
 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

पृष्ठभुमि 

 

 

सनु्दर पर्यटकीर् गाउँ बन्न्दपरु  गाउँपालिकाको व्र्वस्थापपकाको रुपमा रहेको सातौं गाउँसभाबाट सवयसम्मत 
रुपिे पाररत नीती, कार्यक्रम, र्ोजना र बजेट तथआ भएका लनर्यर्हरुिाई र्स पनु्स्तकामा समेपटएको छ। 
नेपािको संपवधान, स्तानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ एवं स्थानीर् तहको बापषयक र्ोजना तथा वजेट 
ददग्दर्यन २०७४ िे गरेका व्र्वस्था अनसुार टोि/बस्ती र वडा तहबाट गररएको कार्यक्रम तर्ारी एवं 
गाउँपालिकामा पक्रर्ार्ीि स्थानीर् राजस्व परामर्य सलमलत र र्ोजना तथा बजेट तजुयमा सलमलतका लनर्यर्हरु 
एवं पवज्ञहरुको सझुाव समेतका आधार, आ.व. २०७७/७८ को अवलधका िालग पवकास नीलत, कार्यक्रम, 
र्ोजना र बजेट लनधायरर् गने कार्य गररएको छ। 

 

र्स पटकको र्ो पनु्स्तकामा गाउँपालिकाका गौरबका र्ोजनाहरु, प्रदेर् सरकार र संघीर् सरकारसंग माग 
गने र्ोजनाहरु समेत समेपटएका छन। गत बषय लिईएका नीलतहरुको सलमक्षा गदै र्स बषय तर् गररएका 
क्षेत्रगत पवकास नीलतहरु समेत पनु्स्तकामा समेपटएका छन।् र्स बाहेक क्रमागत आर्ोजनाको सूची तथा 
बजेटको अलभन्न अंग मालनने आलथयक ऐन, पवलनर्ोजन ऐन तथा सोसंग सम्बन्न्धत अनसुचुीहरु समेत सबै 
सरोकारवािाको जानकारीको िालग प्रकान्र्त गररएको छ। नीलत, कार्यक्रम, र्ोजना र बजेट लनधायरर् गने 
कार्यमा संिग्न सबैमा धन्र्वाद दददै लनधायररत कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िालग सम्बन्न्धत 
सबै सरोकारवािहरुसंग सदाझै साथ, सहर्ोग र समन्चर्को अपेक्षा गररएको छ।  

 

 

 

 

 

 

 
बन्न्दपरु गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बन्न्दपरु, तनहुँ। 

 

वेबसाईटः www.bandipurmun.gov.np 

ईमेिः info@bandipurmun.gov.np 

bandipurmunicipality@gmail.com 

फेसवकुः facebook.com/bandipurmun.gov.np 

फोन नं. ०६५-५२०१२३, ५२०००६, ५२०१७७ 

http://www.bandipurmun.gov.np/
mailto:info@bandipurmun.gov.np
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गाउँपालिकाका अध्र्क्ष श्री परु्य लसंह थापा ज्र्बुाट 

सातौं गाउँसभामा प्रस्ततु गररएको 

नीलत तथा कार्यक्रम २०७७ 

२०७७ असार १० गते 

 

 



 

2 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

 

 

यस सम्मान्नत सातौं गाउँसभाका सितयज्यहूरू, 

● मानव सभ्यता तथा मानव जान्तिाईनै चपेटामा पारी न्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैन्िएको कोरोना भाइरस (कोन्भड-१९) 

संक्रमणसंग बदिीपरु गाउँपान्िका जनु्िरहकेो न्वषम पररन्तथन्तमा यस गाउँपान्िकाको सातै गाउँसभामा आन्थिक बषि २०७७/७८ को 

बान्षिक नीन्त तथा कायिक्रम प्रतततु गिछुै। यस नीन्त तथा कायिक्रम माफि त कोन्भड-१९ बाट न्िन्थि बनकेो अथितदरिाई गन्तन्िि 

एवं चिायमान बनाउने साथै बदिीपरुवासी आमाबुबा, िाजभुाई तथा  न्िन्िबन्हनी सबैको जीवन रक्षा गन ेमिु िक्ष न्िएकोछु। 

● नेपािको िासन व्यवतथामा यगुादतकारी पररवतिन ल्याउन तथा वतिमान संघीय िोकतादरीक गणतदरात्मक िासन व्यवतथा तथापना 

गनि सब ैखािका आदिोिन एवं संघषिका क्रममा िहाित प्राप्त गनुिहनुे सम्पणूि ज्ञात अज्ञात अमर िन्हिहरुप्रन्त भावपणूि श्रद्धादजिी 

अपिण गििछु साथै पररवतिनको िान्ग नतेतृ्विायी भनू्मका खेल्न ेअग्रजहरुप्रन्त साथै महत्वपणूि भनू्मका खेल्न ेसवैप्रन्त उच्च सम्मान 

प्रकट गििछू। 

● कोन्भड-१९ बाट तवििे तथा न्वििेमा संक्रन्मत हनुुभएका सब ै नपेािीहरुमा िीघ्र तवात्यिाभको कामना गििछु साथै ज्यान 

गमुाउनुभएका सम्पणूि नेपािीहरुप्रन्त भावपणूि श्रद्धादजिी अपिण गििछु। 

● कोन्भड १९ महामारीबाट बच्न नपेाि सरकारि ेिाग ुगरेको िकडाउनको पणूि पररपािना गनुिभएकोमा सब ैबदिीपरु गाउँपान्िका 

बासीहरुमा िदयबाि ज्ञापन गििछु साथै महामारी संक्रमणको रोकथाम, न्नयदरण तथा उपचारमा अग्रपंन्िमा अहोरार खन्टनु भएका 

जनप्रन्तन्नन्ि, राजनीन्तक िि, तवात्यकमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक कमिचारी, संञ्चारकमी, उद्योगी व्यवसायी तथा नागररक समाज 

साथै कोन्भड १९ उपचार कोषमा तवन्च्छक रुपमा योगिान गनुिहनुे सब ैमहानुभाव एवं संघ संतथाप्रन्त आभार प्रकट गििछु। 

 

सम्मान्नत गउँसभाका सितयहरु, 

अब म यस गाउँपान्िकािे आगामी आ.ब.२०७७।०७८ मा अविम्बन गन ेनीन्त तथा कायिक्रम प्रतततु गििछु।  

पर्यटन, कृमि, मिक्षा ,स्वास््र्, सहकारी र पूवायधार, 

सिृद्ध बन्दीपुर गाउँपामिका मनिायणको िुि आधार 
 

 भदने मिू नाराका साथ गाउँपान्िकाको समनृ्ि तफि को यारािाई अगान्ड बढाउन ेमिू नीन्त अविम्बन गररएको छ ।  

अब म आ.ब.२०७७।७८ मा यस गाउँपान्िकािे अविम्बन गन ेक्षेरगत नीन्तहरू संन्क्षप्तमा राख्न चाहादछु । 

िुख्र् कार्यक्रिहरु 

● गाउँ प्रमखुसंग रोजगार कायिक्रम 

● बाँजो भनु्ममा खेन्तको िान्ग अनुिान कायिक्रम 

● उपाध्यक्षसंग मन्हिा न्िप न्वकास तथा क्षमता अन्भबनृ्द्ध कायिक्रम 

● अध्यक्षसंग बािबान्िका कायिक्रम 

● एकहि गोरु १ थान हिो अनुिान कायिक्रम 

● न्वपदन गभिवती मन्हिा पोषण कायिक्रम 

● श्रम बैंक तथापना 

● रोजगार कोषको  तथापना  

● आफ्नै पानी आफ्न ैिगानी अदतगित अन्त न्वपदन पररवारिाई ईण्डक्सन चिुो न्वतरण कायिक्रम 

● १ न्िटर िघु उत्पािनमा १ रुपैयाँ अनुिान कायिक्रम 

● न्मन्न म्याराथन तथा साईन्क्िङ प्रन्तयोन्गता 

● बन्दिपरु पयिटन भ्रमण वषि २०७८ 

● न्वद्यािय न्िवा खाजा कायिक्रम 

● खरको छाना न्वतथान कायिक्रम 
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● गाउँपान्िकाको केदरिने्ख सब ैवडा कायािियहरुसम्म कािोपर ेकायिक्रम 

● कोरोना (कोन्भड-१९) कहर रोकथाम कायिक्रम 

● न्ससाको भ्यटुावर( तकाईवाक) न्नमािण कायिक्रम 

● मन्ण मकुुदिसेन पखािि (न्मन्न ग्रेटवाि) न्नमािण सम्पदन 

● साईकि िेन सम्पदन गन े

● जनप्रन्तन्नन्ि पाकि  सम्पदन गन े

● सामिुान्यक न्वद्याियमा तकुि बस कायिक्रम 

 

 

(क) आमथयक  मवकास 

कृपष तथा लसंचाई 

● न्नवािहमखुी कृषी प्रणािीिाई व्यवसान्यक कृन्षतफि  उदमखु गि ैव्यवसान्यक कृषीिाई बजारको प्रन्ततपिी हुन एवं न्वषािीरन्हत ( 

प्राङ्गाररक अथाित अगािन्नक), र गणुततरीय उत्पािनका िान्ग कृन्षका सव ैसरोकारवािाहरु ( उत्पािक, प्रिोिनकताि र व्यापारी) को 

माग र आवतयकता अनुसार उपिब्ि स्रोतको आिारमा सहजीकरण गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकािाई अगािन्नक उदमखु गाउँपान्िका बनाउने नीन्त न्िईनेछ। गाउँपान्िका क्षरेका होमतटे एवं होटिहरुिाई 

अगािन्नक उत्पािनसंग जोड्न ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● कृन्ष उत्पािकत्त्व वनृ्द्ध गनि न्नन्ित अवन्िका िान्ग न्भदन एवं जोन्खममा परेका कृषकहरु तथा त्यतता सेवा नपगुेका गाउँ क्षेरिाई 

िन्क्षत गरी साना न्संचाई आयोजनाहरुिाई न्विेष प्राथन्मकताका साथ अगाडी बढाउन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको न्वन्भदन क्षेरिाई न्नन्ित गते र बारहरुमा सव्जी मण्डी, थोक, बजार, हाटबजार, तरकारी वा अदय कृन्ष 

उत्पािन संकिन केदरका रुपमा न्वकास गरी कृषी बजारिाई प्रवद्धिन गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● कोल्ड तटोरहरुको तथापना गरी उत्पान्ित कृषी उपजको समनु्चत भण्डारणको व्यवतथा गररनेछ। 

● यवुाहरुको न्वििे पिायन हुन ेसोंचिाई न्नरुत्सान्हत गरी नमनुाको रुपमा कन्म्तमा १ वाडि ५ व्यवसान्यक कृषक उत्पािन गरी कृन्ष 

क्षेरका न्वन्भदन व्यवसाय गनि प्रोहोत्सान गने नीन्तिाई वढवा न्िईने छ। 

● मौररपािन, उदनत तरकारीको वीउ, ड्रागन फु्रट, सनुकागती, एभोकाडो, न्कवी जतता नया ँजातका फिफुि(आँप, न्िन्च)को न्वरुवा 

सन्हतका तथानीय जातका फिफुिका न्वरुवा। प्िान्िक टनेि, प्िान्िक पोखरी, माछाको भरुा, आिनु्नक कृषी औजार तथा उपकरण 

आन्िमा न्नन्ित प्रन्तित अनुिान न्िई पौरखी न्कसान, कृषक समहुिाई प्रोत्साहन गने नीन्तिाई वहृत रुपमा वढवा न्िईन ेछ। 

● भकारो तथा गोठ सिुार कायिक्रम सञ्चािन गरी कृषी उत्पािनमा वनृ्द्ध गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● व्यवसान्यक कृषकहरुि ेकृषी क्षेरमा गरेको उपिन्ब्ििाई मापन गरी प्रन्ततपिािका आिारमा परुतकार गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन े

छ। 

● िोप हनु िागेका तथानीय रैथान ेजातका बीउ बीजनहरुको संरक्षण गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● कृन्ष न्वमाका सम्बदिमा अन्भमनु्खकरण गरी कृन्ष न्वमाप्रन्त प्रोत्साहन गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● एक गाउँ एक उत्पािनको नीन्तिाई अगाडी वढाईने छ। 

● न्सचँाई योग्य फाँटहरू तथा कृन्ष पकेट क्षेरको पन्हचान गरी सो क्षरेमा न्वन्भदन परम्परागत र आिनु्नक प्रन्वन्िको माध्यमबाट खेर 

गएको पानी  र जन्मनको उपयोग गरी कृन्ष उत्पािनमा बनृ्ि गने नीन्त न्िइनेछ । 

● गाउँपान्िकामा भमूी बैक तथापना गरी खरे गएको जन्मनिाई उपयोग गने नीन्त न्िइनछे । 

● गाउँपान्िकामा एग्रो टुररजमिाई प्रवद्धिन गन ेनीन्त न्िईने छ। 

● बायोचर प्रन्वन्िबाट प्राङगाररक मि तयार गरी कृन्ष उत्पािन वनृ्द्ध गने नीन्त न्िईनेछ। 

● कृन्षको उत्पािन र उत्पािकत्व बढाउनको िान्ग आवश्यक एवं सम्भाव्य क्षरेमा चक्िाबदिी गरर खतेी गन े कायििाई न्नरदतरता 

न्िईनेछ। 

● बाँझो जग्गािाई कृन्ष उत्पािनमा उपयोग गरी कृन्ष उत्पािन वनृ्द्ध गन ेनीन्त न्िईनछे। 
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● उत्पािक र उपभोक्ता न्बचको मद्यतथकताि व्यवतथापन, प्रन्ततपन्िि व्याजिर तथा ढुवानी िागत, श्रम कानूनको पररपािना, उत्पािन 

अवरोि दयनूीकरण र आवश्यक पवूाििारको व्यवतथा गरी उत्पािन िागत कम गररनेछ। 

● व्यवसान्यक, सामनु्हक र सहकारी खेन्तमा यवुाहरुिाई प्रोत्सान्हत गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● कृषकहरुिाई समयम ैउदनत न्वउ, मि तथा कृन्ष प्रसार सेवा उपिब्ि गराईनछे। तथानीय मौन्िक ज्ञान र प्रन्वन्िको संरक्षण र संवद्धिन 

गररनेछ। अगािनीक खेती प्रवद्धिन गररनेछ। 

● सहकारी क्षेरिाई अथितदरको महत्वपणूि ततम्भको रुपमा न्वकास गररनछे। सहकारीिाई उद्यमिीिता, न्वकास र कृन्षको 

आिनु्नन्ककरणमा पररचािन गररनछे। सहकारी संतथाको नेततृ्वमा कृन्ष उत्पािन तथा वजारीकरणका कायिक्रम संञ्चािन गररनछे। 

● चक्िाबन्दि कायिक्रम िाग ुगररने छ। 

 

पर् ुसेवा पवकास 
● ििु, मास ुर अण्डामा आत्मन्नभिर बनी न्नयाित गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● सहकारीमा आवद्ध न्कसानहरुिाई सहकारी माफि त प्रन्त न्िटर ििु उत्पािनमा १ रुपैयाँ अनिुान न्िईने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● ििु न्चतयान केदरहरुको तथापना गरी तथानीय कृषकहरुबाट उत्पान्ित ििुिाई न्चतयान केदर माफि त बजारमा सहज पहुचँ परु् याउन े

नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● गाउँपान्िका हराभराको मिु नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● पिपुािनका क्षेरमा पिसेुवा प्रसारका कायिक्रम, समहु सन्मन्तहरु गठन र कायिक्रममा आवद्धता, तािीम, गोष्ठी जतता सचतेनामिुक 

कायिक्रम संचािन गरर समहुगत रुपमा र ब्यबसान्यक फामिहरुिाई न्वन्भदन न्कन्समका अनुिानका कायिक्रम माफि त न्कसानहरुको 

प्रवद्धिन गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● कृन्रम गभाििान माफि त नश्ल सिुार गरी ििु तथा मास ुउत्पािनमा बनृ्द्ध गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● पि ुन्वमा सम्बदिमा अन्भमनु्खकरण गरर पि ुन्वमा प्रन्त प्रोत्साहन गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● १ हि गोरु १ थान हिो अनुिान कायिक्रमको नीन्त न्िईने छ।  

 

उद्योग/वान्र्ज्र्/आपतुी 
● उद्यमन्ितिा न्वकास एवं आयमिुक रोजगारी अन्भवनृ्द्धका कायिक्रमहरु सञ्चािन गरी मन्हिा, िन्ित, आन्िवासी/जनजाती र 

न्वपदन समिुाय एवं पछान्ड परेका जनसमिुायिाई िघ ुउद्यम कायिक्रममा सहभागी गराउने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● िन्क्षत समिुायमा आय आजिनका कायिक्रमहरु सञ्चािन गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● गणुततरहीन एवं म्याि नाघेका बततहुरुको न्वक्री न्वतरणिाई रोक्न प्रभावकारी किमिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● एकान्िकार र कृन्रम अभवको न्तथन्त रहन नन्िन प्रभावकारी न्नयमन तथथ अनुगमनिाई थप कडाईका साथ िाग ुगररने छ। 

● वेरोजगार यवुािाई िन्क्षत गरी तथानीय साि स्रोत उपयोग हुन ेगरी उद्योग किकारखाना खोल्न प्रोत्साहन गरर वन तथा वनतपन्त 

जदय उद्योगहरुको तथपना गरी आय आजिनमा वढबा न्िईन ेछ। 
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पर्यटन/संस्कृलत 
● कोरोना भाइरस संक्रमण जोन्खमको कारण समदृ्ध बदिीपरुको मेरुिण्डको रुपमा रहकेो पयिटन क्षेरमा परेको नकारात्मक प्रभाविाई 

मध्यनजर गि ैउक्त क्षरेिाई कोरोना महामाररको जोन्खम न्नयदरन हनुासाथ िीघ्र पनुरुत्थान गनि न्विेष पहि तथा सनु्विाको व्यवतथा 

गररनेछ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाि ेगाउँपान्िकाको न्वकासमा पयिटन क्षेरिाई महत्वका साथ प्राथन्मकतामा राखी िान्मिक, साँतकृन्तक, प्राकृन्तक 

एवं ऐन्तहान्सक तथिहरु िवेािय, न्िवािय, गमु्बाहरुको पन्हचान, संरक्षण र संवििन गने नीन्त न्िईनछे । 

● टुन्डखेि, न्सि गफुा,खड्गिवेी,थानीमाइ, तीनिारे, मकुुदिशे्वरी गढी,चदरकोट गढी, हुतिाङकोट गढी, न्वदिबान्सनी,भकुभकेु बराह, 

बौि िाक्य मनुी गमु्बा ढुङे न्बहार, पातिीिार गफुा, पहारपानी, रामकोट होमतटे िगायत कोरीखा, डाडँाछापआगँाटारी, िरमपानी, 

अिौबोटे, बन्दिपरु सामिुान्य होमतटे, मोहोररया होमतटे, न्वदिबान्सनी, भैसेखार, न्वमिनगर, बन्दिपरु बजारन्भर रहकेा सब ैहोमतटेहरू, 

चनु पहरा रक क्िाइन्वङ, भतु्यारह, सदतानेश्वर महािवे, वागेश्वरी, न्सद्धथान, िन्हि पाकि , सन्हि तमारक, रानीबन तथा अदय संभाव्य 

क्षेरिाई पयिटकीय क्षरेको रुपमा थप न्वकास र प्रचारप्रसार गररन ेछ। 

● सम्भान्वत सहान्सक पयिटकीय एवं सातकृन्तक क्षरेहरुको पन्हचान र  न्वकास गरी न्िगो आन्थिक न्वकास र रोजगारीको सजृना गन े

नीन्तिाई थप प्रभाकारी बनाई िन्गने छ। 

● पयिटकीय, ऐन्तहान्सक, िान्मिक तथिहरु, िवेािय, न्िवािय, गमु्बाहरुको संरक्षण र सम्वर्द्िन गरी थप प्रचारप्रसार गरर पयिटनसंग 

जोड्ने नीन्त न्िईन ेछ। 

● पयिटकीय सचुना केदर खडा गरर बन्दिपरु भीन्रएका पयिटकहरुको न्ववरण Online राख्न ेप्रणािी व्यवतथा गरी पवुाििार न्नमािण गन े

नीन्त न्िईन ेछ। 

● बन्दिपरु पयिटन न्वकासमा न्वन्भदन सन्मन्तहरुिाई थप सन्क्रय पारी पयिटन पवुाििार, गन्तन्ििता र भन्वष्ट्यसम्बन्दि कायिक्रमहरुमा थप 

उिरिान्य पने नीन्त न्िईन ेछ। 

● सहान्सक पयिटनका केन्ह खिे जततै साईकि मागि, पि मागि, रक क्िाईन्वङ्ग आिीको पवुाििार न्वकास गन ेनीन्त न्िईने छ। 

● न्वन्भदन जातजाती तथा समिुायमा रहकेा संतकृन्तक महत्त्वका सम्पिा प्रवििन गरर प्रत्यक्ष तवरोजगारमा टेवा पगु्न ेगरर पयिटन न्वकासमा 

जोन्डने छ। 

● जीन्वकोपाजिन र रोजगारीको अवसर बनृ्द्ध गन ेकृन्ष पयिटन, िैन्क्षक पयिटन, िान्मिक पयिटन, खेि पयिटन, ग्रान्मण पयिटन, सँतकृन्तक 

एवं प्राकृन्तक पयिटन व्यवसायको न्वन्विीकरण तथा न्वततारमा जोड न्िइने छ । 

● सम्भान्वत पयिटकीय एवं सातकृन्तक क्षरेहरुको पन्हचान र न्वकास गरी न्िगो आन्थिक न्वकास र रोजगारीको सजृना गि ैिन्गने नीन्त 

न्िइनछे ।  

●  पयिटकीय प्रवििनका िान्ग बन्दिपरु गाउँपान्िका न्भर न्वन्भदन वडाहरुमा तािहरुको न्नमािण गरर जि न्वहारको आनदि प्रिान गन े

नीन्त न्िइन ेछ ।  

● गाउँपान्िका न्भर रहकेा सम्पणूि पयिटकीय सम्पिा समेन्टने भ्रमण पनु्ततका प्रकािन गररन ेछ ।  

● पयिटन प्रवििनका न्वन्भदन महोत्सवहरु सञ्चािनमा सहयोग पयुािइने छ । खिुा तथा आदतररक डुमे्र-बन्दिपरु न्मन्न म्यारथन 

कायिक्रमहरुिाई न्नरदतरता न्िइन ेछ भन ेमन्हिा न्मनी म्यारथनको समते आयोजना गररनछे । साथै खिुा साईकन्िङ, माउटेदट वाईक 

जतता प्रन्तयोन्गताको आयोजना सँचािन गररनछे । 

● न्वकास प्रन्क्रयामा समट्ेन नसन्कएका मन्हिा, िन्ित, आन्िवासी जनजान्त, अल्पसंख्यक िगायत न्वपदन समहूरुिाई समेत पयिटन 

व्यवसायबाट प्राप्त िाभको बाँडफाडँ गनि समावेिी न्सद्धादतको अविम्वनका साथै उपयकु्त संरचना न्नमािण र न्वकास गररनेछ । 
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(ख) सािामिक मवकास 

न्र्क्षा 
● कोरोना भाइरस महामारीको कारण पठनपाठनमा सजृिना भएको अबरोििाई मध्यनजर गरी भचुिअि कक्षा संञ्चािन, अनिाईन 

न्िक्षा तथा रेन्डयो एवं टेन्िन्भजन माफि त वैकन्ल्पक न्िक्षा सँञ्चािन गरी नया ँिैन्क्षक वषिको पठनपाठन अगाडी बढाईनेछ। 

● आिारभतु बाि न्बकास केदर तथा िन्क्षत समहूका बािबान्िकाहरुको पहचु बढाउन न्वन्भदन प्रोत्साहनका कायिक्रमहरु ल्याउन े

नीन्त अपनाइनछे। 

● रान्ष्ट्रय तथा अदतिरान्ष्ट्रय गैरसरकारी संतथाहरुको साझेिारीमा बािबान्िकाको न्हत र कल्याणको िागी सहयोगात्मक र प्रबद्धिनात्मक 

कायिक्रमहरु संञ्चािन गने नीन्त न्िइनेछ। 

● सामिुान्यक न्वद्याियहरुको पवूाििार न्वकासमा जोड न्िन ेनीन्त न्िईनछे । 

● गाउँपान्िका क्षरेमा रहकेा सामिुान्यक न्वद्याियहरु मध्य ेकन्म्तमा १ न्वद्याियिाई प्रान्वन्िक न्वद्यािय र १ न्वद्याियिाई नमनूा 

न्वद्याियको रुपमा न्वकास गन ेनीन्त न्िईनछे। 

● प्रान्वन्िक न्वषय रान्ख न्वद्यािय संञ्चािन गने न्वद्याियिाई प्रोत्साहन गने नीन्त न्िईनछे। 

● न्वद्यािय पहुचँ भदिा बान्हर रहकेा, बीचमैा कक्षा छाड्ने बािबान्िकािाई न्वद्यािय न्भत्र्याउन आवश्यक पहि गन ेनीन्त न्िइनेछ। 

● गैरसरकारी संतथा माफि त वािबान्िकाहरुिाई खाजाको व्यवतथा गने गराउन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● ससति कायिक्रम माफि त न्वद्यािय तहमा अध्ययन गन ेबािबान्िकािाई छारवरृी उपिब्ि गराउन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● कन्म्तमा ३ मन्हनाको १ पटक न्वद्याियहरुको अनगुमन गरी न्वद्याियिाई प्रवद्धिन गने नीन्त न्िईनछे।.   

● सब ैआिारभतु तह र माध्यन्मक तहका न्वद्याियहरुमा ईदटरनेट जडान गररन ेछ। 

● सब ैकम्प्यटुर न्वज्ञान / न्िक्षा न्वषयमा न्निलु्क र खिुा स्रोतमा आिाररत कम्प्यटुर हाडिवोयरस,् सफ्टवोयसि र खाका (Free Open 

Source Hardware/Software/Framework)िाई प्रवद्धिन हुन ेगरर पठ्यक्रम न्वकास गरर प्रयोगमा ल्याउने नीन्त न्िईने छ। 

● गाउँपान्िकाको सव ैवडाहरुमा सामिुान्यक न्सकाई केदर संञ्चािन गि ैिन्गनछे। 

 
स्वास््र् 

● कोन्भड-१९ महामारी िगायत संक्रामक रोग रोकथाम, न्नयदरण र उपचारको िान्ग गणुततरीय तवात्य सेवा, औषन्ि एवं उपकरण र 

न्चन्कत्सक तथा तवात्यकमीको सेवा न्वततार गररनेछ। 

● कोरोना संक्रमणिाई समिुायमा थप न्वततार हुन नन्िन पररक्षणको िायरा बढाउने, क्वारेन्दटन केदरहरुको तथापना गन ेर नागररकमा 

उत्पदन भएको मनेवैज्ञान्नक रासिाई दयनूीकरण गनि आवश्यक पहि गररनेछ। 

● जनतवात्यसँग सम्बन्दित प्रन्तरोिात्मक, न्निानात्मक, प्रवद्धिनात्मक, उपचारात्मक तथा न्नरोिात्मक तवात्य सेवाहरु प्राथन्मक 

तवात्य सेवाको न्सद्धादतअनुसार संञ्चािन गररनछे। संञ्चािनमा रहकेो अत्यावश्यक तवात्य सेवािाई न्वततार गररनेछ। 

● आिारभतु तवात्य सेवामा सबैको सहज पहुचँ बढाउनका िान्ग गाउँपान्िका, न्नजी तथा गरैसरकारी न्नकायहरुबाट एकीकृत रुपमा 

न्विेष कायिक्रमहरु संञ्चािन गररनेछ। 

● तवात्य सेवाबाट बन्ञ्चत गाउँवासी, समिुाय (आन्िवासी/जनजाती, िन्ित, अपाङ्ग, जेष्ठनागररक) िाई िन्क्षत गरी तवात्य 

सम्बदिी चतेनामिुक र न्विेष िन्क्षत कायिक्रमहरु संञ्चािन गन ेनीन्त न्िईनछे। 

● मन्हिा तवात्य (प्रजनन ्तवात्य) र बाि तवात्य-खोप पोषणमा थप जोड न्िइने छ। 

● तवात्य न्वमा गराउन सबै गाउँपान्िकाबासीिाई सचेतनामिूक कायिक्रम संञ्चािन गररनछे। 

● गाउँघर न्क्िन्नक माफि त आम नागररकहरुको टोिमा पगुी प्रेसर, सगुर िगायतका तवात्य परीक्षण गने नीन्त न्िईनछे। 

● तवात्य तवयंमसेन्वकाहरुको िक्षता बनृ्द्ध गनि पनुतािजकी तान्िम न्िइनछे। ५० बषि उमरे परुा गरेका परुाना तवयंमसेवीकाहरुिाई न्विाई 

गने नीन्त न्िइनछे र पाचँ बषि नाघेका तवयंसेन्वकािाई सम्बन्दित वडाको न्सफाररि माफि त नवीकरण गने नीन्त न्िईनछे। 

● िगुिम गाउँहरुमा तवात्य न्िन्वर संञ्चािन गने नीन्त न्िईनछे। 

● िरमपानी तवात्यचौकीबाट ल्याब सेवा उपिब्ि गररसकेको र आ.व. २०७७|०७८ मा X-ray मेन्सन पन्न संचािन गररन ेछ। 
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● अझ ैपन्न न्बरामी हुिँा अतपताि डाक्टरकहा ँजानु भदिा पजुापाठ गने, िामी झान्क्रकोमा जान ेपरम्परा छ। त्यसिाई न्नरुत्सान्हत गनि 

सचेतनामिूक न्वन्भदन कायिक्रमको आयोजना गररनेछ। 

● १ वाडि १ तवात्य चौकीमा भईरहकेो तवात्य सेवािाई न्वततार गन ेनीन्त न्िइनछे। 

● अतपतािमा सरुन्क्षत प्रसतुीका िान्ग प्रोत्साहन गनि एक वन्थिंङ्ग सेदटर एक ओईन्टङ रुमको व्यवतथा गने नीन्त न्िईनछे। 

● गाउँपान्िकाको केदरमा रहकेो बन्दिपरु अतपतािमा अप्रेिन सेवाको क्षेरन्िकार थप गररन ेनीन्त न्िईने छ। 

● बदिीपरु गाउँपान्िकामा एम्बुिेदस सेवा न्वततार गरी आम जनताहरुमा तवात्य सेवाको पहुचँ न्वततार गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● बदिीपरु अतपताििाई १५ िैयाबाट ५० िैयाको अतपतािमा ततरोदनन्त गन ेन्नन्त न्िईनेछ। 

● तवात्य चौकीहरुमा टेन्िमेन्डन्सन तथा िरु न्चन्कत्सा पिन्त माफि त आिारभतु तवात्यसेवा उपिब्ि गराईने नीन्त न्िईनछे। 

 

खानेपानी तथा सरसफाई 
● खानपेानी सनु्बिा नपगुेका ठाउँमा जनताको पहुचँ न्वततारका साथै खानेपानीको गणुततरमा समेत ध्यान न्िइनेछ। 

● ठूिा खानेपानी आयोजना माफि त बदिीपरु बजार र घनाबतती भएका डुमे्र बजार र वरपरको क्षेरिाई हुने गरी  DPR गररनछे र 

खानपेानीको पयािप्त व्यवतथापन गररनेछ। 

● एक घर एक िाराको सरकारी नीन्तिाई गाउँपान्िकाको हकमा समेत आत्मसाथ गि ैजाने नीन्त न्िईनछे। 

● सरसफाई कायिक्रमिाई खानपेानी आयोजनाको अन्भदन अङ्गको रुपमा संञ्चािन गररनछे। गाउँक्षेरको सरसफाइ कायििाई न्तब्रता र 

न्नरदतरता न्िइनेछ। 

● फोहरमिैा व्यवतथापनको िान्ग फोहरिाई कुन्हन े र नकुन्हने फोहरमा वन्गिकरण गरी व्यवतथापन गनि सचेतनामिूक कायिक्रम 

संञ्चािन गररनछे। 

 

मपहिा   
● मन्हिाहरुको क्षमता अन्भवनृ्द्धको िान्ग आिनु्नक सीप तथा तान्िम िगायतका कायिक्रम संञ्चाि गररनेछ। 

● मन्हिाहरुको आयमा बढोिरी हुन े खािका चतेनामिुक तथा सीपमिुक कायिक्रम र क्षमता न्वकासका कायिक्रमहरु संञ्चािन 

गररनेछ। 

● मन्हिा न्हसंा तथा मन्हिािाई गररने िवु्यिवहार रोक्न िदूय सहनिीिताको नीन्त अविम्बन गररनछे। 

● मन्हिािाई समहू सन्मन्त गठन गरी सहकारीमा आबद्ध गराइने नीन्त न्िईनेछ। 

● एकि मन्हिािाई सहकारीमा आबद्ध गराई सहकारीमा माध्यमबाट न्वन्भदन चेतनामिूक कायिक्रम संञ्चािन गरी समाजमा 

आत्मसम्मानका साथ बाँच्न र आय आजिन गरी छोराछोरीको न्िक्षान्िक्षाका िान्ग दयनूतम ब्याजिरमा ऋण उपिब्ि गराउने नीन्त 

न्िईनछे। 

 

 

 

बािबालिका  
● बािमैरी तथानीय िासनको अबिारणा तथा नेपाि सरकार, संघीय मान्मिा तथा सामादय प्रिासन मदराियबाट जारी “बािमरैी 

तथानीय िासनः रान्ष्ट्रय रणनीन्त र कायािदवयन कायिन्वन्ि-२०६८” िाई आत्मसाथ गरी यस बदिीपरु गाउँपान्िकािाई पणूि रुपमा 

बािमैरी तथानीय तहको रुपमा तथान्पत गराउने उिेश्य न्िईनेछ। 

● आ.व. २०७६/७७ िने्ख कायािदवयनमा ल्याईएको बािमैरी तथानीय िासन  कायिक्रमिाई क्रमिः कायािदवयन गि ैिैजान ेनीन्त 

अनुरुप यस बषिमा पन्न न्नरदतरता न्िईनेछ। 

● बािबान्िकािाई सब ैन्कन्समका िवु्यिवहार, यातना, अपहरण र भेिभावमकु्त बनाउन आवश्यक पहि गररनेछ। 

● साविजन्नक न्वद्याियहरुमा अध्ययनरत न्वपदन बािबान्िकाहरुको तवात्य तथा पोषण सम्बन्दि न्विेष िन्क्षत कायिक्रम संञ्चािन 

गने नीन्त न्िइनछे। 
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● साविजन्नक न्वद्यािहरुमा बािक्िब गठन गररनेछ। बािक्िब गठन भईसकेकाहरुका िान्ग न्नरदतरता न्िईनछे। हरेक न्वद्यायको 

व्यवतथापन सन्मन्तको बैठकमा बाि क्िवबाट १ जना बािक र १ जना वान्िकािाई आमन्दरत सितय रुपमा आमदरण गनुिपन ेनीन्त 

अविम्बन गररनेछ। 

● वािश्रम दयनूीकरणको नीन्त न्िईनछे। 

● “न्बहवेारी २० बषि पारी” भदने नीन्तिाई कडाईका साथ कायािदवयन गररनेछ। 

● बािक्िवहरुिाई सचेतनामिूक कायिक्रम सञ्चािन गरी बािक्िव माफि त बािन्ववाह दयनूीकरणका िान्ग पहि गररनेछ। 

● बािबान्िकाको न्हतको न्नन्म्त बािकोष खडा गररनछे। 

●  गाउँपान्िका अध्यक्षसँग बािबान्िका कायिक्रम िाई न्नरदतरता न्िई बाि अन्िकारको सनु्नन्ितता न्िने नीन्त न्िईनछे। 

 

अपाङ्गता भएकाहरु 
● न्वश्वव्यापी मापिण्ड अनुरुप सडक, यातायात, साविजन्नक तथि, सरकारी भवन, अतपताि र न्वद्याियहरु अपाङ्गमैरी बनाउि ै

िन्गनेछ। 

● सामान्जक आन्थिक पवूाििारहरुको न्वकास गरी अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुको िान्ग तवतदर, तवाविम्बी र मयािन्ित जीवनयापनका 

अवसरहरुको न्सजिना गररनेछ। 

● अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुको सिन्क्तकरणका िान्ग उनीहरुका संतथाहरु तथा सरकारी एवं रान्ष्ट्रय/अदररान्ष्ट्रय गरैसरकारी 

संतथाहरुबीच अदतरसम्बदि, सहकायि, सहयोग र समदवयिाई सदुृढ बनाईने नीन्त न्िईनेछ। 

● अपाङ्गता भएकाहरुको त्याङ्क अद्यावन्िक गरी अपाङ्गताको प्रकृन्तका आिारमा काडि न्वतरण गरी आवश्यक सहयोग गन े

नीन्त न्िईनछे। 

● अपाङ्गता भएका गाउँपान्िकामा सनु्चकृत व्यन्क्तहरुिाई बन्दिपरु अतपतािको न्टकट र प्रयोगिािा िलु्क न्निलु्क गररन ेछ। 

 

र्वुा तथा रोजगारी सम्बन्धी नीलत 
● संघ र प्रििे र तथानीय तहश्रमको सम्मान, रोजगारीको अवसर, तवरोजगार, श्रम व्यवतथापन र सामान्जक संरक्षणका िान्ग 

न्नम्नानुसारका रोजगारी सम्बदिी नीन्तहरु अबिम्वन गररनछे । 

● बेरोजगार यवुाहरुिाई तवििेम ैरोजगारीका अवसरहरु न्सजिना गरर यवुाहरुको न्वििे पिायनिरिाई दयनूीकरण गनि साथै न्वश्वव्यापी 

महामारीको रुपमा फैन्िएको कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण रोजगारी गमुाएका तथा बैिने्िक रोजगारीबाट न्फताि भएका 

यवुाहरुिाई उनीहरुिे न्वििेमा न्सकेको ज्ञान, सीप र िक्षताको उपयोग गनि  “गाउँ प्रिुखसगँ रोिगार कार्यक्रि” संञ्चािन गररनेछ।  

● गाउँपान्िकामा उपिब्ि हनु ेस्रोत तथा सािनिाई एन्ककृत गरर प्रिानमदरी रोजगार कायिक्रम, यवुा रोजगारीका िान्ग रुपादतरण पहि 

आयोजना तथा गाउँ प्रमखुसँग रोजगार कायिक्रम सञ्चािन गररनछे।  

● रोजगार सेवा केदरमा सचुीकृत बेरोजगारहरुिाई रोजगारीको हक सम्बदिी ऐन, २०७५ बमोन्जम दयनूतम रोजगारीको व्यवतथा गनिका 

िान्ग रोिगार कोिको स्थापना गररनेछ । 

●  न्नमािण व्यावसायी ठेकेिारबाट सम्पदन गररने साविजन्नक न्नमािण कायिमा रोजगार सेवा केदरमा सचुीकृत बेरोजगारहरुिाई संिग्न 

गराउन प्राथन्मकता न्िनुपन ेप्रचन्ित कानूनको कायािदवयनमा उन्चत व्यवतथा गररनेछ । 

● तथानीय तहमा तथापना भएको रोजगार सेवा केदरिाई श्रि बैंकको तथापना गररनेछ रुपमा उपयोग गरी रोजगार सेवा केदर र न्बन्भदन 

रोजगार प्रिायक संघ संतथा, न्बिीय संतथा, गरै सरकारी संतथा तथा सरोकारवािा न्नकाय न्बच समदवय गराई साविजन्नक पवूाििार 

न्नमािण, कृन्ष उत्पािन, उद्योग, किकारखाना, न्बिीय न्क्रयाकिाप, सामान्जक न्वकास आन्िको क्षरेमा रोजगारीको न्सजिना गररनछे 

। 

● बेरोजगारहरुको ज्ञान न्सप योग्यता अनुभव र बजारको मागको आिारमा आवश्यक पने न्सप तथा क्षमता न्वकास तान्िमको पन्हचान 

गरर सम्बन्दित तान्िम केदिमा न्सफाररस गररनेछ 

● यवुा तथा बेरोजगारहरुिाई प्राथन्मकतामा राखी न्िगो रुपमा कृन्ष उत्पािन, उद्यम न्वकास तथा तवरोजगारमिुक कायिमा तथान्पत 

गराउन कृषक तथा उद्यमीहरुिे उत्पान्ित बततुको बजार व्यवतथापन तथा बजार मलु्य सनु्नन्ितताको िान्ग आवश्यक समदवय, 

सहयोग तथा सहजीकरण गररनछे । 

● कामको सम्मान,तवरोजगार उपयतु पाररश्रन्मक र सामान्जक सरुक्षा सन्हतको श्रम व्यवतथापन यस गाउँपान्िकाको नीन्त हनुेछ । 

● न्वििे पिायन हुन ेयवुा सोचिाई न्नरुत्सान्हत गरी नमनूाको रुपमा यवुा व्यवसान्यक कृषक उत्पािन गरी कृन्ष पि ुक्षरेका न्वन्भदन 

व्यवसाय गनि प्रोत्साहन गने नीन्त न्िईनेछ। 
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● यवुाहरुको न्िक्षा, तान्िम, रोजगारीिाई न्विेष ध्यान न्िइनेछ। यवुाहरुिाई गाउँ न्भरनै आफ्नो भन्वष्ट्य छ भदने भावनाजागतृ गराउन 

एवं आफ्नो श्रम र न्सपको सिपुयोग गनि प्रोत्सान्हत गने नीन्त न्िईनछे। 

● यवुाहरुको सवािङ्गीण व्यन्क्तत्व न्वकासका िान्ग खेिकुिमा सहभागी हुन प्रेररत गररनछे। 

● यवुा खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहन गनि गाउँपान्िकाकप रन्नङिील्ड भन्िवि प्रन्तयोन्गता (वडाततरीय) कायिक्रमिाई न्नरदतरता न्िईनछे। 

● खलु्िा बदिीपरु िौड प्रन्तयोन्गता कायिक्रमिाई न्नरदतरता न्िईनेछ। 

● कोन्भड -१९ संक्रमण रोकथाम, न्नयदरण तथा उपचार, न्वपि ्व्यवतथापन र मानवीय सेवामा यवुाहरुिाई पररचािन गने नीन्त न्िईनेछ। 

 

जेष्ठ नागररक 

● ज्येष्ठ नागररकहरुिाई िन्क्षत गरी ज्येष्ठ नागररक भिा िगायतका सामान्जक सरुक्षाका कायिक्रमहरु सञ्चािन र व्यवतथापन गररनेछ। 

● ज्येष्ठ नागररकहरुको ज्ञान, न्सप र अनुभविाई सिपुयोग गि ैजान ेनीन्त न्िईनछे। 

● गाउँघर न्क्िन्नक माफि त ज्येष्ठनागररकहरुको तवात्य परीक्षण गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● ज्येष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईनछे। 

● गाउँकायिपान्िकाको कायािियमा ज्यष्ठ नागररक सेवा तथा न्मिन केदर संञ्चािन गररनछे र आगामी वषिहरुमा यसिाई क्रमिः 

वडाहरुमा समते न्वततार गररनछे। 

 

कोरोना राहत कार्यक्रम 
● कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र न्नयदरणका िान्ग गररएको बदिाबदिीको कारण िनै्नक जीवनयापनमा परेको प्रन्तकुि प्रभाविाई 

सहज बनाउन गाउँपान्िकाि ेल्याएको राहत कायिक्रमिाई संक्रमण जोन्खम रहिासम्म न्नरदतरता न्िईनछे। 

● असंगन्ठत क्षेरमा िनै्नक ज्यािािारीमा काम गने श्रन्मकहरुिाई िन्क्षत गरर ल्याईएको “श्रममा आिाररत राहत कायिक्रम” िाई कोरोना 

महामारीको जोन्खम रहसेम्म न्नरदतरता न्िईनेछ। 

● मानव सभ्यतािाई चपेटामा परर न्वश्वभर महामारीको रुपमा फैन्िएको कोरोना भाईरस ( कोन्भड -१९) संक्रमणबाट नेपाि पन्न अछुतो 

रहन नसकेको सदिभिमा न्सन्थि बनकेो अथितदरिाई पनु: गन्तन्िि एवं चिायमान बनाउनेको िान्ग सम्पणुि आन्थिक गन्तन्वन्िहरुिाई 

प्रोत्साहन गनि न्विेष नीन्त न्िईने छ। 
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(ग) पूवायधार मवकास 

भौलतक पूवायधार 
● गाउँपान्िका केदरिाई न्जल्िा सिरमकुामसम्म र गाउँपान्िकाको केदरबाट वडा केदर जोड्न े सडकहरु न्नमािण, ततरउदनन्त तथा 

कािोपरे गनि प्राथन्मकता न्िईने छ। 

● समिुायबाट पन्हचान गररएका भौन्तक पवूाििारका क्षरेहरुको न्नमािणमा जोड न्िइनछे ।  

● साविजन्नक तथा न्नन्ज क्षेरबाट स चािन गररन ेहरेक खािका न्वकास न्नमािण तथा सेवा प्रन्क्रयामा वातावरण संरक्षण तथा प्रवििनमा 

न्विेष जोड न्िइन ेछ । सावजन्नक सडकको िायाँ बाँया वकृ्षारोपण गन ेनीन्त न्िइनेछ ।  

● पवूाििारको न्वकास एवं न्नमािण गिाि आन्थिक तथा सामान्जक रुपि ेपछाडी परेका वगि समिुाय जाती र क्षेर िाभान्दवत हनुे गरर 

सदतुिन कायम गनि नीन्त न्िईनेछ ।  

● गाउँपान्िका न्भरका रणनीन्तक सडकहरुको पन्हचानको िान्ग आवश्यक मापिण्डहरु तय गरर सबैखािे सडकहरु मापिण्ड न्भरको 

जग्गा िगत कट्टा गि ैजान ेनीन्त न्िईनेछ । साथै गाउँपान्िका न्भरका सडक र आयोजनाहरूको अन्भिखे तयार गररनछे ।  

● हरेक वषिको चैर मसादतन्भर पूव्ाििार तफि का आयोजनाहरु सम्पदन गराउने नीन्त न्िईनछे । आफ्नो वडान्भरका सब ैयोजनाहरुको 

सबैभदिा पन्हिा उपन्भक्ता सन्मती गठन, सम्झौता र सम्पदन गराउने वडािाई आगामी बषि न्िईने बजेट रकममा थप अंक प्रिान गररन े

नीन्त न्िईनछे। 

● रोिर, डोजर, एक्साभेटर, न्वटुन्मन प्रयोग हुन ेयोजनाहरु ठक्का प्रकृयाबाट गन ेर उपभोक्ता सन्मन्तको नगि िागत सहभान्गता हुन ेर 

वाततन्वक जनसहभान्गता जट्ुने योजनाहरु उपभोक्ता सन्मतीमाफि त गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

 

बस्ती पवकास, र्हरी र्ोजना तथा भवन लनमायर् सम्बन्धी नीलत 
● यस गाउँपान्िकाको वतती न्वकास, िहरी योजना तथा भवन न्नमािण सम्वन्दि आिारभतु मापिण्डिाई पररतकृत गरी कडाका साथ 

कायािदवयन गररनछे। 

● भकूम्प प्रन्तरोिी भवन न्नमािण आचार संन्हतािाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गि ैिन्गनेछ। 

● सरकारी भवनहरु न्नमािण गिाि अपाङ्गमैरी भएमा मार नक्सा पास गन ेनीन्त न्िइनेछ। 

● नक्िा पास गन ेगराउन र भ-ूकम्प प्रन्तरोिी भवन बनाउन आवश्यक तान्िम र सचतेनामिूक कायिक्रम संञ्चािन गररनछे। 

● सडक मापिण्डिाई कडाइका साथ कायािदवयन गने नीन्त न्िईनछे। 

● बदिीपरु बजार संरक्षण मापिण्डिाई कडाइका साथ कायािदवयन गररनछे। 

● ऐन्तहान्सक साँतकृन्तक महत्व बोकेका बन्ततहरुको संरक्षण एवं प्रवद्धिन गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

 
सचुना प्रपवलध 

● एक वडा एक सचूना केदर तथापना गररन ेछ । 

● आगामी आ.व.मा गाउँ कायिपान्िकाको कायाििय र वडा कायािियहरुबीच ईदटरनटेमा आिाररत ररपोटि पेि गन ेर तवीकृन्त गन े

अभ्यासिाई थप चतुत बनाउन सफ्टवेयर र हाडिवयरमा जोड न्िईने छ। 

● गाउँपान्िकाको केदर र वडा केदरमा (टेन्िफोन र इदटरनटेको) न्सिै सञ्चार सञ्जाििाई बैकन्ल्पक प्रन्वन्ि सन्हत थप चतुत बनाईन े

छ। 

● समिुायमा आिाररत रेन्डयो प्रणािी ( Walkie Talkie ) िाई गाउँपान्िकामा हुने  कायिक्रमहरुमा थप प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गररन े

छ। 

● सव ैआिारभतु तह ततरको न्वद्याियहरु, तवात्य केदरहरु र सरकारी न्नकायहरुमा Broadband Internet को पहचु परु् याउन ेनीन्त 

न्िईन ेछ। 

 
 

उजाय र बैकन्पपक उजाय 
● रान्ष्ट्रय तथा िाखा िाइनको न्वततारका िान्ग बजेटको व्यवतथा गररनेछ । 

● िघ ुजिन्वितु, पेन्ल्रसेट हाइड्रोपावर तथा सौयि उजािको माध्यमबाट उज्यािो बदिीपरुको नीन्तिाइ न्नरदतरता न्िइनछे ।  
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● बैकन्ल्पक उजािको उपयोगिाइ प्राथान्मकता न्िन ेनीन्त न्िइनेछ । 

● साना जिन्बितु आयोजनाको न्निमाण र उपयोग सम्वदिमा अध्ययन गि ैजाने नीन्त न्िइनछे  । 

 

(घ) वातावरण तथा मवपद व्र्वस्थापन 

वन 
● नाङ्गा डाँडाहरुमा वकृ्षारोपण गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईनेछ। 

● बन क्षेरमा उपिब्ि हनुे अन्म्रसो, कुरीिो, िप्सी, वेिबाँस, मदडुिा, तेजपिा न्चउरी जतता न्वन्भदन प्रजान्तका रुख न्वरुवा एवं 

जडीबुटीिाई व्यवसायीक खेती तफि  उदमखु गरी आय आजिनको माध्यम बनाउने नीन्त न्िईनछे। 

● बन र बनक्षेरिाई व्यवतथापन गरी आयमिुक क्षरेको रुपमा न्वकास गने नीन्त न्िईनछे। 

● बन, कृन्ष, भ ूतथा जिािार संरक्षण, वातावरण आन्ि परतपर सम्बन्दित न्वषयहरुमा एकीकृतरुपमा योजना सञ्चािन गन ेनीन्त 

न्िईनछे। 

● बन पिैाबरमा आिाररत िघ ुउद्मम कायिक्रम सञ्चािन गने नीन्त न्िइनेछ । 

● समहूर्द्ारा न्बरूवा उत्पािन गने नीन्त न्िइनछे । 

● न्नजी वन िताि गनि प्रोत्साहन गन ेनीन्त न्िइनछे । 

● बन क्षरेमा रहकेा साविजन्नक जग्गाहरूमा उद्यान न्नमािणको नीन्त न्िइनेछ । 

● व्यवसान्यक रूपमा काठ िाउरा न्नकासी तथा वनजदय जन्डबुटी वा गरै काष्ठ वन पैिाबर न्बक्री न्वतरणमा कर िगाउन ेनीन्त न्िइनछे 

। 

● बन फँडानीिाइ न्नरूत्सान्हत गरी िोपोदमखू वदयजदत ुसंरक्षणमा जोड न्िन ेनीन्त न्िइनेछ । 

● हरीयो बढाउ सदततीिाई जोगाउ भदने नाराका साथ एक व्यन्क्त एक रुख को नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईनछे ।  

● क्षन्तपनू्ति बकृ्षारोपणिाई अन्नवायि गराईनेछ । 

● एक व्यन्क्त एक फिफूिको न्बरूवाको नीन्तिाइि अन्घ बढाइनछे । 

● एक घर िइु न्बरूवाको नीन्तिाइ नक्सापाससँग आबि गन ेन्नरदतरता न्िइनेछ । 

● बनमा डडेिो िगाउन प्रन्तवदि िगाइनछे । डडेिो िगाउनिेाइ कडा कारबाही गररनेछ । डडेिो िगाउने व्यन्क्तको पन्हचान गरी 

सचूना गन ेव्यन्क्तिाइि गोप्य रूपमा परुतकृत गररनछे ।  

● बदयजदतुहरूको चोरी न्नकासीको कायििाइि न्नरूत्सान्हत गररनेछ । 

● आफ्नो पानी आफ्न ैिगानी अदतगित न्वपदन वगिमा ईण्डक्सन चिुो न्वतरण गने नीन्त न्िईने छ। 

 

 

 

सावयजलनक जग्गा संरक्षर् 
● गाउँपान्िका क्षेर न्भरका साविजन्नक जग्गाहरुको संरक्षणको िान्ग न्विेष पहि गररन े छ। गाउँपान्िका क्षेर न्भरका 

ऐिेानी/प्रन्तजग्गाको िगत न्िई संरक्षणको कायििाई अगान्ड बढाईन ेछ र ऐिानी/प्रन्त जग्गाको उपयोग गरी आय आजिनको रुपमा 

पररमाण गनि योजना र कायिक्रमहरु बनाई कायािदवयन गररन ेछ। साथै सारकारी जग्गाहरुको समेत न्िई व्यवन्तथत गररने छ। साविजन्नक 

जग्गामा बनेका घर, भवन, सटर, टहरा, घमु्ती, जग्गा जन्मनहरुिाई गाउँपान्िकाको िायरामा ल्याउने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 
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वातावरर् 

● पानीको स्रोतको न्िगोपनाको िान्ग परुाना कुवा महुान तथा पोखरीहरूको ममित सम्भार एवं संरक्षणका साथै पनुभिरण पोखरी 

(Recharge Pond) बनाउने कायििाइ जोड गने नीन्त न्िइनछे । 

● नेपाि सरकारिे तयार गरी िाग ुगरेको वातावरणमैरी तथानीय िासनको प्रारुप अनुरुप सम्बन्दित कायिक्रमहरु संञ्चािन गि ैिन्गनेछ। 

● प्राकृन्तक वातावरणको संरक्षण, पनुःतथापना र िीगो उपयोगमा जोड न्िईनेछ। 

● पानीको महुान तथा पोखरीहरुको संरक्षण गरी ररचाजि न्सतटममा ध्यान पयुािईनछे। 

● वातावरण व्यवतथापनको िान्ग संतथागत न्वकास गन ेन्वन्भदन न्नकायहरुको भनू्मका र न्जम्मेवारीमा तपिता ल्याई पवूाििार न्वकास 

कायििाई वातावरण मरैी बनाईनछे। 

 

पवपद् व्र्वस्थापनः  

● बाढी पन्हरो आगिागी िगायतका प्राकृन्तक प्रकोपबाट जनिनको क्षन्त भएकाहरुका पररवारका िान्ग खोज उिार राहतको सेवा 

उपिब्ि गराइने नीन्त न्िइनछे । 

● न्वपि ्व्यवतथापनमा सरुक्षा न्नकाय, टोि न्वकास संतथा, गैससको सहयोग न्िन ेनीन्त न्िईनछे । 

● क्षन्तको मलू्यांकनका आिारमा दयनूतम राहत उपिब्ि गराइने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िइनछे । 

● यस गाउँपान्िकाको वडाहरु नं. ५ चट्याङ्ग गई मानवीय क्षन्त हनुे कायििाई न्नयदरण गनि  संभाब्य क्षेरको अध्ययन गरी अन्थिङ्ग 

िाईन्नङ्ग एरेिर राखीनछे । 

● बन, वातावरण र न्वपि ्व्यवतथापन क्षेरमा िगानी गन ेनीन्त न्िइनेछ।  

● जिचर र थिचरहरुको संरक्षणका िान्ग करेदटिगाई माछा माने, न्वषािी प्रयोग गनेहरुिाई कडा कारबाही गने नीन्त न्िईनछे ।  

 

 

(ङ) संस्थागत मवकास, सेवा प्रवाह र सुिासन 

कार्ायिर् व्र्वस्थापनः 
● कायाििय भवन नबनकेा वडा कायािियहरुका िान्ग यथान्िघ्र भवन बनाइनछे । भएका वडा कायािियहरुिाई अझ व्यवन्तथत र 

सेवाग्राही मैरी बनाइन ेछ । हाि न्नमािणान्िन वडाकायािियहरुिाई न्नरदतरता न्िन ेनीन्त न्िइनेछ । 

●  गाउँपान्िकाबाट तोन्कएको समयन्भर तोन्कएको कायि गन े , तोन्कएको न्मन्तमा बडाको बैठक बतन,े मान्सक ररपोटि बुझाउन,े 

वडाध्यक्ष र वडासन्चवि ेआफु न्बिामा बतन ुअन्घ मान्थल्िो तहबाट तवीकृन्त न्िन,े वडाध्यक्षि े३ न्िनभदिा बढी न्बिामा बतिा 

वडा सितयिाई कायिवाहक न्िने, कायािियमा उपन्तथत कमिचारीि ेपोिाक िगाउन,े सम्वन्दित वडाका जनप्रन्तन्नन्ि वा कमिचारीको 

नाममा बेरूज ुवा न्तनुि बुझाउनु पन ेरकम नभएमा प्रत्येक न्िषिकका आिारमा आगामी बषि वडामा न्िइने बजेटमा प्रन्त न्िषिक  िरि े

थप अनुिान न्िइन ेगन ेनीन्त न्िइनछे । 

● वडा सन्चव िगायतका वडा र गापाका कमिचारीिाइ तान्िमको न्नरदतरता न्िइनेछ । 
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सचुना प्रपवलध 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको क्षरेान्िकार न्भर रहकेो सम्पणुि न्वषयगत िाखाहरुको  त्याङ्क व्यवन्तथत र सरुन्क्षत राख्नको िान्ग Cloud 

मा आिाररत तथानीय त्याङ्क व्यवतथापन प्रणािीको व्यवतथा गरर अभ्यास सरुु गने नीन्त न्िईन ेछ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको Online राजतव व्यवतथापन प्रणािीिाई चतुत र प्रभावकारी बनाई Disaster Recovery प्रणािीमा पन्न 

आवि गररन ेनीन्त न्िईने छ।   

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको अन्डयो नोटस बोडि सेवािाई चतुत रान्खने नीन्त न्िईन ेछ। 

● सचुना प्रन्वन्िमा आिाररत प्रणािीहरु एक र्द्ार प्रणािी माफि त व्यवतथापनको नीन्त न्िईन ेछ। 

● यस गाउँपान्िकाको कायाििय र अदतगितका कायािियहरुमा Digital हान्जरर व्यवतथापन प्रणािीको अभ्यास गन ेनीन्त न्िईने छ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको िनै्नक प्रिासनीक कायिहरुमा न्निलु्क र खिुा स्रोतमा आिाररत सफ्टवोयि (Free Open Source 

Software and Framework) प्रयोगमा प्रोहोत्साहन गररन ेनीन्त न्िईने छ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िका र अदतगितमा न्नकायहरुिाई प्रन्वन्ि  

 

राजस्व सम्बन्धी नीलतहरु 

● आदतररक आयका नयाँ र तथायी स्रोतहरुको खोजी गररन ेनीन्त न्िईनछे। 

● “व्यवसाय कर, सम्पन्त कर जतता करहरु न्तरी गाउँपान्िकाको न्वकासमा मिैे पन्न योगिान गनुिपछि” भदने मादयताको न्वकास गराउन े

नीन्त न्िईनछे। 

● अनिाईन न्सिमबाट राजश्व संकिन गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईनछे। आगामी बषि सब ैवडामा अनिाईनको प्रभावकारी सेवा तथापना 

गनि न्विेष पहि गररनेछ। 

● राजश्व असिुीमा संिग्न कमिचारीको मनोबि उच्च गराउन आवश्यक उत्प्रेरणात्मक नीन्त न्िईनेछ। 

 

पेश्की /बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बन्धी नीलतहरु 

● उपभोक्ता सन्मन्तिाई पेश्की न्िन ेकायििाई न्नरुत्सान्हत गररनेछ।.   

● हािसम्मको बेरुजिुाई यकीन गरी फछौट गनि गराउन िेखा सन्मन्तिाई सन्क्रय गरी कायि अन्घ बढाइनेछ । 

● परुानो पश्की फछ्यौट बाँकी रहकेा व्यन्क्त वा संघसंतथाहरुिाई अन्बिम्ब पेश्की फछ्यौट गराउन आवश्यक पहि गररनछे। 

● हािसम्मको बेरुजिुाई िूद्यमा झाने नीन्त न्िईनेछ। 

 

 

िेखापािन तथा िेखा व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत 

● िेखा व्यवतथापन तथा िेखापािनिाई न्मिव्ययी र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

● साविजन्नक खचिको न्मिव्ययीतािाई न्विेष ग्राहयता न्िईनेछ। 

● गाउँपान्िकाको आय व्यायिाई मान्सक रुपमा सचूना पाटी तथा वेवसाईटमा साविजन्नक गररनेछ। 
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कमयचारी प्रर्ासन 

● कमिचारीको मनोवि उच्च पाने नीन्त न्िईनछे। कायािियको हीत र आदतररक आयमा सन्क्रय रुपमा िाग्ने कमिचारीिाई उत्कृि 

कमिचारी घोषणा गनि आवश्यक मापिण्ड तयार गररन ेछ। 

● कमिचारीिाई सेवाप्रन्त िगनिीि र कतिव्यन्नष्ठ बनाउन िण्ड र परुतकारको नीन्त कायािदवयनमा ल्याईनेछ। 

 

भ्रस्टचार लनवारर् कार्यर्ोजना 
● गाउँपान्िका कायािियिाई भ्रिाचारमकु्त र सिाचारयकु्त बनाउन आवश्यक पहि गररनछे। 

● सिुासनका आिारभतु मादयताहरुिाई आत्मसात गि ैतिअ्नुकुिको व्यवहर गि ैिन्गनछे।. 

● बदिीपरु गाउँपान्िका गाउँकायिपान्िका कायाििय र यस अदतिगतका वडा कायािियहरुिाई ििेकै उत्कृि नमनूा कायाििय र 

अनुकरणीय गाउँपान्िका बनाउन चाि ुआ.व. िखेी न ैआवश्यक कायिको थािनी गररनछे। 

● कायािियको उजरुीपटेीका माफि त उजरुी गनुासाहरुिाई िनै्नक रुपमा प्राप्त गरी फछ्यौट गि ैजान ेनीन्त न्िईनेछ। 

● गाउँकायिपान्िका कायािियमा सब ैनागररकहरुिे  तपि िखे्न र पढ्न सक्ने गरी न्डन्जटि नागररक बडापर रान्खनेछ। 

● सेवाग्राहीहरुिाई सहजीकरण गनिका िान्ग कायािियको मखुमैा हले्पडेक्सको व्यवतथा गररनेछ। 

● गाउँपान्िकाका वडाहरुमा अनिाईन घटना ितािको कायििाई आगामी आ.व. न्भर सब ैवडाहरुमा न्वततार गररनछे। 

 
 
 
 
 
 

धन्र्वाद 
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गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री करुणा गुरुङ्गिे सात  ँगाउँसभा समक्ष पेश गरुु्भएको 

आ.व. २०७७|७८को राजस्व र व्ययको अनमुान 

 

 
 

आ.व. २०७७|७८को राजस्व र व्ययको अर्ुमार् 

(बजेट) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

करुणा गुरुङ 

संयोजक 

बजेट तथा कायुक्रम तिुयिा सलमलत 

बलदिपुर गाउँपालिका 

तर्ह ँ लजल्िा 

गण्डकी प्रिेश 

२०७६  
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सम्मार्ीत सातौ गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोिय,  

 

बन्दिपुर गाउँपान्िका स्थानीय सरकारको वजेट तथा काययक्रम तन्जयमा सन्मन्तको संयोजकको हनै्सयतिे यस सम्मान्नत सभामा आगामी आ. व. २०७७/०७८ को 

वजेट प्रस्तुत गरररहिा मिाई गौरवको महसुस भैरहकेो छ। यस महत्व पुर्य अवसरमा मुिुकिाई संन्िय िोकतान्दिक गर्तदिको युगमा ल्याउन जीवन उत्सगय गनुय हुने 

सम्पुर्य शहीिहरु प्रतीभावपुर्य श्रध्धादजिी अपयर् गियछु ।  

 

१.१ पृष्ठभुमीीः  

तनहु ँन्जल्िाको पुवी भागका ४ वाट सान्वक गा. न्व. स. हरु बन्दिपुर, धरमपानी, केशवटार र िाँन्सकुवािाई न्मिाई नेपाि सरसकारको न्मन्त २०७३/११/२७ को 

न्नर्ययिे बन्दिपुर गाउँपान्िका गठन भएको हो । यस गाउँपान्िकाको जनसङ्ख ्या २००१३ (२०६८ को जनगर्ना अनुसार) र कुि क्षेिफि १०२ वगय न्क. न्म रहकेो छ 

। यसको पुवयमा आँव ुखैरेनी गाउँपान्िका पन्िममा व्यास नगरपान्िका उत्तरमा भानु नगरपान्िका र िन्क्षर्मा िेविाट गाउँपान्िका रहकेो छ ।  

नेपािको वतयमान संन्वधानिे नेपािमा संिीय िोकतान्दिक गर्तदिात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्धारा न्िगो शादती, श-ुशासन, न्वकास र समनृ्द्धको आकाङ्क्षा 

पुरा गने िक्ष न्िएको छ । सोही अ नुसार गाउँपान्िकाको शासन व्यवस्थाको सामादय न्निेशन न्नयदिर् र संचािन गने अन्भभारा गाउँ काययपान्िकामा रहे अनुसार 

गाउँपान्िकािे आफ्नो कृयाकिाप संचािन गरररहकेो छ । जनताका ईछ्या आकाङ्ख क्षा र चाहानािाई गाउँ सरकारवाट संवोधन गरी संन्ियताका िाभहरुको संपे्रसर् 

गन ेमहत्वपुर्य न्जम्मेवारी हाम्रो साम ुरहकेािे यो चनुौतीिाई अवसरका रुपमा ग्रहर् गरी पररवतयनका सकारखाात्मक नन्तजाहरु तफय  ईमादिार तररकाि ेकेन्दित भैरहकेो 

अवस्था छ ।  

 

१.२ चाि ुआ.व. र्ीलत तथा कायुक्रमको सलमक्षाीः 

 

चािु वर्यको यस गाउँपान्िकाको नीन्त तथा काययक्रम र वजेटको कायायदवयनवाट सु-शासन न्वकास र समदृ्धीको िररिो आधारन्शिा न्नमायर् भई आन्थयक वदृ्धी गररवी 

दयुनीकरर् र रोजगारीका अवसर तथा नागररकहरुको न्जवन स्तरमा त्यसको प्रन्तफि िेन्खन थािेको छ। आन्थयक, सामान्जक र भौन्तक पुवायशार न्नमायर्मा न्तव्रता 

आएको छ ।  

 

(क)  आलथुक के्षत्र  

 

❖ नगि अनुिानद्धारा कृन्र् पेशा प्रतीको आकर्यर् बढाईने नीन्त न्िएकोमा हाि धान, मकै, तरकारी न्हउिे न्बउन्बजन उत्पािनमा नगि अनुिान न्िई 

कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गररएको छ । 

❖ हाते टखयाक्टर, प्िान्िक पोखरी, न्वउ न्वजन, और्धी छन ेमेन्सन िगायतमा अनुिान उपिब्ध गराई कृर्कहरुिाई टेवा पुयायईएको छ ।  

❖ कृर्कहरुिाई न्वन्भदन खािे कृन्र् तान्िम उपिब्ध गराई अपनाएको पेशा प्रतीको थप ज्ञान न्िईएको छ ।  

❖ सान्वकका प्रधानमदिी कृन्र् आधुन्नन्ककरर् आयोजना अदतरगत संचान्ित तरकारी खेती काययक्रमिाई न्नरदतरता न्िईएको छ ।  

❖ पशपुािन व्यवसायिाई आधनु्नन्ककरर् गनय व्यवसान्यक पशपुािनमा जोड न्िईएको छ ।  

❖ वाख्रा पािन, कुखरुा पािन व्यवसायीहरुिाई समय सापेक्ष्य तान्िमको व्यवस्था गररएको छ । 

❖ वाख्रा गाई कुखरुा पािनमा अनुिान उपिब्ध गराईएको छ ।  

❖ पश ुस्वास््य अस्पतािको स्थापना गरी संचािन गनय जग्गा प्राप्ती गररएको छ । उक्त जग्गामा चािु आ. व. िेन्ख नै भवन न्नमायर्न्क कायय आरम्भ गररएको 

छ ।  

❖ उपरोक्त गन्तन्वन्ध द्धारा श्थानीय अथयतदििाई चिायमान गराउने प्रयत्न गररएको छ ।  

❖ भकारो तथा गोठ सुधार काययक्रमिाई न्नरदतरता न्िएको छ। 

❖ चाक्िबदिीको काययक्रमिाई न्नरदतरता न्िईएको छ 

  

ख) सामालजक के्षत्रीः 

❖ न्वपदन गभयवती तथा  सुत्केरी मन्हिािाई पोर्र् काययक्रमिाई आवश्यक बजेट न्वन्नयोजन गररएको छु । 

❖ कोरोनाको सँक्रमर्िाई ध्यानमा रा्िै कोरोना कोर्मा स्थापना गररएको छ । कोर्मा २० िाख रुपैया बजेटछुट्टाएकोछु । 

❖ स्वास््य स्वयसेन्वको सेवा सुन्वधािाई न्नरदतरता न्िईएको छ 

❖ स्वास््य सस्ताहरुको भौन्तक पुवायधारहरुिाई मजभतु गराउन ममयतका कायक्रय म गररएको छ ।  

❖ अस्पतािमा सुत्केरी गनय गराउन प्रोत्साहन गररएको छ ।  
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❖ न्वपदन गभयवती तथा सुत्केरी मन्हिािाई पोर्र् काययक्रमिाई आवश्यक बजेट न्वन्नयोजन गररएको छु  

❖ ससतय काययक्रम माफय त स्वास््यसँग सम्बन्दधत काययक्रमहरुिाई प्रभावकारी रुपमा संपािन गररएको च ।  

❖  न्वन्भदन न्वद्याियमा शैन्क्षक पुवायधार न्नमायर् एवं चािु अनुिान उपिब्ध गराई न्शक्षािाई गुर्स्तरीय वनाउन प्रयत्न गररएको छ ।  

❖ शैन्क्षक क्षेिको न्शकाई उपिब्धीको आधारमा पुरस्कृत गने र माधखाान्मक न्वद्याियहरुिाई थप अनुिान उपिब्ध गराईएको छ ।  

❖ शैन्क्षक सस्थाहरुको संचािन न्नयगमन प्रभावकारी गराउन न्शक्षा ऐन २०७५ जारी गररएको छ । 

❖ गाउँपान्िकाको आफ्न ैिगानी एवं न्वन्भदन गै. स. स. सँगको संयुक्त िगान्नमा िन्क्षत मन्हिाहरुिाई न्वन्भदन न्सप मिुक तान्िम उपिब्ध गररएको छ ।  

❖ तोन्कएका चेपाङ् वािवान्िकाहरुिाई न्वद्यािय जाने वातावरर्मा सगाउ पुग्ने हेतुिे डे्रस, पुस्तक, स्टेशनरीहरु उपिब्ध गराइएकोछ ।  

❖ अपाङ्ख गता भएका व्यक्तीहरुिाई न्वन्भदन खािका तान्िम उपकरन माफय त क्षमता न्वकासका काययक्रम गररएको छ ।० िन्ित िन्क्षत योजनाहरु संचािन 

गररएको छ ।  

❖ जनजातीका संग्रािय, सामिुान्यक भवन िगायतका काययक्रक संचािनमा रहकेो अवस्था छ ।  

 

(ग) पुवुधार के्षत्रीः  

❖ गाउँपान्िकाको केदििाई न्जल्िा र सिरमकुामसँग जोडने गौरवको सडकिाई फरान्किो तथा कािोपि ेगने कायय िु खरततर गन्तमा अन्ि बन्ढरहकेो छ  

❖ वडा केदििाई पान्िकाको केदिसँग जोडन ेसडकिाई बाहै्र मन्हना यातयात चल्न सक्न ेबनाउनको िान्ग आवश्यक बजेट व्यस्थापन गरकोछु । 

❖ उज्यािो बन्दिपुरको नीन्त न्िएकोमा सँिीय सरकार र प्रिेश सरकारको समेतको सहयोगमा र स्थानीय नागररकहरुको सहभागीतामा अन्धकाँस स्थानमा 

न्वद्युत िाईनको न्वस्तार गने र सँभव नभएको स्थानमा सोिार प्यानि माफय त न्वद्युत सेवा उपिब्ध गने काययक्रमिाई न्नरदतरता न्िएको छु ।  

❖ ठुिा खानेपानी योजनाहरु सँचािन गरर बाक्िो बस्ती रहकेा क्षेिमा खानेपानीको सुन्वधा पुयायउने काम युद्धस्तर गन्तमा अन्ि बन्ढरहकेा छ भने 

डाँडाकाँडाहरु तल्िो भागमा रहकेो मिुहरुमा मोटर जडान गरर पानी तानेर भएपन्न खानेपानीको सुन्वधा उपिब्ध गराउन न्वन्भदन योजनाहरु सँचािनमा 

ल्याएकोछ । 

 

(घ) वातावरण तथा लवपि व्यवस्थापर्ीः 

 

❖ गाउँपान्िकामा नसयरी स्थापना गरर गाउँपान्िकािे खनेका सडक तथा बाटो छेउछाउ रुख न्वरुवा रोपी वातवरर्िाई स्वच्छ र प्रिरु्र् रन्हत बनाईन ेप्रयास 

गररएकोछ। 

❖ गाउँपान्िकािे खनेका नयाँ सडक, खिुा स्थान र नाङ्गा डाँडाहरुमा मागमा आधाररत वकृ्षारोपर् गनय वडाबाट माग सँकिनको काम भईरहकेो छ । 

❖ प्राकृन्तक न्वपिबाट िटन सक्ने िटनािाई मध्यनजर गिै न्वपि पुवयतयारी प्रयास गररएको छ । न्वपि व्यवस्थपन कोर्को व्यवस्था गरर न्वपिमा परेका 

नागररकिाई राहत न्िन ेकामिाई न्नरदतरता न्िएको छु ।  

 

(ङ) सामालजक लवकासीः 

❖ स्थानीय सरकार तथा मन्हिा जनप्रन्तन्नधी सँग न्मन्डयाको पहुचँ पुयायउने गरर काययक्रम बनाएकोछु । 

❖ िन्क्षत वगय (मन्हिा, िन्ित, अपाङ्, एकि मन्हिा) को िान्ग न्सप न्वकास, आयआजयन तथा क्षमता न्वकासका काययक्रमहरुिाई न्नरदतरता न्िएकोछु ।  

❖ कोन्भड १९ को कारर्िे न्विेशमा तथा स्विेशमै रोजगारी गुमाएर फकेका युवाहरुिाई रोजगारीको व्यवस्था गनय आवश्यक बजेट न्वन्नयोजन गरेको छु  

 

 

(च) पयुटर्ीः 

❖ समग्र बन्दिपुरको पययटकीय गदतव्य तथा गन्तन्वधी समेटी श्रव्यदृश्य सामाग्रीको न्नमायर्, कृन्र्मा आधाररत पययटनको न्वकास गिै होमस्टेहरुको स्तरवनृ्द्ध 

तथा पन्हचानको िान्ग आवश्यक बजेट न्वन्नयोजन गरकोछु । साथै पिकार, पययटक गाईड, पययटन व्यवासायीहरुका िान्ग पान्िका स्तरीय न्वन्भदन 

होमस्टे तथा पययटकीय स्थिको पररचयात्मक भ्रमर्को िान्ग आवश्यक बजेट न्वन्नयोजन गरेको छु । 

 

 

सभाका सभाध्यक्ष ज्य,ू म आगामी आ. व. २०७७/०७८ को वजेट तथा कायुक्रम पेस गरे् अरु्मती चाहादछु ।  
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खण्ड २ 

आगामी आ. व. २०७६/०७८ र्ीलत कायुक्रम तथा वजेट 

 

२.१ लसोच िक्ष्य, उदे्यश्य र अपटलक्षत उपिब्धी  

 

२.१.१ सोचीः बलदिपुर गाउँपलिकािाई समृद्ध गाउँपालिकाको रुपमा स्थालपत गरे्  

२.१.२ िक्ष्यीः सोचाईमा रहेको गररवी, पुवाुधार जदय गररवी आलथुक गररवी तथा वेरोजगारी घटाउरे् ।  

२.१.३ उदे्यश्यीः पयुटर् लवकासस, कृलिमा वयवसालयकता, लशक्षामा गुणस्तरीयता, र पुवाुधार लर्माुण, चेतर्ा मुिक र लसप मुिक कायुक्रम लिई आम 

र्ागररकमा पररवतुर्को अरु्भुती लििाउरु् गाउँपालिकाको प्रमुख उदे्यश्य ह रे्छ ।  

२.१.४ अपेलक्षत उपिब्धीीः  

❖ न्पप्ि ेिेन्ख बन्दिपुरसम्म र गाउँपान्िकाको केदि िेन्ख सवै वडा केदिहरुमा जोडने सडकहरु बाहै्र मन्हना यातायात चल्ने अवस्थामा पुगेको हुनेछ ।  

❖ चािु वर्यमा खन्नएका सडकको स्तर उदनती हुनेछ ।  

❖ गाउँपान्िकाका सवै वडा कायायियहरुमा आवश्यक पने सम्पुर्य कमयचारीहरु वाहािी अैसकेका हुनेछनख । 

❖ योजना कायायदवयनमा व्यवन्स्थत पद्धतीको न्वकास भएको हुनेछ ।  

❖ एक वडा एक प्रान्वन्धक उपिब्ध भएको हुनेछ ।  

❖ एक वडामा ५ व्यवसान्यक कृडकिे व्यवसाय सुरु गररसकेका हुनेछन ।  

❖ कृन्र्, पश ुन्वमाको अन्भमनु्खकरर् भई सवयि न्वमाको सुरुवात भैसकेको हुनेछ ।  

❖  थप पययटकीय क्षेिहरुको पन्हचान गरी पययटन पुवायधारको न्नमायर्को काययिे थप गती न्िएको हुनेछ ।  

 

 

२.२  वालिुक वजेट तथा कायुक्रम तजुुमा गिाु अविम्वर् गररएका प्रमुख र्ीलत तथा आधारहरु 

२.२.१ समग्र र्ीलत तथा आधारहरु  

 

पर्यटन, कृमि, मिक्षा ,स्वास््र्, सहकारी र पूवायधार, 

सिृद्ध बन्दीपुर गाउँपामिका मनिायणको िुि आधार 

 

भदन ेमिु हाराका साथ बन्दिपुर गाउँपान्िकाको समदृ्ध तफय को यािािाई अगाडी वढाउने नीन्त अबिम्बन गगररएको छ । 

 

 

 २.२.२ के्षत्रगत र्ीलत तथा आधारहरुीः 

 

यस सम्मान्नत सातौं गाउँपान्िकाका आररर्ीय अध्यक्ष श्री पूर्य न्संह थापाज्यूवाट गाउँपान्िकािे आगामी आन्थयक वर्य २०७७/०७८ मा अविम्बन गने 

नीन्त तथा काययक्रम पेश गररसक्नु भएको छ । उक्त नीन्त तथा काययक्रम यस सम्मान्नत गाउँ सभावाट कतयि ध्वनीका साथ सवयसम्मतीिे पाररत समेत भएको व्यहोरा 

यस सम्मान्नत सिनिाई अवगत नै छ । न्तनै पाररत नीन्त तथा काययक्रममा आधाररत रही यो वजेट तथा काययक्रम तयार पाररएको व्यहोरा म यस सम्मानीत सिन िाई 

न्नवेिन गियछु ।  

 

२.३  मुख्य मुख्य आयोजर्ा र लक्रयाकिापहरुीः 

 

❖  गाउँपान्िकािे न्जल्िा सिरमकुाम िेन्ख गाउँपान्िकाको केदिसम्म गाउँपान्िकाको केदि िेन्ख वडा   केदिसम्म जाने सडकिाइ गाउँडपान्िकाको 

गौरवको न्यजनाका रुपमा छनौट गररएको अवस्था छ । त्यसका िान्ग आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु ।  

❖ त्यसै गरी वडा स्तरीय आयोजनाहरुका िान्ग जनसङ्ख ्या, क्षेिफि, मानव न्वकास को अवस्था, राजश्व पररचािनको अवस्था, सु-शासनको अवस्था, 

भौगोन्िक जन्टिताको अवस्था, िगायतिाई आधार मानी काययसम्पािनमा आधाररत अंकका आधारमा कन्म्तमा ७० िेन्ख वन्ढमा ८० िाख सम्म 

वजेट न्सन्िङ् उपिब्ध गराएको छु । 
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❖ संन्िय सरकारवाट ससतय तफय का आयोजनाहरुका िान्ग वजेट प्राप्त भएका छनख । कृन्र्, पशु, न्शक्षा, उजाय, प्रधानमदिी रोजगार काययक्रम िगायतका 

आयोजनाहरुका िान्ग रु १७ करोड ४ िाख. न्वन्नयोजन भएको छ ।  

❖ गाउँपान्िका स्तरीय अदय आयोजनाहरुका िान्ग वजेट न्वन्नयोजन गरेको छु ।  

❖ त्यसै गरी कायायियहरु संचािन तथा प्रशासनीक अनुिान तफय  न्वन्नयोजन गरेको छु ।  

 

यस सम्मान्नत सभाका सिस्य ज्यूहरुको यो प्रस्तान्वत वजेटवाट काययक्रमिाई एक मतिे स्वीकृती गरी पाररत गररन्िनु हुनेछ भदमने अपेक्षा न्िएको छु ।  

 

 

सभाध्यक्ष महोिय, अब म यस सम्मालर्त सिर्मा खचु व्यहोरे् स्रोतका लबियमा संलक्षप्तमा राख्र् चाहादछु। 

 

२.४ अरु्मालर्त व्यय र स्रोत व्यवस्थापर् 

 

आयतरु्ीः 

❖ यन्ह श्रावर् १ गतेिेखी िागु हुने गरी प्रस्ताव गररएको आदतररक स्रोत तफय  सम्पन्त कर, भमूी कर र बकौता मािपोत कर बापत रु ३५ िाख ४६ हजार 

प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। 

❖ नेपािको वतयमान संन्वधानिे िरजग्गा बहािकरको अन्धकार स्थानीय तहको अन्धकार सून्चन्भि परेकोिे िरजग्गा बाहिकर बापत रकमको १० 

प्रन्तशत कर न्िने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िएको छु, जसबाट गाउँपान्िकािाई १५ िाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। 

❖ गाउँपान्िका न्भिका सावयजन्नक र सरकारी जग्गामा िर भवन पसि गोिाम आन्ि बनाई बस्नेहरुिाई गाउँपान्िकाको िायरामा ल्याउन ेनीन्त अनुरुप 

बहािन्बटौरी कर प्रस्ताब गररएको छ, बहाि न्वटौरी कर तथा सरकारी सम्पन्त बहािबाट गाउँपान्ििाई रु २० िाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। 

❖ त्यस्तै गाउँपान्िकािे बदिीपुर गाउँपान्िका न्भिका व्यवसान्यसँग पटक पटक छिफि गरी िगाईिै आएको शलु्कमा केही दयूनीकरर् गररएको छ 

।व्यवसाय रन्जष्ट्रशन िस्तुर तथा िताय र नवीकरर् एवं बान्र्यक व्यवसाय कर बापत रु १३ िाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। 

❖ गाउँपान्िका र गाउँपान्िका अदतगयतका वडा कायायियहरुबाट प्रिान गररने सेवामा िगाईन ेिस्तुर तथा न्सफाररश िस्तुर गत आ.व.को िरिाई न्नरदतरता 

न्िएको छु। जसबाट रु १६ िाख ९४ हजार प्राप्त हुने अनुामन छ। 

❖ बदिीपुर गाउँपान्िका क्षेिमा न्नमायर् हुने िर नक्सापास िस्तुर वापत रु ८ िाख ४६ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ। 

❖ नागररकका िैन्नक न्क्रयाकिापिाई सहन्जकरर् गनय नाताप्रमान्र्त गिै आएकोमा त्यसबाट रु १ िाख ८ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। 

❖ न्वन्भदन प्रशासन्नक िण्ड, जररवाना र जफतबाट रु ४० हजार प्राप्त हुने अनुमान छ। 

❖ सवारी साधन कर, फोहरमैिा व्यवस्थापन, वातावरर् संरक्षर्, अनुमन्तपि न्वतरर् िस्तुर साथै अदय कर िस्तुर शलु्कबाट गरी रु २९ िाख ३५ हजार प्राप्त 

हुने अनुमान गरेको छु। 

❖ बदिीपुर गाउँपान्िका न्भि रहकेा अन्धकाशं खोिाहरुबाट ढुङ्ख गा न्गटी बािुवाको ठेक्का िगाईन ेछ, जसबाट गाउँपान्िकािाई रु ३० िाख प्राप्त हुने 

अनुमान गररएको छ। 

❖ ब्यन्क्तगत िटनाको रुपमा जदम मतृ्यु न्बवाह बसाईसराई र सम्बदध न्वच्छेि िगायतबाट सबै वडाहरुमा गरी रु ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। 

❖ त्यस्तै चािु आ.व. को असार मसादत सम्म खचय नभई गाउँपान्िकाको संन्चतकोर्मा रु २ करोड संन्चचत हुने अनुमान गररएको छ। 

❖ गाउँपान्िकाका न्वन्भदन उपभोक्ता सन्मन्त र िागत सहभान्गतामा काम गन ेव्यन्क्त समहुबाट नगि सहभान्हता वापत रु ३३ िाख प्राप्त हुने अनुमान छ। 

❖ यसरी समग्रमा गाउँपान्िकाको कूि बान्र्यक आदतररक आम्िानी रु ४ करोड ३ िाख ४५ हजार हुने अनुमान गरेको छु। 

❖ संिीय सरकारबाट न्वत्तीय समानीकरर् वापत रु ९ करोड ४ िाख, राजश्व बाडँफाँड वापत रु ६ करोड ५० िाख ३३ हजार ४ सय ४०, शसतय अनुिान 

वापत रु १७ करोड ४ िाख, समपुरक अनुिान वापत रु १ करोड ८० िाख, न्वशेर् अनुिान वापत रु ४ करोड ७५ िाख प्राप्त हुने अनुमान छ। 

❖ प्रिेश सरकारबाट न्वत्तीय समानीकरर् वापत रु १ करोड १९ िाख ३८ हजार, समपुरक अनुिान वापत रु १ करोड र राजश्व बाँडफाडँ वापत रु ६९ िाख 

६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ। 

❖  सामान्जक सुरक्षा अनुिान रु ९ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। 

❖ यसरी गाउँपान्िकाको कूि आम्िानीतफय  रु ५७  करोड ६६ िाख ६९ हजार  १ सय  ६७ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। 

 



 

20 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

 

ब्ययतरु्ीः 

❖ कूि बजेट रकम मध्ये चािु खचय तफय  पिान्धकारीहरुको पाररश्रन्मक तथा सुन्वधातफय  रु १ करोड १५ िाख खचय हुने अनुमान गरेको छु। कमयचारी पाररश्रन्मक, 

सुन्वधा तथा अदय प्रशासन्नक खचय तफय  रु २ करोड ७२ िाख, कायायिय संचचािन सम्बदधी खचय रु १ करोड ३३ िाख ममयत सम्भार खचय रु २५ िाख, 

कमयचारी कल्यार् कोर् खचय रु १० िाख आन्थयक सहायता रु १४ िाख,एवं न्वन्वध खचय रु १ करोड ८ िाख.गरर चािु खचय रु ६ करोड ७७ िाख हुने 

अनुमान छ। चािु खचय तफय को न्हस्सा कूि ब्यय अनुमानको  ३१.५ प्रन्तशत हुन आउँिछ। 

❖ संिीय सरकारबाट हस्तादतररत शसतय अनुिान अदतगयत रु १७ करोड ४ िाखका काययक्रमहरु संचचािन हुनेछनख त्यसैगरी समपूरक अनुिान र न्वशेर् अनुिान 

अदतगयत रु ६ करोड ५५ िाख बराबरका काययक्रम हरु संचचान्ित हुनेछनख। 

❖ गण्डकी प्रिेश सरकारबाट हस्तादतररत समपूरक कोर् अदतगयत रु १ करोड बराबरका आयोजनाहरु संचचान्ित हुनेछनख । 

❖ त्यसैगरी पँून्जगत काययक्रमतफय  रु १४ करोड ५३ िाख ८२ हजार ४ सय ४० बराबरको काययक्रम तथा आयोजनाहरु संचचािन हुने न्वश्वास न्िएको छु। 

❖ सामान्जक सुरक्षा भत्तामा रु ९ करोड खचय हुने अनुमान छ । 

❖ न्वत्तीय व्यवस्था तफय  रु १६ िाख बजेट न्वन्नयोजन गरेको छु। 

❖ यसरी कूि खचय रु ५४ करोड २० िाख ४० हजार  ६९ हुने अनुमान गरेको छु। 

 

२.५ उपसंहार 

 

अदयमा गाउँपान्िकाबासीका आमा, ववुा, िाजु, भाई, न्िन्ि बन्हनीहरुको गाउँपान्िकाबाट अपेक्षा र मागहरु धेरै छनख। आफ्न ैिरिैिोको  सरकारिे आफ्नो 

इच्क्षा, आकक्षां तथा मागअनुरुप सेवा प्रवाह गरोस भदने भावना चाहनु स्वभान्वक हो। गाउँपान्िका समक्ष आगामी वर्यका िान्ग पेश भएका र न्वन्नयोजन हुन नसकेका 

योजनाहरुिाई यस गाउँपान्िकाको योजना बैङ्ख कमा राखी आगामी न्िनमा प्राथन्मकताको आधारमा सम्बोधन गिै जाने नीन्त न्िइनेछ। प्राथन्मकताका आधारमा 

नागररकका अपेक्षा सम्बोधन गिै समदृ्ध बदिीपुर गाउँपान्िका हुिै समदृ्ध नेपाि सुखी नेपािीको न्नमायर्को अन्भयानमा हाम्रो न्नरदतर प्रयास रहनेछ। गाउँपान्िका सामु 

रहकेा न्वद्यमान चनुौतीहरुिाई सामना गिै अिी बढखन सकेमा हामी अवश्य पन्न िक्षमा पुग्न सक्न ेछौ। यस गाउँसभामा प्रस्ताब भएका तथा न्वन्नयोजन भएका योजना 

तथा काययक्रमहरुको दयान्यक कायायदवयन गनुय हामी सबैको कतयब्य हो। आ-आफ्नो कतयब्य न्नवायहगरी संन्वधान कायायदवयन,संिीयता कायायदवयन, िीगो शान्दत 

सुव्यवस्था, सुशासन, न्वकास  र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा हामी सबै दृढताका साथ अन्ि बढौ भदने अपेक्षाका साथ न्विा हुन चाहदछु। 

 

 

धदयबाि । 
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वन्न्दपरु गाउँपालिकाको आलथयक वषय 207७/07८ को अथय सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ायन्वर्न गनयको लनलमत्त स्थानीर् 
कर तथा र्पुक संकिन गने, छुट ददने तथा आर् संकिनको प्रर्ासलनक व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, नपेािको 
संपवधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोन्जम वन्न्दपरु गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

 

  

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
 

बन्न्दपरु राजपत्र 
बन्न्दपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्र्त 

 
 

 

खण्ड: ३    संख्र्ा:1   लमलत: २०७७/3/28 
भाग १ 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को सचुना 

 

 

 

बमन्दपुर गाउँपामिकाको आमथयक ऐन २०७७
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वन्दीपरु गाउँपालिकाको आलथयक ऐन २०७७ 

प्रस्तावनाः 
वन्न्दपरु गाउँपालिकाको आलथयक वषय 207७/07८ को आलथयक ऐन २०७७ िाई कार्ायन्वर्न गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 
नेपािको संपवधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोन्जम वन्न्दपरु गाउँपालिकाको पाचँौ गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको 
छ ।  

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भः 
१. र्स ऐनको नाम “आलथयक ऐन, 207७” रहेको छ । 

२. र्ो ऐन गाउँसभािे पाररत गरेको लमलत देखी वन्न्दपरुर गाउँपालिका क्षेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत करः वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनसूुची (1) बमोन्जम सम्पन्त्त कर िगाइन ेर असूि उपर गररनछे 
। 

३. भलूम कर (मािपोत): वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षते्रलभत्र अनसूुचीी (2) बमोन्जम जग्गाको मूपर्ांकनका आधारमा 
भलूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनछे ।  

४. घर वहाि तथा भाडा करः गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र प्रत्रे्क घर तथा भवनको िगत संकिन गररनछे । वन्न्दपरु 
गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी 
पूरै आंन्र्क तवरिे वहािमा ददएकोमा अनसूुची (3) बमोन्जम घर जग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनछे ।  

५. व्र्वसार् कर (दताय, नपवकरर् तथा व्र्वसार् कर): वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् 
वा सेवामा पूजँीगत िगानी र आलथयक कारोवारका आधारमा अनसूुची (4) बमोन्जम व्र्वसार् कर (दताय, नपवकरर् 
तथा व्र्वसार् कर) िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ ।होटि ब्र्वसार्को वलगयकरर् गरी होटिको स्तर, पूवायधारको 
स्तर तथा सेवाको स्तरका आधारमा होटि ब्र्वसार् करको दार्रा लनधायरर् गररन ेछ । वापषयक कारोवारको 
आधारमा समेत कर लनधायरर् गनय सपकने छ । 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्थािे ऊन, खोटो, जलडबटुी, 
वनकस, कवाडी माि र प्रचलित कानूनिे लनषेध गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो 
हाड, लसङ, प्वाँख, छािा जस्ता बस्तकुो व्र्वसापर्क कारोवार गरेवापत अनसूुची (5) बमोन्जमको कर िगाइने र 
असूि उपर गररनछे । 

७. सवारी साधन करः वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र दताय भएका सवारी साधनमा अनसूुची (6) बमोन्जम सवारी 
साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनछे ।तर, प्रदेर् काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा सोपह बमोन्जम हनुछे । 

८. पवज्ञापन करः वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षते्रलभत्र हनु े पवज्ञापनमा अनसूुची (7) बमोन्जम पवज्ञापन कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ ।।तर, प्रदेर् काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोपह 
बमोन्जम हनुछे । 

 

९. मनोरन्जन करः वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र हनु ेमनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुची (8) बमोन्जम व्र्वसार् 
कर िगाइन े र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रदेर् काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा सोपह बमोन्जम हनुछे । 

१०. बहाि लबटौरी र्पुकः वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनमायर्, रेखदेख वा संचािन गरेका तथा सावयजलनक 
स्थानहरुमा अन्र् व्र्िी वा लनकार्िे लनमायर् गरी प्रर्ोग गरर आएका सावयजलनक तथा नीन्ज घर टहरा वा भौलतक 
पूवायधारहरु गाउँपालिका क्षते्र लभत्र सावयजलनक वा कुनै ब्र्िी संस्थाको हकभोग वाहेकको अन्र् जग्गा वा स्थान 
उपर्ोग गरी लनमायर् गररएको भवन गोदाम वा र्स्तै प्रकृलतका संरचना वा अस्थार्ी रुपमा पाि टेन्ट टागेर वा 
ररक्सा ठेिा वा र्स्तै साधानको प्रर्ोग गरी गररने कुनै पलन ब्र्वसापर्क पक्रर्ाकिापमामा अनसूुची (9) मा उपिेख 
भए अनसुार र हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुचीमा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी र्पुक िगाइन ेर 
असूि उपर गररनछे । 



 

23 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

११. पापकय ङ र्पुकः वन्न्दपरु गाउँपालिकाका क्षते्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पापकय ङ सपुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुची 
(10) बमोन्जम पापकय ङ र्पुक िगाइने र असूि उपर गररनछे। 

१२. टे्रपकङ्ग, कोर्ोपकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी जन्म्पङ्ग, रक पकाईलमङ,न्जपफ्िार्र, प्र्ाराग्िाईलडङ, ड्रोन क्र्ामेरा प्रर्ोग गरी 
लभलडर्ोग्राफी र रीर््ाफ्टीङ्ग र्पुकः वन्न्दपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र टे्रपकङ्ग, कार्ोपकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी 
जन्म्पङ्ग, रक पकाईलमङ, न्जपफ्िार्र प्र्ाराग्िाईलडङ, ड्रोन क्र्ामेरा प्रर्ोग गरी लभलडर्ोग्राफीर री्र्ाफ्टीङ्गसेवा वा र्सै 
प्रकृलतका साहलसक खेि र सम्वन्न्धत व्र्वसार् संचािन गरेवापत अनसूुची (11) बमोन्जमको र्पुक िगाइन ेर 
असूि उपर गररनछे । 

१३. सेवा र्पुक, दस्तरुः वन्न्दपरु गाउँपालिकाकािे लनमायर्, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसून्च 12 मा उन्पिन्खत 
स्थानीर् पूवायधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्र्वस्था भए अनसुार र्पुक िगाइन े
र असूि उपर गररनछे । 

१४. पर्यटन र्पुकः वन्न्दपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेर् गने पर्यटकहरुवाट अनसूुची १३ मा उन्पिन्खत 
दरमा पर्यटन र्पुक िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रदेर् काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थामा सोपह बमोन्जम हनुछे । 

१५. पपकलनक स्थि प्रर्ोग र्पुकः वन्न्दपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो क्षते्रलभत्र तोपकएका स्थानहरुमा पपकलनक 
क्र्ाम्पफाईर संचािनको िालग अनसूुची १४ मा उन्पिन्खत दरमा पपकलनक तथा क्र्ान्म्पङ र्पुक िगाईन ेर असिु 
उपर गररनछे ।तर, प्रदेर् काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोपह बमोन्जम हनुछे 
। 

१६. लबक्री करः वन्न्दपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र वा वापहर काठ दाउरा, माटो, नददजन्र् तथा खानीजन्र् ढंुगा 
चोकर वािवुा , स्िेट, खरी तथा खानी जन्र् पदाथयहरुमा अनसूुची १५ मा ब्र्वस्था भए अनसुार लनकासी कर र्पुक 
िगाईने र असिु उपर गररनछे ।तर, प्रदेर् काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा 
सोपह बमोन्जम हनुछे । 

१७. प्राकृलतक श्रोत उपभोग करः गाउँपालिका लभत्र संचािनमा रहेका पवलभन्न खानी तथा वन पैदवारहरुवाट जनुसकैु 
ब्र्िी वा संस्थािे नीन्ज वा सावयजलनक जग्गा जलमनमा संचािन गररआएको स्थाई तथा अस्थाई प्रकृलतका ढंुगा 
स्िेट माटो वा चनु खरी  वा र्स्तै प्रकारको खानी संचािन गदाय उत्पादद सामानमा अनसूुन्च १६ मा तोपकए 
अनसुारको प्राकृलतक श्रोत उपभोग कर िगाईने छ ।र्स्तो कर लिईसकेपछी गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्र प्रर्ोग वा 
खपत गदाय कुनै पलन प्रकारिे लनकासी कर िाग्ने छैन तर गाउँपालिकाका क्षेत्र वापहर र्स्ता उत्पादन लनकासी पैठारी 
गदाय गाउँपालिकािे तोके अनसुारको पवक्री  कर समेत िाग्नेछ । 

१८. कर छुटः र्स ऐन बमोन्जम कर लतने दापर्त्व भएका व्र्न्ि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन पकलसमको कर छुट ददईन े
छैन ।t/ x/]s cfly{s jif{sf] kf}if d;fGt leq s/ ltg]{ ;DklQ s/bftf / Joj;fo s/bftfx?nfO{ 

s/ /sdsf] !)Ü कर छुट lbO{g] 5 . 9+'uf, lu6L, afn'jf h:tf glbhGo kbfy{sf] 3f6 7]Ssf nfu]df 

saf]n c+ssf] Psd'i7 /sd a'emfpg rfx]df saf]n c+sdf %Ü ;Dd /sd 5'6 lbg ;lsg] 5 . 

१९. दण्ड जररवानाः र्स ऐन बमोन्जम nufO{Psf] ;j} lsl;dsf] कर लतने दापर्त्व भएका व्र्न्ि वा संस्थाहरुिे rfn' 

cfly{s jif{sf] s/ rfn' jif{d} ltg'{ kg]{5 . अलधपिो बषयको s/ gltg]{ s/bftfnfO{ k|To]s cfly{s 

jif{sf] !)Ü sf b/n] yk hl/jfgf nfUb} hfg]5 . 

२०. कर तथा र्पुक संकिन सम्बन्न्ध कार्यपवलधः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा र्पुक संकिन सम्बन्धीी 
कार्यपवलध वन्न्दपरु गाउँपालिकाकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

२१. बैदेन्र्क तथा अन्र् प्रर्ोजनको िालग सम्पन्त्त स्वमपुर्ाङ्कन: बैदेन्र्क तथा अन्र् प्रर्ोजनको िालग सम्पन्त्त 
स्वमपुर्ाङ्कन गदाय तोपकएको दर अनसुार र्पुक िाग्ने र र्ो दर २ आलथयक बषयसम्म पररवतयन गररने छैन 
।राजश्वको श्रोत तथा करका दरहरु सम्वन्धी व्र्वस्था अनसूुचीहरुमा समावेर् गररएको छ।
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                                                                        अनसुचुी १ 

(दफा २ सँग सम्वन्न्धत) 
सम्पत्ती करको दार्रा तथा करको दरः 

क्र .स . वडा 
नं . नक्सा लसट नं . स्थान पववरर् 

आ.ब. २०७६।७७ 
को मूपर्ाकंन दर 

(प्रलत रोपनी) 

आ.ब. 
२०७७।७८ 

को मूपर्ाकंन दर 
(प्रलत रोपनी) 

कैपफर्त 

१ १ बन्न्दपरु १ /क  डुम्रवेजार 
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

4४00000 4४00000   

२ १ बन्न्दपरु १ /क  पपप्िे देखी प्रू्घरसम्म पक्कीपपच सडकसँग जोलडएको जग्गा 1800000 1800000   

३ १ बन्न्दपरु १ /क  
डुम्रवेजार, पपप्िे, 

गरुुङटार 

मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको 
जग्गाहरु 

1600000 1600000   

४ १ बन्न्दपरु १ /क    
लभत्रीकचची सडकसंग जोडीएको 
जग्गाहरु 

८00000 ८00000   

५ १ बन्न्दपरु १ /क    अन्र्जग्गाहरुको 200000 200000   

६ १ बन्न्दपरु १ /ङ  
प्रू्घर देखीी वडा २ 
को लसमानीासम्म 

बन्न्दपरुजाने पपच सडकसँग जोलडएको 
जग्गाहरु 

800000 700000   

७ १ बन्न्दपरु १ /ङ   लभत्री कचचीसडकसंग जोडीएको 
जग्गाहरु 

600000 500000   

८ १ बन्न्दपरु १ /ङ   अन्र् जग्गाहरुको 200000 200000   

९ १ मैवि २ /ग  नाहािा 
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

1800000 1600000   

१० १ मैवि ४ /ख  नाहािा 
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

1800000 1600000   

११ १ मैवि ४ /ग  नाहािा 
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

1800000 1600000   

१२ १ मैवि ३ /घ    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

1800000 1600000   

१३ १ मैवि ३ /ज    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

1800000 1600000   

१४ १ मैवि नाहािा 
मैविगा .पव .स .मा पने मखु्र् कचची 
सडकसंगजोडीएको जग्गाहरु तथा 
प्िपटङका जग्गाहरु 

800000 700000   

१५ १ मैवि र किुयङ 

तपिोफाँट उपपिो 
फाटभोडाटार 
वालनर्ाटार 

लभत्रीकचची सडकसँग जोलडएका मैवि 
रकिुयङका जग्गाहरु 

८00000 700000   

१६ १ सबै स्थान 
वडा नं. १ को सबै 
भाग 

लभत्री पपच सडकहरू 1800000 1800000  

१७ १ अन्र् जग्गाहरु   खेतअव्वि 100000 100000   

१८ १ सापवकघालसकुवा 
गा .पव .स.मा 
पने मैवि र  
किुयङ  
गापवसका 
अन्र् जग्गाहरु 

  खेतदोर्म 75000 75000   

१९ १   खेतलसम 50000 50000   

२० १   खेतचाहार 25000 25000   

२१ १   पाखोअव्वि 75000 75000   

२२ १   पाखोदोर्म 50000 50000   

२३ १   पाखोलसम 30000 30000   

24 १   पाखोचाहार 20000 20000   
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२५ २ बन्न्दपरु ३ /ङ  
डुम्र ेवन्न्दपरु 
सडकक्षेत्र 

पक्कीसडकसँग जोलडएका जग्गाहरु 2500000 2500000   

२६ २ वन्न्दपरु३ /ग    पक्कीसडकसँग जोलडएका जग्गाहरु 2500000 2500000   

२७ २ बन्न्दपरु ३ /ङ    
वन्न्दपरुवजारका सडकसंग जोडीएका 
जग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

2200000 2200000   

२८ २ वन्न्दपरु३ /ग    
वन्न्दपरुवजारका सडकसंग जोडीएका 
जग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

2200000 2200000   

२९   ३ /ग र  ३ /ङ    
वन्न्दपरुवजारका गपिी तथा मिुवाटो दार्ा 
वार्ा 

1800000 1800000   

३० २ ३ /ग र ३/ ङ   बन्न्दपरु ३ /ग र ३/ ङकाअन्र् जग्गाको 200000 200000   

३१ २ बन्न्दपरु २ /ग  
  

मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको जग्गाहरु 600000 600000   

32 २ वन्न्दपरु ३ /क  मखु्र् कन्चच सडकसंग जोलडएको जग्गाहरु 600000 600000   

    
वन्न्दपरु २ का अन्र् लभत्री पक्की सडक दार्ा 
वार्ा 

1600000 1600000  

    धारापानी खहरे बट्टार सेराटार सडक 1000000 1000000  

३३ २ वन्न्दपरु २ 
लभत्रका माथी 
उपिेन्खत भन्दा 
बाहेक 
वाकीजग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि 300000 300000   

३४ २   अन्र्खेत दोर्म 100000 100000   

३५ २   अन्र्खेत लसम 50000 50000   

३६ २   अन्र्खेत चाहार 30000 30000   

३७ २   अन्र्पाखोअव्वि 75000 75000   

३८ २   अन्र्पाखोदोर्म 50000 50000   

३९ २   अन्र्पाखोलसम 30000 30000   

४० २   अन्र्पाखोचाहार 20000 20000   

४१ ३ केर्वटार १   
केर्वटार सकुौरा ढाँडखोिा, सकुौरा ररङरोड 
र ररङरोडसँग जोडीएको पक्की सडक 

2000000 2000000   

४१ ३ केर्वटार १   
केर्वटार सकुौरा ढाँडखोिा, सकुौरा ररङरोड 
र ररङरोडसँग जोडीएको कचची सडक 

1600000 1600000   

    
वन्न्दपरु रे्राटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको पक्की सडक 

1600000 1600000  

४२ ३ केर्वटार ९   
वन्न्दपरु रे्राटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको कचची सडक 

1200000 800000   

४३ ३ केर्वटार ८   लछकय न रे्राटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४४ ३ किुयङ ९   लछकय न रे्राटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४५ ३ अन्र्   
वन्न्दपरु ३ लभत्रका अन्र् कचची सडक दार्ा 
वार्ा 

800000 600000   

४६ ३ केर्वटार १र ९ 
का माथी 
उपिेन्खत भन्दा 
वाहेकका 
बाँकीजग्गाहरुको 

बाकी अन्र्खेत अव्वि 200000 150000   

४७ ३   अन्र्खेत दोर्म 150000 100000   

४८ ३   अन्र्खेत लसम 100000 750000   

४९ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 50000   

५० ३   अन्र्पाखोअव्वि 200000 150000   

५१ ३   अन्र्पाखोदोर्म 150000 100000   

५२ ३   अन्र्पाखोलसम 100000 750000   

५३ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

५४ ३ सापवक केर्वटार 
८ का जग्गाहरु 
तथा किुयङ का 
माथीउपिेन्खत 

बाकी अन्र्खेत अव्वि 150000 100000   

५५ ३   अन्र्खेत दोर्म 100000 750000   

५६ ३   अन्र्खेत लसम 75000 50000   

५७ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 25000   
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५८ ३ वाहेक अन्र् 
जग्गाहरुको 

  अन्र्पाखोअव्वि 100000 100000   

५९ ३   अन्र्पाखोदोर्म 75000 75000   

६० ३   अन्र्पाखोलसम 50000 50000   

६१ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

६२ ४ बन्न्दपरु ४ /ग    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

4200000 4200000   

६३ ४ वन्न्दपरु ६ /झ    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

4200000 4200000   

६४ ४ बन्न्दपरु ४ क   
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

4200000 4200000   

 ४ ऐ ऐ नक्साको   
पृ् वी राजमागबायट लभत्री पक्की सडकको दार्ा 
वार्ाका जग्गा )वन्न्दपरु ४(  

२200000 २200000  

६५ ४ ऐ ऐ नक्साको   
कन्चचसडकको दार्ा वार्ाका जग्गा 

)वन्न्दपरु ४(  
1६00000 1६00000   

६६   बन्न्दपरु ४ /ख    
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा ररङ रोड लभत्र 
दार्ावार्ा 

२५00000 २५00000   

६७   वन्न्दपरु ५   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा ररङ रोड लभत्र 
दार्ावार्ा 

२५00000 २५00000   

६८ ४ बन्न्दपरु ४ /ख    
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा मिुवाटो 
समेतका दार्ावार्ा 

1६00000 1६00000   

६९ ४ वन्न्दपरु ५   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा मिुवाटो 
समेतका दार्ावार्ा 

1६00000 1६00000   

७० ४ ऐ ऐ नक्साको   

वन्न्दपरुवजार र डमु्र ेवजार भन्दा वापहरका 
लभत्री कचची सडकका दार्ा वार्ाका 
जग्गाहरु 

600000 600000   

७१ ४ ऐ ऐ नक्साको   वन्न्दपरु४ लभत्र पने वाकी सवै जग्गाको 200000 200000   

७२ ४ बन्न्दपरु ६ / ट    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

1800000 1800000   

७३ ४ वन्न्दपरु ६ /ग    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

1800000 1800000   

७४ ४ ऐ ऐ नक्साको   
कन्चचसडकको दार्ा वार्ाका जग्गा 

)वन्न्दपरु ४(  
800000 800000   

७५ ४ ऐ ऐ नक्साको   वन्न्दपरु४ लभत्र पने वाकी सवै जग्गाको 100000 100000   

७६ ५ बन्न्दपरु ८ /क    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

३200000 ३200000   

 ५ बन्न्दपरु ८ /क    
पृ् वीराजमागसँग जोलडएका लभत्री पक्की 
सडकसँग जोलडएका ८ /क का जग्गाहरु  

2२00000 1800000  

७७ ५ बन्न्दपरु ८ /क    
मखु्र्कचची सडकसँग जोलडएका ८ /क का  
जग्गाहरु 

1८00000 1200000   

७८ ५ बन्न्दपरु ८ /क    लभत्रीकचची सडकिे छोएको जग्गाहरु ८00000 ८00000   

        

७९ ५ बन्न्दपरु ८ /क    ८ /क का बाँकी जग्गाहरु  200000 200000   

८० ५ वन्न्दपरु ८ /ग    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वारँ्ाका 
जग्गा 

२५00000 २५00000   

८१ ५ वन्न्दपरु ८ /ग    
मखु्र् कचची सडकसँग जोलडएका ८ /ग का  
जग्गाहरु 

800000 800000   

८२ ५ वन्न्दपरु ८ /ग    लभत्रीकचची सडकिे छोएको जग्गाहरु 600000 600000   
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८३ ५ वन्न्दपरु ८ /ग    ८ /ग का बाँकी जग्गाहरु 100000 100000   

८४ ५ अन्र्   
८ /क र ८ /ग देखी वाकी जग्गा कचची  
सडक दार्ावार्ा 

600000 600000   

 5 

सालबक बन्न्दपरु 
७ र ९ का पदक्क 
सडक दार्ा ँबार्ाँ 
पकनार 

 
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी पक्की सडक 
पकनार 

१६००००० १5०००००  

 ५ 
सालबक बन्न्दपरु 
७ र ९ का 
कचची सडक 

 
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी कन्चच 
सडक पकनार 

१०००००० १००००००  

८५ ५ ८/क,ख,ग,घ,ङ, 
च,छ,ज का सवै 
जग्गाहरु 

  अन्र्खेत अव्वि ३००000 २०0000   

८६ ५   अन्र्खेत दोर्म २०0000 १०0000   

८७ ५   अन्र्खेत लसम १०0000 ५0000   

८८ ५   अन्र्खेत चाहार ५0000 30000   

८९ ५   अन्र्पाखोअव्वि २०0000 २०0000   

९० ५   अन्र्पाखोदोर्म १०0000 १०0000   

९१ ५   अन्र्पाखोलसम ७५000 ७५000   

९२ ५   अन्र्पाखोचाहार ५0000 ५0000   

९३ ६ धरमपानी   
दमौिी घमुाउने सडक दार्ा वार्ा साराङघाट 
खहरे क्षेत्र बदु्दलसंह मागय 

२०00000 २०00000   

९४ ६ धरमपानी   
दमौिीघमुाउन ेसडक दार्ा वार्ा लभर कान्िा 
बदु्दलसंह मागय 

200000 200000   

९५ ६ धरमपानी    धरमपानी साराङघाट ग्रामीर् मागय ६00000 ६00000   

    बाक्से न्चसापानी ढाँडखोिा सडक दार्ावार्ा ५००००० ५०००००  

९६ ६ धरमपानी   वाक्सेवजार क्षेत्र सडक दार्ावार्ा १०00000 १०00000   

    बन्दीपरु झप्री साम्दी न्चसापानी सडक ५००००० ५०००००  

    
बन्दीपरु धरमपानी सडकको सपिाघारी देखी 
काफिस्वारा हदैु बाक्से सडक 

६००००० ६०००००  

    
न्र्िदेवी मागयको ग्र्ाजाटार वाक्थि सराङ 
सम्म 

५००००० ५०००००  

९७ ६ धरमपानी   
वन्न्दपरु६ का उपिेन्खत वाहेक अन्र् कचची 
सडक 

200000 200000   

९८ ६ 

वन्न्दपरु ६ का 
सापवक धरमपानी 
गापवसका माथी 
उपिेन्खतभन्दा 
वाहेक बाकँी 
अन्र् जग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि 75000 75000   

९९ ६   अन्र्खेत दोर्म 50000 50000   

१०० ६   अन्र्खेत लसम 30000 30000   

१०१ ६   अन्र्खेत चाहार 20000 20000   

१०२ ६   अन्र्पाखोअव्वि 50000 50000   

१०३ ६   अन्र्पाखोदोर्म 30000 30000   

१०४ ६   अन्र्पाखोलसम 20000 20000   

१०५ ६   अन्र्पाखोचाहार 10000 10000   

नोट  सडक तथा राजमागयको मोहोडामा पने जग्गाको कर लतने प्रर्ोजनको िालग दईु रोपनी सम्मजग्गाको परैु र सो भन्दा पछाडी पपछाड 
भएमा मात्र जलत जग्गा भए पलन अन्र्जग्गाको न्रू्नतम दररेट कार्म गरी मपुर्ांकन दर कार्म गररनेछ । र्स सम्वन्धमा 
आवश्र्क परेमा गाउँपालिकाको अलमनवाट नाप जाच भई क्षेत्रफि कार्म गनय सपकनेछ । 

  

  प्रत्रे्क आ.ब. को िालग पौष मसान्त सम्म सम्पलत कर बझुाउँदा १० प्रलतर्त छुट हनुेछ । चाि ुआ.ब.को सम्पलतकर  चाि ु
आ.ब.मै बझुाउन ुपनेछ । करनलतरेमा प्रलत बषय १० प्रलतर्तका दरिे थप जररवाना िाग्दै जानेछ । 

  कुनै पलन न्र्षयकमा नपरेका वा पववरर् छुट भएका जग्गाको हकमा साध वा लसमाना जोलडएको सोही प्रकृलतमा िाग्न ेकर 
िाग्नेछ।लसमाना जोडीएको तर सडक वा पहचु नपगेुको क्षेत्रको हकमा समेत र्सै अनसुार कर िाग्नेछ । 
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सम्पन्त्त कर 

क्रसं b]lv ;Dd प्रस्तापवतदर लनधायररतदर 

१ ?= 1 Ps ?= 2 nfv ;Dd ?५० ?५० 
२ ?= 2 nfv 1 eGbf dfly ?= 4 nfv ;Dd ?=१०० ?=१०० 
३ ?= 4 nfv 1 eGbf dfly ?= 6 nfv ;Dd  ?=१५० ?=१५० 
४ ?= 6 nfv 1 eGbf dfly ?= 8 nfv ;Dd ?=1७5 ?=1७5 
५ ?= 8 nfv 1 eGbf dfly ?= 10 nfv ;Dd ?=200 ?=200 

६ ?= 10 nfv 1 eGbf dfly  ?= 12 nfv ;Dd  ?=250  ?=250 

७ ?= 12 nfv 1 eGbf dfly ?= 14 nfv ;Dd ?=300 ?=300 

८ ?= 14 nfv 1  eGbf dfly ?= 16 nfv ;Dd ?=350 ?=350 

९ ?= 16 nfv 1 eGbf dfly ?= 18 nfv ;Dd ?=375 ?=375 

१० ?= 18 nfv 1 eGbf dfly ?= 20 nfv ;Dd ?=400 ?=400 

११ ?= 20 nfv 1 eGbf dfly ?= 22 nfv ;Dd ?=500 ?=500 

१२ ?= 22 nfv 1 eGbf dfly ?= 24 nfv ;Dd ?=600 ?=600 

१३ ?= 24 nfv 1 eGbf dlfy ?= 26 nfv ;Dd ?=750 ?=750 

१४ ?= 26 nfv 1 eGbf dfly  ?= 28 nfv ;Dd ?=850 ?=850 

१५ ?= 28 nfv 1 eGbf dfly ?= 30 nfv ;Dd ?=1000 ?=1000 

१६ ?= 30 nfv 1 eGbf dfly ?= 32 nfv ;Dd ?=1200 ?=1200 

१७ ?= 32 nfv 1 eGbf dfly ?= 34 nfv ;Dd ?=1400 ?=1400 

१८ ?= 34 nfv 1 eGbf dfly ?= 36 nfv ;Dd ?=1600 ?=1600 

१९ ?= 36 nfv 1 eGbf dfly ?= 38 nfv ;Dd ?=1800 ?=1800 

२० ?= 38 nfv 1 eGbf dfly ?= 40 nfv ;Dd ?=2000 ?=2000 

२१ ?= 40 nfv 1 eGbf dfly ?= 42 nfv ;Dd ?=2200 ?=2200 

२२ ?= 42 nfv 1 eGbf dfly ?= 44 nfv ;Dd ?=2400 ?=2400 

२३ ?= 44 nfv 1 eGbf dfly ?= 46 nfv ;Dd ?=2600 ?=2600 

२४ ?= 46 nfv 1 eGbf dfly ?= 48 nfv ;Dd ?=2800 ?=2800 

२५ ?= 48 nfv 1 eGbf dfly ?= 50 nfv ;Dd ?=3000 ?=3000 

२६ ?= 50 nfv 1 eGbf dfly ?= 55 nfv ;Dd ?=3500 ?=3500 

२७ ?= 55 nfv 1 eGbf dfly ?= 60 nfv ;Dd ?=3750 ?=3750 

२८ ?= 60 nfv 1 eGbf dfly ?= 65 nfv ;Dd ?=4000 ?=4000 

२९ ?= 65 nfv 1 eGbf dfly ?= 70 nfv ;Dd ?=4500 ?=4500 

३० ?= 70 nfv  1 eGbf dfly ?=75 nfv ;Dd ?=5500 ?=5500 

३१ ?= 75 nfv  1 eGbf dfly ?=80 nfv ;Dd ?=6500 ?=6500 

३२ ?= 80 nfv  1 eGbf dfly ?=85 nfv ;Dd ?=7500 ?=7500 

३३ ?= 85 nfv 1  eGbf dfly ?=90 nfv ;Dd ?=8500 ?=8500 

३४ ?= 9० nfv 1  eGbf dfly ?= 1 s/f]* ;Dd ?=10000 ?=10000 

३५ ?= 1 s/f]* 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 10 nfv ;Dd ?=12000 ?=12000 
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३६ ?=1 s/f]* 10 nfv 1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 20 nfv ;Dd ?=12500 ?=12500 

क्रसं b]lv ;Dd प्रस्तापवतदर लनधायररतदर 
३७ ?=1 s/f]* 20 nfv  1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 30 nfv ;Dd ?=13000 ?=13000 

३८ ?=1 s/f]* 30 nfv  1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 40 nfv ;Dd ?=14000 ?=14000 

३९ ?=1 s/f]* 40 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=15000 ?=15000 

४० ?=1 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 60 nfv ;Dd ?=16000 ?=16000 

४१ ?=1 s/f]* 60 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 70 nfv ;Dd ?=17000 ?=17000 

४२ ?=1 s/f]* 70 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 80 nfv ;Dd ?=18000 ?=18000 

४३ ?=1 s/f]* 80 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 90 nfv ;Dd ?=19000 ?=19000 

४४ ?=1 s/f]* 90 nfv 1  eGbf dfly ?=2 s/f]* ;Dd ?=20000 ?=20000 

४५ ?=2 s/f]* 1  eGbf dfly ?=2 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=25000 ?=25000 

४६ ?=2 s/f]* 50 nfv  1 eGbf dfly ?=3 s/f]* ;Dd ?=32000 ?=32000 

४७ ?=3 s/f]* 1  eGbf dfly ?=3 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=39000 ?=39000 

४८ ?=3 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=4 s/f]* ;Dd ?=46000 ?=46000 

४९ ?=4 s/f]* 1  eGbf dfly ?=4 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=53000 ?=53000 

५० ?=4 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=5 s/f]* ;Dd ?=60000 ?=60000 

५१ 5 s/f]* 1  eGbf dflysf] ;DklQ To; kl%sf] k|To]s xhf/df ?= 2 sf b/n] 
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अनसूुची २ 
(दफा ३ सँग सम्वन्न्धत) 

भलुम कर (मािपोत) को दार्रा र करको दर 
आ.ब. २०७७/०७८ को श्रावर् मपहना देखी भलूम कर (मािपोत) वापत भमूीको मूपर् कार्म गरी सोही अनसुार भलूम कर 
(मािपोत) िगाईनेछ । 
तपलसि बमोन्जम मूपर्को आधारमा भमूीकर (मािपोत) िगाईने र असिु गररने छ । 

क्र .स . 
वडा 
नं . 

नक्सा लसट नं . स्थान पववरर् 

२०७६।०७७ 
को प्रलत रोपनी 

दर 

२०७७।०७८ 
को प्रलत रोपनी 

गा  .पा .  
दर 

कैपफर्त 

१ १ बन्न्दपरु १ /क  डुम्रवेजार 
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4४00000 4४00000   

२ १ बन्न्दपरु १ /क  
पपप्िे देखी 
प्रू्घरसम्म 

पक्कीपपच सडकसँग जोलडएको जग्गा 1800000 1800000   

३ १ बन्न्दपरु १ /क  
डुम्रवेजार, पपप्िे, 

गरुुङटार 

मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको 
जग्गाहरु 

1600000 1600000   

४ १ बन्न्दपरु १ /क    
लभत्रीकचची सडकसंग जोडीएको 
जग्गाहरु 

८00000 ८00000   

५ १ बन्न्दपरु १ /क    अन्र्जग्गाहरुको 200000 200000   

६ १ बन्न्दपरु १ /ङ  

प्रू्घर देखीी वडा 
२ को 
लसमानीासम्म 

बन्न्दपरुजाने पपच सडकसँग जोलडएको 
जग्गाहरु 

800000 800000   

७ १ बन्न्दपरु १ /ङ   लभत्री कचचीसडकसंग जोडीएको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

८ १ बन्न्दपरु १ /ङ   अन्र् जग्गाहरुको 200000 200000   

९ १ मैवि २ /ग  नाहािा 
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

१० १ मैवि ४ /ख  नाहािा 
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

११ १ मैवि ४ /ग  नाहािा 
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

१२ १ मैवि ३ /घ    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

१३ १ मैवि ३ /ज    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

१४ १ मैवि नाहािा 
मैविगा .पव .स .मा पने मखु्र् कचची 
सडकसंगजोडीएको जग्गाहरु तथा 
प्िपटङका जग्गाहरु 

800000 800000   

१५ १ मैवि र किुयङ 

तपिोफाँट उपपिो 
फाटभोडाटार 
वालनर्ाटार 

लभत्रीकचची सडकसँग जोलडएका मैवि 
रकिुयङका जग्गाहरु 

८00000 ८00000   

 १ सबै स्थान 
वडा नं. १ को सबै 
भाग 

लभत्री पपच सडकहरू 1800000 1800000  

१६ १ अन्र् जग्गाहरु   खेतअव्वि 100000 100000   

१७ १ सापवकघालसकुवा 
गा .पव .स.मा पने  

  खेतदोर्म 75000 75000   

१८ १   खेतलसम 50000 50000   
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१९ १ मैवि र किुयङ    खेतचाहार 25000 25000   

२० १   पाखोअव्वि 75000 75000   

२१ १   पाखोदोर्म 50000 50000   

२२ १   पाखोलसम 30000 30000   

२३ १   पाखोचाहार 20000 20000   

२४ २ बन्न्दपरु ३ /ङ  
डुम्र ेवन्न्दपरु 
सडकक्षेत्र 

पक्कीसडकसँग जोलडएका जग्गाहरु 2500000 2500000   

२५ २ वन्न्दपरु३ /ग    पक्कीसडकसँग जोलडएका जग्गाहरु 2500000 2500000   

२६ २ बन्न्दपरु ३ /ङ    
वन्न्दपरुवजारका सडकसंग जोडीएका 
जग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

2200000 2200000   

२७ २ वन्न्दपरु३ /ग    
वन्न्दपरुवजारका सडकसंग जोडीएका 
जग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

2200000 2200000   

२८   ३ /ग र  ३ /ङ    
वन्न्दपरुवजारका गपिी तथा मिुवाटो 
दार्ा वार्ा 

1800000 1800000   

२९ २ ३ /ग र ३/ ङ   
बन्न्दपरु ३ /ग र ३/ ङकाअन्र् 
जग्गाको 

200000 200000   

३० २ बन्न्दपरु २ /ग  

  

मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

३१ २ वन्न्दपरु ३ /क  
मखु्र् कन्चच सडकसंग जोलडएको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

    
वन्न्दपरु २ का अन्र् लभत्री पक्की सडक 
दार्ा वार्ा 

1600000 1600000  

    धारापानी खहरे बट्टार सेराटार सडक 1000000 1000000  

३३ २ वन्न्दपरु २ लभत्रका 
माथी उपिेन्खत 
भन्दा बाहेक 
वाकीजग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि 300000 300000   

३४ २   अन्र्खेत दोर्म 100000 100000   

३५ २   अन्र्खेत लसम 50000 50000   

३६ २   अन्र्खेत चाहार 30000 30000   

३७ २   अन्र्पाखोअव्वि 75000 75000   

३८ २   अन्र्पाखोदोर्म 50000 50000   

३९ २   अन्र्पाखोलसम 30000 30000   

४० २   अन्र्पाखोचाहार 20000 20000   

४१ ३ केर्वटार १   

केर्वटार सकुौरा ढाँडखोिा, सकुौरा 
ररङरोड र ररङरोडसँग जोडीएको पक्की 
सडक 

2000000 2000000   

४१ ३ केर्वटार १   

केर्वटार सकुौरा ढाँडखोिा, सकुौरा 
ररङरोड र ररङरोडसँग जोडीएको 
कचची सडक 

1600000 1600000   

    
वन्न्दपरु रे्राटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको पक्की सडक 

1600000 1600000  

४२ ३ केर्वटार ९   
वन्न्दपरु रे्राटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको कचची सडक 

1200000 1200000   

४३ ३ केर्वटार ८   लछकय न रे्राटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४४ ३ किुयङ ९   लछकय न रे्राटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४५ ३ अन्र्   
वन्न्दपरु ३ लभत्रका अन्र् कचची सडक 
दार्ा वार्ा 

800000 800000   

४६ ३ केर्वटार १र ९ 
का माथी उपिेन्खत 

बाकी अन्र्खेत अव्वि 200000 200000   

४७ ३   अन्र्खेत दोर्म 150000 150000   
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४८ ३ भन्दा वाहेकका 
बाँकीजग्गाहरुको 

  अन्र्खेत लसम 100000 100000   

४९ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 50000   

५० ३   अन्र्पाखोअव्वि 200000 200000   

५१ ३   अन्र्पाखोदोर्म 150000 150000   

५२ ३   अन्र्पाखोलसम 100000 100000   

५३ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

५४ ३ सापवक केर्वटार 
८ का जग्गाहरु 
तथा किुयङ का 
माथीउपिेन्खत 
वाहेक अन्र् 
जग्गाहरुको 

बाकी अन्र्खेत अव्वि 150000 150000   

५५ ३   अन्र्खेत दोर्म 100000 100000   

५६ ३   अन्र्खेत लसम 75000 75000   

५७ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 50000   

५८ ३   अन्र्पाखोअव्वि 100000 100000   

५९ ३   अन्र्पाखोदोर्म 75000 75000   

६० ३   अन्र्पाखोलसम 50000 50000   

६१ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

६२ ४ बन्न्दपरु ४ /ग    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६३ ४ वन्न्दपरु ६ /झ    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६४ ४ बन्न्दपरु ४ क   
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

 ४ ऐ ऐ नक्साको   

पृ् वी राजमागबायट लभत्री पक्की 
सडकको दार्ा वार्ाका जग्गा 

)वन्न्दपरु ४(  

२200000 २200000  

६५ ४ ऐ ऐ नक्साको   
कन्चचसडकको दार्ा वार्ाका जग्गा 

)वन्न्दपरु ४(  
1६00000 1६00000   

६६   बन्न्दपरु ४ /ख    
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा ररङ रोड 
लभत्र दार्ावार्ा 

२५00000 २५00000   

६७   वन्न्दपरु ५   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा ररङ रोड 
लभत्र दार्ावार्ा 

२५00000 २५00000   

६८ ४ बन्न्दपरु ४ /ख    
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा मिुवाटो 
समेतका दार्ावार्ा 

1६00000 1६00000   

६९ ४ वन्न्दपरु ५   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा मिुवाटो 
समेतका दार्ावार्ा 

1६00000 1६00000   

७० ४ ऐ ऐ नक्साको   

वन्न्दपरुवजार र डमु्र ेवजार भन्दा 
वापहरका लभत्री कचची सडकका दार्ा 
वार्ाका जग्गाहरु 

600000 600000   

७१ ४ ऐ ऐ नक्साको   
वन्न्दपरु४ लभत्र पने वाकी सवै 
जग्गाको 

200000 200000   

७२ ४ बन्न्दपरु ६ / ट    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

७३ ४ वन्न्दपरु ६ /ग    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

७४ ४ ऐ ऐ नक्साको   
कन्चचसडकको दार्ा वार्ाका जग्गा 

)वन्न्दपरु ४(  
800000 800000   

७५ ४ ऐ ऐ नक्साको   
वन्न्दपरु४ लभत्र पने वाकी सवै 
जग्गाको 

100000 100000   
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७६ ५ बन्न्दपरु ८ /क    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

३200000 ३200000   

 ५ बन्न्दपरु ८ /क    

पृ् वीराजमागसँग जोलडएका लभत्री पक्की 
सडकसँग जोलडएका ८ /क का  
जग्गाहरु 

2२00000 2२00000  

७७ ५ बन्न्दपरु ८ /क    
मखु्र्कचची सडकसँग जोलडएका 
८ /क का जग्गाहरु  

1८00000 1८00000   

७८ ५ बन्न्दपरु ८ /क    लभत्रीकचची सडकिे छोएको जग्गाहरु ८00000 ८00000   

७९ ५ बन्न्दपरु ८ /क    ८ /क का बाँकी जग्गाहरु  200000 200000   

८० ५ वन्न्दपरु ८ /ग    
पृ् वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

२५00000 २५00000   

८१ ५ वन्न्दपरु ८ /ग    
मखुी्र्कचची सडकसँग जोलडएका 
८ /ग का जग्गाहरु  

800000 800000   

८२ ५ वन्न्दपरु ८ /ग    लभत्रीकचची सडकिे छोएको जग्गाहरु 600000 600000   

८३ ५ वन्न्दपरु ८ /ग    ८ /ग का बाँकी जग्गाहरु 100000 100000   

८४ ५ अन्र्   
८ /क र ८ /जग्गाग देखी वाकी   
कचची सडक दार्ावार्ा 

600000 600000   

  
 

 
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी 
मखु्र् पक्की सडक 

१६००००० १६०००००  

  
 

 
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी 
मखु्र् कचची सडक 

१०००००० १००००००  

८५ ५ ८ /क र ८/ ग का 
जग्गा साथै माथी 
उपिेन्खत भन्दा 
बाहेकबाकँी 
वन्न्दपरु ५ लभत्रका 
अन्र् जग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि ३००000 ३००000   

८६ ५   अन्र्खेत दोर्म २०0000 २०0000   

८७ ५   अन्र्खेत लसम १०0000 १०0000   

८८ ५   अन्र्खेत चाहार ५0000 ५0000   

८९ ५   अन्र्पाखोअव्वि २०0000 २०0000   

९० ५   अन्र्पाखोदोर्म १०0000 १०0000   

९१ ५   अन्र्पाखोलसम ७५000 ७५000   

९२ ५   अन्र्पाखोचाहार ५0000 ५0000   

९३ ६ धरमपानी   
दमौिी घमुाउने सडक दार्ा वार्ा 
साराङघाट खहरे क्षेत्र बदु्दलसंह मागय 

२०00000 २०00000   

९४ ६ धरमपानी   
दमौिीघमुाउन ेसडक दार्ा वार्ा लभर 
कान्िा बदु्दलसंह मागय 

200000 200000   

९५ ६ धरमपानी    धरमपानी साराङघाट ग्रामीर् मागय ६00000 ६00000   

    
बाक्से न्चसापानी ढाँडखोिा सडक 
दार्ावार्ा 

५००००० ५०००००  

९६ ६ धरमपानी   वाक्सेवजार क्षेत्र सडक दार्ावार्ा १०00000 १०00000   

    बन्दीपरु झप्री साम्दी न्चसापानी सडक ५००००० ५०००००  

    

बन्दीपरु धरमपानी सडकको 
सपिाघारी देखी काफिस्वारा हदैु 
बाक्से सडक 

६००००० ६०००००  

    
न्र्िदेवी मागयको ग्र्ाजाटार वाक्थि 
सराङ सम्म 

५००००० ५०००००  

९७ ६ धरमपानी   
वन्न्दपरु६ का उपिेन्खत वाहेक अन्र् 
कचची सडक 

200000 200000   

९८ ६ वन्न्दपरु ६ का 
सापवक धरमपानी 

  अन्र्खेत अव्वि 75000 75000   

९९ ६   अन्र्खेत दोर्म 50000 50000   
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१०० ६ गापवसका माथी 
उपिेन्खतभन्दा 
वाहेक बाकँी अन्र् 
जग्गाहरुको 

  अन्र्खेत लसम 30000 30000   

१०१ ६   अन्र्खेत चाहार 20000 20000   

१०२ ६   अन्र्पाखोअव्वि 50000 50000   

१०३ ६   अन्र्पाखोदोर्म 30000 30000   

१०४ ६   अन्र्पाखोलसम 20000 20000   

१०५ ६   अन्र्पाखोचाहार 10000 10000   

नोट  सडक तथा राजमागयको मोहोडामा पने जग्गाको कर लतने प्रर्ोजनको िालग दईु रोपनी सम्मजग्गाको परैु र सो भन्दा पछाडी पपछाड 
भएमा मात्र जलत जग्गा भए पलन अन्र्जग्गाको न्रू्नतम दररेट कार्म गरी मपुर्ांकन दर कार्म गररनेछ । र्स सम्वन्धमा 
आवश्र्क परेमा गाउँपालिकाको अलमनवाट नाप जाच भई क्षेत्रफि कार्म गनय सपकनेछ । 

  

  प्रत्र्क आ.ब. को िालग पौष मसान्त सम्म सम्पलत कर बझुाउँदा १० प्रलतर्त छुट हनुेछ । चाि ुआ.ब.को सम्पलतकर  चाि ु
आ.ब.मै बझुाउन ुपनेछ । करनलतरेमा प्रलत बषय १० प्रलतर्तका दरिे थप जररवाना िाग्दै जानेछ । 

  कुनै पलन न्र्षयकमा नपरेका वा पववरर् छुट भएका जग्गाको हकमा साध वा लसमाना जोलडएको सोही प्रकृलतमा िाग्न ेकर 
िाग्नेछ।लसमाना जोडीएको तर सडक वा पहचु नपगेुको क्षेत्रको हकमा समेत र्सै अनसुार कर िाग्नेछ । 

 
 

भलुम कर (मािपोत) को दार्रा 
क्रसं b]lv ;Dd प्रस्तापवतदर लनधायररतदर 

१ ?= 1 Ps ?= 2 nfv ;Dd ?५० ?५० 
२ ?= 2 nfv 1 eGbf dfly ?= 4 nfv ;Dd ?=१०० ?=१०० 
३ ?= 4 nfv 1 eGbf dfly ?= 6 nfv ;Dd  ?=१५० ?=१५० 
४ ?= 6 nfv 1 eGbf dfly ?= 8 nfv ;Dd ?=1७5 ?=1७5 
५ ?= 8 nfv 1 eGbf dfly ?= 10 nfv ;Dd ?=200 ?=200 

६ ?= 10 nfv 1 eGbf dfly  ?= 12 nfv ;Dd  ?=250  ?=250 

७ ?= 12 nfv 1 eGbf dfly ?= 14 nfv ;Dd ?=300 ?=300 

८ ?= 14 nfv 1  eGbf dfly ?= 16 nfv ;Dd ?=350 ?=350 

९ ?= 16 nfv 1 eGbf dfly ?= 18 nfv ;Dd ?=375 ?=375 

१० ?= 18 nfv 1 eGbf dfly ?= 20 nfv ;Dd ?=400 ?=400 

११ ?= 20 nfv 1 eGbf dfly ?= 22 nfv ;Dd ?=500 ?=500 

१२ ?= 22 nfv 1 eGbf dfly ?= 24 nfv ;Dd ?=600 ?=600 

१३ ?= 24 nfv 1 eGbf dlfy ?= 26 nfv ;Dd ?=750 ?=750 

१४ ?= 26 nfv 1 eGbf dfly  ?= 28 nfv ;Dd ?=850 ?=850 

१५ ?= 28 nfv 1 eGbf dfly ?= 30 nfv ;Dd ?=1000 ?=1000 

१६ ?= 30 nfv 1 eGbf dfly ?= 32 nfv ;Dd ?=1200 ?=1200 

१७ ?= 32 nfv 1 eGbf dfly ?= 34 nfv ;Dd ?=1400 ?=1400 

१८ ?= 34 nfv 1 eGbf dfly ?= 36 nfv ;Dd ?=1600 ?=1600 

१९ ?= 36 nfv 1 eGbf dfly ?= 38 nfv ;Dd ?=1800 ?=1800 

२० ?= 38 nfv 1 eGbf dfly ?= 40 nfv ;Dd ?=2000 ?=2000 

२१ ?= 40 nfv 1 eGbf dfly ?= 42 nfv ;Dd ?=2200 ?=2200 

२२ ?= 42 nfv 1 eGbf dfly ?= 44 nfv ;Dd ?=2400 ?=2400 

२३ ?= 44 nfv 1 eGbf dfly ?= 46 nfv ;Dd ?=2600 ?=2600 

२४ ?= 46 nfv 1 eGbf dfly ?= 48 nfv ;Dd ?=2800 ?=2800 

२५ ?= 48 nfv 1 eGbf dfly ?= 50 nfv ;Dd ?=3000 ?=3000 

२६ ?= 50 nfv 1 eGbf dfly ?= 55 nfv ;Dd ?=3500 ?=3500 
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क्रसं b]lv ;Dd प्रस्तापवतदर लनधायररतदर 
२७ ?= 55 nfv 1 eGbf dfly ?= 60 nfv ;Dd ?=3750 ?=3750 

२८ ?= 60 nfv 1 eGbf dfly ?= 65 nfv ;Dd ?=4000 ?=4000 

२९ ?= 65 nfv 1 eGbf dfly ?= 70 nfv ;Dd ?=4500 ?=4500 

३० ?= 70 nfv  1 eGbf dfly ?=75 nfv ;Dd ?=5500 ?=5500 

३१ ?= 75 nfv  1 eGbf dfly ?=80 nfv ;Dd ?=6500 ?=6500 

३२ ?= 80 nfv  1 eGbf dfly ?=85 nfv ;Dd ?=7500 ?=7500 

३३ ?= 85 nfv 1  eGbf dfly ?=90 nfv ;Dd ?=8500 ?=8500 

३४ ?= 95 nfv 1  eGbf dfly ?= 1 s/f]* ;Dd ?=10000 ?=10000 

३५ ?= 1 s/f]* 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 10 nfv ;Dd ?=12000 ?=12000 

३६ ?=1 s/f]* 10 nfv 1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 20 nfv ;Dd ?=12500 ?=12500 

३७ ?=1 s/f]* 20 nfv  1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 30 nfv ;Dd ?=13000 ?=13000 

३८ ?=1 s/f]* 30 nfv  1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 40 nfv ;Dd ?=14000 ?=14000 

३९ ?=1 s/f]* 40 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=15000 ?=15000 

४० ?=1 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 60 nfv ;Dd ?=16000 ?=16000 

४१ ?=1 s/f]* 60 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 70 nfv ;Dd ?=17000 ?=17000 

४२ ?=1 s/f]* 70 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 80 nfv ;Dd ?=18000 ?=18000 

४३ ?=1 s/f]* 80 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 90 nfv ;Dd ?=19000 ?=19000 

४४ ?=1 s/f]* 90 nfv 1  eGbf dfly ?=2 s/f]* ;Dd ?=20000 ?=20000 

४५ ?=2 s/f]* 1  eGbf dfly ?=2 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=25000 ?=25000 

४६ ?=2 s/f]* 50 nfv  1 eGbf dfly ?=3 s/f]* ;Dd ?=32000 ?=32000 

४७ ?=3 s/f]* 1  eGbf dfly ?=3 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=39000 ?=39000 

४८ ?=3 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=4 s/f]* ;Dd ?=46000 ?=46000 

४९ ?=4 s/f]* 1  eGbf dfly ?=4 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=53000 ?=53000 

५० ?=4 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=5 s/f]* ;Dd ?=60000 ?=60000 

५१ 5 s/f]* 1  eGbf dflysf] ;DklQ To; kl%sf] k|To]s xhf/df ?= 2 sf b/n] 
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अनसूुची ३ 
(दफा ४ सँग सम्वन्न्धत) 

घर-जग्गा बहाि तथा भाडा कर 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका क्षते्रलभत्र लनमायर् भएका वा संचािनमा रहेका घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, सेड, छप्पर, उद्योग, 
काखायना, जग्गा वा पोखरी भाडामा ददएको अवस्थामा तपलसि बमोन्जम घर-जग्गा बहाि कर िगाईने र असनु गररने छ। 

 
१ गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, सेड, छप्पर, उद्योग, काखायना, जग्गा वा 

पोखरी परैु वा आंन्र्क रुपमा भाडामा ददईएकोमा सम्वन्न्धत धलनवाट वहाि रकमको जम्मा 
१० प्रलतर्त 

२ 9'+uf vfgL, :n]6 pBf]u, O6fe§f, qm;/ pBf]unfO{ juL{s/0f u/L Ifdtf cg';f/sf] jftfj/0f 

;+/If0f z'Ns / cg'dlt kq z'Ns lng]5। 

krf; xhf/ O§f pTkfbg ug]{nfO{    ?= %,))).– 

krf; xhf/ b]lv ! nfv pTkfbg ug]{nfO{  ?= &,%)).– 

Psnfv eGbf dfyL pTkfbg ug]{nfO{   ?= !),))).– 

:n]6÷9'+uf vfgLsf] jflif{s ;"rLs[t÷btf{ z'Ns  ?= !),))).– 

qm;/ pBf]u ;+rfng cg'dlt kq z'Ns            ?= !,)),))).– 

qm;/ pBf]u ;+rfng jftfj/0f ;+/If0f z'Ns       ?= $,)),))).– 

 

3 Joj;fo btf{, gljs/0f tyf Joj;fo s/sf] xsdf cg';"rL $ cg';f/sf] /sd Joj;fo btf{, 

gljs/0f tyf Joj;fo s/ dWo] Pssf] dfq ltg'{ kg]{5 . 

 

 
बन्न्दपरु गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र लनमायर् भएका वा संचािनमा रहेका घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, सेड, छप्पर, उद्योग, 
काखायना, जग्गा वा पोखरी भाडामा ददएको अवस्थामा तपलसि बमोन्जम घर-जग्गा बहाि कर िगाईने र असनु गररन ेछ 
। 
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अनसूुची ४ 
(दफा ५ सँग सम्वन्न्धत) 

व्र्वसार् दताय, नलबकरर् र्पुक तथा ब्र्वसार् कर 
s|=;+= Joj;fosf] ljj/)f rfn' cfj 2076÷77  s/sf] >])fL  

  :t/         

1_ ko{^g pBf]u क ख ग घ 

1=1 xf]d:^] -s_ ahf/ If]q, -v_ u|fdL)f If]q 5000 3000   

1=2 

xf]̂ n, nh Pj+ ;fwf/)F xf]^n 
-s_ l/;f] {̂ / 15 eGbf a(L sf]&f ePsf 

-v_ 10 b]lv 15 sf]&f ePsf 

-u_ 10 eGbf sd sf]&f ePsf 

-#_ u|fdL)f If]q / clt ;fgf 

20000 10000 5000 1500 

1=3 

/]i^"/]G^ -dMd, tf;, ;]s"jf, rfpldg cflb_ 
-s_ 20 eGbf a(L ]̂a'n Ifdtf ePsf 

-v_ 10 b]lv 20 ]̂a'n Ifdtf ePsf 

-u_ 10 eGbf sd Ifdtf ePsf 

-#_ u|fdL)f If]q / clt ;fgf 

10000 5000 3000 1500 

2_ Jofkfl/s j:t" क ख ग घ 

2=1 

vfBfGg, ls/fgf l*n/ / v"b|f 
-s_ l*n/, kmnk"mn, t/sf/L, Uof; ;lxtsf] 

-v_ kmnk"mn t/sf/L ;lxtsf] 

-u_ ls/fgf v"b|f 

-#_ u|fdL)f If]q / clt ;fgf 

10000 5000 3000 1000 

2=2 sk*f k;n -yf]s Pj+ v"b|f_ 5000    

2=3 gd"gf k] «̂f]n kDk 10000    

2=4 ;fwf/)f k]^«f]n kDk 5000    

2=5 

ljB't ;fdfg tyf ljB'tLo ;fdu|L, sDKo'^/, l^=eL=, 

#*L /]l*of] laqmL 
-s_ l^le, lk|mh ;xLtsf] ljlqm 

-v_ sDko'^/ jf ljB'tLy ;fdfu|L ljlqm 

-u_ #*L /]l*of] ljlqm tyf dd{t 

-#_ clt ;fgf / /u|fdL)f If]q  

10000 5000 3000 1500 

2=6 
df]jfOn k;n 
-s_ l*n/ -v_ ;fwf/ tyf dx+uf ljlqm tyf dd{t 

-u_ clt ;fgf / u|fdLIf If]q 

8000 5000 3000  

2=7 

;jf/L ;fwg ljlqm tyf dd{t 
-s_ x]eL OlSjkd]G^ a;, «̂s, ^]S^/, sf/ ljlqm  

-v_ ]̂Dkf] / 3 nfv eGbf a(L d"Nosf] df]^/;fO{sn 

-u_ ;fO{sn ljlqm tyf dd{t -#_ u|fdL)f If]q / clt ;fgf k;n 

10000 8000 5000 1500 

2=8 lgdf{)f ;fdfu|L -/+u/f]ug k;n ;d]t_ 
-s_ yf]s ljlqm tYff &"nf k;n, -v_ ;fgf 

10000 5000   

2=9 ;"grf+bL k;n -Hj]n]/L_ 10000   5000   

2=10 km]G;L k;n 
-s_ &"nf÷yf]s, -v_ dWod -u_ ;fgf / u|fdL)f If]q 

10000 5000 1500  

2=11 pgL wfuf] k;n 
-s_ &"nf÷yf]s, -v_ dWod -u_ ;fgf / u|fdL)f If]q 

5000 3000 1500  

2=12 

h"Qf rKkn k;n 
-s_ yf]s ljqm]tf 

-v_ ;fwf/ b]lv dx+uf h"Qf rKkn ljqm]tf 

-u_ ;fwf/)f k;n 

10000 5000 3000 1500 
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-#_ u|fdL)f If]q / clt ;fgf 

2=13 ;lkª ;]G^/ -s_ &"nf, -v_ ;fgf 8000 5000   

3_ cGo ;]jf क ख ग घ 

3=1 
ljljw >[#f/ k;n -yf]s÷v'b|f_ 
-s_ yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000 1500 

3=2 kmgL{r/ k;n  
-s_ &"nf÷yf]s, -v_ dWod -u_ ;fgf / u|fdL)f If]q 

15000 10000 5000  

3=3 
ef+*f / lukm\̂  k;n -yf]s÷v"b|f_ 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
10000 8000 5000 1500 

3=4 s]j"n, g]^jls{ª  20000 15000 10000 5000 

3=5 k"njf]*{ -k|lt jf]*{ ?= 400.00_ 5000 0 0 0 

3=6 k'hf ;fdfu|L k;n 
-s_ &"nf÷yf]s, -v_ dWod -u_ ;fgf / u|fdL)f If]q 

3000 2000 1500 0 

3=7 lel*of] u]d -k|lt l:s|d?=200._ 5000 0 0 0 

3=8 
k":ts tyf klqsf k;n 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ &"nf÷;fgf ;x/L If]q -#_ ;fgf / u|fdL)f If]q 
7000 5000 3000 1500 

3=9 
g;{/L / kmnkm'nsf lj?jf laqmLljt/)f 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ c;t ;fgf / u|fdL)f If]q 
5000 3000 2000 1500 

3=10 k]G^/ 2000 0 0 1500 

3=11 
t/sf/L k;n 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000 1500 

3=12 
kmnk"mn k;n 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000 1500 

3=13 
jLh e)*f//Pu|f]e]^ -s_ ahf/ tyf /fhdfu{ If]q -
#_ ;fgf tyf u|fdL)f If]q 

5000   1500 

3=14 
df%f, df;" k;n 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000 1500 

3=15 
sk*f l;nfO{ 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000 1500 

3=16 
x]o/ sl^ª 
-s_ d]sk ;fdfg ;lxtsf], -v_ dWod -u_ clt ;fgf / u|fdL)f 

If]q 

5000 3000 2000  

3=17 
cf^{ 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ c;t ;fgf / u|fdL)f If]q 
5000 4000 3000 1500 

3=18 
kmf]̂ f] : "̂l*of] 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000 1500 

3=19 
rZdf k;n 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
5000 4000 3000 2000 

3=20 hl*a^L k;n     2000 1000 

4_ dd{t ;+ef/ क ख ग घ 



 

39 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

४.१ 
/]l*of] l^=le #*L, k|]z/ s's/, lx^/ ^]nLkmf]g ;]^, 

k+vf tyf :^f]e, ljB't ;fdu|L dd{t s]Gb| 
-s_ &"nf -v_ ;fgf ;x/L If]q -u_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 

5000 3000 1500  

४.२ 

dd{t ;Def/ 

s_ x]eL OlSjkd]G^ a;, ^«s, ^]S^/ cflb 

v_ sf/, hLk, ^]Dkf]  

v_ df]^/;fO{sn dd{t  

u_ ;fO{sn tYff ^fo/ dd{t s]Gb| 

10000 8000 5000 3000 

5_ ;]jf pBf]u क ख ग घ 
5.1 *«fOleª OlGi^Ro"^ 

-s_ &"nf -v_ ;fgf ;x/L If]q -u_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000  

5.2 rnlrq dlGb/ 
-s_ &"nf -v_ ;fgf ;x/L If]q -u_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 

15000 10000 5000  

5.3 Nofa tyf kmf]̂ f] u|flkm 
-s_ &"nf -v_ ;fgf ;x/L If]q -u_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 

8000 5000 2000  

5.4 %fkfvfgf 
-s_ &"nf -v_ ;fgf ;x/L If]q -u_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 

8000 5000 3000  

6_ s[lif tyf jghGo pBf]u क ख ग घ 
6.1 s[lif kmd{ -s_ 2 eGbf a(L ld>Lt 

-v_ 2 hgf ;Dd -u_ Psn 
1500 1000 500  

7_ phf{d'ns क ख ग घ 
7.1 

jfof] Uof; tyf ;f}o{ k|ljlw / cGo >f]tx? 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
10000 5000 3000 1500 

8_ pTkfbg d'ns pBf]u क ख ग घ 

8.1 
kfp/f]^L e)*f/ 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000 1500 

8.2 
;Mldn÷ldn 
-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

-u_ ;fgf ;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
8000 5000 3000 1500 

8.3 
*]/L, cfO;lqmd pBf]u tyf k;n 
-s_ *]/L -v_ cfO{;lqmd -u_ cfO{;lqmd ;fgf  

-#_ ;fgf / u|fdL)f If]q 
5000 3000 2000 1500 

9_ ljQLo ;]jf क ख ग घ 
9.1 a}s 15000 10000 7500 5000 

9.2 ljQLo ;+:yf / ;xsf/L ;+:yf 15000 10000 7500 5000 

9.3 /]ld^]G; ;]jf 10000 5000 3000 1500 

10_ :jf:Yo ;]jf क ख ग घ 

10.1 
lghL tyf u}/;/sf/L c:ktfn (क) हाई-वे संग 
जोलडएको (ख) हाई-वे देन्ख लभत्री भाग २०० लमटर सम्म (ग) २०० लम. 
देन्ख ५०० लमटर सम्म (घ) ग्रामीर् के्षत्र 

20000 10000 8000 5000 

10.2 
gl;{ª xf]d (क) हाई-वे संग जोलडएको (ख) हाई-वे देन्ख लभत्री 
भाग २०० लमटर सम्म (ग) २०० लम. देन्ख ५०० लमटर सम्म (घ) 
ग्रामीर् के्षत्र 

15000 10000 8000 5000 
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10.3 
lSnlgs tyf Nofj (क) हाई-वे संग जोलडएको (ख) हाई-वे 
देन्ख लभत्री भाग २०० लमटर सम्म (ग) २०० लम. देन्ख ५०० लमटर 
सम्म (घ) ग्रामीर् के्षत्र 

10000 5000 3000 2000 

10.4 
bf+t agfpg] k;n (क) हाई-वे संग जोलडएको (ख) हाई-वे 
देन्ख लभत्री भाग २०० लमटर सम्म (ग) २०० लम. देन्ख ५०० लमटर 
सम्म (घ) ग्रामीर् के्षत्र 

10000 8000 5000 2500 

10.5 ;lh{sn k;n (क) हाई-वे संग जोलडएको (ख) हाई-वे लभत्री भाग  
देन्ख ५०० लमटर सम्म (घ) अलत साना, ग्रामीर् के्षत्र 

10000 5000 3000  

11_ lzIff ;]jf क ख ग घ 
11.1 lg=lh If]qsf af]l*{ª :s'n SofDk; p=df=lj df=lj= 

/ k|f=lj= 
15000 10000 5000 3000 

11.2 xf]:^n 2000    

11.3 ^fO{lkª, sDKo"^/ tyf efiff k|lzIf)f ;+:yf 
-s_ &"nf -v_ dWod -u_ ;fgf -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 

10000 7000 5000 2500 

11.4 l;nfO{{ a"gfO{, k]lG^ª, sl^ª k|lzIf)F -s_ &"nf 
-v_ ;fgf ;x/L If]q -u_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 

8000 5000 1500  

11.5 ^]lSgsn OlGi^Ro'^ -s_ xfO{j] ;+u hf]*LPsf] 
-v_ xfO{j] b]lv afxL/ 

15000 10000   

12_ lgdf{)f Joj;foL  20000 15000 10000 5000 

13) ;+rf/ ;]jf क ख ग घ 
13.1 lghL If]qsf s"l/o/, km\ofS;,Od]n, OG^/g]^ / 

^]lnkmf]g 
5000    

14_ ljz]if! d/fdz{ tyf cGo Joj;flos ;]jf क ख ग घ 
14.1 s_ lrlsT;s ljz]if! v_ :jf=;xfos u_  slj/fh 5000 3000 2000  

14.2 n kmd{ 5000 3000   

14.3 sG;N^]G;L kmd{ -OGhLlgo / cf]=_ 5000    

14.4 Hof]ltif ;]jf 5000    

14.5 cl*^/ kmd{ -s v u #_ 10000 8000 5000 2000 

15_ cGo Joj;fo क ख ग घ 
15.1 sjf*L ;fdfgsf] yf]s laqm]tf 20000    

15.2 ^])^ xfp; -s_ &"nf -v_ demf}nf -u_ ;fgf 10000 8000 5000  

15.3 nfp)*L k;n 5000    

15.4 dfbn k;n 3000    

15.4 df^f]sf] ef+*f agfpg] 3000    

15.6 
ld&fO{ k;n 

s_ /fhdfu{ / ahf/ If]q, -v_ d'Vo ahf/ 

If]q, u_ ;fgf tyf u|fdL)f If]q 

8000 5000 3000  

16_ pBf]u क ख ग घ 
16.1 lu|n pBf]u 10000 8000 5000  
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16.2 cGo pBf]u -s_ &"nf -v_ demf}nf -u_ 
;fgf 

15000 10000 5000  

16.3 पान पसि चटपट पानीपरुी 
(क) मखु्र् बजार क्षेत्र, (ख) राजमागय क्षेत्र (ग) ग्रमीर् क्षेत्र 
 

3000 1500 1000  

16.4 टेिररङ (क) कपडा लबपक्र सपहतको टेिर 
(ख) साधारर् (ग) अलत साना र ग्रालमर् क्षेत्र 5000 3000 1000  

16.5 ड्राईन्क्िनसय (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) साना 5000 3000 2000  

16.6 मोटरग्र्ारेज/ वलड पवपडसय (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) 
साना 10000 5000 3000  

16.7 मोटरपार्टसय लबपक्र (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) साना 15000 5000 3000  

16.8 ब्र्ाट्री पवक्री तथा ममयत  (क) ठुिा, (ख) साना 5000 3000   

16.9 
टार्रररसोलिङ, टार्र पवक्री पसि 
(क) टार्र ररसोलिङ सपहतको टार्र लबपक्र पसि  
(ख) टार्र लबपक्र वा ररसोलिङ 

10000 5000   

16.10 चरुोट, पवढी, मददरा  लबपक्र (क) थोक (ख) खुद्रा 10000 5000   

16.11 ग्र्ास लडपो (क) थोक (ख) खुद्रा 10000 5000   

16.12 कोक,फेन्टा- / पेप्सी लडिर (क) थोक (ख) खुद्रा 10000 5000   

16.13 प्िान्स्टककाभाडा वतयन झोिा (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) 
साना 10000 5000 3000  

16.14 ह्याचरीउद्योग (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) साना 20000 15000 10000  

16.15 पानी उद्योग (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) साना 15000 10000 5000  

16.16 मेन्र्नरीसामान पवक्री (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) साना 10000 5000 3000  

16.17 छापाखाना (क) ठुिा (ख) साना 10000 5000   

16.18 ठेक्कापट्टा सम्वन्धी ब्र्वसार् (क) ठुिा (ख) साना 15000 10000   

16.19 लसरक डसनातन्ना पसि (क) ठुिा (ख) साना 10000 5000   

16.20 प्रापवलधक किेज (क) ठुिा (ख) साना 15000 10000   

16.21 पवमा र्ाखाहरु 5000 0 0 0 

16.22 मलनट्रान्सफर 3000 0 0 0 

16.23 मोबाइयि पसि -s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod -u_ ;fgf 
;x/L If]q -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 10000 5000 3000 2000 

16.24 sf]N8:6f]/ (क) ठुिा (ख) साना (ग) अलतसाना, ग्रामीर् के्षत्र 10000 5000 3000 0 

16.25 js{;k ;lxtsf] n]y 10000 0 0 0 

16.26 d]l/:6f]e ;]G6/  10000 0 0 0 

16.27 sjf8L ;+sng s]Gb| (क) ठुिा (ख) साना 10000 5000 0 0 

16.28 a]aL ;k (क) ठुिा (ख) साना 5000 3000 0 0 

16.29 Dofgkfj/ sDklg (क) ठुिा (ख) साना 10000 5000 0 0 

o;df %"^ ePsf j:t"x?sf] b:t'/ pNn]lvt ldNbf] lzif{saf^ lng ;lsg] % . 

17= #/ gSzfkf; b:t'/         
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  3/ gSzf kf; ;DaGwL b:t'/  

qm=;= ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f 

s/sf] b/ -k|lt j=lkm=_ g] ?= df 

gS;fkf; If]q  

s  v u 3 

17.1 cf/= l;=l;= k|m]d :6Sr/         
s_ k"0f{ e'ldut tnf 3 2.5 2 2 
v_ cw{ e'ldut tnf 3 3 2.5 2.25 
u_ hldg tnf 4 3.5 3 2.5 
3_ klxnf] tnf 4.5 4 3.5 3 
ª_ bf];|f] tnf 4.5 4 3.5 3 
r_ t];|f] tnf 5 4.5 4 3.5 
5_ rf}yf] tnf 5 4.5 4 3.5 

17.2 

l;d]G6sf] hf]8fO{df O+6f jf 9'+ufsf] uf/f] -Go'gtd @# 

;]=dL= df]6fO{ _ cf/=l;=;L= 6fon h:tfkftf 5fgf 
4 3 2.5 2.25 

अ) k'/fgf] 3/x?sf] xsdf gS;f lgofldtsf nflu k|lt ju{ lkm6 dfly pNn]lvt b/x?nfO{ sfod ug{]। 

आ) ;fwf/0f :jLs[tLsf nflu lkmN8 ;/hldg z'Ns lnO ;/hldg u/fO{ dfq :JLs[tL lbg]  

इ) gS;f kf; If]q -s_ eGgfn] j8f g+=! k[YjL /fhdfu{ cf;kf;sf] 8'd|] ahf/, k[YjL /fhdfu{sf] 

ई) df]x8fdf kg{] ofDkf kmf6 b]lv 8'd|] ahf/ x'b} lkKn] ahf/ If]q . 

उ) gS;f kf; If]q-v_eGgfn] 8'd|] ahf/ b]lv alGbk'/ ahf/ ;Ddsf] ;8ssf] df]x8fdf kg{] 3/x? . / alGbk'/ 

ahf/ If]q . 

ऊ) gS;f kf; If]q -u_ eGgfn] ufpFkflnsf  If]q leqsf gS;f kf; If]q s / v df gk/]sf ltgwf/f df]6/af6f] 

sf] df]x8fdf kg{] 3/x? . 

ए) gS;f kf; If]q 3 eGgfn] gS;f kf; If]q s, v, / u df kg{] jfx]ssf cGo u|fld0f If]qx?df ag]sf 3/x? . 

ऐ) k/Dk/fut z}nLsf 3/x? agfpbfF ejg lgdf{0fsf] ;fwf/0f :jLs[tL dfq lnP k'Ug] . 

ओ) alGbk'/ ahf/ If]q ko{6lso If]q ePsf] x'Fbf o; If]qdf 3/ agfpFbf aflx/L km]; k/Dk/fut z}nLdf agfpg' 

kg{] / kmnfd] ;6/x? /fv]/ agfpg gx'g] . 

 
  



 

43 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

अनसूुची ५ 
(दफा ६ सँग सम्वन्न्धत) 

जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर 
 

लस.नं. कर िगाईने क्षते्रहरु इकाई दर कैपफर्त 
१ सािको पात भारी २०  
२ अलम्रसो भारी २५  
३ वन अमिा के जी २  
४ बन िप्सी के जी २  
५ दािन्चनीको पात भारी २५  
६ ररठ्ठो के जी २  
७ खोटो के जी २  
८ पर् ुपंन्क्षको हाडखोर के जी मपुर्को २%  
९ लनकासी कर सवारी टीप रु ५०००/- देखी २००००/- सम्म  
10 काठ दाउरा लनकासी सवारी टीप 500  
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अनसूुची ६ 
(दफा ७ सँग सम्वन्न्धत) 
सवारी साधन कर 

प्रदेर् सरकारिे तोकेको अवस्थामा सोही अनसुार सवारी साधान कर िाग्नेछ । गाउँपालिकािे गाउँपालिका क्षेत्रमा संचािनमा 
रहेका सवारीका साधनवाट देहार्का अनसुार वापषयक सवारी पापकय ङ कर िगाउने छ । अन्र्को हकमा सापवकको व्र्वस्था 
अनसुार हनुेछ । 

 
लस  .नं .  सवारी साधनको प्रकार वापषयक कर 

१ a;, 6«s, nx/L 1200 

२ ldlg a;, 6«s -5 kf+u|] _ 800 

३ ldlg a;, 6«s -rf/ kf+u|] _ 700 

४ ef8fsf] sf/ lhk 500 

५ lghL sf/, Eofg, lhk, lksck 500 

६ 6\ofS6/ 7'nf] $) xif{kfj/ eGbf dfly 700 

७ 6\ofS6/ ;fgf] $) xif{kfj/ eGbf ;fgf 300 

८ :s'6/ df]6/;fOsn 100 

९ 7]nf tyf l/S;f 100 

१० ;kmf 6]Dkf]  150 

११ kfj/ 6]n/ 150 

१२ nf]8/, 8f]h/ / PS;fe]6/ @)) eGbf sdsf] -Eofs"d_ 1000 

१३ PS;fe]6/ @)) l;=l;= jf eGbf j9L Ifdtfsf] 2000 
पटके सवारी कर 

 सवारीको प्रकार पटके सवारीकर र्पुक 

१४ a;, ldlg -a; b}lgs rNg]sf] ? %)._ cGosf] 100 

१५ 6\ofS6/  100 

१६ ldlg 6«s , 6«s 100 

१७ lghL sf/ , lhk , Eofg 50 

१८ ef8fsf] sf/, lhk, Eofg  50 

१९ dfOqmf] a; 50 

२० df]6/afOs 10 

२१ !) kfFu||] 6«s 200 

२२ 8f]h/ a'n 8f]h/ nf]8/ Eofs'd 200 

२३ o; alGbk'/ gu/ af;Lx?sf xn'sf ;jf/L ;fwg lghLk|of]usf nflu glng] t/ lghL 

sf/ tyf lhk x?n] Joj;flos ?kdf ef8fdf kof]u u/]sf kfO{Pdf k6s] s/ :j?k 
50 
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अनसूुची ७ 
(दफा ८ सँग सम्वन्न्धत) 
पवज्ञापन कर 

प्रदेर् सरकारिे तोकेको आधारमा पवज्ञापन कर िाग्नेछ । प्रदेर् सरकारिे नतोकेको अवस्थामा देहार् अनसुारको पवज्ञापन 
कर िाग्ने छ । 

qm= ;= xf]l*{u+ jf]*{ ;lxtsf lj!fkg ;fdfu|Lsf] aflif{s b:t' -?= k|lt :Sjfo/ lkm^df_ 
1 50 :Sjfo/ lkm^ ;Dd  500.00  
2 ;f] eGbf dfly 100 :Sjfo/ lkm^ ;Dd  1000.00  
3 ;f] eGbf dfly k|lt :Sjfo/ lkm^  10.00  
4 leQ]n]vg k|lt :Sjfo/ lkm^  10.00  
5 km]n]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ ;Dd k;n aflx/sf  500.00  
6 km]Nn]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ dfly k;n aflx/sf  1000.00  
7 lghL ;DklQ ejg,^x/f, hUufdf ;d]t lj!fkg u/] jfkt s/ uf=kf=n] lng kfpg]% .  

8 cfkm\gf] Joj;fosf] jfn jf leQfdf Joj;fo kl/rosf nflu /flvPsf] Joj;foLnfO{ 4×5 Ps yfg ;Ddsf] 
jf]*{sf] /sd glng] 

9 pNn]lvt lzif{sx? dWo] ufp“sfo{kflnsfsf] lg)f{ojf^ s/ lng] jf glng] ;DjGwL %'§} Aoj:yf ug{ ;Sg]% .  

10 
&'nf xf]l*{ªjf]*{ x?sf] xsdf ufp“kflnsfn] jif{ e/Lsf] nflu ? 100000.00 df g#^fO{ jflif{s la!fkg s/ 
;+sngsf nflu &]Ssfdf nufpg ;Sg]% . 

 
 

अनसूुची ८ 
(दफा ९ सँग सम्वन्न्धत) 

मनोरञ्जन कर, 
प्रदेर् सरकारिे तोकेको आधारमा मनोरन्जन कर िाग्नेछ । 

 
 
 
 

अनसूुची ९ 
(दफा १० सँग सम्वन्न्धत) 
वहाि पवटौरी र्पुकः 

1  ufp“kflnsfn] cf gf] If]q leq kg]{ ktL{, P]nfgL hUufdf ufp“kflnsf cfkm}n] ^x/f, %fk|f 
lgdf{)f ul/ /]vb]v ;+rfng u/]sf] c:yfO{ k;n jf cfjf;sf] nflu pknAw u/fPsf] k|lt 
^x/f, %fk|fsf] dfl;s  

ufp sfo{kflnsfsf] lg)f{o 
cg';f/ 

2  ufp“kflnsfsf] cfkgf] If]q leq kg]{ ktL{, P]nfgL hUufdf JoflTfm cfkm}n] ^x/f, %fk|f lgdf{)f 
ul/ /]vb]v ;+rfng u/]sf] c:yfO{ k;n jf cfjf;sf] nflu pknAw u/fPsf] k|lt ^x/f, 
%fk|fsf] dfl;s  

ufp sfo{kflnsfsf] lg)f{o 
cg';f/ 

3 ufp“kflnsfleq AolStut btf{ leq gk/]sf] ;/sf/L÷;fj{hlgs hUuf jf ;f] If]qdf lgdf{)f 
eO{ ljut b]vL ef]u rng ub{} cfPsf kSsL #/, k;n, ^x/f tyf ;+/rgfdf ;+/rgfn] 
rr{]sf] :yfg, If]qkmnsf] cfwf/df jxfn lj^f}/L िुल्क nfUg]% .  o:tf ;+/rgf x^fO{ n}hfg 
rfx]df s'g} k|sf/sf] z'Ns nfUg] %}g .  

ufp sfo{kflnsfsf] lg)f{o 
cg';f/ 
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अनसूुची १० 
(दफा ११ सँग सम्वन्न्धत) 

पापकय ङ र्पुक 

 

l;= g+=  gfd  j; kfs{ z'Ns k|lt lbg   cGo tf]lsPsf] :yfgdf b/ k|lt k^s  
1  a;, «̂s, ldlga;, ldgL «̂s  100 30  
2  dfO{qmf]a;, lhk  75 20  
3  ]̂Dk' c^f] l/S;f 50 10  
4  df]^;fO{sn  20 5  
5 nf]*/ h]l;lj 150 50 
6 &'nf ;fwg 200 50 
7 lgoldt j; kfs{ k|of]u ug{] ;jf/L ;fwgnfO{ 50 k|ltzt %'^ x'g]% .  

 
 
 
 
 
 
 
 

अनसूुची ११ 
(दफा १२ सँग सम्वन्न्धत) 

टे्रपकङ क्र्ानोईङ कोर्ोपकङ वन्जीजन्म्पङ रक क्िाईलमङ न्जपफ्िाएर प्र्ाराग्िाईलडङ ड्रोन क्र्ामेरावाट 
सपुटङ र्ायन्फ्टङ र्पुक 

 

l;= g+=  पवषर् ब्र्न्िगत प्रलत ददन सामूपहक प्रलतददन हािको िालग 
1  टे्रपकङ 100   
2  रक क्िाईलमङ 100   
3  प्र्ाराग्िाईलडङ  1000   
4  ड्रोन क्र्ामेरा  100   
5 पफपम सपुटङ 1000   
6 लभलडर्ो सपुटङ 1000   
7 /\ofkm\6LË 50 500  

उपिेन्खत न्र्षयक मध्रे् केही न्र्षयकमा गाउँपालिकािे लनर्पुक अनमुलत ददन सक्नेछ । 
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अनसूुची १२ 
(दफा १३ सँग सम्वन्न्धत) 
सेवार्पुक, दस्तरु 

क्र  .स .  न्र्षयक तथा पववरर् b/ 

१ लसफाररस तथा दस्तरु  

१.१ gftf k|dfl0ft, ufpFkflnsf jflx/sf nflu 5fqj[QL l;kmfl/; 300 

१.२ /fxbfgL, Joj;fo btf{sf] j8faf6 lbg] l;kmfl/; 500 

१.३ of]hgf lstfj 100 

१.४ 36gf btf{ 50 

१.५ dfnkf]t l;kmfl/;÷nfnk'hf{ k|ltlnkL÷;]tf] k'hf{ l;kmfl/; 500 

१.६ JolQmut 36gf k|dfl0ft l;kmfl/; -hGd, d[To', ljfx, j;fO{;/fO{_ 300 

१.७ c+u|hL l;kmfl/; 500 

१.८ lhNnf k|zf;g sfof{no, dfnkf]t sfof{nodf ul/g] ljljw l;kmfl/; nufot 36gf btf{ 

k|df0fkqdf k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 k|dfl0ft u/fpFbf ;f] sf] b:t'/  
%)) 

२ 3/jf6f] l;kmfl/; ljqmLsf nflu k|lt Ps lsTtfsf]  

२.१ k[YjL /fhdfu{sf] df]xf]8fdf kg{] 1500 

२.२ alGbk'/ 8'd]| ;8s / alGbk'/ ahf/ l/ª/f]8  1000 

२.३ cGo 500 

२.४ Pp6} l;kmfl/;df yk lsTtf ePdf k|To]s lsTtf 100 

३ 3/jf6f] l;kmfl/; gfd;f/Lsf nflu  -htL lsTtf ePklg yk z'Ns gnfUg]_  

३.१ k[YjL /fhdfu{sf] df]xf]8f df kg{] 1500 

३.२ alGbk'/ 8'd]| ;8s / alGbk'/ ahf/ l/ª/f]8, ;j} j8fsf] kSsL ;8s bfofFafofFsf hUuf  1000 

३.३ cGo 500 

४ k]G;g sf8{ jf ;f] ;DaGwL cGo l;kmfl/;   

५ xsjfnf tyf kfl/jfl/s ljj/0f l;kmfl/; g]kfnL ;]jf 500 

६ xsjfnf tyf kfl/jfl/s ljj/0f l;kmfl/; ljb]zL ;]jf 1000 

७ cGo k|dfl0ft tyf l;kmfl/; g]kfnL ;]jf 300 

८ cGo k|dfl0ft tyf l;kmfl/; ljb]zL ;]jf 500 

९ xsjfnf ;+/If0f ;DaGwL l;kmfl/;  500 

१० ;+3 ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/; 1000 

११ ;+3 ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/; gljs/0f 500 

१२ lghL ljBfno btf{ tyf sIff yk ;DjlGw  

१२.१ dG6]Zj/L ÷ lk| – k|fO{d/L 5000 

१२.२ k|fylds tx btf{ ÷ sIff yk  5000 

१२.३ cfwf/e't tx btf{ ÷ sIff yk 10000 
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क्र  .स .  न्र्षयक तथा पववरर् b/ 

१२.४ dfWolds tx btf{ ÷ sIff yk 15000 

१३ sf7 bfp/fsf] lgsf;Lsf] nflu l;kmfl/; b:t'/ 

१३.१ ;fn, l;;f} / vo/ k|lt l6k -6«s_ 5000 

१३.२ ;fn, l;;f} / vo/ k|lt l6k -6\ofS6/_ 2000 

१३.३ s'sf7 tyf bfp/f k|lt l6k -6«s_ 1500 

१३.४ s'sf7 tyf bfp/f k|lt l6k -6\ofS6/_ 500 

१४ ;j} k|sf/sf l;kmfl/;sf] c+u|]hL ?kfGt/0f l;kmfl/; b:t'/ yk 300 

१५ a+zhsf] gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 100 

१६ c+lus[t gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 2000 

१७ gfd 5'6sf] l;kmfl/; 500 

१८ gful/stfsf] k|ltlnkLsf] l;kmfl/; 500 

१९ rf/ lsNnf k|dfl0ft l;kmfl/;  

२० Pp6f lsTtfsf] nflu b:t'/ 500 

२१ b'O{j6f lsTtfsf] nflu b:t'/ 700 

२२ tLg jf tLg eGbf j9L lsTtfsf] nflu b:t'/ 1000 

२३ lnvt ;f5L ;gfvt jf d'r'Nsf k|dfl0ft -jfx\o_ b:t'/ 500 

२४ :yfoL÷ c:yfoL a;f]af; ;DaGwL l;kmfl/; 500 

२५ gfd, y/, hGd ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 500 

२६ cflbjf;L, hghftL, blnt cflb l;kmfl/; 300 

२७ ;h{ldg tyf d'r'Nsf k|dfl0ft cfGtl/s k|of]hgsf nflu gnfUg] 0 

२८ cldg z'Ns  3000 

२९ ljB't ld6/ ;DaGwL l;kmfl/; 

३० cf}Bf]lus k|of]hg tyf 6«fG;kmd{/ h8fg ;d]t 2000 

३१ Aoj;flos k|of]hg y|L km]h ld6/ h8fg ;d]t 1500 

३२ !^ PlDko/ nf]8sf] ld6/ h8fg ;d]t 500 

३३ ^ PlDko/ ;Ddsf] ljB't ld6/ h8fg ;d]t 300 

३४ rfnrng tyf rl/q k|dfl0ft l;kmfl/;  500 

३५ gLlh k|of]hgsf nflu hUuf ;Dofpg] tyf hUuf jgfpg cg"dlt l;kmfl/; 2000 

३६ ljB't, 6]lnkmf]g , vfg]kfgL ;DaGwL gfd;f/L l;kmfl/;  500 

३७ pBf]u :yfkgf l;kmfl/;  

३८ s[lif tyf kz' hGo pBf]u tyf Aoj;fo btf{ l;kmfl/; 500 

३९ x:tsnf tyf jf:t'snf pBf]u Aoj;fo btf{ l;kmfl/; 500 

४० ;fd'bflos xf]d:6] btf{ l;kmfl/;  5000 

४१ lrof vfhf, ls/fgf k;n tyf ;fgf Aoj;fo btf{  1000 
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 अनूसूची १२ क 

लनवेदन तथा लिखत दताय र्पुक दस्तरु 

१९. दताय, फारम, नपवकरर् तथा अन्र् 

१९.१ lgj]bg kmf/d k|lt kfgf 10 

१९.२ cg';"rL gful/stf k|lt kfgf 15 

१९.३ lgj]bg btf{ z'Ns 10 

१९.४ ejg lgdf{0f b/vf:t kmf/d 1000 

१९.५ klt kTgLsf] ;DaGw laR5]b btf{ b:t'/ 500 

१९.६ k/LIff ;DaGwL b/vf:t kmf/d z'Ns  िोक सेवा आर्ोगको दर 

१९.७ sf]6]zg kmf/d z'Ns   खररद लनर्म अनसुार 
१९.८० 6]08/ kmf/d z'Ns  खररद लनर्म अनसुार 
१९.९० lgj]bg gSsn k|lt kfgf  15 

20 अन्र्  
२०.१० 3/kfn'jf s's'/ btf{ / gljs/0f b:t'/ 100 
२०.११ e?jf aGb's gljs/0f b:t'/ 1000 
२०.१२ 3/ lgdf{0f gSzfsf] gSsn b:t'/ - k|lt tnf _ 500 

२०.१३ 
d'4f lkm/fb ph'/L btf{ b:t'/M hfx]/L jfnfsf] cj:yf x]/L Goflos ;ldltjf6 lg0f{o 

eP cg';f/ lgz'Ns lgj]bg btf{ ;d]t x'g ;Sg]5 . 300-500 
२०.१४ ldnfkq b:t'/-b'j} kIfjf6 j/fj/ u/L jf PsfkIfn] dfq Aoxf]g{] _ 500 

४२ gLlh xf]d:6] btf{ l;kmfl/; 1000 

४३ xf]6n btf{ l;kmfl/; 2000 

४४ :yfgLo sRrf kbfy{df cfwfl/t vfB kbfy{ pBf]u l;kmfl/; 2000 

४५ lgdf{0f ;fdfu|L pTvgg\ tyf lgdf{0f pBf]u btf{ l;kmfl/; 2000 

४६ O{6\6f e6\6f pBf]u btf{ l;kmfl/; 2500 

४७ O{§f lrDgL tyf cGo pBf]ux?sf] l;kmfl/;  5000 

४८ 5fqj[QL ;DaGwL l;kmfl/; 500 

४९ cGoq pNn]v gePsf tyf ;fwf/0f l;kmfl/; b:t't 300 

५० ;fdflhs ;'/Iff eTtf k|fKt ug{ yk l;kmfl/;sf] b:t'/ gnfUg] 0 

४१ z}lIfs 5fqj[QLsf] nflu h]x]Gbf/ k|dfl0ft l;kmfl/; b:t'/ gnfUg] 0 

५२ भकुम्पको िाभग्राहीहरुको िालग कुनै दस्तरु निाग्ने ० 

५३ गाउँपालिकावाट ब्र्वसार् दताय गराउदा वडावाट लसफाररस दस्तरु निाग्ने  ० 

५४ आर्स्रोत तथा मपुर्ाकंन दर प्रमान्र्त दस्तरु  -आधार बापषयक मपुर्ाकंन_ 

 d"Nof+lst ;DktLsf] c+ssf] )=!) k|ltzt   
 c+zj08f / bfgas;df -dflysf]] lwtf] d"Nofª\sgdf nfUg] b:t'/sf] %)%  ;Dd  
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अनूसूची १२ ख 

 3/ gSzf kf; ;DaGwL b:t'/ 

qm=;= ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f 

s/sf] b/ -k|lt j=lkm=_ g] ?= df 

gS;fkf; If]q  

s  v u 3 

! cf/= l;=l;= k|m]d :6Sr/         
s_ k"0f{ e'ldut tnf 3 2.5 2 2 
v_ cw{ e'ldut tnf 3 3 2.5 2.25 
u_ hldg tnf 4 3.5 3 2.5 
3_ klxnf] tnf 4.5 4 3.5 3 
ª_ bf];|f] tnf 4.5 4 3.5 3 

r_ t];|f] tnf 5 4.5 4 3.5 

5_ rf}yf] tnf 5 4.5 4 3.5 

@ 

l;d]G6sf] hf]8fO{df O+6f jf 9'+ufsf] uf/f] -Go'gtd @# ;]=dL= df]6fO{ 

_ cf/=l;=;L= 6fon h:tfkftf 5fgf 4 3 2.5 2.25 

c_ k'/fgf] 3/x?sf] xsdf gS;f lgofldtsf nflu k|lt ju{ lkm6 dfly pNn]lvt b/x?nfO{ sfod ug{] 

cf_ ;fwf/0f :jLs[tLsf nflu lkmN8 ;/hldg z'Ns lnO ;/hldg u/fO{ dfq :JLs[tL lbg]  

O_ 

gS;f kf; If]q -s_ eGgfn] j8f g+=! k[YjL /fhdfu{ cf;kf;sf] 8'd|] ahf/, k[YjL /fhdfu{sf] df]x8fdf kg{] ofDkf 

kmf6 b]lv 8'd|] ahf/ x'b} lkKn] ahf/ If]q . 

O{_ 

gS;f kf; If]q-v_eGgfn] 8'd|] ahf/ b]lv alGbk'/ ahf/ ;Ddsf] ;8ssf] df]x8fdf kg{] 3/x? . / alGbk'/ ahf/ 

If]q . 

p_ 

gS;f kf; If]q -u_ eGgfn] ufpFkflnsf  If]q leqsf gS;f kf; If]q s / v df gk/]sf ltgwf/f df]6/af6f] sf] 

df]x8fdf kg{] 3/x? . 

pm_ 

gS;f kf; If]q 3 eGgfn] gS;f kf; If]q s, v, / u df kg{] jfx]ssf cGo u|fld0f If]qx?df ag]sf 3/x? . 

k/Dk/fut z}nLsf 3/x? agfpbfF ejg lgdf{0fsf] ;fwf/0f :jLs[tL dfq lnP k'Ug] . 

P_ 

alGbk'/ ahf/ If]q ko{6lso If]q ePsf] x'Fbf o; If]qdf 3/ agfpFbf aflx/L km]; k/Dk/fut z}nLdf agfpg' kg{] / 

kmnfd] ;6/x? /fv]/ agfpg gx'g] . 
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अनसूुची १३ 
(दफा १४ सँग सम्वन्न्धत) 

पर्यटन र्पुक 
 
गाउँपालिकाको मखु्र् पर्यटकीर् के्षत्रहरुमा प्रवेर् र्पुक वापत गाउँपालिकािे तोपकददएको दस्तरु। पर्यटकीर् क्षेत्रको 
पूवायधार लनमायर् गरी गाउँ कार्ायपालिकािे र्स्तो र्पुक तोक्न सक्नेछ । प्रदेर् सरकारवाट तोपकएकोमा सोही 
अनसुार हनुेछ । 

 
 

अनसुचुी १४ 
(दफा १५ सँग सम्वन्न्धत) 

पपकलनक स्थि प्रर्ोग र्पुक 
 

लस.नं. कर िगाईने स्थान सपुवधा र्पुक रू. 
१ गाउँपालिकाको तोपकएको के्षत्र वन्न्दपरु वजार 

लतनधारा पाकय  
समूहको िालग छुट्टा छुटै्ट 
स्थान उपिब्ध हनु े

१०००/- 

२ अनमुती लिई अन्र् स्थान - ५००/- 
 
 

अनसुचुी १५ 
(दफा १६ सँग सम्बन्न्धत)  

लबक्री र्पुक 
लस.नं. कर िगाईने क्षते्रहरु इकाई कैपफर्त 

१ प्राकृलतक ढंुगा (खानी) पावरटेिर। ट्याक्टर।पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

२००। ५००।७००।१००० 

२ sl6ª 9'+uf -5fpg] 

9'+uf_गाउँपालिकालभत्र 
पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

१०००। १५००। २०००। 
४००० 

३ sl6ª 9'+uf -5fpg] 

9'+uf_गाउँपालिका बापहर 
पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

१२००। १७००। २२००। 
४३०० 

४ 5kgL ;fbf 9+'uf 

गाउँपालिकलभत्र 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

३००। ५००। ७००। १००० 

५ 5kgL ;fbf 9+'uf 

गाउँपालिका बापहर 
पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

४००। ६५०। ९००। १३०० 

६ r§f 9'+uf - uf/f] nufpg] 

9'+uf _ vfgLaf6 

lgsflnPsf] 

गाउँपालिकलभत्र 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

१००। ३००। ५००। ७०० 
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७ r§f 9'+uf - uf/f] nufpg] 

9'+uf _ vfgLaf6 

lgsflnPsf] 

गाउँपालिका बापहर 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

३००। ६००। ९००। १३०० 

८ uf/f] nufpg] 9'+uf jf 

cGo 9'+ufगाउँपालिकलभत्र 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

१००। ३००। ५००। ७०० 

९ uf/f] nufpg] 9'+uf jf 

cGo 9'+ufगाउँपालिका 
बापहर 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

३००। ६००। ९००। १३०० 

10 uf/f] nufpg] 9'+uf jf 

cGo 9'+uf गाउँपालिका 
बापहर 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

1००। 3००। 6००। १३०० 

11 प्राकृलतक स्िेट पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

11.1 प्राकृलतक स्िेट पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

३०० ।7०० ।10०० ।१3०० 

11.2 चनु ढंुगा पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

11.3 खरी  पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  
प्रलत पटप  

३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

12 gbL hGo kbfy{ jfn'jf।Rff]s/।9'+uf।lu6L ३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

13 gbL hGo kbfy{ jfn'jf।Rff]s/।9'+uf।lu6L 100 . 300 . 500 . 700  

14 नीन्ज जग्गा धलन प्रमार् पूजायमा भएको खानीको समेत  उपरोिानसुर र्पुक िाग्नेछ । 
15 रातो माटो लसमेन्ट उद्योग k|lt 3g ld6/ १०० / -  75/- 

16 अन्र् सामानको लनकासी कर प्रलतपटप रु, 1000 देन्ख २०००० सम्म िाग्ने छ । 
गाऊपालिका क्षेत्र बपहर उपिेन्खत सामानहरू लनकासी गदाय मात्र लनकासी कर समेत िाग्नेछ । गाउँपालिका क्षते्र लभत्र मात्र 
उपभोग हनुे सामानको िालग लनकासी कर िाग्न ेछैन । 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आज्ञािे 

नामः नरहरी सापकोटा 
प्रमखु प्रर्ासपकर् अलधकृत 
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बन्न्दपरु गाउँपालिका 
 

बन्न्दपरु राजपत्र 
बन्न्दपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्र्त 

 
 

 

खण्ड: ३    संख्र्ा:1   लमलत: २०७७/3/28 
भाग १ 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को सचुना 

 

 

 

बमन्दपुर गाउँपामिकाको आमथयक ऐन २०७७  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
 

बन्न्दपरु राजपत्र 
बन्न्दपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्र्त 

 
 

 

खण्ड: ३    संख्र्ा: 2   लमलत: २०७७/3/28 
भाग १ 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को सचुना 

 

 

 

बमन्दपुर गाउँपामिकाको मवमनर्ोिन ऐन २०७७

वन्दीपरु गाउँपालिकाको आलथयक वषय २०७७/0७८ को सेवा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् संन्चत कोषवाट 
केही रकम खचय गने अलधकार ददन र सो बमोन्जम रकम पवलनर्ोजन गनय वान्छनीर् भएकोिे नेपािको संपवधान 

२०७२ को धारा २२९ को उपधारा २ बमोन्जम बन्न्दपरु गाउँपालिकाको गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 
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बन्दीपरु गाउँपालिका पवलनर्ोजन ऐन २०७७ 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिकाको आलथयक वषय २०७७/०७८ को सेवा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् सन्ञ्चतकोषबाट 
केही रकम खचय गने र पवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन। 

 

सभावाट स्वीकृत लमलतः २०७७/०३/२८ 
 

 

 

 

प्रस्तावनाः  
वन्दीपरु गाउँपालिकाको आलथयक वषय २०७७/0७८ को सेवा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् संन्चत कोषवाट 
केही रकम खचय गने अलधकार ददन र सो बमोन्जम रकम पवलनर्ोजन गनय वान्छनीर् भएकोिे नेपािको 
संपवधान २०७२ को धारा २२९ को उपधारा २ बमोन्जम बन्न्दपरु गाउँपालिकाको गाउँसभािे र्ो ऐन 
बनाएको छ । 

 

 

 

1. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भः 
(१)  र्स पवधेर्कको नाम बन्दीपरु गाउँपालिका पवलनर्ोजन ऐन २०७७ रहेको छ । 

(२)  र्ो ऐन प्रकान्र्त लमलतबाट तरुून्त प्रारम्भ हनुछे । 

 

 

2. cfly{s jif{ २०७७/०७८ sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M sf] आलथयक बषय 
२०७७/०७८ lgldQ ufpFkflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL 

! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf /sd ? रू. 
५२,२०,४०,०६९ -cIf]?kL चउन्न करोड बीस िाख चालिस हजार उनन्सत्तरी ?k}of dfq_ df ga9fO{ lglb{i6 

ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg] 5 .   

 

 

3. ljlgof]hgM  

(१) o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ @)&%.)&^ sf] lgldQ 

/flS;/fË ufpFkflnsf] ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] 

lgldQ ljlgof]hg ul/g] 5 . 

(२) -@_pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout 

zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u 

x'g] b]lvg cfPdf ufpF sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . 

o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps 

jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / 

vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / 

Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t 

;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 

5}g . t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf /sd 

;fg{ ;lsg] 5 . 
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(३) pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf :jLs[t /sdsf] 

!) k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df ufpF;efsf] 

:jLs[lt lng' kg]{5 .  

 

 

 

 

cg';"rL–! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

 

 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

qm=;+= 
cg'bfg 

;+Vof 
zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhut vr{ 

ljlQo 

Joj:yf 
hDdf 

1 2 3 4 5 6 7 

1   ufpF sfo{kflnsf 66700 0 0 66700 

2   j8f ;ldlt 1000 0 0 1000 

3   laifout zfvf 170400 75500 0 245900 

4   C0fsf] ;fjf Jofh e'QmfgL 0 0 0 0 

5   nufgL -z]o/÷C0f_ 0 0 1600 1600 

6   ;fdflhs ;'/Iff 90000 0 0 90000 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

आज्ञािे 

नामः नरहारर सापकोटा 
प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत 
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बन्न्दपरु गाउँपालिका 
नेपाि सरकारबाट हस्तान्तररत आ.व. २०७७/०७८ मा संचािन हनुे कार्यक्रमहरु  

(र्सतय अनदुान) - ८०४३८५०५५११ 

   
 

रु. हजारमा 
 

लस.नं
. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम 

खचय 
र्ीषयक 

स्रोत 
पवलनर्ोन्जत 

रकम 

कैपफर्
त 

१ 

(१) आर्ोजना सम्बन्धी अलभमनु्खकरर् कार्यक्रम सञ्चािन 
(२) दताय लसपवर सञ्चािन सम्बन्धी 
अलभमनु्खकरर्/कार्यर्ािा/तालिम कार्यक्रम सञ्चािन (३) 
गनुासो सनुवुाइ सम्बन्धी अलभमनु्खकरर् कार्यक्रम सञ्चािन 
। सहभागीहरु: हरेक वडाका प्रलतलनधी, स्थानीर् CSO, 

स्थानीर् लनकार्का अन्र् क 

२२५१२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१७० 

  

२ 

१) समाजमा रहेका कुरीलत, कुप्रथा, िैपङ्गक पहंसा, मानव 
वेचपवखन तथा ओसारपसार पवरुद्ध सचेतनामूिक कार्यक्रम 
तथा अलभर्ान संचािन 2) मपहिा पवकास कार्यक्रमद्धारा 
प्रवयददत मपहिा सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् एवं 
स्थानीर् तहको मपहिा उद्यमी संजाि स्थापनाको िालग 
सहजीक 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 

  

३ Artificial Insemination सम्बन्धी कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

११० 
  

४ 
अन्र् पवपवध खचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, 

NGOs for increased social accountability 
२२५१२ 

नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१३ 

  

५ अन्र् पवपवध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२२ 
  

६ 

आधारभतू तथा आकन्स्मक सेवाको िालग औषलध र 
स्वास््र् सरुक्षा सामग्री (PPE बाहेक) खररद तथा औषलध 
िगार्तका सामग्रीको ढुवानी तथा ररप्र्ापकंग र पवतरर् 
समेत 

२७२१३ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१८०० 

  

७ 

आधारभतू तथा आकन्स्मक सेवाको सलुनश्चततका िालग 
औषधीको आपूलतय र उपर्ोग, सम्वन्न्ध कार्यक्रमहरुको 
अनगुमन तथा मूपर्ाङकन (अनगुमन मपुर्ाङ्कन तथा 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमर् खचय) 

२२६१२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५० 

  

८ 

आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका न्र्क्षक, राहत 
अनदुान न्र्क्षकका िालग तिब भत्ता अनदुान (पवरे्ष न्र्क्षा 
पररषद अन्तरगतका न्र्क्षक/कमयचारीहरु समेत) 

२११११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

७२६०० 

  

९ आर्वेुद अत्र्ावश्र्क औषलध खररद २७२१३ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

४०० 
  

१० 
आर्वेुद औषधािर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको तिव/मंहगी 
भत्ता/ चाडबाड खचय/ पोर्ाक 

२११११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२००० 
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१२ इन्टरनेट सेवा र्पुक २२११२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१२० 
  

१३ 

उपचार केन्द्रहरुमा आकन्स्मक अवस्थामा औसलध एवं 
पर्ाब सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका िालग आवश्र्क 
स्टेर्नरी, ट्यािी सीट िगार्तका फमय फरमेट फोटोकपी, 
कार्यक्रमको लनर्लमत अनगुमन तथा मपुर्ांकन,स्थिगत 
अननु्र्क्षर्, क्षर्रोगका लबरामीको चौमालसक कोहटय पवश्लेषर् 
र ई-पट.लब रज 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

६४ 

  

१४ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र पफपड सहार्क पाररश्रलमक, 

चाडपवय खतय तथा पोर्ाक खचय समेत 
२११११ 

नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

७३९ 

  

१५ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र पफपड सहार्क देलनक भ्रमर् 
भत्ता तथा र्ातार्त खचय 

२२६१२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०२ 

  

१६ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र पफपड सहार्को िालग सञ्चार 
खचय 

२२११२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५ 
  

१७ 

औिो तथा कािाजार माहामारी हनुे क्षेत्रको छनौट गरी 
लबषादद छकय ने (रेस्पोन्सीभ स्प्रइेङ समेत), पकटजन्र् रोग 
लनर्न्त्रर् कार्यक्रमको अनगुमन एवम ्मूपर्ाङ्कन तथा 
पकटजन्र् रोग लनर्न्त्रर्का िालग बहलुनकार् अन्तरपक्रर्ा 
गने 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३० 

  

१८ 

औषलध पप्रतरोलध (लड.आर.) क्षर्रोगका पवरामीको उपचार 
व्र्वस्थापनका िागी होस्टेि सञ्चािन अनदुान (तिव भत्ता 
समेत) 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१९७२ 

  

१९ कृषक दताय व्र्वस्थापन कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३०० 
  

२० 

क्षर्रोगका जोन्खमर्िु जनसंख्र्ामा (दूगयम वस्ती, 
पपछलडएको वगय बसोवास स्थि, कार्यक्रम स्वास््र् 
संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास््र् सेवामा पहूच 
कम भएका, कारागार, गमु्बा, स्कुि, बधृाश्रम,ॵद्योलगक 
क्षेत्र)सकृर् क्षर्रोग खोजपडताि कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५० 

  

२१ 
कृपष तथा पर्पुन्छी सम्वन्न्ध त्र्ांक अध्र्ावलधक 
कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 
  

२२ कार्ायिर् संचािन खचय (पानी तथा पवजिुी, संचार) समेत २२३११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१५८ 
  

२३ 

कोलभड १९ िगार्त पवलभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको 
रोकथाम, लनर्न्त्रर् तथा लनगरानीका िालग सरोकारवािा 
सँगको अन्तरपक्रर्ा तथा RRT, स्वास््र्कमी पररचािन 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२५ 

  

२४ गाऊघर र्हरी न्क्िलनक २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 
  

२५ घटना दताय तथा सामान्जक सरुक्षा दताय लसपवर सञ्चािन २२५१२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५८६ 
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२६ जेष्ठनागररकका िागी स्वा्स््र् प्रवतयक कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 
  

२७ 
तोपकएका पवद्याथीको ददवा खाजाका िालग पवद्यािर्िाई 
अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

७४७ 
  

२८ 
तोपकएका पवद्याथीको ददवा खाजाका िालग पवद्यािर्िाई 
अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५२८ 
  

२९ 
तोपकएका पवद्याथीको ददवा खाजाका िालग पवद्यािर्िाई 
अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३१८८ 
  

३० 
दताय लसपवर सञ्चािानाथय सेवा प्रदार्क छनौटको िालग 
पवज्ञापन/सूचना प्रकार्न खचय 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२५ 

  

३१ धन्वन्तरी जर्न्ती, रापिर् र्ोग तथा अन्तरापिर् ददवस २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१२ 
  

३२ नर्ाँ बहउुद्देश्र्ीर् नसयरी स्थापना ३११३१ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२०० 
  

३३ लनर्पुक नवजात न्र्र् ुसोधभनाय कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३०० 
  

३४ नीलतगत,प्रर्ासलनक तथा ब्र्बस्थापन खचय २२५१२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 
  

३५ पंचकमय/पूवयकमय २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

९५ 
  

३६ 
पूर्य घटना दताय सलुनन्श्चत गनय दताय लसपवर पश्चात परुक 
दताय लसपवर (Post Registration Camp) सञ्चािन 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२६४ 

  

३७ 
प्रलत पवद्याथी िागतका आधारमा न्र्क्षर् लसकाइ सामग्री 
एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१५९ 

  

३८ 
प्रलत पवद्याथी िागतका आधारमा न्र्क्षर् लसकाइ सामग्री 
एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

११३ 

  

३९ 
प्रलत पवद्याथी िागतका आधारमा न्र्क्षर् लसकाइ सामग्री 
एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

६७९ 

  

४० 

प्रलतष्पधायमा छनौट भएका व्र्वसार् पवकास सेवा प्रदार्क 
संस्थाहरु माफय त उद्यमीको स्तरोन्नलत (आवश्र्कता 
पपहचानका आधारमा पनुतायजगी र एडभान्स सीप पवकास 
तालिम कार्यक्रम) 

२२५१२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

६०० 

  

४१ 

प्रलतष्पधायमा छनौट भएका व्र्वसार् पवकास सेवा प्रदार्क 
संस्थाहरु माफय त िघ ुउद्यम पवकास मोडेिमा नर्ाँ िघ ु
उद्यमी लसजयना गने 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२५६० 

  

४२ 

प्रर्ोगर्ािामा क्षर्रोग संक्रमर् लनर्न्त्रर् 
(भेन्न्टिेसन,एक्जहस्ट फ्र्ान, फलनयचर,अटोक्िेभ, ममयत-
सम्भार तथा पररवतयन) सम्बन्धी पक्रर्ाकिाप 

२२२९१ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५ 
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नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
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१२५८ 

  

४४ 
प्रारन्म्भक बाि पवकास सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
पवद्यािर् कमयचारी व्र्बस्थापन अनदुान 

२११११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

८८९ 

  

४५ 
प्रारन्म्भक बाि पवकास सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
पवद्यािर् कमयचारी व्र्बस्थापन अनदुान 

२११११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५४१४ 

  

४६ प्रापवलधक सहार्कको तिव २११११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३६७ 
  

४७ प्रापवलधक सहार्कको पोसाक २११२१ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१० 
  

४८ 

पर्पंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडय फ्ि,ु AMR, 

लसपिसकोलसस, टक्सोप्िाज्मोलसस आदद पवलभन्न सरुवारोग 
सम्बन्न्ध रोकथाम तथा लनर्न्त्रर्का िालग सचेतना 
कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२० 

  

४९ 

पालिका स्तरमा स्वास््र् संस्थाहरुको मालसक सूचना 
संकिन, भेररपफकेर्न एवं गरु्स्तर सधुार साथै चौमालसक 
एवं बापषयक सलमक्षा 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 

  

५० 

पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रमको 
सलमक्षा, सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावलधक र पालिका खोप समन्वर् 
सलमलतको अलभमनु्खकरर् समेत पालिका स्तरमा २ ददन, 

वडा खोप समन्वर् सलमलतको स्वास््र् संस्था, वडा सतरमा 
अलभमनु्खकरर् १ ददन तथा पूर्य खोप सलुनश्चतताको िागी 
घरधरुी सर 

२२५१२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०८ 

  

५१ पोषर् कार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

४५२ 
  

५२ फलनयचर खररद ३११२३ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३० 
  

५३ 

फिफूि दर्क अन्तरगत स्थानीर् तहमा सनु्तिाजात 
(सनु्तिा, कागलत, जनुार) लबरुवा रोपर् अलभर्ान कार्यक्रम 
(५०% अनदुान) 

३११३१ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२१०० 

  

५४ 
बाख्राको साना व्र्वसापर्क कृपष उत्पादन केन्द्र (पकेट) 
पवकास कार्यक्रम संचािन 

३११३१ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१५०० 

  

५५ बार्ोग्र्ास जडान ३११५७ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२०० 
  

५६ 

बाह्य खोप केन्द्र बाट गरु्स्तररर् खोप सेवा प्रदान गनय 
खोप केन्द्रमा ब्र्वस्थापनको िालग फलनयचर ब्र्वस्था, 
सम्बन्न्धत वडा खोप समन्वर् सलमलत माफय त तर्ारी एवं 
खररद, ३००० खोप केन्द्रमा प्रलत खोप केन्द्र रु 
१०००० दरिे, कन्म्तमा टेवि १, कुसी १ र सानो बेञ्च 
१ र हात 

३११२३ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

४० 
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५७ 

लबद्यािर् स्वास््र् न्र्क्षा, आमा समूह तथा स्थानीर् तहमा 
स्वास््र्का िालग सामान्जक व्र्वहार पररवतयन प्रवध्दयन 
अलभर्ान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 

  

५८ 
मेन्र्नरी आजार तथा फलनयचर ममयत सम्भार (सेवा केन्द्र 
सञ्चािानाथय) 

३११२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

४२ 
  

५९ मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्द्र सञ्चािानाथय) २२३११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

६० 
  

६० 

मपहिा, बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रािर्को 
कार्य क्षेत्र (मपहिा, बािबालिका, अपांगता भएका व्र्न्ि, 

जेष्ठ नागररक तथा र्ौलनक तथा िैंलगक अपपसंख्र्क) का 
त्र्ांक संकिन तथा अद्यावलधक गरर मपहिा, 
बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रािर्मा पठाउनका 
िालग 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 

  

६१ मात ृतथा नवन्र्र् ुकार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१८०० 
  

६२ 
मात ृतथा नवन्र्र् ुकार्यक्रम अन्तगयत आमा सरुक्षा, गभयवती 
उत्प्ररेर्ा सेवा, न्र्ानो झोिा र लनर्पुक गभयपतन कार्यक्रम 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

११०० 

  

६३ 

माध्र्लमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका न्र्क्षक, राहत 
अनदुान न्र्क्षक िालग तिब भत्ता अनदुान (पवरे्ष न्र्क्षा 
पररषद अन्तरगतका न्र्क्षक/कमयचारी,प्रापवलधक धारका 
प्रन्र्क्षक समेत) 

२११११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१४००० 

  

६४ रािपलत रलनङ्ग लसपड प्रलतर्ोलगता (स्थानीर् तहस्तरीर्) २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 
  

६५ 

रापिर् मपहिा स्वास््र् स्वरं्सेपवका कार्यक्रम (पोर्ाक 
प्रोत्साहन, र्ातार्ात खचय, वापषयक सलमक्षा गोष्ठी र ददवस 
मनाउने खचय समेत) 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३०० 

  

६६ 

रापिर् र स्थानीर् महत्वका खाद्य तथा पोषर् सरुक्षाममा 
टेवा परु्ायउने वािी वस्तको साना व्र्वसापर्क कृपष 
उत्पादन केन्द्र (पकेट) पवकास कार्यक्रम संचािन 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२४०० 

  

६७ रोजगार संर्ोजकको तिव २११११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

४६८ 
  

६८ रोजगार संर्ोजकको पोसाक २११२१ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१० 
  

६९ रोजगार सेवा केन्द्रको सँचािन खचय २२३११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

६४ 
  

७० रोजगार सेवा केन्द्रको सदुृढीकरर् २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१८९ 
  

७१ िागत साझेदारीमा गाई प्रवद्धयन कार्यक्रम ३११३१ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२१७० 
  

७२ 
व्र्न्िगत घटना दतायका दताय पकताब लडजीटाइयजेर्नका 
िालग परामर्य सेवा 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२२१ 
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७३ पवद्यािर् भौलतक पवुायधार लनमायर् अनदुान ३१११२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२३४ 
  

७४ पवद्यािर् भौलतक पवुायधार लनमायर् अनदुान ३१११२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१००० 
  

७५ पवद्यािर् भौलतक पवुायधार लनमायर् अनदुान ३१११२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१६६ 
  

७६ पवद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१९२ 
  

७७ पवद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

११६० 
  

७८ पवद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२७२ 
  

७९ 
पवद्यािर्मा रै्न्क्षक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवम ्
कार्यसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३४६ 

  

८० 
पवद्यािर्मा रै्न्क्षक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवम ्
कार्यसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

४८९ 

  

८१ 
पवद्यािर्मा रै्न्क्षक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवम ्
कार्यसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२०८७ 

  

८२ 
पवपन्न श्रलमकको ज्र्ािा (दैलनक रु. 517 * संख्र्ा 100 * 

ददन 100) 
२२५२२ 

नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२२ 

  

८३ 
पवपन्न श्रलमकको ज्र्ािा (दैलनक रु. 517 * संख्र्ा 100 * 

ददन 100) 
२२५२२ 

नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५१७० 

  

८४ 

पवलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोपटक, मानलसक स्वास््र् 
सम्बन्न्ध अन्तरपक्रर्ा कार्यक्रम तथा ददवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकथाम ददवस, मानलसक स्वास््र् ददवस, 

अपजाईमर ददवस, रेलबज ददवस, पवश्व औिो ददवस) मनाउने 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१२५ 

  

८५ 
पवरामीको िालग ओ.पप.लड.पटकट (कावयन कपी सपहतको ) 
छपाई 

२२३१५ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५० 
  

८६ न्र्रोधरा पञ्चकमय २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५ 
  

८७ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारर् तथा छपाइय (सञ्चार र पहँचु 
अलभर्ान सञ्चािान) 

२२३१५ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

८३ 
  

८८ स्तनपाई आमाको िागी मातनृ्र्र् ुकार्यक्रम २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

८५ 
  

८९ 

स्थानीर् तह लभत्रका स्वास््र्कमीहरु,म.स्वा.स्वर्.से. का 
िालग आधारभतू तथा आकन्स्मक सेवा अन्तगयत आखँा, 
नाक, कान, घाटी तथा मखु स्वास््र् सम्वन्न्ध प्राथलमक 
उपचार बारे अलभमनु्खकरर् / तालिम 

२२५१२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 
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९० 
स्थानीर् तहका कमयचारी र जनप्रलतलनलधहरुको िालग 
अनगुमन तथा मपुर्ाकन खचय 

२२६११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

४८ 

  

९१ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको तिव, महगी भत्ता, 
स्थानीर् भत्ता, पोषाक िगार्त प्रर्ासलनक खचय समेत 

२११११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१९९०० 

  

९२ स्थानीर् तहको िैलगक पहंसा लनवारर् कोषमा रकम २२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 
  

९३ 

स्थानीर् लनकार् अन्तगयतको प्राथलमक अस्पतािहरुको 
न्र्नुतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संचािन तथा सदुद्रलधकरर् 
अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२५५० 

  

९४ सधुाररएको चिुो (बार्ोमास) प्रलबलध जडान ३११५७ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२०० 
  

९५ 

समदुार्मा आधाररत नवजात न्र्र् ुतथा बाि रोगको 
एकीकृत व्र्वस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम सलमक्षा तथा 
स्वास््र् संस्थाहरुमा onsite coaching 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०० 

  

९६ 

सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाय बपृद्ध 
गनयका िालग कन्म्तमा ५ जनाको समहुमा प्रलबलध 
हस्तान्तरर् 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१४० 

  

९७ 

सेराटार खदुी खोिा झो.प.ु बन्दीपरु ३, च ुँदी झो.प.ु 
बन्दीपरु १- भान ु१, भकुभकेु खोिा, बर्रखोिा टे्रि बजृ, 

खहरेटार झो.प,ु वन्न्दपरु गाउँपालिका, तनहुँ 
३११५१ 

नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२२०० 

  

९८ स्वास््र् उपकरर् खररद ३११२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१५ 
  

९९ 

स्वास््र् चौकीको न्र्नुतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वर्न, 

सदुद्रढीकरर् तथा सलमक्षा (स्वास््र् चौकीको न्र्नुतम सेवा 
मापदण्ड कार्यक्रमको सलमक्षा ) 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२५० 

  

१०० 
स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरूमा आधारभूत स्वास््र् सेवा 
केन्द्रहरुको संचािन खचय 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२००० 

  

१०१ 
सामदुापर्क पवद्यािर्का छात्राहरुिाई लनर्पुक स्र्ालनटरी 
प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१५३ 

  

१०२ 
सामदुापर्क पवद्यािर्का छात्राहरुिाई लनर्पुक स्र्ालनटरी 
प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२१६ 

  

१०३ 
सामदुापर्क पवद्यािर्का छात्राहरुिाई लनर्पुक स्र्ालनटरी 
प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

९२१ 

  

१०४ सामान्जक पररचािक (पर्सेुवा प्रा.) २२४११ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३२० 
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम खचय र्ीषयक स्रोत पवलनर्ोन्जत 
रकम कैपफर्त 

१०५ 
सावयजलनक पवद्यािर्का पवद्याथीहरुका िालग लनर्पुक 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२९५ 

  

१०६ 
सावयजलनक पवद्यािर्का पवद्याथीहरुका िालग लनर्पुक 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

२०८ 

  

१०७ 
सावयजलनक पवद्यािर्का पवद्याथीहरुका िालग लनर्पुक 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१२५९ 

  

१०८ 
सावयजलनक पवद्यािर्मा अध्र्र्नरत पवद्याथीहरुका िालग 
छात्रबनृ्त्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्) 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१३० 

  

१०९ 
सावयजलनक पवद्यािर्मा अध्र्र्नरत पवद्याथीहरुका िालग 
छात्रबनृ्त्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्) 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

१०५ 

  

११० 
सावयजलनक पवद्यािर्मा अध्र्र्नरत पवद्याथीहरुका िालग 
छात्रबनृ्त्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्) 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

४९२ 

  

१११ सौर्य उजाय प्रलबलध जडान ३११५३ 
नेपाि सरकार - र्सतय अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

३०० 
  

जम्मा १७०४००   

 
 
 
 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
नेपाि सरकारबाट हस्तान्तररत आ.व. २०७७/०७८ मा संचािन हनुे कार्यक्रमहरु  

(पवषेर् अनदुान) - ८०४३८५०५५१२ 

   
 

रु. हजारमा 
 

लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम 
खचय 
र्ीषयक 

स्रोत 
पवलनर्ोन्जत 

रकम 

कैपफर्
त 

१ बन्न्दपरु आधलुनक पर्ान्डपफपड क्षेत्र लनमायर् कार्य  ३११५८ 
नेपाि सरकार - पवषेर् 
अनदुान चाि ु- नगद अनदुान 

१७५०० 
  

२ बन्न्दपरु न्र्त भण्डार लनमायर् तथा व्र्वस्थापन आर्ोजना ३१११२ 
नेपाि सरकार - पवषेर् 
अनदुान चाि ु- नगद अनदुान 

१०००० 
  

३ पवष्र् ुमा.पव. छात्रावास भवन लनमायर् ३१११२ नेपाि सरकार - पवषेर् 
अनदुान चाि ु- नगद अनदुान २०००० 
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बन्न्दपरु गाउँपालिका 
नेपाि सरकारबाट हस्तान्तररत आ.व. २०७७/०७८ मा संचािन हनुे कार्यक्रमहरु  

(समपरुक अनदुान) - ८०४३८५०५५१३ 

   
 

रु. हजारमा 
 

लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम 
खचय 
र्ीषयक 

स्रोत 
पवलनर्ोन्जत 

रकम 

कैपफर्
त 

१ डुम्र-ेबन्न्दपरु सडक कािोपते्र स्तरउन्नती र पवस्तार र्ोजना 31151 
नेपाि सरकार - समपरुक 
अनदुान चाि ु- नगद अनदुान 

१८००० 
  

 
 
 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
सातौं गाउँसभाबाट पाररत आ.व. २०७७/०७८ मा संचािन हनुे कार्यक्रमहरु  

(बन्न्दपरु गाउँपालिका) - ८०४३८५०५१०१ 
रु. हजारमा 

लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम 
कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक 

स्रोत 
पवलनर्ोजन 
रकम 

कैपफर्त 

१ अध्र्क्षसँग बािबालिका कार्यक्रम गा.पा. २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१००   

२ अनगुमन कार्यक्रम (मास ुर औषलध) गा.पा. २२६११ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

३ 
आफ्नै पानी आफ्नै िगानी (ईन्डक्सन 
चपुहो: पवपन्न वगय ७०%/३०%) 

गा.पा. ३११२२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१०००   

४ उपचार जन्र् उपकरर् खररद गा.पा. ३११२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

५ एक हि गोरू एक थान हिो कार्यक्रम गा.पा. ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

६ कृषक पाठर्ािा कार्यक्रम (IPM) गा.पा. २२५२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

६००   

७ कृपष मेलसनरी तथा औजार गा.पा. ३११२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५००   

८ खेिकुद गा.पा. २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१५००   

९ गाऊँ प्रमखु संग रोजगार कार्यक्रम गा.पा. २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३०००   

१० चक्िाबन्न्द कार्यक्रम गा.पा. ३११५९ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

११ 
जनता प्रा. पव. देन्ख छपवसे हुँदै तामङु 
सडक स्तर उन्नती (ग्राभेि) 

गा.पा. ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

८००   

१२ झारगाउँ बन्न्दपरु सडक पपच गा.पा. ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०००   

१३ डुम्र ेबन्न्दपरु सडक गा.पा. ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५०००   

१४ 
डेिडाँडा िमु्टे तमखुोािा मोटर मागय 
स्तर उन्नती 

गा.पा. ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५००   

१५ डाटावेस प्रर्ािी लनमायर् गा.पा. ३११३४ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   

१६ लडन्जटि वडापत्र गा.पा. ३११३४ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   

१७ 
तरकरी पवउ तथा फिफूि अनदुान 
कार्यक्रम (एभोकाडो समेत) 

गा.पा. ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

१८ 
लत्रभवुन प्रा. पव. लतनकोठे भवन ट्रस 
भवन लनमायर् 

गा.पा. ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५००   

१९ 
थारुबास फपदेखोिा बेिटारी हुँदै झप्री 
सडक 

गा.पा. ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

२० 
दधुमा आत्मलनभयर कार्यक्रम ( १लि. मा 
रु.१ अनदुान) 

गा.पा. ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५००   

२१ धरमपानी साराङघाट ग्रामीर् मोटर मागय गा.पा. ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५००   

२२ 
पर्यटपकर् सम्पदाहरुको संरक्षर् एवं 
महत्व झन्पकने होलडयङ्ग बोडय स्थापना 

गा.पा. २२५२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

६००   

२३ 

पर्यटन गाइड, टुर अप्रटेर, पत्रकार तथा 
पर्यटन व्र्वसार्ीहरुका िागी गा.पा. 
लभत्रका पवलभन्न होमस्टे तथा पर्यटपकर् 
स्थिहरुको पररचर्ात्मक भ्रमर् 

गा.पा. २२५२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

२४ 
प्राङ्गगाररक खेती प्रर्ािी रसार्लनक 
पवषादद न्रू्लनकरर् तालिम 

गा.पा. २२५१२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

२५ प्िान्ट गाडय लनमायर् गा.पा. ३११५७ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

२६ प्िापिक टनेि लनमायर् गा.पा. ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

२७ 
पर् ुस्वास््र् सेवा कार्यक्रम ( औषलध 
खररद) 

गा.पा. २७२१३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   



 

66 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

२८ फिफूि दसक कार्यक्रम गा.पा. ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

६००   

२९ फोहोरमैिा ब्र्वस्थापन गा.पा. ३११५८ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५००   

३० बन्न्दपरु खहरे रे्राटार स्तरउन्नलत गा.पा. ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

८०००   

३१ बन्न्दपरु धरमपानी स्तरउन्नलत गा.पा. ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५०००   

३२ बन्न्दपरु बजार ररङरोड स्तरउन्नलत गा.पा. ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५०००   

३३ बाख्रा फारम ठकुरी डाँडा तामङु मागय गा.पा. ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

८००   

३४ 
भाषा, संस्कार र संस्कृलत संरक्षर् एवं 
सम्वधयन कार्यक्रम 

गा.पा. २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

३५ ममयत सम्भआर भैपरी गा.पा. ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

३६ मिु पवउ अनदुान गा.पा. ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

७००   

३७ रािपलत रलनङ लसपड प्रलतर्ोलगता गा.पा. २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

४००   

३८ िन्क्षत वगय कार्यक्रम गा.पा. २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१५००   

३९ 
िागत सहभालगत कार्यक्रम (समपरुक 
कोष) 

गा.पा. ३१५११ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०००   

४० पवपद व्र्वस्थापन कोष गा.पा. २७२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२०००   

४१ पवमिनगर मर्ायनघाट गा.पा. ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

४२ सचुना प्रपवलध अलधकृत तिब साझेदारी गा.पा. २११११ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१२६.९६
७ 

  

४३ 
सफ्टवर्र खररद ( र्ोजना, न्जन्सी, 
डकुमेन्ट, ट्रर्ापकङ्ग, ई-हान्जरी आदद) 

गा.पा. ३११३४ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२५००   

४४ 

समग्र गाउँपालिकाको पर्यटपकर् 
सम्पदािाई समेटी ब्रोसर,लिफिेट, 

श्रव्र्दृश्र् समाग्री लनमायर् गरी प्रचार 
प्रर्ार गने तथा प्रदसयनी कार्यक्रममा 
सहभागी 

गा.पा. २२५२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

४५ 
साना लसँचाई कार्यक्रम ( िागत 
सहभालगता) 

गा.पा. ३११५५ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

७००   

४६ 
न्र्ापर्क सलमलत व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
तथा तालिम 

गा.पा. २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१५००   

४७ गाउँपालिका भवन तथा बाटो लनमायर् गा.पा. ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

४८ आठघरे बाँध कुिो ममयत 1 ३११५५ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१००   

४९ 
आरवोटे देन्ख वडा कार्ायिर् गैरीगाउँ 
सडक स्तरवृपद्ध 

1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

८००   

५० गरुुङटार लभत्री बाटो स्तर वृपद्ध 1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

५१ जनकपर्ार् आमा समहु भवन लनमायर् 1 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

५२ 
जनुतारा र्वुा क्िब भवन लनमायर् तथा 
खेिकुद समाग्री 

1 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

५३ 
टहरे देन्ख लतिहार नर्ाँ कचची सडक 
लनमायर् 

1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

५४ डुम्र ेदेन्ख गरुुङटार जाने वाटो स्तर वृपद्ध 1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

५५ तपिोटार हुँदै रातमाटे सडक स्तर वृपद्ध 1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

५६ धारापानी डाँडावारी सडक स्तर उन्नती 1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

५७ 
नाहािा देन्ख ढिेको आपँ सडक स्तर 
वृपद्ध 

1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

५८ पपप्िे मैदान टोि पवकास संस्थाको भवन 1 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

४००   

५९ 
पपप्िे स्कुि गेट देन्ख खेि मैदान वाटो 
स्तर वृद्धी 

1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

६० भतु्र्ाई रह संरक्षर् 1 ३११५४ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

६१ भ्र्ागतेु खानेपानी ममयत सम्पन्न 1 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०   

६२ भैसीगोठ खानेपानी अधरुो सम्पन्न 1 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

६३ 

मैदान देन्ख उपपिोफाँट नाहािा भ ुँडटार 
रोड पक्की नािी ( सापवक गौरवको 
र्ोजना) 

1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

६४ पवष्र् ुमा. पव. अधरुो खानेपानी सम्पन्न 1 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

६५ न्र्खरडाँडाँ प्र्घुर सडक स्तरउन्नती 1 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

६६ 
सजृनन्र्ि आमा समहु आरुबोटे 
सामदुापर्क भवन 

1 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

६७ सपहद र्ोभाकान्त स्मलृत भवन 1 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

४००   

६८ 
अमिटारी लसद्ध थान जाने बाटो स्तर 
उन् नती 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

६९ आरथमु्का परुानो खानेपानी लनमायर् 2 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

७० 
आहािे भञ् ज् र्ाङ गमुादी हुँदै वेिबोट 
जोड्ने मोटर मागय 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

७१ कुवादी चौतारो लनमायर् 2 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

७२ 
कामीडाँडा लसद्धथान परुातान्त्वक ठाँटी 
लनमायर् 

2 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

७३ 
खहरे वटार हुँदै धन्टारसम्म नर्ाँ ट्रर्ाक 
खोपने 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

७४ गमुादी कटुस पधेँरा खानेपानी र्ोजना 2 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

७५ 
गोिडाँडा खानेपानी संरक्षर् र टंकी 
लनमायर् 

2 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

७६ 

घ्र्ापप्रङ डाँडा मडुा भञ् ज्र्ाङ वेिी 
चौतारा हुँदै बन्न्दपरु ढाडखोिा 
मोटरमागय जोड्न ेमागय स्तर उन्नती 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

७७ 
चण्डेनी मन्न्दर थापाथर बाटो अधरुो 
नािी र छपनी छाप्न े

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

७८ ढड्यान खानेपानी र्ोजना ममयत 2 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

७९ 
तपिो मचुचकु जाने र्ाखा मोटर मागय 
लनमायर् 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

८० लतरलतरे सामदुापर्क खानेपानी सधुार 2 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

८१ 

लति कुमारीको घरबाट ईश्वर गोपाि 
प्रधानको घरसम्म छपनी छाप्ने र पक्की 
नािा लनमायर् 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

८२ 
धारापानी देन्ख लसमिटार कुवादी हुँदै 
सकुौरा मागय पक्की नािा ग्राभेि 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

८३ 
धारापानी महादेव मन्न्दरमा कम्पाउण्ड, 

ढुङ्गा छाप्ने र गेट लनमायर् 
2 ३११५९ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

८४ पहरेपानी कुवा तथा टंकी लनमायर् 2 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

८५ 
पपपिथोकबाट खोररर्ा पानी पधेँरा जाने 
गोरेटो बाटो लसढी लनमायर् 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

८६ 
बरथमु्की लसम्िे कुसमुचौर कृपष मागय 
स्तर उन्नती 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

८७ 
मकुुन्देश्वरी अगायलनक कृपष फामय ममयत 
संभार तथा व्र्वस्थापन 

2 ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

८८ 
मन्र्भञ् ज्र्ाङ मोहोररर्ा कुकुदी हुँदै 
सकुौरा जोड्ने कृपष मागय स्तर उन्नती 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

८९ वट्टार खानेपानी ममयत संभार 2 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

९० वटार आमा समहु र्ौचािर् 2 ३११५८ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

९१ 
वटार देन्ख लसमिटार जोड्ने बाटोिाई 
ह्यमु पाइप र ग्राभेि 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

९२ वरािथोक हुँदै आसवोटे कृपष मागय 2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

९३ वेिटारी खानेपानी ट्याङ्की लनमायर् ४ ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

९४ 

न्र्र् ुकेन्द्र तपिो खहरे लसमिटार हुँदै 
थारुबास वडा कार्ायिर्सम्मकोअधरुो 
पक्की नािा र ग्राभेि 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

९५ 
सेतो गुरँास जाने बाटो अधरुो लसँढी 
लनमायर् 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

९६ 
सूर्य कुमारको घरबाट गैरागाउँ हुँदै 
टुलडखेि जाने अधरुो बाटो लसपढ लनमायर् 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

९७ 

सूर्य कुमारको घरबाट िक्ष रोकाको घर 
जाने अधरुो बाटो लसपढ लनमायर् ( कोखे 
गाँउ) 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

९८ 
लसमिटार गोिडाँडा सडक ग्राभेि तथा 
पक्की नािा 

2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

200   

९९ अलमलिगैरा खेिकुद मैदान 3 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

१०० 

अचयिे लमलिजिुी समहु कृपष खेती 
प्िापिक पोखरी पानी तान्ने मोटर पाइप 
टनेि 

3 ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१०१ असौबोटे होमस्टे र्ौचािर् धारो लनमायर् 3 ३११५८ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१०२ कुढार देउरािी नाहािा खोिा ह्यमुपाईप 3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

१०३ कन्र्ादेवी आमा समहु भवन लनमायर् 3 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

१०४ कुसमसेु खानेपानी र वेरौटा खानेपानी 3 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१०५ खहरे खोपसी खानेपानी लनमायर् छपवसे 3 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

१०६ गैरीगाउँ देवीथान खानेपानी मोटर जड ान 3 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१०७ 
गहते देन्ख अमरज्र्ोलत मा. पव. जोड्ने 
पैदि मागय 

3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१०८ 
चण्डेश् वरी सामदुापर्क भवन, र्ौचािर्, 

खानेपानी लसँढी लनमायर् 
3 ३१११२ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

१०९ न्चिाउन ेभञ्ज्र्ाङ खहरे मोटर मागय 3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

११० जिदेवी र्वुा क्िब खेि मैदान लनमायर् 3 ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१००   



 

71 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

१११ डुम्रीगैह्रा भािखुोिा खानेपानी 3 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   

११२ डुम्रीगैह्रा, खराठाँटी मागय स्तर उन्नती 3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

११३ ढाँड बाँध कुिो ममयत 3 ३११५५ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१००   

११४ तामङु चौतारो ममयत रकम 3 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०   

११५ 

धलमलिकुवा खानेपानी मूि ट्याङ्की देन्ख 
ररजवय ट्याङ्की सम्म पोि पाइप फेनय 
350 लम. 

3 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

११६ नाहािा खोिा जडुीखेत तारजािी 3 ३११५४ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

११७ पतुिी रहमा कपभट 3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

११८ 
लबचटोि, कमीनीदह मोटर मागय स्तर 
उन्नती 

3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

११९ भेषभसुा संरक्षर् जनजाती 3 २२५२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५०   

१२० साठी र मरांदी बाँधकुिो ममयत 3 ३११५४ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

१२१ मनपरु ठकुरी लडही आहािे मोटर मागय 3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

१२२ 
रामकोट गाउँस्वारा पोखरी छाप मोटर 
मागय 

3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

१२३ 
रामकोट घमुाउने घर तथा प्रवेर्द्धार 
लनमायर् 

3 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१२४ 
रामकोट तरकारर खेलत सामाग्री खररद 
(60/40) 

3 ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१२५ रामकोट फुटबि मैदान लनमायर् 3 ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२००   

१२६ राहटुार अधरुो खानेपानी र्ोजना परुा गने 3 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

१२७ 

राहटुार असौबोटे, रातमाटा बेपटार, 

दर्मरेु क्षेत्रमा ह्यमुपाइप एवं सडक 
स्तर उन्नती 

3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

१२८ सकुौरा दगु्ध सहकारी जेनेरेटर खररद 3  आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 200  

१२९ भङ्गरेे कुवा तथा टंपक ममयत 3  आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 50  

१३० 
भािखुोिा फारम सकुौरा मोटरमागय 
स्तरउन्नलत 

3 31151 आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 100  

१३१ 
राहटुार अलधकारीडाँडा नर्ाँ ट्र्र्ाक 
खोपने 

3 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

१३२ राहटुार र्वुा क्िव भवन 3 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०   

१३३ 

िाकुरी भञ्ज्र्ाङ देन्ख धलमलिकुवा 
खानेपानी ररजवय ट्याङ्की सम्म पहुँच 
मोटर मागय 

3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१३४ िामाचौर बाँध कुिो ममयत 3 ३११५५ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१००   

१३५ न्र्व मा. पव. पगु् ने बाटो नािा ग्राभेि 3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१३६ सकुौरा सेराटार खण्ड नािी तथा ग्राभेि 3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

१३७ 
लसँदरेु आपँ पारकुना वडा कार्ायिर् जाने 
बाटो स्तर उन्नती 

3 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१३८ लसमपाखा तरकारी खेलत पाइप खररद 3 ३११३२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५०   

१३९ लसराडी रामकोट खानेपानी 3 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१४० 
कन्र्ादेवी टोि पवकास क्षेत्रलभत्र रहेको 
कचची मोटर बाटोमा पक्की नािा 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

४००   

१४१ 
चनु पहरामा लनमायर्लधन जनजाती 
संग्रािर् 

4 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

१४२ 
न्चहान्चा पपपिको रुख देन्ख लतनधारा 
क्िवको भवनसम्म पक्की नािा 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१४३ छपवसे कुिो तथा बाँध ममयत, झप्री 4 ३११५४ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२५०   

१४४ ठुिो ढुङ्गा आमा समहु अदवुा पवउ खररद 4 ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१४५ 
तनहुँ गोरखा अगायलनक कृपष माकेट तथा 
संकिन केन्द्र 

4 ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

८००   

१४६ 

तपिो डुम्र े देन्ख चनुेढाँड आिेगाउँ हुँदै 
न्र्खरडाँडासम्मको कचची सडकमा 
नािी, कपभट र ग्राभेि गने 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

८००   

१४७ 
पपप्िे चौतारा देन्ख गा. पा. स्तरीर् खेि 
मैदानसम्म नर्ाँ ट्रर्ाक 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

१४८ पपप्िे देन्ख भञ्ज्र्ाङ पक्की नािा र ग्राभेि 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

१४९ 
बन्न्दपरु तम ु ताईक्री तव समाजको 
अधरुो भवन लनमायर् 

4 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

१५० 
बाखनुटोि मूि गन्पि देन्ख सतनिेसम्म 
फुटट्रर्ाक तथा नािा लनमायर् 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१५१ 
बाङ्ग्ग्रपेानी बेिटारी जमुडाँडासम्म मोटर 
बाटोमा पक्की नािा 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

१५२ 
बोके खोिा देन्ख िोपहसम्मको पक्की 
नािा 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

४००   

१५३ 
भञ्ज्र्ाङ तगारे बेिटारी भञ्ज्र्ाङ ररङ्गरोड 
ग्राभेि 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

१५४ 
लभमसेन थान देन्ख लतनधारासम्मको 
नािा लनमायर् ढुङ्गा छपनी 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१५५ र्भुिाङ्ग् घािी आमा समहु घमुाउने घर 4 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

१५६ 
स्कुिडाँडा देन्ख दलित बस्तीसम्म मोटर 
बाटो स्तर उन्नती 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

४००   

१५७ 
कपचोक दलित टोि पाइप िाइन 
पवस्तार तथा लमटर जडान 

5 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१५८ 
कोररखा बाहनुभञ्ज्र्ाङ्ग सडक पपहरो 
व्र्वस्थापन 

5 ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   

१५९ 
खालनगाउँ चन्द्रकोट गडी सडक एवं खेि 
मैदान लनमायर् 

5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३५०   

१६० 
गोहोरे चापपानी सातदोबाटो मागय 
स्तरउन्नती 

5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

१६१ 
चन्ण्डदेवी सामदुापर्क भवन र्ौचािर् 
सपहत 

5 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

१६२ चौतारा बारी अधरुो खानेपानी र्ोजना 5 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

१६३ 
झारगाउँ खानेपानी पाइप िाइन पवस्तार 
तथा लमटर जडान 

5 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

१६४ 
झारगाउँ लतिार सडक ग्राभेि तथा 
स्तरउन्नती 

5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

८००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

१६५ लतिार पैदि मागय रेलिङ 5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१६६ 
थमु्का कपचोक वोररङ लसँचाई अध्र्र्न( 
ERT) 

5 ३११३५ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

१६७ 
प्रगलतन्र्ि, कालिका र जिदेवी कृषक 
समहु कृपष औजार अनदुान 

5 ३११२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

४००   

१६८ 
फिामडाँडा भदौरे हुँदै तगारे मोटर मागय 
स्तर वृपद्ध 

5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१६९ 
भजेुिगाउँ सडक ग्राभेि तथा नािा 
लनमायर् 

5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

४००   

१७० 
भदोरे खानेपानी टंकी ममयत तथा पारप 
िाइन पवस्तार 

5 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१७१ मोहोररर्ा सामदुापर्क भवन अधुरो 5 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

१७२ 
मौरीघार, गोिा, प्िापिक टनेि हाउस 
अनदुान कार्यक्रम 

5 ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

१७३ विेधारा पधेरा ममयत 5 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०   

१७४ वाहनुभञ् ज्र्ाङ सामदुापर्क अधरुो भवन 5 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

१७५ 
र्पहद मन्र् मागय ( गोहोरे, कपचोक, 

बाचेगाउँ) स्तर उन्नती 
5 ३११५१ 

नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

१७६ 
सहकारी देन्ख र्ाम्पा खेि मैदान ररङ्गरोड 
स्तर उन्नती 

5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३५०   

१७७ हरेडाँडा चैनपरु मोटर मागय 5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

१७८ 
ओख्िे पँधेरोबाट वागेश् वरी मन्न्दरसम्म 
लसँढी बाटो लनमायर् 

6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१७९ 
कपिेरी रोडबाट गाउँसम्म लसँढी बाटो 
लनमायर् 

6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१८० 
कपिेरी िखनबारी बाँगे खानेपानी टंकी 
लनमायर् 

6 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

१८१ कपिेरी सलमबोट मोटर मागय 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१८२ काफिश्वाँरा फोहोरमैिा डिपवन 6 ३११५८ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

१८३ काफिस्वारा कपिेरी मोटरमागय ममयत 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

१८४ 
काफिस्वारा खानेपानी टंकी लनमायर् 
ममयत 

6 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१८५ खड्कमाई अधरुो भवन 6 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

१८६ खहरेटा कुिो ममयत 6 ३११५५ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

१८७ घमिछाप ज्र्ालमरेस्वाँरा मोटरमागय 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१८८ घाटु नाच संरक्षर् वाग्थि 6 २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

४०   

१८९ ज्ञान्पा गाउँमा लसँढी बाटो लनमायर् 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१९० ज्र्ालमरे सान्म्द मोटर मागय ममयत 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१९१ ज्र्ालमरेस्वारा खानेपानी ममयत 6 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

१९२ झप्री न्चसापानी मोटर मागय 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१९३ डाडाछाप आगँाटारी सामदुापर्क भवन 6 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

४००   

१९४ डाँडाछाप चर्ाहानडाँडा पैदिमागय लनमायर् 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१९५ थमुथमु ेअधरुो मोटर मागय 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

१९६ धरमपानी खानेपानी ममयत 6 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

१९७ धरमपानी वडा कार्ायिर् चौतारा ममयत 6 ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

१९८ 
नागकुवा पधेँरो देन्ख खड्कमाई आमा 
समहुसम्म लसँढी बाटो लनमायर् 

6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

१९९ पञे्च बाजा समहु पोषाक बाक्से हपटर्ा 6 २२५२९ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५०   

२०० बहउुद्देर्ीर् सामदुापर्क भवन लनमायर् 6 ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

२०१ बाक्से हसु्िाङकोट मोटर मागय ममयत 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   



 

76 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

२०२ 
बाटो घाटोमा पपहरो, हरुी, प्राकृलतक 
उत्पन्न अवरोध खिुाउन े

6 ३११५९ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

२०३ 
बासपानी देन्ख गजेश् वर गोरेटो बाटो 
लनमायर् 

6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

२०४ 
माझथर वाग्थि देन्ख उदर् प्रा. पव. 
सम्म लसँपढ बाटो लनमायर् 

6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

२०५ 
वगर खोिा दईुघरे सकेुको रुख सम्म 
लसंडी बाटो लनमायर् 

6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

२०६ 
वडा कार्यिर्बाट सानभुञ्ज्र्ाङसम्म लसँढी 
बाटो लनमायर् 

6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

२०७ 

वडा लभत्रका र्ोजना तथा भौलतक 
पूवायधारको संरक्षर् ममयत सम्भार तथा 
व्र्वस्थापन 

6 ३११५९ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   

२०८ वाक्से हपटर्ा अधरुो खानेपानी र्ोजना 6 ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

२०९ वागेश् वरी काफिस्वाँरा पैदिमागय 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

२१० लसति देवी मागय 6 ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

२११ अलतलथ सत्कार खचय   २२७११ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१३६६.५
६ 

  

२१२ अनगुमन, मूपर्ांकन खचय   २२६११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१२००   

२१३ अन्र् पफताय   २८२१९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

२१४ अन्र् भ्रमर् खचय अविोकन भ्रमर् खचय   २२६१९ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   

२१५ 
अन्र् सम्पन्त्तहरूको संचािन तथा 
सम्भार खचय 

  २२२९१ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२०००   

२१६ अन्र् सेवा र्पुक   २२४१९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

४००   

२१७ 
अपाङ्गता भएका नागररक कोष ( 
प्रर्ोगर्ािा र पटकट लनर्पुक) 

  २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   

२१८ अरुर् मा.पव. ११ कक्षा संचािन   २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

२१९ आलँधवराही प्रा.पव. भवन ममयत र्ोजना   ३१११३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   



 

77 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

२२० 
आलथयक सहर्ोग( पवपन्न, असि, असहार् 
र पवरामी सहर्ोग अस्पताि) 

  २७२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

४००   

२२१ आलथयक सहार्ता   २७२१९ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

७००   

२२२ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन   २२३१४ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

२२३ इन्धन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५००   

२२४ इन्धन (पदालधकारी)   २२२११ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५००   

२२५ उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना खचय   २७२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

६००   

२२६ उदर् प्रा.पव. कम्पाउण्ड लनमायर्   ३१११३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

२२७ 
उपाध्र्क्ष संग मपहिा सीप पवकास तथा 
क्षमता अलभबपृद्ध कार्यक्रम 

  २२५१२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१५००   

२२८ एम्बिेुन्स खररद कार्यक्रम   ३११२१ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२६००   

२२९ औषलध खररद   २७२१३ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१९००   

२३० 
औषधीखररद खचय गत आ.व.को भिुानी 
बाँकी 

  २७२१३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

२३१ 
कक्षा १ को एपककृत पाठ्यक्रम 
प्रपवलधकरर् 

  २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

२३२ कमयचारी कपर्ार् कोष   २१२१४ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१०००   

२३३ कमयचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार   २११३५ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   

२३४ कमयचारी व्र्वस्थापन स्वास््र्   २११११ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३५०   

२३५ 
कृपष कार्यक्रम अनगुमन तथा मपुर्ाङ्कन 
खचय 

  २२६११ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

२३६ कार्यक्रम खचय   २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१२००   

२३७ 
कोररखा सामदुापर्क होमस्टे, अधुरो भवन 
ममयत 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

२३८ कोरोना कोष   २२५२२ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२०००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

२३९ खहरे बाि अध्र्र्न केन्द्र   २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

२४० गत आ.व.को घरभाडा भिुानी बाँकी   २८१४२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१४०   

२४१ 
ग्रालमर् पवकास समाज धरमपानी 
आवश्र्क सामान खररद 

  २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१००   

२४२ 
गाउँपालिका देखी खानेपानी सम्मको 
रोड कािोपते्र क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०५९.२
५९ 

  

२४३ गाउपालिका स्तररर् खेि मैदान   ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

२४४ 
गाउँपालिकाको डुमेन्न्ट्र लनमायर् तथा 
पसु्तक प्रकार्न 

  ३११३५ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

२४५ 
गोठ तथा खोर सधुार कार्यक्रम ( 
कुखरुा, बाख्रा, गाई, भैंसी, खरार्ो र बंगरु) 

  ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

२४६ 
गोहोरे कपचोक हदुैं बागेगाउँ पक्की सडक 
नािी लनमायर् क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२०००   

२४७ घरभाडा   २८१४२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१२००   

२४८ चनुपहरा नर्ाँ सडक बन्त्त ममयत   ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

२४९ 
चनुपहरा नर्ाँपिु र्ौचािर् लनमायर् तथा 
ममयत संभार एव सरफाई व्र्वस्थापन 

  ३११५८ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   

२५० 
जगददश्वर आधारभूत पवद्यािर् भवन 
व्र्वस्थापन 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

२५१ जन प्रलतलनलध पाकय  लनमायर्   ३११५९ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

२५२ 
जनता आधारभतू पवद्यािर् बाि उद्यान 
लनमायर् 

  ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

२५३ 
ज्र्ोलत आधारभतू पवद्यािर् वाि उद्यान 
तथा एक जना न्र्क्षक 

  ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

२५४ जिदेवी प्रा.पव. कोठा तथा ट्रि लनमायर्   ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   

२५५ जैसी कुिो स्िाव लनमायर्   ३११५४ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

२५६ डुम्र-ेबन्न्दपरु-खहरे-सेराटार सडक   ३११५१ 
गण्डकी प्रदेर् - समपरुक अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५०००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

२५७ 
तरकारी संकिन केन्द्र तथा व्र्वस्थापन 
डुम्र े

  ३११३१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

२५८ थारुबास बगैँचा पाकय  लनमायर्   ३११५९ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

२५९ 
धरमपानी स्वास््र् चौकी ममयत एवं 
सामाग्री खररद 

  ३१११३ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

२६० 
धरमपानी हपटर्ा दोश्रो खण्ड कािोपते्र 
क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२०५२.२
०१ 

  

२६१ 
धरमपानी हपटर्ा प्रथम खण्ड कािोपते्र 
क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३९५९.१
३१ 

  

२६२ 
धारादी अचयिे मरडाडाँ कृपष मोटर मागय 
तामङु्ग 

  ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२५०   

२६३ नमनुा होमस्टे लनमायर् कार्यक्रम   ३१११२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१००   

२६४ 
पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकार्न 
खचय 

  २२३१५ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१५००   

२६५ 
पद्म आधारभतू पवद्यािर् कम्पाउण्ड र 
गेट लनमायर् र्ोजना 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

२६६ पदालधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

६००   

२६७ पदालधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

४००   

२६८ प्र्घुर पाकय  लनमायर् अधरुो   ३११५९ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३००   

२६९ 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संगको 
साझेदारीमा संचािन हनुे कार्यक्रम 

  २२५२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

६७५०   

२७० पर्यटन सचुना केन्द्र लनमायर्   ३११४१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५००   

२७१ 
पूवायधार लनमायर् अन्तगयत सडक तफय  गने 
भिुानी बाँकी 

  ३११७१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

२७२ पर् ुबन्ध्र्ाकरर् मेलसन खररद न्चसापानी   ३११२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१५   

२७३ पर् ुवधर्ािा लनमायर्   ३११३१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

२७४ पानी तथा लबजिुी   २२१११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

६००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

२७५ पाररश्रलमक कमयचारी   २११११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२५०६६.
८८ 

  

२७६ पाररश्रलमक पदालधकारी   २१११२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

८०००   

२७७ पाररश्रलमक पदालधकारी   २१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

२७८ 
पाररश्रलमक पदालधकारी गतपवगत आ ब 
को दइु मपहनाको 

  २१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

२७९ 
पालिका स्तररर् 3,5 र 8 पररक्षा 
व्र्वस्थापन 

  २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

४००   

२८० पोर्ाक   २११२१ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१०००   

२८१ पोर्ाक   २११२१ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

३००   

२८२ फलनयचर तथा पफक्चसय   ३११२३ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१०००   

२८३ पफपड भत्ता,कमयचारी   २११३३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   

२८४ बैठक भत्ता र र्ातार्ात खचय   २११३४ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   

२८५ बैठक भत्ता र र्ातार्ात खचय   २११३४ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   

२८६ बन्न्दपरु अस्पताि लनमायर् र्ोजना   ३१११२ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२०००   

२८७ बन्न्दपरु केविकारमा रे्र्र सहभालगता   ३२१५२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

८००   

२८८ 
बन्न्दपरु खहरे सेराटार सडक कािोपते्र 
क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०००   

२८९ 
बन्न्दपरु चक्रपथ ( सकुौरा-न्चसापानी-
ढाँडखोिा-बाक्से हपटर्ा) क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२६३४.९
६ 

  

२९० 

बन्न्दपरु धरमपानी मोटर मागय पपच वडा 
गौरवको आर्ोजना अरुर् मा.पव. देखी 
क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२५००   

२९१ 

बन्न्दपरु धरमपानी मोटर मागय पपच वडा 
गौरवको आर्ोजना अरुर् मा.पव. देखी 
ठेक्का बन्न्दपरु बाहनुभञ्ज्र्ाङ हसु्िाङ्ग 
क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२५००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

२९२ 

बन्न्दपरु धारापानी लसमिटार कुवादी 
कुकुदी हदुैँ सकुौरा मोटरमागय 
पक्कीनािीखदुीखोिा ह्यरू्मपाईप समेत 
क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२५००   

२९३ बन्न्दपरु बसपाकय  क्रमागत र्ोजना   ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१९३९.४   

२९४ 
बन्न्दपरु बाहनुभञ्र्ाङ्ग धरमपानी मागय 
कािोपते्र क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५६५४.९
६७ 

  

२९५ बन्न्दपरु भ्रमर् वषय   २२५२२ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

२९६ 
बन्न्दपरु सेराटार सकुौरा मोटर मागय 
कािोपते्र र्ोजना 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१६५५.४
८९ 

  

२९७ 
बािलबकास केन्द्र र कक्षा १ मा बसाइ 
ब्र्वस्थापन िागत सहभालगता 

  ३११२३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

२९८ लबमा तथा नवीकरर् खचय   २२२१४ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

२९९ 
भंगेरी आधारभतू पवद्यािर् वाि उद्यान 
लनमायर् 

  ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

३०० भैपरी आउने चाि ुखचय   २८९११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२००   

३०१ भैपरी आउने पूँजीगत खचय   ३१५११ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   

३०२ भ्रमर् खचय कमयचारी   २२६१२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१५००   

३०३ भ्रमर् खचय पदालधकारी   २२६१२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

९३३.४४   

३०४ भ्रमर् खचय पदालधकारी   २२६१२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५६६.५६   

३०५ 

मैदान देखी उपपिोफाँट नाहािा 
भँडाटार रोड पक्की नािी गौरवको 
र्ोजना क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२११०.८
३४ 

  

३०६ मकुुन्देश्वरी पखायि लनमायर्   ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

३०००   

३०७ मेन्र्नरी खररद   ३११२२ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१०००   

३०८ 
मेन्र्नरी तथा औजार (ईन्टरनेट, 

लडभाइस खररद र कम्प्र्टुर समेत) 
  ३११२२ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२०१   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

३०९ 
मेन्र्नरी तथा औजार (ईन्टरनेट, 

लडभाइस खररद र कम्प्र्टुर समेत) 
  ३११२२ 

गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२३८   

३१० मसिन्द तथा कार्ायिर् सामाग्री   २२३११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२५००   

३११ महंगी भत्ता   २११३२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१०००   

३१२ मंहगी भत्ता   २११३२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

३१३ 
मपहिा स्वंर् सेपवका कार्यक्रम तथा 
बैठक 

  २२५१२ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२००   

३१४ माझथर सामदुापर्क भवन लनमायर्   ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

३१५ र्ाम्पा खानेपानी र्ोजना क्रमागत   ३११५६ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

३१६ र्ोग न्र्पवर संचािन कार्यक्रम   २२५२२ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

३१७ रामकोट-लछकय ने भञ्ज्र्ाङ्ग सडक   ३११५१ 
गण्डकी प्रदेर् - समपरुक अनदुान 
चाि ु- नगद अनदुान 

५०००   

३१८ 
ररमापनीबाट वडा कार्ायिर् सम्म जाने 
कािोपते्र क्रमागत 

  ३११५१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५०००   

३१९ िैंलगंक पहंसा लनवारर् कोष   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   

३२० 
वडा नं. १ कार्ायिर् भवन लनमायर् 
क्रमागत 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५१८.७
४७ 

  

३२१ 
वडा नं. 2 कार्ायिर् भवन लनमायर् 
क्रमागत 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

६५४०   

३२२ 
वडा नं. 3 कार्ायिर् भवन लनमायर् 
क्रमागत 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

६८०७.८
०७ 

  

३२३ वडा व्र्वस्थापन खचय   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१०००   

३२४ वािकोष स्थापना   २७११२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१००   

३२५ पवपन्न गभयवती मपहिा पोषर् कार्यक्रम   २२५२२ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५००   

३२६ पवपवध खचय   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

२०००   

३२७ पवरे्षज्ञ सेवा र्पुक   २२४११ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

६००   

३२८ रै्न्क्षक क्र्ािेण्डर प्रकासन   २२३१५ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

५०   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

३२९ 
र्पहद ददपेर्मर्ी स्मलृत सामदुापर्क 
भवन लनमायर् क्रमागत 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

९०६.८६
७ 

  

३३० र्पहद स्मतृी ट्रस भवन लनमायर्   ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

३३१ र्पहद स्मारक बन्न्दपरु   ३११५९ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०   

३३२ 
र्ान्न्त आधारभतू पवद्यािर् कक्षाकोठा 
व्र्वस्थापन 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१५०   

३३३ न्र्क्षक ICT तालिम   २२५१२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५०   

३३४ 
न्र्क्षा ददवस तथा पवद्याथी रै्न्क्षक 
समाग्री प्रदर्यनी 

  २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

३३५ न्र्क्षा सलमलत बैठक /पवपवध   २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

३३६ न्र्र्ाको भ्र्टुावर लनमायर्   ३११५१ 
नेपाि सरकार - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

१५०००   

३३७ संघ संस्थाहरुिाई संस्थागत अनदुान   २५३१३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

८००   

३३८ संचार महसिु   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

१०००   

३३९ 
संचािन ब्र्वस्थापन गत आ.व. भिुानी 
बाँकी 

  २२३११ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

७००   

३४० 
सेतीगंगा आधारभतू पवद्यािर् पखायि 
लनमायर् 

  ३१११३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

२००   

३४१ स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायर्   २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

३४२ सभा संचािन खचय   २२७२१ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१०००   

३४३ सर्पत्री सामदुापर्क भवन ममयत   ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

३४४ सरुवा भ्रमर् खचय   २२६१२ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

३००   

३४५ 
सरस्वती प्रा.पव. पवद्यलुतकरर् र मन्न्दर 
लनमायर् 

  ३११५३ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

३४६ सेवा र परामर्य खचय   २२४११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

६००   

३४७ सवारी साधन तथा मेन्र्नरी औजार भाडा   २८१४३ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

५००   
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनुे स्थान 

खचय 
र्ीषयक स्रोत 

पवलनर्ोजन 
रकम कैपफर्त 

३४८ 
स्वास््र् चौकी र आधारभूत स्वास््र् 
सेवा केन्द्रहरुको िागी संस्थागत खचय 

  २२५२२ 
गण्डकी प्रदेर् - समालनकरर् 
अनदुान - नगद अनदुान 

२५०   

३४९ सहार्क कार्यकतायको थप पाररश्रलमक   २११११ 
राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - 
राजस्व बाडँफाँड - नगद 

८००   

३५० सहार्क कार्यकतायको थप पाररश्रलमक   २११११ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

६   

३५१ सामदुापर्क लसकाइ केन्द्र स्थापना   २२५२२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

१००   

३५२ 
लसकेपवके क्र्ाम्पस ब्र्वस्थापन तथा 
लनमायर् 

  ३१११२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

५००   

३५३ लसद्धदेवी प्रा.पव. बाि उद्यान लनमायर्   ३११५९ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

३००   

३५४ 
लससाको भ्र्टुावर लडपपआर भिुानी 
बाँकी गत आ.व.को 

  ३११७२ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - 
नगद 

७००   

 
 
 
 
 

 बन्न्दपरु गाउँपालिका  

 बन्न्दपरु गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ मा संचािन हनुे क्रमागत कार्यक्रमहरु  

लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम   मौज्दात  

1 मैदान देखी उपपिोफाँट नाहािा भ ुँडाटार रोड पक्की नािी (मापदण्ड १० मी) गौरवको र्ोजना   2,110,834.00  

2 र्ाम्पा खानेपालन र्ोजना   1,000,000.00  

3 
बन्न्दपरु धारापानी लसमिटार कुवादी कुकुदी हदुैँ सखुौरा मोटर मागय पक्की नािी (खदुीखोिा 
ह्यमु पाईप) समेत 

  2,500,000.00  

4 गाउँपालिका स्तररर् खेि मैदान लनमायर्   1,000,000.00  

5 र्पहद स्मतृी ट्रस भवन लनमायर्   1,000,000.00  

6 बन्न्दपरु खहरे सेराटार सडक कािोपते्र   5,000,000.00  

7 बन्न्दपरु बाहनुभञ्ज्र्ाङ्ग धरमपानी मागय कािोपते्र    5,654,967.00  

8 ररमापनीबाट वडा कार्ायिर् सम्म कािोपते्र   2,500,000.00  

9 वडा नं १ कार्ायिर् भवन लनमायर्    1,518,747.38  

10 वडा नं 2 कार्ायिर् भवन लनमायर्   6,540,000.00  

11 
बन्न्दपरु धरमपानी मोटर मागय पपच वडा गौरवको आर्ोजना अरुर् मा.पव. देखी ठेक्का बन्न्दपरु 
बाहनुभन्ज्र्ाङ हसु्िाङ  

  2,500,000.00  
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लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकिापको नाम   मौज्दात  

12 वडा नं ३ कार्ायिर् भवन लनमायर्   6,807,807.00  

13 बन्न्दपरु चक्रपथ (सकुौरा- न्चसापानी ढाँडखोिा-बाक्सेहपटर्ा)   2,634,960.00  

14 डुम्र ेबसपाकय  क्रमागत र्ोजना   2,500,000.00  

15 गोहोरे कपचोक हदुैंबाचेगाउँ पक्की सडक नािी लनमायर्   2,000,000.00  

16 बन्न्दपरु बस पाकय  क्रमागत र्ोजना   1,939,400.00  

17 गाउँपालिका देखी खानेपानी सम्म   1,059,259.12  

18 धरमपानी हपटर्ा प्रथम खन्ड   3,959,131.00  

19 धरमपानी हपटर्ा दोस्रो खन्ड   2,052,201.00  

20 बन्न्दपरु सेराटार सकुौरा मोटर मागय कािोपते्र र्ोजना   1,655,489.00  

21 र्पहद ददपेर्मन्र् स्मलृत सामदुापर्क भवन लनमायर्    9,076,867.00  

जम्मा  65,009,662.50  
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बन्न्दपरु गाउँपालिका  
रोजगारमिुक र्ोजनाहरु (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र गाउँपालिका अध्र्क्षसँग रोजगार कार्यक्रमसँग साझेदारी) रु. हजारमा  

क्र.स. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं 

आर्ोजनको क्षते्र  
 कुि 
बजेट   

                  बजेटको श्रोत 

गा.पा प्र.म. 
रोजगार 

अध्र्क्षसँग 
रोजगार 

1 पानीघट्टा पाकय  लनरन्तरता     
1  

 सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर्  

५०० ३०० २००   

2 न्चसापानी पाकय     
1  

 सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर्  

६०० ४०० २००   

3 
वेिभन्ज्र्ाङ खानेपानी ममयत तथा 
अधरुो सम्पन्न           

   
1  

 ग्रालमर् 
खानेपानी  

२०० १०० १००   

4 भिुभिेु खानेपानी ममयत  
   
1  

 ग्रालमर् 
खानेपानी  

२०० १०० १००   

5 ज्र्ोती मागय ममयत तथा स्तर वृपद्ध  
   
1  

 सडक लनमायर् 
तथा ममयत 
सँभार  

६०० ४०० २००   

6 वेिभन्ज्र्ाङ सामदुापर्क अधरुो भवन  
   
1  

 सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर्  

२५० १०० 0 १५० 

7 
छपेिी सामदुापर्क वन उपभोिा 
समहु भवन 

   
1  

 सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर्  

५०० ३०० २००   

8 
छाप नाहाि खानेपालनी टंकी जाने 
सडक नािा लनमायर् (भन्डाडा) 

   
1  

 सडक लनमायर् 
तथा ममयत 
सँभार  

३५० १०० 0 २५० 

9 
भतु्र्ाई रह पर्यटन के्षत्र पवुयधार 
ममयत तथा लनमायर् 

   
1  

 पर्यटन  २००   २००   

10 
न्र्वर्िी प्रा. पव. देन्ख कालिका 
मा. पव. जोडने मोटर मागय ममयत 
तथा सधुार  

   
2  

 सडक लनमायर् 
तथा ममयत 
सँभार  

४०० २००   २०० 

11 धनटार समहुापर्क भवन लनमायर् 
   
2  

 सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर्  

३०० २०० १००   

12 
पौवा हुँदै वडा नं.२ को वडा 
कार्ायिर् सम्म लसढी बाटो ममयत 

तथा  न्चने्न  

2 पर्यटन   0 0   

13 

चामणु्डा मन्न्दर सम्म पैदि पहड्ने 
गोरेटो बाटो लसलिङ्गे काइिाको 
घरदेन्ख चामणु्डा मन्न्दर सम्म लसढी 
ममयत तथा न्चने्न 

2 पर्यटन   0 0   
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क्र.स. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं 

आर्ोजनको क्षते्र कुि 
बजेट 

बजेटको श्रोत 

 

गा.पा प्र.म. 
रोजगार 

अध्र्क्षसँग 
रोजगार 

14 
 लसलिङ्गे काइिाको घरदेन्ख 

धारापानी पपच रोड सम्म गोरेटो 
बाटो लसढी न्चने्न  । 

2 पर्यटन   0 0   

15 
सतनिे दईु वटा कुवा ममयत गरर 
ट्याङ्की सम्म पानी पर्ाउन े 

2 ग्रालमर् खानेपानी ३०० 0 ३००   

16 
खोररर्ा पानी पधेरा जाने गोरेटो 
बाटो ममयत 

2 
सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर् 

३०० 0 ३००   

17 जिदेवी आमा समहु भवन ममयत 3  ३५० १५० २००   

18 भगेरे खानेपानी ममयत तथा लनमायर् 3 
कृपष तथा 
लसँचाइ 

२०० १०० १००   

19 
आरथमु्का फाराम विेकुना सडक 
स्तर उन्नती 

3 
 सडक लनमायर् 
तथा ममयत 
सँभार  

४०० २०० २००   

20 
मकुुन्देश्वरी रामकोट साईकि िेन 
ममयत तथा लनमायर् (अधरुो) 

3 पर्यटन ५००   ५००   

21 
बािबालिका लमलन पाकय  बन्न्दपरु ३ 
सखुौरा 

3 न्र्क्षा         

22 
स्वामीफेद,स्वार, राहटुार कुवादी 
सडक ममयत  

3 
सडक लनमायर् 
तथा ममयत 
सँभार 

        

23 
वाजवुडाँडा लडगाटुय पैदि मागय ममयत 
तथा लनमायर् 

3 पर्यटन १००   १००   

24 
भैसेखार आमा समहु लनमायर्ालधन 
भवन  

4 
सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर् 

३०० ३००     

25 
जमुडाँडा खानेपानी महुान 
ममयत।संरक्षर्  

4 
कृपष तथा 
लसँचाइ 

२०० १०० १००   

26 िङु्गेलि सडक पक्की नािा 4 
सडक लनमायर् 
तथा ममयत 
सँभार 

३०० २०० १००   

27 झप्री खानेपानी र्ोजान ममयत संभार  4 ग्रालमर् खानेपानी २०० १०० १००   

28 
पड्के पधेँरा देन्ख आिे चौरसम्म 
खानेपानी पवस्तार  

4 ग्रालमर् खानेपानी २०० १०० १००   

29 
चनु पहरा नर्ाँपिुमा सौचािर् 
सेन्फ्टटेङ्क लनमायर् तथा ममयत संभार 
एवं सरसफाई व्र्वस्थापन 

4 
स्वास््र् तथा 
सरसफाइ 

७०० ५०० २००   
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क्र.स. र्ोजनाको नाम वडा 
नं 

आर्ोजनको क्षते्र   कुि 
बजेट   

बजेटको श्रोत 

गा.पा प्र.म. 
रोजगार 

अध्र्क्षसँग 
रोजगार 

30 
ढुङ्ग ेपवहार देन्ख लसद्ध गफुा पैदि 
मागय ममयत तथा लनमायर् 

4 पर्यटन         

31 
खडगमाई मन्न्दर पररसरमा रहेको 
चौतारा ममयत 

4 पर्यटन ६००     200    ४०० 

32 
गोखे निेमा रहेका पाटी पौवा, 
मन्न्दर ममयत  

4 पर्यटन         

33 
थमु्का सामदुापर्क भवन ट्रि लनमायर् 
एवं ममयत 

5 
सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर् 

५०० ३००   २०० 

34 िमु्टे लसडँी वाटो ममयत तथा लनमायर् 5 पर्यटन २०० १०० १००   

35 आधँीखोिा मागय सडक ढिान 5 
सडक लनमायर् 
तथा ममयत 
सँभार 

४०० ४००     

36 
ढाँडगाउँ पानी पधेँरो जाने गपिी 
वाटो र पधेरो ममयत  

5 ग्रालमर् खानेपानी २०० १०० १००   

37 
सामदुापर्क वन क्षेत्रमा पानी पोखरी 
लनमायर् तथा ममयत (५ वटा) 

5 
कृपष तथा 
लसँचाइ 

५००   ५००   

38 थमु्का चौतारो ममयत 5 पर्यटन         

39 कुवापानी कुवा ममयत तथा लनमायर् 5 
कृपष तथा 
लसँचाइ 

        

40 
कोररखा ढुङ्गा छाप्न ेकार्यक्रम 
(ममयत तथा लनमायर्)  

5 पर्यटन ५०० ३०० २००   

41 
कमिवारी तपिो गाउँवाट माथोपिो 
गाउँ सम्म लसडँी वाटो ममयत तथा 
लनमायर् 

6 पर्यटन २०० १०० १००   

42 
िखनवारी देन्ख पधेँरोसम्म 
लसँडीवाटो ममयत तथा लनमायर् 

6 पर्यटन ३५० १०० १५०   

43 
ग्र्ाजाटार नागकुवा पधेँरो देन्ख 
खड्गमाई आमा समहु भवनसम्म 
लसँडी वाटो ममयत तथा लनमायर्  

6 पर्यटन ३०० १०० २००   

44 
खहरेवाट भर्ायङ हुँदै 
हसु्िाङकोटसम्म वाटो ममयत तथा 
लनमायर्  

6 पर्यटन ३०० १०० २००   

45 
साराङ मनु्खर्ा टोि देन्ख 
मनेथानसम्म लसडँी वाटो 

6 पर्यटन २०० १०० १००   

46 धरमपानी खानेपानी ममयत  6 ग्रालमर् खानेपानी         
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47 
हसु्िाङकोट गाउँ देखी भ्र्टुावरसम्म 
लसँडीवाटो ममयत तथा लनमायर् 

6 पर्यटन ३०० २०० १००   

48 
वडा कार्ायिर्वाट सानभुन्ज्र्ाङसम्म 
लसलड बाटो ममयत तथा लनमायर्  

6 पर्यटन         

49 
डाँडाछाप चर्ाहानडाँडा पैदिमागय 
ममयत तथा लनमायर्  

6 पर्यटन         

50 
धरमपानी वडा कार्ायिर् चौतारा 
ममयत  

6 पर्यटन         

51 
मचुचकु देन्ख मन्र् मकुुन्देश्वरी लसपढ 
बाटो ममयत तथा लनमााँर् 

2 पर्यटन ३०० ३००     

52 गोरखकािी आमा समहु भवन  4 
सामदुार्ीक 
पवुयधार लनमायर् 

६०० ४००   २०० 

जम्मा   १३६०० ६७५० ५३५० १४०० 
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बन्न्दपरु गाउँपालिका, तनहुँको सातौं गाउँसभाको लनर्यर्हरु; 
 

लनर्यर् नं. १ 

बन्दीपरु गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट आलथयक बषय 2076/77 को िालग स्वीकृत गररएका र्ोजना र कार्यक्रमहरु मध्रे् 
उपभोिा सलमलत माफय त सम्झौता गरी सँञ्चािन र कार्ायन्वर्न गने र्ोजनाहरुको कार्ायन्वर्नको लसिलसिामा तत्काि 
कार्यरत प्रपवलधक र्ाखाका कमयचारी बाट िगत न्स्टमेट तथा मपुर्ाङ्कन भई कार्ायिर्मा पेर् हनु आएका केही र्ोजना 
कार्यक्रमको हकमा उि सलमलतको लनर्यर् र व्र्वाहाररक पक्षको आधारमा  प्रापवलधक कमयचारीसँग मौन्खक रार् परामर्य 
गरर लबपवध कारर्िे गदाय र्ोजनाको प्रकृलत पररमार् र बजेट स्रोतमा तान्त्वक लभन्नता नहनुे तर सामान्र् प्रकृलतको आंन्र्क 
संसोधन गनुयपने अवस्थाको हकमा तत्काि कार्यरत प्रापवलधक कमयचारी कार्ायिर्मा नभएका र उि कार्य हेनयको िालग 
नर्ाँ कमयचारीहरु लनर्नु्ि भई कार्यरत रहेको अवस्थामा सामान्र् हेरफेर भएको पवषर्िाई लमिान संसोधन गरी कार्यप्रपक्रर्ा 
अगाडी बढाउन लनर्नु्ि तथा हान्जरी भएको समर् भन्दा पपहिाका कार्य प्रपक्रर्ा सँग सम्बन्न्धत कागजपत्र भएकोिे हाि 
वहािवाि कमयचारीिाई सोको व्र्वस्थापन गनय गएको पवषर्िाई मध्रे्नजर गरी र्ोजनाको स्थान, पररमार्, प्रकृलत, 
पररर्ाम तथा नलतजामा कुनै असर नपगु्ने गरी प्रचलित कानूनमा भए अनसुारको सीमालभत्र रही सामान्र् संसोधन सपहतको 
िगत न्स्टमेट र कार्यसम्पन्न मपुर्ाङ्कन प्रलतवेदन गरी भिुानी ददनको िालग सम्बन्न्धत कमयचारीिाई अलधकार न्जम्मेवारी 
प्रदान गने कार्यपालिकाको  लनर्यर्िाई र्स सातौं गाउँसभाबाट अनमुोदन गरीर्ो। 

 
 
 
 

लनर्यर् नं. २  

स्थानीर् पवुायधार साझेदरी पवकास कार्यक्रम अन्तगयत स्वीकृत र्ोजनाहरुको िालग पवलनर्ोजन गरीएको रकम खचय हनु 
नसकी वाँकी रहेको रकम नेपाि सरकारबाट न्स्वकृत कार्यपवलध/लनर्यर् बमोन्जम स्थानीर् प्रापवलधक मपुर्ाङकन बाट खचय 
भई वाँकी रहेको रकम स्थानीर् कोरोना संक्रमर्, लनर्न्त्रर्, उपचार कोषमा रहने गरी काम गने  कार्यपालिकाको 
लनर्यर्िाई अनमुोदन गने लनर्यर् गररर्ो।  

 
 
 

लनर्यर् नं. ३ 

कोरोना संक्रमर्, लनर्न्त्रर् र उपचारको सन्दभयमा वन्दाबन्दी घोषर्ा गरेको अवधीमा औषलध तथा औषधीजन्र् सामाग्री, 
खाद्यान्न िगार्तका राहात सामाग्री,आलथयक सहार्ता, ढुवानी खचय स्वास््र् सरुक्षा सामाग्रीहरु िगार्तका सोको समग्र 
व्र्वस्थापन तफय  गरीइका सवै प्रकारका  खचयहरु िाई कोरोना संक्रमर् लनर्न्त्रर्, तथा अन्र् श्रोत र न्र्षयकबाट भइगरका  
खचयिाइ व्र्ार्भार हनुे गरी सवै  लनर्यर् कार्य प्रक्रीर्ा र खचय तथा भिुानीको िालग गाउसभाबाट अनमुोदन स्वीकृत गने 
लनर्यर् गरीर्ो । 

 
 

 

लनर्यर् नं. ४ 

बन्दीपरु गाउँपालिकाको आ.व. 2076/77 का िालग पाररत बापषयक नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेर् 
नभएका आलथयक वषय 2076/77 को गाउँकार्यपालिका बैठक लनर्यर् भई कार्ायन्वर्न गररएका तथा कार्ायन्वर्नमा 
आएका सबै नीलत, र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु, प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृतको काम, कतयव्र् अलधकार अन्तगयत भएगरेका 
काम तथा सबै पवषर्गत र्ाखाबाट भएका कार्यप्रपक्रर्ाहरुिाई अनमुोदन गने लनर्यर् गररर्ो। 
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लनर्यर् नं. ५ 

बन्दीपरु गाउँपालिकाको आलथयक बषय 2076/77 मा स्वीकृत बापषयक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट अन्तगयत समावेर् 
भएका र कार्ायन्वनमा आएका लनम्न आर्ोजनाहरुिाई कोलभड १९ का कारर् समर्मानै सम्पन्न गनय नसपकएको कारर्बाट 
आगामी आ.व. 2077/78 मा क्रमागत र्ोजनाको रुपमा सँञ्चािन गने लनर्यर् गररर्ो।उि र्ोजनाहरुमा क्रलमक रुपमा 
काम गनय िगाई कामको मपुर्ाङ्कनका आधारमा आगामी आ.व. 2077/78 मा क्रमर्: भिुानी दददै जाने लनर्यर् गररर्ो 
।  

1. मैदान देन्ख उपपिोफाँट नाहािा भडुाटार रोड पक्की नािी लनमायर् र्ोजना 
2. बन्दीपरु धारापानी कुवादी कुकुदी हुँदै सखुौरा मोटर मागय पक्की नािा लनमायर् र्ोजना 
3. गाउँपालिका स्तरीर् खेि मैदान लनमायर् र्ोजना 
4. र्पहद ददपेर्मर्ी स्मतृी सामदुापर्क भवन लनमायर् र्ोजना 
5. र्ाम्पा खानेपानी र्ोजना 

 

लनर्यर् नं. ६ 

र्स गाउँपालिकाको चाि ुआ.व. 2076/77 मा जस्तै आगामी आ.व. 2077/78 मा सम्पादन गररने तथा सम्पादन 
हनुे र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको दररेटका सम्बन्धमा न्जपिा समन्वर् सलमलत, तनहँूिे  लनधायरर् गरेको दररेटिाई नै र्स 
गाउँपालिकाको दररेट मानी कार्ायन्वर्न गने लनर्यर् गररर्ो। लनधायररत न्जपिा दररेटमा थपघट गनुय परेमा गाउँ 
कार्यपालिकािे गने लनर्यर्िाई अनमुोदन गने लनर्यर् गररर्ो । 

 
 

लनर्यर् नं. ७ 

बन्दीपरु गाउँपालिकाको आगामी आ.व. 2077/78 को िालग स्वीकृत बापषयक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट कार्ायन्वर्न 
गनयको िालग बापषयक र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यतालिका बनाई आगामी बैर्ाख मसान्त सम्म कार्ायन्वर्न 
गररसक्ने गरी कार्यर्ोजना सपहत अन्घ बढ्न गाउँकार्यपालिकािाई लनदेर्न ददने लनर्यर् गररर्ो। 

 
 
 

लनर्यर् नं. ८ 

र्स बन्दीपरु गाउँपालिकाको गाउँसभािे आगामी आ.व. 2077/78 को िालग बजेट पवलनर्ोजन गरेका लबलभन्न र्ोजना 
तथा कार्यक्रमहरु मध्रे् उपभोिा सलमलतको िागत सहभालगता जरु्टने र्ोजनाहरु उपभोिा सलमलत माफय त, िागत सहभालगता 
नजरु्टने र भारी मेन्र्नरी तथा औजार (रोिर, एक्साभेटर, लबटुलमन) प्रर्ोग गनुयपने र्ोजनाहरु ठेक्का प्रकृर्ाबाट सञ्चािन 
गने लनर्यर् गररर्ो। 

 
 

लनर्यर् नं. ९ 

बन्दीपरु गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व संकिनको िालग  राजश्च परामर्य सलमलतबाट  पेर् भएको करको दर 
तथा दार्रा उपिेन्खत पववरर्िाई स्वीकृत गने लनर्यर् गररर्ो। साथै नर्ाँ क्षेत्रमा कर, र्पुक, दस्तरु िगाउनपुने भएमा 
वा िगाएका करका दर हरुमा सामान्र् संसोधन गनुयपरेमा वा गाउँसभाबाट सम्पादन गनुयपने कुनै पलन न्जम्मेवारी अको 
गाउँसभसा भन्दा पपहिे सम्पादन गनुयपरेमा सो कार्य गनयको िालग गाउँकार्यपालिकािाई अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गने लनर्यर् 
गररर्ो। 
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लनर्यर् नं. १० 

नेपािको संपवधान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन 2074 के स्थानीर् तहिाई प्रदत्त अलधकार अन्तगयत रही बन्दीपरु 
गाउँपालिकाको लबलभन्न पवषर्गत सलमलतहरुबाट लनमायर् गरर र्स सातौ गाउँसभामा पेर् भएका लनम्न नीलत, कार्यक्रम र 
बजेट, ऐनहरु, लनर्म, कार्यपवलध, लनदेन्र्काहरु सवयसम्मलतिे पाररत गने लनर्यर् गररर्ो। 

1. आन्तररक िेखा पररक्षर् कार्यपवलध (लनर्लमत गने) ऐन, २०७७ 

2. सावयजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धमा व्र्वस्थापन गनय बनेको पवधेक, २०७७ 

3. बन्न्दपरु गाउँपालिकाको वािकोष सञ्चािन कार्यपवलध, २०७७ (मस्र्ौदा) 

4. िैपङ्गक पहंसा लनवारर् कोष सञ्चािन कार्यपवलध, २०७७ 

5. बन्न्दपरु गाउँपालिकाको पवलनर्ोजन ऐन, २०७७ 

6. बन्न्दपरु गाउँपालिकाको नदीजन्र् पदाथय तथा अन्र् पदाथय उत्खनन, ओसारपसार, लबक्री पवतरर् तथा प्रर्ोधन 
उद्योग सञ्चािन गने कार्यपवलध, २०७७ 

7. रोजगार कोष (सञ्चािन तथा  व्र्वस्थापन) कार्यपवलध, २०७७ 

 

लनर्यर् नं. ११ 

र्स बन्दीपरु गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभामा पेर् भएको बन्दीपरु गाउँपालिकामा कार्यरत कमयचारीहरुको तिबी प्रलतवेदन 
2077 सवयसम्मलतिे पाररत गने लनर्यर् गररर्ो। 

 

 

लनर्यर् नं. १२ 

बन्न्दपरु गाउँपालिकाको आ. व. २०७६/०७७ का िालग पाररत वापषयक नीलत, र्ोजना तथा कार्यक्रममा समावेर् नभएका 
आलथयक वषय २०७६/०७७ को गाउँ कार्यपालिकाको वैठकवाट लनर्यर् भई कार्ायन्वर्न भएका र हनु वाँकी सवै नीलत, 

र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु र्सै सातौं गाउँ सभावाट अनमुोदन गने लनर्यर् गररर्ो । 

 

 

लनर्यर् नं १३ 

पवगतका बषयहरुदेन्ख गाउँपालिका कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्मा कार्यरत कमयचाररहरुिाई खाजा खचय बापत उपिब्ध 
गराउदै आएको प्रलत कमयचारी मालसक रु २,०००।–(अक्षररुपप दईु हजार रुपैर्ा) िाई र्स आ.व. मा पलन लनरन्तरता 
ददने लनर्यर् गररर्ो । 

 

 

लनर्यर् नं. १४ 

र्स गाउँपालिकामा कार्यरत कमयचारीहरु लनर्लमत प्रर्ासलनक काममा मात्र नभई नीलत लनमायर्, पवश्लषेर्, सलमक्षा, लनर्यर् 
स्तरका कार्य, प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृतको बोन्झिो कामिाई सहन्जकरर्, पदालधकारीहरु सँग समन्वर् गदै रार् सपिाह 
परामर्य तथा पदालधकारीहरुसँग आवश्र्कता अनसुार लसघ्र सम्पकय मा रपह आवश्र्क स्रोत सामाग्री सपहतको समग्र पवषर्मा 
सहन्जकरर् गनुयपने बढ्दो कामको चापको व्र्वस्थापन गनुयपने अबस्था देन्खएको र सोको िालग कार्यिर्को लनधायररत र 
लनर्लमत समर् पर्ायप्त नभएको हुँदा कार्ायिर् अन्घ र पलछ (पवहान र बेिकुा) को समर् तथा सावयजलनक पवदाका ददनहरुमा 
समेत उपन्स्थत गराई तोपकएका र्ाखाका न्जम्मेवार र्ाखाप्रमखु िगार्त आवश्र्कता अनसुारका कमयचारीहरुिाई अलतररि 
समर्को काममा िगाउँदा प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृतको प्रत्र्क्ष सम्पकय मा रपह हान्जरी गराई श्रमको न्र्ार्ोन्चत सम्मानमा 
आधाररत भई अथय मन्त्रािर्को कार्यपवलध लनदेन्र्का तथा बन्दीपरु गाउँपालिकाबाट पाररत बन्दीपरु गाउँपालिका तालिम, 
गोष्ठी, कार्यर्ािा, अध्र्र्न भ्रमर् एवं पदालधकारी तथा कमयचारी सपुवधा सम्बन्धी कार्यपवलध 2076 बमोन्जम 
कमयचारीहरुिाई ददईएको सपुवधाको अनमुोदन गदै आगामी आ.व. 2077/078 मा समेत लनरन्तरता ददने लनर्यर् गररर्ो। 
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लनर्यर् नं. १५ 

गाउँपालिका कार्ायिर् तथा अन्तगयतका कार्यिर्हरुबाट प्रदान गररने सेवा प्रबाहिाई चसु्त, दरुुस्त तथा लसघ्र बनाउन 
साथै सेवा प्रबाहको प्रकृलत र कामको चापिाई मध्र्नजर गदै संगठनात्मक स्वीकृत दरबन्दी ढाँचािाई ख्र्ाि गदै 
कार्ायिर्मा कामको चाप, कार्यबोझ तथा पवकास लनमायर्का कार्यहरु संञ्चािन एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जनर्न्ि 
अभाविाई पूलतय गनयको िालग लनम्नानसुारको सेवा, समूह र पदको दरबन्दी न्स्वकृत गने लनर्यर् गररर्ो । 

 
 

लनर्यर् नं. १६ 

र्स बन्न्दपरु गाउँपालिकाको आगामी आ. व. २०७७/०७८ को नीलत,  वजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सम्बन्धमा बन्न्दपरु 
गाउँपालिकाको राजश्व परामर्य सलमलतिे बन्न्दपरु गाउँपालिकाको राजश्व तथा गैर राजश्व, सेवा र्पुक, दस्तरु आददको 
श्रोत, दर र दार्रा समेतको पवश्लेषर् गरी गरेको आन्तररक आर्को पवश्लषेर् र अनमुानको आधारमा बन्न्दपरु गाउँपालिकाको 
स्रोत अनमुान तथा वजेट सीमा लनधायरर् सलमलतिे पेर् गरेको बन्न्दपरु गाउँपालिकामा प्राप्त हनुे आन्तररक आर्, राजश्व 
बाँडफाडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान र अन्र् आर्को  प्रक्षेपर् र सोको सन्तलुित पवतरर्को खाका तथा लनधायरर् गरेको 
बजेट लसमाको अलधनमा रही बन्न्दपरु गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतिे  र्स अन्घ कार्यपालिका बैठक 
वाट लनधायररत कार्यतालिका बमोन्जम वडा सलमलत तथा वडा कार्ायिर्हरु बाट सीमा बमोन्जम  र्ोजना माग गरी पवलभन्न 
पवषर्गत सलमलतबाट छिफि एवं लनर्यर् गराई तजुयमा गरी र्स  बैठकमा पेर् गरेको आगामी आ. व. २०७७/०७८ 
को वापषयक नीलत, बजेट  तथा कार्यक्रमिाई सवयसम्मतीिे स्वीकृत गने लनर्यर् गरीर्ो । साथै उि स्वीकृत बापषयक नीलत, 
वजेट तथा कार्यक्रमिाई पाररत गने गने लनर्यर् गररर्ो । 

 
 

लनर्यर् नं. १७  

आ.व. ०७६/०७७ को साउन १ गते देन्ख असार मसान्त सम्म गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकािे गरेका लनर्यर् आलथयक 
प्रर्ासन संग सम्बन्न्धत लनर्यर्हरु पवषर्गत र्ाखा सलमलतहरुवाट भएका लनर्यर्हरु अनमुोदन गने लनर्यर् गररर्ो । 
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जनप्रलतलनलध पववरर् (सातौं गाउँसभा) 
क्रस नाम ठेगाना पद सम्पकय  नं. कैपफर्त 

1 श्री परु्य लसंह थापा  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  अध्र्क्ष 9856003101   

2 श्री करुर्ा गरुुङ  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५  उपाध्र्क्ष 9856003102   

3 श्री भान ुभि पोख्रिे  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  १ नं. वडा अध्र्क्ष 9856067801   

4 
श्री कृष्र् प्रसाद 
िालमछान े 

बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २  २ नं. वडा अध्र्क्ष 
9856067802   

5 श्री हस्त वहादरु न्जलस  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३  ३ नं. वडा अध्र्क्ष 9856067803   

6 श्री हरेराम थापा मगर बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४ ४ नं. वडा अध्र्क्ष 9846275961   

7 श्री ध्रवु प्रसाद िालमछाने बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५  ५ नं. वडा अध्र्क्ष 9856067705   

8 श्री सन्त वहादरु गरुुङ  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा अध्र्क्ष 9856067806   

9 श्री दान बहादरु थापा बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४  ४ नं. का.वा. वडा अध्र्क्ष 9856067804   

10 श्री सापवत्री  दवाडी  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  कार्यपालिका सदस्र् (मपहिा) 9846129323   

11 श्री दमर्न्ती थापा मगर  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २  कार्यपालिका सदस्र् (मपहिा) 9846542444   

12 श्री िक्ष्मी गरुुङ्ग  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५  कार्यपालिका सदस्र् (मपहिा) 9806723370   

13 श्री लबमिा अछामी  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५  कार्यपालिका सदस्र् (मपहिा) 9846126696   

14 श्री लगर वहादरु वसेि  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३  कार्यपालिका सदस्र् 9846609580   

15 श्री रन वहादरु भजेुि  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  कार्यपालिका सदस्र् 9816169987   

16 श्री अमतृ र्ाही बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  १ नं. वडा सदस्र् 9846138828   

17 श्री टेक बहादरु राना बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १ १ नं. वडा सदस्र् 9845211826   

18 श्री पवन्दा सनुार बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १ १ नं. वडा सदस्र् 9846055640   

19 श्री रत्न बहादरु काकी बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २ २ नं. वडा सदस्र् 9803805739   

20 श्री राम र्रर् कँुवर बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २ २ नं. वडा सदस्र् 9806608655   

21 श्री छलि मार्ा सनुार बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २ २ नं. वडा सदस्र् 9816194193   

22 
श्री खड्क बहादरु 
थापा 

बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३ 
३ नं. वडा सदस्र् 9806567258   

23 श्री हकय  बहादरु थापा 
मगर 

बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३ 
३ नं. वडा सदस्र् 9806588047   

24 श्री सरिा देवी भट्टराई बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३ ३ नं. वडा सदस्र् 9818364869   

25 श्री प्रमे कुमारी नेपािी बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३ ३ नं. वडा सदस्र् 9805855900   

26 श्री लत्रभवुन थापा बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४ ४ नं. वडा सदस्र् 9846142974   

27 श्री िक्ष्मी दवाडी बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४ ४ नं. वडा सदस्र् 9811238792   

28 श्री आर्ा पवक बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४ ४ नं. वडा सदस्र् ९८१९२५९३०६   

29 श्री छपविाि गरुुङ्ग बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५ ५ नं. वडा सदस्र् 9846012077   
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क्रस नाम ठेगाना पद सम्पकय  नं. कैपफर्त 

30 श्री ठाकुर लसंह थापा बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५ ५ नं. वडा सदस्र् 9846262254   

31 श्री सजुन गरुुङ्ग बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा सदस्र् 9864021122   

32 श्री पवरेन्द्र गरुुङ्ग बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा सदस्र् 9806659818   

33 श्री वखृ मार्ा गरुुङ्ग बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा सदस्र् 9841749531   

34 श्री पावयती पवक बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा सदस्र् 9827152214   
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आ.व. २०७६/०७७मा संचालित केपह कार्यक्रम तथा र्ोजनाहरु 

 
 

 
 
 
 
  

न्चत्र नं. १ नागररक अलभन्नदन समारोह – न्र्क्षाको क्षेत्रमा अतिुलनर् र्ोगदान ददने व्र्न्ित्त्वहरु – नोटे्रडेम मापव 

न्चत्र नं. २ प्रथम चौमालसक प्रगती प्रलतवेदन – २०७७/०७/३० गाउँपालिका सभाहि 
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न्चत्र नं. ३: लसकाई आदान प्रदान – २०७७/०९/२६ बोक्राहा नरलसंह गाउँपालिकासंग 

न्चत्र नं. ४: भलगनी सम्बन्ध – धरुकोट गाउँपालिका, गपुमी र ताराखोिा गाउँपालिका, बागिङु्ग 
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न्चत्र नं. ५: छैटौँ पहँउदे गाउँसभा – बन्न्दपरु गाउँपालिका 

न्चत्र नं. ६: लमनी म्र्ाराथनु – डुम्र-ेबन्न्दपरु लमनी म्र्ाराथन 
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न्चत्र नं. ७: DPR – लससाको भ्र्-ुपोईन्ट, बन्दपरु-४, टुलडखेि 

न्चत्र नं. ८: भ्रमर् बषय २०२० – भ्रमर् बषय २०२० स्वागत कार्यक्रम 



 

100 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७७/७८को बान्षिक योजना तथा कायिक्रम पुन्ततका, २०७७              www.bandipurmun.gov.np 

 

 
 
 
 

 
 

  

न्चत्र नं. ९: प्रजातन्त्र ददवस – न्र्ानो लसरक पवतरर् कार्यक्रम 
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