००   
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आरुघाट गाउँपालिका

गाउँ का्य्यपालिकाको का्या्यि्य, गोरखा

का्या्यि्यको कोड : ८०४३६५०२३००

रु. हजारमा

लस.नं. का्य्यक्रम/आ्योजना/लक्र्याकिापको नाम
खच्य 

शीष्यक
िक्ष इकाई लवलन्योजन

स्ोत

आनतररक 
श्रोत

अनतर सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण

नषेपाि 
सरकार

प्रदषेश 
सरकार

सथानी्य तह

८०४३६५०२२१० आरुघाट गाउँपालिकावडा नं. १०

१ ्डां्डा िाउँ गमश्री् मगहला समपूह टेनट खररद रोजना २५३१५ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

२ भीमोदर बहुमतुखी करामपस अक्रकोष गनमा्यण रोजना २७२११ १ N/A १,५० १,५० ० ० ०

३ सापकोटा िाउँ सामतुदागरक भवन गनमा्यण गनरन्र्ा ३१११२ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

४ रपू लपा्ी ्डां्डा बहुउदशेर सामतुदागरक भवन गनमा्यण (िा.पा साझदेारी) ३१११२ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

५ मिंलटार मगहला समपूह भवन गनमा्यण (गनरन्र्ा) ३१११२ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

६ नव प्रग्भा मगहला समपूह भवन गनमा्यण रोजना ३१११२ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

७
्डां्डािाउँ आिारभप्ू  सवास्थर केनद्र सामान खररद ्था गवश्राम कक् गनमा्यण 
रोजना

३११२३ १ N/A १,०० १,०० ० ० ०

८ जगिा चकलाबनदी सामतुदागरक खगे् ्था एक टोल एक समपूह कार्यक्रम ३११३१ १ N/A ७,०० ० ७,०० ० ०

९ घोरल चौ्ारा  नेवार पँिरेा मोटरबाटोको नाली स्रोननग् रोजना ३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०
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१० गचउरीबोटे बाँसबोटे गसनदतुरे मोटरबाटो स्रोननग् रोजना ३११५१ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

११ गचपलेटी गसधि्डां्डा मोटरबाटो गनमा्यण रोजना ३११५१ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

१२ मिंलटार चनौटे मोटरबाटो नाली ्था स्रोननग् रोजना ३११५१ १ N/A ५,०० ० ५,०० ० ०

१३ भण्डारी िाउँ सापकोटा िाउँ स्डक गनमा्यण (नराँ ट्रराक) ३११५१ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

१४ पँिरेा खे्  भतु-संरक्ण ्था ्टबनि गनमा्यण रोजना ३११५४ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१५ िेरुखोला कतु लो मम््य  रोजना ३११५५ १ N/A १,०० ० १,०० ० ०

१६ ्डाँ्डा िाउँ खानेपानी ट्रांकी मम््य  ्था संरक्ण रोजना ३११५६ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१७
खत्रीसवाँरा, पैका, ्डां्डािाउँ बहृ् खानेपानी वरवसथापन ्था ट्रांकी गनमा्यण 
रोजना

३११५६ १ N/A १०,०० ० १०,०० ० ०

१८ गवप् वरवसथापन गनरनत्रण ्था गवरुवा संरक्ण कार्यक्रम ३११५७ १ N/A २,०० ० २,०० ० ०

१९ व्डा स्रीर खलेकतु द मदैान ्डाँ्डािाउँ स्रबगृद् रोजना ३११५९ १ N/A ३,०० ० ३,०० ० ०

२० गसधिदवेी मा.गव को सपोट्यवाल, घरेाबर गनमा्यण ्था पगहरो गनरनत्रण रोजना ३११५९ १ N/A ९,०० ० ९,०० ० ०

२१ पैका ्ललो पँिरेा गक्ररापतुत्री भवन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२२ गशव शगक्त गवद्यालरमा सपोट्यवाल ्था आिन गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

२३ शी्ल प्रा.गव. मा नराँ भवन घरेबार गनमा्यण रोजना ३११५९ १ N/A १,५० ० १,५० ० ०

कतु ल जममा ७०,०० ३,५० ६६,५०   
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१ स्ोत अनुमान तथा सीमा लनिा्यरण सलमलत
	 संरोजक - श्री राजतु ितुरुङ 

	 सदसर- श्री कलपना नेपाली 
	 सदसर- श्री टेक बहादतुर ख््डका 
	 सदसर - श्री बतुगधिमारा गब.क 

	 सदसर श्री रामकतु मार उपरकोटी 
	 सदसर- श्री बतुगधिप्रसाद श्रषे्ठ 

	 सदसर सगचव -प्रमतुख प्रशासकीर अगिकृ् 

२ सथानी्य राजश्व परामश्य सलमलत 
	 संरोजक- श्री कलपना नेपाली 
	 सदसर - प्रमतुख प्रशासकीर अगिकृ् 
	 सदसर- श्री िोमा ढकाल 

	 सदसर - श्री िनेनद्र िमला 

३ लविषे्यक सलमलत 
	 संरोजक- श्री िणशे अगिकारी
	 सदसर- श्री बतुगधिमारा गव.क 

	 सदसर- श्री राजीव ितुरुङ 

४ साव्यजलनक सषेवा सलमलत 
	 संरोजक - श्री रामकतु मार उपरकोटी 
	 सदसर- श्री गवष्णतु बराम 

	 सदसर- श्री सगनज् श्रषे्ठ 

५ वातावरण तथा लवपद व्यवसथापन सलमलत  
	 संरोजक- श्री टेक बहादतुर अगिकारी 
	 सदसर-श्री िनेनद्र िमला 
	 सदसर-श्री हजतुरी खनाल क्ेत्री

६ पयूवा्यिार लवकास सलमलत 
	 संरोजक - श्री िजे घल े

	 सदसर-श्री बतुगधिप्रसाद श्रषे्ठ 
	 सदसर-श्री पदम बहादतुर घले

७ सामालजक लवकास सलमलत 
	 संरोजक - श्रीरमशे कतु मार लागमछाने
	 सदसर - श्री टेक बहादतुर ख््डका 
	 सदसर - गवष्णतु बराम

८ आलथ्यक लवकास सलमलत 
	 संरोजक – श्री मतुरारी खनाल
	 सदसर – श्री बतुगधिमाराँ गब.क.
	 सदसर – श्री पदम बहादतुर घले

९ एलककृत का्य्यक्रम तथा िजषेट तजु्यमा सलमलत 
	 संरोजक – श्री कलपना नेपाली
	 सदसर – व्डा नं.१ दगेख व्डा नं.  १० सममका सबै व्डाधरक्जरपूहरु
	 सदसर – प्रमतुख प्रशासकीर अगिकृ् 
	 सदसर सगचव – रोजना शाखा प्रमतुख 

१० न्याल्यक सलमलत 
	 कलपना नेपाली उपाधरक् – संरोजक (पदने)
	 सोम प्रसाद घल े - व्डा सदसर व्डा नं. २ – सदसर 
	 केशर नाथ भट् - व्डा सदसर व्डा नं. १० – सदसर 

११ िषेखा सलमलत 
	 राजेनद्र राना - व्डा सदसर व्डा नं ६ – संरोजक
	 मघे बहादतुर ितुरुङ - व्डा सदसर व्डा नं. १ – सदसर 

	 सतुजा्ा सतुखन्े ी - व्डा सदसर व्डा नं. ८ – सदसर 

१२ सशुासन सलमलत 
	 गबगन्ा ख््डका बराम - व्डा सदसर व्डा नं.१० – संरोजक
	 शरे बहादतुर ितुरुङ - व्डा सदसर व्डा नं. ६ - सदसर 
	 पे्रम बहादतुर बराम - व्डा  सदसर व्डा नं. ४ – सदसर 

१३ लविा्यन सलमलत 
	 राजकतु मार ढकाल - व्डा सदसर व्डा नं. २ – संरोजक
	 िणशे सतुनार - व्डा सदसर व्डा नं. ९ – सदसर 
	 मगनका वराम - व्डा सदसर व्डा नं. ६ – सदसर 

लवष्यगत सलमलतको लववरण जनप्रलतलनलि मात्र
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आरुघाट िाउँपागलकाका जनप्रग्गनगिहरुको  गबबरण

क्र.स.ं पद नामथर ठषेगाना समपक्य  नं.

१ िा.पा. अधरक् राजतु ितुरुङ आरुघाट-२ ९८४१८२२२६९

२ िा.पा.उपाधरक् कलपना नेपाली आरुघाट-९ ९८५६०४३४५५

३ व्डा नं १ अधरक् िजे घले आरुघाट-१ ९८४६७५४६७६

४ व्डा नं २ अधरक् रमशे कतु मार लागमछाने आरुघाट-२ ९८२७१६७८७१

५ व्डा नं ३ अधरक् टेक बहादतुर अगिकारी आरुघाट-३ ९८६९८५९०७९ 

६ व्डा नं ४ अधरक् िनेनद्र िमला आरुघाट-४ ९८४९५२५४१० 

७ व्डा नं ५ अधरक् टेक बहादतुर ख््डका आरुघाट-५ ९८०४१४२९८३ 

८ व्डा नं ६ अधरक् रागजव ितुरुङ आरुघाट-६ ९८५१२३९७४९ 

९ व्डा नं ७ अधरक् िणशे अगिकारी आरुघाट-७ ९८०१०२३९३१

१० व्डा नं ८ अधरक् मतुरारी खनाल आरुघाट-८ ९८४९९५४५१४ 

११ व्डा नं ९ अधरक् बतुगधि प्रसाद श्रषे्ठ आरुघाट-९ 
९८४६७५५५३२
९८५६०२४८३२

१२ व्डा नं १० अधरक् सगनज् श्रषे्ठ आरुघाट-१० ९८५११३०९१०

१३ कार्यपागलका सदसर पदम बहादतुर घले आरुघाट-२ ९७४५७१५७७५ 

१४ कार्यपागलका सदसर राम कतु मार उपरकोटी आरुघाट- ९ ९८४९९४२९७६ 

१५ कार्यपागलका सदसर िोमा ढकाल आरुघाट-८
९८६४४२२५४९
९८१३७६१५८७ 

१६ कार्यपागलका  सदसर गवष्णतु बराम आरुघाट-७ ९८१७१६८४७७ 

१७ कार्यपागलका सदसर हजतुरी खनाल आरुघाट-१ ९८४६८४८५४६ 

१८ कार्यपागलका सदसर बतुगधिमारा गब.क आरुघाट-३ ९८२६१८५७५९ 

१९ दगल् मगहला सदसर मतुना सतुनार आरुघाट-१

२० सदसर मघे बहादतुर ितुरुङ आरुघाट-१ ९८६९३६६३७३

२१ सदसर सोम राज ितुरुङ आरुघाट-१ ९८६३९४८२८६

२२ मगहला सदसर गस्ा काकमी आरुघाट-२ ९८०६७४३९०५ 

२३ दगल् मगहला सदसर कमला सतुनार आरुघाट-२ ९८२६६४०९५२ 

२४ सदसर सोम प्रसाद घले आरुघाट-२ ९८२६१४४९९१ 

२५ सदसर राज कतु मार ढकाल आरुघाट-२ ९८०६१००९५६ 

२६ मगहला सदसर सतुक माराँ ितुरुङ आरुघाट-३ ९८२६१७१९४६ 

२७ सदसर ्ारा बहादतुर आले मिर आरुघाट-३ ९८४५२६४६०१ 

२८ सदसर िन प्रसाद आले मिर आरुघाट-३ ९८६२७९३६४८ 

२९ मगहला सदसर गस्ा िमला आरुघाट-४ ९८६०१३५४०५
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३० दगल् मगहला सदसर पपूण्य कतु मारी गब.क. आरुघाट-४ ९८४८७५७१७६ 

३१ सदसर पे्रम बहादतुर बराम आरुघाट-४ ९८६२७३१०१९ 

३२ सदसर पदम बहादतुर आले मिर आरुघाट-४ ९८६०१२१६९८ 

३३ मगहला सदसर अगन्ा ितुरुङ आरुघाट-५ ९७४५७१५७२३ 

३४ दगल् मगहला सदसर अगन्ा नेपाली आरुघाट-५ ९८१५११७२८९ 

३५ सदसर हरर बहादतुर भण्डारी आरुघाट-५ ९८०६६०३२९० 

३६ सदसर गभम बहादतुर ितुरुङ आरुघाट-५ ९८४३०४४७२९ 

३७ मगहला सदसर मगनका वराम आरुघाट-६ ९८१५१५०८९३ 

३८ दगल् मगहला सदसर सगम्यला गब.क. सतुनार आरुघाट-६ ९८२५१०३५६७ 

३९ सदसर शरे बहादतुर ितुरुङ आरुघाट-६ ९८४६९०८७५७ 

४० सदसर राजेनद्र आले मिर आरुघाट-६ ९८२६६३९२९४ 

४१ दगल् मगहला सदसर ्ारा दवेी परररार आरुघाट-७ ९८१५१५२१४७ 

४२ सदसर रेशम बहादतुर अगिकारी आरुघाट-७ ९८६२१९०५३७ 

४३ सदसर लाल बहादतुर कतु वंर आरुघाट-७ ९८४६४७४३८५ 

४४ दगल् मगहला सदसर सतुजा्ा सतुखन्े ी आरुघाट-८ ९८१४१००१८० 

४५ सदसर लोक बहादतुर ितुरुङ आरुघाट-८ ९८१८०७२७११ 

४६ सदसर लक्मण गब.क. आरुघाट-८ ९८१९१५९०५७ 

४७ मगहला सदसर गबनद दरै आरुघाट-९ ९८१३३१६८५९ 

४८ दगल् मगहला सदसर रर्ा परररार आरुघाट-९ ९८४६७०४१३८ 

४९ सदसर िणशे सतुनार आरुघाट-९ ९८२८८२७०७८ 

५० सदसर शकंर मागझ आरुघाट-९ ९८६२७३१०९९ 

५१ मगहला सदसर गबगब्ा ख््डका वराम आरुघाट-१० ९८२३६५८०६० 

५२ दगल् मगहला सदसर िम माराँ सतुनार आरुघाट-१० ९८१००४४३०९ 

५३ सदसर केशर नाथ भट् आरुघाट-१० ९८१६१४८१३८ 

५४ सदसर बालकृष्ण लागमछाने आरुघाट-१० ९८१८५३८१५९ 
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पद नाम थर समपक्य  नं.

प्रमुख प्रशासकी्य अलिकृत गचन बहादतुर रानाभाट ९८५६०१०१६३

प्रशासन, ्योजना तथा अनुगमन शाखा

गबबेक खनाल ९८४९७५६०२९

गकशोर अगिकारी ९८६६५४४१५२

कगवराज खनाल ९८४१९२३९३०

आलथ्यक प्रशासन शाखा कृष्ण प्रसाद पौ्ेडल ९८५६०३५१४३

राजश्व कगवराज खनाल ९८४१९२३९३०

आलथ्यक लवकास शाखा रज् प्रसाद कं्ेडल ९८४६४३५०५५

सामालजक लवकास गलला श्रषे्ठ ९८५६०७५३४२

लशक्षा शाखा करुणा पनेरु ९८५१३११९१७

प्रालवलिक शाखा

ई. सगमर ख््डका ९८४६२४९१४९

ग्लक राज वली ९८४९९२५२१३

एग्डना राई ९८६५४६०२०२

बसन् ितुरुङ ९८४३१०८६७७

रुपेश बज्ाचार्य ९८४६७१०७४३

रामजी अगिकारी ९८०६७१६४१६

रोजगार सषेवा कषे नद्र

महशे खत्री ९८४६२७४२६५

अजतु्यन अगिकारी ९८४९६५८९४८

अगसम्ा ख््डका ९८४९९२०४०६

सयूचना तथा प्रलिलि शाखा राजन ढकाल ९८४३०२३२१६

MIS शाखा 
नवराज खनाल ९८६०८४१५८६

रागिका नेपाली ९८४६६५९४७१

पशु सषेवा शाखा

इनद्रहरी खनाल ९८४९६०६६२०

सतुगमत्रा रेगमी ९८४२१५८१५५

जनक बोहरा- ९८६४६१४२१५

सगवन बराम ९८४५६३४३९६

शोभा बराम ९८६१९७८३१५ 

बासतुदवे पोखरेल ९८४६१२६५२० 

श्रीकृष्ण पोख्ले ९८१८०४२९८० 

आरुघाट गाउँपालिकाको कम्यचारीहरुको नाम, पद तथा समपक्य  लववरण
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कृलष लवकास शाखा

िंिा के.सी ९८४४९६७५८१

आगश्न ग्वारी ९८४६६२४८९६

सतुजन दवा्डी ९८४९९४३१८०

पतुष्पा काकमी ९८१४१०१०१९

िणशे काकमी ९८१३८७७४०९

गकशतु ितुरुङ ९८०४११३२२६

रजनी थापा मिर ९८६९१५५९९८ 

सवासथ शाखा
प्रगवन थापा ९८६८१३७३४९

सतुगन्ा अगिकारी ९८६०४२५०९२

वडा सलचव (१, २, ९) ध्तुवराज पराजतुली ९८४६२९२२०७

वडा सलचि (५, ६, १०) गबक्रम श्रषे्ठ
९८६१८४०५८३
९८१६१२१३५६

वडा सलचि (३,४) रज् प्रसाद कं्ेडल ९८४६४३५०५५

वडा सलचव (७, ८) सतुनदर बहादतुर बागनराँ ९८४६०९७९३८

उद्यम लवकास सहजकता्य
जतुना पौ्ेडल ९८६४९२१२९५

पगवत्रा पतुन मिर ९८६८५९७०७१

का्य्यि्य सह्योगी शरे बहादतुर ितुरुङ ९८६४६८५५३०

का्य्यि्य सह्योगी पपूण्य बहादतुर माझी ९८४६७३५२६८

का्य्यि्य सह्योगी पाव्य्ी अगिकारी ९८२११८१३२२

का्य्यि्य सह्योगी (पशु शाखा) गदपक अगिकारी ९८१८६७६३१३

सवारी चािक महशे ख््डका ९८०६७१६३५४
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