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सभाध्यक्ष महोदय, 

 नेपाली जनताको परिवततन प्रलतको उत्कट चाहनाका साथ भएका गौिवपरू्त आन्दोलनहरु, जनयदु्ध, 

जनआन्दोलन, जनजाती एव ंमधेश आन्दोलनका कािर् प्राप्त उपललधधको रुपमा स्थालपत संलवधान सभाबाट जािी 

भएको संलवधान बमोलजम गलित कमल गाउँपाललकाको तर्त बाट यस गरिमामय सभा समक्ष नेपालको संलवधानको 

धािा २३० बमोलजम आगामी आलथतक बर्त २०७५/७६ को लागी कमल गाउँपाललकाको नीलत, कायतक्रम तथा 

बजटे प्रस्ततु गनत पाउँदा अत्यन्त गौिवालन्वत महशसु गिेको छु । यस अवसिमा   नेपाललाई आजको अवस्था 

सम्म ल्याईपयुातउने सन्दभतमा लबलभन्न संघर्तमा आफ्नो अमलू्य जीवन बललदान गनुतहुने ज्ञात अज्ञात सम्परू्त शलहदहरु 

प्रलत हालदतकताका साथ भावपरू्त श्रद्धान्जली धयक्त गद,ै बेपत्ता तथा घाईते योद्धाहरु ि वहाँहरुको परिवािजन 

लगायत आम कमलबासी लददी बलहनी तथा दाज ुभाईहरुमा हालदतक सम्मान प्रकट गदतछु 

खण्ड-१  

परिचय ि समीक्षा 

१.१. पृष्ठभूमीीः कमल गाउँपाललकाको ऐलिहालसक पृष्ठभूमी 

स्थानीय तह क्षेत्र लनधातिर् आयोगले लमलत २०७३ र्ाल्गनु २७ गते तोपगाछी गा. लब. स. ि लखनपिु गा. लब. 

स. लाई एलककिर् गिी कमल गाउँपाललकाको नामबाट पनुसंिचना हुन पगु्यो । वततमान सिकािको गिन पश्चात 

जषे्ठ मलहनामा ४ लदन सम्म २०७४।२।८ दखेी १२ गते सम्म नगिपाललकाको रुपमा िहन पगुकेो यो अत्यन्त 

सनु्दि कमलको रु्ल जस्तै कमल गाउँपाललकाको ७ वटा वडा मा लबभालजत यस गाउँपाललकामा २०७४ 

आर्ाढ १४ मा भएको स्थानीय तहको लनवातचनबाट गाउँ कायतपाललकाको गिन भएको छ ।  

 अवलथिलि (सीमाना) 

 पवूतमााः  लशवसताक्षी नगिपाललका 

 पलश्चममााः ितवुा खोला दमक नगिपाललका साथै ितवुामाई नगिपाललका  

 उत्तिमााः  इलाम लजल्ला, चलुाचलुी गा. पा. ि  

 दलक्षर्मााः  गौिादह नगिपाललका , गौरिगञ्ज गाउँपाललका िहकेो 

 के्षत्रफलीः  

यस कमल गाउँपाललका सालवकका दईु गा.लव.स.हरु तोपगाछी ६३.७९ बगत लक.लम. ि लखनपिु ३३.६५ बगत 

लक.लम. जोडेि बनेको हुनाले यहाँको कुल के्षत्रर्ल ९७.४४ व.लक. लम. िहकेो छ । 

 जनसखं्या लवििणको अवथिा (२०५८–२०६८) 

क्र. स. लवविण २०६८ साल २०७५ साल 

१ जनसंख्या ४४३६५ ५२४६३ 

२ परिवाि संख्या १०२६१ ११३५५ 

३ जनसंख्याको अनपुालतक लवतिर् ८५.७२  

४ जनघनत्व ४२५.३६  

५ और्त बलृद्धदि १.६  

६ परिवािको और्त आकाि ४.३२  

७ मलहला परुुर् अनपुात ( प्रलत १०० जना मलहलामा परुुर्को संख्या) ८५.७२  
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 कमल गा. पा. का सिकािी कायाालयहरु  

क्र. स. कायाालयको नामहरु कैलफयि 

१ २१ नं. वाहीनी  

२ पाथीभिा गर्  

३ प्रहिी चौकी  

४ ितवुामाई वकृ्षािोपर् आयोजना  

५ स्वास््य चौकी  

६ हुलाक  

७ लनमातर्लधन आलदवासी पाकत  ि अन्तिालरिय िंगशाला  

 बजाि के्षत्रहरु 

 क) केिखा  ख) क्याम्पा  ग) पाडाजुगँी 

घ) मंगलवािे  ङ) समयगढ  च) बाँसवािी 

छ) सिङपाडा  ज) ढ यांग्री  झ) गउेिीया 

 ञ) िंगपिु  ट) िुलो वाह्रघिे 

 लबद्यालय ििा कलेजहरु 

क) कलेज १    ख) प्रालवलधक लशक्षालय १  

 ग) सिकािी लबद्यालय २१  घ) लनजी लबद्यालय २२ 

ङ) गरुुकुल २   च) ससु्त श्रवर् अपाङ गताता भएका लबद्यालय  १ 

सभाध्यक्ष महोदय, 

 अब म आगामी आ. व. २०७५।७६ को नीलत, कायतक्रम तथा बजटेको सोच लक्ष्य ि उदे्धश्य प्रस्ततु गनत 

 चाहन्छु ।  

१) सोचीः  समदृ्ध कमल हाम्रो सिोकाि 

२ लक्ष्यीः  नेपालको संलवधानको ममत अनरुुप स्थानीय जनतालाई श्रोत, साधन, अलधकाि सम्पन्न बनाई जनताल े

      जनताद्वािा जनताकै लागी शासन गिेको अनभुतु हुने गरि सेवा प्रवाहमा सधुाि गरि नमनुा गाउँपाललका  

      बनाउने लक्ष्य ललएको छ । 
 

३) उदे्दश्यीः (क) स्थानीय तह स्थानीय जनताकै सवातङ गीर् लबकास गनत सलुनलश्चत गने कानुनी संस्था हो भन्ने  

            सकािात्मक धािर्ाको लबकास गने । 

     (ख) लदगो लक्ष्य प्रालप्तका लागी एव ं उत्पादनलशल लबकासका लागी लनलज, सिकािी, गिै सिकािी, साथ ै  

 सहकािी संगको साझदेािीमा जोड लदने । 

(ग) प्रजातालन्त्रक प्रलक्रयाको माध्यमबाट गाउँपाललकाका हिेक लक्रयाकलापहरुलाई पािदलशत एवं जवार्दहेी 

 तलु्याउने । 

(घ) गाउँपाललकाबाट संचालन गरिने लबकास गलतलवलधहरुलाई के्षत्रगत रुपमा समानपुालतक ढंगबाट अगाडी 

 बढाउने । 

(ङ) गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहलाई आधलुनक प्रलवलधमतै्री बनाउने । 
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(च) सेवामा सहज पहुच, जनता ललक्षत कायतक्रम, श्रोतसाधनको अलधकतम सदपुयोग, क्षेत्रगत कायतक्रम, 

 सचूना प्रर्ालीको लबकास, मार्त त कमल गाउँपाललकालाई आलथतक सामालजक, सांस्कृलतक रुपमा समदृ्ध 

 बनाई जनताको जीवनस्तिमा सधुाि गने ि समानपुालतक न्याय स्थापना गने । 

२.२ बालर्तक बजेट तथा कायतक्रम तजुतमा गदात अवलम्बन गरिएका प्रमखु नीलत तथा  

आधािहरु  

 २. बालर्तक योजना तथा बजटे तजुतमाका आधािहरु  

 गाउँपाललकाले बालर्तक योजना तथा बजेट तजुतमा ि कायातन्वयन गदात लनम्न लबर्यहरुलाई आधाि 

ललएकोछ ।  

  (क) नेपालको संलवधान  

(ख) स्थानीय सिकाि सञ्चान ऐन, २०७४  

(ग) िालरिय प्राकृतीक श्रोत तथा लवत्त आयोग ऐन, २०७४  

(घ) अन्ति सिकािी लवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४  

(ङ) संघीय ि प्रदशे सिकािले जािी गिेका नीलत, काननू तथा मापदण्डहरु   

(च) स्थानीय तहमा बजटे तजुतमा, कायतन्वयन, आलथतक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तिर् सम्बन्धी 

 लनदलेशका, २०७४   

(छ) संघीय, प्रादशेीक ि स्थानीय तहको आवलधक लबकास योजना  

(ज) स्थानीय तहको मध्मकालीन खचत संिचना   

(झ) स्रोत साधन  

(ञ) लबकासका अन्ति सम्वलन्धत लबर्यहरु   

(ट) नेपाल सिकािले अन्तिालरिय जगतमा जनाएका प्रलतवद्धताबाट लसलजतत दायीत्वहरु संघ ि प्रदशे सिकािले 

 अवलम्वन गिेका अन्य आलथतक नीलतहरु आदी । 

सभाध्यक्ष महोदय, अब म आ. व. २०७५।७६ को बजेट नीलत तथा कायतक्रमका क्षेत्रगत नीलतहरु प्रस्ततु गनत 

चाहन्छु ।  

क) आलथतक लबकास 

१. कृलर्ाः 

  १.१   प्रधानमन्त्री कृर्ी आधलुनकिर् परियोजना संचालनमा लनिन्तिता लदन पहल गरिनेछ ।  

  १.२  कृर्ीको लबकास कमल गाउँपाललकाको लबकास भन्ने नािाका साथ कृर्ी क्षेत्रलाई पलहलो    
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         प्राथलमकतामा िालखने छ भने व्यावसालयक कृर्ीलाई प्रोत्सालहत गरिनेछ । 

  १.३   नगद ेबाली, मौसमी, बेमौसमी तिकािी र्लरु्ल उत्पादनमा ताललम ि अनदुानको व्यवस्था  

   गरिनकुा साथै यस्तो उत्पादनमा सहकािी लगायत लनलज के्षत्र संग सहकायत गरिनेछ । 

  १.४  हिेक बर्त प्रत्येक वडाबाट ५ जना उत्कृस्ट कृर्कलाई पिुस्कृत गने नीलत अवलम्न गरिनेछ । 

  १.५  िासायलनक मल, लबर्ादीलाई न्यनूीकिर् गनत प्रांगारिक मल लबर्ादीको उत्पादन ि प्रयोगमा जोड  

         लदइनेछ । 

  १.६  कृर्कहरुलाई र्लरु्लका लबरुवा लवतिर् गरिने तथा सखु्खा जमीनमा लसंचाइका लागी कृर्क 

   समहूहरुलाई लसंचाइ उपकिर्मा अनदुानको व्यवस्था गरिनेछ । 

  १.७  कृर्ी मेला कृर्ी प्रदशतनी तथा लकसान लदवस जस्ता प्रवतद्धनात्मक लक्रयाकलापलाई जोड लदइने छ । 

  १.८  कृर्ी प्रालवलधक लशक्षा अध्ययन गने लवद्याथीहरुलाई अनदुानको व्यवस्था गरिने छ । 

  १.९  गाउँपाललका लस्थत कृर्ी समहुहरु दतात गिी त्यस्ता समहूको कायतको अनगुमन गरिने छ । 

  १.१०  कृर्ी योग्य जमीनमा बालवुा लगाई प्ललटङ ग गने कामलाई िोक्द ैप्ललटङ ग गदात गाउँपाललकाको 

   स्वीकृलत ललनपुने  लनयमलाई बाध्यकािी बनाइनेछ भने खतेीयोग्य जमीनलाई बांझो िाख्ने  

   कायतलाई  लनरुत्सालहत ि दण्डीत गने नीलत अवलम्बन गरिनेछ ।    

  १.११   अनभुव आदान प्रदानको लागी कृर्कहरुको लबचमा अवलोकन भ्रमर् आयोजना गरिनेछ । 

  १.१२   व्यावसालयक कृर्कलाई मलल्चङ ग प्लालस्टक ि टनेल खरिदमा अनदुानको व्यवस्था गरिनेछ । 

  १.१३   किेसा वािी माछा पालक लकसानलाई माछा भिुा ढुवानीमा अनदुानको व्यवस्था गरिनेछ । 

  १.१४   धान, मकै लबउ बलृद्ध कायतक्रममा  अनदुानको व्यवस्था गरिनेछ ।  

  १.१५   कृर्ी सलमलतको कृयालशलता अलभवदृ्धी गिी उक्त सलमलतको प्रभावकािीता प्रवद्धतनमा जोड लदइने छ ।   

  १.१६   माटो पिीक्षर्को लागी आवस्यक व्यवस्था लमलाईनकुा साथै कृर्ी चनु खरिदमा अनदुानको  

   व्यवस्था गरिनेछ । 

  १.१७   नलद लकनािमा बगि खलेतलाई प्रोत्सालहत गरिनेछ भने सडक लकनािामा आय आजतनमा सहयोग 

   पगु्ने लकलसमका लबरुवाहरु िोप्ने कायतको थालनी गरिनेछ ।  

  १.१८  कृर्ी बाली लबमालाई गाउँपाललकाको अनदुानसंग आवद्ध गद ैललगनेछ ।  

 २. पशाुः 

२.१   व्यावसालयक पशपुंक्षी पालनमा यवुाहरुलाई आकलर्तत गने नीलत अवलम्बन गरिनेछ । 

२.२  नस्ल सधुािमा जोड लदद ै उन्नत नस्लको लबकासबाट कृर्कमा आय आजतन गरि आम्दानी 

 बढाउन प्रोत्साहन गरिने छ । 

२.३  लचस्यान केन्रहरुमा संकललत दधुको बजाि सलुनलश्चत गिाउने कायतक्रमहरुमा जोड लदईनेछ । 

२.४  स्थानीय बजािमा िहकेा डेिी तथा मास ुपसलहरुलाई सधुाि गिाउद ैललगनेछ । 

२.५  पशपुालन, पन्छी सम्बन्धी आवश्यक ताललम, गोष्ठी संचालन गरिने छ । 

२.६  पश ुआहािा लबकासका लागी लहउँद,े बर्,े बहुबर् े घाँसका लबउ तथा लबरुवा लवतिर् गरिद ै

 ललगनेछ । 

२.७  पशपुन्छीमा लाग्ने लबलभन्न िोग लबरुद्ध खोप सेवा संचालन गरिने छ । 

२.८  पश ुपन्छी सम्बन्धी साझदेािी कायतक्रम संचालन गरिने छ । 
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२.९  पश ुलबमा कायतक्रमलाई जोलखमबाट बचाउन प्रोत्साहन गद ैललगने छ । 

२.१०  यस गाउँपाललकाको ७ वटै वडामा बर्तमा १ पटक पश ुस्वास््य लशलवि संचालन गरिने छ । 

२. ११  पश ुलबमालाई प्रवद्धतन गनत गाउँपाललका अनदुानसंग आवद्ध गद ैललगने छ ।  

३. सहकािीाः 

३.१  सहकािी कायतलवलधलाई गाउँपाललका सहकािी लनयमावलीसंग आवद्ध गरिनेछ । 

३.२  एक सहकािी एक उत्पादनको नीलत अवलम्बन गरिनेछ । 

३.३  कमल गाउँपाललका लभत्रका सहकािीलाई समन्वय गनत एक सहकािी समन्वय सलमलत गिन गरिने 

 छ ि सलमलत मार्त त लनयलमत अनगुमन गरिने छ । 

३.४  लबर्यगत सहकािी संस्थाहरुलाई आवश्यकता हिेी एकीकिर् गनत पहल गरिने छ । 

३.५  कृर्ी संग सम्बलन्धत लबलभन्न कायतक्रममा सहकािीलाई साझदेािीको रुपमा सहभागी गिाउन 

 प्रेरित गरिने छ । 

३.६  सहकािीहरुलाई आवश्यक ताललमको व्यवस्था गरिने छ । 
 

४. बजाि लबकासाः 

 ४.१  कमल गाउँपाललकाका बजािको संयोजन ि लबकासका लागी कमल बालर्ज्य संघको गिनका 

  लागी सहलजकिर् गरिनेछ । 

 ४.२  गाउँपाललका लभत्रका बजािहरुमा आवश्यकता अनसुाि बजाि व्यवस्थापन सलमलत को गिन 

  पनुगतिन  गरिने छ भने यीनीहरुको संचालन बजाि व्यवस्थापन तथा अनगुमन लनदलेशका  

  बमोलजम हुने व्यवस्था लमलाईने छ । 

 ४.३  प्राथलमकताका आधािमा, बजाि लभत्र टहिा लनमातर् साथै ढल लनमातर्का काम गरिने छ । 

 ४.४  आवश्यकता ि प्राथलमकताका आधािमा बजािहरुमा डसवीनको व्यवस्था लमलाईने साथै  

  डसवीनमा जम्मा भएको र्ोहोिलाई डलम्पङ ग साइटमा जम्मा गने व्यवस्था लमलाईने छ । 

 ४.६  आवश्यकता अनसुाि बजाि तथा सावतजलनक स्थलहरुमा सावतजलनक शौचालय लनमातर् गरिने छ  । 

५. उद्योग धन्दााः 

 ५.१  घिेल ुकायातलयमा दतात भएका उद्योगहरुको िेकडत गाउँपाललकामा उद्योग लबकास शाखा स्थापना 

  गिी सोही शाखाबाट अध्यावलधक गरिनेछ । 

 ५.२  दतात नभई संचालनमा िहकेा उद्योग तथा व्यवसाय भए दतातको दायिामा ल्याउन आवश्यक  

  व्यवस्था लमलाईने छ ।  

 ५.३  बेिोजगािलाई साना घिेल ुउद्योग संचालन गनत प्रोत्साहन गरिनेछ जसका लागी आवश्यक  

  व्यावसालयक ताललम संचालन गरिनेछ । 

 ५.४  नेपाल सिकाि तथा लनजी के्षत्रसंगको समन्वय ि सहकायतमा कमल गाउँपाललका के्षत्रलभत्र उपयकु्त 

  स्थान पलहचान गिी एउटा औद्योलगक क्षेत्र स्थापनाको लागी आवश्यक पहल गरिनेछ साथै उक्त 

  कायतको लागी नदी उकास नम्बिी, प्रलत जमीन पलहचान गिी त्यस्ता जग्गाको संिक्षर्लाई समते 

  ध्यान लदईनेछ। 

 ५.५  यस गाउँपाललका वडा नं. ७ मा लनमातर् प्रकृयामा िहकेो औद्योलगक के्षत्र लनमातर् कायतलाई  

  तदारुकताका साथ अगाडी बढाउन पहल गरिनेछ । 
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 ५.६  िोजगािीका अवसि पलहचान तथा लसजतनाको लागी िोजगाि लवभाग गिन गिी संचालनमा  

  ल्याउने नीलत अवलम्बन गरिनेछ । 

६. पयतटनाः 

 ६.१  कमलगाउँपाललकाका ७ वटै वडाहरुमा स्थालपत मि, मलन्दि, गमु्बा लगायत धालमतक तथा  

  सांस्कृलतक आस्थाका धिोहिहरुको संिक्षर्, सम्वधतन ि संचालनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ  

  भने यस्ता स्थानहरु समटेेि यसै आ.व.मा वतृ्तलचत्र तयाि पारिनेछ । 

 ६.२  कमल गाउँपाललका वडा न १ को कमल पोखिी, ३ को वालल्मकी आश्रम, अनातखाडी, हाँस 

  पोखिी वडा नं. ५ को साधहुोली, लाविवोटे पैनी, वडा नं. ७ को चांदबुांध कल्भटत जस्ता  

  स्थानहरुलाई लसमसाि तथा पयतटलकय स्थलको रुपमा लबकास गनत यसै आ.व.बाट कायातिम्भ 

  गरिनेछ । 

 ६.३  वडा नं. ३ ि ४ को ढ याङग्री खोलालाई आधाि बनाई आधलुनक लचलडयाखाना लनमातर् ि  

  संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।  

 ६.३  यस गाउँपाललकाको वडा नं. ५ मा िहकेो िंगशालालाई आलदवासी जनजाती स्मतृी पाकत  ि  

  अन्तिालरिय स्तिको िंगशाला लनमातर्को लागी आवश्यक पहल गरिनेछ । 

 ६.४  गाउँपाललकाको लसमा क्षेत्र लभत्र िहकेो ितवुा माई वकृ्षािोपर् आयोजनाको बन लबस्ताि क्षेत्र  

  भएकाले उक्त क्षेत्रलभत्र िहकेा पयतटन प्रवदतन गनत सलकने स्थानहरुको पलहचान गने, ि सम्बलन्धत 

  कायातलय संग समन्वय गरि कायतक्रम गनतको लागी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भने उक्त बन 

  क्षेत्र स्थानीय सिकािको भोगालधकाि प्राप्त गिी उक्त क्षेत्रमा गाउँपाललकाको भवन लनमातर्,  

  र्लरू्ल खेती तथा पयतटकीय के्षत्र लनमातर्का लागी नीलतगत लनर्तय गिाउनको लागी सम्बलन्धत 

  लनकायमा पहल गरिनेछ ।  
 

ख) सामालजक लबकास 

१. खानपेानी तथा ढल लनकाशाः 

 १.१ गाउँपाललका लभत्र खानेपानीलाई सबै गाउँवासीको न्यनुतम आबश्यकता बमोलजम पयुातउने, हाल  

  संचालनमा भएका खानेपानीका श्रोतहरुको व्यवस्थापन, लबतिर् पाईप लाईनको ममतत, सधुाि ि 

  थप लबस्ताि तथा सलुद्धकिर् गने कायतलाई चाल ुआलथतक बर्तमा लनिन्तिता लदइनेछ । सो कायतका 

  लागी आवश्यक बजटेको व्यवस्था गरिनेछ ि केलन्रय स्तिमा बजटे व्यवस्थापनका लागी पहल 

  गरिनेछ । 

 १.२  वाडत न २,३,४ मा खानेपानी तथा सिसर्ाई उपभोत्ता सलमलत मार्त त लबतिर् हुद ैआएको पानी  

  सलुद्धकिर् गनत सम्वलन्धत लनकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ । 

 १.३  यस गाउँपाललकाको वाडत न ६ झािबािीमा लनमातर्ालधन अवस्थामा िहकेो खानेपानी योजनाको 

  काम लतब्र गलतमा लनमातर् सम्पन्न गनत पहल गरिनेछ । 

 १.४  गरु्स्तिीय पानी उपयोगको लागी सचेतना कायतक्रम संचालन गरिने साथै आवश्कताको पलहचान  

  गिी खानेपानीको क्षमता वदृ्धीमा लबशेर् ध्यान लदईनेछ । 
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 १.५  यस गाउँपाललकाको वडा नं १, ४ तथा  ५ को लसम्ले क्षेत्रको लागी खानेपानी व्यवस्थाको  

  लागी कायत प्रािम्भ गरिनेछ ।  

२. लशक्षााः 

 २.१ सबै सामदुालयक लबद्यालयहरुको भौलतक लबकास ि शलैक्षक गरु्स्ति अलभवदृ्धी गनत  

सहलक्रयाकलापलाई प्रोत्सालहत गरिनेछ । 

 २.२  लबद्यालयहरुलाई बालमतै्री बनाउन सबै लबद्यालयहरुमा बालक्लब गिन गरिनेछ । 

 २.३  लबद्यालयको पिनपािनलाई प्रलवलध मतै्री बनाउन जोड लदईनेछ । 

२.४ लशक्षामा पछाडी पिेका लबपन्न, दललत, सीमान्तकृत बगतका छात्राहरुलाई लबद्यालयको 

 गरु्स्तिको आधािमा अध्ययनको लागी प्रोत्साहन गरिनेछ । 

२.५  लबद्यालयमा शलैक्षक सामग्री खरिद तथा खानेपानी, शौचालय लगायतका भौलतक पवूातधािहरुको  

 व्यवस्थापनमा जोड लदईनेछ भने आवश्यकताको आधािमा कलम्तमा एक लबद्यालय एक 

 योजनाको नीलत अवलम्बन गरिनेछ । 

२.६  यस गाउँपाललकामा िहकेा सबै सामदुालयक लबद्यालयमा अगं्रेजी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन 

 गिाउने व्यवस्था लाग ुगरिनेछ भने सामदुालयक लबद्यालयका लशक्षकहरुलाई मन्टेश्विी ताललमको 

 व्यवस्था गरिनेछ । 

२.७   सामदुालयक लबद्यालयको गरु्स्ति सधुाि गनत, जनप्रलतलनलध, कमतचािी, लबद्यालय व्यवस्थापन 

 सलमलत ि लशक्षक परिवािको छोिाछोिी सामदुालयक लबद्यालयमा पढाउने नीलत अवलम्वन गद ै

 ललगनछे । 

२.८   सामदुालयक लबद्यालयहरुमा प्रालवलधक धाि संचालन गरिनकुा साथै CTEVT  बाट प्रालवलधक 
 तथा व्यवसालयक ताललम संचालन गनत आवस्यक पहल गरिनेछ भने यस्ता कायतक्रम संचालन 

 गने लबद्यालयहरुलाई प्रोत्सालहत गने नीलत अवलम्वन गरिनेछ । 

२.९   उच्च (स्नातकोत्ति सम्म) लशक्षा प्रदान गने यस गाउँपाललकाको एक मात्र मदन आलश्रत स्मतृी 

 बहुमखुी क्याम्पसलाई आवस्कताको आधािमा योजनागत सहयोग गरिनेछ भने लत्र. लव. लव. को 

 लस्वकृती प्राप्त अन्य कलेजलाई संचालनको लागी आवश्यक पहल गरिनेछ ।  

२.१०  लबद्यालय व्यवस्थापन सलमलतलाई लबद्यालय प्रलत उत्तिदायी ि लजम्मवेाि बनाईने तथा लशक्षा  

 लनयमावली तयाि गिी सोलह अनसुाि लशक्षा के्षत्रको लनयमन ि संचालन प्रकृया अवलम्वन 

 गरिनेछ । 

२.११  सामदुायीक लबद्यालयहरुमा अलभभावकको भलूमकामा प्रभावकािीता अलभबलृद्ध गनतको लागी 

 अलभभावक भेला बैिक संचालनको लागी लबद्यालयहरुलाई अलभभावक भलेा संचालन 

 खचतको व्यवस्था गरिने छ ।  

२.१२ सामदुायीक लबद्यालयहरुमा अध्ययनित लवद्याथीहरु मध्येबाट एस ई ई परिक्षामा सवोत्कृष्ट 

 नलतजा प्राप्त गने १ जना छात्र ि १ जना छात्रालाई पिुस्कृत गरिने नीलत अवलम्वन गरिनेछ भने 

 एस ई ई परिक्षामा सतप्रलतशत लवद्याथी "A'' ग्रेट भन्दा माथीको उत्कृष्ट नलतजा प्राप्त गिाउने 

 लबद्यालयलाई रु. ५०००००।– थप अनदुान िकम उपलधध गिाइने छ ।  
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२.१३  सामदुायी लबद्यालयका सहयोगी ि कमतचािीहरु तथा बाल कक्षाका लशक्षीकाहरुलाई पोशाकको 

 व्यवस्था गरिनेछ ।  

३. स्वास््याः 

३.१   गाउँपाललकाबासी सबै जनताहरुलाई सलुवधा हुने गरि उपयकु्त िाउँमा १५ सैंयाको हलस्पटल 

 लनमातर् गनत तत्काल पहल गरिनेछ । 

३.२   यस गाउँपाललकाको ७ वटै वडामा खोप केन्रको व्यवस्था गरिनेछ भने ७ वटै वडामा स्वास््य 

 चौकी ि सामदुायीक स्वास््य ईकाइ स्थापनाको लागी आवस्यक पहल गरिनेछ । 

३.३   यस गाउँपाललकाको ७ वटै वडामा बर्तको १ पटक घलुम्त स्वास््य लशलवि संचालनको लागी 

 आवस्यक व्यवस्था लमलाईनेछ । 

३.४  गभतवती तथा सतु्केिी प्रोत्साहन कायतक्रम संचालनलाई लनिन्तिता लदइनेछ । 

३.५  यस गाउँपाललकाको ७ वटै वडामा स्वस्थ जीवनयापन सम्बलन्ध सचेतना कायतक्रम संचालन 

 गरिनेछ। 

३.६  यस गाउँपाललकामा सेवाित मलहला स्वास््य स्वयंसेलवकाहरुको वतृ्ती लबकासको लागी एउटा 

 स्वयंसेलवका सिुक्षा कोर्को व्यवस्था गरिनेछ ि कुनै तरिकाबाट अवकाश प्राप्त गने स्वय ं

 सेलवकाहरुलाई उक्त कोर्बाट रु. ५००००।- प्रदान गरिने नीलतलाई लनिन्तिता लदइने छ भने 

 स्वयसेलवकाहरुलाई खोप संचालन भएको लदन खाजाको व्यवस्था गरिनेछ ।  

३.७   कमल गाउँपाललका वडा नं. २ मा िहकेो स्वास््य चौकीको स्ति उन्नलतको लागी आवस्यक 

 पहल गरिनेछ । 

३.८  गाउँपाललका लभत्र एउटा २४ घण्टे प्रसलुत केन्र संचालनलाई लनिन्तिता प्रदान गरिने छ । 

३.९  परू्त खोपको सलुनलश्चततालाई लनिन्तिता लदइने छ । 

३.१०  जषे्ठ नागरिक, मलहला, बालवाललका, लपछलडएको के्षत्र तथा लोपोन्मखु जालतलाई ललक्षत गरि 

 स्वास््य लशलविहरु संचालन गरिने छ । 

३.११   लबद्यालयमा अध्ययन गने बालवाललकाहरुलाई व्यलक्तगत तथा वाताविर्ीय सिसर्ाई सम्बलन्ध 

 सचेतना कायतक्रम संचालन गरिनेछ भने लबद्यालयहरुमा लकशोिीहरुको लागी स्यालनटिी प्याड 

 लवतिर्को व्यवस्था लमलाईनेछ । 

३.१२  स्वास््य चौकीहरुमा सलुचकृत अत्यावश्यक और्लधहरुको लनिन्ति आपलूततको व्यवस्था 

 लमलाईनेछ। 

३.१३  सामदुालयक स्वास््य लबमा कायतक्रमलाई प्रभावकािी रुपमा संचालन गरिनेछ । 

३.१४   अत्यावश्यक भौलतक पवूातधािहरुको व्यवस्थापन गरि स्वास््य चौकीहरु मार्त त लदइने सेवालाई 

 गरु्स्तिीय ि प्रभावकािी बनाईनेछ । 

३.१५  कमल गाउँपाललका वडा नं. ५ लसम्लेमा सामदुालयक स्वास््य इकाईलाई अझ व्यवस्थीत गदै 

 ललगने छ ।  

३.१६  पवूातञ्चल स्तिीय आयवूदे अस्पताल लनमातर् कायत लछटो अगाडी बढाउन पहल गरिनेछ । 
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३.१७   नागरिकहरुलाई आयवूदे उपचाि लवलधवािे सचेतना कायतक्रम संचालन गरिनेछ भने लवगत दखेी 

 संचालनमा िहकेो आयवूदे स्वास््य लशलविलाई लनिन्तिता लदनको लागी आवस्यक व्यवस्था 

 लमलाईनेछ । 

३.१८   लबपन्न असहाय तथा अपाङ गताता भएका व्यलक्तहरुको लागी स्वास््य वीमा कायतक्रममा 

 सहयोगलाई लनिन्तिता लदइने छ ।  

३.१९  कमल गाउँपाललका वडा नं ३ केखात बजािमा सामदुालयक स्वास््य इकाइ स्थापनाका लागी 

सम्वलन्धत लनकायमा पहल गरिनेछ ।  

४. ललक्षत बगत कायतक्रमाः  

४.१   जषे्ठ नागरिक सम्मान, सिुक्षा तथा उनीहरुको स्वास््यलाई मध्यनजि गद ै गाउँपाललकाका 

 स्वास््य संस्थाहरुका प्रालवलधकहरु मार्त त जषे्ठ नागरिक घमु्ती स्वास््य लशलवि संचालन गने 

 नीलत गाउँपाललकाले ललनेछ ि कायतक्रम संचालन गरिनेछ । 

४.२   बाल लशक्षा, स्वास््य, बाल सहभालगता, बाल संिक्षर्, बाल अलधकाि लगायत बालवाललका 

 ललक्षत लबलभन्न शैलक्षक संघ संस्था, सामदुालयक संघ संस्था तथा गिै सिकािी संघ संस्थाको 

 सहकायत ि समन्वयमा बालमतै्री गाउँपाललका स्थापना गनत पहल गरिनेछ । 

४.३   मलहलाहरुको हक अलधकाि ि नेततृ्व लबकासका लागी ताललम, लसपमलुक प्रलशक्षर्, अध्ययन, 

 अन्तिलक्रया, गोष्ठी लगायतका कायतक्रम संचालन गरिनेछ । यस्ता कायतक्रम गनत मलहला समहू, 

 मलहला संग सम्बलन्धत संघ संस्थाहरुको सहकायत ि साझदेािीमा संचालन गनत जोडलदइनेछ । 

४.४   लबपन्न, आलदवासी, जनजाती, दललत पछालड पिेका बगत समदुायका हक अलधकाि ि त्यस्ता बगत 

 ि समदुायको समावेशीकिर्का लागी लबलभन्न कायतक्रम संचालनमा ल्याईनेछ । 

४.५  यस गाउँपाललकमा िहकेा अल्पसंख्यक समदुायको पलहचान ि लगत उिाई लतनको मलू 

 प्रवाहीकिर्का लागी आवश्यक कायतक्रम तजुतमा गरि लाग ुगरिनेछ । 

४.६   बस्ती भेला हुदं ैवडा सलमलत मार्त त आएका ललक्षत समहू (मलहला, बालवाललका, आलदवासी, 

 जनजालत, जषे्ठ नागरिक, दललत) का कायतक्रमहरु ि गाउँ स्तरिय कायतक्रमहरु प्राथलमकताका 

 आधािमा संचालन गने व्यवस्था लमलाईनेछ । 

४.७  धालमतक, सांस्कृलतक, भार्ा ि भसेभरू्ा संिक्षर् ि जात्रा जस्ता पवतहरुको संिक्षर्मा लवशेर् 

 जोडलदईनेछ। 

४.८  लैंलगक समानताको लनलमत्त सामालजक समावशेीकिर् कायतक्रम संचालन गरिनेछ । 

४.९   लसप ि प्रलवलधको माध्यमबाट बढ दो बेिोजगािलाई न्यनूीकिर् गरिने नीलत अवलम्बन गरिनेछ । 

 उक्त कायत गनत यस गाउँपाललका लभत्र िहकेा सहकािी संस्थाहरु संग समन्वय गरि संचालन 

 गरिनेछ । 

४.१०  अपाङ गताता भएका नागरिकको संिक्षर् ि लबकासको लागी संघ संस्था संग समन्वय गरि 

 लबलभन्न कायतक्रम संचालन गरिने छ । 

४.११  अन्तिालरिय नािी लदवस लबशरे् कायतक्रम का साथ मनाइने छ । 

४.१२  मलहला लहसंा लबरुद्ध सचेतना कायतक्रम संचालन गरिने छ । 
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४.१३  ललक्षत बगतका कायतक्रम वाडत बाटै संचालन गनत बजटेको व्यवस्था गरिने छ । 

४.१४  मजदिुहरुलाई सक्षम ि आत्म लनभति बनाउन आवश्यक ताललमको व्यवस्था लमलाईने छ । 

५. यवुा तथा खलेकुदाः 

५.१   स्वास्थ, सक्षम ि अनशुालसत नागरिक तयाि गनत खलेकुद तथा खलेाडीमा योजनाबद्ध लगानी 

 गनत ि खलेकुदलाई अन्तिालस्िय क्षेत्रमा िालरिय सम्मान अलभबलृद्ध गने माध्यमको रुपमा लबकास  

     गने नीलत अवलम्बन गरिनेछ । 

५.२   गाउँ स्तिमा गलित खेलकुद लबकास सलमलतको प्रभाकारिता बलृद्ध गरिनेछ भने वडा स्तरिय 

 खलेकुद सलमलत गिन गरिने छ । 

५.३  बर्तमा कलम्तमा १ पटक अन्ति वाडत स्तरिय खलेकुद आयोजना गरिने छ । 

५.४  सात वटै वाडतमा सम्भव भए सम्म खले मदैानको व्यवस्था गनत पहल गरिने छ । 

५.५  यवुाहरुलाई िोजगाि ि आत्मलनभति बनाउन व्यवसायीक ताललमको व्यवस्था गरिने छ ।        

६. साबतजलनक महत्वका लवर्याः 

६.१   कमल गाउँपाललकालाई बन्द मकु्त गाउँपाललका घोर्र्ा गनत सबै पक्ष संग आग्रह गद,ै प्रलतबद्धता 

 जाहिे गनत सबै िाजनीलतक दल ि संघ संस्थासंग अनिुोध गरिने छ । 

६.२  तास, जवुा, डाइस लगायत लवकृलत यकु्त खले िोक लगाउन पहल गरिने छ । 

६.३   दवु्यतसनी प्रयोगले समाजलाई गम्भीि क्षलत पयुातउद ैगिेको हुदँा यस्ता कायतलाई लनरुत्सालहत गनत 

 पहल गरिने छ ।  

६.४   जथाभावी गिै काननुी रुपमा मादक पदाथत उत्पादन ि लबक्री लवतिर्बाट समाजमा लसजतना हुन े

 समस्यालाई लनरुत्सालहत गनत पहल गरिने छ । 

६.५   घि पालवुा कुकुिहरु छाडा छाड ने ि सो बाट हुनसक्ने दघुतटनाबाट नागरिक हरुलाई सिुक्षा प्रदान 

 गनत, सम्बलन्धत पालकहरुलाई लनयम पालना गनत सचेत गरिने छ । 

६.६   पवूत पलश्चम लोक मागत लगायत गाउँपाललका के्षत्र लभत्रका कुनै पलन सडकमा छाडा रुपमा 

 पशचुौपाया छाड ने कायतलाई लनरुत्सालहत गनत प्रोत्साहन तथा दण्ड गने नीलत अवलम्वन गरिनेछ 

 भने सडक ि सडक लकनािामा िालखने धान पिाल लगायत लनमातर् सामग्री िाख्नलाई परु्त रुपमा 

 लनर्धे गरिनेछ । यस कायतकोलागी सामालजक संघ सस्था ि सिोकािवाला संगको सहकायतमा 

 कायतक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।  

ग) पवूातधाि लबकास 

१. सडक तथा कल्भटताः  

१.१   लबगतमा स्तिोन्नलत भईसकेका ि लामो दिुीका सडकहरुलाई कालोपते्र कायतलाई लवशेर् जोड 

 लदनका लागी सम्बलन्धत लनकायमा पहल गरिने साथै कालोपत्रे सडक लनमातर् गदात ढल लनमातर् 

 कायतलाई समेत प्राथलमकताका साथ अगाडी बढाईनेछ । 

१.२   गाउँपाललकाको क्षमतामा लनमातर् हुन सक्ने सडकहरुमा जनसहभालगता समेत जटुाई 

 प्राथलमकताका आधािमा कालोपत्रे गद ैललगनेछ । 



कमल गाउँपाललका 
 

-lglt sfo{qmd tyf ah]6 @)&%÷)&^_    
 

१.३   कच्ची सडकहरु प्राथलमकताका आधािमा क्रमशाः ग्राभले गरिने छ भने लवगतमा बनेका ग्राभले 

 सडकको प्राथलमकताका आधािमा क्रमशाः स्तिउन्नती गद ैललगनेछ ।  

१.४   उपिोक्त कामका लागी सडकको महत्व ि दिुीको आधािमा नाला सलहत लनम्नानसुाि चौडाई 

 लनधातिर् गरिएको छ भने उल्लेलखत मापदण्डमा दहेायका लागी सहभागीतामा मात्र संचालन 

 गरिने छ  । 

 कालोपत्रे ि स्तिउन्नलत ४० रु्टको सडक - २० प्रलतशत   

 कालोपत्रे ि स्तिउन्नलत ३० रु्टको सडक - २५ प्रलतशत  + २० प्रलतशत  

 कालोपत्रे ि स्तिउन्नलत २० रु्टको सडक - ३० प्रलतशत   

 सडक लवस्तािको सम्भावना निहकेो सडकको हकमा ग्राभले, कालोपत्रे ि 

स्तिउन्ती २० रु्ट भन्दा तल १० रु्ट सम्मका गल्ली सडकमा ४० प्रलतशत साथै 

माटो पनु ेकाम तथा १० रु्ट भन्दा कम चौडा सडकमा गाउँपाललकाको लगानी 

नगने नीलतलाई लनिन्तिता लदइनेछ ।  

१.५   साना तीना कल्भटत लनमातर्को लागी गाउँपाललकाबाट बजेटको व्यवस्था गरि प्राथलमकताका 

 आधािमा क्रमशाः लनमातर् गरिने छ भने िुला पलु, कल्भटत लनमातर् गनत सम्बलन्धत लनकायमा 

 पहल गरिने छ । 

१.६   ह्यमूपाईपको अभावमा बाटाहरुमा आवगमनमा समस्या िहकेोले गाउँपाललकाद्धािा ह्यमूपाईप 

 खरिद गरि वडाहरुको माग तथा प्राथलमकताको आधािमा क्रमशाः आवश्यकता पिुा गद ै 

 ललगनेछ । 

१.७   यस कमल गाउँपाललका अन्तगतत संचालन हुने योजनाहरुको Project Bank तयाि गने 

 सन्दभतमा महत्वपरु्त सडक, पलु, खानेपानी आयोजना, पयतटकीय क्षेत्र लगायत भौलतक 

 संिचनाहरुको लबस्ततृ परियोजना प्रलतबेदन  (DPR)   तयाि गरिनेछ ।  

१.८   गत आ. व. मा सम्पन्न हुन नसलक अधिुा िहकेा योजनाहरु पिुा गद ैललगनेछ ।  

२. लबद्यतु 

२.१  लवद्यतुको लवस्ताि तथा क्षमता बलृद्ध गनत सम्बलन्धत लनकायमा पहल गरिने छ । 

२.२   लवद्यतु लवस्ताि हुन वाँकी स्थानहरुमा लवद्यतुीकिर्का लागी पहल गरिने छ । उक्त स्थानहरुमा 

 लवद्यतु कायातलयसंग समेत साझदेािी कायतक्रम गनत गाउँपाललकाबाट िकम लवलनयोजन गरिने छ । 

२.३   सडक ि बजाि बलत्तको लागी वकैलल्पक उजात प्रवधतन केन्रसंग पहल गरिने छ । साथै यसै आ. 

 व. लभत्र यस गाउँपाललकाका बजाि क्षेत्रमा सडक बत्तीको व्यवस्थाका लागी पहल गरिनेछ ।  

३. बस्ती लबकास तथा भवन लनमातर्ाः 

३.१   गाउँपाललका वासीहरुले घि लगायत लनमातर् कायत गदात गाउँकायतपाललका कायातलयबाट ईजाजत 

 ललएि मात्र  बनाउनपुने लनयमलाई कडाईका साथ लाग ुगरिनेछ । 

३.२   गाउँपाललकाको नक्सांकन ि व्यवस्थापनबाट सबै के्षत्रमा एकरुपता ल्याउन घि नम्बि, बस्तीको 

 नामाकिर्, जनसंख्या काडत, सडकको नामाकिर्, लगायतका कायतलाई अगाडी बडाईनेछ साथ ै

 जनसंख्याको व्यवलस्थत रुपमा लगत िालखनेछ । 
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३.३  भौलतक संिचना लनमातर् गदात भवन संलहता २०७२ बमोलजम गनुतपनेछ । 

३.४   जोतभोग भई दतात हुन बाँकी प्रती जमीनको दतात ि अव्यवलस्थत बसोवासलाई व्यवलस्थत गनत 

 आवश्यक पहल गरिनेछ । 

४. सावतजलनक सम्पत्ती सिंक्षर्ाः  

४.१   गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र िहकेा सावतजलनक जग्गा, सडक, मलन्दि, सामदुालयक भवन, सामदुालयक 

 लबद्यालय कलेज, बजाि संचालन गनत गाउँपाललकाको नाममा िहकेा जग्गा, लगायतका 

 सावतजलनक सम्पलतको लगत िाख्ने, नक्साङ कन गने तथा लतनीहरुको संिक्षर्का लागी लबलभन्न 

 कायतक्रमहरु संचालनमा ल्याईने छ । सावतजलनक सम्पलत अलतक्रमर् गने ि हानी नोक्सानी 

 पयुातउने व्यलक्त वा संघ संस्था लाई कानलुन कािवाही को दायािामा ल्याइनेछ । 

५. योजना सचंालन सम्बन्धीाः 

५.१   आयोजनाको लदगोपना, प्रभावकारिता, ि कायतकुशलता कायम गने सहभागीतामलुक ि 

 समावशेी योजना छनौट तथा कायातन्वयन प्रर्ालीलाई प्रभावकािी बनाइने छ । 

५.२   लबकास लनमातर्का कायतहरु संचालन गदात क्रमागत योजनाहरुलाई औलचत्यताको आधािमा 

 लनिन्तिता लदइनेछ । 

५.३  सडक लनमातर् तथा ममतत सम्भाि कायतमा गाउँपाललका ि सम्बलन्धत लनकायसंगको योजनामा 

 दोहोिोपना नआउने गरि व्यवस्था लमलाईनेछ । 

५.४   जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभलूत लदनसक्ने कायतक्रमहरु, योजनाहरु संचालनमा जोड लदइनकुा साथै 

 गाउँपाललकाको समग्र लबकासका लागी एक गरुु योजना बनाउने कायतलाई अगाडी बढाइनेछ । 

६. सचूना तथा सचंािाः 

६.१   गाउँपाललकामा सचूना केन्रको स्थापना गरिने  छ भने वडाका गलतलवलधहरु समावशे गिी ७ वटै 

 वडाका चोक चोकमा सचूना पाटी िाख्ने व्यवस्था लमलाईने छ ।  

६.२  समय समयमा गाउँपाललकाका गलतलवलधहरु लबलभन्न संचाि माध्यमहरुबाट सावतजलनक गरिने छ  

 

घ) बाताविर् तथा लबपद व्यवस्थापन  

१. बाताविर् तथा लबपद व्यवस्थापनाः 

१.१   पयातविलर्य महत्व बोकेको यस गाउँपाललकाका महत्वपरु्त नलद ितवुा, गउेरिया, लकस्नी, चांज,ु 

 ढ याग्री, भतु्लुंग, केिखा ि कमल खोलाको लनयन्त्रर्, िुला नलद लकनािमा वायो इन्जीलनयरिङ ग 

 प्रलवलधबाट नलद लनयन्त्रर् गनत लवशेर् कायतक्रम ल्याईने छ । यस गाउँपाललकाको क्षेत्रमा िहकेो 

 ितवुामाइ बकृ्षािोपर्को वन के्षत्र पाडाजगूीको सशस्त्र क्याम्प दखेी कमल खोला सम्म भएकाले 

 यस के्षत्रको संिक्षर्को लागी पहल गरिनेछ । यस क्षेत्र लभत्र पयतटनको गन्तव्य बनाउने स्थानहरु 

 समते भएकाले त्यसको अध्ययन गरि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइनेछ । ितुवा ि कमल 

 खोलाबाट बर्नेी बाढी प्रभालवत भईिहन ुपने भएकाले यसको लदघतकाललन सामाधान गनत पहल 

 गरिनेछ । 
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१.२   गाउँवासीहरुको स्वास््यमा ध्यान पयुातउद ैवायो ग्यास, वकैलल्पक उजात, सौयत उजातको प्रयोगमा 

 जोड लदइने छ । 

१.३   स्थानीय स्तिमा िहकेो इटा उद्योग, वालुवा उत्खनन लगायत अन्य उद्योगहरु संचालन गदात 

 स्थानीय स्तिमा बाताविर्लाई असि नगने गरि संचालनमा प्रोत्सालहत गरिनेछ । 

१.४   दललत, जनजाती तथा लबपन्न समदुायहरुको बस्तीहरुमा वकैलल्पक उजात कायतक्रमलाई 

 प्रभावकािी रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।  

१.५   गत आ.व.लभत्र कमल गाउँपाललकालाई खलु्ला लदशा मकु्त के्षत्र घोर्र्ा गरि सकेको सन्दभतमा 

 आगामी आ. व. वाटै परु्त सिसर्ाई यकु्त गाउँपाललका बनाउने कायत सरुु गरिने छ । 

१.७   नलद लकनाि सम्म जोतभोग, अलतक्रमर् गनातले नलदकटान ि भ-ूक्षय हुने गिेको हुदँा उक्त कायतलाई 

 लनरुत्सालहत गद ैउक्त के्षत्रहरुमा वकृ्षािोपर् गने कायतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

१.८   दइु वटा पाललकाको लवचमा लसमा नदीको रुपमा िहकेो कमल, चांद,ु ितवुा, लकस्ने, ढ याङग्री, 

 केखात गउेरिया ि भतु्लङु ग नलदहरुमा बर्नेी हुद ै आएको कटानबाट जोलगनको लागी नलद 

 लकनािमा वायो इन्जीलनयरिङ ग पद्द लतबाट नलद लनयन्त्रर् कायत गनतका लागी जनचेतना मलुक 

 कायतहरु संचालन गरिने छ । 

ङ) संस्थागत लबकास, सेवा प्रवाह ि सशुासन  

१. प्रशासलनक व्यवस्थापन तथा सशुासनाः 

१.१   जनतालाई सेवा प्रवाह गदात जनप्रलतलनलध तथा कमतचािी सबैले मसु्कान सलहतको सेवा प्रवाह गनुत 

 पने नीलतलाई अलनवायत गरिनेछ । 

१.२   आन्तरिक प्रशासन चसु्त ि दरुुस्त कायम गनत सके मात्र गाउँवासीलाई लछटो, छरितो, सिल ि 

 प्रभावकािी ढंगले सेवा सलुवधा उपलव्ध गिाउन सलकन्छ भन्ने लवश्वासका साथ  गाउँपाललकामा 

 व्यवलस्थत ि प्रर्ालीगत प्रशासलनक संिचनाको लनमातर् गरि सोलह बमोलजम कमतचािीहरुको 

 व्यवस्था गरि प्रभावकािी कायत लवभाजनलाई सलुनलश्चत गदै गाउँपाललका लभत्र आवश्यक पन े

 कमतचािीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ । 

१.३  यस गाउँपाललका क्षेत्रमा आगामी आ. व. २०७५।०७६ दखेी सम्पत्ती कि लाग ुहुनेछ ।  

१.४   अनभुवी क्षमतावान ि स्वयंम उत्प्रेरित कमतचािी लबना गाउँवासीले चाह े जस्तो प्रभावकािी ि 

 अनभुलूत जन्य सेवा प्रवाह गनत समस्या पने भएकाले प्रशासलनक संयन्त्रलाई आधलुनक प्रलवलध 

 यकु्त बनाइद ैसमयानकुुल ताललम ि प्रलशक्षर्मा जोड लदइनेछ । साथ ैदण्ड ि पिुस्काि प्रर्ालीलाई 

 प्रभावकािी रुपमा अवलम्बन गरिनेछ भने गत आ. व. दखेी लदइद ैआएको खाजा खचत वापतको 

 भत्तालाई लनिन्तिता लदइनेछ । साथै कमतचािीहरुको कामको आवश्यकताको आधािमा 

 कामकाज गिाई अलतरिक्त समयको प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।  

१.५   यसै आ.व. लभत्र सम्परू्त वडाहरुमा वडा कायातलयको स्थापना गने कायतको लागी जग्गा प्राप्तीको 

 प्रकृया अगाडी वढाइने छ ।  

१.६   गाउँपाललका बाट सम्पालदत आलथतक, प्रशासलनक ि योजनागत लबकास लनमातर् ि ललक्षत 

 कायतक्रमहरुलाई पािदशी, लजम्मवेाि ि उत्तिदायी बनाउद ै आफ्नो गाउँपाललकाका हिेक 

 गलतलवधीहरु बािेमा जनताको पहुचं पयुातउने उद्दशे्यका साथ यसै आ.व.मा लवद्यलूतय सचूना पाटी, 
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 वबे साईट, रे्सबकु पेज तयाि गिी सलकएको हुदँा उक्त कायतहरुलाई अझ चसु्त ि दरुुस्त रुपमा 

 संचालनको व्यवस्था लमलाईने छ ।  

१.७   गाउँपाललका लभत्रको सबै लवविर् दरुुस्त िाख्न गाउँ प्रोर्ायल तयाि भइ सकेको हुदँा 

 गाउँपाललकाको योजना लनमातर्मा उक्त प्रोर्ाइलाई आधाि मानेि अगाडी बढीने छ । 

१.८   सवतदललय सझुावलाई ध्यान लदद ै गाउँपाललका कायातलयको जमीनको व्यवस्था लमलाई भवन 

 लनमातर् गरिने छ । 

१.९  प्रत्येक मलहना प्रलतलनलध ि कमतचािी लवचमा आपसी अन्तिलक्रया कायतक्रम संचालन  गरिने छ । 

१.१०  यस कायातलयमा लामो समयदखेी किाि सेवामा कायतित कमतचािीहरुलाई स्थायी गने 

 प्रयोजनका लागी प्राथलमकता साथ प्रकृया अगाडी वढाइने छ ।  

२. आलथतक प्रशासन एबं सशुासनाः 

२.१  आन्तरिक आय वदृ्धीका लागी प्रचललत ऐन, काननुको अलधनमा िही किको दायिालाई समय 

 सापेक्ष हुने गरि लाग ुगने नीलत अवलम्बन गरिनेछ । 

२.२  िाजस्व चहुावटमा लनयन्त्रर् गरि लेखा व्यवस्थापन तथा गाउँपाललकाको सम्परू्त आलथतक 

 कायतहरु एलककृत कम्पटुििाईज प्रर्ालीबाट अगाडी बढाइनेछ । 

२.३ आन्तरिक आय मजबदु नबनाएसम्म स्थानीय तहहरु समदृ्ध ि समनु्नत बनाउन नसलकने भएकाले 

 िाजस्व सम्भाव्यता अध्ययन कायतलाई आ.व. ०७५।७६ मा लनिन्तिता लदइने, जनताहरुलाई 

 अती कम कि को व्यवस्था गरि उच्च प्रलतर्ल लदइने गरि कि लनधातिर् गरिनेछ साथै सम्पत्ती कि 

 असलुीको व्यवस्था लमलाईने छ ।  

२.४  लबलभन्न संचाि माध्यमबाट आम्दानी ि लबकास खचतको लवविर् सावतजलनक गरिने कायतलाई 

 अगाडी बढाइनेछ । 

२.५  सशुासन ि सचूनाको हकलाई प्रत्याभतू गद ैगाउँपाललका मार्त त संचालन गरिने २ लाख भन्दा 

 मालथका हिेक आयोजनाको कायत लवविर् खलु्ने गरि सचूना वोडत हिेक योजना स्थलमा िाख्ने 

 कायतलाई लनिन्तिता लदइने छ ।  

२.६  हिेक उपभोक्ता सलमलत तथा कायतक्रम सम्पन्न गने संघ संस्थाले सामालजक लेखा परिक्षर् गनुत 

 पने प्रावधानलाई प्रभावकािी  ि अलनवायत रुपमा कायतन्वयनमा ल्याईने छ । 

२.७  लबकास लनमातर् कायतको पािदलशतता, प्रभावकािी ि लदगो पनाको अनगुमन तथा मलु्यांकन 

 कायतलाई प्रभावकािी रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

२.८  सशुासन कायम गने परिलध लभत्र िहकेा लबलभन्न लबर्यगत सलमलतलाई सलक्रय, लनयलमत ि 

 चलायमान बनाउद ै सलमलतको प्रलतवदेन तथा सुझावका आधािमा अगाडी बढ ने नीलत 

 गाउँपाललकाले अवलम्बन गने छ । 

२.९  गाउँपाललकाले २०७५ श्रावर् १ गते दखेी आफ्नो गाउँपाललका क्षेत्रमा लगाउने घि नक्सा तथा 

 लबलभन्न सेवा शलु्कका, सम्पत्ती तथा भलूमकिका दििेटका सम्बन्धमा अनसुचूी मा व्यवस्था भए 

 बमोलजम लाग ुहुने लनर्तय गिेको छ । 

२.१० प्रत्येक वडा कायातलयमा उजिुी पेलटका िालखने छ । साथै कमतचािी को क्षमता लबकास गरि 

 सशुासन को अवधािर्ा लाई अगाडी बढाइनेछ । 
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सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म आगामी आ. व. २०७५।७६ को आय ि व्ययको अनुमानीत लवविर् प्रस्ततु गनत चाहन्छु ।  

२.३ मखु्य मखु्य आयोजना ि लक्रयाकलापहरु  

 यस गाउंपाललकाको आ.ब. २०७५।०७६ को अनमूालनत कूल आय 

क्र. स. लवविर् िकम 

१ अ.ल्या.अनमुालनत 1,00,00,000.00 
२ लवलत्तय समानीकिर् संलघय सिकाि 13,15,00,000.00 
३ लवलत्तय समालनकिर् प्रदशे सिकाि 37,79,000.00 
४ सशतत अनदुान संलघय सिकाि 15,17,00,000.00 
५ न्यनुतम अनदुान प्रदशे सिकाि 14,00,000.00 
६ थप अनदुान प्रदशे सिकाि 23,79,000.00 
७ िाजस्व बांडर्ांड संलघय सिकाि 8,07,98,000.00 
८ सवािी साधन किको िाजस्व बांडर्ांड प्रदशे सिकाि 80,56,000.00 
९ मालपोत िलजरिेशन बांडर्ांड 40,00,000.00 
१० आन्तरिक श्रोत 2,40,00,000.00 
११ सामालजक सिुक्षा भत्ता अनुमालनत 10,00,00,000.00 
१२ संलघय सिकाि तथा प्रदशे सिकाि मार्त त साझदेािी कायतक्रम 5,00,00,000.00 

जम्मा आम्दानी 56,76,12,000.00 
 सलञ्चत कोर्बाट लवलनयोजन हून ेिकम (बजेट बाडर्ाड सम्बन्धी लवविर्) 

क्र. स. लवविर् िकम 

१ चाल ूखचत 4,84,00,000.00  
२ वडा स्तिीय कायतक्रम 4,50,00,000.00  
३ गाउंपाललका स्ति बजटे 22,25,12,000.00  
४ सशतत अनदुान 15,17,00,000.00  
५ सामालजक सिुक्षा भत्ता अनुमालनत 10,00,00,000.00  

 जम्मा खचत 56,76,12,000.00  
 आन्तरिक श्रोतवाट प्राप्तहुन ेअनमुालनत आय लवविर् 

लस. 

नं. 

सकेंि 

नं. 

 

आय लवविण 
आ.व. 

0७३।०७४ 

आ.व. 
0७४।०७५ 

आ.व. 

0७५।०७६ 

१ ११३१३ एकीकृत सम्पती कि 0.00 0.00 12524500.00 
२ ११३१४ भलुमकि/मालपोत 0.00 0.00 2000000.00 
३ ११३२१ घिवहाल कि 0.00 0.00 500000.00 
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४ ११३२२ वहाल लवटौिी कि 0.00 0.00 200500.00 
५ ११४७२ लवज्ञापन कि 0.00 0.00 350000.00 
६ ११६१३ व्यवसाय िलजरिेशन दस्तिु 0.00 0.00 1000000.00 
७ १४२१२ सिकािी सम्पतीको लवक्रीबाट प्राप्त 

िकम 

0.00 0.00 150000.00 

८ १४२२९ अन्य प्रशासलनक सेवा शुल्क 0.00 0.00 10000.00 
९ १४२२१ न्यायीक दस्तिु 0.00 0.00 25000.00 

१० १४२२३ लशक्षा क्षेत्रको आम्दानी  0.00 0.00 100000.00 
११ १४२२४ परिक्षा शलु्क 0.00 0.00 100000.00 
१२ १४२४२ नक्सापास दस्तिु 0.00 0.00 2000000.00 
१३ १४२४३ लसर्ारिस दस्तिु 0.00 0.00 3000000.00 
१४ १४२४४ व्यक्तीगत घटना दतात दस्तिु 0.00 0.00 420000.00 
१५ १४२४५ नाता प्रमार्ीत दस्तिु 0.00 0.00 420000.00 
१६ १४२४९ अन्य दस्तिु 0.00 0.00 500000.00 
१७ १४३१२ प्रशासलनक दण्ड जरिवाना ि जर्त 0.00 0.00 700000.00 

hDdf 0.00 0.00 24000000.00 
 २०७५।०७६ को पलुजँगत बजेटको बाँडर्ाड 

क्र.स. लिर्ाकहरु िकम 

क)  आलिाक लवकास  

१ कृलर् लवकास कायतक्रम 88,23,500.00 
२ पश ूलवकास कायतक्रम 68,88,000.00 

ख)  सामालजक लवकास  
१ मलहला तथा बालबाललका कायतक्रम 15,00,000.00 
२ लवद्यालय योजना 1,90,46,000.00 
३ स्वास््यका योजनाहरु 67,82,500.00 
४ ललक्षत वगतका योजनाहरु 95,25,000.00 
५ मि मलन्दि ि सामदूालयक भवन 1,33,50,000.00 
६ मजदिु बलृत कोर्/भवन संलहता कायातन्यवन 5,00,000.00 
७ धयवसाय प्रवधतन कोर् 2,00,000.00 
८ खलेकुद लवकास 5,00,000.00 
ग) पूवााधाि के्षत्र 
१ सडक कालोपत्रे तथा स्तिोन्नती 5,20,75,000.00 
२ पलू तथा कल्भट 2,39,25,000.00 
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३ खानेपानी तथा सिसर्ाई 28,00,000.00 
४ बजाि व्यवस्थापन तथा अन्य 8,00,000.00 
५ glb lgoGq0f 38,00,000.00 
६ ko{6g  42,00,000.00 
७ म्यालचङ ग र्ण्ड 2,25,00,000.00 
८ ममतत सम्भाि कोर् 25,00,000.00 
९ लवद्यतु लवस्ताि तथा ह्युमपाइप 75,00,000.00 
१० तटवन्धन 1,00,00,000.00 
११ l8=lk=cf/ lgdf{0f  35,00,000.00 
१२ cw'/f of]hgf ;+rfng 58,82,000.00 
घ) वािाविण ििा लवपद व्यवथिापन 
१ लवपद व्यवस्थापन 25,00,000.00 
२ tf/ hfnL af+; tyf af]/f vl/b 10,00,000.00 
ङ) संथिागि लवकास, सेवा प्रवाह ि सुिासन 
१ र्लनतचि तथा लर्क्चसत 20,00,000.00 
 २ सचुना प्रलवलध तथा सफ्टवयेि 9,15,000.00 
३ सवािी साधन तथा मलेशनिी ओजाि 95,00,000.00 
च)  अन्य  
१ वडास्तिीय कायतक्रम 4,50,00,000.00  

कुल जम्मा िकम 26,75,12,000.00 
 २०७५।०७६ को अनमूालनत खचत लवविर् 

क्र.सं. 

  

संकेत नं.  बजटे िकम िकम 

  चाल ूखचत 
1 21111 पारिश्रलमक कमतचािी 7,000,000.00  

2 21112 पारिश्रलमक (पदालधकािी)  5,000,000.00  

3 21121 पोशाक 400,000.00  

4 21131 स्थालनय भत्ता 1,500,000.00  

5 21132 महगंी भत्ता 300,000.00  

6 21133 लर्ल्ड भत्ता 200,000.00  

7 21135 वैिक भत्ता (कमतचािी) 200,000.00  

8 21139 अन्य भत्ता 500,000.00  

9 21141 पदालधकािी वैिक भत्ता 2,500,000.00  

10 21142 पदालधकािी अन्य सलुवधा 2,500,000.00  

11 21149 पदालधकािी अन्य भत्ता 1,500,000.00  
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12 21214 कमतचािी कल्यार् कोर् 1,500,000.00  

13 21229 पदालधकािी अन्य सामालजक सिूक्षा खचत 200,000.00  

14 22111 पानी तथा लबजलूी  400,000.00  

15 22112 संचाि महसलु 700,000.00  

16 22211 इन्धन (पदालधकािी)  600,000.00  

17 22212 इनधन (कायातलय प्रयोजन) 500,000.00  

18 22213 सवािी साधन ममतत खचत 500,000.00  

19 22214 लवमा तथा नलवकिर् खचत 200,000.00  

20 22221 मेशीनिी तथा औजाि ममतत तथा संचालन खचत 400,000.00  

21 22231 लनलमतत सावतजलनक सम्पतीको ममतत संभाि खचत 300,000.00  

22 22291 अन्य सम्पतीहरुको संचालन तथा संभाि खचत 300,000.00  

23 22311 मसलन्द तथा कायातलय सामाग्री 2,500,000.00  

24 22314 इन्धन (अन्य प्रयोजन) 100,000.00  

25 22315 पत्रपलत्रका छपाई तथा सचुना प्रकाशन खचत 500,000.00  

26 22411 सेवा ि पिामशत खचत 1,000,000.00  

27 22412 सचुना प्रर्ाली तथा सफ्टवेयि संचालन खचत 500,000.00  

28 22413 किाि सेवा शलु्क 5,500,000.00  

29 22414 सिसर्ाई सेवा शलु्क 200,000.00  

30 22419 अन्य सेवा शलु्क  200,000.00  

31 22511 कमतचािी ताललम खचत 200,000.00  

32 22512 सीप लबकास तथा जनचेतना ताललम तथा गोष्टी सम्बलन्ध खचत 200,000.00  

33 22522 कायतक्रम खचत 100,000.00  

34 22529 लवलवध कायतक्रम खचत 100,000.00  

35 22611 अनगुमन,मलू्यांकन खचत 1,000,000.00  

36 22612 भ्रमर् खचत 200,000.00  

37 22613 लवलशष्ट व्यक्ती तथा प्र.मण्डलको भ्रमर् खचत 300,000.00  

38 22711 लवलवध खचत 1,500,000.00  

39 22721 सभा संचालन खचत 300,000.00  

40 25315 अन्य सहायता 200,000.00  

41 27111 सामालजक सिुक्षा 200,000.00  

42 27112 अन्य सामालजक सिुक्षा 100,000.00  

43 27212 उद्दाि िाहत तथा पनुस्र्थापना खचत 1,500,000.00  

44 27213 और्लध खरिद खचत 1,000,000.00  

45 27219 अन्य सामालजक सहायता 1,200,000.00  
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46 28141 जग्गाको भाडा 500,000.00  

47 28142 घिभाडा 700,000.00  

48 28143 सवािी साधन तथा मेलशनिी औजाि भाडा 500,000.00  

49 28149 अन्य भाडा  400,000.00  

50 28911 भैपिी आउने चाल ुखचत 500,000.00  

चाल ूखचत 48,400,000.00  
 

मालथ उल्लेलखत पुलँजगत बजटे लशर्तकमा लबलनयोलजत िकमहरुको योजना तथा कायतक्रमगत बाँडर्ाँड दहेाय 

अनसुाि गरिएको छ । 

 आलथतक लबकास 

१) कृर्ी लबकास कायतक्रम  
क्र.स. कायतक्रम ईकाइ परिर्ाम दि  बजटे िकम  

१ बागवानी लबकास कातयतक्रम 

१.१ लग्रन टनेल अनदुानमा लबतिर् वटा ४० २०००० 800,000.00 
१.२ तिकारि लसडलकट लबतिर् प्याकेट ५०० २०० 100,000.00 
१.३ बर् ेर्लरु्ल लबरुवा अनदुानमा लबतिर् वटा   50,000.00 

१.४ 

धयबसालयक कृर्कलाई मल्चीङ ग प्लालस्क 

लबतिर्  जना 
  250,000.00 

१.५ बगि खतेीमा वीउ लबतिर्  केजी ३ ३०००० 90,000.00 
२. कृर्ी औजाि उपकिर् लबतिर् कायतक्रम 

२.१ 

२० एच लप पावि लटलि ५०% अनदुानमा 

लबतिर् समहुमा वटा 
१० १००००० 1,000,000.00 

२.३ मकै िोप्ने मलेसन ५०% अनदुानमा लबतिर् वटा २८ २००० 56,000.00 

२.४ 

मकै छोडाउने मेलसन ५०%अनुदानमा 

लबतिर् वटा 
१० १०००० 1,00,000.00 

२.५ 

साना लसंचाइ मोटि लबतिर् प्रलत २ लवघा 

जमीनमा १ थान वटा 
३० २५००० 7,50,000.00 

२.६ 

धान काटने रिपि मलेसन ७५% अनदुानमा 

लबतिर् समहुलाई वटा 
७ ४५००० 3,15,000.00 

२.७ वीडि मलेसन लबतिर् अनदुानमा  वटा २० २५०० 50,000.00 
३. बाली संिक्षर् कायतक्रम 
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३.१ आई.पी. एम. पािशाला संचालन पटक ३ १००००० 300,000.00 
३.२ च्याउको बीउ अनदुानमा लबतिर्  प्याकेट ५००० ३५ 175,000.00 
३.३ रे्िोमने ियाप अनदुानमा लबतिर् सेट १००० २०० 200,000.00 
३.४ स्प्रेटंकी अनदुानमा लबतिर् ५० प्रलतशत वटा ३५ १५०० 52,500.00 
३.५ जलैबक लबर्ादी अनदुानमा लबतिर् जना २५ ५००० 125,000.00 
३.६ लबर्ादी सप्ताह मनाउने  पटक १ १०००० 10,000.00 
३.७ जनचेतनामलुक होलडङ ग बोडत प्रदतशन  वटा ७ १०००० 70,000.00 
३.८ प्राङ गािीक लबर्ादी लनमातर् प्रदतशन वटा १० १०००० 100,000.00 
३ .९ सयुतमखुी बीउ अनदुानमा लबतिर् केजी २० १००० 20,000.00 
३ .१० तोिी बीउ लबतिर् केजी २०० २०० 40,000.00 
४ माटो सधुाि कायतक्रम 

४.१ कृर्ी चनुा ढुवानी अनदुान पटक २ ४५००० 90,000.00 
४.२ कृर्ी चनुा ५० प्रलतशत अनदुानमा म.े ट. ८० २५०० 200,000.00 
४.३ माटो लशलवि संचालन वटा २ १५००० 30,000.00 
४.४ भकािो सधुाि कायतक्रम  वटा २१ १०००० 210,000.00 
४.५ गड यौले मल लनमातर् प्रदशतन वटा ५ १०००० 50,000.00 
४.६ माटो परिक्षर्को लागी पी.एच लमटि खरिद वटा १ ३०००० 30,000.00 
५ बाली लबकास कायतक्रम 

५.१  लबज बदृ्घी धान ह.े १० ५००० 50,000.00 
५.२ लबज बदृ्घी मकै ह.े ५ ३००० 15,000.00 
५.३ धान लबउ लकट लबतिर् चैते प्याकेट ३०० २०० 60,000.00 
५.४ धान वीउ लकट लबतिर् बर्े प्याकेट ३०० २०० 60,000.00 
५.५ क्रप कलटङ ग पटक २० ५०० 10,000.00 
५.६ धान लदवश पटक १ १००००० 100,000.00 
६. कृर्ी प्रसाि कायतक्रम 

६.१ घमु्ती स्थलगत तालीम पटक १० ६००० 60,000.00 

६.२ 

केखात बजािमा प्राङ गािीक तिकािी स्टल 

लनमार्त पटक 
१ २००००० 200,000.00 

६.३ कृर्ी सचूना बकुलेट प्रकाशन पटक ३ १५००० 45,000.00 
६.४ कृर्ी िेलडयो लटभी वा डकुमने्िी तयाि पटक १ ४०००० 40,000.00 
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६.५ कृर्ी सलमती बैिक भत्ता (५ जना) पटक १५ १००० 75,000.00 
६.६ कायतक्रम अनुगमन  पटक ३ २०००० 60,000.00 
६.७ गा.पा.स्तिीय २ लदने अगवुा कृर्क ताललम पटक ३ २५००० ७५,000.00 
६.८ कृर्ी मलेा प्रदतशनी पटक १ १५०००० 150,000.00 

६.९ 

कृर्क अवलोकन भ्रमर् (२५-३० जना) ३ 

लदन) लवर्यगत   
  300,000.00 

६ .१० इन्धन खचत आ. अ. आ. अ. ३०००० 30,000.00 
६ .११ मोटिसाइकल ममतत आ. अ. आ. अ. ३०००० 30,000.00 
६ .१२ सामग्री ढुवानी आ. अ. आ. अ. ५०००० 50,000.00 
६ .१३ प्रस्ताबनामा आधािीत कायतक्रम वटा ४ ५०००० 200,000.00 

६ .१४ 

उच्च स्तिीय प्रलवधी हस्तान्तिर् ताललम, 

लबरुवा लवतिर् पटक 
१ १० जना 200,000.00 

६ .१५ पाडाजगुी च्याउ संकलन तथा लवक्री केन्र     150,000.00 
६ .१६ कृर्क पिुस्काि     200,000.00 
६ .१७ खाद्दान्य परिकाि तयाि गने ताललम     200,000.00 
६ .१८ कृर्ी लबकास कोर् संचालन 

 
  200,000.00 

७ .१९ प्राङ गािीक मल उत्पादन     1,000,000.00 
जम्मा  88,23,500.00 

 

२) पश ूलबकास कायतक्रम 

क्र.स. कायतक्रम इकाई परिमार् दि  बजटे िकम  

१. 

पश ुप्रजनन सेवा कायतक्रम  

(कृलतम गभातधान) संख्या     
         
200,000.00  

२. पशपुंक्षी बजाि प्रबदतन 

२ .१ मास ुपसल (फे्रस हाउस) सधुाि कायतक्रम संख्या     200,000.00  
२ .२ डेिी पसल   

 
  200,000.00  

२ .३ प्राथमीक उपचाि सेवा संख्या     100,000.00  
२ .४ पश ुस्वास््य िोग लनदान संख्या     35,000.00  
२ .५ इलपलडलमयोलोलजकल रिपोटत संख्या १२ ५०० 6,000.00  
२ .६ पश ुताललम कायतक्रम के्षलत्रय पश ुसेवा संख्या ३ 

 200,000.00  
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ताललमबाट संचालन 

२ .७ सचेतना अलभवदृ्धी ताललम कायतक्रम   
  100,000.00  

२ .८ लचललङभ्याट अनदुान (१००० ललटि)   २ 
 1,000,000.00  

२ .९ च्यापकटि हाते खरिदमा अनदुान संख्या १४ ८००० 112,000.00  
२ .१० च्यापकटि मलेसन खरिदमा अनुदान संख्या ७ १५००० 105,000.00  
२ .११ लमल्क क्यान खरिदमा अनदुान संख्या १५ ५००० 75,000.00  
२ .१२ जलैवक सिुक्षा लमलनिल साथै लवउमा अनदुान (गाई, भैसी, बंगिु)   
२ .१३ ५ माउ देखी १० माउ सम्म संख्या २८ १५००० 420,000.00  
२ .१४ १० माउ दखेी १५ माउ सम्म संख्या १४ २०००० 280,000.00  
२ .१५ १५ माउ दखेी २० माउ सम्म संख्या ७ ३०००० 210,000.00 
२ .१६ २०भन्दा माथी  संख्या ४ ४०००० 160,000.00  
२ .१७ बाख्रा / भडेा २० माउ भन्दा माथी  संख्या ४ २०००० 80,000.00  
नोटाः सधुारिएको गोिमा व्यवस्थीत गिी पालेको हुनपुने छ । खलुा छाडा चिनमा छोलडएकोलाई अनदुान लदइने 

छैन ।   
३. कुखिुा/हाँस/टकी  

३. १ २०० दखेी ५०० सम्म संख्या ३५ १०००० 350,000.00  
३. २ ५०० दखेी १००० सम्म संख्या २१ १५००० 315,000.00  
३. ३ १००० दखेी १५०० सम्म संख्या १४ २०००० 280,000.00  
३. ४ १५०० दखेी २००० सम्म संख्या ७ २५००० 175,000.00  
३. ५ २००० भन्दा माथी  संख्या २ ३५००० 70,000.00  
३. ६ लबि खरिदमा अनदुान संख्या ७ ५०००० 350,000.00  
३. ७ बोयि खरिदमा अनदुान संख्या ७ ५०००० 350,000.00  
३. ८ लहउँद ेघाँसको लवउ लवतिर् साझदेािी संख्या    35,000.00  
३. ९ बहुवर् ेघाँस लवतिर्  संख्या    35,000.00  
३. १० वर् ेघाँसको लवउ लवतिर् साझेदािी संख्या    45,000.00  
३. ११ वर् ेघाँसको लमनी लकट लवतिर्  संख्या    45,000.00  

३. १४ 

आय आजतन बाख्रा पालन कायतक्रम 

साझदेािी संख्या ४ ५०००० 200,000.00  

३. १५ 

आय आजतन बंगिु पालन कायतक्रम 

साझदेािी संख्या ४ ५०००० 200,000.00  

३. १६ 

आय आजतन कुखिुा पालन कायतक्रम 

साझदेािी संख्या ८ २५००० 200,000.00  
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३. १७ दधु उत्पादन आत्मलनभति कायतक्रम संख्या ३ ५०००० 150,000.00  
४ अन्य कायतक्रम 

४. १ र्लामको िेलवज लनमातर् संख्या १ ५०००० 50,000.00  
४. २ प्रोर्ायल तयाि पािेि प्रकाशन गने संख्या १ २५००० 25,000.00  

४. ३ 

संचाललत कायतक्रम अनगुमन तथा 

मलु्याङकन संख्या १२ ५००० 60,000.00  
४. ४ इन्धन   

 
  30,000.00  

४. ५ कुल बक्स खरिद संख्या ७ १०००० 70,000.00  
४. ७ पािाभटे बैिक   

 
  50,000.00  

४. ८ औजाि उपकिर् खरिद (मटेल लडटेक्टि)   
 

  100,000.00  
४. ९ कन्टेनि खरिद   

 
५० लल. 175,000.00  

४. १० 

पशपुक्षी सलमलत गिन (गाई, वंगिु, कुखिुा, 

बाख्रा, माछा, टकी, हाँस) ३ 
 

१५००० 45,000.00  
जम्मा िकम 68,88,000.00  

 

 

 सामालजक लबकास 

१) मलहला तथा बालबाललका कायतक्रम 

क्र.स. कायतक्रम इकाई परिर्ाम िकम 

१ 
मलहलाहरुलाई ५ लदने लैङ लगक लहसंा ि प्रजनन स्वास्थ 

सम्बन्धी ताललम 
पटक ४ 200,000.00 

२ 
लैङ लगक लहसंा लनवािर्का लागी अन्तिपसु्ता अन्तिलक्रया 

कायतक्रम  
पटक ४ 110,000.00 

३ लेखा व्यवस्थापन ताललम सलमलत २ 80,000.00 
४ कायतक्रम अनुगमन खचत सलमलत  50,000.00 
५ संस्था, सलमलतका अध्यक्षहरुमाझ चौमालसक अन्तिलक्रया सलमलत ३ 60,000.00 

६ 
सीप लबकास ताललम तथा व्यवसाय स्थापनाको लागी 

अनदुान 
सलमलत ५ 600,000.00 

७ सामलुहक तिकािी खतेी सलमलत २ 100,000.00 
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८ ढाका कपडा उत्पादन सलमलत २ 100,000.00 
९ गलुडया उत्पादन सलमलत १ 100,000.00 
१० अचाि उत्पादन सलमलत १ 100,000.00 

 जम्मा िकम    1,500,000.00 

२) लवद्यालयका योजनाहरुाः 

क्र.सं. योजनाको नाम लक्ष्य  अनमुालनत लागत िकम  
१ कमला मदन आलश्रत  

क झ्याल ढोका ममतत तथा छाना ममतत 
 

300,000.00 
ख लचल्रेन पाकत  

 
100,000.00 

ग मा. लव. लशक्षक व्यवस्थापन अनदुान  
 

364,000.00 
२ महने्र ित्न मा. लव.  
क मा. लव. लशक्षक व्यवस्थापन अनदुान  

 
364,000.00 

ख ल्याव + सामाग्री 
 

200,000.00 
ग हल ममतत (श्रोतकेन्रको हल साथै लवद्यालयको हल ) 

 
200,000.00 

३ ज्योती मा. लव.  
ख laBfno ;'wf/ of]hgf 

 
150,000.00 

ग हल ममतत 
 

400,000.00 
४ सिस्वती मा. लव. वडा नं ४ 
क शलैक्षक सधुाि तथा संचालन खचत 

 
150,000.00 

ख कम्पाउण्ड बाल, छाना, झ्याल, ढोका ममतत 
 

350,000.00 
५ निेन्र जनता मा. लव.  
क मञ्च लनमातर् 

 
300,000.00 

ख Projector 
 

65,000.00 
ग साझदेािी कायतक्रमको (६०/४०) 

 
1,000,000.00 

घ मा. लव. लशक्षक व्यवस्थापन अनदुान  
 

364,000.00 
६ वार्ी मा. लव.  
क झ्याल ढोका ममतत  

 
300,000.00 

ख वाइरिङ 
 

100,000.00 
ग फ्यान 

 
50,000.00 

घ लशक्षक व्यवस्थापन अनदुान 
 

364,000.00 
७ ज्योती आ. लव. 
क खानेपानी 

 
100,000.00 
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ख छाना/ झ्याल/ ढोका ममतत/ िंग िोगन 
 

300,000.00 
 ग u|fp08 k'/fO{ vr{ 

 
42,000.00 

८ मगंलमय मा.लव. 
क कम्पाउण्ड बाल 

 
300,000.00 

ख साईकल स्ट याण्ड 
 

100,000.00 
ग मञ्च लनमातर् (अधिुो कायत पिुा गनत) 

 
100,000.00 

घ लशक्षक व्यवस्थापन अनदुान 
 

364,000.00 
९ गहुशे्विी आ.लव. 
क र्लनतचि कायातलयको लागी 

 
100,000.00 

ख Projector 
 

65,000.00 
१० कंञ्चनजगंा आ. लव. 
क र्लनतचि ममतत तथा मञ्च लनमातर् 

 
200,000.00 

११ बासँवािी मा. लव. 
क शौचालय/कम्पाउण्ड बाल/ तािवाि 

 
300,000.00 

ख Projector 
 

65,000.00 
१२ लसद्धदवेी ५ नं. 
क पंखा 

 
25,000.00 

ख लचल्रेन पाकत  
 

50,000.00 
१३ काललका आ. लव.  
क मञ्च लनमातर् 

 
100,000.00 

ख छाना ममतत 
 

150,000.00 
ग शलैक्षक गरु्स्ति सधुाि अनदुान 

 
100,000.00 

१४ शलहद ित्न प्रा .लव. 
क तािवाि घिेाइ 

 
100,000.00 

ख Projector 
 

65,000.00 
ग बाल मतै्री र्लनतचि 

 
200,000.00 

१५ शलहद धमतभक्त मा. लव. 
क Projector 

 
65,000.00 

ग कायतक्रम हल ममतत सधुाि व्यवस्था 
 

200,000.00 
घ लशक्षक व्यवस्थापन अनदुान 

 
364,000.00 

ङ खानेपानी तथा बाल उद्यानमा छानो लनमातर् 
 

100,000.00 
१६ नवदगु े
क कम्पाउण्ड बाल  

 
150,000.00 

ख Projector 
 

65,000.00 
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ग छाना ममतत/झ्याल ढोका ममतत 
 

100,000.00 
१७ मदन आलश्रत क्याम्पस 
क कायातलय व्यवस्थापन तथा शलैक्षक गरु्स्ति सधुाि 

 
400,000.00 

ख खानेपानी व्यवस्थापन 
 

150,000.00 
१८ पंचकन्या 
क तािवाि घिेाइ 

 
100,000.00 

ख Projector 
 

65,000.00 
१९ लपङडाडााः  
 क चौि सम्याउने, घिेावािा 

 
300,000.00 

२० लसंहदवेीाः  
 क खानेपानी, कम्प्यटुि , बालमतै्री र्लनतचि 

 
500,000.00 

२१ अिलनकोाः  
 क घिेावािा १५० लम., चौि सम्याउने 

 
300,000.00 

२२ सिस्वती मा. लव. वडा नं  ७,  
 क छात्रावास, झ्यालढोका, र्लनतचि, अध्ययन सग ैआजतन 

(वगंिु, माछा, कुखिुा, तकािी) 

 
1,500,000.00 

२३ शलैक्षक अन्य कायतक्रम 

१ स्वय ंलशक्षक संगको साझदेािीमा १ लशक्षक १ कम्प्यटूि 

कायतक्रमको लागी ७०/३० कायतक्रम 

 
500,000.00 

२ बाल लशक्षक पोशाक भत्ता 
 

310,000.00 
३ लबद्यालय कमतचािी पोशाक भत्ता  

 
290,000.00 

४ बाल लशक्षक तलव भत्ता अनदुान 
 

403,000.00 
५ लबद्यालय कमतचािी तलब भत्ता अनदुान 

 
377,000.00 

६ अन्ति मा. लव. स्तरिय लक्रकेट प्रलतयोलगता  
 

100,000.00 
७ अन्ति मा. लव. टेवल टेलनस प्रलतयोलगता  

 
50,000.00 

८ लशक्षक सम्मान कायतक्रम अवकास समतेलाई 
 

100,000.00 
९ लबद्यालयमा ईन्भटतिको व्यवस्था व्यवस्था(७०/३०) 

 
600,000.00 

१० अन्ति मा. लव. स्तरिय प्रलतभा पलहचान तथा अलतरिक्त 

कायतक्रम  

 
100,000.00 

११ अन्ति ६-८ स्तरिय प्रलतभा पलहचान तथा अलतरिक्त 

कायतक्रम संस्थागत समते 

 
100,000.00 
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१२ अन्ति १-५ स्तरिय प्रलतभा पलहचान तथा अलतरिक्त 

कायतक्रम संस्थागत समते 

 
100,000.00 

१३ अन्ति मा. लव. स्तरिय रु्टवल प्रलतयोलगता 
 

100,000.00 
१४ अन्ति मा. लव. स्तरिय भललवल प्रलतयोलगता 

 
100,000.00 

१५ शलैक्षक सामग्री प्रदतशनी  
 

60,000.00 
१६ लबद्यालयलाई शलैक्षक सामाग्री व्यवस्थापन 

 
500,000.00 

१७ लबद्यालयलाई खेलकुद सामाग्री व्यवस्थापन 
 

500,000.00 
१८ लसकाई आदन प्रदान कायतक्रम  

 
100,000.00 

१९ लसकाई उपलधधी सलमक्षा कायतक्रम बालर्तक/अधतवालर्तक 
 

50,000.00 
२० अलभभावक जनप्रलतलनलध व्यवस्थापन सलमलत िाजनैलतक 

दल तथा सिोकाि वालासंग अन्तिकृया कायतक्रम  

 
100,000.00 

२१ लशक्षक तथा लबद्यालय अलभलेख व्यवस्थापन कायातलय 

तर्त  

 
100,000.00 

२२  बालबालीकालाई व्याग लवतिर् 
 

500,000.00 
२३ साइकल लवतिर् 50 500,000.00 
२४ िारिपलत िलनङ लसल्ड 

 
300,000.00 

२५ प्र. अ. तथा लशक्षकहरुको लागी सकािात्मक सोच 

सम्वलन्ध ताललम अलभभावक समते 

 
200,000.00 

२६ भनात अलभयान संचालन 
 

100,000.00 
२७ सामदुालयक तथा संस्थागत लबद्यालयका प्र. अ. विैक  १२ 50,000.00 

२८ लबद्यालय अनुगमन  
 

50,000.00 
२९ लशक्षकलाई  गा . पा. मार्त त कम्प्यटूि सम्वन्धी ताललम 

 
200,000.00 

३० लशक्षकहरुलाई आवश्यकतामा आधारित ताललम 
 

200,000.00 
  जम्मा 

 
19,046,000.00 

 

३) स्वास््य तर्त का योजनाहरु  

क्र. स. कायतक्रम लक्रयाकलापहरु  िकम  

१ जेष्ठ नागरिक स्वास््य सवेा 
बर्त भिीमा २ पटक (कालत्तक ि बैशाख 

मलहनामा) टोल टोलमा जेष्ठ नागरिकहरुको 
100,000.00  
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स्वास््य परिक्षर् तथा और्धी प्रदान गन े

२ 
मलहलाहरूका लालग 

पािेघिको लस्क्रलनङ लशलवि 

प्रत्येक वडामा २ पटक बहृत लस्क्रलनङ ग 

लशलवि सञ्चालन गरिन े
100,000.00  

३ 
लबद्यालयमा दाँत आखँा 

जाँच लशवि सञ्चालन 

सामदुालयक लबद्यालयहरुमा लबशरे्ज्ञहरुबाट 

बालबाललकाहरुको आखँा परिक्षर् गन े

         
200,000.00  

४ 

गभतवती मलहलाहरूका लालग 

प्रोत्साहन कायतक्रम होम 

डेललभिी शनू्य गाउँपालका 

कायतक्रम 

प्रोटोकल अनसुाि चाि पटक गभत जाँच 

गिाउनि लटटी खोप लगाउन प्रोत्सालहत गन े

उद्दशे्यले गभतवतीलाई आइिन चक्की ि 

क्याललसयम लबतिर् गन,े प्रसलुत केन्रमा  

लर्टल रप्लि लगायतका सवेा तथा 

उपकिर्को  धयवस्था गन ेसाथै लनशलु्क 

प्रयोगशाला परिक्षर्को धयवस्था गन े

         
200,000.00  

५ लनशलु्क स्वास््य परिक्षर् 
गभतवती मलहलाहरुका लागी लनमन्त्रर्ा 

काडतको धयवस्था 

          
25,000.00  

६ 

सतु्केिी मलहलाहरूका लालग 

प्रोत्साहन कायतक्रम  (होम 

डेललभिी शनू्य गाउँपाललका 

कायतक्रम) 

प्रसलुत केन्रमा सिुलक्षत सतु्केिी हुन े

मलहलाहरूलाई प्रलत मलहला १००० का दिले 

सतु्केिी स्याहाि खचतको व्यवस्था गन े

         
500,000.00  

७ 
भ्यालक्सन भण्डािको 

धयवस्था गन े

गाउँ कायतपाललकाको और्लध भण्डािमा २ 

वटा ि स्वा. संस्थाहरुमा १/१ वटा भ्यालक्सन 

िेलफ्रजेिेटिको धयवस्था गन े 

        
300,000.00  

८ 
कुष्ठिोग खोज पड ताल तथा 

सचतेना कायतक्रम 

प्रत्येक वडामा अलभयान सञ्चालन गिी 

सम्भालवत कुष्ठिोगी  खोज पड ताल तथा 

पलहचान गिी उपचािको दायिामा ल्याउन ेि 

समदुायमा सचतेना कायतक्रम सञ्चालन गन े

         
150,000.00  

९ खोप केन्र भवन लनमातर् 
चाल ुआ. व. मा दईु वटा खोप केन्र भवन 

लनमातर् गन े(बाह्रघिे ि सिङपाडामा) 

         
600,000.00  

१० स्वास््य ससं्थाहरुमा  
स्टोि, बलहिङ ग शाखा, आमा सिुक्षा शाखा, 

         
100,000.00  
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प्रयोगशाला लगायतमा आश्यक र्लनतचिको 

धयवस्था गन े

११ 
लनशलु्क प्रयोगशाला सवेा 

व्यवस्थापन तथा सञ्चालन  
सवै नागरिकहरुलाइ लनशलु्क प्रयोगशाला 

         
200,000.00  

१२ 

तोपगाछी स्वास््य चौकीमा 

सञ्चाललत प्रसलूत केन्रको 

भौलतक धयवस्थापन 

चौकीदाि आवास गहृको अधिुो काम पिुा 

गन,े प्रसलुत प्रलतक्षा कक्षमा र्लनतचि धयवस्था 

गन,े अलक्सजन लसललण्डि सटे, सक्सन 

मलेसन,र्ोिसपेहरु, लसजिहरु 

         
500,000.00  

१३ और्धी खरिद 
लनशलु्क लबतिर्का लागी सलुचकृत 

और्धीहरु खरिद गन े

       
1,000,000.00  

१४ 

मलहला स्वास््य स्वयम 

सलेवकाहरुलाई बैिक भत्ता 

लबतिर् 

मलहला स्वास््य स्वयम सलेवकाहरुलाई 

मालसक १००० का दिले भत्ता लबतिर् गन े

        
288,000.00  

१५ 

मलहला स्वास््य स्वयम 

सलेवकाहरुलाई साइकल 

ममतत खचत 

मलहला स्वास््य स्वयम सलेवकाहरुलाई 

साइकल ममतत वापत वालर्तक रु १५०० 

          
36,000.00  

१६ 
मलहला स्वास््य स्वयम 

सलेवका बलृत्त लबकास कोर् 
गत आ.व. दखेीको कायतक्रमलाई लनिन्तिता 

         
200,000.00  

१७ 
गभतवती मलहला प्रोत्साहन 

भत्ता कायतक्रम 

गभतजाँचको लागी स्वास््य सस्थामा आउन े

मलहलालाई यातायात खचत वापत रु २५० का 

दिले ४ पटक सम्मको यातायत खचत अलन्तम 

गभत जाँचमात्र उपलधध गिाउन े

         
200,000.00  

१८ 
आमा समहू प्रवर धन 

कायतक्रम 

प्रत्येक आमा समहूलाई पनुतातजगी ताललम 

तथा स्टेसनिी खरिद 

          
50,000.00  

१९ 
लनमातर्/ममतत/लवलवध 

अनदुान 

स्वास््य चौकीहरूलाई एकमषु्ट अनदुान प्रदान 

गन े 

          
50,000.00  

२०  
स्वा. चौकीहरुमा कायतित ल्याव अलसस्टेण्ट 

हरुले हाल खाईपाई आएको पारिश्रलमक मा 

         
410,000.00  
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कमतचािीहरुको सवेा/सलुवधा 

  

बलृद्ध गिी मालसक  १५००० कायम गन े 

तोपगाछी स्वा. चौकीमा कायतित का.स.ले 

हाल खाईपाई आएको पारिश्रलमक मालसक रु 

१२५०० मा  कायम गन े 

          
32,500.00  

सामदुालयक स्वास््य इकाई लसम्लेमा कायतित 

अहवे तथा अनमीले हाल खाईपाई आएको 

पारिश्रलमक मालसक रु १६००० मा कायम गन े 
          

36,000.00  
;fd'bflos :jf:Yo O{sfO{ l;Dn] 
Aoa:yfkg vr{ 

         
100,000.00  

२१ 
नयाँ सामदुालयक स्वास््य 

इकाई स्थापना 

वाडत न.ं १, ३,  ४ तथा वाडत न.ं ७ मा १/१  

सामदुालयक स्वास््य इकाई स्थापना गिी 

सञ्चालन गन ेमध्ये २ स्थान 

         
500,000.00  

२२ 
चाल ुसामदुालयक स्वास््य 

इकाई सञ्चालन 

वाडत न.ं ५ लस्थत सामदुालयक स्वास््य 

इकाईको भवनमा लग्रलको बिेा लगाउन े

,लसललङ लगाउन,े लबद्यतु जडान 

          
50,000.00  

२३ अपाङ गता स्वास््य लशलवि 

कमल गाउँपाललकाका २ स्थानमा अपाङ गता 

सम्वलन्ध स्वास््य परिक्षर् लशलवि सञ्चालन 

गन े 

         
100,000.00  

२४ आयवेुद स्वास््य कायतक्रम 

कमल गाउँपाललका वाडत न.ं६ मा अवलस्थत 

आयवेुद अस्पतालमा स्वास््य सवेाको 

लनिन्तिता 

         
500,000.00  

२५ 
स्वास्थय ससं्थाहरुमा वगैचा 

लनमातर् लतन वटै स्वास््य ससं्थाहरुमा  

          
30,000.00  

२६ स्वास््य लजवन 
स्वास््य लजवन यापनका लालग सचतेना 

कायतक्रम 

         
100,000.00  

२७ गरु्स्ति स्वास््य सधुाि  ३ स्वास्थय ससं्था 125,000.00  
    जम्मा  6,782,500.00  

 



कमल गाउँपाललका 
 

-lglt sfo{qmd tyf ah]6 @)&%÷)&^_    
 

४) ललक्षत बगतका योजनाहरु 

क्र.सं योजनाको नाम इकाई िकम 

१ प्ललम्बङ ताललम   150,000.00 
२ वाइरिंङ ताललम   150,000.00 
३ राइलभंग ताललम (मलहला, परूुर्)   150,000.00 
४ मोटिसाइकल ममतत ताललम (मलहला, परूुर्)   150,000.00 
५ नेपाल आलदवासी जनजाती महासंघ   100,000.00 
६ धयलुटलसयन ताललम   150,000.00 
७ वलुटक ताललम   100,000.00 
८ रे्शन लडजाईन ताललम   150,000.00 
९ लैंलगक लहसंा सम्बन्धी ताललम   100,000.00 
१० नेततृ्व लबकास तथा उद्घोर्र् ताललम   150,000.00 
११ प्रस्तावना तथा प्रलतवदेन लेखन ताललम   150,000.00 
१२ जषे्ठ नागरिक  भवन लनमातर्   1,000,000.00 
१३ लहसंा लपलडत तथा बालवाललका कोर्   200,000.00 
१४ मलहलाहरुको लनम्ती पारिवािी लजवनयापन लशक्षा    100,000.00 
१५ लकशोिीहरुको लागी यौन तथा प्रजनन लशक्षा   100,000.00 
१६ गाउँपाललका स्तिीय बाल संजाल गिन तथा संचालन   50,000.00 
१७ लाग ुपदाथत तथा दवु्यतसनी न्यलुनकिर्   150,000.00 
१८ िालर्क सचेतना कायतक्रम   100,000.00 
१९ बाल क्लवका सदस्य तथा पदालधकािीहरुलाई परिचय पत्र   25,000.00 
२० सावतजलनक जग्गा सडक लकनािामा लग्रन वले्ट लनमातर् वकृ्षािोपर्   १०00,000.00 
२१ र्ोहोि मलैा व्यवस्थापन    200,000.00 
२२ सडकमा छाडा चौपाय लनयन्त्रर्   200,000.00 
२३ स्वास््य लवमा कायतक्रम (लवपन्न ि अपाङगता)   600,000.00 
२४ सावतजलनक सौचालय लनमातर् वडा नं. ३ को गोर्लाईन   1,000,000.00 
२५ वधशाला लनमातर् तथा व्यवस्थापन वडा नं. ३ को गोर्लाईन   1,000,000.00 
२६ स्थालनय पत्रपलत्रका प्रवतद्धन/ online समते   100,000.00 
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२७ लवगत आ. व. मा भएका लबकास लनमातर् लगायत सम्परु्त 

गलतलवलधहरुको संकलन तथा बलुेलटन प्रकाशन 

  150,000.00 

२८ योग लशलवि संचालन  ३ वटा 100,000.00 
२९ उत्कृष्ट कमतचािी पिुस्काि   50,000.00 
३० दललत समदुायको लागी लसप आय आजतन कायतक्रम (प्रस्तावका 

आधािमा) 

  150,000.00 

३१ अपाङ गताता भएका व्यक्तीका लागी लसप तथा आयआजतनका 

कायतक्रम (प्रस्तावका आधािमा) 

  150,000.00 

३२ लकशोिी मतै्री कायतक्रम तथा सेलनटिी प्याड लवतिर् कायतक्रम, 

सामदुालयक लबद्यालयका माध्यलमक तहका छात्राहरुलाई लकशोिी 

लशक्षा प्रदान गने ि लबद्यालयहरूलाई सेलनटिी प्याड लवतिर् गन े

  2,00,000.00 

३३ कमल गाउँपाललका परु्त सिसर्ाई कायतक्रम   3,00,000.00 
३४ गाउँपाललका स्तरिय खेलकुद लवकास 

 
11,00,000.00  

जम्मा िकम   95,25,000.00 
 

 गाउँपाललका स्तिीय पलहलो तथा दोश्रो प्राथलमतामा आधारित योजनाहरु 

५) मि मलन्दि तथा सामदूालयक भवन 

क्र. 

सं. 
योजनाको नाम 

वडा 

नं. 
िकम 

लप १ मा संचाललत योजनाहरु 

१ 

कमल पोखिी लडलमा कलम्तमा २०० जना अट ने सामदुालयक भवन 

लनमातर् गने । 
1 3,000,000.00 

२ ओम लवरर् ुपाञ्चायन मलन्दि ममतत  2 200,000.00 

३ 

लसदाथत सामदुालयक भवन लनमातर् (आ व २०७४।७५को बजटे दश 

लाखमा यस आ व वाट थप ५ लाख गिी पन्र लाख) 
४ 1,500,000.00 

लप २ मा संचाललत योजनाहरु 
४ सोलमािी महािाजी मलन्दि ि काललका मलन्दि संिक्षर्  (तािवाि घेिावेिा) १ 200,000.00 
५ गोिखनाथ मलन्दि ि कमलेश्वि लशव दगुात मलन्दि संिक्षर् (तािवाि घेिाबािा) १ 200,000.00 
६ नवदगु ेमलन्दि ि जलेश्वि लशवालय मलन्दि संिक्षर् (तािवाि घेिाबािा) १ 300,000.00 
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७ बाँसवािी दगुात मलन्दिको घिेावािा गनुतपने ।  १ 200,000.00 

८ 

क्याम्पा चोक उत्ति लवरर् ुपाञ्चायन मलन्दि परिसिमा लनमातर्ालधन 

सामदुालयक भवन लनमातर् पिुा गने 
२ 1,000,000.00 

९ चलुाचलुी मोडल क्लवको अधिुो भवन पिुा गने कायत ४ 200,000.00 

१० 

साकेलाथान भवन लनमातर् लशखि टोल पवुत ( आ व २०७४।७५को 

२००००० बजटे)  
४ 200,000.00 

११ चाज ुटुके्र लहमाली बाल केन्र भवन ममतत ५ 100,000.00 
१२ कमल ५ हभेने्लीपाथ भवन लनमातर् ५ 500,000.00 

१३ 

लत्रलोकेश्वि लशव मलन्दि लनमातर्, लशव पञ्चायन मलन्दि ममतत, 

िाधाकृरर् मलन्दि लनमातर् 
५ 400,000.00 

१४ गौिी शकंि लशबालय मलन्दिको सामदुालयक भवन लनमातर् (टोल नं २) ५ 400,000.00 
१५ लकंिात यमुामाङलहम तथा लशबालय मलन्दि घिेाबािा ५ 400,000.00 
१६ गउेरिया सामदुालयक भवन  ६ 1,000,000.00 
१७ सामदुालयक कृर्ी भवन अधिुो  ६ 500,000.00 
१८ पञ्चदवे सामदुायीक भवन  ६ 1,000,000.00 
१९ गउेरिया वजािको भवुनेश्विी सामदुायीक भवन लनमातर् ७ 250,000.00 
२० लकिात यमुा माङलहम भवन लनमातर् ७ 400,000.00 

२१ 

िङ गपिु मकेु्तश्वि लशव पञ्चायन तथा दगुात मलन्दिको अधिुो सामदुालयक 

भवन लनमातर् 
७ 500,000.00 

२२ लधमाल डाँडामा िहकेो वौद्ध गमु्बाको अधिुो भवन लनमातर् ७ 100,000.00 
२३ समाज उद्धाि सामदुालयक भवन वाह्रघिेको छत ढलाई  ७ 350,000.00 
२४ धिधिे सामदुालयक भवनमा झ्यालको गलृ, चेन गटे ि शौचालय लनमातर् ७ 150,000.00 
२५ बाह्रघिे पोखिी चौकमा िहकेो महािाजथान ममतत ७ 100,000.00 
२६ लसलद्धलबनायक गर्ेश मलन्दिको छाना लनमातर् ७ 100,000.00 
२७ लसता चौकमा िहकेो गर्शे मलन्दि ममतत ७ 50,000.00 
२८ लधमाल डाँडामा िहकेो महािाजथान ममतत  ७ 50,000.00 

 
 जम्मा िकम   13,350,000.00 
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६) मजदिु बलृत कोर्/भवन संलहता कायातन्यवनाः  5,00,000.00 
७) धयवसाय प्रवधतन कोर्ाः     2,00,000.00 
८) खेलकुद लवकासाः( केखात खेलमैदान ममतत तथा सधुाि) 5,00,000.00 
 

  ग) पवूातधाि के्षत्र 

१) सडक कालोपत्र,े स्तिोन्नती तथा ग्राभेल 

क्र. 

सं. 

योजनाको नाम वडा 

नं. 

 िकम  

लप १ मा संचाललत योजनाहरु 

१ बाँसवािी दखेी सनुािा सम्मको कमल १ ि २ को लसमानाको बाटोलाई 

स्तिोन्नती गनत ।   

1 700,000.00 

२ शकु्रवािेबाट कृरर् ेखोला सम्म जाने बाटो स्तिोन्नती गने ।  1 1,000,000.00 
३ सिङपाडाबाट सोलमािी बाटो स्तिोन्नती । 1 1,000,000.00 
४ बास ुकोइिालाको घिबाट गोसखान जाने बाटो कालोपत्रे (ढल समते) 3 2,000,000.00 
५ शालन्तटोल सडक कालोपत्रे  3 2,000,000.00 
६ गोपाल पाण्डेको घि हुद ैलैन बहादिु पौडेलको घि सम्म गोसखान जाने बाटो 

कालोपत्रे 

3 2,000,000.00 

७  पदम श्रेष्ठको जग्गाबाट पवुत बाटो नाला सलहत स्तिोन्नलत 3 1,600,000.00 
८  ज्योलत चौक सडक स्तिउन्नती 4 2,300,000.00 
९  एकता टोल सडक स्तिउन्नती 4 2,200,000.00 
१०  मादले तामाङ ग घि दलक्षर् पालथभिा टोल सडक  4 1,000,000.00 
११  लभडाडँा लत्रवरे्ी चौक कालो पत्रे गनत  5 2,700,000.00 
१२ िेडक्रस भवन उत्ति मगंलबािे बाटो ग्रभले गनत (टोल नं ४), भमुिाज मागत 

बाटो ग्रभले गनत 

5 300,000.00 

१३ मगंलबािे चौक पवुत झािबािी जाने कािे पलु सम्म जाने बोटो स्तिोन्नती गनत  5 400,000.00 
१४ खयिबािी लालधन्रा अधिुो मागत (वडा नं ६ ि ७ सम्यकु्त) 6 1,500,000.00 
१५ सामदुालयक कृर्ी मागत साधचुौतािा सम्म 6 1,500,000.00 
१६ वडा नं. ६ को भट्टिाई चौक दखेी लपङ गडाडा, श्रजृना चौक हुदँ ैबाह्रघिे जाने बाटो 7 1,800,000.00 

लप २ मा संचाललत योजनाहरु 
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१ १ नं वडामा रिङिोड लनमातर् गनत । 1 1,000,000.00 
२ कािमीलबाट पवुत लसवसताक्षी जोड ने बाटो स्तिोन्नती ि कल्भटतमा पंखा लनमातर् । 1 600,000.00 
३ श्याम चौधिीको घिबाट भट्टा सम्म ग्राभले 1 500,000.00 
४ मलु नहि दलक्षर् हरि बहादिु काकीको घि हुद ैउत्ति जाने बाटो ग्राभले ि 

माटोको काम 

1 300,000.00 

५  पतुली चौक हुद ैनहि चौक लार्ादी जोड ने ि बाकी िहकेो सडक लाई 

स्तिोन्नती गनत । 

1 1,000,000.00 

६  वडा नं. १ ि २ को लसमानामा पने सनुािा बाँसवािी सडक स्तिोन्नती गनत 2 600,000.00 
७  परु्त आङदमे्वकेो घि पवुत न्यौपाने टोल जाने बाटो स्तिोन्नती गनत 2 400,000.00 
८  भतु्लुङ पलु दखेी दवेीचौन जोड ने सडक स्तिोन्नती 2 1,000,000.00 
९  छलर्ल चोक दगांल टोलहुद ैमील डाडासम्म जोड ने सडक स्तिोन्नती 2 1,500,000.00 
१०  क्याम्पा बजाि पवुत गाउँपाललकाको जग्गा आफ्नो स्वालमत्वमा ललइ बाटो 

लनमातर् गनत 

2 925,000.00 

११  लवचािी लनिौलाको दोकान बाट दलक्षर् जाने बाटो रेन सलहत स्तिउन्नती 

तथा लदललप चापागाईको काँटा दखेी दक्षीर् केखात बजाि तर्त  आउने बाटो 

कालोपत्रे (६०/४०) साझदेािी 

3 1,600,000.00 

१२  जानकुा बालनयाको घि दखेी दलक्षर् लशबालय सडक कालोपत्रे 3 2,000,000.00 
१३   बढुाथोकीको घि दखेी बगाने टोल सम्म जाने बाटो स्तिोन्नलत 3 1,000,000.00 
१४   संगम मागतमा बाटो ग्राभले तथा कल्भटत ममतत 3 150,000.00 
१५  खानेपानीमा जानेबाटो ममतत 3 150,000.00 
१६  चलुाचलुी मोड डाँरे् टोल कृर्ी सडक 4 2,300,000.00 
१७ दलह चौक ,जीवन चौक ि छलर्ल चौक सडक स्ति उन्नती ४ ि ६ को 

संयकु्त कल्भटत सलहत 

4 2,000,000.00 

१८  मजुिुलभट्टा सड क पलश्चम टंक लव.क.को घि हुदँ ैलमल डाँडा जोड ने बाटो 

ग्राभले तथा कल्भटत लनमातर् ।  

4 ि 
६ 

800,000.00 

१९  लसतापिुी कालो पते्र बाटो (४ सय लमटि) रिसोललङ ममतत 4 350,000.00 
२०  बाले चौक केखात सडक माटो पिुाई तथा ग्राभले 4 200,000.00 

 नेपाल दगु्ध संस्थान दलक्षर् लकरर् ेदोभान सम्म स्तिउन्नती  500,000.00 
२१ पाडाजङु गी चोक दलक्षर् पवुत अलम्वका चौक सम्म सडक ग्राभले स्तिउन्नती 5 500,000.00 
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२२ l6sf/fd eट्ट/fO{sf] 3/ pQ/ rf+h' 6's|] ;8s :t/pGgtL 5 300,000.00 
२३ िलव प्रेिोल पम्प उत्ति सकुुम्बासी बस्ती ग्राभले, कमल ५ गजिुमखुी टोल 

पलश्चम बाटो ग्राभले 

5 500,000.00 

२४ lxdfnL dfu{ r'nfr'nL ;8s u|fe]n 5 200,000.00 
२५ सलहद मागत दखेी खयिबािी चौक सडक स्तिोन्नती 6 700,000.00 
२६ वडा कायातलय दखेी शलहद मागत सडक स्तिोन्नती 6 1,500,000.00 
२७ लशतलडांडा चौक दखेी श्रीमान थापा मगिको घिसम्म कल्भटत सलहत 6 1,000,000.00 
२८ नौले चौक दखेी डाँडा गाउँ हुदँै गौिादहसँग जोड ने बाटो उच्चस्तिीय ग्राभले 7 700,000.00 
२९ नौले चौक दखेी थापा टोल हुदँ ैधिधिे जाने बाटो उच्चस्तिीय ग्राभले 7 450,000.00 
३० लालध्वन्रा चौकबाट श्रजृना चौक, नौलसटे हुद ैस.मा.लव. जाने बाटो 

उच्चस्तिीय ग्राभेल 

7 1,500,000.00 

३१ गउेरिया चौक दखेी चािआली चौक सम्म उच्चस्तिीय ग्राभले 7 450,000.00 
३२ बाह्रघिे दखेी दलक्षर् सीता चौक जाने बाटो उच्चस्तिीय ग्राभेल 7 700,000.00 
३३ सीता चौक िङ गपिु सडक उच्चस्तिीय ग्राभले 7 250,000.00 
३४ बेलडागी सम्झना चौक दखेी मदनडाडा हुदँ ैसैलनक चौक जानेबाटो 

उच्चस्तिीय ग्राभेल 

7 450,000.00 

 
जम्मा िकम 

 
52,075,000.00 

 

२) पलू तथा कल्भटत 
क्र.सं योजनाको नाम वडा नं. िकम 

लप १ मा संचाललत योजनाहरु 

१ 
सिङपाडाबाट ढ याङग्री खोला सम्म ि िमशे दगंालको घि अगाडी ि 

घनश्याम गिुगाइँको घि अगाडी कल्भटत लनमातर् । 
१ 900,000.00 

२ 
 ढ याङ ग्री वजाि दखेी पलश्चम  तर्त को बाटोमा ढल लनमातर् ि धाधि 

गाउँ जाने बाटोमा कल्भटत लनमातर्  । 
१ 800,000.00 

३ १ नं वडाको लवलभन्न िाउँका ह्यमु पाइप व्यवलस्थत गनत । १ 200,000.00 
४ छाता चोकबाट आलदपिेुको उत्ति दवेी झोलामा पक्की पलु लनमातर्  २ 1,000,000.00 

५ 
समयगढ पाण्डे गाउँ हुद ैिाजन ढुगांनाको घि अगाडी बाटोको 

लसमल होलीमा पक्की पलु नमातर्  
२ 975,000.00 

६ कलवि होलीमा कल्भटत लनमातर् ४ 700,000.00 
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७ लहमाली मागत रेन लनमातर् गनत  5 1,400,000.00 
८ लहमाली मागत पलश्चम गहुशे्विी मागत रेन लनमातर् गनत 5 600,000.00 
९ िलव प्रेिोल पम्प पवुत  साईट गौिीगञ्ज ढल लनमातर् गनत ५ 600,000.00 
१० सोनापिु दखेी साधचुौतािा मागत कल्भटत लनमातर् ६ 700,000.00 
११ वडा कायातलय दखेी बार्ी मा.बी.मागत कल्भटत लनमातर् ६ 700,000.00 
१२ खयिबािी दलक्षर् होलीमा कल्भटत लनमातर् ६ 700,000.00 
१३ दलहचौक लजबनचौक खण्ड हकत  नेम्बाङ गको घि पवुत कल्भटत लनमातर् ६ 700,000.00 
१४ खयिबािी केदाि खड काको घि पवुत कल्भटत लनमातर् ६ 700,000.00 

१५ 
लदपक बांस्कोटाको घि पलश्चम लजत ब. बालनयाको घि छेउ होलीमा 

कल्भटत लनमातर् 
६ 500,000.00 

१६ धिधिे चांन्द ूहोली अधिुो कल्भटत लनमातर् ७ 1500000.00 
१७ नौलसटे दखेी बाह्रघिे जाने चांन्द ूहोलीमा अधिुो कल्भटत लनमातर् ७ 1500000.00 
१८ सैलनक चौक दखेी मदन डाँडा जाने होलीमा अधिुो कल्भटत लनमातर्  ७ 1000000.00 
१९ सैलनक चौक उत्ति नि बहादिु खजमुको घि पवुत होलीमा कल्भटत लनमातर्  ७ 800000.00 

 

लप २ मा संचाललि योजनाहरु 

१ लवरर् ुकडेलको घि छेउ ढ याङग्री खोलाको कटानमा तटवन्धन गनुतपने । १ 300,000.00 

२ प्रलदप पौडेलको ि िाम वढुाथोकीको घि अगाडी कल्भटत लनमातर्।  १ 600,000.00 

३ प्रगती चौक हुद ैितनचौन जाने बाटोमा कल्भटत लनमातर् गनत १ ि २ वडा 

लसमाना । 

१ 200,000.00 

४ प्रकाश लनिौला घि छेउमा कल्भटत (वगाने टोल) ३ 600,000.00 

५ जसदह होली सानो केखातमा कल्भटत ३ 500,000.00 

६ र्ाल्गनुन्द मागतमा कल्भटत लनमातर् (ईलाम लजल्ला जोड ने) ३ 600,000.00 

७ नि ब. सवुदेी (सकुुम्वासी ) भोला तामाङको घि नलजक स्ल्याव कल्भटत ४ 150,000.00 

८ समयगढ उत्ति डम्वि खलतवडाको घि पवूत दल बहादिु खडकाको घि छेउ 

कल्भटत लनमातर् 

४ 500,000.00 

९ l;tfk'/L blIf0f sfnf]kq] ;8sdf cfa:os :yfgdf sNe6{ ५ 300,000.00 
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lgdf{0f 

१० शलहद मागत रेन लनमातर् गनत ( टोल नं १ )  5 600,000.00 

११ िलव प्रेिोल पम्प पवुत उत्ति कल्भटत लनमातर् ि गहुशे्विी स्कुल पलश्चम छेउमा 

कल्भटत लनमातर्  

५ 600,000.00 

१२ मगंलबािे दखेी झािबािी जाने गउेरिया पलु लनमातर् ५ 2,600,000.00 

१३ लपङडाडा दलक्षर् नहकुल िाईको घि पलश्चम होलीमा स्ल्याप कल्भटत लनमातर् ७ 400000.00 

  जम्मा िकम 
 

23,925,000.00 
 

३) खानेपानी तथा सिसर्ाई 

क्र.स. योजनाको नाम वडा न िकम 

लप १ मा संचाललि योजनाहरु  
१  खानेपानी स्कीम नं ३ केिाधाप पलश्चमको 

व्यवस्थापन सधुाि ममतत तथा पाईप लवस्ताि 

2 300,000.00 

२  खानेपानी स्कीम न २ समयगढको व्यवस्थापन ि 

गरु्स्ति सधुािको कायतक्रम 

2 1,500,000.00 

३  क्याम्पा बजािमा नयाँ खानेपानी  स्थापना तथा लनमातर् 2 500,000.00 

६  क्याम्पा बजािमा सावतजलनक शौचालय लनमातर् गनत 2 500,000.00 

  जम्मा िकम 
 

2,800,000.00 
 

४)  बजाि व्यवस्थापन तथा अन्य 

क्र.स. योजनाको नाम वडा न िकम 

लप २ मा संचाललि योजनाहरु 

१ 
 वधशाला वजाि व्यवस्थापन नयाँ वस्ती व्यवस्थापन 2 500,000.00 

लप १ मा संचाललि योजनाहरु 
अन्य 

   यवुा लक्षीत कायतक्रम र्ीटनेश सेन्टि स्थापनाका लालग २  300,000.00 
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जम्मा िकम 800,000.00 
 

 

५) नदी लनयन्त्रर् 

क्र.स. योजनाको नाम वडा न िकम 
लप २ मा संचाललि योजनाहरु 
१  ढ याङग्री खोलाको दवु ैतर्त  लकनािामा ढुंगजेाली  2 800,000.00 
४  लससावाँध पैनी व्यवलस्थत गिी वाढी लनयन्त्रर् गनत 2 1,500,000.00 
५  ज्योती मा. लव. पलश्चम दक्षीर् भतु्लुङ  खोलामा ढुंगजेाली 2 300,000.00 
२  ज्योलतनगिको लसमानामा धिधिे लनयन्त्रर्को लागी ढंुगेजाली लनमातर् 2 500,000.00 
३  इन्र कुमाि श्रेष्ठ ि लधिेन श्रेष्ठको खेत पवूत भतु्लङु ग खोलामा तटवन्ध 4 700,000.00 

जम्मा िकम 3,800,000.00 
 

६) प्रयतटन प्रवधतन 

क्र.स. योजनाको नाम वडा न िकम 

लप १ मा संचाललि योजनाहरु  

१  पाडाजङु गी चोकमा झिना सलहतको िेललङ, टायल ि 

रु्लबािी लनमातर् गनत 

5 1,300,000.00 

लप २ मा संचाललि योजनाहरु 

१  वडा न. १ बाँसवािी अवलस्थत कमल पोखिीलाइ 

पयतटलकय क्षेत्र  लनमातर् गने । 

1 2,400,000.00 

२ चान्दहुोली लसमसाि व्यवस्थापन 7 500,000.00  
 जम्मा िकम 

 
4,200,000.00  

 

७) म्यालचङ्ग फण्ड 2,25,00,000.00 
८) ममाि सम्भाि कोर् 25,00,000.00 
९) लवदु्यि लवथिाि ििा ह्युमपाइप 75,00,000.00 
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१०) िटवन्धन 1,00,00,000.00 
११) l8=lk=cf/ lgdf{0f  35,00,000.00 
१२) cw'/f of]hgf ;+rfng 58,82,000.00 
घ) वािाविण ििा लवपद व्यवथिापन 
१ लवपद व्यवस्थापन 25,00,000.00 
२ tf/ hfnL af+; tyf af]/f vl/b 10,00,000.00 
ङ) संथिागि लवकास, सेवा प्रवाह ि सुिासन 
१ र्लनतचि तथा लर्क्चसत 20,00,000.00 
 २ सचुना प्रलवलध तथा सफ्टवयेि 9,15,000.00 
३ सवािी साधन तथा मलेशनिी ओजाि 95,00,000.00 

च) अन्य 

 वडास्तिीय कायतक्रम 

वडा न.ं १ को वडाबाट सचंालन हुन ेयोजनाहरु 

क्र. स. योजनाको नाम िकम 

 सडक ग्राभले तर्त   

१ ितन चौन ढुंगले टोल ि तलुसी दगंालको घि पवूत जाने बाटो ग्राभले । 550000.00 
२ माझागाउँ जाने बाटो ि शान्तीचौक दखेी वरीकाजीको घि सम्म जानेबाटो स्तिउन्नती 800000.00 
३ बालवुाडी चौक दखेी दलक्षर् ि धाधि गाउँ जाने बाटो ग्राभले 800000.00 
४ सोलमािी पवुतको नहिचौक दखेी परू्त ओझाको घि सम्मको बाटो ग्राभले गनत । 500000.00 
५ मलामी खाजा घि दलक्षर् ि नगेन्र वस्नेतको घि  दलक्षर् जाने बाटो ग्राभले गनत  800000.00 
६ बाह्रलवग ेहुद ैप्रसाई चौक सम्मको बाँकी सडक स्तिउन्नती 500000.00 
७ सकुुम्वासी टोल जाने बाटो ि रुपा लनिौलाको घि पलश्चम जाने बाटो ग्राभले  600000.00 
८ मरिया कमल पलुको ममतत ि रू्लवािी चौक जाने बाटो ग्राभेल । 600000.00 
९ बाँसवािी काललका प्रा.लब. लबद्यालय व्यवस्थापन खचत । 300000.00 
१० बाँसवािी चौकबाट ढ याङ ग्री खोलासम्म दइु िाउँमा स्लाप कल्भटत लनमातर्  । 600000.00 
११ १ नं वडाको लवलभन्न िाउँका ह्यमुपाइप व्यवलस्थत गनत । 85000.00 

 (ललक्षत कायतक्रम तर्त )  
 मलहला सम्वलन्ध कायतक्रम  

१ लसलाइ कटाइ तर्त  80000.00 
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२ व्यटुी पालति तर्त  40000.00 
३ ढाका कपडा बनुाइ तर्त  70000.00 
 खेलकुद तर्त   

४ यस वडामा खेलकुद सम्वन्धी लवलभन्न कायतक्रम गनत ि खलेकुद सामाग्री खरिद गनत । 150000.00 
 जेष्ठ नागरिक तर्त   

१ सिङपाडा बजािमा जषे्ठ नागरिक चौतािो लनमातर् गने । 120000.00 
 अपांगता तर्त   

१ अपांगता सम्वलन्ध लवलभन्न कायतक्रम संचालन गनत । 50000.00 
 बालवाललका तर्त   

१ बाल क्लवलाइ बालमतै्री अलभमलुखकिर् कायतक्रम संचालन गनत । 40000.00 
२ सामदुालयक लबद्यालयलाइ खेलकुद सामाग्री लवतिर् गनत । 100000.00 
 आलदवासी जनजाती तर्त   

१ सकुुम्वासी टोलमा संथाल जातीको लवलभन्न कायतक्रम गनत । 30000.00 
२ हुप्पा टोल संथाल वस्तीमा माझी थान लनमातर् गनत । 30000.00 
३ बाह्रलवग ेसंथाल वस्तीमा माझी थान लनमातर् गनत । 30000.00 
४ ढ याङग्री बजािमा लाग्ने मेलाको व्यवस्थापन गनत । 20000.00 
५ लोपोन्मखु मीस्त्री जातीहरुको लवसहरि मलेा व्यवस्थापन गनत । 20000.00 
६ काि लमल पवुत सताि वस्तीलाई थान लनमातर् 30000.00 
७ बाँसवािी बजािमा लाग्ने संथाल जातीको मेलालाइ व्यवस्थापन गनत । 20000.00 
 दललत तर्त   

१ यस वडा लभत्रका दललतहरुका लागी लसप मलुक तथा आयआजतन कायतक्रम सम्पन्न गनत । 35000.00 

 जम्मा 
7000000.0
0 

 

वडा नं. २ को वडाबाट संचालन हुने योजनाहरु 

क्र. स. योजनाको नाम िकम 
 

सडक, मलन्दि, सामदुायीक भवन, कल्भटत आदी 
 

१ सडक ग्राभलेाः (कुल बहादिु श्रेष्ठको घि दक्षीर् लोकनाथ दलुालको घिसम्म,  

महतिा टोल जाने बाटो, थापागाउँ छेउका नयाँ वस्ती, टुलपन्र लघलमिेको घि पलश्चम 

भतु्लुङ खोला सम्मका बाटाहरु) 

500,000.00 
२ गोपाल काकीका घि छेउमा िहकेो लसदे्धश्वि लशव मलन्दिको भौलतक सधुािका लागी 100,000.00 
३ समयगढ दगुात मलन्दि व्यवस्थापनका लागी 100,000.00 
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४ लजिायो टोलबाट बाँसवािी जोड ने बाटो ग्राभले 200,000.00 
५ ईन्र लोहनी बोलडङ जाने बाटोलाई ग्राभेल 60,000.00 
६ भतु्लुङ जल उपभोक्ता सलमतीको लागी सामदुालयक भवन नलमातर् 300,000.00 
७ बलुद्धमान पौडेलको घि पलश्चम डाडाँ गाउँ पदम पाण्डेको घि दक्षीर् िाजन ढुंगानाको 

घिसम्म बाटो ग्राभले 

400,000.00 
८ चट पटेबालको घिबाट दक्षीर्तर्त  हुद ैगौिादहको लसंचाई नहिसम्म गएको पृ् वीमागत 

सडकमा ग्रावले 

400,000.00 
९ सवतजीत माझीको घिबाट पलश्चम भतु्लङुपलुको बाटोमा जोलडने बाटोलाई ग्राभले 400,000.00 
१० तािा काकीको घिबाट दक्षीर् कृरर् खलतवडाको घि छेउसम्मको बाटो ग्राभले 400,000.00 
११ लदपक पिाजलुीको घि पवुत केखात क्याम्पा सडक जोडन ग्राभेल 100,000.00 
१२ ज्योलतनगि लमलडाडा िाजन लसटौलाको घि अगाडीको बाटो ग्राभले 100,000.00 
१३ आलदपिेु छाता चौक ज्योतीनगि सडक ग्राभले 100,000.00 
१४ दवेी झोला कटान लनयन्त्रर्का लागी तािजालीमा ढुङगा भने 200,000.00 
१५ लवरर् ुपाञ्चायतन मलन्दि भालुगाउँमा िष्ट लनमातर् गनत 200,000.00 
१६ लवि बहादिु घि पवुत हुद ैदगुात काकीको घि पवूत पाथीभिा बोलडतङ जाने बाटोमा दवेी 

झोलामा स्ल्याव कल्वटत लनमातर् 

200,000.00 
१७ जदेु्ध माझीको घि पलश्चम जाने बाटो केखात क्याम्पा सडक जोड नका लागी ग्राभेल 200,000.00 
१८ जीवलाल गौतमको घि छेउमा पैनीमा  स्ल्याव कलभटत 300,000.00 
१९ क्याम्पा चोक उत्ति कमला मा वी पलश्चम कमल खोला सम्म स्ति उन्नती 300,000.00 
२० कमल गाउँपाललका भवन अगाडीबाट दक्षीर् जाने बाटोमा ग्राभले 200,000.00 
२१ वडा नं ३ को लसमान लसमलडाँगी दखेी प्रेम आङदमे्बेको घि पवूत कल्भटत पलु सम्म 

बाटो ग्राभले 

400,000.00 
२२ चलुाचलुी क्लवको अधिुो भवन लनमातर् 300,000.00 
२३ स्वास््य चौकी तोपगाछी अगाडीको सडक स्तिोन्नती 300,000.00 
२४ पसु्तकालय लबकासका लागी 100,000.00 
२५ ओमकािेश्वि मलन्दि ममतत 100,000.00  

ललक्षत वगत 
 

१ खलेकुद यवुा तर्त  200,000.00 
२ अपाङगता तर्त  30,000.00 
३ जषे्ठ नागरिक 70,000.00 
४ बालबाललका तर्त  50,000.00 
५ मलहला तर्त  50,000.00 
६ दललत तर्त  40,000.00 
७ आलदवासी जनजाती तर्त  100,000.00  

जम्मा 6,500,000.00 
 

वडा नं. ३ को वडाबाट संचालन हुने योजनाहरु 

क्र. स. योजनाको नाम िकम 
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१ आदशत टोल सडक स्तिोन्नलत 300,000.00 

२ जगन्नाथ र्ागोको घि पलश्चम माङलहम जाने बाटो स्तिोन्नलत 100,000.00 

३ जनु ुललम्बकुो घि दखेी ित्नमानको घि सम्म सडक स्तिोन्नलत 300,000.00 

४ तोया लघलमिे देखी ढकाल टोल सम्म जाने बाटो ग्राभले 100,000.00 

५ लबज ुथेबेको घि छेउमा सडक ग्राभले 100,000.00 

६ आलदत्य मागत सडक स्तिोन्नलत 500,000.00 

७ सजृना क्लब पवूत ढकमाया लशवाकोटीको घि छेउमा सडक ग्राभले 100,000.00 

८ लसद्धी नािायर् श्रेष्ठको दखेी गमुान लसंहको सम्म सडक लनमातर् 500,000.00 

९ नैना लसंह बोहोिाको घि दखेी निेन्र बोहोिाको घि सम्म बाटो ग्राभले 150,000.00 

१० xl/ e'h]nsf] 3/ blIf0f k|]ds'df/L lg/f}nfsf] 3/ hfg] af6f] 100,000.00 

११ लतलक पौडेलको घि पलश्चम िाईस लमल जाने बाटो ग्राभले 100,000.00 

१२ पणु्य गिुागाईको घि पलश्चम ढ याङ ग्री खोला जाने बाटो ग्राभेल 100,000.00 

१३ तम ूगमु्बा जाने बाटो ग्राभले 100,000.00 

१४ मलल्लकको काि लमल पवूतको सडक ग्राभले 100,000.00 

१५ शान्ता मलुखया घि पवूत जाने बाटो 100,000.00 

१६ ईन्र दगंालको छेउ बगाने टोल जाने बाटो ग्राभले 200,000.00 

१७ कमला ललम्बकुो घि दखेी मनोज दगंालको घि सम्म बाटो ग्राभले 100,000.00 

१८ दवेी झोला अधिुो कल्भटत लनमातर् 200,000.00 

१९ प्रगलत मागत अधिुो ग्राभले लनमातर् 100,000.00 

२० xl/s[t u'?s'n lzIff ejg lgdf{0f 500,000.00 

२१ मलहला लबकास कायतक्रम 200,000.00 

२२ बालबाललका लबकास कायतक्रम 150,000.00 

२३ दललत लबकास कायतक्रम 150,000.00 

२४ जषे्ठ नागरिक लबकास कायतक्रम 100,000.00 

२५ अपाङ गताता लबकास कायतक्रम 150,000.00 

२६ आलदबालस जनजालत कायतक्रम 200,000.00 
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२७ खलेकुद यवुाहरुलाई 150,000.00 

२८ कृर्ी सम्बन्धी आयआजतन मलुक 100,000.00 
 

लसँचाई 
 

२९ केखात खोला पैनी ममतत 100,000.00 
 

बन तथा वाताविर् 
 

३० वकृ्षािोपर् कायतक्रम 50,000.00 
 

धालमतक तथा साँस्कृलतक 
 

३१ तम ूगमु्बा घिेाबाि 200,000.00 

३२ लसंहदलेव मलन्दि घिेाबाि 200,000.00 

३३ लकँिातेश्वि लशबालय मलन्दि लबस्ताि 100,000.00 

३४ माङलहम भवन लवस्ताि 200,000.00 
 

स्वास््य तर्त  
 

३५ स्वास््य लशलवि 50,000.00 

३६ योग स्वास््य लशलवि 50,000.00 
 

जम्मा िकम 6,000,000.00 
 

वडा नं. ४ को वडाबाट संचालन हुने योजनाहरु 

क्र. स. योजनाको नाम िकम 
 

सडक ग्राभले 
 

१ लमत्रलाल पिाजलुलको घि पवूत ग्राभले, लोक बहादिु वस्नेतको घि पवुत झोलङु ग े

पलु जोडन ेबाटो ग्राभले, तािा चापागाईको घि दलक्षर् ग्राभेल, ज्ञान प्रसाद 

गुिँागाईको घि पवुत दलक्षर् गिैीगाउँ सडक, बागलवि टोल सडक, नेपाल दगु्ध 

संस्थान पलश्चम, महालवि थापा टोल सड क ग्राभले 

850,000.00 

२ नालनिाम पौडेलको घि दलक्षर् ढ याङ ग्री खोला पलु सम्म, गरुुङ लमल डाँडा 

उत्ति बाटो ग्राभले, िाई यायोख्या साकेला जाने बाटो, अमलडागी कोइिालको 

घि पलश्चम ढुंगलेको घि पछाडी सम्म माटोको काम तथा ग्राभेल, डाँरे् सडक 

सामसङु ग टोल लभत्र जाने सडक ग्राभले 

650,000.00 
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३ मादल ेतामाङको घि उत्ति अधिुो ग्राभले, शालन्तिाम काकीको घि दखेी 

वधैनाथ िाकुि घि पवुत दलक्षर् कलविे होलल, लामा टोल हुदँ ैदललत वलस्त, 

पोख्रले प्रलतष्ठान 

700,000.00 

४ गरुुङ ग लमलडाडा दलक्षर् सडक स्तिउन्नती 1,000,000.00 
 

कल्भटत 
 

५ एकता टोल भतु्लङु कल्भटत पंखा लनमातर् 200,000.00 
६ मलन्डक िाम िाईको घि उत्ति कल्भटत पंखा लनमातर् 200,000.00 
७ अमतृ िाई घि पलश्चम कल्भटत पंखा लनमातर् 50,000.00 
८ नि बहादिु सवुदेीको घि पवुत स्ल्याव कल्भटत लनमातर् 250,000.00 
९ दातािाम घि नलजक पलु मतमत 80,000.00 
१० an axfb'/ tfdf·sf] 3/ 5]pdf cw'/f] sNe6{ 70,000.00 
११ नेत्र कोइिालाको घि पवूत बाटोमा कल्भटत लनमातर् 300,000.00 
१२ खानेपानी लस्कम नं. ३ ढयाङग्री खोलामा झोलङु ग ेपलु लनमातर् 150,000.00 

 
मिमलन्दि 

 

१३ जलकन्या दलेव एकता टोल, लशव पञ्चायन मलन्दि 200,000.00 
१४ लसंहदलेव थान (लावती टोल), श्री बिाह दवे मलन्दि, महािाज थान (इन्र श्रेष्ठ , 

लधमाल ग्राम थान अधिुो, सिस्वती टोलमा वौद्ध गमु्वा, परुपेश्वि मलन्दि 

300,000.00 

१५ लसंह दलेव दबेालय िष्ट घिेावािा, पशपुलतनाथ लशबालय मलन्दि लनमातर्, लवश्वनाथ 

लशबालय मलन्दिमा टहिो लनमातर्, दलेवथान घिेावािा (सिस्वती टोल) 

350,000.00 

१६ लसतापिुी साकेलाथान घिेावाि 100,000.00 
१७ लवलभन्न खलेकुद तर्त  200,000.00 
१८ बालबाललका (बालबाललकाको कायतक्रमको आधािमा) 150,000.00 
१९ जषे्ठ नागरिक (जषे्ठ नागरिक सम्मान लतथत यात्रा स्वास््य उपचाि 100,000.00 
२० अपाङ गता, (अपाङ गता भएका व्यलक्तलाई सहयोग हुने कायतक्रम) 50,000.00 
२१ दललत तथा लपछडा वगत (कायतक्रम पेश भए अनसुाि) 50,000.00 
२२ मलहला लवशरे् कायतक्रम 50,000.00 
२३ वमेौसमी तिकािी 100,000.00 
२४ जनजाती आलदवासी 50,000.00 

 
जम्मा िकम 6,200,000.00 
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वडा नं. ५ को वडाबाट संचालन हुने योजनाहरु 

कं्र. सं. योजनाको  नाम िकम 

१ कृर्ी मागत ग्राभले गनत (टोल नं १) ि लसतापिुी मागत ितुवा पलु पवुत बाटो ग्राभले 

गनत (टोल नं १) 

600,000.00 

२ िाधा कृरर् मलन्दि दखेी सताि डाडा सम्म सडक स्तिोन्नती (टोल नं ५) 300,000.00 
३ लभ डाडा पवुत दलक्षर् सलहद मागत सम्म सडकको उत्ति रेन लनमातर् (टोल नं ३) 400,000.00 
४ गेउरिया नया ँपलु पलश्चम उत्ति लोक मागत सम्म अधिुो सडक स्तिोन्नती (टोल नं ४) 400,000.00 
५ गर्शे मलन्दि दलक्षर् लहमाली मागत सम्म सडक स्तिोन्नती (टोल नं २) 200,000.00 
६ गउेरिया कािे पलु पवुत लकिात धाम मागत नमनुा सडक सम्म बाटो ग्रभले गनत 

(टोल नं ५) 

250,000.00 

७ ऋर्ी िाजवशंीको घि जाने बाटो  ग्राभले लभडाडा सम्म गनत (टोल नं ३) 100,000.00 
९ गेउरिया कािेपलु पवुत उत्ति िाधाकृरर् मलन्दि सम्म सडक स्तिोन्नती गनत (टोल नं ५) 250,000.00 
१० ितवुा पलु मलुन पवुत पलश्चम बाटो ग्राभले गनत (टोल नं २) 300,000.00 
११ लगता आयल पवुत उत्ति लहमाली मागत सम्म सडक ग्राभेल गनत (टोल नं २) 200,000.00 
१२ शालन्तमागत अधिुो सडक स्तिोन्नती गनत (टोल नं ५) 500,000.00 
१३ लत्रवरे्ी चौक ढल लनमातर् गनत (टोल नं ३) 350,000.00 
१४ कमल ५ लस्थत लवधवा दोभान दखेी चाज ुि ितवुा दोभान हुद ैितवुा पलु कमल 

६ को लसमाना सम्म तटबन्ध लनमातर्को लागी DPR तयाि गनत 

300,000.00 

१७ शालन्तमागत रेन लनमातर् गनत (टोल नं १) 500,000.00 
१८ बसन्त चौक अमिलदप पैनी कल्भटत लनमातर् ि ५० लमटि ढल लनमातर् गनत 500,000.00 
१९ लसम्ले मागत लचसेनी होलीमा कल्भटत लनमातर् गनत (पंखा सलहत) 400,000.00 

 मि मलन्दि तर्त   
१ जलकन्या मलन्दि लनमातर् ि जमीन घिेाबेिा (टोल नं १) 150,000.00 
२ पारुहाङ ग लकिातेश्वि लशव मलन्दि घिेाबेिा तथा ममतत गनत (टोल नं ५) 200,000.00 
३ पालथभिा मलन्दि लत्रवरे्ी चौक घिेाबेिा (टोल नं ३) 200,000.00 
 

ललक्षत बगत तर्त  
 

१ दललत तर्त  30,000.00 
२ जषे्ठ नागरिक तर्त  70,000.00 
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३ लपछडा 30,000.00 
४ आलदबासी जनजाती 50,000.00 
५ मलहला तर्त  50,000.00 
६ अपाङ गता तर्त  40,000.00 

बालबाललका तर्त  
१ उद्घोर्र् ताललम 30,000.00 
२ बाल क्लवहरुलाई शलैक्षक तथा खलेकुद सामाग्री खरिद 50,000.00 

यवुा खलेकुद तर्त  250,000.00 
 

जम्मा िकम 6,700,000.00 
 

वडा नं. ६ को वडाबाट संचालन हुने योजनाहरु 

क्र.स. योजनाको नाम िकम 

१ पवुातधाि लबकास 
 

क मखे बहादिु लघलमिेको घि दखेी पलश्चम यवुिाज ओली टोल,लदपक ललम्बकुो 

घि पलश्चम आदशत टोल,दवे ताजपरुियाको घि उत्ति सजृनलशल गाई 

र्ामतसम्म,िाम लमश्रको घिदखेी नसतिी जोड ने बाटो,कृर्ी मागत पलश्चम 

सकुुम्बासी बस्ती 

450,000.00 

ख िामटुोल पवुत नयाबँस्ती, ित्नपिु टोलबाट पवुत पैनी सम्म जाने बाटो, र्ाईटिको 

घि दखेी पञ्चकन्या आ.लब. सम्म 

600,000.00 

ग बेन ुप्रसाद लशवाकोटीको पिुानो टोल, माईती चौक पलश्चम 250,000.00 
घ उच्चस्तरिय ग्राभेल 

 

ङ संन्थाल चौक दखेी आर्न्त चौक सम्म 1,000,000.00 
च वडा कायातलय धयापारिक सटि िंङ गिोगन, बायरिङ ग तथा गेट लनमातर् 500,000.00 
छ धालमतक तथा सामालजक भवन तथा घिेाबािा 

 

ज ित्नपिू टोल सामदुालयक भवन अधिुो छाना 150,000.00 
झ सोनापिु महािाज थान लनमातर् 50,000.00 
य सोनापिु लधमाल ग्राम थान 100,000.00 
ट महािाजथान संिक्षर् सलमलत मैनाखोता घिेाबािा 50,000.00 
ि लजम्दाि चौक महािाजथान घिेाबािा 50,000.00 
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ड भवुनेश्विी दगुात मलन्दि गउेरिया 100,000.00 
ढ लक्ष्मीनािायर् मलन्दि अधिुो भवन 300,000.00 
र् खयिबािी सामदुालयक भवनमा झ्यालढोका, गलृ तथा िङ गिोगन 300,000.00 
२ आलथतक लबकास 

 

क वडाका कृर्कहरुको लजबनस्ति बलृद्ध गनतकालागी सधजी खेतीकालागी ग्रीन 

टनेल १० थान 

200,000.00 

ख गड यौला मल लनमातर् ताललम तथा अनदुान १० थान 100,000.00 
ग साना लसचाई (समहुमा मोटि लबतिर्ा) ५० प्रलतशत अनदुान १० थान 200,000.00 
घ पशपुालक कृर्कहरुलाई पश ुलबमा बापद कृर्कले धयहोनुतपने िकमको ५० 

प्रलतशत अनदुान ४०० 

200,000.00 

ङ साना तथा मझौला धयबसालयक कृसकहरुलाई कायतक्रममा आधारित 

अनदुान प्रलत अनदुान १०००० 

200,000.00 

३ सामालजक लबकास 
 

क सामालजक सचेतना अलभबदृ्धी कायतक्रम 60,000.00 
४ खलेकुद 

 

क वडामा खेलकुदको माध्यमबाट यवुा परिचालन तथा सामालजक लबकास 

कायतक्रम 

100,000.00 

५ मलहला 
 

६ j8f leqsf u[lx0fL dlxnfx?nfO{ lzkd'ns tflnd, cfo cfh{g 
sfo{qmd tyf r]tgfd'ns sfo{qmdsfnfuL 

100,000.00 

७ बालबाललका 100,000.00 
८ जषे्ठ नागरिक 75,000.00 
९ अपाङगता 75,000.00 
१० दललत 30,000.00 
११ आलदबासी । जनजाती 80,000.00 
१२ लपछडा बगत 30,000.00 
१३ बन बाताबिर् तथा लबपद  धयबस्थापन 

 

क बन तथा भ ुसंिक्षर् 100,000.00 
ख र्ोहोिमलैा धयबस्थापन 100,000.00 
ग गउेरिया खोलामा आबस्यक स्थानमा लनयन्त्रर् तथा तटबन्ध 250,000.00 
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घ सशुासन तथा संस्थागत लबकास 100,000.00 
 

जम्मा िकम 6,000,000.00 
 

वडा नं. ७ को वडाबाट संचालन हुने योजनाहरु 

क्र.स. योजनाको नाम िकम 
 

स्तिउन्नती तथा ग्राभले 
 

१ लालधोन्रा चोक उत्ति नमनुा बोलडतङ स्कुल दखेी पवुत लकिाँत चोक सम्म 450,000.00 
२ झकात लशवलाल सवुलेदको घि दलक्षर् गौिादह ५ जोड ने बाटोमा ग्राभले 70,000.00 
३ स.मा.लव. दलक्षर् दललत बलस्त हुद ैलमयाटोली जाने बाटो ग्राभेल 90,000.00 
४ बाह्रघिे मलालम चौतािा पलश्चम जाने बाटो ग्राभले 60,000.00 
५ बाह्रघिे गोपाल लोहनीको घि दलक्षर् तर्त  जाने बाटो ग्राभेल 100,000.00 
६ पजुा दगंालको घिदखेी आलशर् लालमछानेको घि जाने बाटो ग्राभले 70,000.00 
७ लसताचोक उत्ति बाट पलश्चम जाने बाटो ग्राभले 90,000.00 
८ लपङडाँडा दलक्षर् नहकुल िाईको घि दखेी पवुत पारिजात चोक सम्म ग्राभले 130,000.00 
९ मलन्दि डाँडा वखृ बहादिु बस्नेतको घि बाट पवुत आयवुलेदक हलस्पटल जाने 

बाटोलाई ग्राभले 

100,000.00 

१० लबरर्कुठ्ठा र्लडन्र लनिौलाको घि दलक्षर्को बाटो ग्राभेल 70,000.00 
११ सैलनक चोक लजत बहादिु ललम्वकुो घि पलश्चम सजृना चौक जोड ने बाटो 

ग्राभले लनमातर् 

100,000.00 

१२ मदन डाँडा डम्वि तामाङको घि दखेी दलक्षर् मकुुन्द सेन्चिुीको घि सम्म जोन 

बाटो ग्राभले 

90,000.00 

१३ पारिजात चोक बाट दलक्षर् लजत बहादिु िाईको घिबाट पलश्चमको अधिुो 

ग्राभले 

90,000.00 

१४ जबेग ुटोलबाट पलश्चम दलक्षर् जाने बाटो ग्राभले 70,000.00 
१५ लवलभन्नबाटोहरु ममततका लागी 300,000.00 

 
कल्भटत लनमातर् 

 

१६ नमनुा बोलडङ ग स्कुल छेउ कल्भटत लनमातर् 450,000.00 
१७ भट्टिाई चोक दलक्षर् हस्त खत्रीको घि दलक्षर् स्ल्याप कल्भटत 600,000.00 
१८ लतनलसटे दलक्षर्को होलीमा कल्भटत लनमातर् 600,000.00 
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१९ लालधोन्रा चोक दलक्षर् कृरर् िाईको घि उत्ति स्ल्याप कल्भटत 650,000.00 
२० लशव कुमाि िाईको घि छेउ हमेपाईप कल्भटत 270,000.00 
२१ गउेरिया बजाि पलश्चम तर्त  कल्भटत 400,000.00 

 
सामदुालयक भवन तथा समाधीस्थल 

 

२२ लतनलसटे समाधीस्थल घिेावािा 150,000.00 
२३ झकातमा िहकेो महािाजथान ममतत 50,000.00 
२४ िंगपिु बजािको अधिुो टहिोको भईु लनमातर् 100,000.00 
२५ एकता चोक दलक्षर्मा िहकेो लसंहदलेव मलन्दिको शौचालय 100,000.00 
२६ मलन्दि डाडामा िहकेो गरुुकुल पािशाला भवनको पलस्टि झ्यालढोका ि 

लसढी लनमातर् 

300,000.00 

२७ तीन टोलीया डाँडा गाउँमा िहकेो प्रगतीलशल क्लवको भवन ममतत 70,000.00 
 

समालजक लबकास 
 

१ बेमौसमी तिकािी खतेीका लागी मलहला व्यावसायी समहुहरुलाई सालवक ५ 

वडामा १/१ थान लग्रन टनेल लवतिर् 

150,000.00 

२ यवुाहरुका लागी खेलकुद कायतक्रम ि खेलकुद सामग्री खरिद 200,000.00 
३ दललत समदुायका लागी कायतक्रम 35,000.00 
४ आलदवासी जनजातीका लागी 80,000.00 
५ अपाङता समहुका लागी 35,000.00 
६ जषे्ठ नागरिकहरुका लागी कायतक्रमाः 50,000.00 
 

बालबाललका ललक्षताः 
 

१ कम्प्यटुि ताललमका लागी 40,000.00 
२ मनोसामालजक पिामतस 40,000.00 
३ कृर्ी तथा पश ु

 

४ धयावसालयक बेमौसमी तिकािी उत्पादनका लागी १० समहु व्यावसालयहरु 

लाई लग्रन टनेल लवतिर् 

200,000.00 

५ पशपुालक कृर्कहरु लाई पश ुलबमा ५० प्रलतशत अनदुान २०० थान 150,000.00 
 

जम्मा 6,600,000.00 
 

कुल जम्मा िकम 45,000,000.00 
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 प्रदशे तथा केन्रमा माग गन ेयोजनाहरु 

क्र. स. योजनाको नाम वडा नं. 

१ बाँसवािी, सकु्रवािे, ितनचौन, हुद ैतलुसी दगंालको घिबाट लविभर पोख्रलको घि हुद ै

माझागाउ, झापाली इटाभट्टा,सोलमािी, गढुिमािी, बाट प्रसाइ चौक, सिङपाडा, ढ याङ ग्री 

सनुाहािा हुद ैबाँसवािी जोड ने ४० लर्टे रिङिोडको अवधािर्ा अनरुुप माटो पनुे ि ग्राभले 

गने कामको लागी । 

१ 

२ बाँसवािी बजाि क्षेत्रमा िहकेो कमल गा.पा.को कमल पोखिी लाई पयतटलकय क्षेत्र 

बनाउन पोखिी वरिपिी घिेावािा ि पोखिीको लवचमा कमलको रु्ल आकािको भ्य ू

टावि, लचल्रेन पाकत  ि लपकलनक स्पोटतको रुपमा लबकास गनत । 

१ 

३ बाँसवािी दखेी सनुाहािा सम्मको कमल १ ि २ को लसमाना िहकेो ढ यांग्री खोलामा पलु 

लनमातर् 

१  ि २  

४ ढ यांग्री बजािबाट पाडाखोपी लवचको ढयाङग्री खोलामा पलु लनमातर् १ 

५ सोलमािी सिङपाडा लवचको ढ याङग्री खोलामा पलु लनमातर् १ 

६ लसग्दले टोलबाट वालुवाडी जोड ने िाउमा झोलङु ग ेपलु । १ 

७ सोलमािी चौकबाट सिङपाडा जोड ने करिव ३.५ लक.लम. सडक कालोपत्रे १ 

८ ढकालगाउँ दलेवस्थान हुद ैशान्तीचोक वडा नं. १ ि २ जोडने ढ याङग्री खोलामा पलु 

लनमातर् 

१ ि २  

९ सिङपाडा पलश्चम सताि वस्ती हुद ैजाने ढयाङग्री खोलामा झोलङु ग ेपलु १ 

१० नयाँ बजािबाट लक्ष्मी टोल जाने धादि खोलामा झोलुङग ेपलु १ 

११ बाँसवािी दखेी सनुाहािा सम्मको कलम १ ि २ को लसमाना िहकेो ढ याङग्री खोलामा 

पलु लनमातर् 

१ ि २ 

१२ क्याम्पा सकुुम्वासी टोल दखेी उत्ति आपँडाडा हुद ैसनुाहािा सम्मको कमल खोलामा 

पक्की वाध लनमातर् 

२ 

१३ छलर्ल चौक -समायगढ जोडने ढ याङग्री खोलामा पलु लनमातर् २ 

१४ क्याम्पा बजाि-छलर्ल चोक सनुािा जोडेन सडक नाला सलहतको कालोपते्र २ 

१६ कमला मदन आलश्रत मा. लव. अगाडी िहकेो कमल खोलालाइ पलक्क वाध वाधी उक्त क्षेत्रमा 

िहकेो जमीनमा नेपालका सवै जातजातीहरुको भेर्भरु्ा सलहतको संग्रालय लनमातर् 

२ 

१७ क्याम्पाको पवूत उत्तिमा खानेपानीको ट याङंकी लनमातर् २ 

१८ तोपागछी स्वास्थ चौकीलाई १५ सैयाको अस्पतालमा रुपान्तिर् गने २ 
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१९ भालगुाउ चौिीमा िहकेो लजर्त कल्भटत पनु लनमातर् २ 

२०  लमलन टोल ज्योतनगि हुदँ ैछाता चौक सम्म कालोपते्र २ 

२१ लसमलडागी हुद ैक्याम्पा पलु सम्म पक्की वाध लनमातर् २ 

२२ लससावाधको पैनीलाई वन्द गिी बाटो लनमातर् गने ि खोला लनयन्त्रर्  २ 

२३ र्त्तवेाध ओभिफ्लो तथा ढुंगेजाली  २ 

२४ गा.पा. भिी खानेपानी लवस्ताि तथा सधूाि २ 

२५ प्रसाइ चौक दखेी बाह्रलवघ ेहुद ैगौिादह जोड ने बाटो कालोपत्रे २ 

२८ ढ याङ ग्री खोलामा पक्की पलु गोसखानको छेउमा ३ 

२९ ढ याङ ग्री खोलामा पक्की पलु खानेपानी लस्कम न ३को छेउमा (वडा नं ३ ि ४) ३ ि ४ 

३१ कमल खोला तटबन्धन ३ 

३२ केखात खोला तटबन्धन ३ 

३३ ढ याङ ग्री खोला तटबन्धन ३ 

३४ सवुदेी टोलबाट बोहोिा टोल जोडीने केखात खोला ३ 

३५ पोल, ताि, िान्सर्मति ३ थान (गरुुङ टोल, बगाने टोल, सानो केखात ि केिाधाप पलश्चम) ३ 

३६ बालल्मलक आश्रम हाँस पोखिी अनात खाडी लसमसाि के्षत्र संिक्षर् तथा प्रवदतन कायतक्रम ३ 

३७ ितवुामाई वकृ्षािोपर् के्षत्रमा ढ याङ ग्रे खोलालाई आधाि मानी १. नं. प्रदशे स्तिीय 

लचडाया घि लनमार्त गने । 

४ 

३८ सिुलक्षत महुान सोलाि ि पानी उत्पादन तलुािाम घि पवुत लसचाईको लागी अनदुान ।  ४ 

३९ धान रायि अनदुान ।  ४ 

४० ढ याङ ग्रे खोला सिंक्षर् नहि लनमातर् बचेको जमीनमा सिोकािवाला संग समन्वय गिी 

सावतजलनक नमनुा बजाि लनमातर् । (गरुु योजना माङलहम दखेी गोसखान सम्म) 

४ 

४१ लसतापिुी लजवन चोक गौिादह जोडने सडक कालोपते्र ४ 

४२ नव ज्योती सयपत्री क्ल्वको ०–५–० जमीन िहकेो खेल मैदान स्ति उन्नती तथा लनकास ।  ४ 

४३ ज्योलत आधािभतू लबद्यालय अमलडाँगीको २ कोिे पलक्क भवन लनमातर् ४ 

४४ सिस्वती मा. लव. मजुिुलभट्टाको ४ कोिे पक्की भवन लनमातर् ४ 

४५ सामदूालयक स्वास््य इकाई स्थापनाका लागी भवन लनमातर् ४ 
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४६ लसदाथत सामदुालयक भवन  ४ 

४७ नव ज्योलत सयपत्री क्लवको भवन लनमातर् ४ 

४८ पक्की तथा झोलङुग ेपलु लनमातर् ४ 

४९ केिखा गोसखान ढ याङ ग्रे खोलामा पक्की पलु ४ 

५० लमत्रलाल घि पवुत भतु्लङु खोलामा पक्की पलु  ४ 

५१ जीवन चौक पवुत भतु्लुङ खोलाको लजर्त पलु पनु लनमार्त  ४ 

५२ खानेपानी स्कीम नं. ३ ढ याङ ग्रे खोलामा पलु । ४ 

५३ तलुािाम गरुुङको घि पवुत माङलहम जाने ढ याङ ग्रे खोलामा झोलङु ग ेपलु ।  ४ 

५४ चन्र बहादिु लव.क. को घि पलश्चम भतु्लुङ खोलामा झोलुङ गे पलु ।  ४ 

५५ रिजाल पेिोल पम्प दखेी तलुािाम गरुुङको घि पवुत ढयाङग्री खोला तटवन्धन ४ 

५६ खाने पानी स्कीन नं. १ मा ढ याग्री खोला तटबन्ध  ४ 

५७ जमनुा खतीवडाको घि दलक्षर् धाधि लनयन्त्रर् ।  ४ 

५८ चक्र गरुुङको घि पलश्चम लकरर्े खोलामा तटवन्धन  ४ 

५९ एकता टोल भतु्लङु खोलाको पिुानो ओभिफ्लो ममतत खोला कटान लनयन्त्रर् ।  ४ 

६० सिस्वती टोल पवूत ढ याङग्रीखोला ओभि फ्लो  ४ 

६१ मान बहादिु विाईलीको खते पलश्चम तटवन्धन ४ 

६२ लशखि टोल दलक्षर् गिुागाँई खेत पवुत ढ यांग्रीखोला तटवन्धन ४ 

६३ सन्तोर् खड काको  घि छेउ धाधि लनयन्त्रर्  ४ 

६४ लशहं दवेी दबेालयमा िस घिेाबािा  ४ 

६५ पशपुलत नाथ लशबालय मलन्दि ४ 

६६ लवश्वनाथ लशबालय मलन्दि लसद्वाथत टोल  ४ 

६७ लबलभन्न स्थानहरुमा भएको ऐलानी जग्गामा अस्थाइ बसोबास गने ५०० घिधिुीलाई 

भोगालधकािको आधािमा जग्गा धनीपजुात उपलधध गिाउन भलुम सम्बलन्ध लनलत लनमातर् 

गनुत पन े

५ 
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६८ ितवुा नदी बकुुवा दोभान बाट ५ ि ६ को लसमाना सम्म DPR तयाि गिी स्थायी तटबाध 

गनत पहल गरिन ुपने 

५ 

६९ चाज ुखोलामा पलु लनमातर् गनत तटबाध सलहत पहल गिीन ुपने ५ 

७० साधहुोली पयतटलकय के्षत्र लनमातर् गनतको लागी आवश्यक पने बजटेको पहल गनुत पने ५ 

७१ लसम्ले क्याम्पा चाज ुटुके्र ि अन्य नंया वस्ती गाईडबाध अधयस्थीत बसोबास स्थाई 

गनतका लागी पहल गरिन ुपने 

५ 

७२ आलदवासी िङ गशाला लनमातर् गनतका लागी पहल गरिन ुपने ५ 

७३ लहमाली मागत ईलाम चलुाचलुी हुद ैमहमाई दानाबािी िाके भन्झ्याङ सम्म जाने सडक 

योजनामा पानत पहल गरिन ुपने 

५ 

७४ ५ नं वाडत कायातलयको भवन लनमातर्को लागी आवस्यक पने बजटेका लागी पहल गरिन ु

पने 

५ 

७५ वाडत कायातलय नलजक जन स्वास््य चौकी ि भधय सामदुायीक भवन लनमातर् गनत िकम 

माग गनत पहल गरिन ुपने 

५ 

७६ कमल ५ मा िहकेो एक मात्र िेडक्रस भवन उच्च स्तरिय खालको लनमातर् गनत पहल गरिन ु

पने 

५ 

७७ कमल ५ लस्थत मगंलमय मा.लव. को भािलतय िाजदतुाबास द्धािा लनलमतत भवन चलुहएको 

कािर् िसको धयवस्था गनुत पने 

५ 

७८ मगंलबािे लदपक खिेलको घि पवुत झािबािी जाने गउेरिया खोलामा पलु लनमातर् गनुत पने  ५ 

७९ नमनुा चौक दखेी िेन्जी चौक सम्म कालोपत्रे गनत लनिन्तिता लदन ५ 

८० विलपपल चौक दखेी मगंलबािे बजाि सम्म रेन सलहतको कालोपत्रे गनत  ५ 

८१ श्री बार्ी मा . बी गोहाबािी ६ कोिे भवन ६ 

८२ कांटाचौक लजबन चौक मागत कालोपत्रे ६ 

८३ वडा कायातलय दखेी ित्नपिु चौक सम्म कालोपते्र ६ 

८४ अधिुो िहकेो बालशष्ठ भवन लतनपैनी  ६ 

८५ गोहाबािी िंगपिु मागत कालोपत्रे ६ 

८६ दलहचौक लजबनचौक छलर्लचौक कालोपत्रे  ि पलु लनमातर् ६ 

८७ गोहाबािी िंगपिु प्रगलतमागत कालोपते्र ७ 

८८ बाह्रघिे पलश्चम पलक्क कल्भटत  ७ 
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८९ लबरर्कुठ्ठा लकालन्र टोल, बेल्डाङी सम्झना चोक पलश्चम हुद ैसैलनक चोक सम्म उच्च 

स्तरिय ग्राभले 

७ 

९० एकता चौक दखेी लतनलसटे बाह्रघिे सम्म उच्च स्तरिय ग्रोभेल ७ 

९१ वडा नं. ७ मा स्वास््य चौकी  ७ 

९२ िंगपिुमा प्रहिी चौकी पनु स्थापना गनुतपने  ७ 

९३ ितवुा नलद तटबन्धन गनुतपने ७ 

९४ बाह्रघिे लसताचोक कालोपत्रे ७ 

९५ धिधिे चान्द ुलसमसाि धयावस्थापन ७ 

९६ गउेरिया बजाि पलु पलश्चम पलक्क कल्भटत ७ 

९७ लसता चोक धिधिे हुद ैचान्दहुोली कल्भटत सम्म उच्च स्तरिय ग्राभले ७ 
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कमल गाउँपाललकाको आलथतक ऐन २०७५ 

कमल गाउँपाललकाको अथत सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायातन्वयन गनत बनेको लवधेयक २०७५ 

प्रस्तावनााः  

कमल गाउँपाललकाको आलथतक बर्त २०७५ ि ०७६ को अथत सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायातन्वयन गनतको 

लनलमत्त स्थानीय कि तथा शलु्क संकलन गने, छुट लदने तथा आय संकलनको प्रशासलनक व्यवस्था गनत 

वाञ्छनीय भएकोल,े नेपालको संलवधानको धािा २२८ को उपधािा (२) बमोलजम गाउँसभाले यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१) सलंक्षप्त नाम ि प्रािम्भाः  

 (१) यस ऐनको नाम “आलथतक ऐन, २०७५” िहकेो छ ।  

      (२) यो ऐन २०७५ साल श्रावर् १ गतेदखेी कमल गाउँपाललका के्षत्रमा लाग ूहुनेछ । 

२) सम्पलत किाः  

गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अनसुचूी (१) बमोलजम सम्पलत्त तथा भमूी कि लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

३) घि वहाल किाः   

 गाउँपाललका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलक्त वा संस्थाले भवन, घि, पसल, ग्यािेज, गोदाम, टहिा, छप्पि, जग्गा     

     वा पोखिी   पिैू आलंशक तविले वहालमा लदएकोमा अनसुचूी (२) बमोलजम घि जग्गा वहाल कि   

     लगाइने ि असूल गरिनेछ ।  

१) व्यवसाय किाः 
 गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र व्यापाि, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी ि आलथतक कािोवािका आधािमा 

 अनसुचूी (३) बमोलजम व्यवसाय कि लगाइने ि असलू उपि गरिनेछ । 

२) सवािी साधन किाः 
 गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र दतात भएका सवािी साधनमा अनसुचूी (४) बमोलजम सवािी साधन कि लगाइने ि 

 असलु उपि गरिनेछ । ति, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

 सोलह बमोलजम हुनेछ । 

६) लवज्ञापन किाः 
 गाउँपाललका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनसुचूी (५) बमोलजम लवज्ञापन कि लगाइने ि असलू उपि गरिनेछ 

 । ति, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

७) बहाल लबटौिी शलु्काः 
 गाउँपाललका के्षत्रलभत्र आरु्ले लनमातर्, िेखदखे वा संचालन गिेका अनसुचूी (६) मा उल्लेख भए अनसुाि 

 हाट बजाि, पसल वा सावतजलनक, प्रती, ऐलानी जग्गा उपभोग गिेवापत सोही अनसुचूीमा भएको व्यस्था 

 अनसुाि बहाल लबटौिी शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

 

 

 

८) सेवा िुल्क, दथिुिीः  
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 गाउँपाललकाले लनमातर्, संचालन वा व्यवस्थापन गिेका अनसूलूच (७) मा उल्लेखीत स्थानीय पवूातधाि ि 

 उपलधध गिाइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसचूीमा व्यवस्था भए अनसुाि शलु्क लगाइने ि 

 असलू उपि गरिनेछ । 

९) कि छुटीः 

 यस ऐन बमोलजम कि लतने दालयत्व भएका व्यलक्त वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन लकलसमको कि छुट लदईन े

 छैन ।  

१०) कि ििा िुल्क संकलन सम्बलन्ध कायालवलधीः  

 यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुाि कि तथा शलु्क संकलन सम्बलन्ध कायतलवलध गाउँपाललकाले तोके 

 अनसुाि हुने छ । 

 

अनुसूची (१) 

(ऐनको दफा २ संग सम्वलन्धि ) 

सम्पलि ििा भूमी किका दिहरु 

कमल गाउँपाललका के्षत्रलभत्र आगामी आ.व. २०७५।७६ देखी िपसील अनुसािको दि िेटमा 

सम्पलि ििा भूमी कि असलु गरिनेछ । 

१ सम्पलि कि 

 

क्र. स. सम्पलिको मूल्यांकन ( जग्गा ) किका दि 

१ रु. ५००००० (पाँच लाख) सम्म Psd'i^ ?=50 

२ रु. ५००००१  ( पाँच लाख एक) दखेी २५००००० (पलच्चस लाख) सम्म प्रलतलाख  ?=10 

३ रु. २५००००१ (पलच्चस लाख एक)  दखेी ५०००००० (पचास लाख) सम्म प्रलतलाख ?=1२ 

४ रु. ५०००००१(पचास लाख एक) दखेी १००००००० (एक किोड) सम्म प्रलतलाख ?=15 

५ रु. १००००००१ (एक किोड एक) दखेी २०००००००   (दईु किोड) सम्म प्रलतलाख ?=२० 
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६ रु. २००००००१ (दईु किोड एक) दखेी ५००००००० (पाँच किोड) सम्म प्रलतलाख ?=३० 

७ रु. ५००००००१ (पाँच किोड एक) १००००००००      (दश किोड) सम्म प्रलतलाख ?=३५ 

८ रु. १०००००००१ (दश किोड एक) दखेी माथी प्रलतलाख ?=४० 

२ सम्पलिको मूल्यांकन ( घि ) 
 

क्र. स. सम्पलिको मूल्यांकन ( घि ) मुल्याकन दि 

१ कच्ची घि (रु्सको) प्रलत वगत लर्टको 100.00 

२ टाटी वेिा/सेन्टि वेिा लटनको छाना भएको घि प्रलत वगत लर्ट 400.00 

३ ईटाको जोडाई लटनको छाना भएको अधतपक्की घि प्रलतवगत लर्ट 1,200.00 

४ पक्की आि. लस. लस. संिचना छत ढलाई भएको लपलि लवनाको प्रलत वगतलर्ट 1,800.00 

५ आि.लस. लस. पक्की घि प्रलत वगत लर्ट 2,000.00 

 

३) ह्रासकट्टी  

क्र. स.  

लवविण 

कच्ची घि संिचना अिापक्की घि संिचना पक्की घि संिचना 

समयावलध  प्रलििि समयावलध  प्रलििि समयावलध  प्रलििि 

१ १-५ बर्त  ३० १-५ बर्त  २५ १-५ बर्त  १५ 

२ ६-१० बर्त ४० ६-१० बर्त ३० ६-१० बर्त २० 

३ ११-१५ बर्त ६० ११-१५ बर्त ४० ११-१५ बर्त ३० 
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४ १६-२० बर्त ७० १६-२० बर्त ६० १६-२० बर्त ४० 

५ २१-२५ बर्त ८० २१-२५ बर्त ७० २१-२५ बर्त ५० 

६ २६-१०० बर्त ९० २६-१०० बर्त ८० २६-१०० बर्त ८० 
 

म्याद लभत्र लवविर् दालखला नभएमा वा कि नबझुाएमा ललइने थप शलु्कको दि 

चाल ुआ.व.को ३ 

मलहना सम्म 

चाल ूआ.व.लभत्रै म्याद 

नाघेमा प्रलत लाख 

एक आ.व. म्याद 

नाघेमा 

म्याद नाघेको एक 

आ.व.पलछ तेस्रो 

आ.व.सम्म  

म्याद नाघेको तेस्रो 

आ.व. पछी प्रत्येक 

आ.व. को 

१०Ü छुट ०Ü छुट १०Ü जरिवाना १५Ü जरिवाना २०Ü जरिवाना 
 

कमल गाउँपाललकाले आ.व. २०७५।०७६ मा असलु गरिने सम्पलत्त तथा भमूी कि प्रयोजनको लागी वडागत 

रुपमा लनधातिर् गरिएको सम्पलत्त तथा जग्गाको मलू्यांकन लवविर् 

वडा नं. १ 

क्र. स. स्थान  न्यनुतम मलु्य  
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१ 
सनुाहािा चोक हुद ैप्रसाई ं चोक सम्मको मलु सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 
500,000.00 

२ बाँसवािी हुद ैगडुिमािी जाने सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 500,000.00 

३ 
सनुाहािा हुद ैबाँसवािी, सिङपाडा हुद ैसोलमािी आउने तेसो सडक तथा ितन चौनका 

उच्च स्तिका ग्राभले सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
250,000.00 

४ अन्य सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 150,000.00 
५ सडकले नछोएका खलेतयोग्य जमीन 100,000.00 
६ खोला वगिका जग्गाहरु  25,000.00 

 

वडा नं. २ 

क्र. स. स्थान  न्यनुतम मलु्य  

१ 

केखात - क्याम्पा - सिङपाडा सडक खण्डको लमलन चौक दखेी क्याम्पा 

बजािको दलक्षर् लसमाना हले्थपोष्ट जाने बाटो सम्मका सडकको दायाँ वायाँ ३० 

लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

800,000.00 

२ समयगढ बजाि क्षेत्रका सडकको दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 800,000.00 

३ 
स्तिोन्नती भएका वडा नं २ का ग्राभले सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 
350,000.00 

४ 
मालथ उल्लेलखत जग्गाहरु बाहकेका ग्राभले तथा कच्ची  सडकको दायाँ 

बायाँका जग्गा प्रलत  कठ्ठा, 
200,000.00 

५ कुनै पलन सडकले नछोएका खेतीयोग्य जग्गाको प्रलत कठ्ठा 100,000.00 
६ खोला धाि , बगि झाडी भएको जग्गा प्रलत कठ्ठा 50,000.00 

वडा नं. ३ 

क्र. स. स्थान  न्यनुतम मलु्य  

१ 
केखात खोला दखेी ढयाङ ग्री खोला सम्मको पवूत पलश्चम लोकमागतको दायाँ वायाँ 

५०० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
20,000,000.00 

२ 
कमल खोला दखेी केखात खोला सम्म पवूत पलश्चम लोकमागतको दायाँ वायाँ ३० 

लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
1,000,000.00 

३ 
केखात - क्याम्पा - सडक खण्डको लनहारिका स्कुल दखेी लशबालय मलन्दि 

सम्मको सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  
१०00,000.00 
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४ डाँडाटोल गरुुङ ग टोल सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा ८00,000.00 

५ 
लशबालय मलन्दि दखेी लमलन चौक सम्मको सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
800,000.00 

६ 
मालथ उल्लेलखत बाहके अन्य ग्राभले तथा कच्ची सडकको दायाँ वायाँ ३० 

लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
400,000.00 

७ खोलाधािका जग्गा प्रलत कट्ठा 50,000.00 
८ कुनै लकलसमका सडकले नछोएका खलेतयोग्य जमीन प्रलत कट्ठा 150,000.00 

 

वडा नं. ४ 

क्र. स. स्थान  न्यनुतम मलु्य  

१ 
ढ याङ ग्री खोला दखेी पलश्चम लोकमागतको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा 

प्रलत कट्ठा 
1,500,000.00 

२ 
सीतापिुी चौक दखेी दलक्षर् सालवक वडा नं. ५, सम्म, अमलडाँगी, लकिाँत चौक, 

लजवन चौक वािीका सडकको दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  
1,000,000.00 

३ 
क्याम्पा - मगंलबािे सडकबाट दलक्षर् लजवन चौक सम्मको सडकको दायाँ 

बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गाहरु 
500,000.00 

४ 

लजवन चौक दखेी लकस्ने खोला पलश्चम सम्म, लकिाँत चौक दखेी छलर्ल चौक 

सम्म, लजवन चौक पवूत छलर्ल चौक हुद ैसमयगढ सम्म, लकिाँत चौक दखेी 

दलक्षर् भलायो डाडा हुद ैग्राभेल शाखा, पालथभिा टोल सडक दायाँ वाँया 

500,000.00 

५ 

चलुाचलुी मोड दखेी डाँरे् सडक सम्म, एकता टोल, ज्योती चौक दखेी दलक्षर् 

गौिी टोल सम्म, मगंलवािे मजुिुलभट्टा सडक, खानेपानी पलश्चम भतु्लुङ ग पलु 

सम्मको सडकको दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

700,000.00 

६ 

लजवन चौक दखेी लकस्ने दोभान सम्म, गिैीगाउँ हुद ैिाना डाक्टि बाटो, सिस्वती 

आधािभतू लबद्यालय सडक खण्ड,  सिस्वती टोल सडक खण्ड, लमलडाडा 

दलक्षर् सडकको दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

400,000.00 

७ समयगढ बजाि क्षेत्रका सडकको दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 800,000.00 

८ 
लजवन चौक दखेी दलक्षर् दगु्ध संस्थान मनुी लकस्ने खोलाको पलु सम्म, कच्ची 

बाटोले छोएका लभत्री जग्गाहरु प्रलत कट्ठा 
200,000.00 

९ यस वडाका कुनै सडकले नछोएका  खतेीयोग्य जग्गाहरु प्रलत कट्ठा  100,000.00 

१०  ढयाङग्री, भतु्लुङ ग खोला लकनािका जग्गा प्रलत कट्ठा 50,000.00 
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वडा नं. ५ 

क्र. स. स्थान  न्यनुतम मलु्य  

१ 
ितवुा पलु दखेी लसतापिुी चौक हाईव ेलोक मागतको दायाँ  वायाँको ३० 

लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  
2,000,000.00 

२ 

लत्रवरे्ी चौक पवुत गउेरिया पलु कजव ेलसमाना सडक सम्म, पाडाजङु गी 

चौक दलक्षर् गौरिगञ्ज सडक मगंलबािे बजाि लसमानाको सडकको दायाँ 

बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

1,500,000.00 

३ नमनुा चौक हुद ैिेन्जी चौक सम्मको दाया बाया सडक प्रलत कट्ठा 1,200,000.00 

४ 

लभडाडा दखेी लत्रवेर्ी चौक सम्मको दाया ि बाया सडकलहमाली मागत 

पमडाजङु गी चौक उत्ति गहुशे्विी खलेमदैान सम्म न्यनुतम मलु्य, लसमाना 

सडक गउेरिया पलु कजव ेपवुत लमल डाडा सम्म, सलहद मागत गौरिजञ्ज 

सडक ि हाईव ेलोक मागतको लभत्री सडक, पालथभिा चौक दलक्षर् 

पाडाजङु गी चौक पवुतका सडक, भपुिाज मागत दलक्षर् पारुहाङ ग चौक 

सम्मको सडक, लसतापिुी दलक्षर् लमलडाडा सम्मको पलश्चम भाग सडक 

1,000,000.00 

५ 

गहुशे्विी लहमाली मागत पलश्चम दखेी गहुशे्विी लहमाली मागत जोलडने सडक, 

पालथभिा पवुत खले मदैान हुद ैदलक्षर् िेडक्रस भवन सम्म जाने सडक, ितवुा 

पलु उत्ति बाधडाडा हुद ैिलव प्रेिोल पम्म सम्मको सडकले छोएको जमीन, 

मगंलबािे चौक दखेी पवुत गेउरिया खोला हुद ैकािे पलु सम्म जाने सडक, 

हाईव ेदलक्षर् िेडक्रस भवन उत्ति मनसनु बोलडङ ग हुद ैगौरिगञ्ज सडक पवुत 

िाडो पलश्चम लभत्र पने प्ललटङ गका सडकहरु , सालबत्रा चौक दलक्षर् गेउिीया 

खोला सम्मका सडक, लाबिबोटे पैनी दलक्षर् सयपत्री मागत दखेी िाधाकृरर् 

मलन्दि हुद ैसताि डाडा सम्मको सडक, पालथभिा चौक पवुत दलक्षर् गउेिीया 

खोला सम्मको सडकको दायाँ वायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

800,000.00 

६ 

गहुशे्विी टोल गर्ेश मलन्दि दलक्षर्  लहमाली मागत सडक सम्म, लहमाली मागत 

दलक्षर्  कृर्ी सडक लगता आयल पवुत सम्मको, गहुशे्विी पवुत लहमाली मागत 

दखेी पवुत दलक्षर् नयाँ बस्ती लसतापिुी पलश्चम लकिातेश्वि लशव मलन्दि सम्मको 

सडकको दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

700,000.00 

७ 
िाधाकृरर् मलन्दि पलश्चम तर्त को सडकको दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 
600,000.00 

८ 
गहुशे्विी स्कुल पलश्चम उत्ति बिडाडा जाने सडक, लत्रवेर्ी चौक दखेी पलश्चम 

ितवुा खोला पवुतका सडकको दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
500,000.00 

९ 
लसतापिुी िाडो बाटो लमलडाँडा हुदँ ैवडा नं. ५ ि ६ को लसमाना उत्ति पवूतका 

खतेीयोग्य जग्गा प्रलत कट्ठा 
200,000.00 
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१० सडकले नछोएको हाईव ेदलक्षर् गउेरिया खोला लकनािका  जग्गा प्रलत कट्ठा 100,000.00 
११ चाज ुटुके्र दलक्षर् ितवुा पलु सम्मको पलश्चम भागका जग्गा प्रलत कट्ठा 25,000.00 

 

वडा नं. ६ 

क्र. स. स्थान  न्यनुतम मलु्य  

१ 

लत्रबेर्ी चौकदखेी मगंलबािे,कांटा चौक,गउेरिया कज्बेसम्म,मगंलबािे बजाि 

दखेी लजम्दाि चौक हुदं,ै गउेरिया बजाि  सम्म सडकको  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

1,000,000.00 

२ 

लत्रबेर्ी चौकदखेी गोहाबािी चौक सम्म,कांटा चौक दखेी लतनपैनी सम्म, 

लहमाली बोलडतङ ग जाने मागत, लमलन मागत, लजम्दाि चौक पलश्चम क्षेत्रका, लभलेज 

होटल पलश्चम क्षेत्रका सडक दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

800,000.00 

३ 

दलहचौक दखेी लजबन चौकसम्म,शालन्तपिु चौक दखेी लजबन चौकसम्म,  िेन्जी 

चौक दखेी पञ्चकन्यासम्म, झािबािी कृरर् प्रसाद पोख्रलेको घि हुदं ैित्नपिु 

चौकसम्म, झािबािी संथालचौक दखेी आर्न्त चौकसम्म,  झािबािी शालन्तिाम 

आचायतको घि दखेी नािायर् बान्तवाको घिसम्म, लशतल डांडां चौक दखेी लतन 

पैनी सम्म लतनपैनी दखेी ित्नपिु चौकबाट जाने बाटो सम्म, ित्नपिु दखेी सोनापिु 

हुदं ैगोहाबािी सम्म, गोहाबािी दखेी शलहद मागत भट्टिाई चौक हुदं ैवडा नं ७ को 

लसमाना सम्म, गोहाबािी दखेी साधचुौतािा हुदं ैवडा नं ७ को लसमाना सम्म,  

साध ुचौतािा दखेी सोनापिु चौक सम्म,  ित्नपिु चौक दखेी िाम ुटोल सम्म  

गोहाबािी खयिबािी माझीटोल मागत पवुत, दउेलनया चौकदखेी शखंडुधबाहुदं ै

साधचुौतािा सम्म, सर्ल चौक दखेी माईतीचौक सम्म, लजम्दािचौक पवुतका 

सडक दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

500,000.00 

४ 

लतनपैती ित्नपिुबाट जानेबाटो दलक्षर् पञ्चकन्याहुदं ैलजबन चौक सम्म, 

दलहचौक दलक्षर्बाट पवुत बेन ुप्रसाद लशवाकोटीको पिुानो टोल जाने बाटो, 

र्ाईटिको घिदखेी पञ्चकन्या जानेबाटो,लभत्री शाखा सडक दायाँ बायाँ ३० 

लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

300,000.00 

५ 
गोहाबािीदखेी खयिबािीहुदं ैमार्ी टोल जाने बाटोको पलश्चमका खोला प्रभालवत 

जग्गा प्रलत कट्ठा 
150,000.00 

६ कुन ैसडकले नछोएका खतेीयोग्य जग्गा प्रलत कट्ठा 150,000.00 
 

 
वडा न.ं ७ 

 

क्र. स. स्थान  न्यनुतम मलु्य  
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१ 
पाडाजङु गी – गौिीगंज सडक खण्डको वडा नं. ६ को सीमाना देखी दलक्षर् गेउरिया 

गौिादह सीमाना पलु सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
 ?= 15,00,000.  

२ 

शलहदमागत पात्लेघाट जाने बाटो दखेी दक्षीर् आयतघाट जाने बाटोको चौक सम्म 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 8,00,000.  बाह्रघिे बजाि क्षेत्र सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

गउेरिया पवूत बािकोटी ि टोलबाट उत्ति तर्त  लहमाली बोलडतङ ग स्कूल जाने सडक  

दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

३ 

गउेरिया वजाि तल्लो चौक दखेी पवूत गौिादहको सीमानाको पलु सम्म सडक  

दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 6,00,000.  

आयवुलेदक हलस्पटल पवूतको सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

सिस्वती मा.लव. को िङ गपिु छात्रावास दखेी पिुानो प्रहिी चौकीको दलक्षर्मा 

िहकेो कल्भटत सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

शलहदमागत ६ नं. वडाको सीमाना दखेी बाह्रघिे पात्लेघाट जाने सडक सम्म सडक  

दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

बाह्रघिे बजाि दखेी पवूत सिस्वती मा.लव. हदँ ैसिस्वती मा.लव. को िङ गपिुमा भएको छात्रावास 

सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िङ गपिु दलक्षर्का कल्भटत दखेी लमयाँटोली चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

प्रगतीमागत वडा न.ं ६ को सीमाना दखेी दलक्षर् िङ गपिु बाह्रघिे सडक सम्म जोलडएको क्षेत्र 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

बाह्रघिे बाजि क्षते्र छोडेि दलक्षर्बाट कल्भटत सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा 

प्रलत कट्ठा  

मदन डाँडा पवूतको पलूदखेी पवूत सम्झना चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

४ 

मेमङे टोलबाट Ncell Tower (एन सेल टावि) जाने बाटो सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 4,00,000.  
मलन्दि डाँडा दखेी गेउरिया बजाि जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

गेउरिया पलूदखेी पलश्चम लवरर्कुट्ठा हदँ ैचािआली चौक सम्म ि प्रगतीमागत Ncell Tower 

(एन सेल टावि) पवूत जाने बाटो सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

बेलडाँगी चौक पलश्चम बाट लधमालडाँडा हदँ ैउत्ति नयाँ पलू सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
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गेउरिया लसंहदवेी थान दखेी उत्ति आयवेुलदक बैलदक हलस्पटल जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० 

लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

आयतघाट जाने बाटो दखेी नौले चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

५ 

लमयाँटोली चौक दखेी सीता चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 3,00,000.  

बाह्रघिे दलक्षर् चांन्द ूकल्भटत दखेी सीता चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

बाह्रघिे दलक्षर् स.उ.स. चौक बाट पलश्चम मलामी चौतािो सम्म सडक  दायाँ बायाँ 

३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 

 

 

 

 

 

 

िङ गपिु पिुानो प्रहिी चौकी दखेी पलश्चम उत्ति सिस्वती मा.लव. जाने सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 

लालध्वन्रा चौक दखेी श्र िजना चौक, नौलसटे हुदँ ैसिस्वती मा.लव. जाने बाटो ि 

नौलसटे बाट पवूत प्रगतीमागतमा जोडने क्षेत्रका सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

भट्टिाई चातकबाट लपङ गडाँडा हुदँ ैश्रजृना चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

एकता चौक बाट तीन लसटे हुदँ बाह्रघिे जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

श्रजृना चौक पवूत दखेी पलश्चम सलुम्नमा चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

चािआली चौक दखेी पलश्चम लालध्वन्रा चौक दलक्षर्को बाटोमा जोलडने बाटो 

सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 



कमल गाउँपाललका 
 

-lglt sfo{qmd tyf ah]6 @)&%÷)&^_    
 

लसदे्धश्वि मलन्दि दखेी पवूत आयवुलेदक हलस्पटल सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

एकता चौक दलक्षर्को लसहदवेी मलन्दि दखेी पलश्चम शलहदमागत सम्म सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

लालध्वन्रा चौक बाट उत्ति मालझ गाउँ हुदँ ै६ नं. वडाको सीमाना सम्म सडक  

दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

लालध्वन्रा चौक बाट उत्ति पवूत लपङ गडाँडा स्कूलको छेउसम्म ि नमनूा बोलडतङ ग स्कूल 

पवूत लकिाँत चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

लपङ गडाँडा उत्ति छेउघि लपपलचौक बाट वडा नं. ६ ि ७ को सीमाना हदँ ैप्रगतीमागत हुदँ ै

गेउरिया उत्ति जोड ने सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

६ 

सैलनक चौक दखेी पवूत मदनडाँडा हुद ैआचायै टोल, लाकान्री टोल हुदँ ैलसंहदवी 

प्र िा.लव. को पवूत उत्ति सीमाना सम्म । 
 ?= 250,000.  

एकता चौक दलक्षर्को लसंहदवेी मलन्दिको दलक्षर् बाट बाह्रघिे जाने सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 

श्रजृना चौक दलक्षर् बाट सैलनक चौक तर्त  जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 

लपङ गडाँडा प्रा.लव. बाट दलक्षर् लमयाँटोली सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौले चौक दखेी दलक्षर् गौिादह–५ को सीमाना सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० 

लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौले चौक दखेी डाँडागाउँ ि थापा चौक सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

मदन डाँडा पवूत दखेी दलक्षर् गेउरिया खोला सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

७ उक्त तोलकए वाहकेका सव ैलभत्री बाटाहरु      200,000.00  

८ 

सीता चौक दखेी धिधिे चांन्द ूहोली कल्भटत दलक्षर् सीमसाि ि धिधिे उत्ति चांन्द ू

कल्भटत सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
      150,000.00  

मलामी चौतािा दखेी ितुवा खोला सम्म सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 



कमल गाउँपाललका 
 

-lglt sfo{qmd tyf ah]6 @)&%÷)&^_    
 

महािाज थान चौक बाट दलक्षर् गौिादह – ५ सम्म सिस्वती मा.लव. दलक्षर् 

लमयाँटोली कल्भटत सम्म, बाह्रघिे पात्ले घाट हुदँ ैउत्ति माझी डाँडा सम्म, िूलो 

झकात, बिगाछी चौकबाट दलक्षर् जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौले चौक पवूतबाट उत्ति सिस्वती मा.लव. जाने बाटो ि सिस्वती मा.लव. पलश्चम 

बाट दलक्षर् जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लमटि लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

९ 

िङ गपिुको उत्ति चौकबाट सिस्वती मा.लव. हदँ ैएकता चौक, लालध्वन्रा ि 

पवूततर्त  प्रगतीमागतको पलश्चम ि पवुत  ६ नं. वडाको सीमाना सम्म खतेीयोग्य जमीन 

प्रलतकट्ठा । 
 ?= 1,00,000.00  

सडकले नछोएको खतेीयोग्य जग्गाहरु प्रलतकट्ठा ।   

१० 

सीता चौक, लमयाँटोल, सिस्वती मा.लव. बाह्रघिे दखेी दलक्षर् झकात सम्म 

शलहदमागतले छेकेको पवूततर्त का लभत्री खतेीयोग्य जमीनको मलू्य प्रलतकट्ठा । 
?= 50000.00 

ितवुा खोलाधािको कसेनीसंग जोलडएको पवुततर्त का जग्गाहरु प्रलतकट्ठा ।   

११ ितवुा खोलाधािको जग्गा (पानीको वहाव क्षेत्र) प्रलतकट्ठा । ?= 15000.00 
१२ ितवुा खोलाधािको जग्गा (बगि तथा कसेनी क्षेत्र) प्रलतकट्ठा ।   ?= 25000.00 

अनुसूची-२ 

(ऐनको दफा (३) संग सम्वलन्धि) 

११) बहाल किीः 

बहाल िकमको १० % असलु गरिनेछ ।  

अनुसूची-३ 

(ऐनको दफा (४) संग सम्वलन्धि) 

१२) ब्यवसाय किीः  

क्र. स. लवविर्  इकाई   िकम  

१ मलदिा ििा सुलिा जन्य     
क िक्सी लबयिको लडलि/सप्लायसत   5,000.00 
ख िक्सी लबयिको सब लडलि/सप्लायसत   2,500.00 
ग िक्सी लबयिको खरुा लबक्री पसल   1,500.00 
घ चिुोट, लबडी, सलूततजन्य पदाथतको लडलि पसल   3,000.00 
ङ चिुोट,लबडी, सलूततजन्य पदाथतको सब लडलि पसल   1,500.00 
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च चिुोट,लबडी, सलूततजन्य पदाथतको खरुा पसल   1,000.00 
छ हल्का पेय पदाथतको लडलि   3,000.00 
ज हल्का पेय पदाथतको सव-लडलि   2,000.00 
झ हल्का पेय पदाथतको खरूा पसल   1,000.00 
२ लनमााण सामाग्री ििा लवदु्यि सामाग्री पसल    

क हाडतवयेि/मलेशनिी/पेन्ट तथा माबतलको थोक पसल   3,000.00 
ख हाडतवयेि/मलेशनिी/पेन्ट तथा माबतलको खरुा पसल   2,500.00 
ग लवद्यतु सामाग्री थोक पसल   2,000.00 
घ लवद्यतु सामाग्री खरुा पसल   1,000.00 
ङ ग्लास हाउस आल्मलुनयम फे्रम   1,000.00 
३ लकिाना पसल    

क लकिाना थोक तथा खरुा पसल   2,000.00 
ख लकिाना खरुा पसल   1,000.00 
ग लभत्री सडकमा िहकेा साना लकिाना पसल   500.00 
४ होटल सम्बन्धी कि    

क मलदिा होटल सलहत स्वीलमङ ग   7,000.00 
ख होटल लज एण्ड िेषू्टिेन्ट खोली संचालन गने रिसोटत समते   10,000.00 
ग िेषु्टिेन्ट, बाि   2,000.00 
घ लचया नास्ता साथै लमिाई बनाई लबक्री गने पसल   500.00 
ङ साधािर् लचया नास्ता बनाई लबक्री गने पसल   300.00 
च लचया नास्ता, खाना, माछा, मास ुबनाई लबक्री गने पसल   1,200.00 
छ क्याटरिंग पसल   5,000.00 
ज मलदिा सलहतको खाना, नास्ता खवुाउने    1,500.00 
५ कपडा ििा फेन्सी पसल    

क कपडा तथा रे्न्सी थोक पसल   3,000.00 
ख कपडा तथा रे्न्सी खरुा पसल पसल   1,500.00 
ग व्याग पसल   1,500.00 
६ जुिा चप्पल पसल     

क जतु्ताको शो रुम   3,000.00 
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ख जतु्ता चप्पल लबक्री पसल   1,000.00 
ग जतु्ता बनाई लबक्री गने पसल   1,200.00 
घ जतु्ता चप्पल उद्योग िूलो कम्पनी   10,000.00 
७ भाँडा पसल    

क भाँडा तथा लकचन थोक पसल   3,000.00 
ख भाँडा तथा लकचन खरुा पसल   1,200.00 
ग तामा लपत्तलका भाँडाकूडा बनाई लबक्री गने पसल (घिेल)ु   1,500.00 
८ सुनचाँदी गहना बनाई लबक्री गने पसल   4,000.00 
९ थटेिनिी पुथिक ििा मलनहािी पसल    

क स्टेशनिी तथा पसु्तक थोक   3,000.00 
ख स्टेशनिी तथा पसु्तक खरुा   1,200.00 
ग कस्मलेटक पसल थोक पसल   3,000.00 
घ कस्मलेटक पसल खरुा पसल   1,500.00 
ङ धागो टाक र्स्नि थोक पसल   2,000.00 
च धागो टाक र्स्नि खरुा पसल   1,000.00 
१० माछा मासू लबक्री पसल    

क िाँगा, खसी सूंगिू, कुखिुा मध्ये २ वटा सेवा एकै िाउमा भएमा   2,000.00 
ख िाँगा, खसी सूंगिू, कुखिुा मध्ये १ वटा सेवा भएमा   1,000.00 
ग ताजा माछा, लसरा थोक पसल   2,000.00 
घ ताजा माछा, लसरा खरुा पसल   800.00 
ङ अण्डा लबक्री पसल   800.00 
११ और्लध व्यवसाय    

क और्लध थोक तथा लडस्िीव्यटसत   5,000.00 
ख और्धी पसल ि लक्ललनक   2,000.00 
ग और्धी पसल   1,200.00 
घ आयुतवलेदक/होलमयोप्यालथक और्लध पसल   1,000.00 
ङ एग्रोभटे थोक पसल   5,000.00 
च एग्रोभटे खरुा पसल   1,000.00 
१२ लसलाइ पसल    
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क सलटंग, सलुटंग सलहतको टेलरिंग व्यवसाय   2,000.00 
ख लसलाई पसल ३ थान दखेी माथीलाई   1,000.00 
ग लसलाई पसल सामान्य   500.00 
घ बलुटक पसल   500.00 
१३ इलेक्टोलनक्स लबक्री पसल    

क लफ्रज, लट.लभ., लड. लभ लड, मोबाइल, क्यामिा थोक लबक्री पसल  5,000.00 
ख लफ्रज, लट.लभ., लड.लभ.लड., मोबाइल, क्यामिा खरुा लबक्री पसल   2,500.00 
ग लफ्रज, लट.लभ., लड.लभ.लड., मोबाइल, क्यामिा ममतत पसल   1,200.00 
घ घडी ममतत पसल   600.00 
ङ लसडी पसल   600.00 
१४ ममतत तथा सम्भाि सेवा    

क इलन्जन ममतत हभेी, बस, िक वकत  सप   5,000.00 
ख जीप, काि तथा ट याक्टि ममतत तथा सलभतलसंग   2,500.00 
ग मोटि साइकल ममतत शहिी क्षेत्र    1,500.00 
घ मोटि साइकल ममतत ग्रालमर् क्षेत्र    1,000.00 
ङ रिक्सा साइकल ममतत   500.00 
च इलेक्िोलनक्स ममतत   1,000.00 
छ टायि रिसोललंग, टायि ममतत, हावा भने पप्चि टाल्ने   600.00 
१५ सवािी साधन एजने्सी, थोक लबक्री पसल तथा पाटत पजूात पसल    

क मोटसत पाटत उत्पादन  १५०००।०० 

ख बस िक, ट याक्टि, लजप, काि प्रलत लडलि   10,000.00 
ग मोटि साइकल लडलि   5,000.00 
घ साइकल लनमातर् तथा लबक्री   2,500.00 
ङ मोटि पाटतस, लबक्री   2,500.00 
च टायि लडलि   2,000.00 
१६ सन्चाि सेवा    

क कलि ल्याब सेवा   1,000.00 
ख र्ोटो स्टुलडयो सेवा   1,000.00 
ग लट.लभ. च्यानल प्रसािर् सेवा   10,000.00 
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घ केबलु च्यानल प्रसािर् सेवा   5,000.00 
ङ एर्.एम. प्रसािर् सेवा   5,000.00 
च टुि एण्ड िाभल्स सेवा   2,000.00 
छ र्ोटोकलप, लप.लस.ओ., साइबि क्यारे् सेवा   600.00 
ज कुरियि सेवा   600.00 
झ कम्प्यटूि सप्लायसत   2,000.00 
ञ वदैलेशक िोजगाि सेवा शाखा समते   10,000.00 
१७ राइलक्ललनक पसल   600.00 
१८ सैलनू तथा व्यटूीपालति    

क व्यलूटपालति सेवा ताललम सलहत   2,000.00 
ख व्यलूटपालति सेवा । हयेाण्सम पालति   1,000.00 
ग सैलनु   1,000.00 
१९ पेिोललयम पदाथत    

क पेिोल पम्प   10,000.00 
ख ग्यासको लडलिलसप ि ग्यास चलूो अन्य सामान बेच्ने पसल   2,000.00 
२० कवाडी सामान खरिद लबक्री   1,000.00 
२१ ढूंगा, लगटी जम्मा गिी लबक्री गने   2,000.00 
२२ बांस लबक्री गने   500.00 
क टेण्ट हाउस, पण्डाल बनाउने / क्याटरिङ छुटै    3,000.00 
ख काि तथा कोइला खरिद लबक्री   2,000.00 
२३ र्लनतचि तथा र्लनतशसत    

क लस्टल, काि, आल्मलुनयमको र्लनतचि पसल िूलो   5,000.00 
ख लस्टल, काि, आल्मलुनयमको र्लनतचि पसल सानो   3,000.00 
ग आल्मलुनयम  पसल   2000.00 
घ स्नकूि, पलू हाउस   1500.00 
ङ लवज्ञापन सेवा   1500.00 
च िोगजािी सेवा (सेक्यरिटी समते)   1500.00 
छ साइनबोडत लेख्ने पेन्टि सेवा   1,000.00 
ज हाउलजगं कम्पनी (जग्गा खरिद लबक्री)   10,000.00 
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झ 

कृर्ी जन्य वस्त ुउत्पादन जस्तै, धान, चामल मकै कोदो, तेलहन खरिद 

लबक्री गने काटाको वालर्तक   
3,000.00 

ञ सेलि िाइस लमल (िूलो)   10,000.00 
ट सेलि साइस लमल (लमलडयम)   5,000.00 
ि लवद्यतूलाइनबाट कूटानी लपसानी पेलानी गने सानो लमल   1200.00 
ड मसला, लपिो सानो लमल   500.00 
ढ स-लमल स्थापना गिी संचालन गने   5,000.00 
र् कुचो तथा बासँका सामाग्री लनमातर् तथा लबक्री   600.00 
त गलृ उद्योग संचालन गने पसल   3,000.00 
थ लसमने्टबाट सामान बनाई लबक्री गने पसल   1,000.00 
द लससा, लससामा फे्रम लगाई लबक्री लवतिर् गने पसल   1,000.00 
ध कृर्ी सम्बन्धी नसतिी स्थापना गिी लबक्री लवतिर् गने   500.00 

न 

बासका सामान बनाई लबक्री लवतिर् गने व्यवसाय (नाम्ला, नाम्लो, 

डोका, मडुा आदी)   
200.00 

२४ र्लरू्ल, पान पसल    

क र्लरु्ल थोक पसल   1,000.00 
ख र्लरू्ल खरुा पसल   400.00 
ग सागसव्जी थोक पसल   1,000.00 
घ सागसव्जी खरुा पसल   300.00 
ङ पान पसल   500.00 
च अर्सेट प्रेस   1500.00 
छ लस्क्रन लप्रन्ट   500.00 
ज दगु्ध तथा दगु्ध पदाथत व्यवसाय गने पसल   500.00 

झ 
पशपुालन व्यवसाय (गाई, भसैी, बाख्रा, बंगिू, कुखिुा, माछा पालन गिी 

व्यवसाय गने र्मत)   
1,000.00 

ञ सनुचादँी तयािी सामान बेच्ने   3,000.00 
ट अस्पताल संचालन    5,000.00 
ि लवलवध लकलसमका सामान सप्लायसत तथा एजने्सीहरु   2,000.00 
ड लवलवध घिेल ुउद्योग (मालथका वाहके)   1,000.00 
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ढ लवलवध  उद्योगहरु (मालथ उल्लेख वाहके)   5,000.00 
र् लवलवध कृर्ी सम्बन्धी उद्योगहरु   500.00 
त िेगलजन कभि तथा र्लनतलसङ   2,000.00 
थ ढाकाटोपी व्यवसाय   250.00 
२५ लनमातर् व्यवसायी (केलन्रय ि शाखा समेत वालर्तक शलु्क)    

क क वगत   20,000.00 
ख ख वगत   15,000.00 
ग ग वगत   10,000.00 
घ घ वगत   5,000.00 
ङ ङ गाउँपाललकाबाट ईजाजत प्रदान गरिएका साना लनमातर् व्यवसायी   2,500.00 
२६ थकू्पा, पाउिोटी उद्योगँ   1,000.00 
२७ एक वटा लचम्नी भएको इटृा भटृा वालर्तक   30,000.00 
२८ बैंकहरु   
क बालर्ज्य वैंक - क वगत   15,000.00 
ख बालर्ज्य वैंक - ख वगत   10,000.00 
ग बालर्ज्य वैंक - ग वगत   5,000.00 
घ लबकास वैंक तथा र्ाइनान्स -क वगत   10,000.00 
ङ लबकास वैंक तथा र्ाइनान्स -ख वगत   5,000.00 
२९ सहकािी सम्वन्धी    

क सहकािी दतात   3,000.00 
ख सहकािी सलुचकृतको लागी   500.00 
ग बालर्तक ५०लाख सम्मको कािोवािमा   2,000.00 
घ बालर्तक ५०लाख दखेी १ किोड सम्मको कािोवािमा   4,000.00 
ङ बालर्तक १ किोड दखेी ५ किोड सम्मको कािोवािमा   6,000.00 
च  बालर्तक ५ किोड दखेी १० किोड सम्मको कािोवािमा   10,000.00 
छ बालर्तक १० किोड ५० किोड सम्मको कािोवािमा   15,000.00 
ज बालर्तक ५० किोड दखेी माथीको कािोवािमा   20,000.00 
३० धयावसालयक टावि अनमुलत लसर्ारिस   १०,०००।- 

नोटाः कमल गा. पा. मा कािोवाि गिेको आधािमा दस्तिु असलु गरिने छ । 
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अनसुचूी-४ 

(ऐनको दर्ा (५) संग सम्वलन्धत) 

१३) सवािी साधन किाः 

सवािी साधन कि  

क्र. स. लवविर् इकाई  िकम  
१ इ रिक्सा नया दतात दस्तिू   300.00 
२ इ रिक्सा नामसािी दस्तिू   500.00 
३ इ रिक्सा व्ल ूबकू प्रलतगोटा   50.00 
४ इ रिक्सा नलवकिर् दस्तिू   300.00 
५ अटो नयाँ दतात   500.00 
६ अटो नामसािी दस्तिू  500.00 
७ अटो व्लबूकू प्रलतगोटा दस्तिू  १००।०० 

८ अटो नलवकिर् दस्तिू  ५००।०० 

 

अनसुचूी-५ 

(ऐनको दर्ा (६) संग सम्वलन्धत) 

१४) लवज्ञापन किाः 

क्र. स. लवविर्  इकाई   िकम  

१ सावतजलनक स्थानहरुका होलडतङ वोडत प्रलत स्क्वायि लर्ट रु= 70.00  
२ लनजी स्थानहरुका होलडतङ बोडत तथा लड.लप.एस. वोडत प्रलत स्क्वायि लर्ट रु= 50.00  
३ लनलज व्यवसायीक बोडत  लनशलु्क  
४ व्यवसायीक लभत्तलेेखन प्रलत स्क्वायि लर्ट रु= 15.00  
५ लवद्यतुीय पोल वा टेललर्ोनको पोलमा िालखने 

लवज्ञापन सामाग्री 

प्रलत स्क्वायि लर्ट रु= 70.00  

६ सावतजलनक ि लनजी स्थानमा तुल व्यानि प्रलत स्क्वायि लर्ट रु= 200.00  
७ सावतजलनक स्थानमा गटे  प्रलत स्क्वायि लर्ट रु= 300.00  
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(सावतजलनक स्थानमा गटे लगाउन गाउंपाललकाको स्वीकृती नललई लगाउन पाउने छैन ।) 

 

अनसुचूी-६ 

(ऐनको दर्ा (७) संग सम्वलन्धत) 

१५) बहाल लबटौिी कि (हाट बजाि ): 

क्र. स. लवविर्  इकाई   िकम  

१ थान तथा िेलडमने्ट कपडा पसल   30.00 
२ टोपी पसल   10.00 
३ खाद्यान्न दाल चामल आदी पसल लरँ्जाएि िाखकेो   30.00 
४ सव्जी पसल िूलो   30.00 
५ सव्जी पसल सानो   10.00 
६ र्लरू्ल पसल   30.00 
७ र्लामका सामान पसल   30.00 
८ चिुा तथा सङृगािका सामान   10.00 
९ मास ुतथा माछा पसल   30.00 

१० आलकुो लवउ लवक्री पसल   20.00 
११ लवजलुीको सामान पसल । लवद्यतुीय सामाग्री   30.00 
१२ सईुटि, साडी, लसिक डसना आदी पसल   30.00 
१३ मलनहािा पसल, भाडा वततन पसल   30.00 
१४ माटाको सामान लवलक्र पसल   10.00 
१५ चना, चटपटे, सवतत लचया पसल   10.00 
१६ पसु्तक पसल, छाता  व्याग, िेडीयो, घडी, जतु्ता, लाईट आदी ममतत   10.00 
१७ खलटया पसल (मालथ उल्लेख भएको वाहके )   10.00 
१८ चोयाका सामान कुचो आदी पसल   30.00 
१९ र्लरू्ल तथा अन्य वनस्पलत लवरुवा   20.00 
२० साग सव्जी लवउ लवजन तथा लवरुवा   10.00 
२१ जतु्ता चपल   30.00 
२२ लसरा,सकुुटी,अस्थाई हजाम,लमिाई पसल ।  ढुंग्री, पकौडा, चप 

आदी 

  10.00 
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२३ अस्थायी काटा    20.00 
२४ रु ५०० भन्दा सानो पजुी भएको पसल (ढकी बाल्टीन, टोकिी)   5.00 
२५ केखात बजािको टहिा प्रलतकोिा वालर्तक रु   6,000.00 
२६ क्याम्पा बजािको टहिा प्रलतकोिा वालर्तक रु   5,000.00 
२७ मगंलवािे बजािको टहिा प्रलतकोिा वालर्तक रु   5,500.00 
२८ िंगपिु तथा अन्य बजाि टहिा प्रलतकोिा वालर्तक रु   1,200.00 
२९ सिङपाडा बजाि टहिा प्रलतकोिा वालर्तक रु   1,200.00 
३० ६ नं. वडा कायातलय अगाडी सटि मालसक रु   1,500.00 
३१ सटि तथा टहिा नामसािी दस्तिु रु   1,000.00 
३२ सावतजलनक ऐलानी प्रलत जग्गा उपयोग वापत प्रलत कठ्ठा रु.  50.00 

 

अनसुचूी-७ 

(ऐनको दर्ा (८) संग सम्वलन्धत) 

१६) सेवा शलु्क, दस्तिुाः  

क्र.स. लवविर् िकम 

१ लनवदेनको लटकट बापतको िकम 10.00 
२ लसर्ारिस दस्तिू 

 

क) नेपाली नागरिकताको साधािर् लसर्ारिस  100.00 
ख) नेपाली नागरिकताको सनाखत लसर्ारिस   150.00 
ग) नेपाली नागरिकताको सिजमीन सलहतको लसर्ारिस  250.00 

घ) नेपाली नागरिकताको जन्म, लववाह, बसोवास अन्य लकटानी लसर्ारिस  150.00 
३ जग्गा सम्बन्धीको लसर्ारिस 

 

क  जग्गा जोतभोगको साधािर् लसर्ारिस गदात ५ कठ्ठा सम्म ३०० सो भन्दा 

माथीलाई रु.  

500.00 

ख जग्गा चािलकल्लाको लसर्ारिस गदात ५ कठ्ठा सम्म रु. ३००  सो भन्दा 

वढीलाई रु. 

500 

ग जग्गा नामसािीको लसर्ारिस गदात  ५ कठ्ठा सम्मलाई रु. १०० सो भन्दा 

माथीलई  

200.00 
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घ जग्गा नामसािीको लसर्ारिस गदात  ५ कठ्ठा सम्मलाई रु. १०० सो 

भन्दा माथीलई  

200.00 

ङ जग्गाको मोलह लगतकट्टा  गदात लसर्ारिस दस्तिु रु.  500.00 
च जग्गाको मलु्याकंन लसर्ारिस गदात रु . १०००००।- को रु. 100.00 

छ आयश्रोत मलु्याकंन लसर्ारिस गदात रु . १०००००।- को रु. 100.00 

४ घिबाटो लसर्ारिस सम्बन्धमााः  
 

क महने्र िाजमागत (लोकमागत) ि पाडाजुगंी, गौरिगजं कालोपते्र सडकले 

छोएको जग्गाको लसर्ारिस गदात  रु.  

1,000.00 

ख अन्य सडकको लसर्ारिस गदात  रु. ५००।०० 

५ बाटो सम्बन्धी लसर्ारिस घि भएमा घिको लसर्ारिस 
 

क  तख्ता, सेन्टि बेिा, बांसभाटा बेिा, लटन छाना घिको 250.00 
ख  इटाको गािो लटन छाना घिको  300.00 
ग  इटा गािो छत ढलाई एकतले पक्की घि  350.00 
घ  इटा गािो छत ढलाई दईु भन्दा मालथ  500.00 
६ पजूातमा घि कायम गने लसर्ारिस दस्तिू 

 

क साधािर् टाटी बेिा घि  200.00 
ख काि तख्ता, सेन्टि बेिा, बांस टाटी लटन छाना  300.00 
ग इटा गािो छत ढलाई एकतले पक्की घि  600.00 

घ इटा गािो छत ढलाई दईु भन्दा मालथ प्रलत तला रु. ५०० का दिले जोडेि ललने । 
 

७ पजूातमा तीन पसु्ते, र्ोटोटाँस, ना.नं. समते कायम गनत ि प्रलतलललप 

सम्बन्धी 

 

क पजूातमा बाब,ु बाजकेो नाम कायम गनत, ना.नं. ि र्ोटो टास्न मालपोतलाई 

लसर्ारिस गदात  

500.00 

ख पजुात हिाएको प्रलतलललप ललनका लागी 500.00 
८ जग्गा निबढी ि निघटी सम्बन्धी लसर्ारिस 

 

क लोकमागत (महने्र िाजमागत) ि पाडाजङुगी गौरिगजं कालोपत्रे सडकले 

छोएको जग्गाको पजूात ललन लसर्ारिस (पलछ कुनै बाटो कालोपते्र भएमा 

सो स्थानका लागी यही बदुाँ अनसूाि कायम गरिनेछ ।)  

1,000.00 



कमल गाउँपाललका 
 

-lglt sfo{qmd tyf ah]6 @)&%÷)&^_    
 

ख नहि घटीको प्रलत लसर्ारिस  500.00 
ग बजाि के्षत्रको जग्गा नहि वढी प्रलत धिु  1,000.00 
घ लभत्री सडकले छोएका तथा अन्य जग्गा लसर्ारिस 500.00 

९ पेन्सन सम्बन्धी लसर्ारिस 
 

क नेपाली सेनाका पेन्सन नामसािी  500.00 
ख लब्रलटश तथा भाितीय सेनाको पेन्सन नामसािी  1,000.00 

ग पेन्सन सम्बन्धी पारिवारिक लवविर्  500.00 
घ पेन्सनवालाको मतृ्य ुपलछको िहपल पेन्सन ललने लसर्ारिस दस्तिु  500.00 

ङ पेन्सन सम्बन्धी अन्य लसर्ारिस  500.00 
च पेन्सन पटृामा नाम, जन्मलमलत र्िक पिे एउटै हो भनी लसर्ारिस  1,000.00 

छ जनुसकैु कायतको स्थलगत सजतलमन गनुतपने भएमा सजतलमन दस्तिु प्रलत सजतलमन  500.00 
१० घिसाि तथा लनजी वनको काि दाउिाको लसर्ारिस सम्बन्धमा 

 

क कािको पिूानो घि भत्काई अन्य स्थानमा लादा एकतले घिको लसर्ारिस 

दस्तिु 

300.00 

ख दइू तले कािको पिुानो घि भत्काई अन्य िाउँ लादा  500.00 

ग सखवुा काि सम्बन्धी वनलाई लसर्ारिस एक टक्रको  2,000.00 

घ लससौ ि अन्य जात कदम, आप, लटक आलद प्रलत िकको लसर्ारिस  1,500.00 
ङ सखवुा काि वनलाई लसर्ारिस गदात प्रलत टयाक्टि  500.00 

च लससौ ि अन्य जात कदम, आप, लटक आलद प्रलत ट याक्टिको लसर्ारिस  400.00 
छ दाउिा प्रलत टक्र  750.00 
ज दाउिा प्रलत टयाक्टि  500.00 
झ घिकाजको लागी वनलाई लसर्ारिस गदात प्रलत लसर्ारिस रु. २५०।- ि 

व्यवसालयक कायतको लागी रु. ५००।- 

 

ञ घिसािमा आफ्नो लनजी जग्गामा िहकेो रुख ि काि लनजी प्रयोजनको लागी 

ओसािपसाि गदात रु. २५०।- ि व्यवसालयक प्रयोजनको लागी रु. ५००।- 

 

११ नाता प्रमार्ीत लसर्ारिस 300.00 
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१२ स्थायी बसोवास ि चालचलन सम्बन्धी 150.00 

१३ जन्म, मतृ्य,ु लववालहत, वसाई सिाई, सम्वन्ध लवच्छेद लसर्ारिस 200.00 

१४ अलववालहत लसर्ारिस (सजतलमन अलनवायत) 500.00 

१५ वदैलेशक िोजगािको लागी दालयत्व बहन 400.00 

१६ उद्योग दतात सम्बन्धी रु. ५ लाख सम्म पुँजीलाई सजतलमन सलहत 1,000.00 

१७ उद्योग दतात सम्बन्धी रु. ५ लाख भन्दा माथी पुँजीलाई सजतलमन सलहत  

रु.१०००वा प्रलतलाख रु. ५० ले हुन आउने िकम मध्ये जनुवढी हुन्छ 

सोही िकम  

 

१८ संघ, संस्था, क्लब दतात लसर्ारिस 1,000.00 

१९ संघ, संस्था, क्लब नलवकिर् 500.00 

२० पान नं. ि कि चकु्ताको 500.00 

२१ उद्योग बन्द भएको लसर्ारिस 500.00 

२२ लवद्यतु, टेललर्ोन, खानेपानी जडान 100.00 

२३ नाम, थि र्िक पिेको लसर्ारिस 200.00 

२४ आलदबासी जनजालत, दललत लसर्ारिस 150.00 

२५ लनजी लबद्यालय कक्षा थप लनवदेन दस्तिु 5,000.00 

२६ लनजी लबद्यालय कक्षा थप अनमुती दस्तिु 1,000.00 

२७ लनजी लबद्यालय दतात आधािभतू  2,500.00 
२८ लनजी लबद्यालय दतात मा.लव. स्ति 5,000.00 
२९ प्रालवलधक लशक्षालय, ट यशुन सेन्टि लागयत सेवामलूक व्यवसाय  2,000.00 
३० सामदुालयक लबद्यालय दतात, कक्षा थप लनवदेन दस्तिु 2,500.00 

३० सामदुालयक लबद्यालय दतात, कक्षा थप अनमुलत लनवदेन दस्तिु लनशलु्क 
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३१ नाबालक परिचयपत्र लसर्ारिस 150.00 

३२ पारिवारिक लवविर् प्रमालर्त (सजतलमन सलहत) 500.00 

३३ लसर्ारिस पनूाः प्रमालर्किर् दस्तिू अन्य लनकायको मात्र 200.00 

३४ पंजीकिर्को जरिवाना सम्बन्धी 
 

व्यलक्तगत घटना दतात गदात घटना घटेको ३५ लदन सम्म लनाःशलु्क ि ३५ लदन भन्दा मालथ घटना दतात गनत आउदा 

लनम्न अनसूािको जरिवाना ललने 

क जन्म, मतृ्य,ू बसाई सिाई, लववाह, सम्बन्ध लवच्छेद  50.00 

ख व्यलक्तगत घटना दतात प्रमार् हिाई प्रलतलललप  75.00 

३५ जनसंख्या सम्बन्धी दस्तिू 
 

क अन्य स्थानबाट बसाईसिी आउदा ि सगोलमा िहकेो जनसंख्या र्ोि गिी 

कायम गदात  

100.00 

ख जनसंख्याको प्रलतलललप 150.00 
३६ छपाई र्ािम लबक्री सम्बन्धमा 

 

क लनवदेन र्ािम प्रलत पाना 15.00 
ख नागरिकताको अनसुचूी  40.00 

ग व्यवसाय प्रमार् पत्र प्रलतगोटा 125.00 

घ जनसंख्या काडत प्रलतगोटा  50.00 

३७ आफ्नो जग्गामा उव्जाएको कृर्ीजन्य वस्त ुआरु् बसेको अन्य गा.पा. वा 

न.पा.मा लादा सोको लसर्ारिस माग प्रलत लसर्ारिस  

150.00 

३८ लसर्ारिसहरु हिाए प्रलतलललप  100.00 

३९ शौचालय परिचय पत्र प्रलतललप 50.00 

१७) न्यायीक दस्तिु शलु्काः 

क्र. स. लवविर् िकम 

१ लर्िाद दस्तिु २००।०० 

२ प्रलतउत्ति दस्तिु १००।०० 
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३ नक्कल प्रलतपाना दस्तिु  ५।०० 

४ मलु्य ि लवगोको आधािमा ललइने न्यायीक दस्तिु  

क पलहलो पलच्चस हजाि रुपैया सम्म भएमा ५००।०० 

ख पचास हजाि रुपैया सम्म भएमा दोश्रो पच्चीस हजाि सम्ममको लालग 

सय कडा ५ का दिले 

 

ग एक लाख रुपैयाँ सम्म भए तेश्रो पचास हजाि रुपैयाँ सम्मको लालग 

सयकडा तीन दशमलब पाँचका दिले, 

 

घ पाँच लाख रुपैयाँ सम्म भए चौथो चाि लाख रुपैयाँ सम्मको लालग 

सयकडा दईुका दिले,  

 

ङ पच्चीस लाख रुपैयाँ सम्म भए पाँचौं बीस लाख रुपैयाँ सम्मको 

लालग सयकडा एक दशमलब पाँचका दिले,  

 

च पच्चीस लाख रुपैयाँ भन्दा मालथ जलत सकैु भएतापलन बढी अङ क 

जलतको लालग सयकडा एकका दिले  

 

 

१८) घिनक्सा पास सम्बन्धी दस्तिु 

क्र. स. लवविर्  प्रलत वगत लर्ट   /sd  
१ पक्की छत भएको भवनलाई  प्रलत वगत लर्ट 5.00 
२ पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको घि प्रलत वगत लर्ट 1.00 
३ कम्पाउण्ड बाल                       प्रलत वगत लर्ट 2.00 
४ र्ािम दस्तिु    500.00 
५ लेआउट    700.00 
६ नामसािी लनवदेन दस्तिु    200.00 
७ लनमातर् सम्पन्न प्रमार् पत्र   250.00 
८ कािको सेन्टिविेा अलभलेलख किर् लनयलमत     500.00 
९ पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको भवनलाई (पिुानो 

घि)अलभलेलख किर् लनयलमत   

 प्रलत वगत लर्ट 2.00 

१० पक्की छत भएको भवनलाई (पिुानो घि)अलभलेलख किर् 

लनयलमत   

 प्रलत वगत लर्ट 7.00 

 
नक्सा नामसािी    
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११ िलजष्टशेन पास  भइ आएको पक्की छत भएको भवनलाई   लाग्ने दस्तिुको २५ 

प्रलतश लतनुतपने 

१२ िलजस्टेसन  पास भई आएको पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको 

भवनलाइ 

  लाग्ने दस्तिुको २५ 

प्रलतश लतनुतपने 

१३ मतृ्य ुपलछको नामसािी गदात पक्की छत    लाग्ने दस्तिुको २५ 

प्रलतश लतनुतपने 

१४ मतृ्य ुपलछको नामसािी गदात पक्की लटनको छानो                  लाग्ने दस्तिुको २५ 

प्रलतश लतनुतपने 

१५  वकस पत्र ि अशंवन्डाको पक्की लटन    लाग्ने दस्तिुको २५ 

प्रलतश लतनुतपने 
 

उद्योगहरुको हकमा ललएको दस्तिुको विावि ललने    
 

१६ जसु फ्याक्िी/उद्योग    25,000.00 
१७ लशला लेख   1,000.00 
१८ पानी / पेयजल उद्योग   1,000.00 
२० जग्गा नाँप दस्तिु   1,000.00 
२१ डुलवुा व्यापािी/ साईकल/पोका/िेला/लटनका वाक्सा /कुकि/ 

ग्यास चलुो/भाडा व्यापािी/गलैचा/हिेकमाल वालर्तक 

  1,000.00 

२२ लसिक वनाउने धलुनया (डुलवुा)  वालर्तक   1,000.00 
२३ लसिक वनाउने धलुनया (डुलवुा)  पसल/ मलेसन सलहतको 

वालर्तक  

  1,500.00 

२४ अनालधकृत चल्ला व्यापािीलाई प्रवशे लनर्धे गने यदी त्यस्तो 

पाईएमा रु. ५०००।- जरिवाना गिी चल्ला नष्ट गने ।  

  
 

२५ सावतजलनक पलतत, ऐलानी जग्गामा बसोवास गने व्यालक्तलाई 

प्रलत कट्टा (लवटौिी कि वापत) रु.  

  50.00 

२६ प्रोजके्टि प्रयोग गिेवापत भाडा प्रत्येक लदनको रु.    500.00 
२७ गा. पा. हल प्रयोग गिे वापत प्रलतलदन रु.   500.00 
२८ गा. पा. हल प्रयोग गिे वापत वडा नं. ६ ि ७ को  प्रलतलदन रु.   500.00 
२९ केखात बजािको टहिा वालहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई 

लवटौिी वापत प्रलत लर्ट रु.  

  50.00 

३० क्याम्पा बजािको टहिा वालहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई   25.00 
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लवटौिी वापत प्रलत लर्ट रु.  

३१ सिङपाडा बजािको टहिा वालहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई 

लवटौिी वापत प्रलत लर्ट रु.  

  10.00 

३२ समयगढ बजािको टहिा वालहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई 

लवटौिी वापत प्रलत लर्ट रु.  

  15.00 

३३ मगंलवािे बजािको टहिा वालहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई 

लवटौिी वापत प्रलत लर्ट रु.  

  30.00 

३४ गउेरिया बजािको टहिा वालहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई 

लवटौिी वापत प्रलत लर्ट रु.  

  10.00 

३५ िंगपिु बजािको टहिा वालहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई 

लवटौिी वापत प्रलत लर्ट रु.  

  10.00 

३६ बाह्रघिे बजािको टहिा वालहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई 

लवटौिी वापत प्रलत लर्ट रु.  

  10.00 

३७ ज.े लस. लभ. प्रयोग गदात प्रलत घण्टा    1,500.00 
३८ ट याक्टि प्रयोग गदात गाउँ कायतपाललकाले लनर्तय गिे वमोलजम हुने 

 

 क्र. स. सडक सेवा शलु्क   बालर्तक 

१ िूला िक लटपि लिी ि अन्य हलेभ गाडी आदी   ६५००।०० 

२ िुला बस लमनी िक आलद   ५५०० ।०० 

३ लमनी बस   ५००० ।०० 

४ ियाक्टि   ५००० ।०० 

५ लनलज वा भाडाका लजप काि लपक अप भने माइक्रो आलद   २५०० ।०० 

६ टेम्पो अटो आलद   २००० ।०० 

७ लसलट सर्ािी    १५०० ।०० 

 

क्र. स. सडक सेवा शलु्क 
 

दलैनक 

१ लिपि    40.00 
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२ िक    30.00 
३ ट याक्टि   30.00 
४ वस   25.00 
५ माइक्रो   20.00 
६ भने लपकप   15.00 
७ अटो    10.00 
८ लसटी   5.00 

मालथ उल्लेलखत सवािी साधन मध्ये कमल गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका खोलाबाट वालवुा लनकाली सडक प्रवशे 

गदात तपलशलको दििेटमा थप शलु्क असुल गरिनेछ । 

९ लिपि    200.00 

१० िक    150.00 

११ ट याक्टि   100.00 
 

 

 

 

 

कमल गाउँपाललकाको लवलनयोजन ऐन—२०७५ 

कमल गाउँपाललकाको आलथतक बर्त २०७५।०७६ को सेवा ि कायतहरुको लागी स्थानीय सलञ्चत कोर्बाट केही 

िकम खचत गने ि लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनत बनेको ऐन 

सभाबाट थवीकृि लमलिीः २०७५।०३।१३ 

प्रथिावनाीः  

 कमल गाउँपाललकाको आलथतक बर्त २०७५।०७६ को सेवा ि कायतहरुको लागी सलञ्चत कोर्बाट केही 

 िकम खचत गने अलधकाि लदन ि सो िकम लवलनयोजन गनत वाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संलवधानको धािा 

 २२९ को उपधािा (२) बमोलजमकमल गाउँपाललकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.सलंक्षप्त नाम ि प्रािम्भीः 
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  (१) यस ऐनको नाम “कमल गाउँपाललकाको लवलनयोजन ऐन, २०७५” िहकेो छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२.आलिाक बर्ा २०७५।०७६को लनलमि सलचचि कोर्बाट िकम खचा गने अलधकािीः 

(१) आलथतक बर्त २०७५।०७६ को लनलमत्त गाउँकायतपाललका, वडा सलमलत, लवर्यगत शाखाले गने सेवा 

ि कायतहरुका लनलमत्त अनुसचूी १ मा उल्लेखीत चाल ूखचत, पूँलजगत खचत ि लबलत्तय व्यवस्थाको िकम 

समते गिी जम्मा िकम रु. ५,६७,६१२,०००।–(अक्षेरुपी छपन्न किोड छयत्ति लाख बाह्र हजाि 

रुपैयामात्र) मा नबढाई लनलदतष्ट गरिए बमोलजम सलञ्चत कोर्बाट खचत गनत सलकनेछ ।  

३. लवलनयोजनीः 

(१) यस ऐनद्धािा सलञ्चत कोर्बाट खचत गनत अलधकाि लदइएको िकम आलथतक बर्त २०७५।०७६ को 

लनलमत्त कमल गाउँपाललको गाउँकायतपाललका, वडा सलमलत ि लवर्यगत शाखाले गने सेवा ि कायतहरुको 

लनलमत्त लवलनयोजन गरिनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुिा लेलखएको भएतापलन कायतपाललका, वडा सलमलत ि लवर्यगत शाखाले 

गने सेवा ि कायतहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गिेको िकम मध्ये कुनैमा बचत हुने ि कुनैमा अपगु हुने दखेीन 

आएमा गाउँकायतपाललकाले बचत हुने शीर्तकबाट नपगु हुने शीर्तकमा िकम सानत सक्नेछ । यसिी िकम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सादात एक शीर्तकबाट सो शीर्तकको जम्मा िकमको १० प्रलतशतमा नबढ ने गिी कुनै एक वा एक भन्दा 

बढी शीर्तकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्तकहरुमा िकम सानत तथा लनकासा ि खचत जनाउन 

सलकनेछ । पूँलजगत खचत ि लवत्तीय  व्यवस्था तर्त  लवलनयोलजत िकम साँवा भकु्तानी खचत ि व्याज भकु्तानी 
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खचत शीर्तकमा बाहके अन्य चाल ू खचत शीर्तकतर्त  सानत ि लबत्तीय व्यवस्था अन्तगतत साँवा भकु्तानी 

खचततर्त  लबलनयोलजत िकम धयाज भकु्तानी खचत शीर्तकमा बाहके अन्यत्र सानत सलकने छैन । 

ति चाल ुतथा पूँलजगत खचत ि लवत्तीय व्यवस्थाको खचत व्यहोनत एक स्रोतबाट अको स्रोतमा िकम सानत 

सलकनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) माजनुसकैु कुिा लेलखएको भएतापलन एक शीर्तकबाट सो शीर्तकको जम्मा स्वीकृत 

िकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ ने गिी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्तकहरुमा िकम सानत पिेमा 

गाउँसभाको स्वीकृलत ललन ुपनेछ ।  

 

अनसुचूी–१ 

(दर्ा २ संग सम्बलन्धत) 

नेपालको संलवधानको धािा २२९ (२) बमोलजम 

संलञ्चत कोर्बाट लवलनयोजन हुने िकम 

क्र.सं. शीर्तकको नाम लवलनयोलजत िकम 

१ गाउँकायतपाललका तर्त  चाल ुतर्त  48,400,000.00 

२ गाउँकायतपाललका तर्त  पूँजीगत 2,22,512,000.00 

३ वडा स्तिीय कायतक्रम तर्त  45,000,000.00 

४ सशतत अनदुान तर्त  151700000.00 

५ सामालजक सिुक्षा भत्ता 1,00,000,000.00 

६ कूल जम्मा 5,67,612,000.00 
 

लनर्तयहरुाः  

लनर्तय नं. १ जग्गाको भोगालधकाि प्राप्त तथा उपयोग सम्बन्धमााः 

चाल ुआ.व. ०७५÷०७६ मा गाउँपाललकाको कायातलय भवन लनमातर् गनतका लागी सवतदललय एव ंसवतपलक्षय 

सहमती तथा गाउँसभामा संशोधन प्रस्तावका रुपमा पेश भएका सझुावहरु समतेका आधािमा कमल 

गाउँपाललकाको के्षत्रालधकाि लभत्र पने ितवुामाई वकृ्षािोर् आयोजनाले उपयोग गरििहकेो जग्गाको भोगालधकाि 

प्राप्त गिी सो स्थानमा गाउँपाललकाको कायातलय भवन लनमातर्, र्लरू्ल खतेी तथा पयतटकीय के्षत्र लनमातर्का 

लागी सम्बलन्धत लनकायमा प्रकृया अगाडी बढाउने लनर्तय गरियो । 

लनर्तय नं. २ बोडत बैिकका लनर्तयहरु अनमुोदन गने सम्बन्धमााः  

कमल गाउंपाललकाको कायतपाललका बैिक बाट आ. व. २०७$.०७% मा गरिएका सम्परू्त लनर्तयहरुलाई 

अनमुोदन गने लनर्तय गरियो । 
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लनर्तय नं. ३ गाउँपाललकाको िाजस्व संकलन तथा संशोधन सम्बन्धमााः 

िाजस्व संकलन सम्बन्धी नीलत तथा कायतक्रमलाई लमलत २०७५÷०३÷०९ गतेको िाजस्व पिामशत सलमलतको 

लसर्ारिस अनसुाि, िाजस्व संकलन सम्बन्धी अनसुचूीमा उल्लेख भएका कि तथा िाजश्वका दिहरुलाई 

स्वीकृत गरि चाल ुआ.व. मा लाग ुगने लनर्तय गरियो । साथै सम्परू्त उद्योग, धयापाि तथा व्यवसायलाई दतात, 

नलवकिर् लगायतका प्रकृयामा अलनवायत गिाई सम्परू्त व्यापाि व्यवसायलाई किको दायिामा ल्याउने 

कायतलाई अलभयानकै रुपमा संचालन गरि गाउंपाललकाको आन्तरिक आयलाई बढोत्तिी गने कायत लवलभन्न 

सिोकािवाला लनकाय संगको सहकायतमा सम्पन्न गने लनर्तय गरियो ।  

 

लनर्तय नं. ४ गाउँपाललका स्तिीय आवलधक योजना लनमातर् सम्बन्धमााः 

आ.व.२०७४÷०७५ दखेी यस गाउंपाललकाको आवलधक लबकास योजना लनमातर् कायत शरुु भ ैलनमातर् कायत 

जािी िहकेोमा आगामी आ.व.२०७५÷०७६ मा उक्त कायत पिुागिी सोही आवलधक योजना अनसुाि लबकास 

लनमातर्का कायतहरु संचालन गने लनर्तय गरियो । 

लनर्तय नं. ५ बालमतै्री स्थानीय शासन िर्नीलत सम्बन्धमााः 

आ.व. २०७५।०७६ दखेी बाल मतै्री स्थानीय शासन िर्नीलत २०६८ ि बालमतै्री स्थानीय शासन 

कायतलवलधले लनलदतष्ट गिे अनसुाि बालमतै्री स्थानीय शासन अवलम्बन गने लनर्तय गरियो । 

लनर्तय नं. ६ भवन लनमातर् संलहता कायातन्वयन कायतलवलध तथा नक्सा पास नीलत सम्बन्धमााः 

कमल गाउँपाललकाको संशोलधत भवन तथा योजना मापदण्ड २०७५ मा आधारित भवन लनमातर् संलहता 

कायातन्वयन कायतलवलध तथा नक्सा पास नीलत दहेाय बमोलजम लस्वकृत गरियो 

गाउँको सनु्दितालाई कायम िाख्द ैव्यवलस्थत तथा सिुलक्षत एवम  समदृ्ध गाउँ लनमातर् गनत गाउँ लभत्र लनमातर् हुने 

भवन तथा अन्य भौलतक संिचनाहरु भवन संलहता तथा मापदण्डको परिलध लभत्र लनमातर् गने गिाउने साथै सिल 

ि सहज ढंगबाट सबै गाउँपाललकावासीहरुलाई सेवा प्रवाह गनत सलकयोस  भन्न े उदे्धश्यले नक्सा पास तथा 

लनमातर् ईजाजत सम्बन्धी लनम्नानसुािको नीलत अवलम्बन गरिएको छ । 

१९) “ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ “ बमोलजम आ.व.२०६९/०७० दखेी कायातन्वयनमा ल्याइएको 

नेपाल िालरिय भवन लनमातर् संलहता २०६० को कायातन्वयन कायतलवलध,भवन तथा योजना मापदण्ड – २०६९ 

ि आधािभतू लनमातर् मापदण्ड मा आधारित भवन लनमातर् कायत गने गिाउने कायतलाई लनिन्तिता लददँ ै यस 
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गा.पा.को दोस्रो गाउँ सभाबाट अझ प्रभावकािी ढंगबाट कायातन्वयन गनत गिाउन आ.व. २०७५/०७६ को 

लागी गाउँका सबै के्षत्रमा लाग ुहुने गिी दहेाय अनसुािको नीलत तथा िाजश्व संशोधन गरिएको छ ।     

१. नक्सापास धिौटी :- 

आ.व. २०७५/०७६ बाट घि नक्सापासा वापतको धिौटी िकम ललइने छैन । 

१. नक्सा पासका लागी पेश गनुत पने प्रमार् कागजात :- 
क. नागरिक्ताको प्रमालर्त प्रलतलललप । 
ख. जग्गा धनी प्रमार् पजुातको प्रमालर्त प्रलतलललप । 
ग. लनमातर् हुने संिचना िहकेो जग्गाको  प्रमालर्त सक्कल र्ायल नक्सा । 
घ. सम्पलत्त कि तथा भलूम कि बझुाएको िसीदको प्रलतलललप । 
ङ. चाि लकलाको संलधयािको नाम,थि ि िेगाना । 

च. लनमातर् हुने घि संिचनाको पाँच प्रलत A3 Size मा Structural ि  Architectural नक्सा पेश 

गनुतपनेछ साथै नक्सामा घि-धनीको सही अलनवायत हुनपुने । 

छ. घिधनीको ५ प्रलत पास-पोटत साइजको र्ोटो । 

ज. साना लनमातर् व्यवसायी / लनमातर्कमीको नलवकिर् भएको प्रमार्-पत्रको प्रलतलललप । 

झ. घि नक्सा आवदेनमा नक्सा बनाउने प्रालवलधकको नाम,थि ि योग्यता खलेुको ईजाजत प्राप्त र्मत / 

कन्सल्टेन्सीको सही छाप हुन ुपने साथै कन्सल्टेन्सी र्मत नलवकिर् गरिएको प्रमार् अलनवायत संलग्न 

हुनपुने ।ख 

ञ. अलमनले नापजाँच गिेको भए सो को प्रलतवदेन । 
ट. नक्सा पासको आवदेन पेश गदात सम्परू्त कागजातहरुको सक्कलै प्रमार् ल्याउन ुपनेछ । 

ि. उल्लेलखत कागजात सलहत गा.पा. बाट पाइने नक्सा पासको आवदेन र्ािाम भिी नक्सा पास वापत 

लाग्ने दस्तिु बझुाई घिनक्सा दतात गनुत पनेछ । 

२. लनमातर् हुने घि संिचनाको नक्सामा सो को चािै तर्त को मोहडा,स्केलमा साईट प्लान ि लोकेशन 
प्लान,सेक्सन,बाटोको चौडाई,नक्साको स्केल,बाटोको सेटधयाक,जग्गाको क्षेत्रर्ल,जग्गाको लकत्ता 

नम्बि,ग्राउण्ड कभिेज एरिया,जग्गा धनीको नाम थि,िेगाना,लमलत,सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीको नाम ि 

आलधकािीक प्रालवलधकको नाम,योग्यता ि सलहछाप सलहत स्िकचिल रईङको लडटेल अलनवायत उल्लेख 

गिेको हुन ुपनेछ । 

३. लोकमागत ि अन्य मखु्य तथा शाखा सडकहरुमा लनम्नानसुाि न्यनुतम सेटधयाक छाडी 

घि,सेफ्टीट याङक,बिन्डा,बादतली जस्ता स्थायी लनमातर् कायतहरु गनुतपनेछ । 
 

क्र.स. बाटोको चौडाई( अलधकाि के्षत्र) 
सडकको लबचबाट दायाँ-बायाँ छोड्नु पने 

(सेटब्याक) 
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१ पवूत-पलश्चम िाजमागत / लोकमागत १०५ लर्ट 

२ ६० लर्ट  ३६ लर्ट 

३ ५० लर्ट  ३१ लर्ट 

४ ४० लर्ट  २८ लर्ट 

५ ३० लर्ट  २५ लर्ट 

६ १५ दखेी २० लर्ट  १६ लर्ट 

७ १४ लर्ट वा सो भन्दा कम चौडाई भएका साथै लव.स. 

२०६९ श्रावर् भन्दा अलघ खलुेको पिुानो बाटोहरुमा      

१२ लर्ट ३ इन्च (सडकको मोड वा घमु्तीमा 

२०% थप चौडाई हुनपुने) 
 

भवन लनमातर् गदात पछालड लकनािा ि दायाँ-बायाँ लकनािामा छाड न ुपने दिूी 

क. झ्याल-ढोका िाखी भवन लनमातर् गनुत पदात जग्गाको पछालड लकनािा एव ं दवु ै छेउ जतापरट्ट झ्याल-ढोका 

िाखने हो त्यतापलट कलम्तमा ३लर्ट ३ ईन्च छाड न ुपदतछ ।ति सावतजलनक जग्गाको साँध तर्त  ि सडकसँग 

जोलडएको लकनािा तर्त  बाहके अन्य साँलधयािको लकनािा तर्त  झ्याल-ढोका निाखी भवन लनमातर् गनत 

प्रस्ताव आएमा आफ्नो साँधबाट लनमातर् गनत सलकने छ । ति त्यसिी साँधबाट लनमातर् गदात कुनै पलन 

लकलसमको भलेण्टलेसन,ग्रील,शीशा,आलद िाख्न पाईने छैन । 

ख. झ्याल-ढोका निाखी भवन लनमातर् गनत प्रस्ताव गरिएको लकनािा तर्त  सावतजलनक जग्गा पिेको अवस्थामा 

उक्त सावतजलनक जग्गा सँगको साँधपलछ कलम्तमा ३ लर्ट ३ ईन्च सेट-धयाक छोड न ु पदतछ । 

नदी,कुलो,होली,खोल्सी,नहि,पैनीको लकनािा दखेी भवनको भाग सम्म छाड नपुने न्यनूतम दिूी 

नदी,कुलो,होली,खोल्सी,नहि,पैनीसँग जोलडएको जग्गामा भवन लनमातर्को लागी प्रस्ताव गदात लनम्न 

बमोलजमको दरुि छोडेि मात्र लनमातर् गनत स्वीकृलत लदईने छ । 

 ग.  नदी    -  तट बन्ध भएको अवस्थामा ;  १० लमटि छाड ने  

    -  तट बन्ध नभएको अवस्थामा ; ३० लमटि छाड ने 

 घ. नहि,होली,खोल्सी  -  तट बन्ध भएको अवस्थामा ;  २ लमटि छाड ने 

       -  तट बन्ध नभएको अवस्थामा ; ३० लमटि छाड ने 

ङ. कुलो,पैनी        -  १ लमटि छाड ने 

लनमातर्को लागी प्रस्तालवत जग्गा ि नदी,कुलोको लसमाना नापी नक्सा अनसुाि लनधातिर् गरिनेछ । 

लवधतुाः-   

 लनमातर्को लागी प्रस्तालवत भवन, जग्गाबाट लवधतुको ताि नलजकै भएको अवस्थामा ‘ िाईट अर् व े ‘ 

 टाविको   केन्र लवन्द(ुलाईन केन्र लवन्द)ु बाट प्रालधकिर्को लनयम अनसुाि दायाँ-बायाँ छोडेि भवन  

 लनमातर् गनुत पनेछ । 
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४.  लव.स. २०६९ श्रावर् भन्दा अलघ खलेुको साथै १४ लर्ट भन्दा कम चौडाई भई ६० लमटि भन्दा कम 

 लम्बाई भएका साथै लनकास नभएका बाटोहरु ि लनकास भएका आग्ले बाटोहरुमा कलम्तमा १० लर्ट 

 बाटोको चौडाई कायम गिी लकनािबाट ३ लर्ट ३ इन्च छोडी संिचना लनमातर् गनुत पनेछ । 

५.  यो कायतलवलध कायातन्वयन पश्चात लकत्ता काट भएको घडेिीको न्यनूतम के्षत्रर्ल बजाि के्षत्रमा ३ धिु ि 

 ग्रालमर् क्षेत्रमा ५ धिु सम्मको के्षत्रर्लमा घिलनमातर् गनत सक्ने छ ।  

६.  जग्गा धनीले संिचना लनमातर् हुने जग्गाको लसमाना अलमनदािा एलकन गिेको हुने पनेछ । 

७.  नक्सा पासको १५ लदने सचुना प्रकालशत गिी सँलधयािको नाउँमा जािी गरिएको सचूना सम्बलन्धत 

 सँलधयािलाई बझुाउन ु पनेछ साथै गाँउपाललका ि सम्बलन्धत लनमातर् स्थलमा सचूना टाँस गरिनेछ। 

 सँलधयािहरु रे्ला नपिी बझुाउन नसक्ने अवस्था सजृना भएमा सो सम्बलन्ध वडाध्यक्ष अथवा वडा 

 सलचबको िोहबिमा सजतलमन मचुलु्का तयाि गिी सम्बलन्धत गाउँपाललकाको कमतचािीले प्रलतबेदन पेश गनुत 

 पनेछ ।१६ लदन पलछ स्थलगत सजतलमन गदात समते संलधयाि नभलेटएमा सम्बलन्धत घिधलनबाट पलत्रकामा 

 लाग्ने िकम ललई लनज संलधयािको नाममा स्थालनय पलत्रका मार्त त न्यनूतम ७ लदने हकदाबी सम्बलन्ध 

 अलन्तम सचूना जािी गने ि सो अवधी लभत्र पलन संलधयाि उपलस्थत नभएमा कमल गा.पा.को अलमन वा 

 नापी कायातलयको अलमनको स्थलगत नापजाँच प्रलतवदेन पेश भएमा नक्सापासको प्रकृया अगालड 

 बढाइनेछ । 

८.  गाउँपाललकाबाट प्रकालशत १५ लदने सचूना संलधयािले बलुझललए पलन समय लभत्र गाउँपाललकामा दाबी 

 लबिोध नगिी सजतलमनमा संलधयािले बस्न नमानेमा नक्सापासको प्रकृया िोक्का गरिने छैन ति घिधनीले 

 अलमनको प्रलतवदेन पेश गनुतपनेछ । 

९.  इजाजत प्राप्त साना लनमातर् व्यवसायी / लनमातर्कमीको सही भए पश्चात प्रथम चिर्को  लनमातर् ईजाजत 

 ललई गा.पा.को ईलन्जलनयि / कन्सलटेन्सीको ईलन्जलनयि दािा घिको लेआउट गिाउन ुपनेछ । घि लनमातर् 

 शरुु गिेपलछ जाली सलहत लपलिको िड बनुेि जगमा आवश्यकता अनुसाि जग बन्धन(Strap 

 Beam/Foundation Beam) सलहत ढलाई गनत अगालड नै सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीको प्रालवलधक तथा 

 गा.पा. को ईलन्जलनयिलाई अलनवायत लनरिक्षर् गिाउन ुपनेछ । 

१०.  घि लनमातर्को क्रममा सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीका प्रालवलधक ि गाउँपाललकाको ईलन्जलनयिलाई अलनवायत 

 लनरिक्षर् गिाई ढलाई गनत ि अगालड ि ढलाई गद ैगिेको र्ोटो समते गा.पा. मा अलनवायत पेश गनुत पन े

 महत्वपूर्त चिर्हरु :- 

 क).  Strap Beam/Foundation Beam सलहतको जगको लपलिको िड ि जग ढलाई गदे 

  गिेको, 

 ख).  टाई लबमको िड बलुनसकेको ि टाई लबम ढलाई गद ेगिेको, 

 ग).  लसंढी,स्लाब,लबम साथै स्लाबको िड बलुनसकेको ि ढलाई गद ैगिेको 

 घ).  अन्य तला भए “ग” मा उल्लेख गरिएको चिर्को     
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११.  कमल गाउँपाललका के्षत्र लभत्र नक्सापासको प्रकृया पिुा नगिी भवनहरु लनमातर् गनेलाई गाउँपाललकाबाट 

 लनमातर् कायत िोक्का िाखी खानेपानी,लवघतु,टेललर्ोन,पारिवारिक लगत जस्ता अन्य कुनैपलन लकलसमको 

 लसर्ारिस ि सेवा सलुवधा उपलधध गिाईने छैन साथै उक्त संिचना नगिपाललकाले लनयम अनुसाि भत्काउन 

 सक्नेछ । 

१२.  घिको नक्सापासको लागी पलहलो प्राथलमक्ता लदई गाउँपाललकाको अलमनलाई खटाउने व्यवस्था गरिने छ। 

१३.  घि,कम्पाउण्डबाल नक्सापासको १५ लदने हकदाबीको सचूनाको म्याद सलकए पलछ नक्सापासको 

 सजतलमन गनत सम्बलन्धत व्यालक्तले सम्बलन्धत शाखामा सम्पकत  िाख्न ु पनेछ ि सम्बलन्धत शाखाबाट 

 सजतलमन गनत लदएको समयमा लनवदेनले सम्बलन्धत स्थानमा संलधयाि तथा छिलछमकेीहरु भलेा गिाएि 

 िाख्न ुपनछे । 

१४.  घि कम्पाउण्डबाल नक्सापासका लागी सजतलमन बलुझ प्रलक्रया पिूा गिेपलछ इजाजत प्राप्त साना लनमातर् 

 व्यवसायी/ लनमातर्कमीलाई सहीछाप गिाई लनयमानसुाि प्रथम चिर्को लनमातर् ईजाजत पत्र लदइनेछ। 

 ईजाजत प्राप्त भए पश्चात  गा.पा.ले तोकेको ईलञ्जलनयिबाट िेखाङकन (लेआउट) गिाएि मात्र लनमातर् कायत 

 शरुु गनुत पनेछ  ि सो को प्रलतवदेन प्रालवलधकले पेश गनुत पनेछ । 

१५.  गाउँपाललकाको प्रालवलधकबाट घि/संिचनाको िेखाङकन (लेआउट) गिेको प्रालवलधक प्रलतवदेन सलहत 

 नक्सा अनसुाि प्रालवलधकले िेखाङकन गिे अनरुुप नै घिको लप्लन्थ लेबलसम्मको लनमातर् कायत सलकएको 

 जानकािी सलहत लनमातर् कायतमा संलग्न कन्सलटेन्सीको प्रालवलधक तथा साना लनमातर् 

 व्यवसायी/लनमातर्कमीको सलहछाप सलहतको प्रलतवदेन संलग्न िाखी लनवदेन लदए पश्चात गाउँपाललकाको 

 प्रालवलधकबाट स्थलगत जाँच गिी प्रालवलधक प्रलतवदेन पेश भएपलछ दोस्रो चिर्को (Super 

 Structure)को लनमातर् गनत लनमातर् ईजाजत लदइनेछ । ति ईजाजत अनसुाि नभएमा लनयमानसुाि नक्सा 

 संशोधन गिी पेश गनुत पनेछ । 

१६.  ईजाजत लदएको नक्सा अनसुाि प्रालवलधकले िेखाङकन गिे अनरुुपको लनमातर् कायत नभएमा लनमातर् 

 कायतलाई नक्सा अनसुािको गरु्स्ति कायम गनतका अलतरिक्त लनयमानसुाि नक्सापास प्रकृया पिुा गिाउन 

 लप्लन्थ लेभल भन्दा मालथको (Super Structure) को लनमातर् कायत गाउँपाललकाले िोक्का िाख्नेछ। 

१७.  प्रथम चिर्को लनमातर् इजाजत ललएको दईु बर्त लभत्र लनमातर् कायत सम्पन्न गिी घि लनमातर् सम्पन्न प्रमार् 

 पत्र ललन ुपनेछ। सो अवलध लभत्र लनमातर् कायत सम्पन्न हुन नसक्ने कािर् सलहत म्याद लभत्र लनवदेन लदएमा 

 बढीमा दईु बर्तको म्याद थप गनत सलकनेछ । ति मापदण्ड संशोधन भएको भए सोलह अनरुुप लदइनेछ । 

१८.  घिको लनमातर् कायत सम्पन्न भएको लनवदेन गा.पा. मा पेश गदात लनमातर् कायतमा संलग्न कन्सल्टेन्सीको 

 प्रालवलधक,साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमी समतेको प्रलतवदेनमा सहीछाप गिाउन ुपनेछ ि सम्पलत कि 

 लतिेको िलसदको र्ोटोकपी,धलनपजुातमा लक.नं. ि के्षत्रर्ल परिवततन भएमा सोही अनसुािको धलनपजुातको 

 र्ोटोकपी सलहत लनमातर् सम्पन्न भएको घिको चािै तर्त को र्ोटो लखलच १/१ प्रलत र्ोटो पेश गनुत पनेछ । 
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१९.  यस गाउँपाललका के्षत्र लभत्र घि लनमातर् कायतको गाउँपाललकाको नीलत लनयम अनसुाि लनमातर् कायत गनत 

 गिाउन नक्सा,रईङग लडजाइन तथा प्रालवलधक िेखदखे तथा पिामशत गनत चाहने ईच्छुक प्रालवलधकहरुको 

 आवश्यक प्रमार्हरु ललई गाउँपाललकाद्धािा सलूचकृत गरिने छ।नक्सा बनाउन सलूचकृत गरिएका 

 प्रालवलधक वा कन्सलटेन्सीले व्यवसाय दतात गिाई लनयमानसुाि व्यवसाय कि लतनुत पनेछ।साथै प्रत्येक बर्त 

 नलवकिर् गनुत पनेछ।ति कमल गाउँपाललका बालहि िहकेा नेपाल ईलन्जलनयरिङ परिर्दमा दतात 

 भएका(काउलन्सल नम्बि भएका) वरिष्ठ ईलन्जलनयिहरुले तत्काल व्यवसाय दतात गनत नसक्ने अवस्था 

 भएमा सो वापत लडजाइन पेश गरिएको घि नक्साको प्रलतवगत लर्ट ५० पैसाका दिले गा.पा.मा िाजश्व 

 बझुाई कमल गाउपाललकामा सलूचकृत भएका कन्सलटेन्सीलाई सपुिलभजन गनत आलधकारिक लजम्मवेािी 

 लदए पश्चात घि नक्सा दतात प्रलक्रया अगालड बढाइनेछ । 

२०.  घि नक्सा लडजाईन गनत ‘क’ ि ‘ख’ वगतका भवनहरुको हकमा लसलभल ईलन्जलनयरिङ लवर्यमा स्तानतक 

 उलत्तर्त गरि नेपाल ईलन्जलनयरिङ परिर्दमा िलजरिेशन भई ५ बर्त सम्बलन्धत के्षत्रमा अनभुव हालसल गिेको 

 ईलन्जलनयिबाट स्िक्चि तथा लवशरे् सलुवधाहरुको लडजाईन ि सपुरिवके्षर् गिाउन ुपनेछ। ‘ग’ ि ‘घ’ वगतको 

 भवनको लागी भवन सम्बन्धी लवधामा न्यनुतम प्रमार्-पत्र तह उलत्तर्त गिेको प्रालवलधकबाट भवनको 

 ढाँचा/नक्सा तयाि ि लनमातर् सपुरिवके्षर् गिाउन ुपनेछ  

२१.  भवन लनमातर् मापदण्ड अनुशिर् गिी नक्सा तयाि,स्िक्चिल लडजाईन ि सपुरिवेक्षर् गरिएको भलन 

 प्रालवलधकबाट समते जाँचपास गिाई लनमातर् सम्पन्न प्रमार्-पत्र लदइनेछ । मापदण्ड लवपरित नक्सा तथा 

 लडजाईन प्रमालर्त गने प्रालवलधकलाई नेपाल ईलन्जलनयरिङ परिर्दले छानलबन गिी काननुी कािबाही गनेछ 
  

२२.  परू् ंवा आलंशक रुपमा लनमातर् सम्पन्न प्रमार् पत्र ललएका भवनहरुमा मात्र स्थानीय तहले आधािभतू 

 सावतजलनक पवूातधािका सेवाहरु जडानको लसर्ारिस गनेछ। स्थानीय तहको स्वीकृलत लबना सम्बलन्धत 

 लनकाियहरुले उपभोक्ताहरुलाई यी सेवाहरु प्रदान गने छैनन  । 

२३.  गाउँपाललकाबाट सलुचकृत गरिएका साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमीले मात्र लनमातर् कायत गनत 

 पाउनेछन । गाउँपाललका,एनसेट,भवन लवभाग तथा अन्य लसप लबकास केन्रहरुबाट भवन संलहता 

 आधारित काललगढ ताललम ललएका नेपाली काललगढहरुलाई मात्र गा.पा. मा सलूचकृत गरिनेछ । त्यसता 

 साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमीहरुले गा.पा.मा वालर्तक कि बझुाई आफ्नो प्रमार् पत्र नलवकिर् 

 गिाउन ुपनेछ । 

२४.  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५,भवन ऐन २०५५,नेपाल िालरिय भवन लनमातर् संलहता २०६०, यस 

 गा.पा. को संशोलधत भवन तथा योजना मापदण्ड २०७५ को साथै शहिी लबकास मन्त्रालय,शहिी लबकास 

 तथा भवन लनमातर् लवभागबाट प्रकाशन गरिएको आधािभतू लनमातर् मापदण्ड २०७२ तथा लनदलेशकालाई 

 कायातलयले कडाईका साथ पालना गने गिाउने छ । 
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२५.  नक्सापास गदात गाउँपाललकाको मापदण्ड,तथा भवन लनमातर् संलहता लगायत अन्य लनयम वा आदशे 

 अनसुाि कायत नगिेमा सम्बलन्धतलाई प्रचललत ऐन काननूले परिधीमा िही नगिपाललकाको लनयमानसुाि 

 जरिवाना/कावातही गरिनेछ । 

२६.  नक्सापासको लनवदेन दतात गिाई लनमातर् ईजाजत प्राप्त गिी ऐनद्दािा लनधातरित समयावलध गजुािी भवन 

 लनमातर् नभए घि लनमातर्को हकमा पनु:नयाँ नक्सापासका लागी गाउँपाललकामा लनवदेन पेश गनुत पनेछ । 

२७.  लसमाना जोलड घि लनमातर् गदात लसमान जोलडएको तर्त  सकेसम्म ६ इन्च लसलस्मक ग्याप छाडी लनमातर् 

 गनुतपनेछ । साथै सो तर्त  ३ इन्च सम्मको कच्ची पानी लबट लनकाल्न सलकनेछ। ६ इन्च भन्दा कम 

 छालडएको तर्त  लबट िाख्न पाइनेछैन । 

२८.  लनमातर् इजाजत ललई नलबकिर्को  म्याद २ बर्त नसलकद ैईजाजत नलवकिर्को लागी आवदेक सम्पकत मा 

 आएमा नलवकिर् वापत लाग्ने चाल ु िाजश्वको ५ प्रलतशत दस्तिु ललई बढीमा २(दईु) बर्तको लागी 

 ईजाजतको म्याद थप गनत सलकने छ,ति िाजश्व वलृद्ध भएको वा मापदण्ड परिवततन भएको अवस्थामा सोही 

 अनसुाि म्याद थप सलहतको ईजाजत लदइनेछ । 

२९.  नक्सा दतात गिेको ६ मलहना लभत्र लनमातर् इजाजत ललई सक्न ुपनेछ सो अवलध नालघ बढीमा २ बर्त लभत्र 

 चाल ु िाजश्वको २५% थप दस्तिु असलु गिी तत्कालको मापदण्ड बमोलजम लनमातर् प्रलक्रया अगालड 

 बढाइनेछ । सो भन्दा बढीको हकमा नयाँ आवदेन पेश गनुतपनेछ । 

३०.  एक वा एक भन्दा बढी तला घि लनमातर् गनत लनमातर् इजाजत ललई घि लनमांर् गने क्रममा म्याद लभत्र 

 आवदेकले लनमातर् भइसकेको तलाको नक्सापास प्रमार् पत्र माग गिेमा संसोलधत नक्सा सलहत रु 

 १०००।–(एक हजाि) िाजस्व ललई लनमातर् भएको तलाको मात्र अलंशक/खलण्डत नक्सा पास प्रमार् पत्र 

 उपलधध गिाई लदने ि लनमातर् बाँकी िहकेो खण्डको लनमातर् इजाजत तोलकएको समयावलध लभत्र लागी 

 यथावत कायम िालखने छ । 

३१.  तला थप,नक्सा संशोधन वा अन्य लनमातर् कायतको नक्सा पासका लागी लनबेदन दतात हुन आएका 

 नक्साहरुमा अलनबायत कन्सलटेन्सीको सही-छाप,आलधकािीक रईङग,लडजाईनकतातको सलह-छाप,घि 

 धनीको सलह-छाप,लनमातर्कमीको सलह-छाप ि कन्सलेन्सीको प्रालवलधकले नक्सा पास गनत सलकने भलन 

 प्रालवलधक प्रलतवदेन लदनपुनेछ।सो लनवदेन दतात भए पश्चात गाउँपाललकाको ईलन्जलनयिको प्राप्त प्रलतबेदनको 

 आधािमा कािबाही अगालड बढाइनेछ । 

३२.  पलहला नक्सा पास भएकाहरुको हकमा नक्सा संसोधन सलहत नक्सा पासका लागी नक्सा दतात हन ु

 आएमा आवदेन शलू्क ि बढेको घि/संिचनाको के्षत्रर्लको चाल ुिाजस्व ललई बुँदा नं. ३२ मा उल्लेलखत 

 सबै प्रलकया पिुा गिी पेश भएमा नक्सा पास प्रकृयाको कायतवाही अगालड बढाइनेछ । 

३३.  आफ्नो जग्गामा घि/संिचनाहरु जस्तै – सेफ्टीट याङ की,सोस ट याङकी,कल गाड न,ेमोटि 

 गाड न,ेटहिो,शौचालय,बाथरुम आलद लनमातर् गदात अरु छिलछमकेलाई असि नपने गिी लसमाना नलमची 

 मापदण्ड बमोलजम लनमातर् गनुत पनेछ । 
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३४.  ५ तला सम्मको घिहरुको हकमा झ्याल खोल्नलाई लसमाना तर्त  घटीमा ३ लर्ट ३ ईन्च मालजतन छोड न ु

 पनेछ, झ्याल नखोल्ने तर्त  पलन ६ ईन्च लसलस्मक ग्याप छाडी घि लनमातर् गनुत पनेछ । ५ तला भन्दा बढी 

 तला भएको हकमा झ्याल खोल्नको लागी न्यनूतम ५ लर्ट मालजतन छोड न ुपनेछ ।                                                                                                                                                                      

( झ्याल भन्नाले १) बालहि पल्ला खोललने,२) लभत्र पल्ला खोललने, ३)सरुवा / स्लाइलडङ पल्ला भएको, 

४) लर्क्स लससा वा पल्ला भएको, ५) पल्ला नभएको खलु्ला भाग सबैलाई बझुाउछ। ) 

३५.  शनु्य मालजतन वा ६” लसलस्मक ग्याप छाडी लनमातर् गरिएको भवनमा खलु्ला भने्टीलेशन िाख्न पाइने छैन । 

 Air Circulation को लागी मात्र अत्यावश्यक भएमा गाउँपाललकाको ईलन्जलनयिलाई लनरिक्षर् गिाई 

 ईलन्जलनयिले प्रलतवदेन लदएमा न्यनूतम ६”(इन्च) मालजतन छालडएको भए मान्छेको औसत उचाई भन्दा 

 मालथ पने गिी बढीमा १२”x१२” को जाली Fixed गिेको प्रलत तला लसंढीमा एक वटा ि कोिाको हकमा 

 प्रलत कोिा एकवटा Ventilation िाख्न सलकनेछ।भलेन्टलेशनबाट अरुलाई असि गनत पाइने 

 छैन।लछमकेीलाई असि नपने गिी सो तर्त  अलधकतम ३ इन्च सम्मको पानी लबट िाख्न सलकनेछ । 

३६.  शनू्य मालजतन वा ६” लसलस्मक ग्याप छाडी बनाइएका घिको बाल बालहि लवधतु पाइप,खानेपानी वा 

 शौचालयको पाइप आलद िाख्न पाइने छैन,साथै सो तर्त  बिण्डा वा खलु्ला भाग छाडी घि लनमातर् गनत 

 पाइने छैन । 

३७.  आफ्नो जग्गाको लसमाना नाघ्ने गिी छतको पानी खसाल्न पाइने छैन,यदी त्यस्तो प्रमालर्त भएमा छत 

 कालटनेछ। साथै छतको पानी पाइपबाट जमीनमा सोलसने गिी खसाल्ने व्यवस्था लमलाउन ुपनेछ । 

३८.  शनू्य मालजतन वा ६” लसलस्मक ग्याप छालडएको तर्त  जगमा समते आफ्नो जग्गाको लसमाना लमचेि अरुको 

 जग्गामा पने गिी लपलिको जाली हाल्न पाइने छैन । 

३९.  घि बालहि खलु्ला िाउँमा सेप्टीक ट याङकी वा सोस ट याङकी लनमातर् गदात लसमानाबाट न्यनतम ३ लर्ट 

 ३ ईन्च ि सडक अलधकाि के्षत्रबाट न्यनुतम ५ लर्ट मालजतन छाड न ुपनेछ।यलद घि लभतै्र सेलप्टक ट याङकी 

 वा सोस  ट याङकी िाखमेा लसमाना तर्त  ३ लर्ट ३ ईन्च भन्दा कम मालजतन भएता पलन सो तर्त  ट याङकीको 

 बाल पिैु प्लाष्टि घोला हाली भईु पलन लसमानाबाट ३ लर्ट ३ ईन्च को दिुीमा नघट ने गिी भईु 

 ढलाई,प्लाष्टि घोला हाली लर्लनलसङ गनुत पनेछ तालक आफ्नो सेप्टीक ट याङकी वा सोस ट याङकीबाट 

 संलधयािको तर्त  र्ोहोि पानी सोलसएि नजावस  । 

४०.  झ्याल खोल्न आवाश्यक मालजतन भन्दा कम मालजतन छालड लछमकेीसंग सहमलत गिी झ्याल िाख्न पाइने 

 छैन। गाउँपाललकाले  अवलम्बन गिेको नीलत लनयम मापदण्ड भन्दा बालहि गई कुनै सहमलत गिी लनमातर् 

 गनत पाइने छैन । 

४१.  घिधनी वा लनमातर्कमीले सेप्टीक ट याङकी वा सोस ट याङकीबाट लनकासको पाईप ढल तथा 

 होली,खोला आलदमा जोलड र्ोहोि बगाउन अत्यन्तै दण्डनीय हुने भएकोले सो गनत गिाउन पाइने छैन।यलद 

 कसैले गिे गिाएको प्रमालर्त भएमा प्रचललत काननु ऐनको परिलध लभत्र िही गाउँपाललकाको लनयम 

 अनसुाि कायतवाही हनेछ।साथै होलल खोल्सी पोखिीमा लवर्ादी हाली माछा माने कायत दण्डनीय हुनेछ । 
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४२.  घिधनी वा लनमातर्कमीले घि लनमातर्को क्रममा बाटोको अलधकाि के्षत्र लमलच बाटो अविोध हुने गिी 

 लनमातर् सामाग्री िाखेमा,मसला मछु्ने कायत गिेमा,िड बनु्ने बङग्याउने जस्ता कायतहरु गिेमा गाउँपाललकाले 

 सम्बलन्धत घिधनी ि लनमातर्कमी / साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर् व्यवसायीलाई लनमातर् सामग्री 

 हटाउनको लागी सलूचत गरिनेछ। सो सामग्रीहरु २४ घण्टा लभत्र नहटाए गा.पा.ले उक्त लनमातर् सामग्री 

 बिामद गिी उिाई लाग्नेछ,साथै घिधनी ि लनमातर्कमी/साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर् व्यवसायी॥आई 

 प्रचललत ऐन काननूको परिलधमा  िही गाउँपाललकाको लनयमानसुाि कडा कािवाही गरिनेछ।साथै सो बाट 

 भएको क्षलतको सम्बलन्धत पक्षले २४ घण्टा लभत्र लपलडतलाई क्षलतपलूतत लदनपुनेछ । 

४३.  कमल गाउँपाललका खलु्ला लदसा मकु्त गाउँपाललका भएकोले घि/संिचना लनमातर् गदात लनमातर् स्थलमा 

 लमस्त्री ज्यामीहरुको प्रयोजनको लागी पेनवाला शौचालय अलनवायत बनाउन ुपनेछ । 

४४.  घि लनमातर् सम्पन्न प्रमार् पत्र ललन अगाव ैसोलाि जडान तथा तोलकएको िंग िोगन गनुत पनेछ । 

४५.  घिधनीले घि लनमातर् सम्पन्न प्रमार् पत्रको लागी गाउँपाललकामा लनवदेन पेश गनत अगावै आफ्नो घि 

 अगाडी बाटो ि नाला सर्ा िाख्न ु पनेछ। साथै घि वरिपरिको भाग समते सर्ासगु्घि िाखी बोट 

 लबरुवा,रू्ल िोपी कमल गाउँपाललकालाई हरित गाउँपाललका बनाउन सहयोग गनुत पनेछ।यलद त्यसो 

 नगिेमा गाउँपाललकाले लनमातर् सम्पन्न िोक्का िाख्नेछ । 

४६.  कुनै घिधनीको आफ्नो साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमी वा कन्सलटेन्सी/प्रालवलधक कुनै पलन 

 कािर्ले घि/संिचना लनमातर् कायतमा संलग्न हुन नसकेमा त्यसको लललखत जानकािी सम्बलन्धत घिधनीले 

 तरुुन्त गाउँपाललकामा पेश गनुत पनेछ।गाउँपाललकाले आवश्यक अनसुन्धान गिी सो कुिा प्रमालर्त भएमा 

 अको साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमी वा कन्सलटेन्सी/प्रालवलधक लनयलुक्त गनत प्रलक्रया अगाडी 

 बढाउने छ।साथै सम्बलन्धत साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमी वा कन्सलटेन्सी/प्रालवलधकलाई काननु 

 अनसुाि कािबाही गरिनेछ । 

४७.  ईजाजत लबना लनमातर् भइसकेको घिहरुको हकमा तत्काललन मापदण्ड अनरुुप भएको भलन सजतलमनमा 

 उल्लेख भएमा मौजदुा नीलत तथा मापदण्ड अनुसाि लनमातर् भएको भलन प्रालवलधक प्रलतवदेन प्राप्त भए 

 पश्चात बुँदा नं ३२ को प्रलक्रया पिूा गिी घिनक्सा लनयलमत गनत कायतवाही अगालड बढाउन सलकनेछ । 

४८.  सालबकको घि/संिचनाको नक्सा भन्दा संशोधन भई घि/संिचना लबस्ताि भएमा,तला थप भएमा वा 

 कम्पाउण्ड बालको लनमातर् प्रस्ताब गरिएमा पनु:स्थलगत सजतलमन गिाई साँध-लसमाना  बुझी 

 नक्सापास/लनमातर् ईजाजत प्रलकया अगालड बढाइनेछ । 

४९.  कम्पाउण्डबाल लनमातर् गदात जमीन दखेी मालथ बलढमा ४ लर्ट उचाईमा बेन्ड सलहतको ईटाको गािो ि सो 

 दखेी मालथ ३ लर्ट सम्म ताि जाली िाख्न ु पने साथै प्रत्येक १० लर्ट देखी १२ लर्टको र्िकमा 

 आि.लस.लस लपलि अलनवायत िाख्न ुपने।कम्पाउण्डबालम ैजोडेि टहिो आदी लनमातर् गनत पाइने छैन । 
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५०.  घि/संिचनाको नक्सा पशे गदात अलनवायत सेफ्टी ट याङकी,सोस  ट याङकी,बालहिको 

 शौचालय,बाथरुम,लवधतु वाईरिङ/प्ललम्बङ साथै छानाको पानी भईु सम्म पाइपरािा सिुलक्षत तबिले झानत 

 Rain Water Harvesting  लवलधको प्रस्ट बलुझने गिी नक्सा पेश गनुत पनेछ । 

५१.  ईटाको गािो भई लटनको छाना भएको घि लनमातर् गदात – 

क) अलनवायत १० ईन्च मोटाईको ईटाको गािो ि प्रत्येक कनति ि T-Joint(लट-जोईन्ट)मा १६ लम.लम.को 

एउटा िड हाली Tie-Beam/DPC,Lintel Band ि  Sill Band अलनवायत िाखी सिुलक्षत तबिले 

छाना कसी लनमातर् गनुत पनेछ । 

ख) १०”x१०” को R.C.C लपलिमा 12mm को ४ वटा िड िाखी लपलि ढलाई गने ि ईटाको गािो लगाई 

Tie-Beam/DPC,Lintel Band  ि Sill Band अलनवायत िाखी सिुलक्षत तबिले  छाना कसी लनमातर् 

गनुत पनेछ । 

५२.  लव.स २०६९ श्रावर् मलहना भन्दा अलघ लनमातर् भएका R.C.C घिको तला थप गनत सामान्यता लपलिमा 

 ४ सतेु िड चािवटा मात्र लगाइएको भएमा तला थप गनत नसलकने वा भुइँतला मात्र लसलमत िाख्नु 

 पने,लपलिमा ४ सतेु िड ६ वटा सम्म लगाइएको भएमा पलहलो तला सम्म थप गनत सलकने साथै मालथका 

 सबै अवस्थामा िस हाली लटनको  छाना लगाई लनमातर् गनत सलकने छ।ति ईलञ्जलनयिले पेश गिेको 

 प्रलतवदेन अनसुाि प्रलक्रया अगालड बढाइनेछ । 

५३.  घि/संिचना लनमातर् गदात,उपभोग गदात वा बोट लवरुवा लगाउदा,खतेीपालत,पशपुालन,व्यवसाय गदात कुनै 

 पलन कािर्बाट लछमकेीलाई असि गनत पाइने छैन।सो भए गिेको प्रमालर्त भएमा प्रचललत ऐन काननूको 

 परिलधमा िही गाउँपाललकाको लनयम अनसुाि सम्बलन्धतलाई कायतबाही गनत सलकनेछ । 

५४.   घि/संिचना लनमातर् गदात शहि/गाउँ को सनु्दिता नलबग्रने गिी घिको लप्लन्थ हाईट,सेलप्टक ट याङकी,नाला 

 आलद सकेसम्म समानस्तिको उचाई तथा सेटधयाक कायम गिी लनमातर् गनुतपनेछ । 

५५.  कुनै पलन व्यलक्त वा संस्थाले लनमातर् कायत िोक्का िाख्न गा.पा.मा लनवदेन लदएमा गाउँपाललकाको 

 प्रालवलधक (स.ई.,अलमन,वाडत सलचव,अ.स.ई.)ले स्थलगत प्रलतवदेन पेश गिे पश्चात िोक्का िाख्न मनालसब 

 भएमा मात्र सम्बलन्धत घि/संिचना धनीलाई लनमातर् िोक्का-पत्र पिाई समाधानको आवश्यक प्रलक्रया 

 अगालड बढाईनेछ। साथै उक्त लनमातर् कायतमा संलग्न िेकेदाि ि कन्सलटेन्सीलाई बोधाथत लदईनेछ। 

 लनजहरुबाट गल्ती भएको प्रमालर्त भएमा लनयमानसुाि कािवाही हुनेछ। जग्गा लखचोला सम्बन्धी भएमा 

 जग्गा लमलचएको हो भलन नापी कायातलयका अलमनको प्रलतवदेन संलग्न िाख्न ु पनेछ। सावतजलनक 

 बाटो,होली,खोल्सी,सावतजलनक जग्गा लमलच घि/संिचना लनमातर् गरिएको प्रमालर्त भएमा गाउँपाललकाले 

 बल प्रयोग गिी िोक्का िाख्नेछ । 

५६.  घिको छत मालथ टेललर्ोन/मोबाइलको टावि,होलडतङ बोडत,रुख-लबरुवा,तिकािी खतेी आलद िाख्न वा 

 लगाउन पाइने छैन।यलद िाख्न अत्यावश्यक भएमा सम्बलन्धत पक्षले भाि क्याल्कुलेशन गिी रिपोटतमा 

 काउलन्सल नं. उल्लेख गिी ईलन्जलनयिले िाख्न सलकने प्रलतवदेन लदएमा,गाउँपाललकाको ईलन्जलनयिको 
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 स्थलगत प्रलतवदेनमा लदन सलकने भलन लकटान गिी पेश गिे पश्चात वाताविलर्य परिक्षर्का लागी 

 छिलछमकेो स्थलगत सजतलमन मन्जिुी ललई ईजाजत लदन सलकनेछ । 

५७.  कुनै घिधनीले घि लनमातर् कायत गदात लछमकेीलाई पािेको असि वा क्षलतको घिधनी स्वमंले तरुुन्तै 

 लपलडतलाई क्षलतपलूतत लदनपुनेछ।साथै लबग्रे भत्केका संिचना जस्ताको त्यस्तै बनाई लदन ु पनेछ।उक्त कायत 

 भएको भलन प्रालवलधक प्रलतवदेनमा उल्लेख भए पश्चात मात्र लनमातर् सम्पन्न उपलधध गिाईनेछ । 

५८.  नगि के्षत्रमा लनमातर् भइसकेका ईटाको गािो लटनको  छानो भएको पिुानो घि/संिचनाहरुको नक्सा लनयलमत 

 गनतका लागी एक पटकलाई सम्बलन्धत घिधनीहरुलाई सलूचत गिी जरिवाना छुट सलहत बुँदा नं.३२को 

 प्रलक्रया पिूा गिी नक्सा लनयलमत गनत सलकने । 

५९.  कमल गाउँपाललका के्षत्रमा कुनैपलन बाटोमा हम्स(Speed Breaker) िाख्न पाइने छैन।बलनसकेका 

 हम्स(Speed Breaker) हटाइने छ।कुनै लवशेर् स्थानमा बनाउनै पने भएमा गाउँपाललकाको स्वीकृलत 

 ललई मापदण्ड अनुसाि बनाउनु पनेछ । 

६०.  कमल गाउँपाललकाको बाटोहरुमा लवलभन्न पचात पम्रे्ट छनत पाइने छैन।साथै कुनै कायतक्रमको बहानामा 

 सावतजलनक बाटो छेकेि वा ढाकेि अविोध गिी कायतक्रम गनत पाइने छैन । 

६१.  नगि क्षेत्रमा लवपदमा बाहके माईलकङ गनत पाइने छैन । 

जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था :- 

 नक्सापासको नीलतगत प्रकृया भन्दा बालहि गई लनमातर् कायत गनेलाई लनम्न अनसुाि जरिवाना हुनेछ । 

क) लनमातर् इजाजत ललई म्यादलभत्र म्याद थपको लागी लनवदेन लदएमा क्रमश ;चाल ु िाजश्वको ५ 

प्रलतशत,म्याद नाघकेो ६ मलहना सम्म १० प्रलतशत ि ६ मलहना दखेी १ बर्त सम्म लनवदेन लदएमा २५ 

प्रलतशत जरिवाना ललई लनमातर् इजाजतको म्याद थप गनत सलकनेछ।ि सो भन्दा बढी म्याद नाघकेो हकमा 

लनमातर् इजाजतको म्याद थप गरिने छैन । 

ख) लनमातर् इजाजत ललई भवन लनमातर् संलहता तथा मापदण्ड अनरुुप घिको लनमातर् कायत सम्पन्न गिी म्याद 
गजुािी रितपवूतक नक्सापासको लागी गा.पा. मा लनवदेन लदएमा क्रमश ; म्याद नाघकेो ६ मलहना लभत्र भए 

चाल ुिाजश्वको  १० प्रलतशत, ६ मलहना दखेी १ बर्त लभत्र भए चाल ुिाजश्वको २५ प्रलतशत ि सो भन्दा 

बढी समय गजुािी लदएमा चाल ुिाजश्को ५० प्रलतशत जरिवाना ललई नक्सा पास प्रकृया अगाडी बढाउन 

सलकनेछ।ति लामो समय सम्म सम्पन्न प्रमार् पत्र नललई िहदँा लनमातर् इजाजत लददंाको मापदण्ड ि 

हालको मापदण्डमा परिवततन भई सम्पन्न प्रमार् पत्र लदन नसलकने अवस्था भएमा सम्पन्न प्रमार् पत्र लदन 

गाउँपाललका बाध्य हुने छैन।गाउँपाललकाको ईलन्जलनयिले स्थलगत लनरिक्षर् गिी पेश गिेको प्रलतवदेन 

अनसुाि प्रलक्रया अगाडी बढाईनेछ । 

ग) साधािर्तया लनवदेन दतात भएको १६ औ लदन सजतलमन गिाई साँध-संलधयािको पिुा सही नगिाई वा अन्य 

कािर्बश प्रथम चिर्को इजाजत नललई घिधनी आरै्ले लनमातर् कायत शरुु (लप्लन्थ लेभल भन्दा कम) 

गिेको घिधनीको हकमा यलद गा.पा.को प्रालवलधकबाट स्थलगत चेकजाँच गदात उक्त लनमातर् शरुु गरिएको 
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घि भवन लनमातर् संलहता तथा मापदण्ड अनसुाि भएमा चाल ु िाजश्वको ५० प्रलतशत जरिवाना ललई 

प्रलक्रया पिूा गनत लगाई सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीको आलधकारिक प्रालवलधकको प्रलतवदेन ि साना लनमातर् 

व्यवसायी/लनमातर्कमीको प्रलतवदेन अलनवायत संलग्म िाखी पेश गिेमा प्रथम चिर्को इजाजत 

लदइनेछ।साथै लनमातर् इजाजत नललई लनमातर् कायत अलघ बढाउने घिधनी लगायत सम्बलन्धत कन्सलटेन्सी  

ि साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमीलाई समेत गाउँपाललकाको लनयम अनसुाि कािवाही गरिनेछ । 

घ) गाउँपाललकामा घिनक्सा आवेदन दतात गिेको ति १६ औ लदन पलछ सजतलमनको लागी सम्पकत मा नआई वा 

सजतलमन नगिाई लबना इजाजत लनमातर् कायत शरुु(लप्लन्थ लेभल भन्दा कम)गिेका घिधनीहरुको हकमा 

गा.पा.को प्रालवलधकबाट स्थलगत चेकजाँच गदात भवन संलहता ि मापदण्ड अनरुुप नै पाइएमा चालु 

िाजश्को ७५% जरिबाना ललई सजतलमन प्रलक्रया पिूा गिाई सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीको आलधकारिक 

प्रालवलधकको प्रलतवदेन ि साना लनमातन व्यवसायी/लनमातर्कमीको प्रलतवदेन अलनवायत संलग्न िाखी पेश 

गिेमा प्रथम चिर्को इजाजत पत्र उपलधध गिाइनेछ।साथै लनमातर् इजाजत नललई कायत अलघ बढाउने 

घिधनी लगायत सम्बलन्धत कन्सलटेन्सी ि साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमीलाई समते 

गाँउपाललकाको लनयम अनसुाि कािवाही गरिनेछ । 

ङ) प्रथम चिर् लनमातर् इजाजत पत्र ललई दोस्रो चिर्को लनमातर् इजाजत पत्र नललई घिको  छत ढलाई गिेि 
लर्लनलसङ गद ैगिेको घिधनीको हकमा चाल ु िाजश्वको २५% जरिवाना ललई गा.पा.को प्रालवलधकबाट 

स्थलगत चेकजाँच गदात भवन संलहता ि मापदण्ड अनरुुप भएको पाइएमा साथै साना लनमातर् 

व्यवसायी/लनमातर्कमी  ि कन्सलटेन्सीको प्रालवलधकबाट समते प्रलतवदेन प्राप्त भएमा दोस्रो चिर्को बाँकी 

लनमातर् इजाजत लदन सलकनेछ।साथै लनमातर् इजाजत नललई लनमातर् कायत अलघ बढाउने घिधनी लगायत 

सम्बलन्धत कन्सलटेन्सी ि साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमीलाई समते गाउँपाललकाको लनयम अनसुाि 

कािवाही गरिनेछ । 

च) गाउँपाललकामा आवदेन दतात गिेको ति सजतलमन नगिाई कुनै चिर्को इजाजत नललई लनमातर् सम्पन्न 

गिेको घि धनीहरुको हकमा गा.पा.को प्रालवलधकबाट स्थलगत चेकजाँच गदात भवन संलहता तथा मापदण्ड 

अनरुुप नै बनेको दखेीएमा वा सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीले ि साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमीले समेत 

भवन संलहता तथा मापदण्ड अनसुाि भएको आलधकारिक प्रलतवदेन लदएमा,स्थलगत सजतलमनमा समते 

लकटानी आएमा गाउँपाललकाको ईलन्जलनयिले समते भवन संलहता तथा मापदण्ड अनरुुप भएको प्रलतवदेन 

लदएमा चाल ुिाजश्वको १००%(प्रलतशत) ले जरिवाना ललई सजतलमन प्रकृया पिुा गिाई सम्पन्न प्रमार् पत्र 

लदन सलकनेछ ति भवन संलहता तथा मापदण्ड लवपरित लनमातर् भएमा कुनै प्रमार् पत्र नलदई बेचलबखन 

तथा गा.पा. बाट पाउने सेवा सलुवधा समते िोक्का िालखनेछ।मापदण्ड पिूा गिेको ति भवन संलहता अनरुुप 

नभएको भए रु ७।– प्रलत वगत लर्ट जरिवाना ि चाल ुिाजश्वको दिले प्रलत वगतलर्ट हुन आउने िाजश्च साथ ै

आवदेन र्ािाम वापतको िकम असलु गरि सजतलमन प्रलक्रया पिूा गिी घिनक्सा लनयलमत गनत सलकनेछ,ति 

भवन संलहता अनरुुपको भलन लदन सलकने छैन।यस्ता घिहरुको तला थप गनत वा जोडेि घि लवस्ताि गनत 
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सलकने छैन। साथै एक भन्दा बलढ तला लनमातर् भइसकेको हकमा बढीमा ३(तीन) तला सम्मको घिको 

नक्सा पेश गदात सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीको आलधकािीक प्रालवलधकले नक्सा पास गनत सलकने प्रलतवदेन 

लदएमा ि सोलह अनसुाि गाउँपाललकाको ईलन्जलनयिले पलन नक्सा लनयलमत गनत सलकने प्रलतवदेन लदएमा 

मात्र उक्त घिको नक्सा लनयलमत गनत सलकनेछ।साथै लनमातर् इजाजत नललई लनमातर् कायत अलघ बढाउने 

घिधनी लगायत सम्बलन्धत कन्सलटेन्सी ि साना लनमातर् व्यवसायी/लनमातर्कमीलाई समते 

गाउँपाललकाको लनयम अनसुाि कािबाही गरिनेछ । 

छ) नक्सा पास प्रलक्रयामा नआएका अथवा लनमातर् इजाजत नललई आरू्खशुी घि लनमातर् गने घिधनीहरुको 

हकमा सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीले आलधकारिक प्रालवलधकको सही छाप सलहत नक्सामा घि लनमातर् 

भएको लमलत उल्लेख गिी घिधनीले आवदेन पेश गिेमा गा.पा.को ईलन्जलनयिबाट स्थलगत चेकजाँच गदात 

भवन संलहता तथा मापदण्ड अनसुाि भएको  वा भवन संलहता अनसुाि नभएता पलन मापदण्ड पिूा गिी 

लनमातर् गरिएको हो भलन प्रालवलधक प्रलतवदेन आएमा रु २०।–प्रलत वगत लर्ट जरिवाना ि चाल ुिाजश्वको 

दिले प्रलत वगतलर्ट हुन आउने िाजश्च साथै आवदेन र्ािाम वापतको िकम असलु गरि सजतलमन प्रलक्रया 

पिूा गिी घिनक्सा लनयलमत गनत सलकनेछ,ति भवन संलहता अनरुुपको भलन लदन सलकने छैन।यस्ता घिहरुको 

तला थप गनत वा जोडेि घि लवस्ताि गनत सलकने छैन। साथै एक भन्दा बलढ तला लनमातर् भइसकेको हकमा 

बढीमा ३(तीन) तला सम्मको घिको नक्सा पेश गदात सम्बलन्धत कन्सलटेन्सीको आलधकािीक 

प्रालवलधकले नक्सा पास गनत सलकने प्रलतवदेन लदएमा ि सोलह अनसुाि गाउँपाललकाको ईलन्जलनयिले पलन 

नक्सा लनयलमत गनत सलकने प्रलतवदेन लदएमा मात्र उक्त घिको नक्सा लनयलमत गनत सलकनेछ।साथै लनमातर् 

इजाजत नललई लनमातर् कायत अलघ बढाउने घिधनी लगायत सम्बलन्धत कन्सलटेन्सी ि साना लनमातर् 

व्यवसायी/लनमातर्कमीलाई समते गाउँपाललकाको लनयम अनुसाि कािबाही गरिनेछ । 

अन्य :- 

लनमातर् सम्पन्न भई म्याद गजुािी पलछ सम्पन्न प्रमार्-पत्र ललनेहरुको हकमा सम्बलन्धत 

कन्सल्टेन्सी/प्रालवलधकले घि/संिचना लनमातर् भएको वास्तलवक लमलत उल्लेख गिी पेश गनुत पनेछ । साथ ै

स्थलगत सजतलमनमा समते लनमातर् सम्पन्न भएको वास्तलवक लमलत लकटानी भइ आउन ुपनेछ । 

लनर्तय नं. ८ आय धययको अनुमोदन सम्बनधमााः  

 यस गाउंपाललकाको आ.व. २०७४÷०७५ मा भएको आम्दानी ि खचत भकु्तानी लगायत सम्परु्त आय 

 तथा व्यय लवविर्लाई अनुमोदन गरियो । 

लनर्तय नं. ९ लेखापरिक्षर् प्रलतवदेन सम्बन्धमााः 

 यस कमल गाउंपाललकाको (सालवक तोपगाछी ि लखनपिु गा.लव.स.) आलथतक बर्त २०७३÷७४ को 

 अलन्तम लेखापिीक्षर्बाट प्राप्त भएको लेखा पिीक्षर् प्रलतवदेनमा उल्लेलखत सझुावहरुलाई तत्काल 

 कायातन्वयन गद ै जाने ि बेरुजहुरुको हकमा आवश्यक प्रलक्रया पिुा गरि र्छयौट गने अलधकाि 

 गाउंकायतपाललका कायातलयलाई लदने लनर्तय गरियो । 
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लनर्तय नं. १० पेश्की बेरुज ुअसलु ि र्छयात }ट सम्बन्धमााः 

 यस कमल गाउंपाललका (सालवक तोपगाछी ि लखनपिु गा.लव.स.) को पेश्की तथा बेरुज ु बांकी हुने 

 धयलक्त, संस्था, लनकायलाई तत्काल र्छयौट गनत सलूचत गने ि तोलकएको समयमा र्छयौट नगिेमा 

 काननु बमोलजम असलू उपि गने लनर्तय गरियो साथै यस कमल गाउंपाललका (सालवक तोपगाछी ि 

 लखनपिु गा.लव.स.) मा पेश्की तथा वरेुज ुभएका व्यलक्त तथा संस्था, लनकायलाई गाउंपाललकाबाट कुनै 

 पलन प्रकािको सेवा सलुवधा उपलधध नगिाउने साथै आगामी आ.व.मा कुनै पलन योजना संचालनमा पेश्की 

 उपलधध नगिाउने लनर्तय गरियो । 

लनर्तय नं. ११ गाउँस्तिीय गरुुयोजना सम्बन्धमााः 

 यस कमल गाउँपाललकास्तिीय यातायात गरुुयोजना, ढल धयवस्थापन गरुुयोजना, र्ोहोि 

 व्यवस्थापनगरुुयोजना तथा वस्ती धयवस्थापन लगायत अन्य गरुुयोजना तयाि गिी कायातन्वयन गने लनर्तय 

 गरियो । 

लनर्तय नं. १२ गाउँपाललका के्षत्र लभत्रका पयतटलकय एव ंधालमतक स्थल सम्बन्धमााः 

 यस कमल गाउंपाललका के्षत्र लभत्र िहकेा लवलभन्न धालमतक, सांस्कृतीक, पयतटलकय एव ं ऐलतहालसक 

 स्थलहरुको पलहचान गिी एलककृत वतृ्तलचत्र लनमातर् गिी प्रचाि प्रसाि गने लनर्तय गरियो । 

लनर्तय नं. १३ सम्पलत्त तथा भमूी कि सम्बन्धमााः 

 आगामी आ.व. ०७५÷०७६मा गाउंपाललकाको सम्परू्त के्षत्रमा सम्पलत्त तथा भमूी कि प्रर्ाली अवलम्बन 

 गने साथै उक्त कि प्रर्ालीलाई प्रोत्सालहत गनत आगामी आ.व.को पौर् मसान्त सम्म कि बझुाउन आउने 

 सेवाग्राहीलाई लाग्ने किमा १०५ छुट लदने ि आ.व. २०७४÷०७५ सम्मको मालपोत तथा धिुी कि 

 बापतको असलु हुन वाँकी बक्यौता कालततक मसान्त सम्म बझुाउने सेवाग्राहीहरुलाई बक्यौतामा लाग्ने 

 जरिवाना छुट लदने ि उक्त म्याद लभत्र पलन बक्यौता नबझुाउने  सेवाग्राहीहरुलाई बढीमा २५५ सम्म 

 जरिवाना सलहत बक्यौता असुल उपि गने लनर्तय गरियो । सम्पलत्त तथा भलूम कि सम्बन्धी लवस्ततृ लवविर् 

 कमल गाउँपाललकाको आलथतक ऐन २०७५ बमोलजम हुनेछ । 

लनर्तय नं. १४ सेवा सलुवधा तथा पारिश्रलमक सम्बन्धमााः 

 यस गाउंपाललकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा अन्य पदालधकािीहरुको पारिश्रलमक तथा 

 कमतचािीहरुलाई थप प्रोत्साहन बापत लदइने सेवा सलुवधाको लवर्यमा प्रदशे नं. १ को प्रदशे सिकािले 

 स्थानीय तहका पदालधकािीहरुको लागी लनधातिर् गिेको सेवा सलुवधालाई आधाि मानी उक्त सेवा 

 सलुवधामा केही संशोधन गिी सेवा सलुवधाको लनधातिर् गरियो साथै कमतचािीहरुलाई गत आ.व. दखेी लददंै 

 आएको खाजा खचत बापतको सलुवधा यथावत रुपमा मालसक रु. १५००।०० का दिले उपलधध गिाउने 

 साथै कायातलयको काममा अलतरिक्त समय काम गिाउन ुपने भएमा कमतचािीहरुलाई (अलधकृत स्तिलाई 
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 प्रलत घण्टा रु.१५०।०० ि सहायक स्तिलाई प्रलत घण्टा रु.१००।००) अलतरिक्त समय भत्ता उपलधध 

 गिाउने लनर्तय गरियो । 

लनर्तय नं. १५ गाउँपाललकामा भत्ता उपलधध गिाउने सम्बन्धमााः 

 यस गाउंपाललकाद्धािा आ.व. २०७५÷०७६ मा संचालन गरिने ताललम÷गोष्ठी÷सेमीनाि÷बैिक तथा 

 बोलपत्र मलू्याङकनमा तपलसल बमोलजमका भत्ता उपलधध गिाउने लनर्तय गरियो। 

 

लनम्नाः 

१. श्रोत व्यलक्त पारिश्रलमक 

  प्रलत कक्षा रु. २०००।०० 

  कायत पत्र रु. २०००।०० 

२. सहभालग खाना नास्तााः (६ दखेी ९ घण्टा) 

 पिुा लदन (६ दखेी ९ घण्टा) रु. ६००।०० आवालसय रु. १२००।०० 

३. सहभालग दलैनक यातायत रु. २००।०० 

४. सहभालग भत्ता प्रलतलदन रु. ५००।०० 

५. सहयोगी भत्ता रु. ४००।०० 

६. मसलन्दाः 

 ६.१ ७ कायत लदन सम्मको रु. १००।०० ताललम गोष्टी।  

 ६.२. ७ कायत लदन भन्दा बलढ रु. १५०।०० 

 ६.३  प्रलशक्षर् सामाग्री 

 ६.३.१ ७ लदन सम्मको रु. १५००।०० 

 ६.३.२ ७ लदन भन्दा बलढको रु. २०००।०० 

७. ताललम हल भडा –प्रचललत बजाि दि अनसुाि। 

८. समािोह सहभालग खाना खचत रु. २५०।०० 

९. व्यानि, प्रमार् पत्र आलद रु. ५०००।०० 

१०.वोलपत्र मलु्याङकनमा सहभालग तथा अन्य लमलटङ, बैिक प्रलतलनलधहरुको दलैनक भत्ता रु. १५००।०० 

११. योजना तथा कायतक्रम अनगुमनकतातहरुलाई प्रलत , बैिक भत्ता रु. २०००।०० 

 

लनर्तय नं. १६ कमतचािी दिबन्दी थपघट सम्बन्धमााः 

कमतचािी दिबन्दी तेिीज सम्बन्धमा संलघय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लनधातिर् गिेको दिबन्दी 

तेिीजलाई कायम गिी ;fलबक दखेी गाउँ कायतपाललकाको कायातलयमा कायतित दिबन्दीहरु यथावत िाख्ने 

लनर्तय गरियो ।  
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लनर्तय नं. १७ मलेसनिी साधन खरिद सम्बन्धमााः 

यस गाउंपाललकामा र्ोहि व्यवस्थापनको एउटा ट याक्टि साथै लनमातर् तथा लवपद  व्यवस्थापन कायतको लागी 

एउटा धयाक्हो लोडि अत्यावश्यक भएको हुदँा आन्तरिक श्रोतबाट भकु्तानी हुने गिी १÷१ थान ट याक्टि ि 

धयाक्हो लोडि खरिद गने लनर्तय गरियो । 
 

लनर्तय नं. १८ अनुगमन सलमलत सम्बन्धमााः 

यस गाउंपाललकामा संचालन हुने योजना तथा कायतक्रमहरुको आवश्यकतानसुाि अनगुमन तथा मलू्याङ कन 

गिी गाउंपाललकासमक्ष प्रलतवदेन पेश गने कायतको लागी तपसील अनसुािको एउटा अनुगमन सलमलत लनमातर् 

गने साथै उक्त सलमलतको प्रलतवदेनको आधािमा मात्र गाउँकायतपाललका कायातलयबाट अलन्तम भकु्तानी हुने 

व्यवस्था लमलाउने भलन लनर्तय गरियो । 

तपसीलाः 

गाउँपाललका उपाध्यक्ष श्री बेन ुलसवाकोटी`                                 — संयोजक 

गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत    — सदस्य 

गाउँकायतपाललका कायातलयको ईलन्जलनयि    — सदस्य 

कायतपाललका सदस्य श्री निेन्र भट्टिाई     — सदस्य 

कायतपाललका सदस्य श्री सीता लनिौला     — सदस्य 

योजना शाखाको कमतचािी         — सदस्य सलचव 

-उल्लेलखत सलमलतमा आवश्यकता अनसुाि अन्य सदस्यलाई आमन्त्रर् गनत सलकनेछ ) 

लनर्तय नं. १९ सिसर्ाई तथा पयातविर्ाः 

 यस गाउँपाललकाको आयोजनामा लवलभन्न सिसर्ाई कायतक्रमहरु सञ्चालन गद ैललगनेछ सो कायतक्रममा 

 व्यापकरुपमा जनसहभालगता जटुाउन लवलभन्न माध्यमबाट सचूना तथा जानकािीहरु प्रचाि तथा प्रशािर् 

 गरिनेछ भने  सम्परू्त संघ संस्था सिकािी लनकायसँग सहकायत ि समन्वय गरि सिसर्ाई कायत संचालन 

 गरिने तथा र्ोहिमलैा ऐन लवपरित काम गनेहरुलाई लनयमानसुाि दण्ड जरिवाना गने ि यसै आ.व. मा 

 गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कलम्तमा २ वटा सावतजलनक शौचालय लनमातर् गने लनर्यत गरियो । 

लनर्तय नं. २० अलधकाि प्रत्यायोजन सम्बन्धमााः 

 कमल गाउँपाललकाको आ.व. २०७५÷०७६ को वालर्तक बजटे, नीलत तथा कायतक्रममा उल्लेख भएका 

 मध्ये बजटे, योजना तथा कायतक्रमा आवस्यकता अनसुाि सामान्य हिेरे्ि, परिमाजतन तथा संशोधन गनुत 

 पिेमा गाउँकायतपाललका बैिकबाट हिेरे्ि, परिमाजतन तथा संशोधन गनतको लागी अलधकाि प्रत्यायोजन 

 गरियो। 

लनर्तय नं. २१ लनर्तय अनमुोदन सम्बन्धमााः 
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 यस गाउँपाललकाको प्रथम गाउँसभा पश्चात दोश्रो गाउँसभा सम्पन्न हुनभुन्दा अगाडी लवलभन्न लमलतमा 

 कमल गाउँकायतपाललकाको वोडत बैिक बाट भएका लवलभन्न योजना, कायतक्रम तथा नीतीगत लनर्तय तथा 

 उक्त लनर्तयबाट गरिएको सम्पूर्त िकम भकु्तानीलाई अनुमोदन गरियो ।  

लनर्तय नं. २२ सावतजलनक जग्गा सम्बन्धमााः 

 यस गाउँपाललकाको वडा नं. ३, ४ ि ५ को ितवुामाई वकृ्षािोपर् आयोजना के्षत्र लभत्रको सशस्त्र प्रहिी 

 वल पालथभिा गर् आसपासका तथा अन्य जग्गा समेत केही व्यलक्तहरुले व्यलक्तगत दतात प्रकृया अगाडी 

 बढाएको बलुझन आएको हुदँा उक्त दतात प्रकृयालाई िोकी उक्त कायतमा संलग्न व्यालक्तहरुलाई कावातही 

 प्रकृया अगाडी बढाउन सम्बलन्धत लनकायहरुमा अनिुोध गने लनर्तय गरियो । 

लनर्तय नं. २३ लवलनयोजन ऐन तथा आलथतक ऐ न तथा अन्य ऐन सम्बन्धमााः 

यस गाउँपाललकाको तेश्रो गाउँ सभाबाट लनम्नानसुािका ऐनहरु पारित गरियो । 

 – कमल गाउंपाललकाको आ.व.२०७५÷०७६ को लवलनयोजन ऐन –२०७५.................१ 

 – कमल गाउंपाललकाको आलथतक ऐन  २०७५....................................................१  

 – कमल गाउँपाललका लशक्षा ऐन २०७५...........................................................१ 

 – कमल गाउँपाललकाको सहकािी ऐन २०७५....................................................१ 

 – न्यालयक सलमलतको कायतसम्पादन कायतलवलध ऐन २०७५.....................................१ 
 

लनर्तय नं. २४ योजना तथा कायतक्रम संचालन सम्बन्धमााः 

 यस गाउँपाललकाको प्रथम गाउँ सभाबाट पारित आ.व.२०७५÷०७६ को बजटे, नीलत तथा कायतक्रम 

 आवस्यक प्रकृया पिुा गिी कायातन्वयन तथा संचालन गनत कमल गाउँपाललका, गाउँकायतपाललकाको 

 कायातलयलाई अलधकाि प्रदान गरियो । 
 

लनर्तय नं. २५ प्रहिीचौकी सम्वन्धमााः  

 कमल गाउँपाललका लस्थत िंगपिु प्रहिी चौकीलाई पनुाः संचालन साथै वडा नं. १ को सिाङपाडा 

 आसपासको के्षत्रमा एउटा प्रहिी चौकी संचालन तथा केखात प्रहिी चौकीलाई स्तिोन्नती गनतको लागी 

 संम्वलन्धत लनकायमा आवश्यक पहल गने लनर्तय गरियो । 

लनर्तय नं. २६ प्रस्ताव ि लनर्तय सम्वन्धमााः  

 यस कमल गाउँपाललका अन्तगतत स्थानीय सेवामा कायतित तपसीलका स्थायी कमतचािीहरुको तलवी 

 प्रलतवदेन पारित गरियो ।  

  १_ पशुतिाम लतलम्सना 

  २_  गौिीशकंि ओली 

  ३_ तकुात प्रसाद यादव 
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