कमल गाउँ पाललका
आदरणीय कमलवासी दददी बदिनी तथा दाजुभाइ,
नेपाली जनताको परिवततनप्रततको उत्कट चाहनाका साथ भएका गौिवपर्ू त आन्दोलनहरुका कािर् प्राप्त उपलतधिको रुपमा स्थातपत संतविान सभाबाट
जािी भएको नेपालको संतविानको िािा २३० बमोतजम कमल गाउँपातलकाको तर्त बाट यस गरिमामय सभा समक्ष स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ को दर्ा
७१ बमोतजम आगामी आतथतक वर्त २०७६/७७ को लातग कमल गाउँपातलकाको नीतत तथा कायतक्रम प्रस्तुत गनत पाउँदा अत्यन्त गौिवातन्वत महशुस गिे को छु ।
यस अवसिमा नेपाललाई आजको अवस्था सम्म ल्याइपयु ातउने सन्दभतमा तवतभन्न सघं र्तमा आफ्नो अमल्ू य जीवन बतलदान गनतहु ुने ज्ञात अज्ञात सम्पर्ू त शतहदहरु
प्रतत हातदतकताका साथ भावपूर्त श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदै, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु ि वहाँहरुको परिवािजन लगायत आम कमलवासी तददी बतहनी तथा दाज–ु
भाइहरुमा हातदतक सम्मान प्रकट गदतछु।
आगामी आ. व. २०७६।७७ को नीदत,काययक्रम तथा बजेटको सोच लक्ष्य र उद्देश्यः
१) सोचःसमृद्ध कमल हाम्रो सिोकाि
२ लक्ष्यः नेपालको संतविानको ममत अनुरुप स्थानीय जनतालाई श्रोत, सािन, अतिकाि सम्पन्न बनाई जनताले
जनताद्वािा जनताकै लातग शासन गिे को अनुभतू हुने गरि सेवा प्रवाहमा सिु ाि गरि नमनु ा गाउँपातलका बनाउने लक्ष्य तलएको छ ।
३) उद्देश्यः
(क) स्थानीय तह स्थानीय जनताकै सवातङ्गीर् तवकास गनत सतु नतित गने कानुनी संस्था हो भन्ने सकािात्मक
िािर्ाको तवकास गने ।
(ख) तदगो लक्ष्य प्रातप्त एवं उत्पादनशील तवकासका लातग तनजी, सिकािी, गैि सिकािी, साथै सहकािी सँगको साझेदािीमा जोड तदने ।
(ग) लोकतातन्िक प्रतक्रयाको माध्यमबाट गाउँपातलकाका हिे क तक्रयाकलापहरुलाई पािदशी एवं जवार्देही
तुल्याउने ।
(घ) गाउँपातलकाबाट सञ्चालन गरिने तवकास गतततवतिहरुलाई क्षेिगत रुपमा समानुपाततक ढंगबाट अगातड बढाउने ।
(ङ) गाउँपातलकाको सेवा प्रवाहलाई आिुतनक प्रतवतिमैिी बनाउने ।
(च) सेवामा सहज पहुच, जनता लतक्ष्यत कायतक्रम, श्रोतसािनको अतिकतम सदपु योग, क्षेिगत कायतक्रम,
सचू ना प्रर्ालीको तवकास, मार्त त् कमल गाउँपातलकालाई आतथतक सामातजक, सांस्कृ ततक रुपमा समृद्ध बनाई जनताको जीवनस्तिमा सिु ाि गने ि
समानुपाततक न्याय स्थापना गने ।
३.१ वादषयक बजेट तथा काययक्रम तजयमु ा गदाय अवलम्वन गररएका प्रमुख नीदत तथा आधारिरु
 गाउँपातलकाले वातर्तक योजना तथा बजेट तजतमु ा ि कायातन्वयन गदात तनम्न तवर्यहरुलाई आिाि तलइएकोछ ।
(क) नेपालको सतं विान
(ख) स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४
(ग) िातरिय प्राकृ ततक श्रोत तथा तवत्त आयोग ऐन, २०७४
(घ) अन्ति सिकािी तवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
(ङ) संघीय ि प्रदेश सिकािले जािी गिे का नीतत, कानून तथा मापदण्डहरु
(च) स्थानीय तहमा बजेट तजतमु ा, कायातन्वयन, आतथतक व्यवस्थापन तथा सम्पतत्त हस्तान्तिर् सम्बन्िी
तनदेतशका, २०७४
(छ) संघीय, प्रादेतशक ि कमल गाउँपातलकाको आवतिक तवकास योजना
(ज) स्थानीय तहको मध्यकालीन खचत संिचना
(झ) स्रोत सािन
(ञ) तवकासका अन्ति सम्वन्िीत तवर्यहरु
(ट) नेपाल सिकािले अन्तिातरिय जगतमा जनाएका प्रततबद्धताबाट तसतजतत दातयत्वहरु संघ ि प्रदेश
सिकािले अवलम्वन गिे का अन्य आतथतक नीततहरु आतद ।
आ. व. २०७६।७७ को बजेट नीदत तथा काययक्रमका क्षेत्रगत नीदतिरुः
क) आदथयक दवकास
१. कृदषः
१.१ "कृ तर्को तवकास कमल गाउँपातलकाको तनकास"भन्ने नािाका साथ कृ तर् क्षेिलाई पतहलो प्राथतमकतामा िाखी कृ तर् प्रतवतिको प्रयोग मार्त त् तनवातहमख
ु ीि
पिम्पिागत कृ तर्लाइत आितु नक, औद्योतगक तथा व्यवासातयक कृ तर्मा रूपान्तिर् गदै कृ तर्जन्य घिे लु तथा साना उद्योगको स्थापना मार्त त् स्विोजगाि
प्रवर्द्तनमा जोड तदइनेछ भने" अध्यक्ष कृ तर् पके ट तवकास कायतक्रम" सञ्चालनमा ल्याई कृ तर्मा आितु नकीकिर् गरिनेछ ।
१.२ नगदे बाली, मौसमी ि बेमौसमी तिकािी, परु प व्यवसाय तथा र्लर्ूलउत्पादन सम्बन्िी तातलम ि अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै यस गाउँपातलका क्षेिमा
आलु धलक तवकास गरि यस्तो उत्पादनमा सहकािी लगायत तनजी क्षेिसँग सहकायत गरिनेछ ।
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१.३ कृ तर् मेला, कृ तर् प्रदशतनी तथा तकसान तदवस जस्ता प्रबर्द्तनात्मक तक्रयाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ भने हिे क वर्त प्रत्येक वडाबाट १ जना उत्कृ ष्ट
कृ र्कलाई पिु स्कृ त गने कायतलाइत तनिन्तिता तदइनेछ ।
१.४ िासायतनक मल ि तबर्ातदलाई न्यूनीकिर् गनत प्रांगारिक मल ि तबर्ातदको उत्पादन ि प्रयोगमा जोड तदइनेछ भने घिबाट उत्सजतन हुने र्ोहिलाइत श्रोतमा नै
तस्क्रतनड गने व्यवस्था तमलाइत र्ोहोिलाइत मोहिमा रूपान्तिर् गने कायतलाइत अतभयानको रूपमा अगातड बढाइत प्राड्गारिक मल उत्पादन बढाउने तथा
अगाततनक तिकािी उत्पादनलाइत प्रोत्साहन गने नीतत अवलम्वन गरिनेछ ।
१.५ कृ र्कहरुलाई र्लर्ूलका तबरुवा तवतिर् गरि सडक तकनािा, नदी तकनािा खाली िहेको सावतजतनक तथा तनजी जतमनमा वृक्षािोपर् गरिने तथा सख्ु खा
जतमनमा तसंचाइका लातग कृ र्क समूहहरुलाई तसंचाइ उपकिर्मा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
१.६ कमल गाउँपातलकाका कृ तर् प्रातवतिक तशक्षा अध्ययन गने तवद्याथीहरुलाई छािवृतत्त प्रदान गने कायतलाइत तनिन्तिता तदइनेछ ।
१.७ गाउँपातलका तस्थत कृ तर् समहू हरु दतात गरि त्यस्ता समहू को कायतको अनुगमन गरिने साथै त्यस्ता समूहहरूलाइत धयाज अनुदानमा तबउ पँजू ी उपलधि
गिाइनेछ ।
१.८ कृ तर् योग्य जतमनमा बालुवा लगाई प्लतटङ्ग गने कामलाई िोक्दै प्लतटङ्ग गदात गाउँपातलकाको स्वीकृ तत तलनुपने तनयमलाई बाध्यकािी बनाइनेछ भने
यथाशीघ्र भ–ू उपयोग नीतत तजतमु ा गरि खेतीयोग्य जतमनलाई बाँझो िाख्ने कायतलाई तनरुत्सातहत ि दतण्डत गने नीतत अवलम्वन गरिनेछ।
१.९ अनुभव आदान–प्रदानको लातग व्यावसायीक कृ र्कहरुलाइत अवलोकन भ्रमर्मा लगी माटो सुहाउँदो खेती लगाउन प्रोत्सातहत गरिनेछ भने व्यावसातयक
कृ र्कलाई मतल्चङ्ग प्लातस्टक ि टनेल खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
१.१० किे साबािी, माछा पालक तकसानलाई माछा भिु ा ढुवानीमा अनुदान, िान, मकै तबउ बृतद्ध कायतक्रममा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
१.११ कृ तर् सतमततको क्रयाशीलता अतभबृतद्ध गरि उक्त सतमततको प्रभावकारिता प्रवद्धतनमा जोड तदइने छ।
१.१२ माटो परिक्षर्को लातग आवश्यक व्यवस्था तमलाईनुका साथै कृ तर् चनु खरिदमा अनुदान, नदी तकनािमा बगि खेतीलाई प्रोत्सातहत गरिनेछ भने सडक
तकनािामा आय–आजतनमा सहयोग पुग्ने तकतसमका तबरुवाहरु िोप्ने कायतमा अनुदान कृ तर्बाली तबमालाई गाउँपातलकाको अनुदानसँग आवद्ध गदै लगी
युवाहरूलाइत कृ तर् पेशामा आबद्ध् गनत युवा लतक्ष्यत कायतक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१.१३ "समृद्ध नेपाल सख
ु ी नेपाली" भन्ने नािालाइत मतू तता प्रदान गनत कृ तर्लाइत व्यावसायीकिर्को लातग कृ तर् उपजको उतचत मल्ू य ि वजािको लातग ड्रायि
मेतसन, कोल्ड स्टोि सञ्चालन गनत साझेदािीमा व्यवसाय प्रवद्धतन कोर् मार्त त् धयाज अनुदानमा तबउ पँजू ी परिचालन गरिनेछ ।
२. पशुः
२.१ व्यावसातयक पशपु ँक्षी पालनमा युवाहरुलाई आकतर्तत गने नीतत अवलम्वन गरिनेछ ।
२.२

नस्ल सिु ािमा जोड तदँदै उन्नत नस्लको तवकासबाट कृ र्कमा आय आजतन गरि आम्दानी बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ भने कृ तत्तम नश्ल सिु ािका लातग
तनशल्ु क कृ तत्तम गभातिान सेवा उपलधि गिाइनेछ ।

२.३

तचस्यान के न्रहरुमा सक
ं तलत दिु को वजाि सतु नतित गिाउने कायतक्रम, स्थानीय वजािमा िहेका डेिी तथा मासु पसलहरुलाई सिु ाि, पश,ु पँछी पालन
सम्बन्िी आवश्यक तातलम, गोष्ठी सञ्चालन गरिनेछ भने पशु आहािा तवकासका लातग तहउँद,े बर्े, बहुबर्े घाँसका तबउ तथा तबरुवा अनुदानमा
तवतिर् गरिदै लगीनेछ ।

२.४

पशपु न्छीमा लाग्ने तवतभन्न िोग तवरुद्ध खोप सेवा सञ्चालन गरिने, पशु पन्छी सम्बन्िी साझेदािी कायतक्रम सञ्चालन गरिने, पशु तबमा कायतक्रमलाई
गाउँपातलकाको अनुदान सँग आवद्ध गदै पशु पँक्षी पालक कृ र्कहरूलाइत जोतखमबाट बचाउन प्रोत्साहन गदै लगीनेछ भने यस गाउँपातलकाको ७ वटै
वडाका पशु पँक्षी पालक कृ र्कहरू मध्ये १̷ १ जना कृ र्कलाइत उत्कृ ष्ट पिु स्कृ त गरिने छ ।

२.५

व्यवतस्थत मासु पसल संचालकहरुलाइत धयाज अनुदानमा तबउ पँजू ी तदने व्यवस्था तमलाईने छ भने वडा नं ३ को गोसलाइतनमा आितु नक पशु बिशाला
तनमातर् गने कायतको लातग १ नं प्रदेश सिकाि सँग सम्झौता भै सके को सन्दभतमा उक्त स्थानमा आवश्यक जग्गा व्यवस्था गरिनेछ ।

३. सिकारीः
३.१
गाउँपातलकाको सहकािी ऐन जािी भै कायातन्वयनको चिर्मा िहेको सन्दभतमा संघीय ि प्रदेश कानून सँग आवद्ध गदै गाउँपातलका सहकािी तनयमावली ि
सहकािी कायततवति तयाि गरि लागु गरिनेछ ।
३.२

"एक सहकािी एक उत्पादन"नीतत अवलम्वन गने, तवर्यगत सहकािी संस्थाहरुलाई आवश्यकता हेिी एकीकिर् गनत पहल गने,सहकािीहरुलाई
आवश्यक तातलमको व्यवस्था गरि गाउँपातलका क्षेि तभिका सहकािीलाई समन्वय गनत एक सहकािी समन्वय सतमतत गठन गने ि सतमतत मार्त त्
तनयतमत अनुगमन गरिनेछ भने कृ तर्सँग सम्बन्िीत तवतभन्न कायतक्रममा सहकािीहरूलाई साझेदािको रुपमा सहभागी गिाउने ि यस्ता कायतहरूमा धयाज
अनुदानमा बजेट लगानी गने नीतत अवलम्वन गरिनेछ ।

३.३

यस गाउँपातलका क्षेि तभि सञ्चालनमा िहेका सहकािीहरुमा कािोवाि गरि तनयमानुसाि ततनुत बुझाउनु पने नगद तोतकएको समयमा नबुझाउने
ऋर्ीहरुलाई सम्बन्िीत सहकािीको तसर्ारिशमा गाउँपातलकाबाट प्रदान गरिने सेवा सतु विामा बन्देज लगाइनेछ ।
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४. उद्योग बादणज्यः
४.१

कमल गाउँपातलकाका वजािको संयोजन ि तवकासका लातग कमल उद्योग वातर्ज्य संघको गठन भैसके को सन्दभतमा उक्त संघसँगको सहकायतमा दतात
नभई सञ्चालनमा िहेका उद्योग तथा व्यवसाय भए दतातको दायिामा ल्याउन आवश्यक कायत गरिनेछ ।

४.२ गाउँपातलका तभिका वजािहरुमा आवश्यकता अनुसाि वजाि व्यवस्थापन सतमततको गठन भैसके को सन्दभतमा तयनीहरुको सञ्चालन वजाि व्यवस्थापन तथा
अनुगमन तनदेतशका बमोतजम हुने व्यवस्था तमलाई प्रभावकारिता अतभबृतद्ध गदै वजाि व्यवस्थापन सतमतत सँगको सहकायतमा अितु नक वजाि व्यवस्थापन
गदै लगीनेछ ।
४.३

प्राथतमकताका आिािमा, वजाितभि टहिा तनमातर् साथै ढल तनमातर्का काम गरिनुका साथै आवश्यकता ि प्राथतमकताका आिािमा वजािहरुमा थप
डस्वीनको व्यवस्था तमलाइत डस्टवीनमा जम्मा भएको र्ोहोिलाई डतम्पङ् साइट सम्म पयु ातइत उतचत व्यवस्थापन गने कायतलाइत तनिन्तिता तदईनेछ भने
आवश्यकता अनुसाि वजाि तथा सावतजतनक स्थलहरुमा सावतजतनक शौचालय तनमातर् गरिनेछ ।
४.४ युवा बेिोजगािलाई साना घिे लु उद्योग सञ्चालन गनत प्रोत्साहन गरिनेछ जसका लातग आवश्यक व्यावसातयक तातलम सञ्चालन गरिनेछ भने व्यवसाय
प्रवद्धतन कोर्बाट धयाज अनुदानमा तबउ पँजू ी प्रदान गने व्यवस्था तमलाइतनेछ ।
४.५ नेपाल सिकाि तथा तनजी क्षेिसँगको समन्वय ि सहकायतमा कमल गाउँपातलका क्षेितभि उपयुक्त स्थान पतहचान गरि एउटा औद्योतगक क्षेि स्थापनाको लातग
आवश्यक पहल गरिनेछ साथै उक्त कायतको लातग नदी उकास नम्बिी, प्रतत जतमन पतहचान गरि त्यस्ता जग्गाको संिक्षर्लाई समेत ध्यान तदईनेछ।
४.६ यस गाउँपातलका वडा न.ं ७ मा तनमातर् प्रतक्रयामा िहेको औद्योतगक क्षेि तनमातर् कायतलाई तदारुकताका साथ अगातड बढाउन पहल गरिनेछ ।
४.७

िातरिय महत्वका साथ घोर्र्ा गरिएको प्रिानमन्िी िोजगाि कायतक्रमको प्रभावकारिता अतभबृतद्ध गनत हाल सञ्चालनमा िहेको िोजगाि के न्र मार्त त् यस
गाउँपातलका तभिका अवसि पतहचान तथा तसजतनाको लातग योजनावद्ध रूपमा कायत अगातड बढाइने नीतत अवलम्वन गरिनेछ ।

५. पययटनः
५.१ कमलगाउँपातलकाका ७ वटै वडाहरुमा स्थातपत मठ, मतन्दि, गम्ु बा,चचत, मतस्जद लगायत िातमतक तथा सास्ं कृ ततक आस्थाका ििोहिहरुको संिक्षर्, सम्वितन
ि सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ । भने यस्ता स्थानहरु समेटेि यसै आ.व.मा वृत्ततचि तयाि पारिनेछ ।
५.२

कमल गाउँपातलका वडा न १ को बाँसबाँिी तस्थत कमल पोखिी, वडा न.ं ३ को वातल्मकी आश्रम, वडा न.ं ५ को सािहु ोली, वडा न.ं ७ को चाँदहु ोली
जस्ता स्थानहरुलाई तसमसाि तथा पयतटकीय स्थलको रुपमा तवकास गनत यसै आ.व.बाट कायातिम्भ भइतसके को सन्दभतमा उक्त कायतहरु सम्पन्न गनत
सम्वन्िीत तनकायमा पहल गरिनेछ ।

५.३

यस गाउँपातलकाको वडा न.ं ५ मा िहेको िंगशालालाई आतदवासी जनजातत स्मृतत पाकत ि अन्तिातरिय स्तिको िंगशाला तनमातर्का लातग आवश्यक
पहल गरिनेछ ।

५.४

गाउँपातलकाको सीमा क्षेितभि िहेको ितवु ा माई वृक्षािोपर् आयोजनाको वन तवस्ताि क्षेिभएकाले उक्त क्षेितभि िहेका पयतटन प्रवद्धतन गनत सतकने
स्थानहरुको पतहचान गने, ि सम्बन्िीत कायातलय सँग समन्वय गरि कायतक्रम गनतको लातग सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भने उक्त वन क्षेि स्थानीय
सिकािको भोगातिकाि प्राप्त गरि उक्त क्षेिमा गाउँपातलकाको भवन तनमातर्, र्लर्ूल खेती तथा पयतटकीय क्षेि तनमातर्का लातग नीततगत तनर्तय गिाउनको
लातग सम्बन्िीत तनकायमा पहल गरिनेछ ।

ख) सामादजक दवकास
१. खानेपानी तथा सरसफाइः
१.१

गाउँपातलकातभि खानेपानीलाई सबै गाउँ वासीको न्यूनतम आवश्यकता बमोतजम शद्ध
ु खानेपानी पुयातउने, हाल सञ्चालनमा भएका खानेपानीका
श्रोतहरुको व्यवस्थापन, तवतिर् पाइप लाईनको ममतत, सिु ाि ि थप तवस्ताि तथा शद्ध
ीकिर्
गने कायतलाई चालु आतथतक वर्तमा तनिन्तिता तदइनेछ भने सो
ु
कायतका लातग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनुका साथै के न्रीय ि प्रदेश स्तिमा बजेट व्यवस्थापनका लातग पहल गरिनेछ ।

१.२

वडा नं. २,३,४,५,६ ि ७ मा खानेपानी तथा सिसर्ाइ उपभोक्ता सतमतत मार्त त तवतिर् िुँदै आएको पानी शतु द्धकिर् गनत तथा बांकी िहेको वडा नं. १ मा
खानेपानी तवस्तािका लातग सम्वन्िीत तनकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ ।

१.३

गर्ु स्तिीय पानी उपयोगको लातग सचेतना कायतक्रम सञ्चालन गरिने साथै आवश्यताको पतहचान गरि खानेपानीको क्षमता वृद्धीमा तवशेर् ध्यान तदइनेछ
भने यस गाउँपातलकाको वडा नं १, ४ तथा ५ को तसम्ले क्षेिको लातग खानेपानी व्यवस्थाको लातग कायत प्रािम्भ गरिनेछ ।

२. दशक्षाः
२.१ सबै सामदु ातयक तवद्यालयहरुको भौततक तवकास ि शैतक्षक गर्ु स्ति अतभबृतद्ध गनत सहतक्रयाकलापलाई प्रोत्सातहत गरिनेछ ।
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२.२

तवद्यालयहरुलाई बालमैिी बनाउन सबै तवद्यालयहरुमा बालक्लब गठन गरि बाल्क्लवको क्षमता अतभबृतद्ध गरि शैतक्षक गर्ु स्ति वृद्धीमा उनीहरूको
भतू मका बढाउँदै लतगनुका साथै तवद्यालयहरूमा तशक्षक ि तवद्याथी सम्बन्िलाइत सदृु ढ तुल्याउँदै लगीनेछ

२.३

तशक्षामा पछातड पिे का तवपन्न, दतलत, सीमान्तकृ त वगतका छािाहरुलाई अध्ययनको लातग प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२.४

तवद्यालयमा शैतक्षक सामग्री खरिद तथा खानेपानी, शौचालय लगायतका भौततक पवू ातिािहरुको व्यवस्थापनमा जोड तदइनेछ भने तवद्यालयको
पठनपाठनलाई प्रतवति मैिी बनाउँदै लगीनेछ ।

२.५

यस गाउँपातलकामा िहेका सबै सामदु ातयक तवद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गिाउने व्यवस्था लागु गरिनेछ साथै सामदु ातयक
तवद्यालयमा तवद्याथी भनातलाइत उत्प्रेिीत नयाँ भनात हुन आउने तवद्याथीलाइत अंग्रेजी पाठ्यपस्ु तक अनुदानमा उपलधि गिाउने व्यवस्था तमलाइतनेछ।
सामदु ातयक तवद्यालयका तशक्षकहरुलाई आवश्यक तातलमको व्यवस्था गरिनेछ भने तनवृतत्तभिर् पाउने अवति पिू ा भइत ५० वर्त उमेि पिू ा भएका न्यूनतम
सेवा अवति २ वर्त भन्दा बढी भएका तशक्षकहरुले स्वेतछछक अवकाश हुन चाहेमा माध्यातमक तहका तशक्षकलाई रु ७५०००।०० ि आिािभतू तहका
तशक्षकलाई रु ५००००।००सम्मान स्वरुप प्रदान गरिनेछ ।

२.६

२.७ सामदु ातयक तवद्यालयको गर्ु स्ति सिु ाि गनत, जनप्रतततनति, कमतचािी, तवद्यालय व्यवस्थापन सतमतत ि तशक्षक परिवािका छोिाछोिी सामदु ातयक तवद्यालयमा
पढाउने नीतत अवलम्वन गदै लगीनेछ ।
२.८

सामदु ातयक तवद्यालयहरुमा प्रातवतिक िाि सञ्चालन गरिनक
ु ा साथै CTEVT बाट प्रातवतिक तथा व्यावसायीक तातलम सञ्चालन गनत आवश्यक पहल
गरिनेछ भने यस्ता कायतक्रम सञ्चालन गने तवद्यालयहरुलाई प्रोत्सातहत गने नीतत अवलम्वन गरिनुका साथै यस गाउँपातलकाका प्रातवतिक तशक्षा
अध्ययनित तवपन्न तवद्याथीहरूलाइत छािवृतत्तको व्यवस्था तमलाइतनेछ ।

२.९

उछच (स्नातकोत्ति सम्म) तशक्षा प्रदान गने यस गाउँपातलकाको एक माि ‘मदन आतश्रत स्मृतत बहुमख
ु ी क्याम्पस’ लाई आवस्कताको आिािमा योजनागत
सहयोग गरिनेछ भने ति. तव. तव. को स्वीकृ तत प्राप्त अन्य कलेजलाई सञ्चालनको लातग आवश्यक पहल गरिनेछ ।

२.१० तवद्यालय व्यवस्थापन सतमततलाई तवद्यालयप्रतत उत्तिदायी ि तजम्मेवाि बनाइने तथा तशक्षा तनयमावली तयाि गरि सोही अनुसाि तशक्षा क्षेिको तनयमन ि
सञ्चालन प्रतक्रया अवलम्वन गरिनेछ ।
२.११ सामदु ातयक तवद्यालयहरुमा अतभभावकको भतू मकामा प्रभावकारिता अतभबृतद्ध गनतको लातग अतभभावक भेला बैठक सञ्चालनको लातग तवद्यालयहरुलाई
अतभभावक भेला सञ्चालन खचतको व्यवस्था गरिनेछ भने तवद्यालयमा तशक्षक अतभभावक संघको भतू मकालाइत सशक्त तुल्याइनेछ ।
२.१२ सामदु ातयक तवद्यालयहरुमा अध्ययनित तवद्याथीहरु मध्येबाट SEE पिीक्षामा कम्तीमा 3GPA सतहत सवोत्कृ ष्ट नततजा प्राप्त गने १ जना छाि ि १ जना
छािा ि संस्थागत तवद्यालयको १ जना समेतलाई ल्यापटप सतहत सम्मान पिबाट पिु स्कृ त गरिनेछ ।
२.१३ सवै तवर्यमा उत्कृ ष्ट अङक प्राप्त गिाउन सर्ल तवर्यगत तशक्षकलाइत उत्कृ ष्ट तवर्यगत तशक्षक पिु स्कािबाट सम्मान गने ि SEE पिीक्षामा कम्तीमा B
Grade सतहत शत प्रततशत तवद्याथी उतत्तर्त गिाउन सर्ल तवद्यालयलाइत शैतक्षक भ्रमर्का लातग रू १०००००।००(रू.एक लाख) उपलधि गिाइने छ ।
२.१४ प्र.अ. हरूलाइत तवद्यालय सिु ािमा उछच मनोवलका साथ कायतसम्पादन गनत उत्प्रेिर्ा भत्ताको व्यवस्था तमलाइतनेछ भने SEE पिीक्षामा शतप्रततशत तवद्याथी
"A'' ग्रेट भन्दा मातथको उत्कृ ष्ट नततजा प्राप्त गिाउने तवद्यालयलाई तवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको तनर्तयबाट खचत गनत पाउने गरि रु. १००००००।– थप
अनदु ान िकम उपलधि गिाइनेछ ।
२.१५ सामदु ातयक तवद्यालयका कमतचािी तथा बाल कक्षाका तशतक्षकाहरुलाई पोशाक भत्ताको व्यवस्थालाइत तनिन्तिता तदँदै पारिश्रतमकमा के ही िकम थप गरि
कमतचािी तथा बाल कक्षाका तशतक्षकाहरूको लातग अवकाश सहायता कोर्को व्यवस्था गरि सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने बालकक्षा देतख कक्षा १ सम्मका
बालवातलकाहरूका लातग तदवा खाजा कायतक्रमलाइत तनिन्तिता तदइनेछ ।

३. स्वास््यः
३.१ गाउँपातलकाबासी सबै नागरिकहरुलाई सतु विा हुने गरि उपयुक्त ठाउँमा १५ शय्याको हतस्पटल तनमातर् गनत तत्काल पहल सरू
ु गरिनेछ ।
३.२ यस गाउँपातलकाको ७ वटै वडामा खोप के न्रको व्यवस्था गरिनेछ भने ७ वटै वडामा स्वास््य चौकी ि सामदु ातयक स्वास््य इकाइ स्थापनाको लातग
आवश्यक पहल गरिनेछ भने यस गाउँपातलकाको ७ वटै वडामा वर्तको १ पटक घम्ु ती स्वास््य तशतबि सञ्चालनको लातग आवश्यक व्यवस्था तमलाईनेछ ।
३.३ गभतवती तथा सत्ु के िी प्रोत्साहन कायतक्रम सञ्चालनलाई तनिन्तिता तदइनेछ ।
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३.४ यस गाउँपातलकामा कायतित मतहला स्वास््य स्वयम् सेतवकाहरुलाई उछच मनोवलका साथ सेवा प्रवाहमा खतटनको लातग प्रोत्साहन स्वरुप १/१ वटा
साइकल प्रदान गने व्यवस्था तमलाईनेछ ।
३.५ यस गाउँपातलकाका ७ वटै वडामा स्वस्थ जीवनयाँपन सम्बन्िी सचेतना कायतक्रम तथा योग तशतबिहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
३.६ यस गाउँपातलकामा सेवाित मतहला स्वास््य स्वयंसेतवकाहरुको वृतत्त तवकासको लातग एउटा स्वयंसेतवका सिु क्षा कोर्को व्यवस्था गरिनेछ ि कुनै तरिकाबाट
अवकाश प्राप्त गने स्वयं सेतवकाहरुलाई उक्त कोर्बाट रु.५००००।- प्रदान गरिने नीततलाई तनिन्तिता तदइने छ भने स्वय सेतवकाहरुलाई खोप सञ्चालन
भएको तदन खाजाको व्यवस्था गरिनेछ ।
३.७ कमल गाउँपातलका वडा नं.२ मा िहेको स्वास््य चौकीको स्ति उन्नततको लातग आवश्यक पहल गरिने, उक्त स्वास््य चौकीमा २४ घण्टे प्रसतू त के न्र
सञ्चालनलाई तनिन्तिता प्रदान गरिनेछ।
३.८ पर्ू त खोपको सतु नतिततालाई तनिन्तिता तदँदै जेष्ठ नागरिक, मतहला, बालवातलका, तपछतडएको क्षेि तथा लोपोन्मख
ु जाततलाई लतक्ष्यत गरि स्वास््य
तशतबिहरु सञ्चालन गरिने छन् ।
३.९ तवद्यालयमा अध्ययन गने बालवातलकाहरुलाई व्यतक्तगत तथा वाताविर्ीय सिसर्ाइ सम्बन्िी सचेतना कायतक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने तवद्यालयहरुमा
तकशोिीहरुको लातग स्यातनटिी प्याड तवतिर्को व्यवस्था तमलाईनेछ ।
३.१० स्वास््य चौकीहरुमा सतू चकृ त अत्यावश्यक और्तिहरुको तनिन्ति आपतू ततको व्यवस्था तमलाइतनुका साथै गाउँपातलकातभिका प्रयोगशालाबाट उपलधि हुने
सवै परिक्षर् सेवालाइत तनशल्ु क गने कायतलाइत तनिन्तिता तदइनेछ भने सामदु ातयक स्वास््यतबमा कायतक्रमलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गदै अत्यावश्यक
भौततक पूवातिािहरुको व्यवस्थापन गरि स्वास््य चौकीहरु मार्त त् तदइने सेवालाई गर्ु स्तिीय ि प्रभावकािी बनाईनेछ ।
३.११ पवू ातञ्चल स्तिीय आयुवेद अस्पताल तनमातर् कायत तछटो अगातड बढाउन पहल गरिनेछ भने नागरिकहरुलाई आयुवेद उपचाि तवतिवािे सचेतना कायतक्रम
सञ्चालन गदै तवगत देतख सञ्चालनमा िहेको आयूवेद स्वास््य तशतबिलाई तनिन्तिता तदनको लातग आवश्यक व्यवस्था तमलाईनेछ ।
३.१२ तवपन्न असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यतक्तहरुका लातग स्वास््य वीमा कायतक्रमको सहयोगलाई तनिन्तिता तदइने छ भने कमल गाउँपातलका वडा नं ३
के खात वजािमा सामदु ातयक स्वास््य इकाइ स्थापनाका लातग सम्वन्िीत तनकायमा पहल गरिनेछ ।
४. लदक्ष्यत वगय काययक्रमः
४.१ जेष्ठ नागरिक सम्मान, सुिक्षा तथा उनीहरुको स्वास््यलाई मध्यनजि गदै गाउँपातलकाका स्वास््य संस्थाहरुका प्रातवतिकहरु मार्त त् जेष्ठ नागरिक घम्ु ती
स्वास््य तशतबि सञ्चालन गने नीतत गाउँपातलकाले तलनेछ ि कायतक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने टोल टोलमा ज्येष्ठ नागरिक चौतािी तनमातर् तथा सञ्चालन
गरिँ दै लगीनेछ ।
४.२ बाल तशक्षा, स्वास््य, बाल सहभागीता, बाल सिं क्षर्, बाल अतिकाि लगायत बालवातलका लतक्ष्यत तवतभन्न शैतक्षक संघ सस्ं था, सामदु ातयक सघं सस्ं था
तथा गैि सिकािी संघ संस्थाको सहकायत ि समन्वयमा बालमैिी गाउँपातलका स्थापना गनत पहल गरिनेछ ।
४.३ मतहलाहरुको हक अतिकाि ि नेतत्ृ व तवकासका लातग तातलम, तसपमल
ू क प्रतशक्षर्, अध्ययन, अन्तितक्रया, गोष्ठी लगायतका कायतक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
यस्ता कायतक्रम गनत मतहला समूह, मतहलासँग सम्बन्िीत संघ संस्थाहरुको सहकायत ि साझेदािीमा सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाइतनेछ भने एकल
मतहलाहरूका लातग तवशेर् कायतक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४.४

तवपन्न, आतदवासी, जनजातत, दतलत पछातड पिे का वगत समदु ायका हक अतिकाि ि त्यस्ता वगति समदु ायको समावेशीकिर्का लातग तवतभन्न कायतक्रम
सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

४.५ यस गाउँपातलकामा िहेका अल्पसंख्यक समदु ायको पतहचान ि लगत उठाई ततनको मल
ू प्रवाहीकिर्का लातग आवश्यक कायतक्रम तजतमु ा गरि लागु गरिनेछ ।
४.६ बस्ती भेला हुदं ै वडा सतमतत मार्त त् आएका लतक्ष्यत समहू (मतहला, बालवातलका, आतदवासी, जनजातत, जेष्ठ नागरिक, दतलत) का कायतक्रमहरु ि गाउँ
स्तिीय कायतक्रमहरु प्राथतमकताका आिािमा सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाईनेछ ।
४.७ िातमतक, सांस्कृ ततक, भार्ा ि भेसभर्ू ा संिक्षर् ि जािा जस्ता पवतहरुको संिक्षर्मा तवशेर् जोडतदईनेछ।
४.८ तसप ि प्रतवतिको माध्यमबाट बढ्दो बेिोजगािलाई न्यनू ीकिर् गने तकतसमका आयमल
ू क व्यवसाय सञ्चालनमा यस गाउँपातलकातभि िहेका सहकािी
संस्थाहरु सँग समन्वय गरि धयाज अनुदानमा तबउ पँजू ी उपलधि गिाउने व्यवस्था तमलाइतनेछ ।
४.९ अपाङ्गता भएका नागरिकको संिक्षर् ि तवकासका लातग संघ संस्था सँग समन्वय गरि तवतभन्न कायतक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
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४.१० लैंतगक समानताको तनतमत्त सामातजक समावेशीकिर् कायतक्रम, अन्तिातरिय नािी तदवस तवशेर् कायतक्रमका साथ मनाइने, मतहला तहसं ा तवरुद्ध सचेतना
कायतक्रम सञ्चालन गरिने,लतक्ष्यत वगतका कायतक्रम वडाबाटै सञ्चालन गनत बजेटको व्यवस्था गरिनेछ भने मजदिु हरुलाई सक्षम ि आत्मतनभति बनाउन
आवश्यक तातलमको व्यवस्था तमलाईने छ ।
५. यवु ा तथा खेलकुदः
५.१

स्वास्थ, सक्षम ि अनुशातसत नागरिक तयाि गनत खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गनत ि खेलकुदलाई अन्तिातरिय क्षेिमा िातरिय सम्मान
अतभबृतद्ध गने माध्यमको रुपमा तवकास गने नीतत अवलम्वन गरिनेछ भने गाउँ स्तिमा गतठत खेलकुद तवकास सतमततको प्रभाकारिता बृतद्ध गदै वडा स्तिीय
खेलकुद सतमतत गठन ि तक्रयाशील बनाइनेछ ।

५.२ सात वटै वाडतमा सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गनत पहल गरिने ि वर्तमा कम्तीमा १ पटक अन्ति वाडत स्तिीय खेलकुद आयोजना गने कायतलाइत
तनिन्तिता प्रदान गरिनेछ ।
५.३ युवाहरुलाई िोजगाि ि आत्मतनभति बनाउन व्यवसातयक तातलम तथा स्विोजगाि तुल्याउन व्यवसाय प्रवद्धतन कोर् मार्त त् धयाज अनुदानमा तबउ पँजू ी उपलधि
गिाउने व्यवस्था गरिने छ ।
६. साबयजदनक मित्वका दवषयः
६.१ कमल गाउँपातलकालाई बन्द मक्त
ु गाउँपातलका घोर्र्ा गनत सबै पक्षसँग आग्रह गदै, प्रततबद्धता जाहेि गनत सबै िाजनीततक दल ि संघ संस्थासँग अनुिोि गरिने
छ।
६.२ तास, जुवा, डाइस लगायत तवकृ तत युक्त खेलमा िोक लगाउन पहल गरिनुका साथै दव्ु यतसन प्रयोगले समाजलाई गम्भीि क्षतत पयु ातउदै गिे को हुदँ ा यस्ता
कायतलाई तनरुत्सातहत गनत पहल गरिनेछ भने जथाभावी गैि कानुनी रुपमा मादक पदाथत उत्पादन ि तबक्री तवतिर्बाट समाजमा तसजतना हुने समस्यालाई
तनरुत्सातहत गनत पहल गरिने छ ।
६.३ घिपालुवा कुकुिहरु छाडा छाड्ने ि सोबाट हुनसक्ने दघु तटनाबाट नागरिकहरुलाई सुिक्षा प्रदान गनत, सम्बन्िीत पालकहरुलाई तनयम पालना गनत सचेत गरिने छ ।
६.४ पूवतपतिम लोकमागत लगायत गाउँपातलका क्षेितभिका कुनै पतन सडकमा छाडा रुपमा पशचु ौपाया छाड्ने कायतलाई तनरुत्सातहत गनत दण्ड तथा पिु स्कािको
नीतत अवलम्वन गरिनेछ भने सडक ि सडक तकनािामा िाखीने िान पिाल लगायत तनमातर् सामग्री िाख्नलाई पर्ू त रुपमा तनर्ेि गरिनेछ । यस कायतको लातग
सामातजक संघ सस्था ि सिोकािवाला सँगको सहकायतमा कायतक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ यस नीतत तवपिीत जनु सक
ु ै कायत भएमा कानुनद्वािा दण्डनीय मानी
कम्तीमा रू. ५००।०० देतख ५०००।०० सम्म जरिवाना गने नीतत अवलम्वन गरिनेछ यस कायतको लातग नेपाल प्रहिी ि िातर्क प्रहिी सँग सहकायत गरिनेछ ।
६.५ कमल गाउँपातलकालाई ध्वतन प्रदर्ू र् मक्त
ु गाउँपातलकाको रुपमा स्थातपत गने सन्दभतमा तवतभन्न सघं सस्ं था, वजाि व्यवस्थापन सतमतत, टोल तवकास सस्ं था ि
आम जनतासँगको सहकायतमा अतभयान सञ्चालन गरिनेछ ।
ग) पूवायधार दवकास
‘कमल गौिब’ योजना अन्तगतत यस गाउँपातलकाका हिे क वडामा कम्तीमा ३५ लाख बिाविको एउटा योजना अतनवायत सञ्चालन गरिने छ ।
१. सडक तथा कल्भटयः
१.१ तवगतमा स्तिोन्नतत भइसके का ि लामो दिू ीका सडकहरुलाई कालोपिे बनाउने कायतलाई तवशेर् जोड तदनका लातग सम्बन्िीत तनकायमा पहल गरिने साथै
कालोपिे सडक तनमातर् गदात ढल तनमातर् कायतलाई समेत प्राथतमकताका साथ अगातड बढाइनेछ ।
१.२ गाउँपातलकाको क्षमतामा तनमातर् हुन सक्ने सडकहरुमा जनसहभागीता समेत जटु ाई प्राथतमकताका आिािमा कालोपिे गदै लगीनेछ ।
१.३ कछची सडकहरु प्राथतमकताका आिािमा क्रमशः ग्राभेल गरिने छ भने तवगतमा बनेका ग्राभेल सडकको प्राथतमकताका आिािमा क्रमशः स्तिोन्नतत गदै
लगीनेछ ।
१.४ उपयतक्त
ु कामका लातग सडकको महत्व ि दिू ीको आिािमा नाला सतहत तनम्नानुसाि चौडाइ तनिातिर् गरिएको छ भने उल्लेतखत मापदण्डमा देहायका लातग
सहभागीतामा माि सञ्चालन गरिने छ ।
 कालोपिे ि स्तिोन्नतत ४० र्ुटको सडक
- २० प्रततशत
 कालोपिे ३० र्ुटको सडक
- २५ प्रततशत
 स्तिोन्नतत ३० र्ुटको सडक
- २० प्रततशत
 कालोपिे ि स्तिोउन्नतत २० र्ुटको सडक - ३० प्रततशत
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 सडक तवस्तािको सम्भावना निहेको सडकको हकमा ग्राभेल, कालोपिे ि स्तिोउन्नतत २० र्ुट भन्दा तल १० र्ुट सम्मका गल्ली सडकमा ४० प्रततशत
साथै माटो पनु े काम तथा १० र्ुट भन्दा कम चौडा सडकमा गाउँपातलकाको लगानी नगने नीततलाई तनिन्तिता तदइनेछ ।
१.५ सानाततना कल्भटत तनमातर्को लातग गाउँपातलकाबाट बजेटको व्यवस्था गरि प्राथतमकताका आिािमा क्रमशः तनमातर् गरिने छ भने ठुला पल
ु , कल्भटत तनमातर्
गनत सम्बन्िीत तनकायमा पहल गरिने छ भने ह्यमू पाईपको अभावमा बाटाहरुमा आवागमनमा समस्या िहेकोले गाउँपातलकाद्वािा ह्यमू पाइप खरिद गरि
वडाहरुको माग तथा प्राथतमकताका आिािमा क्रमशः आवश्यकता पिू ा गदै लगीनेछ भने भौततक तनमातर्को तदगोपनाका लातग िे खदेख ि सिं क्षर्मा
उपभोक्ता ि टोल तवकास संस्थालाइत तजम्मेवाि बनाउँदै लगीनेछ ।
१.६ यस कमल गाउँपातलका अन्तगतत सञ्चालन हुने योजनाहरुको Project Bank तयाि गने सन्दभतमा महत्वपर्ू त सडक, पल
ु , खानेपानी आयोजना, पयतटकीय
क्षेि लगायत भौततक सिं चनाहरुको तवस्तृत परियोजना प्रततवेदन (DPR) तयाि गरिनेछ साथै गत आ. व. मा सम्पन्न हुन नसतक अििु ा िहेका योजनाहरु
पिू ा गदै लगीनेछ भने गाउँवासी नागरिकहरुको पहुचँ अतभबृतद्ध तथा कृ तर् उपजको सहज ढुवानी व्यवस्थाको लातग कमल ि ितुवा खोला तकनािलाई आिाि
बनाई रिङिोडको लातग सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१.७ संघ तथा प्रदेश सिकािबाट ठे क्का बन्दोवस्त भई तनमातर्ािीन सडक, पल
ु पल
ु ेसा, भवन लगायतका भौततक पवू ातिाि तनमातर्मा देतखएको तढलासस्ु ती हटाई
यथाशीघ्र कायत सम्पन्न गनत पहल गरिनेछ ।
२.दबद्यतु
२.१ तवद्यतु को तवस्ताि तथा क्षमता बृतद्ध गनत सम्बन्िीत तनकायमा पहल गरिने छ भने तवद्युत तवस्ताि हुन वाँकी स्थानहरुमा तवद्युतीकिर्का लातग पहल गरि उक्त
स्थानहरुमा तवद्यतु कायातलय सँग समेत साझेदािी कायतक्रम गनत गाउँपातलकाबाट िकम तवतनयोजन गरिनेछ भने सडकमा अविोि हुने गरि गातडएका पोलहरू
हटाउने व्यवस्था तमलाइतनेछ ।
२.२ सडक ि वजाि बतत्तको लातग वैकतल्पक उजात प्रवदतन के न्रसँग पहल गरिनेछ भने यसै आ. व. तभि यस गाउँपातलका वजाि क्षेिमा सडक बत्तीको व्यवस्थालाइत
पर्ू तता तदने गरि कायत सञ्चालन गरिनेछ ।
३. बस्ती दवकास तथा भवन दनमायणः
३.१ गाउँपातलकावासीहरुले घि लगायत तनमातर् कायत गदात गाउँ कायतपातलको कायातलयबाट ईजाजत तलएि माि बनाउनुपने तनयमलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ
भने भौततक संिचना तनमातर् गदात भवन संतहता २०७२ बमोतजम गनुतपने तनयमलाइत बाध्यकािी बनाइनेछ ।
३.२ गाउँपातलकाको नक्साङकन ि व्यवस्थापनबाट सबै क्षेिमा एकरुपता ल्याउन घि नम्बि, बस्तीको नामाकिर्, जनसंख्या काडत, सडकको नामाकिर्,
लगायतका कायतलाई अगातड बडाईनेछ साथै जनसंख्याको व्यवतस्थत रुपमा लगत िाखीनेछ ।
३.३ जोतभोग भई दतात हुन बाँकी प्रती जतमनको दतात ि अव्यवतस्थत बसोवासलाई व्यवतस्थत गनत आवश्यक पहल गरिनेछ ।
४. सावयजदनक सम्पदि संरक्षणः
४.१ गाउँपातलका क्षेितभि िहेका सावतजतनक जग्गा, सडक, मतन्दि, सामदु ातयक भवन, सामदु ातयक तवद्यालय कलेज, वजाि सञ्चालन गनत गाउँपातलकाको नाममा
िहेका जग्गा, लगायतका सावतजतनक सम्पततको लगत िाख्ने, नक्साङ्कन गने तथा ततनीहरुको संिक्षर्का लातग तवतभन्न कायतक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याईने छ
। सावतजतनक सम्पतत अततक्रमर् गने ि हानी नोक्सानी पुयातउने व्यतक्त वा संघ संस्था लाई कानुनी कािवाही को दायिामा ल्याइनेछ ।
५. योजना सञ्चालन सम्बनधीः
५.१ आयोजनाको तदगोपना, प्रभावकारिता, ि कायतकुशलता कायम गनत सहभागीतामल
ू क ि समावेशी योजना छनौट तथा कायातन्वयन प्रर्ालीलाई प्रभावकािी
बनाइने छ ।
५.२ तवकास तनमातर्का कायतहरु सञ्चालन गदात क्रमागत योजनाहरुलाई औतचत्यताको आिािमा तनिन्तिता तदइनेछ ।
५.३ सडक तनमातर् तथा ममतत सम्भाि कायतमा गाउँपातलका ि सम्बन्िीत तनकायसँगको योजनामा दोहोिोपना नआउने गरि व्यवस्था तमलाईनेछ ।
५.४ नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष अनुभतू त तदनसक्ने कायतक्रमहरु, योजनाहरु सञ्चालनमा जोड तदइनुका साथै गाउँपातलकाको समग्र तवकासका लातग एक ‘गरुु
योजना’ बनाउने कायतलाई अगातड बढाइनेछ ।
६. सूचना तथा सञ्चारः
६.१ गाउँपातलकामा सचू ना के न्रको स्थापना गरिने छ भने वडाका गतततवतिहरु समावेश गरि ७ वटै वडाका चोक चोकमा सचू ना पाटी िाख्ने व्यवस्था तमलाईनेछ
भने गाउँपातलका ि वडा कायातलयहरूतबच अन्ति सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
६.२ समय समयमा गाउँपातलकाका गतततवतिहरु तवतभन्न सञ्चाि माध्यमहरुबाट सावतजतनक गरिने छ ।
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घ) बातावरण तथा दबपद व्यवस्थापन
१.बातावरण तथा दबपद व्यवस्थापनः
१.१ पयातविर्ीय महत्व बोके को यस गाउँपातलकाका महत्वपूर्त नदी ितुवा, गेउरिया, तकस्नी, चांज,ु ढ्याग्री, भत्ु लुंग, के िखा ि कमल खोलाको तनयन्िर्, गरि नदी
तकनािमा वायो इन्जीतनयरिङ्ग प्रतवतिबाट नदी तनयन्िर् गनत तवशेर् कायतक्रम ल्याईने छ । यस गाउँपातलकाको क्षेिमा िहेको ितवु ामाइ वृक्षािोपर्को वन क्षेि
पाडाजगू ीको सशस्त्र क्याम्प देतख कमल खोला सम्म भएकाले यस क्षेिको संिक्षर्को लातग पहल गरिनेछ । यस क्षेितभि पयतटनको गन्तव्य बनाउने स्थानहरु
समेत भएकाले त्यसको अध्ययन गरि आवश्यक प्रतक्रया अगातड बढाइनेछ । ितुवा ि कमल खोलाबाट बर्ेनी बाढी प्रभातवत भइिहनु पने भएकाले यसको
दीघतकालीन समािान गनत पहल गरिनेछ यस्ता कायतमा जनसहभागीतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१.२ गाउँवासीहरुको स्वास््यमा ध्यान पयु ातउँदै वायोग्यास, वैकतल्पक उजात, सौयत उजातको प्रयोगमा जोड तदइनेछ भने स्थानीय स्तिमा िहेका इटा उद्योग, वालुवा
उत्खनन लगायत अन्य उद्योगहरु सञ्चालन गदात स्थानीय स्तिमा बाताविर्लाई असि नगने गरि सञ्चालनमा प्रोत्सातहत गरिनेछ ।
१.३ दतलत, जनजातत तथा तवपन्न समदु ायहरुका बस्तीहरुमा वैकतल्पक उजात कायतक्रमलाई प्रभावकािी रुपमा अगातड बढाइनेछ ।
१.४ गत आ.व.तभि कमल गाउँपातलकालाई खल्ु ला तदशा मक्त
ु क्षेि घोर्र्ा गरि सके को सन्दभतमा आगामी आ. व. वाटै पर्ू त सिसर्ाइ युक्त गाउँपातलका बनाउने
कायत सरुु गरिने छ ।
१.५ नदी तकनािसम्म जोतभोग, अततक्रमर् गनातले नदीकटान ि भ-ू क्षय हुने गिे को हुदँ ा उक्त कायतलाई तनरुत्सातहत गदै उक्त क्षेिहरुमा वृक्षािोपर् गने कायतलाई
प्रोत्साहन गरिनेछ यस कायतका लातग तनशल्ु क तवरूवा उपलधि गिाइनेछ ।
१.६ दइु वटा पातलकाको तबचमा सीमा नदीको रुपमा िहेको कमल, चाँद,ु ितुवा,तकस्ने, ढ्याङग्री,के खात गेउरिया ि भत्ु लुङ्ग नदीहरुमा बर्ेनी हुदँ ै आएको
कटानबाट जोतगनका लातग नदी तकनािमा वायोइन्जीतनयरिङ्ग पद्बततबाट नदी तनयन्िर् कायत गनतका लातग जनचेतना मल
ू क कायतहरु सञ्चालन गरिने छ ।
ङ) संस्थागत दवकास, सेवा प्रवाि र सुशासन
१. प्रशासदनक व्यवस्थापन तथा सुशासनः
१.१ जनतालाई सेवा प्रवाह गदात जनप्रतततनति तथा कमतचािी सबैले मस्ु कान सतहतको सेवा प्रवाह गनुत पने नीततलाई अतनवायत गरिनेछ ।
१.२ आन्तरिक प्रशासन चस्ु त ि दरुु स्त कायम गनत सके माि गाउँवासीलाई तछटो, छरितो, सिल ि प्रभावकािी ढंगले सेवा सतु विा उपलव्ि गिाउन सतकन्छ भन्ने
तवश्वासका साथ गाउँपातलकामा व्यवतस्थत ि प्रर्ालीगत प्रशासतनक संिचनाको तनमातर् गरि सोही बमोतजम कमतचािीहरुको व्यवस्था गरि प्रभावकािी कायत
तवभाजनलाई सतु नतित गदै गाउँपातलकातभि आवश्यक पने कमतचािीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१.३ अनभु वी क्षमतावान् ि स्वयं उत्प्रेिीत कमतचािी तबना गाउँ वासीले चाहे जस्तो प्रभावकािी ि अनुभतू तजन्य सेवा प्रवाह गनत समस्या पने भएकाले प्रशासतनक
सयं न्िलाई आितु नक प्रतवति यक्त
ु बनाइँदै समयानक
ु ू ल तातलम ि प्रतशक्षर्मा जोड तदइनेछ । साथै दण्ड ि पिु स्काि प्रर्ालीलाई प्रभावकािी रुपमा अवलम्वन
गदै गाउँपातलका अन्तगतत कायतित कमतचािीहरुको उछच मनोवलका साथ कायत सम्पादन गिाउन थप सेवा सतु विा उपलधि गिाइने छ ।
१.४ यसै आ.व. तभि सम्पूर्त वडाहरुमा वडा कायातलयको स्थापना गने कायतका लातग जग्गा प्रातप्तको कायतलाइत तनिन्तिता तदँदै जग्गा प्राप्त भएका वडा नं. १, ३, ५
ि ७ को वडा कायातलय भवन तनमातर् कायत सम्पन्न गरिनेछ ।
१.५ गाउँपातलकाबाट सम्पातदत आतथतक, प्रशासतनक ि योजनागत तवकास तनमातर् ि लतक्ष्यत कायतक्रमहरुलाई पािदशी, तजम्मेवाि ि उत्तिदायी बनाउँदै आफ्नो
गाउँपातलकाका हिे क गतततवतिहरु बािे मा जनताको पहुचँ पुयातउने उर्द्ेश्यका साथ यसै आ.व.मा तवद्यतू ीय सचू ना पाटी, वेब साईड, र्े सबुक पेज तयाि गरि
सतकएको हुदँ ा उक्त कायतहरुलाई अझ चस्ु त ि दरुु स्त रुपमा सञ्चालनको व्यवस्था तमलाईनेछ, साबतजतनक सनु ुवाइ कायतक्रम तनिन्ति सञ्चालन गरिनेछ ।
१.६ सवतदलीय सझु ावलाई ध्यान तदँदै गाउँपातलका कायातलयको जतमनको व्यवस्था तमलाई भवन तनमातर् गरिने छ ।
१ .७ यस गाउँपातलका मार्त त् सचालन हुने तवकास तनमातर्का योजनामा गाउँपातलकाद्घािा तनिातिर् गरिएको लागत सहभागीता बापत् बुझाउनुपने श्रमदान वा
नगद नबुझाउने उपभोक्तालाई उपभोक्ता सतमतत ि सम्बन्िीत टोल तवकास संस्थाको तसर्ारिशमा गाउँपातलकाबाट प्रदान गरिने सेवा सतु विामा बन्देज
लगाइनेछ ।
२. आदथयक प्रशासन एबं सुशासनः
२.१ "किलाई जनताको डि नभई कमल तवकासको भि" भन्ने नािा सतहत आन्तरिक आय वृद्धीका लातग प्रचतलत ऐन, कानुनको अिीनमा िही किको दायिालाई
समयसापेक्ष हुने गरि लागु गने नीतत अवलम्वन गरिनेछ साथै यस गाउँपातलका क्षेिमा चालु आ. व. २०७५।०७६ देतख लागु भएको सम्पतत्त तथा भतू म
किमा कुनै बृतद्ध नगरि तनिन्तिता प्रदान गरिनेछ ।
२.२ िाजश्व चुहावटमा तनयन्िर् गरि लेखा व्यवस्थापन तथा गाउँपातलकाको सम्पर्ू त आतथतक कायतहरु एकीकृ त कम्प्युटिाईज प्रर्ालीबाट अगातड बढाइनेछ ।
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२.३ आन्तरिक आय मजबुद नबनाएसम्म स्थानीय तहहरु समृद्ध ि समन्ु नत बनाउन नसतकने भएकाले िाजश्व सम्भाव्यता अध्ययन कायतलाई आ.व. ०७६।७७ मा
तनिन्तिता तदँद,ै जनताहरुलाई अतत कम कि को व्यवस्था गरि उछच प्रततर्ल तदइने गरि कि तनिातिर् गरिनेछ साथै सम्पतत्त कि असल
ु ीको व्यवस्था तमलाईने
छ।
२.४ तवतभन्न सञ्चाि माध्यमबाट आम्दानी ि तवकास खचतको तवविर् सावतजतनक गरिने कायतलाई अगातड बढाइनेछ ।
२.५ सश
ु ासन ि सचू नाको हकलाई प्रत्याभतू गदै गाउँपातलका मार्त त् सञ्चालन गरिने २ लाख भन्दा मातथका हिे क आयोजनाको कायत तवविर् खल्ु ने गरि सूचना
बोडत हिे क योजनास्थलमा िाख्ने कायतलाई तनिन्तिता तदइने छ ।
२.६ हिे क उपभोक्ता सतमतत तथा कायतक्रम सम्पन्न गने संघ संस्थाले सामातजक लेखा परिक्षर् गनुत पने प्राविानलाई प्रभावकािी ि अतनवायत रुपमा कायातन्वयनमा
ल्याइने छ ।
२.७ तवकास तनमातर् कायतको पािदशीता, प्रभावकािी ि तदगोपनाको अनुगमन तथा मल्ू याङकन कायतलाई प्रभावकािी रुपमा अगातड बढाइनेछ ।
२.८ सश
ु ासन कायम गने परितितभि िहेका तवतभन्न तवर्यगत सतमततलाई सतक्रय, तनयतमत ि चलायमान बनाउँदै सतमततको प्रततवेदन तथा सझु ावका आिािमा
अगातड बढ्ने नीतत गाउँपातलकाले अवलम्वन गने छ ।
२.९ गाउँपातलकाले २०७५ श्रावर् १ गते देतख आफ्नो गाउँपातलका क्षेिमा लगाउने घि नक्सा तथा तवतभन्न सेवा शल्ु कका, सम्पतत्त तथा भतू मकिका दििे टका
सम्बन्िमा अनुसचू ीमा व्यवस्था भए बमोतजम लागु हुने तनर्तय गिे को छ ।
२.१० प्रत्येक वडा कायातलयमा उजिु ी पेतटका िाखीने छ । साथै कमतचािी को क्षमता तवकास गरि सश
ु ासन को अविािर्ा लाई अगातड बढाइनेछ ।
आगामी आ. व. २०७६।७७ को नीदत,काययक्रम तथा बजेटमा समावेश भएको आय र व्ययको दववरणः
❖ यस गाउंपादलकाको आ.ब. २०७६।०७७ को अनमु ादनत कूल आय
क्र. स.
दववरण
१
c=Nof=cg'dflgt
सघं ीय सरकार
२
तवत्तीय समानीकिर् सघं ीय सिकाि
३
सशतत अनदु ान सघं ीय सिकाि
४
िाजश्व बाँडर्ाँड सघं ीय सिकाि
प्रदेश सरकार
५
तवतत्तय समानीकिर् प्रदेश ;/sf/
६
सवािी सािानको िाजश्व बाँडर्ाँड प्रदेश ;/sf/
आनतररक श्रोत
७
मालपोत ितजरिेशन बाँडर्ाँड प्रदेश ;/sf/
८
प्राकृ ततक श्रोत उपयोगकि
९
स्थानीय पवू तिाि तवकास शल्ु क
१०
तवज्ञापन कि
११
आन्तरिक िाजश्व
१२
सामातजक सिु क्षा
जम्मा
❖ सदञ्चत कोषबाट बजेट बाुँडफाुँड सम्बनधी दववरण
क्र स
दववरण
१
चालु खचत
२
गाउँपातलका स्ति बजेट
३
वडा स्तिीय कायतक्रम
४
सशतत अनुदान
५
सामातजक सिु क्षा भत्ता अनुमातनत
जम्मा

रकम

रकम
५४००००००।–
१९०८४२०००।–
७००५००००।–
१६०६०००००।–
१५०००००००।–
६२५४९२०००।–
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❖ आनतररक श्रोतबाट प्राप्तिने अनुमादनत आय दववरण
दस.नं.
संकेत नं.
१
११३१३
२
११३१४
३
११३२१
४
११३२२
५
११४७२
६
११६१३
७
१४२१२
८
१४२२९
९
१४२२१
१०
१४२२३
११
१४२२४
१२
१४२४२
१३
१४२४३
१४
१४२४४
१५
१४२४५
१६
१४२४९
१७
१४३१२
hDdf

आ. व.२०७६।७७ को अनुमादनत खचय दववरण
qm=;+=

;+s]t g+=

आय दववरण

आ.व.०७६।०७७

सम्पतत्त कि
भतू मकि/मालपोत
घिवहाल कि
वहाल तवटौिी कि
तवज्ञापन कि
व्यवसाय ितजरिेशन दस्तुि
सिकािी सम्पतत्तको तवक्रीबाट प्राप्त िकम
अन्य प्रशासतनक सेवा शल्ु क
न्यातयक दस्तुि
तशक्षा क्षेिको आम्दानी
पिीक्षा शल्ु क
नक्सा पास दस्तुि
तसर्ारिस दस्तुि
व्यतक्तगत घटना दतात दस्तुि
नाता प्रमातर्त दस्तुि
अन्य दस्तुि
प्रशासतनक दण्ड जरिवाना ि जर्त

rfn" vr{

/sd

1

21111

kfl/>lds sd{rf/L

10,000,000.00

2

21112

kfl/>lds -kbflwsf/L_

3

21121

kf]zfs

4

21131

:yflgo eQf

5,500,000.00

5

21132

महँगी eQf

1,000,000.00

7

21135

j}&s eQf -sd{rf/L_

8

21139

cGo eQf

5,500,000.00
700,000.00

8,00,000.00
500,000.00

9

21141

kbflwsf/L j}&s eQf

300,000.00

12

21214

sd{rf/L sNof)f sf]if

1,500,000.00

14

22111

kfgL tyf lah"nL

300,000.00

15

22112

;+rf/ dx;'n

650,000.00

16

22211

OGwg -kbflwsf/L_

17

22212

OGwg -sfof{no k|of]hg_

1,000,000.00

300,000.00

18

22213

;jf/L ;fwg dd{t vr{

800,000.00

19

22214

ljdf tyf gljs/)f vr{

150,000.00

20

22221

d]zLg/L tyfcf}hf/ dd{t tyf ;+rfng vr{

400,000.00

21

22231

lgld{t ;fj{hlgs ;DklQsf] dd{t ;+ef/ vr{

500,000.00

22

22291

cGo ;DkQLx?sf] ;+rfng tyf ;+ef/ vr{

500,000.00

23

22311

d;nGb tyf sfof{no ;fdu|L

3,500,000.00

25

22315

kqklqsf %kfO{ tyf ;'rgf k|sfzg vr{

2,000,000.00

26

22411

;]jf / k/fdz{ vr{

800,000.00

27

22412

;'rgf k|)ffnL tyf ;km\^j]o/ ;+rfng vr{

400,000.00

28

22413

s/f/ ;]jf z'Ns

8,500,000.00
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29

22414

;/;kmfO{ ;]jf z'Ns

150,000.00

30

22419

cGo ;]jf z'Ns

100,000.00

31

22511

sd{rf/L tflnd vr{

200,000.00

33

22522

sfo{s|d vr{

200,000.00

34

22529

ljljw sfo{s|d vr{

100,000.00

35

22611

cg'udg,d"Nofªsg vr{

36

22612

e|d)f vr{

37

22613

ljlzi^ JolQm tyf k|=d)*nsf] e|d)f vr{

38

22711

ljljw vr{

48

27213

cf}iflw vl/b vr{

49

27219

cGo ;fdflhs ;xfotf

2,200,000.00
500,000.00
100,000.00
2,000,000.00
200,000.00
1,200,000.00

53

28141

hUufsf] ef*f

150,000.00

54

28142

#/ ef*f

700,000.00

55

28143

;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/ ef*f

200,000.00

56

28149

cGo ef*f

300,000.00

57

28911

e}k/L cfpg] rfn' vr{

100,000.00
hDdf

54,000,000.00

❖ आ.व. २०७६।७७ को पूुँजीगत बजेट खचय तफय
दववरण

रकम

d]l;g/L vr{
kmlg{r/
DoflrË km08
Joj;fo k|j4{g sf]if
vfg]kfgL
dd{t ;+ef/ sf]if
ljB't lj:tf/ tyf Joj:yfkg
ljkb Joj:yfkg
;"rgf k|ljlw
x\o'dkfO{k
l8= lk= cf/=
kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg
6f]n ljsf; ;+:yf cg'bfg
j8f sfof{no ;+rfng tyf Joj:yfkg
s[lif jsf;
kz' ljsf;
dlxnf tyf afnaflnsf
:jf:Yo
lzIff
nlIot ju{
ufpkflnsf :t/Lo of]hgf
j8f :tf/Lo of]hgf
;fdflhs ;'/Iff
;zt{ vr{
;fj{hlgs ;DklQsf] ;+/If0f
अन्य

५२०००००।००
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cw'/f of]hgf e'StfgL बाुँकी:
s_ j8f g+= # uf]kfn kf08]sf] 3/ x'+b} n}g a=kf}8]nsf]
3/;Dd uf];vfghfg] af6f] sfnf]kq]–?= !&,!),))).–
v_ j8f g+= @ ;dou9 kf08]ufp+ x'+b} /fhg 9'+ufgfsf]
3/ cuf8L af6f]sf] l;dnxf]nLdfkSsLk'nlgdf{0f – ?=
!),)),))).–
७४ १० २५०

u_ j8f g+= % lxdfnLdfu{ sfnf]kq]–?= !#,%),))).–
3_ j8f g+= @ vfg]kfgL :sLd g+= @ ;dou9sf]
Joj:yfkg / u'0f:t/ ;'wf/sf] sfo{qmd–?=
#,!$,#&).–
ङ_ र्ाल्गन्ु नद मागतदख
े ी दातािामको घि सम्म जोडने सडक तथा
ढल तनमातर्ः १४३००००।–
च) के खात चोक उत्ति वगैचा तनमातर्ः ४७००००।–
छ) अन्य अििु ा योजना भक्त
ु ानी वाँकीः ११३५८८०।–
s'n hDdf
❖ गाउुँपादलकाबाट सञ्चालन िने दवषयगत योजना तथा काययक्रमः
 कृदष दवकास तफय
क्र.स.

काययक्रम

!=!

बागवानी दवकास काययक्रम

!=!=!

प्लातस्टक टनेल अनुदानमा तवतिर्
तिकािी तसड तकट तवतिर्

ईकाइ पररणाम

दर

बजेट रकम

वटा
प्याके ट

बर्े र्लर्ूल तबरुवा अनदु ानमा तवतिर्

वटा

व्यावसातयक कृ र्कलाइत मल्चीङ्ग प्लातस्क तवतिर् ५०%

जना

बगि खेतीमा वीउ तवतिर्

के जी

कृदष औजार उपकरण दवतरण काययक्रम
ड्रम सडि अनुदानमा तवतिर्

वटा

मकै िोप्ने मेतसन ५०% अनुदानमा तवतिर्

वटा

मकै छोडाउने मेतसन ५०%अनदु ानमा तवतिर्

वटा

तसड िे

बटा

बाली सरक्षण काययक्रम
कृ र्क पाठशाला सञ्चालन

पटक

छयाउको बीउ ५०% अनुदानमा तवतिर्

प्याके ट

र्े िोमेन ियाप अनुदानमा तवतिर्

सेट

स्प्रे ट्यांकी ५० %अनुदानमा तवतिर्

बटा

जैतवक तबर्ातद अनुदानमा तवतिर्
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तबर्ातद सप्ताह मनाउने

पटक

मौिीघाि गोला प्रदशतन

वटा

सयू तमख
ु ी बीउ अनुदानमा तवतिर्

के .जी

व्यावसातयक तकसानलाई उन्नत्त तबउ तवतिर्

तबगा

माटो सुधार काययक्रम
कृ तर् चनु ा ५०%प्रततशत अनुदानमा
२ गड्यौले मल तनमातर् प्रदशतन

मे.टन
वटा

बाली दवकास काययक्रम
तबज बृतद्घ िान

हे.

तबज बृतद्घ मकै

हे

िान तबउ तकट तवतिर् चैते

प्याके ट

िान वीउ तकट तवतिर् बर्े

प्याके ट

क्रर् कतटङ्ग

पटक

तकसान िान तदवस

पटक

कृदष प्रसार काययक्रम
घम्ु ती स्थलगत तातलम

पटक

कृ तर् सचू ना बुकलेट प्रकाशन

पटक

कृ तर् िे तडयो तटभी डकुमेन्िी तयाि
कृ तर् सतमतत बैठक भत्ता (५ जना)
कायतक्रम अनुगमन
गा.पा.स्तिीय २ तदने अगवु ा कृ र्क तातलम
कृ तर् मेला प्रदशतनी
कृ र्क अवलोकन भ्रमर्
९ सामग्री ढुवानी
अध्यक्ष कृ तर् पके ट तवकास कायतक्रम

बटा

प्रस्तावनामा आिािीत कायतक्रम
अगाततनक खेती(तपसाव मानव पशु को )

पटक

कृ तर् उपज प्रशोिन साझेदािी

व्य. प्र.
कोर्
व्य. प्र.
कोर्
वटा

तमतन ड्रायि तवतिर् (छयाउ टमाटि लगायतका तिकािीको
लातग)
माटो परिक्षर् सेवा
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कृ तर् पयतटकीय क्षेि तवस्ताि
तवतवि। भैपिी
कृ तर् तबमा सम्बन्िी प्रचाि प्रसाि तथा अतभमख
ु ीकिर्
७

तसँचाइ मोटि

८

पशपु ालक व्यवसायीलाइत भ्रमर् अवलोकन

९

प्राङ्गरिक मल सम्वन्िी तातलम तथा उत्पादन

 पशु दवकासतफय
क्र स

काययक्रम

इकाइ

पररमाण

दर

बजेट रकम

१.

पशु प्रजनन सेवा काययक्रम कृदत्रम गभायधान
१ .१ कृ तिम गभातिान( गाई भैसीमा)
१ .२ पशु सेवा शाखाबाट

संख्या

१ .३ प्राईभेट पािा भेटबाट
२

नाईट्रोजन खररद तथा ढुवानी

२ .१ नाईिोजन खरिद
२ .२ ढुवानी

तलटि

२ .३ तसथ ग्लोब खरिद
२ .४ थईङ तकट खरिद

पटक

पटक

संख्या

२ .५ एप्रोन खरिद
२ .६ िे नकोट

संख्या

२ .७ गमबुट

संख्या

३

सख्ं या

कुलुङ्ग बंगुर फामय (बंगुरमा कृदत्रम गभायधान)

३ .१ नाईिोजन खरिद
३ .२ कुखिु ा, बंगिु , गाइत भैसी, बाख्रा, माछा र्ामत अनुगमन

तलटि

३ .३ शाखाको मातसक बैठक (सतमतत सतहत)
३ .४ मातसक पािा भेट प्रगतत सङकलन यातायत खचत

पटक

३ .५ पशु पँछी त्यांक पस्ु तीका तनमातर्
३ .६ प्राथतमक उपचाि सेवा

पटक

पटक

पटक

आ. अनुसाि

३ .७ माईनि सतजतकल
३ .८ गाईनोक्लोजीकल उपचाि सेवा
३ .९ गोबि तथा अन्य परिक्षर्

आ. अनुसाि
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३ .१० िे तबज भ्याक्सीन खरिद
३ .११ खोिे त भ्याक्सीन खरिद
३ .१२ स्वाईन तर्वि भ्याक्सीन खरिद
छाडा तथा सामदु ातयक कुकुि धयबस्तापन तथा
३ .१३
तनयन्िर् कायतक्रम
४ पशु रोग सदभयलेनस ररपोटीङ्ग
४. १ ईतपतडतमयोलोतजकल रिपोटीङ्ग
४. २ जनु ोतटक िोग सम्बन्िी स्कुल तशक्षा कायतक्रम
४. ३ तदवसीय कायतक्रम
तहउँदे घाँसको तबउ अनुदान (अनुगमन गरि कायत
४. ४
गिे को आिािमा )
बर्े घासको तबउ अनुदान (अनुगमन गरि कायत गिे को
४. ५
आिािमा )
बहुबर्े घाँसको तबउ अनुदान (अनुगमन गरि कायत
४. ६
गिे को आिािमा )
४. ७ डाले घाँसको तबरुवा तवतिर् ( तमतनतकटको रुपमा)
४. ८ दैतनक भ्रमर् भत्ता ि ढुवानी

पटक
पटक

पटक
पटक
पटक
पटक

ु ीकिर् कायतक्रम
४. ९ पशु पँछी तबमा अतभमख
४. १० पशु पँछी वजाि प्रबद्धतन

पटक

तचतलङ्ग भ्याट (५००तल) तवतिर् कायतक्रम जेनेटि
सतहत
तचतलङ्ग भ्याट( १०००तल) तवतिर् कायतक्रम जेनेटि
४. १२
सतहत
४. १३ तमल्क एनालाईजि तवतिर्
४. १४ माछा पालन सतमतत गठन

संख्या

४. १५ माछा पालन तातलम
४. १६ भिु ा तवतिर्( ढुवानी सतहत) ५०%

पटक

४. ११

व्य. प्र. कोर्

संख्या

व्य. प्र. कोर्

सख्ं या

व्य. प्र. कोर्

पटक

सख्ं या

४. १७ कुकुिको िेतभज तनमातर् रु
४. १८ िेतभज व्यवस्थापन रु
४. १९ ए.आइ.गन खरिद रु
४. २० भेजाईनल स्पेकुलम
४. २१ लखनपिु खण्डको लातग तिज
ईलेतक्िक छयापकटि ( व्यावसातयक दतात वाला
५. १
मापदण्ड र्ामतलाई तमाि) ५०%
५. २ काउ म्याट तवतिर् ५०%

थान
थान
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५. ३ सेक्स तसमेन
५. ४ प्रत्येक वडामा व्यवतस्थत मासु पसल व्यवस्थापन
५. ५ ब्रडु ि (प्रत्येक र्ामतमा १ को दिले)
५. ६ तचके न र्े स्टीबल कायतक्रम सञ्चालन

व्य. प्र. कोर्
सख्ं या
थान
पटक

व्य. प्र. कोर्

५. ७ सहुतलयत ऋर्
५. ८ कोल्डस्टोि आवश्यकता अनुसाि

व्य. प्र. कोर्

६. १ बाख्राको खोि तनमातर् प्रतत र्ामत रु १ लाखको दिले
६. २ बोयि बोका तवतिर्

व्य. प्र. कोर्

व्य. प्र. कोर्

व्य. प्र. कोर्

७. १ बंगिु पके ट क्षेि घोर्र्ा
७. २ सहुतलयत दिमा ऋर् तवतिर्

व्य. प्र. कोर्

लुथिन सामदु ातयक कल्यार् समाज(सन्ताल
समदु ायको लातग) (बंगिु पालन सहयोग कायतक्रम)
ु ाईजि
८. १ दिु पास्चल
८. २ दिु होमोग्नाईि
७. ३

८. ३ दिु प्याके जीङ
८. ४ दिु ढुवानी सािन

 दशक्षा तफय
क्र.सं.
१
क
ख
२
क
ख
३
क
ख
ग
४
क
ख
५
क
ख
६
क

पटक
संख्या

व्य. प्र. कोर्

संख्या

व्य. प्र. कोर्

सख्ं या

व्य. प्र. कोर्

संख्या

व्य. प्र. कोर्

योजनाको नाम

रकम

मदनआदश्रत स्मृदत बिमुखी क्याम्पस
र्तनतचि
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
कमला मदन आदश्रत
झ्याल ढोका ममतत तथा कोठा ममतत
मा. तव. तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
मिेनर रत्न मा. दव.
मा. तव. तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
तचल्ड्रेन पाकत तनमातर्
छानामा कलि गने कायत
ज्योदत मा. दव.
छानो, विण्डा ममतत तथा र्तनतचि
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
सरस्वती मा. दव. वडा नं ४
तशक्षक व्यवस्थपनअनुदान
भवन िंग,छानो ममतत तथा जग्गाको तसमानामा तपलि िाख्ने कायत
नरेनर जनता मा. दव.
मा. तव. तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
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ख
७
क
ख
८
क
ख
९
क
ख
१०
क
११
क
ख
१२
क
ख
१३
क
१४
क
ख
१५
क
१६
क
ख
ग
१७
क
ख
१८
क
१९
क
२०
क
२१
क
ख
२२
क
ख

हल व्यवस्थापन
वाणी मा. दव.
कोठा ममतत, पस्ु तकालय तथा तवज्ञान सामग्री ियाक
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
ज्योदत आ. दव.
भवन तथा छानामा िंगिोगन
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
मंगलमय मा.दव.
इको प्रतवति व्यवस्थापन
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
गुिेश्वरी आ.दव.
धयािी सतहतको इन्भटि
कंञ्चनजंगा आ. दव.
मञ्चको अििु ो कायत पिू ा गनत
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
बाुँसबाुँरी मा. दव.
छानो ममतत
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
दसद्धदेवी प्रा.दव.
पंखा,झ्याल ढोका ममतत तथा र्ूलवािी तनमातर्
कादलका आ. दव.
बालमैिी शौचालय तनमातर् तथा छानो ममतत
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
शदिद रत्न आ.दव.
छानो ममतत तथा खानेपानी संिक्षर्
शदिद धमयभक्त मा. दव.
तवज्ञान प्रयोगशाला
हलमा र्तनतचि तथा पंखा व्यवस्थापन
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
नवदुगे आ.दव.
तशक्षक व्यवस्थापन अनुदान
छानो ममतत, िंग िोगन तथा गेट तनमातर्
पंचकनया आ.दव.
तािबाि घेिाबेिा, पंखा तथा खेलमैदान सम्याउने कायत
दपङडाडा आ.दव.
ताि बाि घेिाबेिा
दसंिदेवी आ.दव.
अपिू ो भवन पूिा गनेकायत
अरदनको आ.दव.
शौचालय तनमातर्, पंखा जडान तथा बालमैिी र्तनतचि
तािबाि घेिाबेिा
सरस्वती मा. दव. रंगपुर
झ्यालमा गृल,
प्रातवतिक तर्त ःछयानगेट–२, तसंडीमा िे तलङ
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अनय शैदक्षक काययक्रमिरः
१ तवद्यालय सँगको साझेदािीमा १ तशक्षक १ कम्प्यूटि (७०/३० कायतक्रम)
२ बाल तशतक्षका तथा मंगलमय मा.तव.का आ. या. हरूको तलव भत्ता अनुदान (३४ जना )
३ तवद्यालय कमतचािी तलब भत्ता अनुदान (२९ जना)
४ प्र.अ. लाई भत्ताः
मा.तव. तहः१०००।००
अिािभतू ः५००।००
५ अन्ति मा. तव. स्तिीय तक्रके ट प्रततयोतगता
६ अन्ति मा. तव. टेवलटेतनस प्रततयोतगता
SEE पिीक्षामा कम्तीमा 3 GPA सतहत उत्कृ ष्ट अंक प्राप्त गिाउन सर्ल तशक्षकहरुमध्ये सबै
७ तवर्यका १/१जना तवर्यगत तशक्षकलाई रु. १५०००।०० नगद ि प्रसंशापिबाट सम्मान गने
कायतक्रम
SEE पिीक्षामा उत्कृ ष्ट नततजा प्राप्त गिाउन सर्ल तवद्यालयहरुमध्ये एउटा तवद्यालयलाई नगद ि
८ प्रसंशापिबाट सम्मानका साथ तवद्यालयले गने कायतक्रम(कम्तीमा B Grade सतहत शतप्रततशत
उतत्तर्त भएको हुनपु नेछ)
SEE पिीक्षामा कतम्तमा ३.६ GPA सतहत उत्कृ ष्ट अक
ं प्राप्त गनत सर्ल तवद्याथीहरुमध्ये १ जना छाि
९ ि १ जना छािा तथा संस्थागत तवद्यालयको १ जना उत्कृ ष्ट तवद्याथीलाई ल्यापटप ि प्रसंशापिबाट
सम्मान गने कायतक्रम
१० अन्ति मा. तव. स्तिीय प्रततभा पतहचान तथा अततरिक्त कायतक्रम
११ अन्ति ६-८ स्तिीय प्रततभा पतहचान तथा अततरिक्त कायतक्रम संस्थागत समेत
१२ अन्ति १-५ स्तिीय प्रततभा पतहचान तथा अततरिक्त कायतक्रम संस्थागतसमेत
१३ अन्ति मा. तव. स्तिीय र्ुटवल प्रततयोतगता
१४ अन्ति मा. तव. स्तिीय भतलवल प्रततयोतगता
१५ शैतक्षक सामग्री प्रदशतनी
१६ बाल तशतक्षका तथा तवद्यालय कमतचािी तनवृतत्त कोर्
१७ तवद्यालयलाई खेलकुद सामग्री व्यवस्थापन
१८ तवद्यालय व्यवस्थापन सतमतत, PTA, तथा तशक्षकहरूलाई तसकाई आदन प्रदान तथा शैतक्षक भ्रमर्
१९ तसकाई उपलधिी समीक्षा कायतक्रम वातर्तक/अितवातर्तक
जनप्रतततनति, व्यवस्थापन सतमतत, PTA, िाजनैततक दल तथा सिोकािवालासँग अन्तितक्रय तथा
२०
सकािात्मक सोच सम्बन्िी तातलम कायतक्रम
२१ कमल गाउँपातलकाका प्रातवतिक तशक्षा अध्ययनित तवपन्न तवद्याथीहरूलाई छािवृतत्त
२२ सामदु ातयक तवद्यालयका बाल कक्षादेतख ३ कक्षासम्मका बालवातलकाहरूलाई स्वीटि तवतिर्
भनात अतभयानमा सामदु ातयक तवद्यालयमा भनात हुने नयाँ तवद्याथीहरूलाई अंग्रेजी पस्ु तक खरिदमा
२३
अनदु ान
२४ िारिपतत ितनङ तसल्ड
२५ भनात अतभयान सचं ालन
२६ सामदु ातयक तथा सस्ं थागत तवद्यालयका प्र. अ. वैठक
२७ तवद्यालय अनगु मन
२८ तशक्षकलाई कम्प्यटू िसम्वन्िी तातलम
२९ तवद्यालयमा अतभभावकहरूको आमा समहू गठन तथा परिचालन
३० तबद्याथी सख्ं याको आिािमा बाल क्लबहरूलाई व्यवस्थापन खचतः
क) १००० भन्दा बढी तवद्याथी संख्या भएकालाई रू.५०,०००।–
ख) ७५० भन्दा बढी तवद्याथी संख्या भएकालाई रू.४०,०००।
ग) ५०० भन्दा बढी तवद्याथी संख्या भएकालाई रू.३०,०००।–
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३१
३२

३३

घ) २५० भन्दा बढी तवद्याथी संख्या भएकालाई रू.१५०००।–
ङ) १०० भन्दा बढी तवद्याथी संख्या भएकालाई रू.१००००।–
च) १०० भन्दा कम तवद्याथी संख्या भएकालाई रू.५०००।–
सामदु ातयक तवद्यालयका बाल कक्षादेतख १ कक्षासम्मका बालवातलकाहरुलाई प्रतततवद्याथी प्रतत तदन
रु.१५ का दिले खाजा खचत
न्यूनतम सेवा अवति २ वर्त वाँकी िहेका ५० वर्त उमेि पिू ा गिे का सेवा अवतिका आिािमा
तनवृतत्तभिर्का लागी योग्य तशक्षकलाई प्रोत्साहन अनुदान (माध्यातमक तहका तशक्षकलाई –
रु.७५०००।– ि आिािभतू तहका तशक्षकलाई– रु.५००००।–)
मातथ उल्लेतखत बजेट िकम मध्ये आवश्यकता हेिी तनयुक्ती गरिएका तशक्षकहरुको तलव
भत्ताकोलातग माि रु. ५२,३२,५००।–(अक्षिे पी बाउन्न लाख बत्तीस हजाि पाँच सय माि)
तवतनयोजन गरिएको छ ।
जम्मा

 मदिला तथा बालबालीका तफय
क्र.स.ं
अ
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
आ
१
२
३
४

काययक्रम
इकाइ
पररणाम
मदिला व्यवसाय प्रवर्द्यन कोष (दबउुँ पूुँजी व्याज अनुदानको रुपमा)
तसलाई कटाई तातलम तथा व्यवसाय
सतमतत
!
ढाका कपडा व्यवसाय तनिन्तिता
सतमतत
@
ढाका कपडा व्यवसाय नयाँ
सतमतत
!
व्याग उत्पादन सम्बन्िी तातलम तथा व्यवसाय
सतमतत
!
सामतू हक बाख्रापालन व्यवसाय नयाँ
सतमतत
%
सामतू हक बाख्रापालन व्यवसाय तनिन्तिता
सतमतत
@
सामतू हक तिकािी खेती
सतमतत
$
सामतू हक तिकािी खेती तनिन्तिता
सतमतत
$
व्यावसायीक अचाि उत्पादन तनिन्तिता साथै टहिो
संस्था
!
तनमातर्
नवगतठत समूहलाई अनुतशक्षर् तातलम
मतहला सस्ं था सतमततका अध्यक्षहरु सँग चौमातसक
अन्तितक्रया
एकल मतहलाको लातग १ तदने अतभमुखीकिर्
कायतक्रम अनुगमन
लैंतगक तहसं ा तवरुद्धको १६ तदने अतभयान तथा
अन्य तदवसीय कायतक्रम
मतहला सतमततको वैठक खचत
वातर्तक समीक्षा गोष्ठी
तवद्यालय तवमख
ु तकशोिीहरुको लातग आयमल
ू क
कायतक्रम
तकशोिी सिु क्षाका तनतम्त आत्मिक्षा कायतक्रम
बालबालीका सम्बनधी काययक्रम
सम्पर्ू त बालक्लबका पदातिकािीहरुलाई
अतभमख
ु ीकिर्
बालसञ्जाल बैठक चौमातसक
तदवसीय कायतक्रम
बालबालीका मातथ हुने शािीरिक, मानतसक

पटक

रकम

कै दफयत
तबउँ पँजू ी
तबउँ पँजू ी
तबउँ पँजू ी
तबउँ पँजू ी
तबउँ पँजू ी
तबउँ पँजू ी
तबउँ पँजू ी
तबउँ पँजू ी
तबउँ पँजू ी

#

पटक

वटा

%

पटक

#

पटक

@
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इ
१
३
४
५
६
इय
१
२

दण्डसजाय तथा यौनजन्य दव्ु यतवहाि न्यूनीकिर्
सम्बन्िी तवद्यालयमा अतभमख
ु ीकिर्
अपाङगता सम्बनधी काययक्रम
अपाङ्गता समन्वय सतमतत तथा तसर्ारिस
सतमततको बैठक
अपाङ्गता भएका व्यतक्तहरुलाई व्यवसाय तातलम
तथा तसलाइकटाइ
२ जना पर्ू त असक्तअपाङ्गता भएका व्यतक्तहरुलाई
स्टेचि खरिद
दोभार्े तातलम कम्तीमा २ जना
अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहायक सामग्री
ज्येष्ठ नागररक सम्वनधी काययक्रम
जेष्ठ नागरिक तदवस तथा सम्मान
जेष्ठ नागरिक अन्तिपस्ु ता अन्तितक्रया कायतक्रम

पटक

!@
तबउँ पँजू ी

जम्मा रकम
 स्वास््य तफय
क्र.
स.
१

काययक्रम

दववरण
१) एक वाडत एक
स्वास््य कायतक्रम

समदु ाय स्वास््य
कायतक्रम

२) तनशल्ु क
प्रयोगशाला सेवा
व्यवस्थापन तथा
सञ्चालन
३. स्वास््य तबमा
सहयोग कायतक्रम
४. अपाङ्गता स्वास््य
तवमा
५. योग/स्वास््य
कायतक्रम
६. कुष्ठिोग मक्त
ु कमल
गाउँपातलका कायतक्रम

७. और्िी खरिद
२

१. घम्ु ती स्वास््य सेवा
जेष्ठ नागरिक
स्वास््य कायतक्रम

दक्रयाकलापिर

लागत रकम

हिे क आतथतक वर्त नयाँ स्वास््य कायतक्रमले
तनिन्तिता पाउने गरि सातवटै वाडतमा क्षयिोग,
कुष्ठिोग, तकटजन्य िोग, कुपोर्र्, बालिोग,
नसने िोग लगायत मध्ये कुनै एकमा के तन्रत
िही कायतक्रम सञ्चालन गने
लखनपिु तथा तोपगाछी स्वा. चौकीमा
सञ्चालनमा िहेको तनशल्ु क प्रयोगशाला सेवा
लाई तनिन्तिता तदने
गाउँपातलकाको आतथतक सहयोगमा तवपन्न
२०० परिवािको स्वास््य तबमा गरिने
गाउँ पातलकाको आतथतक सहयोगमा अपाङ्गता
भएका ३० व्यतक्तको स्वास््य तवमा गरिने
प्रत्येक वडाका तोतकएका स्थानमा कम्तीमा १
वा सोभन्दा वढी पटक योग तशतबि सञ्चालन
गने
प्रत्येक वडामा अतभयान सञ्चालन गरि
सम्भातवत कुष्ठिोगी खोज पड्ताल तथा
पतहचान गरि उपचािको दायिामा ल्याउने ि
समदु ायमा सचेतना कायतक्रम सञ्चालन गने
स्वास््य संस्थाहरु मार्त त् तनशल्ु क तवतिर्का
लातग आवश्यक सतू चकृ त और्िीहरु खरिद गने
वर्त भरिमा २ पटक (कातत्तक ि वैशाख
मतहनामा) टोल टोलमा जेष्ठ नागरिकहरुको दाँत,
आँखा, कान, हाड–जोनी लगायत स्वास््य
परिक्षर् तथा और्िी प्रदान गने
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२. दन्त सेवा

३

मतहला स्वास््य
कायतक्रम

४

बाल स्वास््य सेवा

५
तवद्यालय स्वास््य
कायतक्रम

प्रत्येक वाडतमा ५ देतख १० जना जेष्ठ
नागरिकलाई कृ तिम दाँत लगाइतदने ( लागत
साझेदािीमा)
१. पाठे घिको मख
ु तथा प्रत्येक वडामा मतहलाहरूका लातग पाठे घिको
स्तन क्यान्सिको
मख
ु तथा स्तन क्यान्सिको तस्क्रतनङ तशतबि
तस्क्रतनङ
सञ्चालन
२. होम डेतलभरि शन्ु य (क) प्रोटोकल अनुसाि चाि पटक गभत जाँच
गाउँपातलका कायतक्रम गिाउन ि तट.टी. खोप लगाउन प्रोत्सातहत गने
उर्द्ेश्यले गभतवतीलाई आइिन चक्की ि
क्यालतसयम तवतिर् गने, स्वास््य संस्थाहरुमा
औजाि तथा उपकिर्को व्यवस्था गने साथै
गभतवतीहरुलाई तनशल्ु क प्रयोगशाला
परिक्षर्को व्यवस्था गने ।
(ख) गभतवती मतहलाहरुका लातग तनमन्िर्ा
काडतको व्यवस्था
(ग) प्रसतू त के न्रमा सिु तक्षत सत्ु के िी हुने
मतहलाहरूलाई प्रतत मतहला १०००।– का दिले
सत्ु के िी स्याहाि खचतको व्यवस्था गने ।
(घ) गभतवती जाँच यातायात खचत (प्रोटोकल
अनुसाि ४ पटक गभत जाँच गिाउने
मतहलाहरुलाई प्रतत भेट २५०/– का दिले
जम्मा १०००/– उपलव्ि गिाउने) ।
३. आमा समहू प्रवद्घतन प्रत्येक आमा समहू लाई पुनतातजगी तातलम तथा
कायतक्रम
स्टेसनिी खरिद ।
१. पर्ू त खोप लगाउने
परिभार्ाअनुसाि पर्ू त खोप प्राप्त गने
बछचालाई प्रोत्साहन
बालबालीकालाई पिु स्कृ त गने (तजन्सीद्वािा
गने
पिु स्कृ त गने) ।
२. पर्ू त खोप
परिभार्ा अनुसाि पर्ू त खोप प्राप्त गनुत पने
सतु नतितता तथा
बालवातलकाहरुको लगत तलई छुटेका बछचा
तदगोपना
पाइएमा तत्काल खोप तदने ि पर्ू त खोप सतु नतित
गने ।
३. एक वाडत २ खोप
चालु आ.व.मा ३ वटा खोप के न्र थप गने
के न्र कायतक्रम
प्रयोजनका लातग आवश्यक सामग्री तथा
र्तनतचि समेत व्यवस्था गने) ।
४. खोप के न्रहरुमा चालु तथा थप हुने खोप के न्रहरुमा आवश्यक
र्तनतचि खरिद
र्तनतचि को व्यवस्था गने
५. खोप सतमततलाई
पातलका स्तिीय तथा वडा स्तिीय खोप समन्वय
अद्यावतिक गने
सतमततहरुलाइत अतभमख
ु ीकिर्
६. खोप कायतकतातलाई खोप लगाउन तर्ल्डमा जाने कमतचािीहरुलाई
प्रोत्साहन
धयाग, जत्तु ा, िे न कोट आतदको व्यवस्था गने
१. तवद्यालय स्वास््य तवद्यालयहरुमा बालबालीकाहरुको आँखा दाँत
सेवा
तथा कान परिक्षर् गने
२. तवद्यालय तहमा माध्यतमक तवद्यालयका छनौट भएका ५ जना
प्राथतमक उपचाि
तबद्याथीहरुलाई प्राथतमक उपचाि सम्वन्िी
तातलम ि प्राथतमक तातलम प्रदान गरि तवद्यालयहरुलाई १/१सेट
उपचाि बाकस तवतिर् प्राथतमक उपचाि बाकस प्रदान गने (ने.िे .सो.
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६

मतहला स्वास््य
स्वयंसेतवका
कायतक्रम

७

स्वास््य संस्था
सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन

सँग सहकायत)
३. वाताविर्ीय
प्रत्येक सामदु ातयक तवद्यालयको आिािभतू
सिसर्ाइ सम्बन्िी
तहमा अध्ययन गने सम्पर्ू त बालबालीकाहरु
अतभमख
समेतटने गरि हातको सर्ाइ, दाँतको सर्ाइ
ु ीकिर् तथा
स्वास््य सेवा प्रदान गने लगायत व्यतक्तगत सिसर्ाइ सम्वन्िी
अतभमख
ु ीकिर् कक्षा सञ्चालन गने
४. युवायुवतीका लातग तवद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनित
मनोसामातजक पिामशत युवायुवतीहरूलाई लतक्ष्यत गरि तातलमप्राप्त
पिामशतदाताहरूद्वािा प्रत्येक माध्यतमक
तवद्यालय तथा क्याम्पसमा एक पटक
मनोसामातजक पिामशत कक्षा सञ्चालन गने
१. मतहला स्वास््य
मतहला स्वास््य स्वयंसेतवकाहरुलाई मातसक
स्वयं सेतवकाहरुलाई
१०००।– का दिले भत्ता तवतिर् गने
बैठक भत्ता तवतिर्
२. मतहला स्वास््य
मतहला स्वास््य स्वयं सेतवकाहरुलाई १।१
स्वयं सेतवकाहरुलाई
वटाका दिले साइकल तवतिर् गने
साइकल खरिद खचत
३. मतहला स्वास््य
गत आ.व. देतखको कायतक्रमलाई तनिन्तिता
स्वयसं ेतवका वृतत्त
तवकास कोर्
४. मतहला स्वास््य
तनयतमत खोप कायतक्रम तथा गाउँघि
स्वयं सेतवकाहरुलाई
तक्लतनकमा सघाएको तदनको खाजा खचत प्रतत
खाजा खचत
व्यतक्त प्रतत मतहना ५००।– का दिले (कम्तीमा
मातसक ३ तदन काम गनतपु ने)
१. कायातलय सञ्चालन स्वास््य सस्ं थाहरुलाई स्टेसनिी, मसलन्द,
अनुदान
सिसर्ाइ तथा तवतवि खचतका लातग प्रतत
स्वास््य संस्था रु ५०,०००।– का दिले तनशतत
अनुदान प्रदान गने
२. कमतचािीहरुको सेवा क) स्वा. चौकीहरुमा कायतित ल्या. टे. को
। सतु विा
पारिश्रतमक मातसक १७२५०।– कायम गने ि
तनयमानुसाि दशै ँ खचत तथा पोर्ाक भत्ताको
व्यवस्था गने तथा लखनपुि स्वा. चौकीमा
कायातलय सहयोगीको व्यवस्थापन गने ।
(४६८५००।–)
(ख) तोपगाछी स्वा. चौकीमा कायतित का.स.को
पारिश्रतमक मातसक १५००० । – कायम गने ि
तनयमानुसाि दशै ँ खचत तथा पोर्ाक भत्ताको
व्यवस्था गने तथा लखनपुि स्वा. चौकीमा
कायातलय सहयोगीको व्यवस्था गने
(४,१०,००० । –)
३. भौततक तनमातर्
क) वाडत नं. ५ तस्थत सामदु ातयक स्वास््य
इकाइको भवनमा तसतलङ लगाउने
ख) और्तिहरुलाइत वैज्ञातनक तथा वैज्ञातनक
ढंगले भण्डािर् गनतका लातग गाउँ
कायतपातलकामा व्यवतस्थत और्ति भण्डाि
कक्षको व्यवस्थापन गने
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८

RRT/CRRT
व्यवस्थापन

९

स्वस्थ जीवन
कायतक्रम

१०

पवत।तदवस खचत

११

आयवु ेद स्वास््य
कायतक्रम

ग) भान्सा नै और्िालय
महामािी/प्रकोपको RRT/CRRT टोलीलाई अद्यावतिक गने
समयमा महामािी र्ै लन तथा आवश्यक और्ति।सामग्री व्यवस्था गने
नदीने तथा िोकथाम गने
नागरिकहरुको जीवन नसने िोग तनयन्िर् तथ स्वस्थकि जीवनयाँपन
शैली परिवततन सम्वन्िी सम्वन्िी प्रत्येक वडामा कायतक्रम सञ्चालन गने
कायतक्रम
स्वास््य सम्वन्िी
तवश्व स्वास््य तदवस लगायत स्वास््य सम्वन्िी
पवत/तदवस मनाउने
पवत/तदवस आतदमा यातली, प्रभातर्े िी तथा
जनचेतना कायतक्रम आयोजना गने
आयुवेद तशतबि
कमल गा.पा.६ मा तनमातर्िीन प्रादेतशक
आयुवेद तचतकत्सालय परिसिमा मतहनामा १
पटक आयुवेद तक्लतनक सञ्चालन गनत
जम्मा

 लदक्ष्यत वगयको योजना
क्र.सं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२

योजनाको नाम
प्लतम्बङ व्यवसाय
वाइरिंङ व्यवसाय
ढाका उद्योग सञ्चालन
मोटिसाइकल ममतत तातलम तथा व्यवसाय
नेपाल आतदवासी जनजातत महासघं लाई अनदु ान( यस अनदु ानबाट
आतदवासी जनजातत महासंघमा आवद्घ सम्पर्ू त जातजाततका तदवस,
महोत्सव, लगायतका जाततयपवतहरु मनाउन तथा आतदवासी जनजातत
महासंघद्वािा संचातलत कम्प्यूटि तातलमको सञ्चालनमा खचत गनत)
आतदवासी जनजातत लतक्ष्यत कायतक्रम
धयुतटतसयन तातलम तथा व्यवसाय
बुतटक तातलम तथा व्यवसाय
र्े शन तडजाइन तातलम तथा व्यवसाय
लैंतगक तहसं ा सम्बन्िी तातलम
तहसं ा पीतडत मतहला तथा बालवातलका कोर्
उद्घघोर्र् तथा नेतत्ृ व तवकास तातलम
तकशोिीहरुको लातग यौन तथा प्रजनन तशक्षा
यवु ाहरुका लातग लागु पदाथत तथा दव्ू यतसनी न्यतु नकिर्
सावतजतनक जग्गा सडक तकनािामा तग्रन वेल्ट तनमातर् वृक्षािोपर्
सडकमा छाडा चौपाया तनयन्िर् (के खात प्रहिी चौकी तथा िातर्कप्रहिी)
स्थानीय पिपतिका प्रवतद्धन/ online समेत
तवगत आ. व. मा भएका तवकास तनमातर् लगायत सम्पर्ू त
गतततवतिहरुको सङकलन तथा बुलेतटन प्रकाशन
योग तशतबि सञ्चालन
उत्कृ ष्ट कमतचािी पिु स्काि
दतलत समदु ायका लातग तसप आय आजतन कायतक्रम (प्रस्तावका
आिािमा)
अपाङ्गता भएका व्यतक्तका लातग तसप तथा आयआजतनका कायतक्रम

इकाइ
व्य.प्र.कोर्
व्य.प्र.कोर्
व्य.प्र.कोर्
व्य.प्र.कोर्

रकम

व्य.प्र.कोर्
व्य.प्र.कोर्
व्य.प्र.कोर्
व्य.प्र.कोर्

३ वटा
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(प्रस्तावका आिािमा)
२३
युवाहरुका लातग समसामतयक कानुनी अतभमख
ु ीकिर् कायतक्रम
२४
तकशोिीमैिी कायतक्रम तथा सेतनटिी प्याड तवतिर् कायतक्रम, सामदु ातयक
तवद्यालयका माध्यतमक तहका छािाहरुलाई तकशोिी तशक्षा प्रदान गने ि
तवद्यालयहरूलाई सेतनटिी प्याड तवतिर् गने तडस्पेन्सि मेतसन जडान
२५
न्यातयक सतमतत तथा मेलतमलाप के न्र सञ्चालन
२६
कमल गाउँपातलका पर्ू त सिसर्ाइ कायतक्रम
२७
नमनु ाको रुपमा कुनै एक वाडतमा एक बालपाकत स्थापना गने ि प्रत्येक
आ. व. मा १ वाडतमा थप गदै लैजाने
२८
खेलकुद तवकास तथा गतततवति सञ्चालनका लातग गाउँपातलका
स्तिीय खेलकुद तवकास सतमततलाइत अनुदान
२९
सातहतत्यक सम्मेलन
३०
टेतलतभजन.एर्. एम.ि पिपतिका
सहकािी संस्थाहरुलाइत सम्वन्िी अतभमख
ु ीकिर् तथा अन्तितक्रया
३१
कायतक्रम
३२
मादक पदाथत न्यूनीकिर् तथा सचेतना कायतक्रम
३३
कमल महोत्सव सञ्चालन
३४
भक
ू म्प प्रततिोिी घि तनमातर् तातलम
३५
उत्कृ ष्ट किदाता सम्मान कायतक्रम
३६
उत्कृ ष्ट वजाि व्यवस्थापन सतमततलाइत सम्मान
३७
उत्कृ ष्ट टोल तवकास सस्ं थालाइत सम्मान
३८
कमल कृ र्क समहू वडा नं. ५ लाइत तिज
३९
उत्कृ ष्ठ मतहला व्यवसायी सम्मान कायतक्रम
४०
कमतचािी तथा जनप्रतततनतिहरुकका लातग नेतत्ृ व तवकास तातलम
कमल गाउँपातलकाको जग्गाको श्रेस्ता अध्यावतिक तथा व्यवस्थापन
४१
गनत मालपोत कायातलय दमकलाई अनदु ान
कमल गाउँपातलकाको कृ तर् प्रवतद्घन परियोजना तवस्तृत अध्ययन ि कायत
४२
व्य.प्र. कोर्
योजना तयाि
जम्मा रकम
 सशतय अनुदान तफय
रु. िजारमा
दस.नं.
अनुदानप्राप्त दक्रयाकलाप
सबप्रोजेक्ट
उपक्षेत्र
सहकािी तसचाई, साना तसचाइ ममतत
१
कृ तर्तवभाग - 31201011
कृ तर्
सम्भाि तथा तनमातर्
के न्रीय कृ तर् प्रयोगशाला
२
भकािो सिु ाि कायतक्रम
कृ तर्
कायतक्रम - 31201105
माटो परिक्षर् गरि माटो सिु ािको लातग
के न्रीय कृ तर् प्रयोगशाला
३
कृ तर्
सामग्री/ प्रतवति तवतिर्/ हस्तान्तिर्
कायतक्रम - 31201105
पशु स्वास््य, िोग अन्वेर्र्
पशस्ु वास्थ व्यवस्थापनको लातग ओर्ति
४
सेवा तथा क्वािे न्टाईन कायतक्रम
कृ तर्
तवतिर्
- 31202102
पशु स्वास््य, िोग अन्वेर्र्
५
पशपु न्छी तथा मत्स्य उपचाि सेवा
सेवा तथा क्वािे न्टाईन कायतक्रम
कृ तर्
- 31202102
वडतफ्लु िोग लगायत अन्यिोगहरुको
पशस्ु वास््य, िोग अन्वेर्र्
६
कृ तर्
तनयन्िर्को लातग वैठक तथा नमनु ा
सेवा तथा क्वािे न्टाईन कायतक्रम

जम्मा
५००
३००
२००
१४५

६०
७५
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सङकलन गरि पठाउने तथा प्रदेश तथा
संघमा रिपोतटतङ्ग गने
७

८
९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

- 31202102

पशु स्वास््य, िोग अन्वेर्र्
सेवा तथा क्वािे न्टाईन कायतक्रम
- 31202102
पशपु न्छी स्रोत व्यवस्थापन
तिल नाईिोजन ढुवानी भण्डािर् तथा
तथा प्रवद्धतन कायतक्रम तवतिर् तथा व्यवस्थापन
31202103
परु पतथि स्मृतत पयतटन पूवातिाि कमल गापा
पयतटनपूवातिाि तवकास
लार्ादी
आयोजना - 32501106
आिािभतू तहका स्वीकृ त दिवन्दीका
तशक्षक, िाहत अनुदान तशक्षकका लातग
सबैकालातग तशक्षातलब भत्ता अनुदान (तवशेर् तशक्षा परिर्द् आिािभतू तह - 35000014
अन्तिगतका तशक्षक/कमतचािीहरु समेत)
माध्यतमक तहका स्वीकृ त दिवन्दीका
तशक्षकका, िाहत अनुदान तशक्षक लातग
माध्यतमक
तलब भत्ता अनुदान (तवशेर् तशक्षा परिर्द्
तह - 35000015
अन्तिगतका तशक्षक/कमतचािी,प्रातवतिक
िािका प्रतशक्षक समेत)
प्रतततवद्याथी लागतका आिािमा तशक्षर्
तवद्यालयक्षेि तवकास
तसकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को पिीक्षा
कायतक्रम- तजल्ला स्ति व्यवस्थापन अनुदान
35000801
प्रतततवद्याथी लागतका आिािमा तशक्षर्
तवद्यालयक्षेि तवकास
तसकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को पिीक्षा
कायतक्रम- तजल्ला स्ति व्यवस्थापन अनदु ान
35000801
प्रतततवद्याथी लागतका आिािमा तशक्षर्
तवद्यालयक्षेि तवकास
तसकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को पिीक्षा
कायतक्रम- तजल्ला स्ति व्यवस्थापन अनुदान
35000801
प्राितम्भक बाल तवकास सहजकतातहरुको
तवद्यालयक्षेि तवकास
पारिश्रतमक तथा तवद्यालय कमतचािी
कायतक्रम- तजल्ला स्ति व्यबस्थापन अनदु ान
35000801
प्राितम्भकबाल तवकास सहजकतातहरुको
तवद्यालयक्षेि तवकास
पारिश्रतमक तथा तवद्यालय कमतचािी
कायतक्रम- तजल्ला स्ति व्यबस्थापन अनुदान
35000801
प्राितम्भकबाल तवकास सहजकतातहरुको
तवद्यालयक्षेि तवकास
पारिश्रतमक तथा तवद्यालय कमतचािी
कायतक्रम- तजल्ला स्ति व्यबस्थापन अनदु ान
35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
तवद्यालय भौततक पूवातिाि तनमातर् अनुदान
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
तवद्यालय भौततक पूवातिाि तनमातर् अनुदान
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
तवद्यालय भौततक पूवातिाि तनमातर् अनुदान
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवतभन्न खोपहरु लगाए वापत
भ्यातक्सनेटिलाई पारिश्रतमक

कृ तर्

१२५

कृ तर्

२४०

पयतटन

२०००

तशक्षा

८९३६३

तशक्षा

२२३६४

तशक्षा

१९५

तशक्षा

३४६

तशक्षा

१२२३

तशक्षा

७१३

तशक्षा

४४६९

तशक्षा

१२६७

तशक्षा

५४०६

तशक्षा

१५३२

तशक्षा

८६२
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२१

तवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
अनदु ान

२२

तवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
अनुदान

२३

तवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
अनदु ान

२४

२५

२६

२७

२८

२९

तवद्यालयमा शैतक्षक गर्ु स्ति सुदृढीकिर्
एवम् कायत सम्पादनमा आिािीत प्रोत्साहन
अनुदान
तवद्यालयमा शैतक्षक गर्ु स्ति सुदृढीकिर्
एवम् कायत सम्पादनमा आिािीत प्रोत्साहन
अनुदान
तवद्यालयमा शैतक्षक गर्ु स्ति सुदृढीकिर्
एवम् कायत सम्पादनमा आिािीत प्रोत्साहन
अनुदान
शैतक्षक पहुचँ सतु नतितता, अनौपचारिक
तथा वैकतल्पक तशक्षा कायतक्रम (पिंपिागत
तवद्यालय, वैकतल्पक तवद्यालय, साक्षिता ि
तनिन्ति तशक्षाका कायतक्रम समेत)
शैतक्षक पहुचँ सतु नतितता, अनौपचारिक
तथा वैकतल्पक तशक्षा कायतक्रम (पिंपिागत
तवद्यालय, वैकतल्पक तवद्यालय, साक्षिता ि
तनिन्ति तशक्षाका कायतक्रम समेत)
शैतक्षक पहुचँ सतु नतितता, अनौपचारिक
तथा वैकतल्पक तशक्षा कायतक्रम (पिंपिागत
तवद्यालय, वैकतल्पक तवद्यालय, साक्षिता ि
तनिन्ति तशक्षाका कायतक्रम समेत)

३०

सावतजतनक तवद्यालयका तवद्याथीहरुका
लातग तनशल्ु क पाठ्यपस्ु तक अनुदान

३१

सावतजतनक तवद्यालयका तवद्याथीहरुका
लातग तनशल्ु क पाठ्यपस्ु तक अनुदान

३२

सावतजतनक तवद्यालयका तवद्याथीहरुका
लातग तनशल्ु क पाठ्यपस्ु तक अनुदान

३३

३४
३५

सावतजतनक तवद्यालयमा अध्ययनित
तवद्याथीहरुका लातग छािवृतत्त (आवासीय
तथा गैिआवासीय)
सावतजतनक तवद्यालयमा अध्ययनित
तवद्याथीहरुका लातग छािवृतत्त (आवासीय
तथा गैिआवासीय)
सावतजतनक तवद्यालयमा अध्ययनित

तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801

तशक्षा

१२८९

तशक्षा

३६५

तशक्षा

२०५

तशक्षा

४८२

तशक्षा

२७१

तशक्षा

१७०१

तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801

तशक्षा

२३६

तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801

तशक्षा

१३३

तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801

तशक्षा

८३१

तशक्षा

५८८

तशक्षा

२०७४

तशक्षा

३३१

तशक्षा

२३३८

तशक्षा

३९०

तशक्षा

६८४

तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
तवद्यालयक्षेि तवकास
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३६

३७

३८

३९

४०

तवद्याथीहरुका लातग छािवृतत्त (आवासीय
तथा गैिआवासीय)
स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा स्वा
के न्र ि अस्पतालहरुमा कायतित
कमतचािीहरुको तलव महगी भत्ता स्थानीय
भत्ता पोर्ाक लगायत अन्य प्रशासतनक
खचत समेत
उपचाि के न्रहरुमा आकतस्मक अवस्थामा
और्ति, ल्याब सामग्री ढुवानी, स्थानीय
तह सञ्चालन खचत(र्मत र्िमेट
र्ोटोकपी,ममतत सम्भाि, ल्याव तथा
आवश्यक सामग्री खरिद) एवं क्षयिोगका
तबिामीको व्यतक्तगत तवविर् ई-तट.तब
ितजस्टिमा अध्यावतिक
उपचािित क्षयिोगका तबिामीको उपचािको
कोहटत नततजा, कायतक्रमको प्रगतत एवं
चनु ौती िक्षयिोग कायतक्रममा भएका नयाँ
तवर्यमा उपचाि के न्रका स्वास््य
कमीहरुलाई अद्यावतिक गने उपचाि के न्र
स्ति कोहटत तवश्लेर्र् कायतक्रम
कािागाि, गम्ु बा, स्कुल, बृद्घाश्रम,उद्योग
भएको क्षेि, शहिी घनाबस्ती, लगायत
अन्यक्षयिोगका जोतखमयुक्त जनसंख्यामा
माइक्रोस्कोतपक क्याम्प सञ्चालन
तनयतमतरूपमा स्वछछ तपउने पातन सम्बन्िी
जनचेतना जगाउने तथा आवश्यकता
अनसु ाि खानेपानीको सिु ािका लातग
स्थानीयसँग सहकायत गने

कायतक्रम- तजल्ला स्ति 35000801
प्राथतमक स्वास््य सेवा 37001012

स्वास््य

६६८०

क्षयिोग तनयन्िर् 37001101

स्वास््य

४०

क्षयिोग तनयन्िर् 37001101

स्वास््य

३३

क्षयिोग तनयन्िर् 37001101

स्वास््य

४८

क्षयिोग तनयन्िर् 37001101

स्वास््य

४८

४१

तवश्व क्षयिोग तदवस मनाउने

क्षयिोग तनयन्िर् 37001101

स्वास््य

१०

४२

समदु ायमा तनदान नभएका क्षयिोगका
तबिामी उपचािको दायिामा ल्याउन
तशक्षक, समाजसेवी म.स्वा.स्व.से
परिचालन

क्षयिोग तनयन्िर् 37001101

स्वास््य

९

स्वास््य

३२६

स्वास््य

२७

स्वास््य

१०

स्वास््य

९०५

४३

४४

४५

४६

एकीकृ त मतहला स्वास््य तथा
प्रजनन स्वास््य कायतक्रम 37001103
एकीकृ त मतहला स्वास््य तथा
परिवाियोजन तथा प्रजनन स्वास््य
प्रजनन स्वास््य कायतक्रम कायतक्रमका लातग औजाि/उपकिर् खरिद
37001103
एकीकृ त मतहला स्वास््य तथा
मातृ तथा नवतशशु कायतक्रम अनुगमन तथा
प्रजनन स्वास््य कायतक्रम सपु रिवेक्षर्
37001103
मातृ तथा नवतशशु कायतक्रम अन्तगतत
एकीकृ त मतहला स्वास््य तथा
आमा सिु क्षा, ANC, न्यानो झोला,
प्रजनन स्वास््य कायतक्रम Vitamin K Magnesium Sulphate,
37001103
परिवाियोजन तथा प्रजनन स्वास््य
कायतक्रम
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Calcium Gluconate ि तनशल्ु क
गभतपतन कायतक्रम
४७

मातृ तथा नवतशशु कायतक्रमका लातग
व्यतक्त किाि

४८

खोपके न्र तनमातर्

४९

दादिु ा रुवेला खोप अतभयान

५०

तनयतमत तथा पर्ू त खोप तदगोपना ि खोप
ढुवानी

५१

पोर्र् कायतक्रम (नेपाल सिकाि)

५२

िोटाखोप सरुु वात

५३

५४

५५

५६

५७

५८

औलो तनयन्िर् कायतक्रमको अनुगमन
एवम् मल्ू याङ्कन, औलो माहामािी हुने
औलो ग्रतसत क्षेिको छनौट गरि तबर्ातद
छकत ने (िे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत), तवश्व
औलो तनयन्िर् तदवस मनाउने तथा औलो
तनयन्िर्का लातग बहुतनकाय अन्तितक्रया
डेंगु तनयन्िर् गनत नगिपातलकाहरु समेतमा
लामखट्टु ेको वासस्थान खोजी गरि लाभात
नष्ट गने अतभयान सञ्चालन गने तथा
ओरिएन्टेसन गने
नसने िोग सम्बन्िी कायतक्रम
(अतभमख
ु ीकिर्, नसने िोग तथा मानतसक
स्वास््य सम्बन्िी सचेतना कायतक्रम
(Hypertension, Diabetes, COPD,
Cancer days)
महामािी तथा प्रकोपजन्य िोगहरुको
अबस्थामा RRT/ CRRT परिचालन
गने, चौमातशक रिभ्यु तथा अतभमख
ु ीकिर्
गने
मानतसक स्वास््य सम्बन्िी महत्वपर्ू त
तदवस मनाउने (आत्महत्या िोकथाम
तदवस, मानतसक स्वास््य तदवस,
अल्जाईमि तदवस) मानतसक स्वास््य
समस्याबाट प्रभातवत व्यतक्तका परिवािका
सदस्यहरु (स्याहािकतातहरु ) का लातग
क्षमता अतभवृतद्घ कायतक्रम
िे तबज, सपतदश
ं आतदको जनचेतना
सम्बन्िी प्रचाि प्रसाि तथा तदवस मनाउने
पश–ु पँक्षी आतदबाटहुने ईन्र्ुएन्जा, बडत
फ्लु, ए यम आि तसतष्टसकोतसस,
टक्सोप्लाज्मोतसस आतद तवतभन्न

एकीकृ त मतहला स्वास््य तथा
प्रजनन स्वास््य कायतक्रम 37001103
एकीकृ त बाल स्वास््य एवं
पोर्र् कायतक्रम - 37001104
एकीकृ त बाल स्वास््य एवं
पोर्र् कायतक्रम - 37001104
एकीकृ त बाल स्वास््य एवं
पोर्र् कायतक्रम - 37001104
एकीकृ त बाल स्वास््य एवं
पोर्र् कायतक्रम - 37001104
एकीकृ त बाल स्वास््य एवं
पोर्र् कायतक्रम - 37001104

स्वास््य

२६६

स्वास््य

७४२

स्वास््य

३४

स्वास््य

२०५

स्वास््य

३६७

स्वास््य

१०

महामािी तथा िोग तनयन्िर्
कायतक्रम - 37001105

स्वास््य

१५

महामािी तथा िोग तनयन्िर्
कायतक्रम - 37001105

स्वास््य

१००

महामािी तथा िोग तनयन्िर्
कायतक्रम - 37001105

स्वास््य

७०

महामािी तथा िोग तनयन्िर्
कायतक्रम - 37001105

स्वास््य

६०

महामािी तथा िोग तनयन्िर्
कायतक्रम - 37001105

स्वास््य

१९

महामािी तथा िोग तनयन्िर्
कायतक्रम - 37001105

स्वास््य

२०
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५९

६०

सरुवािोग सम्बन्िी िोकथाम ि सचेतना
कायतक्रम
हात्तीपाईलेिोग तवरुद्धको आम और्िी
सेवन (MDA) कायतक्रम सञ्चालन (१५
तजल्लाका १५६पातलकाहरू)
Leprosy Post Exposure
Prophylaxis ( LPEP ) सेवाको
तनिन्तिता

६१

कुष्ठिोगपत्ता लगाउन चमतिोग तसतवि

६२

तनयतमत उपचाि पिू ा गने तबिामीलाइत
यातायात खचत

६३

तवश्वकुष्ठिोग तदवस तथा अपागं ता
तदवसको उपलक्ष्यमा कायतक्रम

६४

६५

६६
६७

६८

६९

७०
७१
७२

महामािी तथा िोग तनयन्िर्
कायतक्रम - 37001105
अपाङ्गता िोकथाम तथा
कुष्ठिोग तनयन्िर् कायतक्रम 37001106
अपाङ्गता िोकथाम तथा
कुष्ठिोग तनयन्िर् कायतक्रम 37001106
अपाङ्गता िोकथाम तथा
कुष्ठिोग तनयन्िर् कायतक्रम 37001106
अपाङ्गता िोकथाम तथा
कुष्ठिोग तनयन्िर् कायतक्रम 37001106

स्थानीयतहका स्वास््य संस्थाहरुको
मातसक, चौमातसक समीक्षा, सूचना
अस्पताल तनमातर् सिु ाि तथा
सङकलन, गर्ु स्ति सिु ािसाथै तवितु तय
व्यवस्थापन सचू ना प्रर्ाली प्रततवेदनका लातग इन्टिनेट सेवा समशल
37001108
ु
भक्त
ु ानी समेत
तवद्यालय स्वास््य तशक्षा, आमा समहू
िातरिय स्वास््य तशक्षा, सचू ना
तथा स्थानीय तहमा स्वास््यका लातग
तथा सञ्चाि के न्र सामातजक व्यवहाि परिवततन प्रवध्दतन
37001109
अतभयान
तविामीको लातग ओ.तप.तड.तटकट (कावतन उपचािात्मक सेवा कायतक्रम कपी सतहतको ) छपाई
37001901
आिािभतू स्वास््य सेवा कायतक्रमको
उपचािात्मक सेवा कायतक्रम लातग और्तिको पवू ातनुमान, परिमार्
37001901
तनिातिर् तथा स्पेतशतर्के सन तयाि गनत
आिािभतू तथा आकतस्मक सेवा स्वास््य
चौकी/प्रा. स्वा. के ./ प्राथतमक
उपचािात्मक सेवा कायतक्रम अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड
37001901
अनुगमन सम्वन्िी अतभमख
ु ीकिर्
कायतक्रम
आिािभतू तथा आकतस्मक सेवाको
सतु निततका लातग और्िीको आपतू तत ि
उपचािात्मक सेवा कायतक्रम उपयोग, सम्वन्िी कायतक्रमहरुको अनुगमन
37001901
तथा मल्ू याङकन (अनुगमन मल्ु याङ्कन
तथा कायतक्रम कायातन्वयन भ्रमर् खचत)
आिािभतू स्वास््य सेवा कायतक्रमको
उपचािात्मक सेवा कायतक्रम लातग आवश्यक और्ति खरिद
37001901
और्तिल गायतका सामग्रीको ढुवानी तथा उपचािात्मक सेवा कायतक्रम रिप्यातकङ ि तवतिर् समेत
37001901
और्तिको समतु चत प्रयोग प्रवितनको
उपचािात्मक सेवा कायतक्रम -

स्वास््य

५०७

स्वास््य

१००

स्वास््य

१००

स्वास््य

१२

स्वास््य

८

स्वास््य

७३

स्वास््य

१२५

स्वास््य

७५

स्वास््य

५०

स्वास््य

७५

स्वास््य

७५

स्वास््य

१०००

स्वास््य

१००

स्वास््य

१२५
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७३

७४
७५
७६
७७
७८

७९

८०
८१
८२

लातग साथी समहू तशक्षा कायतकम ( peer
37001901
group discussion) तथा आिािभतू
स्वास््य सेवा सम्वन्िी स्तिीय उपचाि
पद्धतत अतभमख
ु ीकिर् तथा समीक्षा
कायतक्रम
न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायातन्वयनका
लातग आवश्यक औजाि उपकिर् तथा
उपचािात्मक सेवा कायतक्रम स्वास््य समाग्री खरिद, ममतत तथा
37001901
व्यवस्थापन
शहिी स्वास््य के न्र / सामदु ातयक स्वास््य उपचािात्मक सेवा कायतक्रम इकाइ स्थापना तथा सञ्चालन खचत
37001901
महीला स्वास््य स्वयं सेतवका कायतक्रम
नतसतङ तथा सामाजतक सिु क्षा
(अित वातर्तक समीक्षा ि तदवस मनाउने)
सेवा कातयक्रम - 37001902
िारिपतत ितनङ्ग तसल्ड प्रततयोतगता
खेलकुद तवकास कायतक्रम (स्थानीय तहस्तिीय)
34300102
ढेङ्रीखोला झोलुङे पल
ु -झापा कमल गा
झोलुंगे पल
ु क्षेिगत कायतक्रम पा १ - निे न्र जनता मा तब बाट पतिमतर्त
36501103
लर्ादी जोड्ने
ग्रामीर् पहुचँ कायतक्रम के खात–क्याम्पा–सिाङपडा–बैगनु िुिासडक
36501104
नवीकिर्ीय ऊजात प्रतबतिहरु ( लघु तथा
िातरिय ग्रामीर् तथा
साना जलतबद्यतु , सौयत ऊजात, वायोग्यास,
नवीकिर्ीय उजात कायतक्रम वायोमास, ऊजातको उत्पादन मल
ू क
30800104
परिप्रयोग) मार्त त् ऊजात उत्पादन प्रयोग
अस्थायी तथा किाि कमतचािीका लातग प्रिानमन्िी िोजगाि कायतक्रम पोशाक
37100102
प्रिानमन्िी िोजगाि कायतक्रम कायातलय सञ्चालन तथा मसलन्द खचत
37100102
प्रिानमन्िी िोजगाि कायतक्रम तलव
37100102

स्वास््य

१००

स्वास््य

५००

स्वास््य

१२

यवु ातथा
खेलकुद

१००

यातयात पूवातिाि

१०००

यातयात पूवातिाि

९८९

उजात

१६५०

श्रम तथा
िोजगािी
श्रम तथा
िोजगािी
श्रम तथा
िोजगािी
जम्मा रकम

 वडानं. १ मा सञ्चालन िने गाउुँपादलका स्तरीययोजना तथा काययक्रम
क्र. स.
योजनाको नाम
१
बाटो ममतत तथा ह्यमु पाइप व्यवस्थापन
२
सोलमािी सिङपाडा जाने बाटोमा सोलमािी चोकमा कल्भटत तनमातर् गनत
३
प्रकाश भट्टिाईको घिदेतख हुमा कोइिालाको घिसम्म वाटो स्तिोन्नतत
४
पर्ू तप्रसाद ओझाको घि देतख िामजी भट्टिाइको घि अगातडको बाटो स्तिोन्नतत

१०
५०
४१७
१६०६००

रकम

जम्मा

 वडा नं. २ मा सञ्चालन िने गाउुँपादलका स्तरीय योजना तथा काययक्रम
क्र. स.
१

योजनाको नाम
तसजतना टोल कै लाश थापामगिको घिदेतख वासदु वे पिाजल
ु ीको घि जाने सडक स्तिोन्नतत

रकम
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२
३
४
५
६
७
८
९

ॐ शतन्तआश्रम घेिावेिा तनमातर्
भत्ु लुङ्ग पल
ु बाट देबीचौन हुदँ ै १ नं जोड्ने सडक स्तिोन्नतत क्रमागत
तजिायत टोल बाँसबािीसडक स्तिोन्नतत योजना
क्याम्पा नयाँ बतस्तबाट खानेपानी हुदँ ै तमलनचौक जाने सडक तनमातर् ि सडक स्तिोन्नतत समेत
तवरर्ु पाञ्चायतन मतन्दि देतख चौिी जाने सडकमा कल्भटत तनमातर्
देबीचौन पर्ू त काकीको घि दतक्षर् पतिम जाने सडक स्तिोन्नतत
चोमनाथ पौडेलको घिबाट दतक्षर् दगु ात काकीको घिजाने सडक ममतत
आतदपिु े को घिबाट छाताचौक जाने सडक स्तिोन्नतत

६

जम्मा रकम
 वडा नं. ३ मा सञ्चालन िने गाउुँपादलका स्तरीय योजना तथा काययक्रम
क्र. स.
१
२
३
४

योजनाको नाम
वन्डिलेन्ड वोतडतङ्ग पवू त डाँडाटोल जाने वाटो ढल तथा कालोपिे
पदम श्रेष्ठको घि उत्तिपूवत वजाि जाने सडक कालोपिे
प्रहिी चौकी के खात झापाको लातग भवन थप तनमातर्
तिवेर्ी मागत स्तिोन्नतत

रकम

जम्मा िकम
 वडा नं. ४ मा सञ्चालन िनेगाउुँपादलका स्तरीय योजना तथा काययक्रम
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

योजनाको नाम
जमनु ा खततवडाको घि दतक्षर् तहमालीचोक सडक स्तिोन्नतत
तसजतना मागत सडक स्तिोन्नतत
वडा नं २ ि ४ को तसमाना भत्ु लुङवाट छलर्ल चौक जाने सडक स्तिोन्नतत
जमनु ा खततवडाको खेत दतक्षर् भतु लुङ खोला तटबन्िन
अमिवहादिु गरुु ङको घि पवू त ढ्याङ्ग्रे खोलामा ओभिफ्लो
भक्ती दाहालको घि पतिम तकरने खोला कटान तनयन्िर्
दग्ु िसंस्था पवू त देवीवहादिु श्रेष्ठ ि गंगा ढकालको खेत पवू त िािि तनयन्िर्
वीिे न्र तसग्दल
े को घि पतिम तोर् बस्नेत ि तजत वहादिु खड्काको खेत नतजक िािि तनयन्िर्
पल
ु चोक उत्ति भत्ु लुङ्ग खोलामा ओभिफ्लो ममतत
जेष्ठ नागरिक अनुभव आदानप्रदान कायतक्रम

रकम

जम्मा रकम
 वडा नं. ५ मा सञ्चालन िने गाउुँपादलका स्तरीय योजना तथा काययक्रम
क्र. स.
१
क
ख
ग
घ
ङ
च
छ

योजनाको नाम

रकम

सडक स्तरोननदत तथा ग्राभेल
ितव प्रेिोल पम्प पूवत अििु ो ड्रेन तनमातर्
पल
ु चौक पवू त दतक्षर् ड्रेन तनमातर्
शातन्तमागत अििु ो ड्रेन तनमातर्
तवरर्ु पौडेलको घि दतक्षर् भीम खड्काको घि सम्म ड्रेन तनमातर्
मंगलबािे वजाि ढल तनमातर्
तहमाली मागत ड्रेन तनमातर्
तहमालीमागत पतिम गहु श्वे िी सडक अििु ो ड्रेन तनमातर्
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ज
२
क

शतहद मागत अििु ो ड्रेन तनमातर्
पुल तथा कल्भटय
ितुवा पल
ु उत्ति डम्बि तिमालको घि पवू त कल्भटत तनमातर्
जम्मा

 वडा न.ं ६ मा सञ्चालन िने गाउुँपादलका स्तरीय योजना तथा काययक्रम
क्र. स.
क
१
२
३
४
५
६
७
८
९

योजनाको नाम

रकम

सडक स्तरोननदत ग्राभेल तथा कालोपत्रे
खयिबािीचौक देतख शतहद मागत जोड्ने बाटो उछच स्तिीय ग्राभेल
बाल तवकास भवन ममतत
ित्नपिु देतख िामचु ौक जाने बाटोमा बक्स कल्भटत
लक्ष्मी पोख्रेलको घि पतिम गौिीगञ्ज सडक सम्म स्तिोउन्नतत
सािु चौतािा दतक्षर् पोखिीको तडलहुंदै जाने बाटो उछच स्तिीय ग्राभेल
सािु चौतािा दतक्षर् पोखिीको तडलहुंदै जाने बाटोमा बक्स कल्भटत
ततनपैनी तबनु सुबेदीको घि छे उ कल्भटत तनमातर्
मैनाखोता टोलमा ढल तनमातर्
तवपन्न परिवािमा खानेपानी तवस्ताि
जम्मा

 वडा नं. ७ मा सञ्चालन िने गाउुँपादलका स्तरीय योजना तथा काययक्रम
क्र. स.
क
१
२
३
४
५
६
ख
१
२
ग
१

अनयः
क्र. स.
१
२
३
४

योजनाको नाम

रकम

सडक स्तिोन्नतत
सैतनक चोक मदन डाँडाउछच स्तिीय ग्राभेल
िंगपिु चौकी भवन पतिम उछच स्तिीय ग्राभेल
नौतसटे दतक्षर् सिस्वती मा तव सम्म उछच स्तिीय ग्राभेल ि तवरर्मु ाया िाउतको घि पतिम चाँदु होली
कल्भटत सम्म ममतत
एकता चोक देतख ततनतसटे हुदँ ै बाह्रघिे जाने सडक उछच स्तिीय ग्राभेल
सीता चोक देतख चान्दहु ोली कल्भटतसम्म उछच स्तिीय ग्राभेल
तवरर्क
ु ठ्ठा देतख लकान्री टोल हुदँ ै मदन डाँडा जाने सडक उछच स्तिीय ग्राभेल
पुल तथा कल्भटय
नि बहादिु खजमु को घिपवू त अििु ो कल्भटत तनमातर्
नहकुल िाईको घि पतिम कल्भटत तनमातर्
सामुदादयक भवन तफय
वडा कायातलय भवनकोकम्पाउण्ड ग्राभेलले पनु े तथा शौचालय तनमातर्
जम्मा
कुल जम्मा
दववरण
१ नं नहि चौकबाट दतक्षर् कमला िमलाको घि पतिमबाट उत्ति–दतक्षर् सडक स्तिोन्नतत
सािहु ोली सावतजतनक जग्गा व्यवस्थापन
िंगतवि कुईके लको घिउत्ति स्ल्याव कलभतट
शंखडुवाखाडी, गोहावािीखाडी, खयिवािीको सावतजतनक जग्गा व्यवस्थापन

रकम
५०००००।००
१००००००।००
३०००००।००
८०००००।००
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५
६
७
८
९
१०
११
१२

तसद्घाथतटोल चापागाइत, नेपालको घि हुदँ ै अमलडागी जोडने सडक माटो पुिाइ सतहत स्तिोन्नतत
शातन्तचौकबाट नहिचौक ढ्याङ्ग्री सम्म खोलामा कटप बाल ढुंगेजाली वडा नं १
लखनपिु खानेपानी तथा सिसर्ाइत उपभोक्ता सतमतत व्यवस्थापन
वडा नं २ क्याम्पा मातर्टनेस सेन्टि
तसदाथतटोल नयाँ वजाि सडक व्यवस्थापन ड्रेन तनमातर्
सामदु ातयक कृ तर् भवन मैनाखातामा शौचालय तथा खानेपानी व्यवस्थापन
छाताचौक वडा न. २व्यस्थापन
देवी चापागाइतको घिदेतख ढुंगेलको घिसम्म सडक ग्राभेल सतहत स्तिोन्नतत
जम्मा रकम

आ. व. २०७६।०७७ को वडा स्तरीय दसदलङ्ग बजेटवाट सञ्चालन िने योजनािरुः
 वडा न.ं १ का वडा स्तरीय योजनािरुः
क्र. स.
योजनाकोनाम
१
कमल पोखिी सामदु ातयक भवन तनमातर्
२
सडक स्तरोननदत
क
प्रसाइचौकबाट दतक्षर् जाने सडक स्तिोन्नतत तथा कल्भटतको पख
ं ा तनमातर्
ख
र्ूलबािी चोकबाट वासु चोकसम्म स्तिोन्नतत
ग
पतु लीचौकबाट कृ रर्ी खोला जाने बाटो स्तिोन्नतत
घ
ढ्याङ्ग्री वजािबाट झोलङु गे पल
ु सम्म जाने सडक स्तिोन्नतत
ङ
छि दजीको घि देतख ख्याम काकीको घि हुदँ ै सक
ु ु म्वासी टोल जाने सडक स्तिोन्नतत
च
शक्र
ु वािे बाटकृ रर्ी खोलामा जाने सडक तनिन्तिता
छ
चन्रप्रसाद लइु टेलको घिदेतख सँगमचौक सम्मको सडक स्तिोन्नतत
ज
वडानं १ स्वास््य चौकी जाने सडक स्तिोन्नतत
झ
श्याम चौििीको घिदेतख भट्टासम्म सडकस्तिोन्नतत
३
भवन तथा मदनदर
क
सोलमािी महािाजी मतन्दि घेिावािा ि ममतत
ख
िामजानकी मतन्दि सनु ाहािालाइ घेिावािा तथा ममतत
ग
शातन्तचौक दगु ात मतन्दिलाइत आवश्यक तजर्ोद्धाि ि घेिावािा
४
सडक ममयत तथा ह्युमपाइप व्यवस्थापन
क
वडाका तवतभन्न स्थानमा बाटो ममतत गनत ।
५
लदक्ष्यत काययक्रम तफय
५ .१
मदिला तफय
क
सिङपाडामा नािी तशल्पकला तथा गाउँघि तक्लतनकको सभाहल व्यवस्थापन
ख
तसलाइत कटाइ तातलम तथा व्यवसाय सञ्चालन
५ .२
खेलकुद र स्वास््य तफय
क
वडाको खेलकुद सम्वन्िी तवतवि कायतक्रम
ख
खेलमैदान व्यवस्थापन
५ .३
बालवालीका तफय
क
बालवातलकालाइत नेतत्ृ व तवकास तातलम
५ .४
जेष्ठ नागररक तफय
क
ढ्याङ्ग्री वजािको मख
ु ैमा ज्येष्ठ नागरिक चौतािो तनमातर्
अपाङगता तफय
५ .५

१०००००।००
३०००००।००
६०००००।००
२०००००।००
५०००००।००
४०००००।००
४०००००।००
१०००००।००
५२०००००।००

रकम
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क
५ .६
क
ख
ग
घ
५ .७
क
५ .८
क
ख

अपाङगता भएका व्यतक्तको लातग आय मल
ू क कायतक्रम सञ्चालन
आददवासी जनजादत तफय
बाँसबािी वजािमा लाग्ने संथाल जाततको मेला व्यवस्थापन
ढ्याङ्ग्री वजािमा लाग्ने संथाल जाततको मेला व्यवस्थापन
आतदवासी जनजाततको आयआजतन (व्यवसाय प्रवद्धतनकोर्)
सिङपाडा वजािमा लाग्ने संथाल जातत ि तवसहिी मेला व्यवस्थापन
ददलत तफय
दतलत समदु ायहरुको लातग तसपमल
ू क तथा आयआजतन कायतक्रम
सञ्चार
यसवडा तभि सचू ना पाटी ि स्वागत बोडत तनमातर्
वडाका तवतभन्न योजनाहरु सञ्चाि व्यवस्थापन
जम्मा

 वडानं. २ का वडा स्तरीय योजनािरुः
क्र. स.
१
क
ख
ग
घ
ङ
ज
२
क
ख
ग
३
क
४
क
५
क
ख
ग
घ
६
क
७
क
ख
ग
घ
ङ
च

योजनाकोनाम

रकम

सडक कालोपत्रे तथा स्तरोननदत
क्याम्पा पञ्ं मख
ु ी चौक उत्ति कमला म.आ.मा.तव. हुदँ ै तसमलडाँगी सडक तपच
गौिबहादिु िायको घि दतक्षर्बाट समायगढ चौक जाने सडक स्तिोन्नतत
छाता चौक-सनु ाहािा माटो पिू ाइत सतहत सडक स्तिोन्नतत
िाजन ढुगं ानाको घि दतक्षर् पवू त खेम अतिकािीको माछार्मत हुदँ ै सेतमु ाडी सडक ममतत
पदम काफ्लेको घि पतिम देबी न्यौपानेको घिजाने सडक ममतत
दगं ाल गाउँबाट भत्ु लङु स्कुल हुदँ ै देवीचौन जाने सडक स्तिोन्नतत क्रमागत
तटवनधन
ढ्यांग्री खोला तनयन्िर् योजना (२ नं.क्षेि भरि बाँस पाइतलङ्गमा साझेदािी)
र्त्ते बाँि ममतत योजना
तमलनटोल लक्ष्मी न्यौपानेको घि पवू त देबी झोलामा ढुङ्गेजाली तनमातर्
भवन तथा मदनदर
तनमातर्ातिन क्याम्पा खानेपानीभवन स्थल पनु े
कल्भटय
तमलन चौक पवू त डम्बि न्यौपानेको घि जाने सडकको स्ल्याब कल्भटत ममतत
खेलकुद तथा पययटन
र्ुटवल
भतलवल
तक्रके ट
क्याम्पा कमला म.आ.मा.तब.उत्ति समाति स्थल सतहत पाकत तनमातर् योजना
खानेपानी तथा सरसफाइ
क्याम्पा नयाँ बतस्त खानेपानी तवस्ताि योजना
लदक्ष्यत काययक्रम तफय
जेष्ठ चौतािी तनमातर् क्याम्पा वजाि)
आतदवासी जनजातत आय आजतन तथा क्षमता तवकास कायतक्रम
दतलत वगत आय आजतन तथा क्षमता तवकास कायतक्रम
मतहला वगत आय आजतन तथा क्षमता तवकास कायतक्रम
अपाङ्ग वगत आय आजतन तथा क्षमता तवकास कायतक्रम
योग तशतबि सञ्चालन
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छ
ज
झ

माझीघि तनमातर् योजना भालुगाउँ
माझीघि तनमातर् योजना समायगढ
बालवातलका वगतको क्षमता तवकास कायतक्रम
जम्मा

 वडानं. ३ का वडा स्तरीय योजनािरुः
क्र. स.
१
क
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ग
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ङ
२
क
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ग
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३
क
ख
ग
४
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ज
झ
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योजनाकोनाम

रकम

बाटो स्तरोननदत
हरि व तवष्टको घि पतिम खगेन्रका घिसम्म ढलसतहत सडक कालोपिे
खानेपानी स्कीम नं ३ बाट तमलन चोकसम्म वाटो स्तिोन्नतत
वगानेटोल तससाँवाँि सडक स्तिोन्नतत
कर्त व वोहोिाको घि देतख जीवन वातनयाको घिसम्मको सडक स्तिोन्नतत
वडा नं ३ का तवतभन्न सडक ममततः महेन्र अतिकािीको घि पवू त पण्ु य ढकालको घि पवू त निे न्र वोहोिाको
घि उत्ति गौिा चापागाईको घि दतक्षर् भाग्यिे खा मागत सानोके खात
कल्भटय तफय
इस्माइल टोल अििु ो कलभटत तनमातर्
ढुण्डी तनिौलाको घि दतक्षर् अिुिो कलभटत तनमातर्
खानेपानी स्कीम नं ३ खानेपानी पाइप तवस्ताि
खानेपानी स्कीम नं १ खानेपानी पाइप तवस्ताि
मठ। मदनदर तफय
माँगतहम मतन्दि यज्ञकुण्ड भवन तनमातर्
तमु गम्ु वा कम्पाउण्ड बाल तनमातर्
देवी झोला मतन्दि तनमातर्
लदक्ष्यत वगय तफय
मतहला तवकास तर्त
बाल क्लव ि बालवातलका तर्त
दतलत तर्त
जेष्ठ नागरिक तर्त
अपागतं ा तर्त
आतदवासी जनजातत तर्त
खेलकुद तर्त
र्ोहि मैला व्यवस्थापन तर्त
स्वास््य तर्त
कृ तर् तर्त
जम्मा रकम

 वडानं. ४ का वडा स्तरीय योजनािरुः
क्र. स.
१
२
३
४
५

योजनाकोनाम
चल
ु ाचल
ु ी मोड दतक्षर् डाँर्े कृ तर् सडक कालोपिे
दलमदतन वस्नेतको घि उत्ति कलम वस्नेतको घि सम्म उछचस्तिीयग्राभेल
गैिीटोल सडक उछचस्तिीय ग्राभेल
दग्ु ि उत्पादक सहकािी संस्था उत्ति दगु ात पिाजल
ु ीको घि सम्म उछचस्तिीय ग्राभेल
ममयत सम्भार कोष

रकम
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५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
५ १०
५ ११
६
६१
६२
६३
७
७१
८
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
९
९१
९२
९३
९४
१०
१० १
१० २
१० ३
१० ४
१० ५
१० ६
१० ७

मादलेटोल उत्ति ि पर्ू त िाईको घिछे उ सडक ममतत
अित व खडकाको घि दतक्षर् सडक ममतत
कतविे होली जानेवाटो सडक ममतत
नाततकाजी टोल जानेवाटो सडक ममतत
टंक तव क को घि पतिम ि रुपनािायर् तितालको घि पूवत दतक्षर् सडकममतत
दयू ोिन तव क को घि दतक्षर् ि गोपाल कोइिालाको घि पतिम उत्तिसडक ममतत
तिमाल ग्रामथान जाने सडक ममतत
रुपनािायर् तितालको घि उत्ति देवीथान जाने सडक ममतत
तसजतनामागत टुक्रेटोल सडक ममतत
बालेचोक देतख ढ्याङग्रे पल
ु सम्म सडक ममतत
देवी तलम्वक
ु ो टोल सडक ममतत
कल्भटय दनमायण तथा ममयत
दल वहादिु खडकाको घिछे उ अििु ो कल्भटत
तहमाली चोक कल्भटतमा पंखा जोडने
लोक वहादिु द वस्नेतको घिछे उ तथा पजु ािी भण्डािीको घिछे उ तकस्नेखोलामा कल्भटत ममतत
खानेपानी
ज्योतत चौक पतिम एकता टोलसम्म पाइप लाईन तवस्ताि
लदक्ष्यत वगय तफय
मतहला आयआजतन
बालवातलका प्रततभा तवकास
आतदवासी जनजातत आयआजतन
अपागंता कायतक्रम आयआजतन
दतलत तथा तपछडा वगत आयआजतन
सकािात्मक सोचको तवकास गनत तातलम
संथाल जाततको सस्कृ तत जगेना
खेलकुदतफय
भतलवल अन्ति टोल स्तिीय
र्ुटवल अन्ति टोल स्तिीय
तक्रके ट अन्ति टोल स्तिीय
चेस प्रततयोगीता
मठ।मदनदर तफय
तशव पंचायनमतन्दि
तिमाल ग्रामथान अििु ो
तसंहदेवी देबालय
पशपु तीनाथ तशवालय मतन्दि
विाह मतन्दि
वौद्ध गम्ु वा
तसहं देवी देवीथान
जम्मा रकम

 वडानं. ५ का वडा स्तरीय योजनािरुः
क्रं. सं.

योजनाकोनाम

रकम
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९६
क
९७
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१०
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सडक कालोपत्रे
तहमालीमागत सडक कालोपिे तनमातर्
सडक स्तरोननदत तथा ग्राभेल
ितुवा पल
ु उत्ति पाडाजुङ्गी चौक पतिम नंयाँ बस्ती गजिु मख
ु ी टोल सडक स्तिोन्नतत
युविाज खड्काको घि उत्ति पवू तपतिम पातथभिा मागतसम्म सडक ग्राभेल
िनप्रसाद मागत पूवत गेउरिया पल
ु हुदँ ै गुप्ती टोल सडकसम्म सडक स्तिोन्नतत
कमल-५ का तवतभन्न सडकहरु ममतत
वजार व्यवस्थापन
पाडाजङु ् गी चौक व्यवस्थापन
पुल तथा कल्भटय
भेर्बहादिु बस्नेतको घि छे उ कल्भटत तनमातर्
ितव प्रेटोलपम्प पूवत उत्ति गाडबाँिमा कल्भटत तनमातर्
तिवेर्ीचौक ढल तनमातर्
तचसेनीमागत सडकमा कल्भटत तनमातर्
खेलकुद तफय
युवाखेलकुद तर्त तवशेर् कायतक्रम अन्तगतत अन्ति युवा क्लव स्तिीय
भतलवल।र्ुटवल।तक्रके ट प्रततयोतगता सञ्चालन
खानेपानी तफय
खानेपानी ममतत तथा व्यवस्थापन
पशुतफय
पशपु ालक कृ र्कहरुलाई बोयि बोका खरिद गनत व्याज अनुदान कोर् मार्त त्
कृदषतफय
कृ र्कहरुलाई र्ोहोि मैला सङकलन जैतवक मल उत्पादन सम्बिी तातलम सञ्चालन
लदक्ष्यतवगय
मदिलातफय
व्यवसातयक कायतक्रम
जेष्ठनागररक तफय
जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान तथा अन्य कायतक्रम
दपछडा वगय तफय
तपछडा वगततर्त आय आजतन
अपांगता तफय
अपाङगताहरुको हकतहत तथा आयआजतन
बालबादलका तफय
बालक्लबहरुलाई खेलकुद तथा शैतक्षक सामग्री तवतिर्
बालबालीकाहरुको लातग तातलम सञ्चालन
आददवासी जनजादत तफय
आतदबसी जनजातत उत्थान आयआजतन
ददलत तफय
दतलतहरु तबच व्यवसातयक कायतक्रम
सञ्चार तथा प्रदवदध तफय
तवकासका गतततवतिहरुको प्रचाि प्रसाि तथा क्यामिा तर्तटङ
स्वास््य तवमा तथा भान्सा और्िालय कायतक्रम
जम्मा
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 वडानं. ६ का वडा स्तरीय योजनािरुः
क्रं. स.ं
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योजनाकोनाम
सडक स्तरोननदत तथा ग्राभेल तथा कालोपत्रे
काँटाचौक देतख ततनपैनीसम्म ढल सतहत कालोपिे
गेउरियावजाि क्षेिमा सडक चौडा पाने कायत
तवतभन्न बाटाहरु ममतत तथा ग्राभेल
सामुदादयक भवन
पञ्चकन्या माङ्गतहम सेवा भवन तनमातर्
सामातजक महािाजथान घेिाबािा गोहाबािी
सोनापिु महािाजथान घेिाबािा
कल्भटय ह्युमपाईप तथा ढल दनमायण
आर्न्त चौकको पल
ु चौडा बनाउनु पने
सामादजक दवकास
आवश्यक स्थानमा सडक बत्ती व्यवस्था गने
अशक्त अपाङ्गता तथा न्यून आय भएका टोलवासीको तनशल्ु क स्वास््य तबमा
अपाङ्गता आयआजतन कायतक्रम
मतहला आयआजतन कायतक्रम
बालबालीका नेतत्ृ व तवकास
दतलत आयआजतन कायतक्रम
तपछडा वगत आयआजतन कायतक्रम
आतदवासी जनजातत आयआजतन कायतक्रम
जेष्ठ नागरिक सम्मान
युवाहरुको व्यतक्तत्व तवकास तथा खेलकुदका तवतभन्न कायतक्रम
बाताबरण तथा नदीदनयनत्रण
गेउरिया खोलाको तवतभन्न ठाउँमा बाँसको पाईतलङ्ग
संस्थागत दवकास तथा सुशासन
वडा कायातलयमा पाकीङ्ग तथा तग्रनवेल्ट तनमातर् सतहत र्ूलवािी व्यवस्थापन
आदथयक दवकास
पशु तबमा कायतक्रम
कृ तर् प्रबद्घतन परियोजना तवस्तृत अध्ययन ि कायत योजना तयाि
जैतवक मल उत्पादन साझेदािीमा
माटो परिक्षर् तथा पके ट तनमातर्
कृ तर् पस्ु ताकालय
तबर्ातद मक्त
ु जनचेतना कायतक्रम प्रातवतिक जाँच सतहत सञ्चालन
कृ र्क अध्ययन भ्रमर्

रकम

जम्मा िकम
 वडानं. ७ का वडा स्तरीय योजनािरुः
क्रं. स.ं
क
१
ख

योजनाकोनाम

रकम

कालोपत्रेसडक
गेउरिया कमल खनालको घि पतिम उन्नतत्त मागत हुदँ ै चािआली चोक जाने सडक
कालोपिे तथा कल्भटत तनमातर्
सडक स्तरोननदत
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तपङडाँडादेतख लालिोन्रा चोकसम्म सडक स्तिोन्नतत
नहकुल िाईको घिदेतख पतिम सडक स्तिोन्नतत
चािआली चोक पतिम ि सतु म्नमा चोक पतिम सडक स्तिोन्नतत
गेउरिया वजाि तल्लो चोक पवू त गेउरिया पल
ु सम्म सडक स्तिोन्नतत
पुलतथा कल्भटय
तसजतना चोक उत्ति कल्भटत तनमातर्
दवदभनन सडक ममयत
झकात तवरर्ु पौडेलको घि दतक्षर् ि तदनाभतर मतन्दि पवू त सडक ममतत
नौलेचोक के शि तसंह चौहानको घि उत्ति सडक ममतत
डाँडागाउँ देवी ततवािीको घि दतक्षर् सडक ममतत
तपङडाँडा दतक्षर् तमश्र टोल सडक ममतत
तसजतना चोक चन्र प्रकाश िाईको घि पतिम सडक ममतत
बाह्रघिे गोपाल लोहनीको घि दतक्षर् सडक ममतत
तसजतना चोक श्रीप्रसाद नेम्वाङ्गको घि पवू त सडक ममतत
स. मा. तव. दतक्षर् दतलत वस्ती जाने सडक ममतत
सामदु ादयक भवन तथा मठ मदनदर
ििििे सामदु ातयक भवनको भईु ढलाई ि शौचालय तनमातर्
तकिात िाई साके ला भवन मतन्दि ममतत ि र्तनतचि खरिद
आतदवासी समावेसी ताजपिु ीया युवा क्लव
डाँडागाउँमा िहेको युवा क्लव भवन ममतत
बाह्रघिे को अििु ो स.उ.स. भवन तनमातर्
बौद्धगम्ु बाको अििु ो भवन तनमातर्
भवु नेश्विी सामदु ातयक अििु ो भवन तनमातर्
तकिात माङ्तहम अिुिो भवन तनमातर्
खेलकुद तफय
बालबालीकाहरुलाई अन्ति टोल स्तिीय खेलकुद कायतक्रम खेलकुद सामग्री खरिद
तथा प्रततभा पतहचान कायतक्रम
युवाहरुका लातग तपङडाँडामा धयाटतमन्टन कोटत तनमातर् ि खेल सामग्री खरिद
आदथयक दवकास
सामतू हक कृ र्क समहू हरुलाई कृ र्क पाठशाला
र्ोहोि व्यवस्थापन तथा जैतवक मल उत्पादन
पशपु ालक कृ र्कहरुलाई (ईन्रेर्ी ब.स.स.तल. सँग) साझेदािीमा ५ तदने गाई पालन
सम्वन्िी तातलम
वजार व्यावस्थापन
बाह्रघिे वजािको जेष्ठ नागरिक चौतािो ममतत स्टेज तनमातर् ि शौचालय
गेउरिया वजािको हाईबे पवू ततर्त ग्राभेल
िंगपिु वजािको होचो भाग ग्राभेल
लदक्ष्यत वगय
मदिला तफय
मतहलाहरुका लातग कपडाको झोला बनाउने तातलम तथा धयावसाय
जेष्ठ नागररक तफय
जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान कायतक्रम
बालवातलका लातग क्षमता तवकास कायतक्रम
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ढ
१
ण
१
त

अपांगतातफय
अपाङगताहरुलाई कुखिु ा पालन साझेदािीमा ३ जनालाई
आददवासी जनजादततफय
आतदवासी जनजातत बगं िु पालक व्यवसायी कृ र्कहरुलाई बगं िु का पाठा तवतिर्
दपछडावगय तफय
तवपन्न तथा तपछडा समदु ायका लातग बाख्राका पाठा तवतिर् १० परिवािलाई १०
१
थान
थ
ददलततफय
दतलत समदु ायका तवपन्नहरुका लातग बंगिु का पाठा तवतिर् १० परिवाि लाई १०
१
थान
द
खानेपानी
१ खानेपानीको पाइपलाइन ममतत
ध
सावयजदनक जग्गा सरं क्षण
जम्मा
कुल जम्मा

❖ प्रदेश तथ के नरमा माग गने योजनािरुः
 वडा न.ं १ वाट प्रदेश तथाके नरमा माग गररएका योजनािरुः
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

योजनाको नाम
बाँसबािी कमल पोखिी तसमसाि पयतटन पवू ातिाि के न्रको तनमातर् सम्पन्न गनत तड.तप.आि. बमोतजम िकम तनकासा गिाउन।
कृ तर् थोक सङकलन के न्र ि ड्राइमेशीनलाइत
आवश्यक िकम उपलधि गिाउन ।
बाँसबािी शुक्रवािे हुदँ ै गौिादहतटकघािी जाने कृ रर्ी खोलामा पल
ु तनमातर् गनत तडतपआि बमोतजम िकम तनकासा गनत।
बाँसबािीबाट सुनाहािा १ ि २ को तसमाना जोड्ने बाटो कालोपिे गनत तड.तप.आि. बमोतजम िकम तनकासा गनत ।
बाँसबािी सुनाहािा भागमापने ढ्याङग्री खोलमा पल
ु तनमातर् गनत ।
पतु लीचौकबाट ढ्याङ्ग्री वजािसम्म जाने बाटो कालोपिे गनत ।
सोलमािीबाट सिङपाडा जाने बाटो कालोपिे गनत ।
सोलमािीबाट गडुिमािी हुदँ ै बैगन्ु ििु ा जाने बाटो कालोपिे गनत ।
बाह्रतबघेको बाँकी खण्ड कालोपिे गनत ।
सोलमािी सिङपाडा तबचमा पने ढ्याङ्ग्री खोलामा पक्की पल
ु तनमातर् गनत ।
बाँसबािी मा.तव.को जीर्त भवन हटाई ८ कोठे पक्की भवन तनमातर् गनत ।
सिङपाडा मा.तव.को जीर्त भवन हटाई ८ कोठे पक्की भवन तनमातर् गनत ।
नहि चौकबाट प्रस्तातवत वडाकायातलयबाट सोलमािी आउने बाटो कालोपिे गने।

 वडा न.ं २ वाट प्रदेश तथा के नरमा माग गररएका योजनािरुः
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७

दववरण
पचास शय्याको हतस्पटल तनमातर्
कोल्ड स्टोि तनमातर्
वडा कायातलय भवन तनमातर्
कमल खोला तटबन्िन योजना
तशबालय मतन्दि–समायगढ सडकको ढ्यांग्री खोलामा पक्की पल
ु तनमातर्
छाताचौक हुदँ ै सनु ाहािा जोड्ने सडक स्तिोन्नतत कालोपिे तथा ग्रीनबेल्ट सतहत ढल तनमातर् तनमातर्
कमल खोला िाजमागत पल
ु देतख सिङ्गपाडा सम्म तग्रन बेल्ट सतहत रिङ्ग िोड सडक तनमातर्

-lgltsfo{qmdtyf ah]6 @)&^÷)&&_ 40

कमल गाउँ पाललका
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

ढकाल गाउँ शातन्त चौक सडकको ढ्यांग्री खोलामा पल
ु तनमातर्
भत्ु लुङ्ग पल
ु बाट देबीचौन हुदँ ै १ नं.जोड्ने सडक स्तिोन्नतत (क्रमागत)
क्याम्पा वजाि उत्ति साबतजतनक जतमनमा पयतटकीय क्षेि तवस्ताि
तसजतना टोल कै लाश थापामगिको घिदेतख वासदु वे पिाजल
ु ीको घि जाने सडक स्तिोन्नतत
समयगढ गौिादह सडक कालोपिे
ढकाल गाउँ हुदँ ै शातन्त–चोक जोड्ने सडक स्तिोन्नतत कालोपिे तथा ग्रीनबेल्ट सतहत ढल तनमातर्
क्याम्पा ॐ तवरर्ु पाञ्चायतन मतन्दि परिसि तभि सतु बिा सम्पन्न सामदु ातयक भवन तनमातर्
तवरर्ु पाञ्चायतन मतन्दिदेतख चौिी जाने सडक तपच तनमातर् योजना

 वडा नं. ३ वाट प्रदेश तथा के नरमा माग गररएका योजनािरुः
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

दववरण
तशबालय मतन्दि हुदँ ै आतदत्य टोल जाने वाटो कालोपिे
िाम कुमाि तलवांगको घि पवू त र्लै ँचासम्म सडक स्तिोतन्त
गोसलाइतन दतक्षर् नयाँ वाटो स्तिोन्नतत
जेष्ठ नागरिक भवन दतक्षर् ढल सतहत सडक स्तिोन्नतत
तनहारिका स्कुल पूवत जाने सडक ढलसतहत कल्भटत तथा कालोपिे
युविाज ओझा चम्लागाईको घिसम्म ढलसतहत सडक तनमार्त
सन्तनाथ वातनयाकोघि पवू त वोहोिा टोल जाने सडक स्तिोन्नतत
तहम प्रसाद दाहालको घि पतिम जाने सडक ग्राभेल
प्रकाश तनिौलाको घि पतिम जाने सडक स्तिोन्नतत
तिवेर्ी मागत अिुिो बाटो कालोपिे गनत
वनेममागत सडक स्तिोन्नतत
गोपाल साम्रको घिहुदँ ै बोहोिा टोल, बगाने टोल सडक कालोपिे
पल
ु ।कल्भटत।तटबन्िन । खानेपानी तर्त
भीम दाहालको घि पतिम कल्भटत तनमार्त
गोपाल भण्डािीको घि पतिम ढ्याग्री खोलासम्म ढल तनमातर्
जनु ु तलम्वक
ु ो घि हुदँ ै जाने सडकको कल्भटत तनमातर्
ढ्याग्री खोला खानेपानी स्कीम नं. ३ छे उ पक्की पल
ु तनमातर्
देवी झोलामा कल्भटत तनमार्त
के खात वजाि उत्ति पाकत तनमातर्
कटुबालको घि पूवत ढल तनमातर्
तशबालय डाँडाटोलको सडकमा ढल तनमातर्
ढ्यांग्री खोलाको ३ नम्वि वडातभि तटबन्िन तथा झोलुंगे पल
ु तनमातर्
कमल ३ टोल तवकास सस्थाका तवतभन्न स्थानमा तवद्यतु पोल
कमल ३ टोल तवकास सस्थाका तवतभन्न स्थानमा हयुमपाइप
कमल ३टोल तवकास सस्थाका तवतभन्न स्थानमा खानेपानी पाइप
मेची युनेस्को क्लवको भवन तनमातर्
कमल खोला , के खात खोलाको तवतभन्न स्थानमा तटबन्िन
के खात वजािमा सडकको दायाँबायाँ टाली लगाउन
कृ तर्का लातग मोटि , माटो पिीक्षर् , तथा कृ तर् औजाि
सावतजतनक शौचालय के खात वजाि क्षेिमा
के खात वजािमा तस.तस.क्यामेिा जडान
कमल गाउँपातलका३ नं. वडा कायातलय भवन तनमातर्
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३३
३४
३५
३६
३७
३८

के खात गरुु ङ्गटोल दतक्षर् बाटो कालोपिे
के खात गोस वजाि छे उको ढ्याग्री खोलामा अििु ो पल
ु तनमातर्
के खात खोलाको सवु ेदी टोलबाट बोहोिा टोल जोड्ने झोलुंगे पल
ु
वडा नं. ३ को तशबालय मतन्दिको सामदु ातयक भवन तनमातर्
गरुु कुल तशक्षाका लातग बजेट व्यवस्थापन
तमु गम्ु वा भवन तनमातर्

 वडा नं. ४ वाट प्रदेश तथा के नरमा माग गररएका योजनािरुः
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

दववरण
ितुवा माई वृक्षािोपर् आयोजनामा तशत भण्डाि स्थापना गनत
कृ र्कहरुले उत्पादन गिे का िान, मकै सक
ु ाउनको लातग ४ वडामा डायि उद्योग स्थापनाका लातग
ितुवा माई वृक्षािोपर् क्षेिमा ढ्याग्रे खोलालाई आिाि मानी १ नं. प्रदेश स्तिीय तचडीयाखाना स्थापना
मंगलबािे सडक खण्ड पल
ु चौक मा भुत्लुङ खोलामा पक्की पल
ु
जीवन चौक छलर्ल चौक तबचको भत्ु लुङ खोलाको पक्की पल
ु
तमिलाल पिाजल
ु ीको घि पूवत भत्ु लुङ खोलामा पक्की पल
ु
तचि बाहादिु िाईको घि दतक्षर् भत्ु लुङ खोलामा र्लामे पल
ु
चन्र बहादिु तव.क.को घि पतिम निकुमाि िाना तकत्ता पूवत ि भल्ु लुङ खोलामा र्लामे पल
ु
तुलािाम गरुु ङ को घि पूवत माङतहम जाने बाटो ड्यांंग्री खोलामा र्लामे पुल
कवीिे होली पवू त ज्याग्रे खोलामा र्लामे पल
ु
चक्रबहादिु गरुु ङको घि पतिम दलमदतन बस्नेतको घि जाने बाटोमा तकरर्ी खोलामा पक्की पल
ु
देवीबहादिु श्रेष्ठ ि गंगा माया ढकाल खेत पवू त ओभिफ्लो
यमनु ा चािी बिालको खेतपवू त पूिानो कल्भटत ममतत
वडा कायातलय भवन तनमातर् माग गने
तसद्धाथत सामदु ातयक भवन अििु ो कायत पिू ा गनतका लातग माग गने
स्वास््य चौकी भवन तनमार्त माग गने
तकिाँत साके ला भवन तथा संग्रहालय अििु ो कायत पिू ा गनत माग गने।
सयपिी क्लवलाई सावतजतनक जग्गामा घेिावाि माग गने ।
ज्योतत आिािभतू तवद्यालयलाई २ कोठे पक्की भवन
जयन्तमाया खड्काको घि उत्ति बाट पैनीको पानी खोलामा कटान दवु ैतर्त बाल लगाउन माग गने।
भत्ु लुङ्ग खोला िािि तनयन्िर्का लातग ४ नं. वडा को तवतभन्न ठाउँमा
तकस्र्े खोला िािि तनयन्िर्का लातग ४ नं. वडा का तवतभन्न ठाउँमा
सीतापिु ी जीवन चौक जोड्ने बाटो वडा नं. ४,५,६
चल
ु ाचल
ु ी मोड डाँर्े कृ तर् सडक
ज्योतत चौक सडक
एकता चौक सडक
दहीचौक, जीवनचौक, छलर्लचौक सड्क
के खात वजाि गोसलाईन हुदँ ै अमलडाँगी, ज्योततटोल डाँर्ेटोल जोडने सडक स्त्तिोन्नती
महेन्र िाजमागत देतख सँगम चोक िुँदै तसद्घाथत सामदु ातयक भवन सम्म जोड्ने सडक स्त्तिोन्नती सतहत कालोपिे

 वडा नं. ५ वाट प्रदेश तथा के नरमा माग गररएका योजनािरुः
क्र. स.

दववरण
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१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

कमल-५ तस्थत तवतभन्न स्थानमा भएको ऐलानी जग्गामा बसोबास गने ५०० घििुिीलाई भोगातिकािको आिािमा
जग्गािनी प्रमार्पजु ात उपलधि गिाउन भतू म आयोगमा पहल गने
ितुवा नदी बुकुवा दोभानबाट कमल ५ ि ६ को तसमानासम्म स्थायी तटबन्िन तनमार्त गनत गाउँपातलका मार्त त् संघ
सिकािमा बजेट माग गने
चाँजु खोलालाई स्थायी तटबन्ि गिाई झौलुङ्गे पल
ु तनमातर्का लातग गाउँपातलका मार्त त् सघं सिकािमा बजेट माग गने
सािु होली पयतटकीय क्षेि तनमातर् गनत प्रदेश ि संघ सिकािमा बजेट माग गने
अन्तिातरिय िङ्गशाला ि आतदवासी जनजातत स्मृतत पाकत तनमार्त गनत संघ सिकािमा बजेट माग गने
आतदवासी जनजातत समाति स्थलका लातग आवश्यक जतमनको खोजी गरि व्यवस्था तमलाउन पहल गने
तहमालीमागत चल
ु ाचल
ु ी सडक झापा इलाम तसमानासम्म ड्रेन सतहतको कालोपिे तनमातर् गनत गाउँपातलका मार्त त् प्रदेश
सिकाि सँग आवश्यक बजेट माग गने
कमल गाउँपातलकाको ५ नं वडा कायातलयको आफ्नो जतमनमा भवन तनमातर् ि स्वास््य चौकीको भवन तनमातर्का
लातग गाउँपातलका मार्त त् तजल्ला समन्वय सतमतत झापामा बजेट माग गने
कमल -५ मा िहेको अन्तिाततरिय िे डक्रस भवन उछच स्तिीय तनमातर् गनत गाउँपातलका मार्त त् प्रदेश सिकाि सँग
आवश्यक पने बजेट माग गने
सगनु युवा क्लव कमल-५ मंगलबािे मा िहेको भवनमा िस लगाउन ि व्यवतस्थत कोठा तनमातर् गनत गाउँपातलका मार्त त्
प्रदेश सिकाि सँग बजेट माग गने
कमल-५तस्थत पाडाजुङ्गी मंगलबािे वजाि क्षेिमा िहेका तवद्यालयहरुमा तवद्याथीहरुको चाप िेिै भएको हुदँ ा उक्त
स्थानमा सडक दघु तटना न्यूनीकिर् गनतका लातग गौिीगंज पाडाजङु ् गी सडक र्िातकलो बनाउन तडतभजन कायातलय सँग
समन्वय गरि प्रतक्रया अतघ बढाउन पहल गने
लाविबोटे पाँच सय बाँि लाई पयतटकीय जलािाि स्थलको रुपमा संिक्षर् गनत प्रदेश सिकािसँग आवश्यक िकम माग
गने
तचसेनी मागत कालोपिे तनमातर् गनत गाउँपातलका मार्त त् प्रदेश सिकािमा बजेट माग गने
नमनु ाचौक िे ञ्जी चौक कालोपिे तनमातर् गनत प्रदेश सिकािसँग बजेट माग गने
अतम्बका चौकबाट पवू त गेउरिया खोलामा पल
ु तनमातर् गनत प्रदेश सिकाि सँग बजेट माग गने
वितपपल चौक देतख मगं लबािे दीपक खिे लको घि पवू त हुदँ ै गेउरिया पल
ु पवू त तकिातेश्वि मतन्दि दतक्षर् पवू त लक्ष्मी
नािायर् मतन्दि हुदँ ै सीतापिु ी हुदँ ै वडा नं ४ जोड्नेबाटो कालोपिे गनत प्रदेश सिकाि सँग बजेट माग गने
कमल-५मा िहेका जग्गाहरुको वगीकिर् गरि आवसीय जग्गाहरुको तकत्ता काट गरि जग्गा तबक्री कािोबाि र्ुकुवा गनत
गाउँपातलका मार्त त् पहल गने
कमल -५ तस्थत िािाकृ रर् मतन्दि अििु ो भवन तनमातर् गनत प्रदेश सिकािमा माग गने
गौिीशंकि तशबालय सामदु ातयक अिुिो भवन तनमातर् गनत प्रदेश सिकािमा माग गने

 वडा नं. ६ वाट प्रदेश तथा के नरमा माग गररएका योजनािरुः
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

दववरण
कृ र्कहरुका लातग तडप वोरिङ्गमा अनुदान
कृ तर् भवन सािचु ौतािा सडक कालोपिे
वाडत कायातलयबाट वार्ी मा.तव. सडक कालोपिे
गेउरिया खोलाको क्षतत न्यूतनकिर्का लातग एक प्रातवतिक टोलीको अनुगमनसतहत खोला अततक्रमर् तनयन्िर् गरि
दीघतकालीन व्यवस्थापन गनुत पने
गौरिजञ्ज पाडाजङु ् गी सडक खण्डमा बाटोका दबु ै क्षेिमा वृक्षािोपर् कायतक्रम सञ्चालन साथै दबु ै तर्त ढल तनकासको
व्यवस्था
पाडाजङु ् गी गौिीगञ्ज सडक देतख आयुतवते दक हतस्पटल जाने बाटो ढल सतहत कालोपिे
गोहाबािी चौकमा शातन्त सिु क्षाका लातग प्रहिी तबटको आवश्कता
कृ र्कहरुका लातग दिु तचस्यान मेतसनको माग
मैनाखोता तशबालय चौक देतख मंगलबािे वजाि सम्म अन्दाजी ४०० तमटि ढलसतहत कालोपिे
सीतापिु ी,जीवनचौक, कृ रर्ी दोभान,गौिादह जोड्ने सडकको शातन्तपिु चौकदेतख जीवन चौकसम्म ढल सतहत कालोपिे
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११
नमनु ा चौक,िे न्जी चौक हुदै जीवन चौक जोड्ने मागत कालोपिे ।
१२
वडा कायातलय देतख ित्नपिु कल्भटत,पवन लुईटेलको घि हुदँ ै लक्ष्मीनािायर् मतन्दि हुदं ै जाने मागत कालोपिे
१३
वार्ी मा. वी. देतख िंगपिु सम्म कालोपिे
१४
काँटाचौक ततनपैनी जीवन चौक हुदँ ै छलर्ल चोक कालोपिे।
१५
पशपु ालक कृ र्कहरुका लातग दिु तचस्यान कायतका लातग तचतलङ्ग भ्याट
१६
वार्ी मा. तव. भवन तनमातर्
१७
पाडाजङु ् गी गौिीगञ्ज सडकको दवु ै तर्त तवद्यतु लाइतन तवस्ताि
१८
दतह चौक पवू त गेउरिया खोलामा पक्की पल
ु तनमातर्
 वडा नं. ७ वाट प्रदेश तथा के नरमा माग गररएका योजनािरुः
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

दववरण
वडाँ नं. ६ को भट्टिाई चोक देतख वडा नं. ७ को तपङडाँडा, तसजतना चोक, नौतसटे हुदँ ै स.मा.तब. जानेबाटो ड्रेन सतहत
कालोपिे
लालिोन्रा चोक देतख तसजतना चोक हुदँ ै बाह्रघिे जाने सडक ड्रेन सतहत कालोपिे
वडाँन.ं ६ को गोहाबािी देतख िंगपिु तमयाटोली हुदँ ै सीता चोक सम्म कालो पिे
िंगपिु प्रहिी चौकी पनु स्थापना
बाह्रघिे दतक्षर् चान्दु होली कल्भटत पनु तनमातर्
िंगपिु वजाि पवू त गेउरिया खोला पल
ु पनु तनमातर्
स्वास््य चौकी भवन तनमातर्
तसहं देवी प्रा.तव. को चौिलाई गाउँ स्तिीय खेल मैदान तनमातर्
सिस्वती मा.तव. को प्रातवतिक तशक्षालयका लातग हाईटेक नसतिी ि गाईपालन
सिस्वती मा.तव. का लातग भवन तनमातर्
वडा न.ं ७ मा स्वास््य चौकी भवन तनमातर्
कमल गाउुँपादलकाको आदथयक ऐन २०७६
कमल गाउँपातलकाको अथत सम्बन्िी प्रस्तावलाई कायातन्वयन गनत बनेको तविेयक २०७६

प्रस्तावनाः
कमल गाउँपातलकाको आतथतक वर्त२०७६।०७७ को अथत सम्बन्िी प्रस्तावलाई कायातन्वयन गनतको तनतमत्त स्थानीय कि तथा शल्ु क सङकलन गने, छुट
तदने तथा आय सङकलनको प्रशासतनक व्यवस्था गनत वाञ्छनीय भएकोले , नेपालको संतविानको िािा २२८ को उपिािा (२) बमोतजम गाउँसभाले यो
ऐन बनाएको छ ।
१) संदक्षप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यस ऐनको नाम “आतथतक ऐन, २०७६” िहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७६ साल श्रावर् १ गतेदते ख कमल गाउँपातलका क्षेिमा लागु हुनेछ ।
२) सम्पदत करः
गाउँपातलका क्षेितभि अनुसचू ी(१) बमोतजम सम्पतत्त तथा भतू म कि लगाइने ि असल
ु उपि गरिनेछ ।
३) घर विाल करः
गाउँपातलका क्षेितभि कुनै व्यतक्त वा संस्थाले भवन, घि, पसल, ग्यािे ज, गोदाम, टहिा, छप्पि, जग्गा वा पोखिी पिू ै आंतशक तविले वहालमा तदएकोमा
अनुसचू ी(२) बमोतजम घि जग्गा वहाल कि लगाइने ि असल
ु गरिनेछ ।
४) व्यवसाय करः
गाउँपातलका क्षेितभि व्यापाि, व्यवसाय वा सेवामा पँजू ीगत लगानी ि आतथतक कािोवािका आिािमाअनसु चू ी(३) बमोतजम व्यवसाय कि लगाइने ि असल
ु
उपि गरिनेछ ।
५) सवारी साधन करः
गाउँपातलका क्षेितभि दतात भएका सवािी सािनमा अनुसचू ी(४) बमोतजम सवािी सािन कि लगाइने िअसल
ु उपि गरिनेछ।ति, प्रदेश कानुन स्वीकृ त भई सो
कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोतजम हुनेछ ।
६) दवज्ञापन करः
गाउँपातलका क्षेितभि हुने तवज्ञापनमा अनुसचू ी(५) बमोतजम तवज्ञापन कि लगाइने ि असल
ु उपि गरिनेछ।ति, प्रदेश कानुन स्वीकृ त भई सो कानुनमा अन्यथा
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोतजम हुनेछ ।
७) बिाल दबटौरी शल्ु कः
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गाउँपातलका क्षेितभि आर्ूले तनमातर्, िे खदेख वा सञ्चालन गिे का अनुसूची(६) मा उल्लेख भए अनुसाि हाट वजाि, पसल वा सावतजतनक, पती, ऐलानी
जग्गा उपभोग गिे वापत सोही अनुसूचीमा भएको व्यस्थाअनुसाि बहाल तबटौिी शल्ु क लगाइने ि असल
ु उपि गरिनेछ ।
८) सेवा शुल्क, दस्तुरः
गाउँपातलकाले तनमातर्, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गिे का अनूसतू च (७) मा उल्लेतखत स्थानीय पवू ातिाि िउपलधि गिाइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही
अनुसचू ीमा व्यवस्था भए अनुसाि शल्ु क लगाइने ि असल
ु उपि गरिनेछ ।
९) कर छुटः
यस ऐन बमोतजम कि ततने दातयत्व भएका व्यतक्त वा सस्ं थाहरुलाई कुनै पतन तकतसमको कि छुट तदईने छै न ।
१०) कर तथा शुल्क सङकलन सम्बनधी काययदवदधः
यो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसाि कि तथा शल्ु क सङकलन सम्बन्िी कायततवति गाउँपातलकाले तोके अनुसाि हुने छ ।
अनुसूची (१)
(ऐनको दफा २ सुँग सम्वनधीत )
सम्पदि तथा भूदम करका दरिरु
कमल गाउुँपादलका क्षेत्रदभत्र आगामी आ.व. २०७६।७७मा तपदसल अनुसारको दर रेटमा सम्पदि तथा भूदम कर असुल गररनेछ ।
१ सम्पदि कर
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८

सम्पदिको मल्ू याक
ं न (जग्गा )
रु. ५००००० (पाँच लाख) सम्म
रु. ५००००१ ( पाँच लाख एक)देतख २५००००० (पतछचस लाख) सम्म
रु. २५००००१ (पतछचस लाख एक)देतख ५०००००० (पचास लाख) सम्म
रु. ५०००००१(पचास लाख एक) देतख १००००००० (एक किोड) सम्म
रु. १००००००१ (एक किोड एक) देतख २००००००० दईु किोड) सम्म
रु. २००००००१ (दईु किोड एक) देतख ५००००००० (पाँच किोड) सम्म
रु. ५००००००१ (पाँच किोड एक) १००००००००
दश किोड) सम्म
रु. १०००००००१ (दश किोड एक) देतख मातथ

करका दर
प्रततलाख
प्रततलाख
प्रततलाख
प्रततलाख
प्रततलाख
प्रततलाख
प्रततलाख

२
२०
३०
३५
४०

२ सम्पदिको मल्ू याक
ं न ( घर )
क्र. स.
१
२
३
४
५

सम्पदिको मूल्यांकन ( घर )

मुल्याकन दर

कछची घि (र्ुसको) प्रतत वगततर्ट
टाटीवेिा/सेन्टि वेिा तटनको छाना भएको घि प्रतत वगततर्ट
ईटाको जोडाई तटनको छाना भएको अितपक्की घि प्रतत वगततर्ट
पक्की आि. तस. तस. संिचना छत ढलाई भएको तपलि तवनाको प्रतत वगततर्ट
आि.तस. तस. पक्की घि प्रतत वगततर्ट

३ ह्रासकट्टी

क्र. स.
१
२

कच्ची घर संरचना
समयावदध
प्रदतशत
१-५ वर्त
३०
६-१० वर्त
४०

ह्रास कट्टी
दववरण
अथयपक्की घर संरचना
समयावदध
प्रदतशत
१-५ वर्त
१०
६-१० वर्त
१५

पक्की घर संरचना
समयावदध
प्रदतशत
१-५ वर्त
५
६-१० वर्त
१०
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३
४
५
६

११-१५ वर्त
१६-२० वर्त
२१-२५ वर्त
२६-१०० वर्त

चालु आ.व.को ३
मतहना सम्म
१०Ü छुट

६०
७०
८०
९०

११-१५ वर्त
१६-२० वर्त
२१-२५ वर्त
२६-१०० वर्त

२५
४०
५०
८०

११-१५ वर्त
१६-२० वर्त
२१-२५ वर्त
२६-१०० वर्त

१५
२५
४०
८०

म्याद दभत्र दववरण दादखला नभएमा वा कर नबुझाएमा दलइने थप शुल्कको दर
चालू आ.व.तभिै म्याद एक आ.व. म्याद नाघेमा
म्याद नाघेको एक
म्याद नाघेको तेस्रो आ.व.
नाघेमा प्रतत लाख
आ.व.पतछ तेस्रो
पछी प्रत्येक आ.व. को
आ.व.सम्म
०Ü छुट
१०Ü जरिवाना
१५Ü जरिवाना
२०Ü जरिवाना

कमल गाउँपातलकाले आ.व. २०७६।०७७ मा असल
ु गरिने सम्पतत्त तथा भूतम कि प्रयोजनको लातग वडागत रुपमा तनिातिर् गरिएको सम्पतत्त तथा जग्गाको
मल्ू याङकन तवविर्
वडा नं. १
क्र. स.
स्थान
न्यनू तम मल्ू य
१ सनु ाहािा चोक हुदँ ै प्रसाई ंचोकसम्मको मल
ू सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटितभिका जग्गा प्रततकट्ठा
२ बाँसबाँिी हुदँ ै गडुिमािी जाने सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
सनु ाहािा हुदँ ै बाँसबाँिी सिङपाडाहुदँ ै सोलमािी आउने तेसो सडक तथा ितन चौनका उछच स्तिका
३
ग्राभेल सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
४ अन्य सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटितभिका जग्गा प्रततकट्ठा
५ सडकले नछोएका खेतीयोग्य जतमन
६ खोलावगिका जग्गाहरु
वडा नं २
क्र. स.
स्थान
के खात - क्याम्पा - सिङपाडा सडकखण्डको तमलन चौक देतख क्याम्पा वजािको दतक्षर् तसमाना
१
हेल्थपोष्ट जाने बाटोसम्मका सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
२
समयगढ वजाि क्षेिका सडकको दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
३
स्तिोन्नतत भएका वडा नं २ का ग्राभेल सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
४
मातथ उल्लेतखत जग्गाहरु बाहेकका ग्राभेल तथा कछची सडकको दायाँ बायाँका जग्गा प्रततकठ्ठा
५
कुनै पतन सडकले नछोएका खेतीयोग्य जग्गाको प्रतत कठ्ठा
६
खोला िाि बगि झाडी भएको जग्गाप्रतत कठ्ठा
वडा नं ३
क्र. स.
स्थान
के खात खोला देतख ढयाङ्ग्री खोलासम्मको पवू त पतिम लोकमागतको दायाँ वायाँ ५०० तमटि
१
तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
कमल खोला देतख के खात खोलासम्म पवू त पतिम लोकमागतको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका
२
जग्गा प्रततकट्ठा
के खात - क्याम्पा - सडक खण्डको तनहारिका स्कुल देतख तशबालय मतन्दि सम्मको सडकको
३
दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
डाँडाटोल गरुु ङ्ग टोल सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
४
तशबालय मतन्दि देतख तमलन चौकसम्मको सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
५
प्रततकट्ठा
मातथ उल्लेतखत बाहेक अन्य ग्राभेल तथा कछची सडकको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका
६
जग्गा प्रततकट्ठा

न्यूनतम मल्ू य
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७
८
क्र. स.
१
२
३
४

५

६
७
८
९
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क्र. स.
१
२
३
४

५

६

खोलािािका जग्गा प्रततकट्ठा
कुनै तकतसमका सडकले नछोएका खेतीयोग्य जतमन प्रततकट्ठा
वडा नं ४
स्थान
ढ्याङ्ग्री खोला देतख पतिम लोकमागतको दायाँ वायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
सीतापिु ीचौक देतख दतक्षर् सातवक वडा नं. ५ सम्म अमलडाँगी तकिाँत चौक जीवन चौक
वािीका सडकको दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
क्याम्पा मंगलबािे सडकबाट दतक्षर् जीवन चौक सम्मको सडकको दायाँ बायाँ ३० तमटि
तभिका जग्गाहरु
जीवनचौक देतख तकस्ने खोला पतिमसम्म तकिाँत चौक देतख छलर्ल चौक सम्म जीवन चौक
पवू त छलर्ल चौक हुदँ ै समयगढ सम्म तकिाँत चौक देतख दतक्षर् भलायो डाँडा हुदँ ै ग्राभेल शाखा
पातथभिा टोल सडक दायाँ वाँया
चल
ु ाचल
ु ीमोड देतख डाँर्े सडक सम्म एकता टोल ज्योतत चौक देतख दतक्षर् गौिी टोल सम्म
मगं लवािे मजु िु तभट्टा सडक खानेपानी पतिम भत्ु लङु ् ग पल
ु सम्मको सडकको दायाँ बायाँ३०
तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
जीवन चौक देतख तकस्ने दोभानसम्म गैिीगाउँ हुदँ ै िाना डाक्टि बाटो सिस्वती आिािभतू
तवद्यालय सडक खण्ड सिस्वती टोल सडक खण्ड तमलडाँडा दतक्षर् सडकको दायाँ बायाँ ३०
तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
समयगढ वजाि क्षेिका सडकको दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
जीवन चौक देतख दतक्षर् दग्ु ि सस्ं थान मतु न तकस्ने खोलाको पल
ु सम्म कछची बाटोले छोएका
तभिी जग्गाहरु प्रततकट्ठा
यस वडाका कुनै सडकले नछोएका खेतीयोग्य जग्गाहरु प्रततकट्ठा
ढयाङग्री भत्ु लुङ्ग खोला तकनािका जग्गा प्रततकट्ठा
वडा नं ५
स्थान
ितवु ापल
ु देतख सीतापिु ी चौक हाईवे लोक मागतको दायाँवायाँको ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
तिवेर्ीचौक पवू त गेउरिया पल
ु कजवे तसमाना सडक सम्म पाडाजङु ् गी चौक दतक्षर्
गौिीगञ्जसडक मगं लबािे वजाि तसमानाको सडकको दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
नमनु ाचौक हुदँ ै िे न्जी चौक सम्मको दाया बाया सडक प्रततकट्ठा
लभडाडा देतख तिवेर्ी चौक सम्मको दाया ि बाया सडक तहमाली मागत पाडाजङु ् गी चौक
उत्ति गहु श्वे िी खेलमैदान सम्म न्यूनतम मल्ू य तसमाना सडक गेउरिया पल
ु कजवे पवू त
तमलडाँडासम्म सतहद मागत गौिीजञ्ज सडक ि हाईवे लोक मागतको तभिी सडक
पातथभिाचौक दतक्षर् पाडाजङु ् गी चौक पवू तका सडक भपू िाज मागत दतक्षर् पारुहाङ्ग
चौकसम्मको सडक सीतापिु ी दतक्षर् तमलडाडा सम्मको पतिम भाग सडक
गहु श्वे िी तहमाली मागत पतिम देतख गहु ेश्विी तहमाली मागत जोतडने सडक पातथभिा पवू त
खेलमैदान हुदँ ै दतक्षर् िे डक्रस भवनसम्म जाने सडक ितुवा पल
ु उत्ति बािडाँडा हुदँ ै ितव
प्रेिोल पम्म सम्मको सडकले छोएको जतमन मंगलबािे चौक देतख पवू त गेउरिया खोला हुदँ ै
काठे पल
ु सम्म जाने सडक हाईवे दतक्षर् िे डक्रस भवन उत्ति मनसनु बोतडङ्ग हुदँ ै गौिीगञ्ज
सडक पूवत ठाडो पतिम तभि पने प्लतटङ्गका सडकहरु सातबिा चौक दतक्षर् गेउरिया
खोला सम्मका सडक लाबिबोटे पैनी दतक्षर् सयपिी मागत देतख िािाकृ रर् मतन्दि हुदँ ै सताि
डाँडा सम्मको सडक पातथभिा चौक पवू त दतक्षर् गेउरियाखोला सम्मको सडकको दायाँ वायाँ
३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
गहु श्वे िीटोल गर्ेश मतन्दि दतक्षर् तहमाली मागत सडकसम्म तहमाली मागत दतक्षर् कृ तर् सडक
तगता आयल पवू त सम्मको गहु श्वे िी पूवत तहमाली मागत देतख पवू त दतक्षर् नयाँबस्ती सीतापिु ी
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पतिम तकिाँतेश्वि तशव मतन्दि सम्मको सडकको दायाँ बायाँ ३० तमटितभिका जग्गा प्रततकट्ठा
िािाकृ रर्मतन्दि पतिम तर्त को सडकको दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
गहु श्वे िी स्कुल पतिम उत्ति बिडाडा जाने सडक तिवेर्ी चौक देतख पतिम ितवु ा खोला
पवू तका सडकको दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
सीतापिु ीठाडो बाटो तमलडाँडा हुदँ ै वडा न.ं ५ ि ६ को तसमाना उत्ति पवू तका खेतीयोग्यजग्गा
प्रततकट्ठा
सडकले नछोएको हाईवे दतक्षर् गेउरिया खोला तकनािका जग्गा प्रततकट्ठा
चाजु टुक्रे दतक्षर् ितवु ा पल
ु सम्मको पतिम भागका जग्गा प्रततकट्ठा
वडा नं ६
स्थान
तिबेर्ीचौकदेतख मंगलबािे कांटा चौक गेउरिया कज्बेसम्म मंगलबािे वजाि देतख तजम्दाि
चौकहुदं ै गेउरिया वजािसम्म सडककोदायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
तिबेर्ीचौकदेतख गोहाबािी चौक सम्म कांटा चौक देतख ततनपैनी सम्म तहमाली बोतडतङ्ग
जानेमागत तमतन मागत तजम्दाि चौक पतिम क्षेिका तभलेज होटल पतिम क्षेिकासडक दायाँ
बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
दतहचौक देतख जीवन चौकसम्म शातन्तपिु चौक देतख जीवन चौकसम्म िे न्जी चौक देतख
पञ्चकन्यासम्म झािबािीकृ रर् प्रसाद पोख्रेलको घि हुदं ै ित्नपिु चौकसम्म झािबािी संथाल
चौक देतख आर्न्तचौकसम्म झािबािी शातन्तिाम आचायतको घिदेतख नािायर् बान्तवाको
घिसम्म तशतल डाडं ां चौक देतख ततन पैनीसम्म ततनपैनी देतखित्नपिु चौकबाट जाने बाटो
सम्म ित्नपिु देतख सोनापिु हुदं ै गोहाबािी सम्म गोहाबािी देतख शतहद मागत भट्टिाई चौक हुदं ै
वडा नं ७ को तसमाना सम्म गोहाबािी देतख सािचु ौतािा हुदं ै वडा नं ७ को तसमाना सम्म
सािु चौतािा देतख सोनापिु चौक सम्म ित्नपिु चौक देतख िामु टोलसम्म गोहाबािी
खयिबािी माझीटोल मागत पवू त देउतनया चौकदेतख शंखडुधबा हुदँ ै सािचु ौतािासम्म सर्ल
चौक देतख माईती चौकसम्म तजम्दाि चौक पवू तका सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका
जग्गा प्रततकट्ठा
ततनपैनी ित्नपिु बाट जानेबाटो दतक्षर् पञ्चकन्या हुदँ ै जीवन चौक सम्म दतहचौक दतक्षर्बाट
पवू त वेनुप्रसाद तशवाकोटीको पिू ानो टोल जाने बाटो र्ाइटिको घिदेतख पञ्चकन्याजाने
बाटो तभिी शाखा सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
गोहाबािी देतख खयिबािी हुदँ ै माझी टोल जाने बाटोको पतिमका खोला प्रभातवत जग्गा
प्रततकट्ठा
कुनै सडकले नछोएका खेतीयोग्य जग्गा प्रततकट्ठा
वडा नं ७
स्थान
पाडाजङु ् गी गौिीगंज सडक खण्डको वडा नं. ६ को तसमाना देतख दतक्षर् गेउरिया गौिादह
तसमाना पल
ु सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
शतहदमागत पात्लेघाट जाने बाटो देतख दतक्षर् आयतघाट जाने बाटोको चौकसम्म सडक दायाँ बायाँ
३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
बाह्रघिे वजाि क्षेि सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
गेउरिया पवू त बािकोटी टोलबाट उत्तितर्त तहमाली बोतडतङ्ग स्कूल जाने सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि
तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
गेउरिया वजाि तल्लो चौक देतख पूवत गौिादहको तसमानाको पल
ु सम्म सडक दायाँ बायाँ ३०
तमटितभिका जग्गा प्रततकट्ठा
आयुवेतदक हतस्पटल पवू तको सडक दायाँ बायाँ ३० तमटितभिका जग्गा प्रततकट्ठा
सिस्वती मा.तव. को िङ्गपिु छािावास देतख पिू ानोप्रहिी चौकीको दतक्षर्मा िहेको कल्भटत सम्म
सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
शतहद मागत ६ नं. वडाको तसमाना देतख बाह्रघिे पात्लेघाट जाने सडक सम्म सडक दायाँ बायाँ ३०
तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा

न्यूनतम मल्ू य

नयूनतम मूल्य
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४

५

बाह्रघिे वजाि देतख पवू त सिस्वती मा.तव. हुदँ ै सिस्वती मा.तव. को िङ्गपिु मा भएको छािावाससम्म
सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
िङ्गपिु दतक्षर्का कल्भटत देतख तमयाँटोली चौकसम्म सडकदायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
प्रगतत मागत वडा न.ं ६ को तसमाना देतख दतक्षर् िङ्गपिु बाह्रघिे सडक सम्म जोतडएको क्षेि सडक
दायाँ बायाँ ३० तमटितभिका जग्गा प्रततकट्ठा
बाह्रघिे बाजि क्षेि छोडेि दतक्षर्बाट कल्भटतसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
मदनडाँडा पवू तको पल
ु देतख पवू त सम्झना चौकसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
मेमेङटोलबाट Ncell Tower (एन सेल टावि) जाने बाटोसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि
तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
मतन्दिडाँडा देतख गेउरिया वजाि जाने सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
गेउरिया पल
ु देतख पतिम तवरर्ुकट्ठा हुँदै चािआली चौकसम्म ि प्रगतत मागत Ncell Tower (एन
सेल टावि) पवू त जाने बाटोसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
बेलडाँगी चौक पतिम बाट तिमालडाँडा हँदै उत्ति नयाँ पल
ु सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि
तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
गेउरिया तसहं देवी थान देतख उत्ति आयवु ेतदक हतस्पटल जाने सडकदायाँ बायाँ ३०तमटि तभिका
जग्गा प्रततकट्ठा
आयतघाट जाने बाटो देतख नौले चौक सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
तमयाँटोली चौक देतख सीता चौक सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
बाह्रघिे दतक्षर् चांन्दू कल्भटत देतख सीता चौकसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
बाह्रघिे दतक्षर् स.उ.स. चौक बाट पतिम मलामी चौतािो सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका
जग्गा प्रततकट्ठा
िङ्गपिु पूिानो प्रहिी चौकी देतख पतिम उत्ति सिस्वती मा.तव. जाने सडक दायाँ बायाँ ३०तमटि
तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
लालध्वन्रा चौकदेतख तसजतना चौक नौतसटे हुदँ ै सिस्वती मा.तव. जाने बाटो ि नौतसटे बाट पवू त
प्रगतत मागतमा जोडनेक्षेिका सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
भट्टिाई चौकवाट तपङ्गडाँडा हुदँ ै तसजतना चौकसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
एकता चौक बाट तीन तसटे हुदँ बाह्रघिे जाने सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
तसजतना चौक पूवत देतख पतिम सतु म्नमा चौकसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
चािआली चौक देतख पतिम लालध्वन्रा चौक दतक्षर्को बाटोमा जोतडने बाटो सम्म सडक दायाँ
बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
तसद्धेश्वि मतन्दि देतख पवू त आयुवेतदक हतस्पटलसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
एकता चौक दतक्षर्को तसहदेवी मतन्दि देतख पतिम शतहद मागतसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि
तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
लालध्वन्रा चौकबाट उत्ति मातझ गाउँ हुदँ ै ६ नं. वडाको तसमानासम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि
तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
लालध्वन्रा चौकबाट उत्ति पवू त तपङ्गडाँडा स्कूलको छे उसम्म ि नमूना बोतडतङ्ग स्कूल पवू त तकिाँत
चौकसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
तपङ्गडाँडा उत्ति छे उघि तपपल चौक बाट वडा नं. ६ ि ७ को तसमाना हँदै प्रगतत मागत हुदँ ै गेउरिया
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उत्ति जोड्ने सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
सैतनकचौक देतख पवू त मदनडाँडा हुदँ ै आचायतटोल लाकान्री टोल हुदँ ै तसंहदेवी प्रा.तव. को पवू त उत्ति
तसमाना सम्म ।
एकता चौक दतक्षर्को तसंहदेवी मतन्दिको दतक्षर्बाट बाह्रघिे जाने सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि
तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
तसजतना चौक दतक्षर्बाट सैतनक चौक तर्त जाने सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
तपङ्गडाँडा प्रा.तव. बाट दतक्षर् तमयाँटोलीसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
नौले चौक देतख दतक्षर् गौिादह–५ को तसमाना सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
नौले चौकदेतख डाँडागाउँ ि थापा चौकसम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
मदन डाँडा पवू त देतख दतक्षर् गेउरिया खोला सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा
प्रततकट्ठा
उक्त तोतकए वाहेकका सवै तभिी बाटाहरु
सीताचौक देतख ििििे चांन्दू होली कल्भटत दतक्षर् सीमसाि ि ििििे उत्ति चाँन्दू कल्भटत सम्म
सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
मलामी चौतािा देतख ितुवा खोला सम्म सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
महािाज थान चौक बाट दतक्षर् गौिादह– ५ सम्म सिस्वती मा.तव. दतक्षर् तमयाँटोली कल्भटत
सम्म बाह्रघिे पात्ले घाट हुदँ ै उत्ति माझीडाँडासम्म ठूलो झकात बिगाछी चौकबाट दतक्षर् जाने
सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
नौले चौक पवू तबाट उत्ति सिस्वती मा.तव. जानेबाटो ि सिस्वती मा.तव. पतिम बाट दतक्षर् जाने
सडक दायाँ बायाँ ३० तमटि तभिका जग्गा प्रततकट्ठा
िङ्गपिु को उत्ति चौकबाट सिस्वती मा.तव. हँदै एकताचौक लालध्वन्रा ि पूवततर्त प्रगतत मागतको
पतिम ि पवू त ६ नं वडाको तसमानासम्म खेतीयोग्य जतमन प्रततकट्ठा
सडकले नछोएको खेतीयोग्य जग्गाहरु प्रततकट्ठा ।
सीता चौक तमयाँटोल सिस्वती मा.तव. बाह्रघिे दते ख दतक्षर् झकात सम्म शतहद मागतले छे केको
पवू ततर्त का तभिी खेतीयोग्य जतमनको मल्ू य प्रततकट्ठा ।
ितुवा खोलािािको कसेनीसँग जोतडएको पवू ततर्त का जग्गाहरु प्रततकट्ठा ।
ितुवा खोलािािको जग्गा पानीको बहाव क्षेि प्रततकट्ठा ।
ितवु ा खोलािािको जग्गा बगि तथा कसेनी क्षेि प्रततकट्ठा ।
अनुसूची-२
ऐनको दफा ३ सुँग सम्वनधीत

११) बिाल करः
यस गाउँपातलका क्षेितभि देहाय बमोतजम वहाल तनिातिर् गरि सोको१० असल
ु गरिनेछ ।
क) के खात पाडाजँगु ी मगं लवािे पक्की सटि १५००।–
ख) के खात पाडाजँगु ी मंगलवािे अथत पक्की ५००।–
ग) तभिी वजाि क्षेिका सबै ५००।–
अनुसूची-३
ऐनको दफा ४ सुँग सम्वनधीत
१२) ब्यवसाय करः
क्र. स.
१
क
ख

तवविर्

िकम

मददरातथा सुती जनय
िक्सी तबयिको तडलि/सप्लायसत
िक्सी तबयिको सब तडलि/सप्लायसत
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ज
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ख
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िक्सी तबयिको खरु ा तबक्री पसल
चिु ोट तबडी सतु ीजन्य पदाथतको तडलि पसल
चिु ोट तबडी सतु ीजन्य पदाथतको सब तडलि पसल
चिु ोट तबडी सतु ीजन्य पदाथतको खरु ा पसल
हल्का पेय पदाथतको तडलि
हल्का पेय पदाथतको सव-तडलि
हल्का पेय पदाथतको खरु ा पसल
दनमायण सामग्री तथा दवद्यतु सामग्री पसल
हाडतवेयि/मेतशनिी/पेन्ट तथा माबतलको थोक पसल
हाडतवेयि/मेतशनिी/पेन्ट तथा माबतलको खरु ा पसल
तवद्यतु सामग्री थोक पसल
तवद्यतु सामग्री खरु ा पसल
ग्लास हाउस आल्मतु नयम िे म
दकराना पसल
तकिाना थोक तथा खरु ा पसल
तकिाना खरु ा पसल
तभिी सडकमा िहेका साना तकिाना पसल
िोटल सम्बनधी कर
मतदिा होटल सतहत स्वीतमङ्ग
होटल लज एण्ड िे ष्टूिेन्ट खोली सञ्चालन गने रिसोटत समेत
िे ष्टुिेन्ट बाि
तचया नास्ता साथै तमठाई बनाई तबक्री गने पसल
सािािर् तचया नास्ता बनाई तबक्री गने पसल
तचया नास्ता खाना माछा मासु बनाई तबक्री गने पसल
क्याटरिंग पसल
मतदिा सतहतको खाना नास्ता खवु ाउने
कपडा तथा फे नसी पसल
कपडा तथा र्े न्सी थोक पसल
कपडा तथा र्े न्सी खरु ा पसल पसल
व्याग पसल
जुिा चप्पल पसल
जत्तु ाको शो रुम
जत्तु ा चप्पल तबक्री पसल
जत्तु ा बनाई तबक्री गने पसल
जत्तु ा चप्पल उद्योग ठूलो कम्पनी
भाुँडा पसल
भाँडा तथा तकचन थोक पसल
भाँडा तथा तकचन खरु ा पसल
तामा तपत्तलका भाँडाकँु डा बनाई तबक्री गने पसल (घिे लु)
सुनचाुँदी गिना बनाई दबक्री गने पसल
स्टेशनरी पुस्तक तथा मदनिारी पसल
स्टेशनिी तथा पस्ु तक थोक
स्टेशनिी तथा पस्ु तक खरु ा
कस्मेतटक पसल थोक पसल
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घ
ङ
च
१०
क
ख
ग
घ
ङ
११
क
ख
ग
घ
ङ
च
१२
क
ख
ग
घ
१३
क
ख
ग
घ
ङ
१४
क
ख
ग
घ
ङ
च
छ
१५
क
ख
ग
घ
ङ
च
१६

कस्मेतटक पसल खरु ा पसल
िागो टाँक र्स्नि थोक पसल
िागो टाँक र्स्नि खरु ा पसल
माछा मासु दबक्री पसल
िाँगा खसी सगु िु कुखिु ा मध्ये २ वटा सेवा एकै ठाउमा भएमा
िाँगा खसी संगू िु कुखिु ा मध्ये १ वटा सेवा भएमा
ताजा माछा तसरा थोक पसल
ताजा माछा तसरा खरु ा पसल
अण्डा तबक्री पसल
औषदध व्यवसाय
और्ति थोक तथा तडस्िीव्यटुसत
और्िी पसल ि तक्लतनक
और्िी पसल
आयुतवेतदक/होतमयोप्यातथक और्ति पसल
एग्रोभेट थोक पसल
एग्रोभेट खरु ा पसल
दसलाइय पसल
सतटंग सतु टंग सतहतको टेलरिंग व्यवसाय
तसलाई पसल ३ थान देतख मातथलाई
तसलाई पसल सामान्य
बुतटक पसल
इलेक्टोदनक्स दबक्री पसल
तिज तट.तभ. तड. तभ तड मोबाइल क्यामिा थोक तबक्री पसल
तिज तट.तभ. तड.तभ.तड. मोबाइल क्यामिा खरु ा तबक्री पसल
तिज तट.तभ. तड.तभ.तड. मोबाइल क्यामिा ममतत पसल
घडी ममतत पसल
तसडी पसल
ममयत तथा सम्भार सेवा
इतन्जन ममतत हेभी बस िक वकत सप
जीप काि तथा ट्याक्टि ममतत तथा सतभततसंग
मोटि साइकल ममतत शहिी क्षेि
मोटि साइकल ममतत ग्रामीर् क्षेि
रिक्सा साइकल ममतत
इलेक्िोतनक्स ममतत
टायि रिसोतलंग टायि ममतत हावा भने पंप्चि टाल्ने
सवारी साधन एजेनसी थोक दबक्री पसल तथा पाटय पूजाय पसल
मोटसत पाटत उत्पादन
बस िक ट्याक्टि तजप काि प्रतत तडलि
मोटि साइकल तडलि
साइकल तनमातर् तथा तबक्री
मोटि पाटतस तबक्री
टायि तडलि
सञ्चार सेवा

१५०००।००
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ख
ग
घ
ङ
च
छ
ज
झ
ञ
१७
१८
क
ख
ग
१९
क
ख
२०
२१
२२
क
ख
२३
क
ख
ग
घ
ङ
च
छ
ज
झ
ञ
ट
ठ
ड
ढ
र्
त
थ
द
ि

कलि ल्याब सेवा
र्ोटो स्टुतडयो सेवा
तट.तभ. छयानल प्रसािर् सेवा
के बुल छयानल प्रसािर् सेवा
एर्.एम. प्रसािर् सेवा
टुि एण्ड िाभल्स सेवा
र्ोटोकतप तप.तस.ओ. साइबि क्यार्े सेवा
कुरियि सेवा
कम्प्युटि सप्लायसत
वैदते शक िोजगाि सेवा शाखा समेत
ड्राइदक्लदनक पसल
सैलून तथा व्यूटीपालयर
व्यूतटपालति सेवा तातलम सतहत
व्यूतटपालति सेवा । हयाण्सम पालति
सैलुन
पेट्रोदलयम पदाथय
पेिोल पम्प
ग्यासको तडलितसप ि ग्यास चल
ू ो अन्य सामान बेछने पसल
कवाडी सामान खररद दबक्री
ढूंगा दगटी जम्मा गरर दबक्री गने
बांस दबक्री गने
टेण्ट हाउस पण्डाल बनाउने / क्याटरिङ छुटै
काठ तथा कोइला खरिद तबक्री
फदनयचर तथा फदनयशसय
तस्टल काठ आल्मतु नयमको र्तनतचि पसल ठूलो
तस्टल काठ आल्मतु नयमको र्तनतचि पसल सानो
आल्मतु नयमपसल
स्नूकि पल
ु हाउस
तवज्ञापन सेवा
िोगजािी सेवा (सेक्युरिटी समेत)
साइनबोडत लेख्ने पेन्टि सेवा
हाउतजंग कम्पनी (जग्गा खरिद तबक्री)
कृ तर् जन्य वस्तु उत्पादन जस्तै िान चामल मकै कोदो तेलहन खरिद तबक्री गने काँटाको
वातर्तक
सेलि िाइस तमल (ठूलो)
सेलि िाइस तमल (तमतडयम)
तवद्यतू लाइतनबाट कूटानी तपसानी पेलानी गने सानो तमल
मसला तपठो सानो तमल
स-तमल स्थापना गरि सञ्चालन गने
कुचो तथा बाँसका सामग्री तनमातर् तथा तबक्री
गृल उद्योग सञ्चालन गने पसल
तसमेन्टबाट सामान बनाई तबक्री गने पसल
तससा तससामा िे म लगाई तबक्री तवतिर् गने पसल
कृ तर् सम्बन्िी नसतिी स्थापना गरि तबक्री तवतिर् गने
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२४
क
ख
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घ
ङ
च
छ
ज
झ
ञ
ट
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२५
क
ख
ग
घ
ङ
२६
२७
२८
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ख
ग
घ
ङ
२९
क
ख
ग
घ
ङ
च
छ
ज
३०
३१

बासका सामान बनाई तबक्री तवतिर् गने व्यवसाय (नाम्ला नाम्लो डोका मडु ा आतद)
फलफूल पान पसल
र्लर्ूल थोक पसल
र्लर्ूल खरु ा पसल
सागसव्जी थोक पसल
सागसव्जी खरु ा पसल
पान पसल
अर्सेट प्रेस
तस्क्रन तप्रन्ट
दग्ु ि तथा दग्ु ि पदाथत व्यवसाय गने पसल
पशपु ालन व्यवसाय (गाई भैसी बाख्रा बगं िू कुखिु ा माछा पालन गरि व्यवसाय गने र्मत)
सनु चाँदी तयािी सामान बेछने
अस्पताल सञ्चालन
तवतवि तकतसमका सामान सप्लायसत तथा एजेन्सीहरु
तवतवि घिे लु उद्योग (मातथका वाहेक)
तवतवि उद्योगहरु (मातथ उल्लेख वाहेक)
तवतवि कृ तर् सम्बन्िी उद्योगहरु
िे गतजन कभि तथा र्तनततसङ
ढाकाटोपी व्यवसाय
दनमायण व्यवसायी (के नरीय र शाखा समेत वादषयक शल्ु क)
क वगत
ख वगत
ग वगत
घ वगत
गाउँपातलकाबाट ईजाजत प्रदान गरिएका साना तनमातर् व्यवसायी
थुक्पा पाउिोटी उद्योग
एक वटा तचम्नी भएको इटृा भटृा वातर्तक
बैंकहरु
वातर्ज्य वैंक - क वगत
वातर्ज्य वैंक - ख वगत
वातर्ज्य वैंक - ग वगत
तवकास वैंक तथा र्ाइनान्स -क वगत
तवकास वैंक तथा र्ाइनान्स -ख वगत
सहकािी सम्वन्िी
सहकािी दतात
सहकािी सतु चकृ तको लातग
वातर्तक ५०लाख सम्मको कािोवािमा
वातर्तक ५०लाख देतख १ किोड सम्मको कािोवािमा
वातर्तक १ किोड देतख ५ किोड सम्मको कािोवािमा
वातर्तक ५ किोड देतख १०किोड सम्मको कािोवािमा
वातर्तक १० किोड ५० किोड सम्मको कािोवािमा
वातर्तक ५० किोड देतख मातथको कािोवािमा
धयावसातयक टावि अनुमतत तसर्ारिस
अतडटसत एशोतसएसन

१०,०००।१०००।–
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३२
मौिी पालन
३३
ट्युसन सेन्टि । कोतचङ सेन्टि
३४
सपु ि माके ट । तडपाटतमेनट स्टोि
३५
नोटिी पतधलक
३६
पाकत , उद्यान, भ्यू टावि
३७
स्टाि होटल
३८
तवतभन्न टावि (टेलीर्ोन, एर्. एम.)
३९
तट तभ तथा इन्टिनेट प्रदायक संस्था
नोटः कमल गा.पा. मा कािोवाि गिे को आिािमा दस्तिु असल
ु गरिने छ ।

२००।–
५००।–
५०००।–
२००।–
५०००।–
२००००।–
२०००।–
२५००।–

अनुसूची-४
(ऐनको दफा (५) सुँग सम्वनधीत)
१३) सवारी साधन करः
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८

तवविर्

िकम

इ. रिक्सा नयाँ दतात दस्तुि
इ. रिक्सा नामसािी दस्तिु
इ. रिक्सा व्लुबुक प्रततगोटा
इ. रिक्सा नवीकरण दस्तुि
अटो नयाँ दतात
अटो नामसािी दस्तुि
अटो व्लुबुक प्रततगोटा दस्तुि
अटो नवीकिर् दस्तुि

१००।००
५००।००
अनुसूची-५
(ऐनको दफा (६) सुँग सम्वनधीत)

१४) दवज्ञापन करः
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७

तवविर्
इकाइ
सावतजतनक स्थानहरुका होतडतङ बोडत
प्रततस्क्वायि तर्ट रु=
तनजी स्थानहरुका होतडतङ बोडत तथा तड.तप.एस. बोडत
प्रततस्क्वायि तर्ट रु=
तनजी व्यवसातयक बोडत
व्यवसातयक तभत्तेलेखन
प्रततस्क्वायि तर्ट रु=
तवद्यतु ीयपोल वा टेतलर्ोनको पोलमा िाखीने तवज्ञापन सामग्री
प्रततस्क्वायि तर्ट रु=
सावतजतनक ि तनजी स्थानमा तुल व्यानि
प्रततस्क्वायि तर्ट रु=
सावतजतनक स्थानमा गेट
प्रततस्क्वायि तर्ट रु=
(सावतजतनक स्थानमा गेट लगाउन गाउंपातलकाको स्वीकृ ती नतलई लगाउन पाउने छै न ।)

िकम

तनशल्ु क

अनुसूची-६
(ऐनको दफा (७) सुँग सम्वनधीत)
१५) बिाल दबटौरीकर (िाट वजार ):
क्र. स.
दववरण
१ थान तथा िे तडमेड कपडा पसल
२ टोपी पसल
३ खाद्यान्न दाल चामल आतद पसल तर्ँ जाएि िाखेको
४ सव्जी पसल ठूलो
५ सव्जी पसल सानो

रकम
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६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

र्लर्ूल पसल
र्लामका सामान पसल
चिु ा तथा श्रृगािका सामान
मासु तथा माछा पसल
आलुको तबउ तवक्री पसल
तवजल
ु ीको सामान पसल । तवद्यतु ीय सामग्री
स्वीटि ,साडी,तसिक डसना आतद पसल
मतनहािा पसल, भाडा वततन पसल
माटाको सामान तवतक्र पसल
चना, चटपटे, सवतत तचया पसल
पस्ु तक पसल, छाता, व्याग, िे तडयो, घडी, जत्तु ा, लाईट आतद ममतत
खतटया पसल (मातथ उल्लेख भएको वाहेक )
चोयाका सामान कुचो आतद पसल
र्लर्ूल तथा अन्य वनस्पतत तवरुवा
साग सधजी तबउ तवजन तथा तवरुवा
जत्तु ा चपल
तसरा,सक
ु ु टी,अस्थाई हजाम,तमठाई पसल।ढुंग्री, पकौडा, चप आतद
अस्थायी काँटा
रु ५०० भन्दा सानो पँजू ी भएको पसल (ढकी बाल्टीन, टोकिी)
के खात वजािको टहिा प्रततकोठा वातर्तक रु
क्याम्पा वजािको टहिा प्रततकोठा वातर्तक रु
मंगलवािे वजािको टहिा प्रततकोठा वातर्तक रु
िंगपिु तथा अन्य वजाि टहिा प्रततकोठा वातर्तक रु
सिङपाडा वजाि टहिा प्रततकोठा वातर्तक रु
६ नं. वडा कायातलय अगातड सटि मातसक रु
सटि तथा टहिा नामसािी दस्तुि रु
सावतजतनक ऐलानी प्रतत जग्गा उपयोग वापत प्रतत कठ्ठा रु.
अनुसूची-७
(ऐनको दफा (८) सुँग सम्वनधीत)

१६) सेवा शुल्क, दस्तुरः
क्र.स.
तवविर्
१
दनवेदनको दटकट बापतको रकम
२
दसफाररस दस्तुर
क)
नेपाली नागरिकताको सािािर् तसर्ारिस
ख)
नेपाली नागरिकताको सनाखत तसर्ारिस
ग)
नेपाली नागरिकताको सिजतमन सतहतको तसर्ारिस
घ)
नेपाली नागरिकताको जन्म, तववाह, बसोवास अन्य तकटानी तसर्ारिस
३
जग्गा सम्बनधीको दसफाररस
क
जग्गा जोतभोगको सािािर् तसर्ारिस गदात ५ कठ्ठा सम्म ३०० सो भन्दा मातथलाई रु.
ख
जग्गा चाितकल्लाको तसर्ारिस गदात ५ कठ्ठा सम्म रु. ३००सो भन्दा वढीलाई रु.
ग
जग्गा नामसािीको तसर्ारिस गदात५ कठ्ठा सम्मलाई रु. १०० सो भन्दा मातथलाई
घ
जग्गा नामसािीको तसर्ारिस गदात५ कठ्ठा सम्मलाई रु. १०० सो भन्दा मातथलाई
ङ
जग्गाको मोही लगतकट्टा गदात तसर्ारिस दस्तुि रु.
च
जग्गाको मल्ू याङकन तसर्ारिस गदात रु . १०००००।- को रु.

िकम
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आयश्रोत मल्ू याङकन तसर्ारिस गदात रु . १०००००।- को रु.
घरबाटो दसफाररस सम्बनधमाः
महेन्रिाजमागत (लोकमागत) ि पाडाजंगु ी, गौरिगंज कालोपिे सडकले छोएको जग्गाकोतसर्ारिस गदातरु.
अन्य सडकको तसर्ारिस गदातरु.
बाटो सम्बनधी दसफाररस घर भएमा घरको दसफाररस
तख्ता, सेन्टि बेिा, बांसभाटा बेिा, तटन छाना घिको
इटाको गािो तटन छाना
इटा गािो छत ढलाई एकतले पक्की घि
इटा गािो छत ढलाई दईु भन्दा मातथ
पूजायमा घर कायम गने दसफाररस दस्तुर
सािािर् टाटी बेिा घि
काठ तख्ता, सेन्टि बेिा, बांस टाटी तटन छाना
इटा गािो छत ढलाई एकतले पक्की घि
इटा गािो छत ढलाई दईु भन्दा मातथ प्रतत तला रु. ५०० का दिले जोडेि तलने ।
पूजायमा तीन पुस्ते, फोटो टाुँस, ना.नं. समेत कायम गनय र प्रदतदलदप सम्बनधी
पजू ातमा बाब,ु बाजेको नाम कायम गनत, ना.नं. ि र्ोटो टास्न मालपोतलाई तसर्ारिस गदात
पजु ात हिाएको प्रतततलतप तलनका लातग
जग्गा निरवढी र निरघटी सम्बनधी दसफाररस
लोकमागत (महेन्र िाजमागत) ि पाडाजङु गी गौिीगंज कालोपिे सडकले छोएको जग्गाको पजू ात तलन
तसर्ारिस (पतछ कुनै बाटो कालोपिे भएमा सो स्थानका लातग यही बदु ाँ अनुसाि कायम गरिनेछ ।)
नहि घटीको प्रतत तसर्ारिस
वजाि क्षेिको जग्गा नहि वढी प्रतत ििु
तभिी सडकले छोएका तथा अन्य जग्गा तसर्ारिस
पेनसन सम्बनधी दसफाररस
नेपाली सेनाका पेन्सन नामसािी
तब्रतटश तथा भाितीय सेनाको पेन्सन नामसािी
पेन्सन सम्बन्िी पारिवारिक तवविर्
पेन्सनवालाको मृत्यु पतछको िहलपहल पेन्सन तलने तसर्ारिस दस्तिु
पेन्सन सम्बन्िी अन्य तसर्ारिस
पेन्सन पटृामा नाम, जन्मतमतत र्िक पिे एउटै हो भनी तसर्ारिस
जनु सक
ु ै कायतको स्थलगत सजततमन गनतपु ने भएमा सजततमन दस्तिु प्रतत सजततमन
घरसार तथा दनजी वनको काठ दाउराको दसफाररस सम्बनधमा
काठको पिू ानो घि भत्काई अन्य स्थानमा लादा एकतले घिको तसर्ारिस दस्तिु
दईू तले काठको पिू ानो घि भत्काई अन्य ठाउँ लैजाँदा
सखवु ा काठ सम्बन्िी वनलाई तसर्ारिस एक टक्रको
तससौ ि अन्य जात कदम, आप, तटक आतद प्रततिकको तसर्ारिस
सखवु ा काठ वनलाई तसर्ारिस गदात प्रतत टयाक्टि
तससौ ि अन्य जात कदम, आप, तटक आतद प्रतत ट्याक्टिको तसर्ारिस
दाउिा प्रतत टक्र
दाउिा प्रतत टयाक्टि
घिकाजको लातग वनलाई तसर्ारिस गदात प्रतत तसर्ारिस रु. २५०।– ि व्यावसायीक कायतको लातग रु.
५००।घिसािमा आफ्नो तनजी जग्गामा िहेको रुख ि काठ तनजी प्रयोजनको लातग ओसाि पसाि गदात रु. २५०।ि व्यावसायीक प्रयोजनको लातग रु. ५००।-

५००।००
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११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

नाता प्रमातर्त तसर्ारिस
स्थायी बसोवास ि चालचलन सम्बन्िी
जन्म, मृत्यु, तववातहत, बसाइ सिाइ, सम्वन्ि तवछछे द तसर्ारिस
अतववातहत तसर्ारिस (सजततमन अतनवायत)
वैदते शक िोजगािको लातग दातयत्व बहन
उद्योग दतात सम्बन्िी रु. ५ लाखसम्म पँजू ीलाई सजततमन सतहत
उद्योग दतात सम्बन्िी रु. ५ लाख भन्दा मातथ पँजू ीलाई सजततमन सतहत रु.१००० वा प्रततलाख रु. ५० ले
हुन आउने िकम मध्ये जनु बढी हुन्छ सोही िकम
१८
संघ, संस्था, क्लब दतात तसर्ारिस
१९
संघ, संस्था, क्लब नतवकिर्
२०
पान नं. ि कि चक्त
ु ाको
२१
उद्योग बन्द भएको तसर्ारिस
२२
तवद्यतु , टेतलर्ोन, खानेपानी जडान
२३
नाम, थि र्िक पिे को तसर्ारिस
२४
आतदवासी जनजातत, दतलत तसर्ारिस
२५
तनजी तवद्यालय कक्षा थप तनवेदन दस्तुि
२६
तनजी तवद्यालय कक्षा थप अनुमती दस्तुि
२७
तनजी तवद्यालय दतात आिािभतू
२८
तनजी तवद्यालय दतात मा.तव. स्ति
२९
प्रातवतिक तशक्षालय, ट्यश
ु न सेन्टि लागयत सेवामल
ू क व्यवसाय
३०
सामदु ातयक तवद्यालय दतात, कक्षा थप तनवेदन दस्तुि
३०
सामदु ातयक तवद्यालय दतात, कक्षा थप अनमु तत तनवेदन दस्तिु तनशल्ु क
३१
नाबालक परिचयपि तसर्ारिस
३२
पारिवारिक तवविर् प्रमातर्त (सजततमन सतहत)
३३
तसर्ारिस पनू ः प्रमातर्किर् दस्तिु अन्य तनकायको माि
३४
पज
ं ीकरणको जररवाना सम्बनधी
व्यदक्तगत घटना दताय गदाय घटना घटेको ३५ ददन सम्म दनःशल्ु क र ३५ददन भनदा मादथ घटना दताय गनय आउुँदा दनम्न अनस
ु ारको जररवाना दलने
क
जन्म, मृत्य,ू बसाई सिाई, तववाह, सम्बन्ि तवछछे द
ख
व्यतक्तगत घटना दतात प्रमार् हिाई प्रतततलतप
३५
जनसख्ं या सम्बन्िी दस्तिु
क
अन्य स्थानबाट बसाइ सिी आउँदा ि सगोलमा िहेको जनसख्ं या र्ोि गरि कायम गदात
ख
जनसख्ं याको प्रतततलतप
३६
छपाई फारम दबक्री सम्बनधमा
क
तनवेदन र्ािम प्रतत पाना
ख
नागरिकताको अनसु चू ी
ग
व्यवसाय प्रमार् पि प्रततगोटा
घ
जनसख्ं या काडत प्रततगोटा
३७
आफ्नो जग्गामा उव्जाएको कृ तर्जन्य वस्तु आर्ु बसेको अन्य गा.पा. वान.पा.मा लादा सोको तसर्ारिस
माग प्रतत तसर्ारिस
३८
तसर्ारिसहरु हिाए प्रतततलतप
३९
शौचालय परिचय पि प्रतततलप
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१७) नयादयक दस्तुर शुल्कः
क्र. स.
१
२
३
४
क
ख
ग
घ
ङ
च

दववरण

रकम

तर्िाद दस्तुि
प्रततउत्ति दस्तुि
नक्कल प्रततपाना दस्तुि
मल्ू य ि तवगोको आिािमा तलइने न्यातयक दस्तुि
पतहलो पतछचस हजाि रुपैया सम्म भएमा
पचास हजाि रुपैया सम्म भएमा दोस्रो पछचीस हजाि सम्ममको लातग सय कडा ५ का दिले
एक लाख रुपैयाँ सम्म भए तेस्रो पचास हजाि रुपैयाँ सम्मको लातग सयकडा तीन दशमलब पाँचका
दिले,
पाँच लाख रुपैयाँ सम्म भए चौथो चाि लाख रुपैयाँ सम्मको लातग सयकडा दईु का दिले,
पछचीस लाख रुपैयाँ सम्म भए पाँचौं बीस लाख रुपैयाँ सम्मको लातग सयकडा एक दशमलब पाँचका
दिले,
पछचीस लाख रुपैयाँ भन्दा मातथ जतत सक
ु ै भएता पतन बढी अङ्क जततको लातग सयकडा एकका
दिले

२००।००
१००।००
५।००
५००।००

१८) घरनक्सा पास सम्बनधी दस्तरु
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

दववरण

११

पक्की छत भएको भवनलाई
पक्की गाह्रो तटनको छाना भएको घि
कम्पाउण्ड बाल
र्ािम दस्तुि
लेआउट
नामसािी तनवेदन दस्तुि
तनमातर् सम्पन्न प्रमार् पि
काठको सेन्टिवेिा अतभलेतख किर् तनयतमत
पक्की गाह्रो तटनको छाना भएको भवनलाई (पिू ानो घि) अतभलेखीकिर् तनयतमत
पक्की छत भएको भवनलाई (पिू ानो घि) अतभलेखीकिर् तनयतमत
नक्सा नामसारी
ितजष्टेशन पास भइ आएको पक्की छत भएको भवनलाई

१२

ितजस्टेसन पास भई आएको पक्की गाह्रो तटनको छाना भएको भवनलाइ

१३

मृत्यु पतछको नामसािी गदात पक्की छत

१४

मृत्यु पतछको नामसािी गदात पक्की तटनको छानो

१५

वकस पि ि अंशवन्डाको पक्की तटन

क्र स
१ जसु फ्याक्िी/उद्योग
१७ तशला लेख

उद्योगिरु

प्रदत वगय दफट
प्रतत वगततर्ट
प्रतत वगततर्ट
प्रतत वगततर्ट

प्रतत वगत तर्ट
प्रतत वगत तर्ट
लाग्ने दस्तिु को २५ प्रततश
ततनुतपने
लाग्ने दस्तुिको २५ प्रततशत
ततनुतपने
लाग्ने दस्तुिको २५ प्रततशत
ततनुतपने
लाग्ने दस्तुिको २५ प्रततशत
ततनतपु ने
लाग्ने दस्तिु को २५ प्रततशत
ततनुतपने
रकम
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१८ पानी / पेयजल उद्योग
२० जग्गा नाँप दस्तुि
२१ डुलवु ा व्यापािी/ साईकल/पोका/ठे ला/तटनका वाक्सा/कुकि/ग्यासचल
ु ो/भाडा व्यापािी/गलैचा/हिे कमाल
वातर्तक
२२ तसिक वनाउने ितु नया (डुलुवा) दैतनक
२३ तसिकवनाउने ितु नया (डुलुवा)पसल/ मेतसनसतहतको दैतनक
२४ अनतिकृ त चल्ला व्यापािीलाई प्रवेश तनर्ेि गने यतद त्यस्तो पाईएमारु. ५०००।- जरिवाना गरि चल्ला
नष्ट गने ।
२५ सावतजतनक पततत, ऐलानी जग्गामा बसोवास गने व्यातक्तलाई प्रततकट्टा (तवटौिी कि वापत) रु.
२६ प्रोजेक्टि प्रयोग गिे वापत भाडा प्रत्येक तदनको रु.
२७ गा. पा.हल प्रयोग गिे वापत प्रतततदन रु.
२८ गा. पा.हल प्रयोग गिे वापत वडा नं. ६ ि ७ कोप्रतततदन रु.
२९ के खात वजािको टहिा वातहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई तवटौिीवापत प्रतत तर्ट रु.
३० क्याम्पा वजािको टहिा वातहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई तवटौिीवापत प्रतत तर्ट रु.
३१ सिङपाडा वजािको टहिा वातहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई तवटौिीवापत प्रतत तर्ट रु.
३२ समयगढ वजािको टहिा वातहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई तवटौिी वापतप्रतत तर्ट रु.
३३ मंगलवािे वजािको टहिा वातहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई तवटौिीवापत प्रतत तर्ट रु.
३४ गेउरिया वजािको टहिा वातहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई तवटौिीवापत प्रतत तर्ट रु.
३५ िंगपिु वजािको टहिा वातहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई तवटौिीवापत प्रतत तर्ट रु.
३६ बाह्रघिे वजािको टहिा वातहि व्यापाि गने व्यापािीहरुलाई तवटौिीवापत प्रतत तर्ट रु.
३७ जे. तस. तभ. प्रयोग गदात प्रतत घण्टा
३८ ठूला उद्योग
३९ मझौला उद्योग
४० साना उद्योग
४१ िंग उद्योग
४२ तवतभन्न मेतसनिीका पाटपजु ात उत्पादन गने उद्योग
४३ ट्याक्टि प्रयोग गदात गाउँ कायतपातलकाले तनर्तय गिे बमोतजम हुने
क्र. स.
१
२
३
४
५
६
७

सडक सेवा शुल्क
ठूला िक तटपि लिी ि अन्य हेतभ गाडी आतद
ठुला बस तमनी िक आतद
तमनी बस
ियाक्टि
तनजी वा भाडाका तजप काि तपक अप भेन माइक्रो आतद
टेम्पो अटो आतद
तसतट सर्ािी

क्र. स.

सडक सेवा शल्ु क
१
२
३
४
५

१०,०००।–
५०००।–
२०००।–
५०००।–
५०००।–

वादषयक
६५००।००
५५०० ।००
५००० ।००
५००० ।००
२५०० ।००
२००० ।००
१५०० ।००
दैतनक

तिपि
िक
ट्याक्टि
वस
माइक्रो
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६ भेन तपक्अप
७ अटो
८ तसटी
मातथ उल्लेतखत सवािी सािन मध्ये कमल गाउँपातलका क्षेि तभिका खोलाबाट वालुवा तनकाली सडक प्रवेश गदात तपतशलको दििे टमा
थप शल्ु क असल
ु गरिनेछ।
९ तिपि
१० िक
११ ट्याक्टि
कमल गाउुँपादलकाको दवदनयोजन ऐन—२०७६
कमल गाउँपातलकाको आतथतक वर्त २०७६।०७७ को सेवा ि कायतहरुको लातग स्थानीय सतञ्चतकोर्बाट के ही िकम खचत गने ि तवतनयोजन गने सम्बन्िमा
व्यवस्था गनत बनेको ऐन
सभाबाट स्वीकृत दमदतः २०७६।०३।०९
प्रस्तावनाः
कमल गाउँपातलकाको आतथतक वर्त २०७६।०७७ को सेवा ि कायतहरुका लातग सतञ्चत कोर्बाट के ही िकम खचत गने अतिकाि तदन ि सो िकम तवतनयोजन
गनत वाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संतविानको िािा २२९ को उपिािा (२) बमोतजम कमल गाउँपातलकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.संदक्षप्त नाम र प्रारम्भः
(१)यस ऐनको नाम “कमल गाउँपातलकाको तवतनयोजन ऐन, २०७६” िहेको छ ।
(२) यो ऐन तरुु न्तप्रािम्भ हुनेछ ।
२.आदथयक वषय २०७६।०७७को दनदमि सदञ्चतकोषबाट रकमखचय गने अदधकारः
(१) आतथतक वर्त २०७६।०७७ को तनतमत्त गाउँकायतपातलका, वडा सतमतत, तवर्यगत शाखाले गने सेवा ि कायतहरुका तनतमत्त अनसु चू ी १ मा उल्लेतखत
चालू खचत, पँतू जगत खचत ि तबत्तीय व्यवस्थाको िकम समेत गरि जम्मा िकम रु. ६२५४९२०००।–(अक्षिे पी वैसठ्ठी किोड चौउन्न लाख वयानव्वे हजाि
रुपैयामाि) मा नबढाई तनतदतष्ट गरिए बमोतजम सतञ्चत कोर्बाट खचत गनत सतकनेछ ।
३. दवदनयोजनः
(१) यस ऐनद्घािा सतञ्चत कोर्बाट खचत गनत अतिकाि तदइएको िकम आतथतक वर्त २०७६।०७७ को तनतमत्त कमल गाउँपातलको गाउँकायतपातलका,
वडा सतमतत ि तवर्यगत शाखाले गने सेवा ि कायतहरुको तनतमत्त तवतनयोजन गरिनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा जनु सक
ु ै कुिा लेतखएको भएतापतन कायतपातलका, वडा सतमतत ि तवर्यगत शाखाले गने सेवा ि कायतहरुको तनतमत्त तवतनयोजन
गिे को िकममध्ये कुनैमा वचत हुने ि कुनैमा अपगु हुने देतखन आएमा गाउँकायतपातलकाले वचत हुने शीर्तकबाट नपगु हुने शीर्तकमा िकम सानत सक्नेछ ।
यसिी िकमसादात एक शीर्तकबाट सो शीर्तकको जम्मा िकमको १० प्रततशतमा नबढ्ने गरि कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्तकहरुबाट अको एक वा एक
भन्दा बढी शीर्तकहरुमा िकम सानत तथा तनकासा ि खचत जनाउन सतकनेछ । पँतू जगत खचत ि तवत्तीय व्यवस्थातर्त तवतनयोतजत िकम साँवा भक्त
ु ानी खचत ि
व्याज भक्त
ु ानी खचत शीर्तकमा बाहेक अन्य चालू खचत शीर्तकतर्त सानत ि तवत्तीय व्यवस्था अन्तगतत साँवा भक्त
ु ानी खचततर्त तबतनयोतजत िकम धयाज
भक्त
ु ानी खचत शीर्तकमा बाहेक अन्यि सानत सतकने छै न ।
ति चालु तथापँतू जगतखचत ि तवत्तीयव्यवस्थाको खचत व्यहोनत एक स्रोतबाट अको स्रोतमा िकम सानत सतकनेछ ।
(३)उपदर्ा (२) माजनु सक
ु ै कुिा लेतखएको भएतापतन एक शीर्तकबाट सो शीर्तकको जम्मा स्वीकृ त िकमको १० प्रततशत भन्दा बढ्ने गरि कुनै एक वा
एक भन्दा बढी शीर्तकहरुमा िकम सानत पिे मा गाउँसभाको स्वीकृ तत तलनु पनेछ ।
अनुसूची–१
(दफा२ सुँग सम्बनधीत)
नेपालको सतं विानको िािा २२९ (२) बमोतजम
संदञ्चतकोषबाट दवदनयोजन िने रकम
क्र.सं.
शीर्तकको नाम
तवतनयोतजत िकम
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१
२
३
४
५
६

गाउँकायतपातलका तर्त चालु तर्त
गाउँकायतपातलका तर्त पँजू ीगत
वडा स्तिीय कायतक्रम तर्त
सशतत अनुदान तर्त
सामातजक सिु क्षा भत्ता
कूल जम्मा

१९०८४२

यस गाउुँपादलकाको पाचौं गाउुँसभाबाट तपदसल बमोदजमका दवषयमा छलफल गरर आवश्यक दनणयय गररयोः
दनणयय नं. १ जग्गाको भोगादधकार प्राप्त तथा उपयोग सम्बनधमाः
चालु आ.व. ०७६।७७ मा गाउँपातलकाको कायातलय भवन तनमातर् गनतका लातग सवतदलीय एवं सवतपक्षीय सहमतत तथा गाउँसभामा सश
ं ोिन प्रस्तावका रुपमा
पेश भएका सझु ावहरु समेतका आिािमा कमल गाउँपातलकाको क्षेिातिकाि तभि पने ितुवामाई वृक्षािोर् आयोजनाले उपयोग गरििहेको जग्गाको
भोगातिकाि प्राप्त गरि सो स्थानमा गाउँपातलकाको कायातलय भवन तनमातर्, र्लर्ूल खेती तथा पयतटकीय क्षेि तनमातर्का लातग सम्बन्िीत तनकायमा प्रतक्रया
अगातड बढाउने साथै उपिोक्त कायतहरु गनतका लातग वाताविर्ीय प्रभाव मल्ु याङकन गिी प्रततवेदन प्राप्त गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय न.ं २ बोडय बैठकका दनणययिरु अनमु ोदन गने सम्बनधमाः
कमल गाउंपातलकाको कायतपातलका बैठक बाट आ. व. २०७५।७६ को हालसम्म भए गरिएका सम्पूर्त तनर्तयहरु तथा चालु आ. व. मा हालसम्म सञ्चालन
भइत सम्पन्न भएका सम्पर्ु त योजना तथा कायतक्रमको अनुगमन सतमततवाट भएका अनुगमन ि उक्त योजना तथा कायतक्रमको भक्त
ु ानीलाइत अनुमोदन गने तनर्तय
गरियो ।
दनणयय न.ं ३ गाउुँपादलकाको राजश्व सङकलन तथा सश
ं ोधन सम्बनधमाः
िाजश्व सङकलन सम्बन्िी नीतत तथा कायतक्रमलाई िाजश्व पिामशत सतमततको तसर्ारिस अनुसाि, िाजश्व सङकलन सम्बन्िी अनुसचू ीमा उल्लेख भएका कि
तथा िाजश्वका दिहरुलाई स्वीकृ त गरि चालु आ.व. मा लागु गने तनर्तय गरियो । साथै सम्पर्ू त उद्योग, धयापाि तथा व्यवसायलाई दतात, नवीकिर् लगायतका
प्रतक्रयामा अतनवायत गिाई सम्पर्ू त व्यापाि व्यवसायलाई किको दायिामा ल्याउने कायतलाई अतभयानकै रुपमा सञ्चालन गरि गाउंपातलकाको आन्तरिक
आयलाई बढोत्तिी गने कायत तवतभन्न सिोकािवाला तनकाय सँगको सहकायतमा सम्पन्न गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. ४ बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीदत सम्बनधमाः
आ.व. २०७६।७७ देतख बालमैिी स्थानीय शासन िर्नीतत २०६८ ि बालमैिी स्थानीय शासन कायततवतिले तनतदतष्ट गिे अनुसाि बालमैिी स्थानीय शासन
अवलम्वन गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय न.ं ५ भवन दनमायण सदं िता कायायनवयन काययदवदध तथा नक्सा पास नीदत सम्बनधमाः
कमल गाउँपातलकाको "संशोतित भवन तथा योजना मापदण्ड २०७५"को आिािमा भवन तनमातर् संतहता कायातन्वयन कायततवति तथा नक्सा पास नीतत
देहाय बमोतजम स्वीकृ त गरियो
गाउँको सन्ु दितालाई कायम िाख्दै व्यवतस्थत तथा सिु तक्षत एवम् समृद्ध गाउँ तनमातर् गनत गाउँ तभि तनमातर् हुने भवन तथा अन्य भौततक संिचनाहरु भवन
सतं हता तथा मापदण्डको परिति तभि तनमातर् गने गिाउने साथै सिल ि सहज ढगं बाट सबै गाउँपातलकावासीहरुलाई सेवा प्रवाह गनत सतकयोस् भन्ने उद्धेश्यले
नक्सा पास तथा तनमातर् ईजाजत सम्बन्िी तनम्नानुसािको नीतत अवलम्वन गरिएको छ ।
१) “ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ “ बमोतजम आ.व.२०६९/०७० देतख कायातन्वयनमा ल्याइएको नेपाल िातरिय भवन तनमातर् सतं हता २०६० को
कायातन्वयन कायततवति, भवन तथा योजना मापदण्ड – २०६९ ि आिािभतू तनमातर् मापदण्ड मा आिािीत भवन तनमातर् कायत गने गिाउने कायतलाई तनिन्तिता
तदँदै यस गा.पा.को दोस्रो गाउँ सभाबाट अझ प्रभावकािी ढंगबाट कायातन्वयन गनत गिाउन आ.व. २०७५/०७६ को लातग गाउँका सबै क्षेिमा लागु गरिएको
देहाय अनुसािको नीतत तथा िाजश्व दिलाई तनिन्तिता प्रदान गरिएको छ ।
१. नक्सापास धरौटी :घि नक्सा पास वापतको ििौटी िकम तलइने छै न ।
१. नक्सा पासका लादग पेश गनयु पने प्रमाण कागजात :क. नागरिकताको प्रमातर्त प्रतततलतप ।
ख. जग्गा िनी प्रमार् पजू ातको प्रमातर्त प्रतततलतप ।
ग. तनमातर् हुने सिं चना िहेको जग्गाको प्रमातर्त सक्कल र्ायल नक्सा ।
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घ.
ङ.
च.
छ.
ज.
झ.
ञ.
ट.
ठ.
ड.

२.
३.

सम्पतत्त कि तथा भतू म कि बुझाएको िसीदको प्रतततलतप ।
चाितकल्लाको सतं ियािको नाम,थि ि ठे गाना ।
तनमातर् हुने घि संिचनाको पाँच प्रतत A3 Size मा Structural ि Architectural नक्सा पेश गनुतपनेछ साथै नक्सामा घि-िनीको सही अतनवायत हुनुपने ।
घििनीको ५ प्रतत पास-पोटत साइजको र्ोटो ।
साना तनमातर् व्यवसायी / तनमातर्कमीको नवीकिर् भएको प्रमार्-पिको प्रतततलतप ।
घि नक्सा आवेदनमा नक्सा बनाउने प्रातवतिकको नाम,थि ि योग्यता खल
ु ेको ईजाजत प्राप्त र्मत / कन्सल्टेन्सीको सही छाप हुनु पने साथै कन्सल्टेन्सी र्मत
नवीकिर् गरिएको प्रमार् अतनवायत संलग्न हुनुपने ।
अतमनले नापजाँच गिे को प्रततवेदन ।
नक्सा पासको आवेदन पेश गदात सम्पूर्त कागजातहरुको सक्कलै प्रमार् ल्याउनु पनेछ।
उल्लेतखत कागजात सतहत गा.पा. बाट पाइने नक्सा पासको आवेदन र्ािाम भरि नक्सा पास वापत लाग्ने दस्तुि बुझाई घिनक्सा दतात गनुत पनेछ ।
सम्बन्िीत वडाध्यक्षले हस्ताक्षि गिे को तसर्ारिश पि ।
तनमातर् हुने घि सिं चनाको नक्सामा सो को चािै तर्त को मोहडा,स्के लमा साईट प्लान ि लोके शन प्लान,सेक्सन,बाटोको चौडाई,नक्साको स्के ल,बाटोको
सेटधयाक,जग्गाको क्षेिर्ल,जग्गाको तकत्ता नम्बि,ग्राउण्ड कभिे ज एरिया,जग्गा िनीको नाम थि,ठे गाना,तमतत,सम्बन्िीत कन्सलटेन्सीको नाम ि आतिकारिक
प्रातवतिकको नाम,योग्यता ि सतहछाप सतहत स्िकचिल ड्रईङको तडटेल अतनवायत उल्लेख गिे को हुनु पनेछ ।
लोकमागत ि अन्य मख्ु य तथा शाखा सडकहरुमा तनम्नानुसाि न्यूनतम सेटधयाक छाडी घि,सेफ्टीट्याङकी, बिन्डा, बादतली जस्ता स्थायी तनमातर् कायतहरु
गनुतपनेछ ।
सडकको तबचबाट दायाुँ-बायाुँ छोड्नु
क्र.स.
बाटोको चौडाई( अदधकार क्षेत्र)
पने(सेटब्याक)
१
पवू त-पतिम िाजमागत / लोकमागत
१०५ तर्ट
२
६० तर्ट
३६ तर्ट
३
५० तर्ट
३१ तर्ट
४
४० तर्ट
२८ तर्ट
५
३० तर्ट
२५ तर्ट
६
१५ देतख २० तर्ट
१६ तर्ट
७
१४ तर्ट वा सो भन्दा कम चौडाइ भएका साथै तव.स.
१२ तर्ट ३ इन्च (सडकको मोड वा घुम्तीमा २०% थप
२०६९ श्रावर् भन्दा अतघ खल
े
क
ा
प
ि
ानो
बाटाहरुमा
चौडाई हुनपु ने)
ु
ू

भवन दनमायण गदाय पछादड दकनारा र दायाुँ-बायाुँ दकनारामा छाड्नु पने दूरी
क. झ्याल-ढोका िाखी भवन तनमातर् गनुत पदात जग्गाको पछातड तकनािा एवं दवु ै छे उ जतापरट्ट झ्याल-ढोका िाखने हो त्यतापतट कम्तीमा ३ तर्ट ३ ईन्च छाड्नु
पदतछ । ति सावतजतनक जग्गाको साँितर्त ि सडकसँग जोतडएको तकनािा तर्त बाहेक अन्य साँतियािको तकनािा तर्त झ्याल-ढोका निाखी भवन तनमातर् गनत
प्रस्ताव आएमा आफ्नो साँिबाट तनमातर् गनत सतकने छ । ति त्यसिी साँिबाट तनमातर् गदात कुनै पतन तकतसमको भेतण्टलेसन, ग्रील, तशशा,आतद िाख्न
पाईने छै न ।
ख. झ्याल-ढोका निाखी भवन तनमातर् गनत प्रस्ताव गरिएको तकनािा तर्त सावतजतनक जग्गा पिे को अवस्थामा उक्त सावतजतनक जग्गा सँगको साँिपतछ कम्तीमा
३ तर्ट ३ ईन्च सेट-धयाक छोड्नु पदतछ । नदी, कुलो, होली, खोल्सी, नहि, पैनीको तकनािा देतख भवनको भाग सम्म छाड्नुपने न्यूनतम दिू ी नदी, कुलो,
होली, खोल्सी, नहि, पैनीसँग जोतडएको जग्गामा भवन तनमातर्को लातग प्रस्ताव गदात तनम्न बमोतजमको दिु ी छोडेि माि तनमातर् गनत स्वीकृ तत तदइने छ ।
ग. नदी
- तटबन्ि भएको अवस्थामा ; १० तमटि छाड्ने
- तटबन्ि नभएको अवस्थामा ; ३० तमटि छाड्ने
घ. नहि, होली, खोल्सी - तटबन्ि भएको अवस्थामा ; २ तमटि छाड्ने
- तटबन्ि नभएको अवस्थामा ; ३० तमटि छाड्ने
ङ. कुलो,पैनी
- १ तमटि छाड्ने
तनमातर्को लातग प्रस्तातवत जग्गा ि नदी,कुलोको तसमाना नापी नक्सा अनुसाि तनिातिर् गरिनेछ ।
दवद्युतःतनमातर्को लातग प्रस्तातवत भवन,जग्गाबाट तवितु को ताि नतजकै भएको अवस्थामा ‘ िाईट अर् वे ‘ टाविको के न्र तवन्द(ु लाईन के न्र तवन्द)ु बाट प्रातिकिर्को
तनयम अनुसाि दायाँ-बायाँ छोडेि भवन तनमातर् गनुत पनेछ ।
४. तव.स. २०६९ श्रावर्भन्दा अतघ खलु ेको साथै १४ तर्ट भन्दा कम चौडाई भई ६० तमटि भन्दा कम लम्बाई भएका साथै तनकास नभएका बाटाहरु ि तनकास
भएका आग्ले बाटाहरुमा कम्तीमा १० तर्टबाटाको चौडाइ कायम गरि तकनािबाट ३ तर्ट ३ इन्च छोडी संिचना तनमातर् गनुत पनेछ ।
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५. यो कायततवति कायातन्वयन पिात तकत्ता काट भएको घडेिीको न्यूनतम क्षेिर्ल वजाि क्षेिमा ३ ििु ि ग्रामीर् क्षेिमा ५ ििु सम्मको क्षेिर्लमा घितनमातर् गनत
सतकने छ ।
६. जग्गा िनीले संिचना तनमातर् हुने जग्गाको तसमाना अतमनद्घािा एतकन गिे को हुने पनेछ ।
७. नक्सा पासको १५ तदने सचू ना प्रकातशत गरि सँतियािको नाउँमा जािी गरिएको सचू ना सम्बन्िीत सँतियािलाई बझु ाउनु पनेछ साथै गाँउपातलका ि सम्बन्िीत
तनमातर् स्थलमा सचू ना टाँस गरिनेछ। सँतियािहरु र्े ला नपिी बुझाउन नसक्ने अवस्था तसजतना भएमा सो सम्बन्िी वडाध्यक्ष अथवा वडा सतचबको िोहबिमा
सजततमन मचु ल्ु का तयाि गरि सम्बन्िीत गाउँपातलकाको कमतचािीले प्रततवेदन पेश गनुत पनेछ । १६ तदनपतछ स्थलगत सजततमन गदात समेत संतियाि नभेतटएमा
सम्बन्िीत घििनीबाट पतिकामा लाग्ने िकम तलई तनज सँतियािको नाममा स्थानीय पतिका मार्त त् न्यूनतम ७ तदने हकदाबी सम्बन्िी अतन्तम सचू ना जािी गने
ि सो अवति तभि पतन सतं ियाि उपतस्थत नभएमा कमल गा.पा.को अतमन वा नापी कायातलयको अतमनको स्थलगत नापजाँच प्रततवेदन पेश भएमा
नक्सापासको प्रतक्रया अगातड बढाइनेछ ।
८. गाउँपातलकाबाट प्रकातशत १५ तदने सचू ना सतं ियािले बझु ीतलए पतन समयतभि गाउँपातलकामा दाबी तबिोि नगरि सजततमनमा सतं ियािले बस्न नमानेमा
नक्सापासको प्रतक्रया िोक्का गरिने छै न ति घििनीले अतमनको प्रततवेदन पेश गनुतपनेछ ।
९. इजाजत प्राप्त साना तनमातर् व्यवसायी / तनमातर्कमीको सही भए पिात प्रथम चिर्को तनमातर् ईजाजत तलई गा.पा.को ईतन्जतनयि / कन्सलटेन्सीको
ईतन्जतनयि द्घािा घिको लेआउट गिाउनु पनेछ । घि तनमातर् शरुु गिे पतछ जाली सतहत तपलिको िड बुनेि जगमा आवश्यकता अनुसाि जग
बन्िन(StrapBeam/Foundation Beam) सतहत ढलाई गनत अगातड नै सम्बन्िीत कन्सलटेन्सीको प्रातवतिक तथा गा.पा. को ईतन्जतनयिलाई अतनवायत
तनिीक्षर् गिाउनु पनेछ ।
१०. घि तनमातर्को क्रममा सम्बन्िीत कन्सलटेन्सीका प्रातवतिक ि गाउँपातलकाको ईतन्जतनयिलाई अतनवायत तनिीक्षर् गिाई ढलाई गनत ि अगातड ि ढलाई गदै गिेको
र्ोटो समेत गा.पा. मा अतनवायत पेश गनुत पने महत्वपर्ू त चिर्हरु :क) Strap Beam/Foundation Beam सतहतको जगको तपलिको िड ि जग ढलाई गदे गिे को,
ख) टाई तबमको िड बुतनसके को ि टाई तबम ढलाई गदे गिे को,
ग) तसंढी,स्लाब,तबम साथै स्लाबको िड बुतनसके को ि ढलाई गदै गिे को
घ) अन्य तला भए “ग” मा उल्लेख गरिएको चिर्को
११. कमल गाउँपातलका क्षेितभि नक्सापासको प्रतक्रया पूिा नगरि भवनहरु तनमातर् गनेलाई गाउँपातलकाबाट तनमातर् कायत िोक्का िाखी खानेपानी, तवद्यतु ,
टेतलर्ोन, पारिवारिक लगत जस्ता अन्य कुनैपतन तकतसमको तसर्ारिस ि सेवा सतु विा उपलधि गिाईने छै न साथै उक्त संिचना गाउँपातलकाले तनयम अनुसाि
भत्काउन सक्नेछ ।
१२. घिको नक्सापासको लातग पतहलो प्राथतमकता तदई गाउँपातलकाको अतमनलाई खटाउने व्यवस्था गरिने छ।
१३. घि,कम्पाउण्डबाल नक्सापासको १५ तदने हकदाबीको सचू नाको म्याद सतकए पतछ नक्सापासको सजततमन गनत सम्बन्िीत व्यतक्तले सम्बन्िीत शाखामा सम्पकत
िाख्नु पनेछ ि सम्बन्िीत शाखाबाट सजततमन गनत तदएको समयमा तनवेदकले सम्बन्िीत स्थानमा संतियाि तथा छितछमेकीहरु भेला गिाएि िाख्नु पनेछ ।
१४. घि कम्पाउण्डबाल नक्सापासका लातग सजततमन बुझी प्रतक्रया पिू ा गिे पतछ इजाजत प्राप्त साना तनमातर् व्यवसायी/ तनमातर्कमीलाई सहीछाप गिाई तनयमानुसाि
प्रथम चिर्को तनमातर् ईजाजत पि तदइनेछ। ईजाजत प्राप्त भए पिात् गा.पा.ले तोके को ईतञ्जतनयिबाट िे खाङकन (लेआउट) गिाएि माि तनमातर् कायत शरुु गनुत
पनेछ ि सो को प्रततवेदन प्रातवतिकले पेश गनुत पनेछ ।
१५. गाउँपातलकाको प्रातवतिकबाट घि/संिचनाको िे खाङकन (लेआउट) गिे को प्रातवतिक प्रततवेदन सतहत नक्सा अनुसाि प्रातवतिकले िे खाङकन गिे अनुरुप नै
घिको तप्लन्थ लेबलसम्मको तनमातर् कायत सतकएको जानकािी सतहत तनमातर् कायतमा संलग्न कन्सलटेन्सीको प्रातवतिक तथा साना तनमातर्
व्यवसायी/तनमातर्कमीको सतहछाप सतहतको प्रततवेदन संलग्न िाखी तनवेदन तदए पिात् गाउँपातलकाको प्रातवतिकबाट स्थलगत जाँच गरि प्रातवतिक
प्रततवेदन पेश भएपतछ दोस्रो चिर्को (Super Structure)को तनमातर् गनत तनमातर् ईजाजत तदइनेछ । ति ईजाजत अनुसाि नभएमा तनयमानुसाि नक्सा
संशोिन गरि पेश गनुत पनेछ ।
१६. नगि क्षेिमा तवपदमा बाहेक माईतकङ गनत पाइने छैन ।
जरिवाना सम्बन्िी व्यवस्था :नक्सापासको नीततगत प्रतक्रया भन्दा बातहि गई तनमातर् कायत गनेलाई तनम्न अनुसाि जरिवाना हुनेछ ।
क) तनमातर् इजाजत तलई म्यादतभि म्याद थपको लातग तनवेदन तदएमा क्रमश ;चालु िाजश्वको ५ प्रततशत,म्याद नाघेको ६ मतहना सम्म १० प्रततशत ि ६
मतहना देतख १ वर्त सम्म तनवेदन तदएमा २५ प्रततशत जरिवाना तलई तनमातर् इजाजतको म्याद थप गनत सतकनेछ।ि सो भन्दा बढी म्याद नाघेको हकमा
तनमातर् इजाजतको म्याद थप गरिने छै न ।
ख) तनमातर् इजाजत तलई भवन तनमातर् संतहता तथा मापदण्ड अनुरुप घिको तनमातर् कायत सम्पन्न गरि म्याद गजु ािी िीतपवू तक नक्सापासको लातग गा.पा. मा
तनवेदन तदएमा क्रमश ; म्याद नाघेको ६ मतहना तभि भए चालु िाजश्वको १० प्रततशत, ६ मतहना देतख १ वर्त तभि भए चालु िाजश्वको २५ प्रततशत ि सो
भन्दा बढी समय गजु ािी तदएमा चालु िाजश्को ५० प्रततशत जरिवाना तलई नक्सा पास प्रतक्रया अगातड बढाउन सतकनेछ। ति लामो समय सम्म सम्पन्न
प्रमार् पि नतलई िहँदा तनमातर् इजाजत तददं ाको मापदण्ड ि हालको मापदण्डमा परिवततन भई सम्पन्न प्रमार् पि तदन नसतकने अवस्था भएमा सम्पन्न
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ग)

घ)

ङ)

च)

छ)

प्रमार् पि तदन गाउँपातलका बाध्य हुने छै न। गाउँपातलकाको ईतन्जतनयिले स्थलगत तनिीक्षर् गरि पेश गिे को प्रततवेदन अनुसाि प्रतक्रया अगातड बढाईनेछ
।
सािािर्तया तनवेदन दतात भएको १६ औ तदन सजततमन गिाई साँि-संतियािको पिू ा सही नगिाई वा अन्य कािर्बश प्रथम चिर्को इजाजत नतलई
घििनी आर्ै ले तनमातर् कायत शरुु (तप्लन्थ लेभल भन्दा कम) गिे को घििनीको हकमा यतद गा.पा.को प्रातवतिकबाट स्थलगत चेकजाँच गदात उक्त तनमातर्
शरुु गरिएको घि भवन तनमातर् संतहता तथा मापदण्ड अनुसाि भएमा चालु िाजश्वको ५० प्रततशत जरिवाना तलई प्रतक्रया पिू ा गनत लगाई सम्बन्िीत
कन्सलटेन्सीको आतिकारिक प्रातवतिकको प्रततवेदन ि साना तनमातर् व्यवसायी/तनमातर्कमीको प्रततवेदन अतनवायत सल
ं ग्म िाखी पेश गिे मा प्रथम
चिर्को इजाजत तदइनेछ।साथै तनमातर् इजाजत नतलई तनमातर् कायत अतघ बढाउने घििनी लगायत सम्बन्िीत कन्सलटेन्सी ि साना तनमातर्
व्यवसायी/तनमातर्कमीलाई समेत गाउँपातलकाको तनयम अनुसाि कािवाही गरिनेछ ।
गाउँपातलकामा घिनक्सा आवेदन दतात गिे को ति १६ औ तदन पतछ सजततमनको लातग सम्पकत मा नआई वा सजततमन नगिाई तबना इजाजत तनमातर् कायत
शरुु (तप्लन्थ लेभल भन्दा कम)गिे का
िाजश्को ७५% जरिबाना तलई सजततमन प्रतक्रया पिू ा गिाई सम्बन्िीत कन्सलटेन्सीको आतिकारिक प्रातवतिकको प्रततवेदन ि साना तनमातन
व्यवसायी/तनमातर्कमीको प्रततवेदन अतनवायत संलग्न िाखी पेश गिे मा प्रथम चिर्को इजाजत पि उपलधि गिाइनेछ।साथै तनमातर् इजाजत नतलई कायत
अतघ बढाउने घििनी लगायत सम्बन्िीत कन्सलटेन्सी ि साना तनमातर् व्यवसायी/तनमातर्कमीलाई समेत गाँउपातलकाको तनयम अनुसाि कािवाही
गरिनेछ ।
प्रथम चिर् तनमातर् इजाजत पि तलई दोस्रो चिर्को तनमातर् इजाजत पि नतलई घिको छत ढलाई गिे ि तर्तनतसङ गदै गिे को घििनीको हकमा चालु
िाजश्वको २५% जरिवाना तलई गा.पा.को प्रातवतिकबाट स्थलगत चेकजाँच गदात भवन संतहता ि मापदण्ड अनुरुप भएको पाइएमा साथै साना तनमातर्
व्यवसायी/तनमातर्कमी ि कन्सलटेन्सीको प्रातवतिकबाट समेत प्रततवेदन प्राप्त भएमा दोस्रो चिर्को बाँकी तनमातर् इजाजत तदन सतकनेछ।साथै तनमातर्
इजाजत नतलई तनमातर् कायत अतघ बढाउने घििनी लगायत सम्बन्िीत कन्सलटेन्सी ि साना तनमातर् व्यवसायी/तनमातर्कमीलाई समेत गाउँपातलकाको
तनयम अनुसाि कािवाही गरिनेछ ।
गाउँपातलकामा आवेदन दतात गिे को ति सजततमन नगिाई कुनै चिर्को इजाजत नतलई तनमातर् सम्पन्न गिे को घि िनीहरुको हकमा गा.पा.को
प्रातवतिकबाट स्थलगत चेकजाँच गदात भवन सतं हता तथा मापदण्ड अनरुु प नै बनेको देतखएमा वा सम्बन्िीत कन्सलटेन्सीले ि साना तनमातर्
व्यवसायी/तनमातर्कमीले समेत भवन संतहता तथा मापदण्ड अनुसाि भएको आतिकारिक प्रततवेदन तदएमा,स्थलगत सजततमनमा समेत तकटानी आएमा
गाउँपातलकाको ईतन्जतनयिले समेत भवन संतहता तथा मापदण्ड अनुरुप भएको प्रततवेदन तदएमा चालु िाजश्वको १००%(प्रततशत) ले जरिवाना तलई
सजततमन प्रतक्रया पिू ा गिाई सम्पन्न प्रमार् पि तदन सतकनेछ ति भवन संतहता तथा मापदण्ड तवपिीत तनमातर् भएमा कुनै प्रमार् पि नदीई बेचतबखन तथा
गा.पा. बाट पाउने सेवा सतु विा समेत िोक्का िाखीनेछ।मापदण्ड पिू ा गिे को ति भवन सतं हता अनरुु प नभएको भए रु ७।– प्रतत वगत तर्ट जरिवाना ि चालु
िाजश्वको दिले प्रतत वगततर्ट हुन आउने िाजि साथै आवेदन र्ािाम वापतको िकम असल
ु गरि सजततमन प्रतक्रया पिू ा गरि घिनक्सा तनयतमत गनत
सतकनेछ,ति भवन संतहता अनुरुपको भनी तदन सतकने छै न।यस्ता घिहरुको तला थप गनत वा जोडेि घि तवस्ताि गनत सतकने छै न । साथै एक भन्दा बढी
तला तनमातर् भइतसके को हकमा बढीमा ३(तीन) तला सम्मको घिको नक्सा पेश गदात सम्बन्िीत कन्सलटेन्सीको आतिकारिक प्रातवतिकले नक्सा पास
गनत सतकने प्रततवेदन तदएमा ि सोही अनसु ाि गाउँपातलकाको ईतन्जतनयिले पतन नक्सा तनयतमत गनत सतकने प्रततवेदन तदएमा माि उक्त घिको नक्सा
तनयतमत गनत सतकनेछ।साथै तनमातर् इजाजत नतलई तनमातर् कायत अतघ बढाउने घििनी लगायत सम्बन्िीत कन्सलटेन्सी ि साना तनमातर्
व्यवसायी/तनमातर्कमीलाई समेत गाउँपातलकाको तनयम अनुसाि कािबाही गरिनेछ ।
नक्सा पास प्रतक्रयामा नआएका अथवा तनमातर् इजाजत नतलई आर्ूखसु ी घि तनमातर् गने घििनीहरुको हकमा सम्बन्िीत कन्सलटेन्सीले आतिकारिक
प्रातवतिकको सही छाप सतहत नक्सामा घि तनमातर् भएको तमतत उल्लेख गरि घििनीले आवेदन पेश गिे मा गा.पा.को ईतन्जतनयिबाट स्थलगत चेकजाँच
गदात भवन संतहता तथा मापदण्ड अनुसाि भएको वा भवन संतहता अनुसाि नभएता पतन मापदण्ड पिू ा गरि तनमातर् गरिएको हो भनी प्रातवतिक प्रततवेदन
आएमा रु २०।–प्रतत वगत तर्ट जरिवाना ि चालु िाजश्वको दिले प्रतत वगततर्ट हुन आउने िाजि साथै आवेदन र्ािाम वापतको िकम असल
ु गरि सजततमन
प्रतक्रया पिू ा गरि घिनक्सा तनयतमत गनत सतकनेछ,ति भवन संतहता अनुरुपको भनी तदन सतकने छै न।यस्ता घिहरुको तला थप गनत वा जोडेि घि तवस्ताि
गनत सतकने छै न। साथै एक भन्दा बढी तला तनमातर् भइतसके को हकमा बढीमा ३(तीन) तला सम्मको घिको नक्सा पेश गदात सम्बन्िीत कन्सलटेन्सीको
आतिकारिक प्रातवतिकले नक्सा पास गनत सतकने प्रततवेदन तदएमा ि सोही अनुसाि गाउँपातलकाको ईतन्जतनयिले पतन नक्सा तनयतमत गनत सतकने
प्रततवेदन तदएमा माि उक्त घिको नक्सा तनयतमत गनत सतकनेछ।साथै तनमातर् इजाजत नतलई तनमातर् कायत अतघ बढाउने घििनी लगायत सम्बन्िीत
कन्सलटेन्सी ि साना तनमातर् व्यवसायी/तनमातर्कमीलाई समेत गाउँपातलकाको तनयम अनुसाि कािबाही गरिनेछ ।

अनय :तनमातर् सम्पन्न भई म्याद गजु ािी पतछ सम्पन्न प्रमार्-पि तलनेहरुको हकमा सम्बन्िीत कन्सल्टेन्सी/प्रातवतिकले घि/संिचना तनमातर् भएको वास्ततवक तमतत
उल्लेख गरि पेश गनुत पनेछ । साथै स्थलगत सजततमनमा समेत तनमातर् सम्पन्न भएको वास्ततवक तमतत तकटानी भइत आउनु पनेछ ।
दनणयय नं. ७ आय ब्ययको अनुमोदन सम्बनधमाः
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कमल गाउँ पाललका
यस गाउंपातलकाको आ.व. २०७५।०७६ मा भएको आम्दानी ि खचत भक्त
ु ानी लगायत सम्पर्ू त आय तथा व्यय तवविर्लाई अनुमोदन गरियो ।
दनणयय न.ं ८ लेखापररक्षण प्रदतवेदन सम्बनधमाः
यस कमल गाउंपातलकाको आतथतक वर्त २०७४/७५ को अतन्तम लेखापरिक्षर्बाट प्राप्त भएको लेखा परिक्षर् प्रततवेदनमा उल्लेतखत सझु ावहरुलाई तत्काल
कायातन्वयन गदै जाने ि बेरुजहु रुको हकमा आवश्यक प्रतक्रया पिू ा गरि र्छयौट गने अतिकाि गाउंकायतपातलकाको कायातलयलाई तदने तनर्तय गरियो । साथै
उक्त प्रततवेदनमा तनयतमत गनुतपने भनी औल्ं याइएका तवर्यहरुलाई तनयतमत गरियो ।
दनणयय न.ं ९ पेश्की बेरुजु असुल र फछ्यौट सम्बनधमाः
यस कमल गाउंपातलका (सातवक तोपगाछी ि लखनपिु गा.तव.स.) को पेश्की तथा बेरुजु बांकी हुने व्यतक्त, संस्था, तनकायलाई तत्काल र्छयौट गनत सतू चत गने ि
तोतकएको समयमा र्छयौट नगिे मा कानुन बमोतजम असल
ु उपि गने तनर्तय गरियो साथै यस कमल गाउंपातलका (सातवक तोपगाछी ि लखनपिु गा.तव.स.) मा
पेश्की तथा वेरुजु भएका व्यतक्त तथा सस्ं था, तनकायलाई गाउंपातलकाबाट कुनै पतन प्रकािको सेवा सतु विा उपलधि नगिाउने साथै आगामी आ.व.मा कुनै पतन
योजना सञ्चालनमा पेश्की उपलधि नगिाउने तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. ११ गाउुँस्तरीय गुरुयोजना सम्बनधमाः
यस कमल गाउँपातलकास्तिीय यातायात गरुु योजना, ढल व्यवस्थापन गुरुयोजना, र्ोहोि व्यवस्थापनगरुु योजना तथा वस्ती व्यवस्थापन लगायत अन्य
गरुु योजना तयाि गरि कायातन्वयन गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय न.ं १२ गाउुँपादलका क्षेत्र दभत्रका पययटकीय एवं धादमयक स्थल सम्बनधमाः
यस कमल गाउंपातलका क्षेि तभि िहेका बाँसबािी तसमसाि क्षेि (कमल पोखिी), बातल्मकी आश्रम, सािहु ोली लगायत तवतभन्न िातमतक, सांस्कृ ततक,
पयतटतकय एवं ऐततहातसक स्थलहरुको पतहचान गरि एतककृ त वृत्ततचि तनमातर् गरि प्रचाि प्रसाि गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. १३ सम्पदि तथा भूदम कर सम्बनधमाः
आगामी आ.व. ०७५।०७६मा गाउंपातलकाको सम्पर्ू त क्षेिमा सम्पतत्त तथा भतू म कि प्रर्ाली अवलम्वन गरिसतकएको सन्दभतमा उक्त कि प्रर्ालीलाई
प्रोत्सातहत गनत आगामी आ.व.को पौर् मसान्त सम्म कि बुझाउन आउने सेवाग्राहीलाई लाग्ने किमा १० प्रततशत छुट तदने ि आ.व. २०७४।०७५ सम्मको
मालपोत तथा ििु ी कि बापतको असल
ु हुन वाँकी बक्यौता कातततक मसान्तसम्म बुझाउने सेवाग्राहीहरुलाई बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट तदने ि उक्त
म्यादतभि पतन बक्यौता नबुझाउने सेवाग्राहीहरुलाई बढीमा २५ प्रततशत सम्म जरिवाना सतहत बक्यौता असल
ु उपि गने तनर्तय गरियो । सम्पतत्त तथा भूतम कि
सम्बन्िी तवस्तृत तवविर् कमल गाउँपातलकाको आतथतक ऐन २०७६ बमोतजम हुनेछ ।
दनणयय नं. १४ सेवा सुदवधा तथा पाररश्रदमक सम्बनधमाः
यस गाउंपातलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा अन्य पदातिकािीहरुको पारिश्रतमक तथा सेवा सतु विाको तवर्यमा प्रदेश नं. १ को प्रदेश सिकािले
स्थानीय तहका पदातिकािीहरुको लातग तनिातिर् गिे बमोतजम सेवा सतु विा उपलधि गिाउने साथै यस गाउँपातलका वा अन्तगतत कायतित सम्पर्ू त किाि सेवामा
कायतित कमतचािीहरुले सम्झौता बमोतजम खाईपाई आएको शरुु तलब स्के लमा पन्र प्रततशत तथा स्थायी कमतचािी ि अतिकृ त स्तिका किाि सेवामा कायतित
कमतचािीहरुले खाईपाई आएको शरुु तलब स्के लमा दश प्रततशत सतु विा थप गरि भक्त
ु ानी तदने तथा िातरिय महत्वका साथ घोर्र्ा गरिएको भ्रमर् वर्त २०२०
को सर्ल कायातनवयनमा टेवा पयु ातउने उर्द्ेश्यका साथ यस गाउँपातलका वा अन्तगतत १ वर्त भन्दा बढी समय कायतित कमतचािीहरुलाई ½ मतहनाको तलव
सतहत ६ तदन तवदा उपलधि गिाउन गाउँकायतपातलकाको कायातलयलाई स्वीकृ तत प्रदान गरियो ।
दनणयय न.ं १५ गाउुँपादलकामा भिा उपलब्ध गराउने सम्बनधमाः
यस गाउंपातलकाद्विा आ.व. २०७६।०७७ मा सञ्चालन गरिने तातलम।गोष्ठी।सेमीनाि।बैठक तथा बोलपि मल्ू याङकनमा तपतसल बमोतजमका भत्ता उपलधि
गिाउने तनर्तय गरियो।
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पिू ा तदन (६ देतख ९ घण्टा) रु. ६००।०० आवासीय रु. १२००।००
३. सहभागी दैतनक यातायत रु. २००।००
४. सहभागी भत्ता प्रतततदन रु. ५००।००
५. सहयोगी भत्ता रु. ४००।००
६. मसलन्दः
६.१ ७ कायत तदन सम्मको रु. १००।०० तातलम गोष्टी।
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६.२. ७ कायत तदन भन्दा बढी रु. १५०।००
६.३ प्रतशक्षर् सामग्री
६.३.१ ७ तदन सम्मको रु. १०००।००
६.३.२ ७ तदन भन्दा बढीको रु. १५००।००
७. तातलम हल भडा –प्रचतलत वजाि दि अनुसाि।
८. समािोह सहभागी खाना खचत रु. २५०।००
९. व्यानि, प्रमार् पि आतद रु. ५०००।००
१०.वोलपि मल्ू याङकनमा सहभागी तथा अन्य तमतटङ, बैठक प्रतततनतिहरुको दैतनक भत्ता रु. १०००।००
११. योजना तथा कायतक्रम अनुगमनकतातहरुलाई प्रतत, बैठक भत्ता रु. १०००।००
दनणयय नं. १६ कमयचारी दरबनदी र काययरत कमयचारी सम्बनधमाः
कमतचािी दिबन्दी तेिीज सम्बन्िमा संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालयले तनिातिर् गिे को दिबन्दी तेिीजलाई कायम गनुतका साथै गाउँपातलकाको
कायतवोझलाइ मध्यनजि गिी थप दिवन्दीको रुपमा कम्प्युटि अपिे टि १ सहायक कम्प्युटि अपिे टि ८ अ. स. इत. १ दिबन्दी कायम गरि सातबक देतख गा पा
तथा वडा कायातलयमा किाि सेवामा कायतित कम्प्युटि अपिे टि, अ. स. इत. ि सहायक कम्यूटि अपिे टिहरुलाई तनिन्तिता तदने तथा २ जना हलुका सवािी
चालक, १ जना ट्याक्टि सहचालक ि गाउँकायतपातलकाको कायातलय वा अन्तगतत सेवा किािमा कायतित कायातलय सहयोगीहरुलाई तनिन्तिता तदने गरि
आवस्यक व्यवस्था तमलाउन गाउँकायतपातलकाको कायातलयलाई तस्वकृ ती प्रदान गरियो ।
दनणयय नं. १७ मेदसनरी साधन खररद सम्बनधमाः
यस गाउंपातलकाको सेवा प्रवाहलाई तछटो छरितो तल्ु याउने सन्दभतमा आन्तरिक श्रोतबाट भक्त
ु ानी हुने गरि आवश्यकता पतहचान गरि गाउँपातलकाको
तनर्तयानुसाि मोटि साईकल खरिद गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. १८ अनुगमन सदमदत सम्बनधमाः
यस गाउंपातलकामा सञ्चालन हुने योजना तथा कायतक्रमहरुको आवश्यकतानुसाि अनुगमन तथा मल्ू याङ्कन गरि गाउंपातलका समक्ष प्रततवेदन पेश गने
कायतको लातग तपतसल अनसु ािको एउटा अनगु मन सतमतत तनमातर् गने साथै उक्त सतमततको प्रततवेदनको आिािमा माि गाउँकायतपातलका कायातलयबाट
अतन्तम भक्त
ु ानी हुने व्यवस्था तमलाउने भनी तनर्तय गरियो ।
तपसीलः
गाउँपातलका उपाध्यक्ष
— संयोजक
गाउँपातलका प्रमख
प्रशासकीय
अतिकृ
त
वा
तनजले
तोके
को
अतिकृ
त
ु
स्तिका कमतचािी अतिकृ त
— सदस्य
गाउँकायतपातलका कायातलयका ईतन्जतनयि
— सदस्य
कायतपातलका सदस्य श्री निे न्र भट्टिाई
— सदस्य
कायतपातलका सदस्य श्री सीता तनिौला
— सदस्य
योजना शाखाका कमतचािी
— सदस्य सतचव
-उल्लेतखत सतमततमा आवश्यकता अनुसाि अन्य सदस्यलाई आमन्िर् गनत सतकनेछ )
दनणयय नं. १९ सरसफाइ तथा पयायवरणः
यस गाउँपातलकाको आयोजनामा तवतभन्न सिसर्ाइ कायतक्रमहरु सञ्चालन गदै लगीनेछ सो कायतक्रममा व्यापकरुपमा जनसहभागीता जटु ाउन तवतभन्न माध्यमबाट
सचू ना तथा जानकािीहरु प्रचाि तथा प्रशािर् गरिनेछ भने सम्पर्ू त संघ संस्था सिकािी तनकायसँग सहकायत ि समन्वय गरि सिसर्ाइ कायत सञ्चालन गरिने तथा
र्ोहिमैला ऐन तवपिीत काम गनेहरुलाई तनयमानुसाि दण्ड जरिवाना गने ि यसै आ.व. मा गाउँपातलका क्षेितभि कम्तीमा २ वटा सावतजतनक शौचालय तनमातर् गने
तनर्यत गरियो ।

दनणयय नं. २० अदधकार प्रत्यायोजन सम्बनधमाः
कमल गाउँपातलकाको आ.व. २०७६।०७७ को वातर्तक बजेट, नीतत तथा कायतक्रममा उल्लेख भएका मध्ये बजेट, योजना तथा कायतक्रमा आवश्यकता अनुसाि
सामान्य हेिर्े ि, परिमाजतन तथा सश
ं ोिन गनतु पिे मा गाउँकायतपातलका बैठकबाट हेिर्े ि, परिमाजतन तथा संशोिन गनतको लातग अतिकाि प्रत्यायोजन गरियो।
दनणयय नं. २१ दनणयय अनुमोदन सम्बनधमाः
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यस गाउँपातलकाको चौथो गाउँसभा पिात पाँचौ गाउँसभा सम्पन्न हुनुभन्दा अगातड तवतभन्न तमततमा कमल गाउँकायतपातलकाको बोडत बैठक बाट भएका तवतभन्न
योजना, कायतक्रम तथा नीततगत तनर्तय तथा उक्त तनर्तयबाट गरिएको सम्पर्ू त िकम भक्त
ु ानीलाई अनुमोदन गरियो ।
दनणयय नं. २२ सावयजदनक जग्गा सम्बनधमाः
यस गाउँपातलकाको वडा न.ं ३, ४ ि ५ को ितवु ामाई वृक्षािोपर् आयोजना क्षेि तभिको सशस्त्र प्रहिी वल पातथभिा गर् आसपासका तथा अन्य जग्गा समेत के ही
व्यतक्तहरुले व्यतक्तगत दतात प्रतक्रया अगातड बढाएको बुझीन आएको हुदँ ा उक्त दतात प्रतक्रयालाई िोकी उक्त कायतमा संलग्न व्यातक्तहरुलाई कावातही प्रतक्रया अगातड
बढाउन सम्बन्िीत तनकायहरुमा अनुिोि गने तनर्तय गरियो । साथै यस गाउँपातलका क्षेितभिका तवतभन्न स्थान िहेका सावतजतनक, प्रती, ऐलानी लगायतका
जग्गाहरुको खोजतवन तथा लगत तयाि गरि संिक्षर् गने प्रयोजनको लातग तपतसल बमोतजमको सतमतत गठन गरियो ।
क) गाउँपातलका अध्यक्ष
— सदस्य
ख) गाउँपातलका उपाध्यक्ष
— सदस्य
ग) सम्बन्िीत वडाको वडाध्यक्ष — सदस्य
घ) प्रमख
ु प्रशासकीय अतिकृ त — सदस्य सतचव
- सतमततले आवश्यकता अनुसाि वडास्तिीय कायत सतमतत गठन गनत सक्नेछ ।
दनणयय नं. २३ दवदनयोजन ऐन, आदथयक ऐ्न तथा अनय ऐन सम्बनधमाः
यस गाउँपातलकाको पाँचौ गाउँ सभाबाट तनम्नानसु ािका ऐनहरु पािीत गरियो ।
–कमल गाउँपातलकाको आ.व.२०७६/०७७ को तवतनयोजन ऐन –२०७६........१
–कमल गाउँपातलकाको आतथतक ऐन २०७५.... .............. .....................१
–कमल गाउँपातलकाको व्यवसाय प्रवद्घतन ऐन.............. .............. ..............१
दनणयय नं. २४ योजना तथा काययक्रम सञ्चालन सम्बनधमाः
यस गाउँपातलकाको प्रथम गाउँ सभाबाट पािीत आ.व.२०७६।०७७ को बजेट, नीतत तथा कायतक्रम आवश्यक प्रतक्रया पिू ा गरि कायातन्वयन तथा सञ्चालन गनत
कमल गाउँपातलका, गाउँकायतपातलकाको कायातलयलाई अतिकाि प्रदान गरियो ।
दनणयय नं. २५ प्रिरीचौकी सम्वनधमाः
कमल गाउँपातलका तस्थत िंगपुि प्रहिी चौकीलाई पनु ः सञ्चालन साथै वडा नं. १ को सिाङपाडा आसपासको क्षेिमा एउटा प्रहिी चौकी सञ्चालन तथा के खात
प्रहिी चौकीलाई स्तिोन्नतत गनतका लातग संम्वतन्ित तनकायमा आवश्यक पहल गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. २६ योजनाको भुक्तानी सम्वनधमाः
वार्ी मा.तव. कमल ६ झापाको ४ कोठे भवन तनमातर्को लातग तशक्षा समन्वय ईकाई झापा ि वार्ी मा.तव. कमल ६ झापा तबच सम्झौता भै कायत शुरु भएकोमा
तवद्यालयको तर्त बाट धयहोनुत पने भनीएको ३३% िकम तवद्यालयले उक्त िकम जटु ाउन नसतकने भनी पिाचाि गिे को सम्बन्िमा छलर्ल हुदँ ा उक्त तवद्यालयको कुनै
आन्तरिक श्रोत नभएको बझु ीन आएको ि गाउँपातलकामा पतन उक्त िकम थप गने स्रोत नभएको हुदँ ा तशक्षा समन्वय ईकाई झापाबाट सझं ौता बमोतजम प्राप्त हुने
िकम ३६०००००।००-छत्तीस लाख मािबाट सम्पन्न भएको कायतको प्रातवतिक मल्ू याङकन गिाई नापी तकतावको आिािमा ि यस गाउँपातलकाबाट उक्त
तवद्यालयमा झ्याल ढोका ममततको लातग उपलधि गिाईएको रु.४५००००।००बाट समेत उक्त ४ कोठे भवनमा झ्याल ढोका लगाउने कायतमा प्रयोग गरिएको िकम
समेत यसै चालु आ.व. मा भक्त
ु ानी गरितदने व्यवस्था तमलाउन गाउँकायतपातलकाको कायातलयलाई स्वीकृ तत प्रदान गरियो ।
दनणयय नं. २७ योजना कायायनवयन दवदध सम्वनधमाः
यस कमल गाउँपातलकाको आतथतक वर्त २०७६/७७ को पाचौं गाउँसभाबाट स्वीकृ त नीततका लातग, कायतक्रम तथा बजेटमा उल्लेतखत योजनाहरुमध्ये सडक तपच
तथा कल्भटत लगायतका कंतक्रटजन्य तनमातर्का जततसक
ु ै िकमका योजनाहरु ि रु. १००००००।०० दश लाखरुपैयाँ देतख मातथ तवतनयोतजत िकम िहेका योजना
उपभोक्ता सतमतत मार्त त् सञ्चालन नगरि ठे क्का मार्त त् सञ्चालन गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. २८ योजना सञ्चालन तथा सम्पनन सम्वनधमाः
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यस कमल गाउँपातलका क्षेितभि संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि तथा अन्य तनकायहरु मार्त त् ठे क्का वन्दोवस्ती भै सञ्चालनमा िहेका तनमातर्ािीन योजनाहरु
ठे केदाि ि सिोकािवाला तनकायको तढलासस्ु ती एवं लापिबाहीका कािर् समयमा नै कायतसम्पन्न हुन नसतकिहेको सन्दभतमा उक्त योजनाहरु समयमा नै
सम्पन्न गने वाताविर् तसजतना गिाउन सम्बन्िीत तनकायमा पहल गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय न.ं २९ सडक सरु क्षा सम्वनधमाः
पवू त पतिम लोकमागत लगायत गाउँपातलका क्षेितभिका कुनै पतन सडकमा छाडा रुपमा पशचु ौपाया छाड्ने कायतलाई तनरुत्सातहत गनत दण्ड तथा पिु स्कािको नीतत
अवलम्वन गरिनेछ भने सडक ि सडक तकनािामा िाखीने िान, पिाल तथा तवतभन्न तनमातर् सामग्री िाख्नलाई पर्ू त रुपमा तनर्ेि गरिनेछ । यस कायतको लातग
सामातजक सघं सस्था, टोल तवकास सस्ं था, वजाि व्यवस्थापन सतमतत ि सिोकािवाला तनकाय तथा व्यतक्तसँगको सहकायतमा कायतक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ
यस नीतत तवपिीत जुनसक
ु ै कायत भएमा कानुनद्वािा दण्डनीय मानी कम्तीमा रू. ५००।०० देतख ५०००।०० सम्म जरिवाना गने नीतत अवलम्वन गरिनेछ यस
कायतको लातग नेपाल प्रहिी ि िातर्क प्रहिी सँग सहकायत गरि समस्या समािान गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय न.ं ३० ध्वदन प्रदूषण सम्वनधमाः
यस कमल गाउँपातलका क्षेितभि कुनै पतन क्षेिमा अरुलाई असि पनेगरि ध्वतन प्रदर्ू र्जन्य कायतहरु गने गिाउने कायतलाई न्यूनीकिर् तथा तनरुत्सातहत गनत
सामातजक तथा िातमतक संघ सस्था, भजन कीततन टोली/मण्डली, टोल तवकास संस्था, वजाि व्यवस्थापन सतमतत ि
सिोकािवाला तनकाय तथा व्यतक्तसँगको
सहकायतमा अतभयान सञ्चालन गने तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. ३१ दसफाररस दस्तुर छुट सम्वनधमाः
यस कमल गाउँपातलकाको आतथतक ऐन २०७६ को अनुसचू ी ७ मा जे सक
ु ै लेतखएको भए पतन देहायका तवर्यहरुमा तसर्ारिश गदात तनशःु ल्क गने तनर्तय गरियोः
क) कृ तर् सम्बन्िी तसर्ारिश
ख) अपाङ्गता सम्बन्िी तसर्ारिश
ग) तवपद् सम्बन्िी तसर्ारिश
घ) सामातजक सिु क्षा सम्बन्िी तसर्ारिश
ङ) दतलत सम्बन्िी तसर्ारिश
दनणयय नं. ३२ घर नक्शा अदभलेदखकरण सम्वनधमाः
यस कमल गाउँपातलका क्षेि तभि तमतत २०७४ साल आर्ाढ मसान्त भन्दा पतहले सातवक तोपगाछी ि लखनपिु गाउँ तवकास सतमतत हाल कमल गाउँपातलका क्षेि
तभि तनमातर् भएका घि लगायतका सिं चनाहरुको घि अतभलेतखकिर् गदात सातवकमा िाजश्व बझु ाई घि नक्शा पासको प्रमार्पि नतलएका सेवाग्राहीले सातवकमा
बुझाएको िाजश्वले हाल तनिातिर् भएको िाजश्वमा अपगु िकम उक्त सातवकको िाजश्वमा थप गनत लगाई तनयमानुसाि नयाँ प्रतक्रयाबाट घि नक्शा अतभलेतखकिर् गनत
गाउँपातलका गाउँकायतपातलकाको कायातलयलाई स्वीकृ तत प्रदान गरियो साथै यही तमतत २०७५ साल आर्ाढ मसान्त पिात तनमातर् हुने कुनै पतन संिचनाहरुको
अतभलेतखकिर् कायत नगरिने समेत तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. ३३ दोिोररएका योजना तथा काययक्रम सम्वनधमाः
यस गाउँपातलकाको पाचौं गाउँसभाबाट स्वीकृ त नीतत, कायतक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका लतक्षत वगतका बाहेकका गाउँपातलका स्तिीय ि वडास्तिीय योजना
/कायतक्रमहरु दोहोरिएको पाइएमा दोहोरिएका योजना /कायतक्रमहरु मध्ये वडास्तिीय हटाई गाउँपातलका स्तिीय योजना / कायतक्रम माि कायातन्वयन गनत
गाउँकायतपातलका बैठकलाई अतिकाि प्रत्यायोजन गरियो ।

दनणयय न.ं ३४ स्थानीय दररेट सम्वनधमाः
यस कमल गाउँपातलका तभि तनमातर् कायत तथा योजनाका लातग आवश्यक तनमातर् सामग्री लगायत वस्तु तथा सेवाको दििे ट तनिातिर् गरि आगामी २०७६ साल
श्रावर् १ गते देतख सोही अनुसािको दििे ट प्रचलनमा ल्याउने तनर्तय गरियो ।
दनणयय नं. ३५ दवदवधः
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१) नेपाल सिकािको नीतत बमोतजम १ व्यतक्त १ र्लर्ूलको तवरुवा िोप्ने अतभयान सर्ल पानत सम्पर्ू त कमल तनवासी नागरिकहरुमा आह्वान गने ि
यस गाउँपातलकामा तनवाततचत जनप्रतततनति तथा कायतित कमतचािीहरुले अतनवायत र्लर्ूलको तवरुवा िोप्ने ि उक्त कायतमा सहयोग गने तनर्तय
गरियो।
२) यस कमल गाउँपातलकाको वडा नं. ७ मा तनमातर्ािीन औद्योतगक क्षेिको क्षेितभि ऐलानी पती जग्गा तवगत लामो समय देतख जोतभोग गरि
बसोवास गरि आएका तवस्थातपत हुने परिवािहरुको लातग उतचत व्यवस्थापन गनतका लातग सम्बतन्ित तनकायमा पहल गने तनर्तय गरियो।
दनणयय न.ं ३६
न्यातयक सतमततवाट आ. व. २०७५।७६ मा सम्पादन गिे का कायतहरुको प्रततवेदन उपि छलर्ल गिी अनुमोदन गरियो ।
दनणयय नं. ३७
यस नीतत कायतक्रम तथा बजेटमा उल्लेतखत योजना कायतक्रमहरु २०७६ साल जेष्ठ मसान्त सम्म सम्पन्न गिी अतन्तम भक्त
ु ानी गरिसक्ने तनर्तय गरियो ।
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