
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

पृष्ठभुमि 

 

 

सनु्दर पर्यटकीर् गाउँ बन्न्दपरु गाउँपालिकाको व्र्वस्थापपकाको रुपमा रहेको एघारौँ गाउँ सभाबाट 
सवयसम्मत रुपिे पाररत नीलत तथा कार्यक्रम एवम ्बजेट र गाउँ सभाबाट भएका लनर्यर्हरुिाई र्स 
पनु्स्तकामा समेपटएको छ। नेपािको संपवधान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ एवं स्थानीर् 

तहको बापषयक र्ोजना तथा वजेट तजुयमा 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 आधारमा आ.व. 
२०७९/८० को िालग नीलत तथा कार्यक्रम एवम ्बजेट तजुयमा गररएको छ। 

 

र्स पनु्स्तकामा गाउँपालिकाका र्ोजनाहरु संघीर् सरकार र प्रदेर् सरकारबाट हस्तान्तररत र्ोजनाहरु 
समेत समेपटएका छन। गत आ.व.मा लिईएका नीलतहरुको सलमक्षा गदै र्स आ.व. तर् गररएका क्षेत्रगत 
पवकास नीलतहरु समेटी क्रमागत आर्ोजनाको सूची तथा बजेटको अलभन्न अंग मालनने आलथयक ऐन, 
पवलनर्ोजन ऐन तथा सो सँग सम्बन्न्धत अनसुचुीहरु समेत सबै सरोकारवािाको जानकारीको िालग 
प्रकान्र्त गररएको छ। नीलत तथा कार्यक्रम एवम ्बजेट तजुयमा गने कार्यमा संिग्न सबैमा धन्र्वाद 
ददँदै लनधायररत कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िालग सम्बन्न्धत सबै सरोकारवािहरुको साथ, 
सहर्ोग र समन्वर्को 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 सरेुन्र बहादरु थापा ज्रू्बाट 

 गाउँ सभाको ११औ ँअलधवेर्नमा प्रस्ततु गररएको 

नीलत तथा कार्यक्रम २०७९ 

२०७९ असार १० गते 
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सम्िामनि गाउँसभाका सिस्यज्यूहरु, 

❖ संन्वधानिःनेपाि संघ, प्रिेश र तथानीर् िह गरर ३ िहको  संघीर् िोकिान्दिक गणिदिात्मक शासन प्रणािीमा  प्रवेश गरेसंगै हाि मुिुकमा 

तथानीर् िहमा िोस्रो कार्िकािको न्नवािचन सम्पदन भइसकेको छ र सोको पररणामतवरुप आज म र्स सम्मान्नि गाउँसभा समक्ष बदिीपरु 

गाउँपान्िकाको आगामी आन्थिक बषि २०७९/०८० को नीन्ि िथा कार्िक्रम प्रतििु गनि गइरहेको छु । 

❖ तथानीर् िहको न्नवािचनमा भाग न्िइ अमुल्र् मििान गनुिहुने सम्पूणि बदिीपुरबासी आमा, बुवा, िाजु, भाई, न्ििी, बन्हनी सबमैा हान्ििक 

आभार व्र्क्त गिै  र्स सम्मान्नि गाउँसभाबाट धदर्वाि न्िन चाहदछु । 

❖ नेपािको राजनैन्िक पररवििनका िान्ग भएका सवै प्रकारका जनआदिोिन, संघषि र क्रान्दिका क्रममा सहािि प्राप्त गनुिहुने सम्पूणि 

सन्हिहरुप्रन्ि भावपूणि श्रद्धादजिी अपिण गििछु साथै जनआदिोिन, संघषि र क्रान्दिको नेितृ्व गरी राजनैन्िक पररवििनिाई साकार पानि अग्रणी 

भुन्मका खेल्नुहुने अग्रजहरुप्रन्ि उच्च सम्मान व्र्क्त गििछु । 

❖   नेपािको संन्वधान बमोन्जम तथानीर् िहिाई प्रित्त अन्धरकार अनुरुप बदिीपरु गाउँपान्िकाको आन्थिक, सामान्जक, राजनैन्िक, 

सांकृन्िक, प्रान्वन्धक, भौगोन्िक िगार्िका सवािङ्न्गण क्षेिको न्वकासको िान्ग बदिीपुर गाउँपन्िकािे आगामी आन्थिक वषि 

२०७९/०८० का िान्ग अन्तिर्ार गरेका क्षेिगि नीन्ि िथा कार्िक्रमहरु र्हाँहरुसमक्ष प्रतिुि गिैछु । 

सम्िामनि गाउँसभाका सिस्यज्यूहरु, 

आमथिक मिकास 

कृमष िथा पशुपंक्षीिर्ि ः- 

1. कृन्षमा श्रम िथा िागि दरू्नीकरण गनि नवीनिम कृन्ष प्रन्वन्धको प्रर्ोग गरी कृन्षको आधुन्नकीकरण, व्र्वसार्ीकरण र र्ादिीकरण मार्ि ि 

उत्पािन र उत्पािकत्व अन्भवनृ्द्ध गनि कृषकहरुिाई अनुिानमा आधुन्नक कृन्ष उपकरण न्विरण कार्िक्रमिाई न्नरदिरिा न्िइनछे । 

2. उत्पािन र उत्पािकत्व अन्भवनृ्द्ध गनि सम्भाव्र्िा, आवश्र्किा र मागको आधारमा चक्िाबदिीिाई  व्र्वन्तथि गरी सामून्हक खेिी 
प्रणािीिाई थप प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. तथानीर् माग र आवश्र्किाको आधारमा तवरोजगार बाट रोजगारी न्सजिना गनि टोि टोिमा कृषक समुह गठन गरर रु्वा जनशन्क्तिाई 
व्र्वसान्र्क कृन्ष प्रणािीिर्ि  थप आकन्षिि बनाइनेछ । 

4. तथानीर् जािका र्िरु्िहरुको संरक्षण गि ैपान्िकाभररनै संभाव्र्िा अध्र्र्ान गरर आँप, सुदििा, कागिी, केरा, जुनार, न्नबुवा िगार्िका 
र्िरु्ि खेन्ििाई व्र्वसान्र्करण गररनेछ । 

5. व्र्वसान्र्क रुपमा िरकारी खेन्ििाई न्वकास गनि आवश्र्क िान्िम र प्रन्वन्धको माध्र्ामबाट सवै वडाका र्ाँटहरुिाई बाह्रै मन्हना 
हररर्ािी बनाइ बदिीपुरे जनिाको सम्बनृ्द्धको पाटोिाई सबि बनाइनेछ । 

6. चामि आर्ाििाई घटाउि ैपान्िका न्भि उत्पान्िि धानिाई एकन्िि गरर आफ्न ैउत्पािनिाई प्रोत्साहन  गन ेनीन्ि अबिम्बन गररनछे । 
7. नगि ेबािीहरुिाई संकिन केदर मार्ि ि बजारीकरण गररनछे साथै आदिररक उत्पािनिाई आत्मन्नरभर बनाउिै िैजाने नीन्ि अबिम्बन 
गररनेछ । 

8. एक गाउँ एक कृन्ष उत्पािनमा जोड न्िइनेछ । 
9. साना व्र्वसान्र्क कृन्ष उत्पािन केदर (पकेट) न्वकास कार्िक्रमिाई क्रमशः न्वतिार गिै एक गाउँ एक कृन्ष पकेटको रुपमा न्वकास गररनेछ 
। 

10. एक गाउँ एक कृन्ष िथा पश ुप्रान्वन्धकको अवधरणा अनुसार प्रत्रे्क वडामा कृन्ष प्रान्वन्धकको व्र्वतथा गररनेछ। उत्पान्िि कृन्ष उपजिाई 
वडागि संकिन केदर मार्ि ि न्विरण प्रणािीिाई सबि बनाइनेछ । न्वचौन्िर्ाको अदत्र् गररनेछ । 

11. कृन्ष उत्पािनमा बनृ्द्धका िान्ग उन्चि मिखाि िथा रसार्न्नक मिको आपून्िििाई सहज बनाइनेछ । 

12. अगािन्नक कृन्ष उत्पािनमा जोड न्िइनेछ जसका िान्ग अगािन्नक उत्पािन गने कृषकिाई उन्चि प्रोत्साहन गररनेछ । 
13. कृन्ष न्बमा िथा पश ुन्बमा कार्िक्रमिाई थप व्र्वन्तथि गररनेछ । 
14. कृन्षको आधुन्नकीकरण एवं व्र्वसार्ीकरणका िान्ग कृषक एवं कृन्ष प्रान्वन्धकिाई आवश्र्क िान्िम प्रिान गररनछे । 

15. कृन्षको आधुन्नकीकरण र व्र्वसार्ीकरणका िान्ग उदनि न्कन्समको बीउ,न्बजन र प्रन्वन्ध हतिादिरण गररनेछ । 
16. रैथाने बािी प्रवद्धिन कार्िक्रम (बािी न्वकास कार्िक्रम) िाई न्नरदिरिा न्िइनेछ ।  
17. कृन्ष उत्पािनको न्वतिार एवं बजारीकरणको िान्ग कृन्ष उपज संकिनको उन्चि व्र्वतथा गररनछे । 

18. व्र्वसान्र्क कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गनि गाउँपान्िका उत्कृष्ठ कृषक पुरतकार तथापना गररनछे । 
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19. गाउँपान्िका न्भिका कृषकहरुको िथ्र्ाङ्क एकीकृि गनि न्कसान सूचीकरण कार्िक्रम िथा कृन्ष, पशपुंक्षी िथा मत्तर् िथ्र्ाङ्क 
अध्र्ावन्धक कार्िक्रम संञ्चािन गररनछे । 

20. पशुको नश्ल सुधारका िान्ग  नर्ाँ प्रन्वन्धको न्वकास र प्रर्ोग गररनेछ । 

21. बाख्रा पकेट क्षेि अदर् वडाहरुमा पन्न न्वतिार गरर नर्ाँ न्कसान उत्पािन गररनछे । आगामी आन्थिक वषिमा ६ न.ं वडािाई बाख्रा पकेट क्षेि 
घोषणा गररनेछ । 

22. िधु उत्पािनिाई प्रोत्साहन गरी सहकारी मार्ि ि संकन्िि िधुिाई प्रन्ि न्िटर रु १ रुपैर्ा ५० पैसा अनिुान न्िइनेछ । 
23. व्र्वन्तथि पशुपािनको िान्ग भकारो सुधार र गोठ सुधार कार्िक्रमिाई न्नरदिरिा न्िइनछे  । 
24. पशुमा िाग्ने रोगहरु पन्हचान गरी समर्मान ैउपचारको िान्ग इन्पन्डन्मर्ोिोजी रोपन्टिङ्ग कार्िक्रम संञ्चािन गररनछे । 

उद्योग, बामर्ज्य िथा आपूमिि िर्ि ः- 

25. बदिीपुर गाउँपान्िकाको बहृत्तर र सविपन्क्षर् न्वकासको िान्ग र्सै आन्थिक वषिमा बहृत्तर िगानी सम्मेिन आर्ोजना गरर साना र मझौिा 

उद्योग मार्ि ि रोजगार न्सजिना गररनेछ । 

26. बदिीपुरे जनिािे उपभोग गन ेबतिुहरुको उत्पािनिाई अन्भवनृ्द्ध गनि साना उद्योग तथापनाको िान्ग आवश्र्क िान्िम र प्रान्वन्धक 

सहर्ोग उपिब्ध गराउिै उद्योग तथापना गनि प्रोत्साहन गने नीन्ि अबिम्बन गररनेछ । 

27. बदिीपुरमा तथापना भएका सबै प्रकारका व्र्ापाररक संतथा, औधोन्गक संतथा, न्वत्तीर् संतथा िगार्ि सम्पूणि संघ संतथाहरुको न्वषर्गि 

प्रोर्ाइि बनाई करको िार्रामा ल्र्ाउने नीन्ि अविम्बन गररनेछ । 

28. कर प्रणािीिाई व्र्वन्तथि बनाई असि करिािािाई पुरतकृि गररनछे । 

29. तवंर्मकर घोषणा पद्धन्ििाई प्रोत्साहन गरर करिािा न्शक्षािाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

30. उपभोक्ता न्हि संरक्षण गनि न्नर्न्मि रुपमा बजार अनगुमन िथा न्नर्मन गररनछे । 

31. कर बढी संकिन हुन ेक्षेिको न्वकासिाई प्राथन्मकिामा रान्ख गाउँ र सहरका जनिा वीचको सम्बदध सुमधुर बनाइनछे । 

32. साना िथा घरेिु उद्योग,परम्परागि पशेा व्र्वसार्को तथापना, न्वकास, न्वतिार िथा संरक्षण र प्रवद्धिनमा न्वशषे जोड न्िईनेछ । 

33. न्नमािणन्धन औद्योन्गक ग्रामको समर्मानै सम्पदन गनिको िान्ग आवश्र्क पहि गररनछे। 

34. तथानीर् आवश्र्किाका आधारमा आर् िथा रोजगार अन्भवनृ्द्धका िान्ग मन्हिा, िन्िि, आन्िवासी/जनजािी र न्वपदन समुिार्िाई 

िन्क्षि गरी िघु उद्यम न्वकास (मेड मोडि) बमोन्जम रु्वाहरुिाई सीपमुिक िान्िम मार्ि ि नर्ाँ उद्यमी न्सजिना गररनछे । 

35. तथानीर् उत्पािनको उत्पािकत्व र बजारीकरण वनृ्द्ध गनि प्रान्वन्ध हतिादिरण कार्िक्रम संञ्चािन गररनेछ । 

36. हाि संञ्चािनमा नरहेका उद्यम िर पुनथािपना गनि चाहन ेिथा सञ्चािनमा रहेका उद्यमको तिरोदनिीको िान्ग आवश्र्क पनि सक्न े

सहर्ोगका क्षेिमा पुनिािजकी र एड्भादस सीप न्वकास िान्िम कार्िक्रम संञ्चािन गररनेछ । 

37. तथानीर् मौन्िक तथान न्वशेष उत्पािनको पन्हचान गरर बजार सम्भाव्र्िा अध्र्ार्न गरी उक्त उत्पािनको ब्रान्डडङ्ग गररनेछ । 

पयिटन िर्ि ः- 

38. गडडकी प्रिशेको िोस्रो पर्िटन्कर् गदिव्र् एवं पहाडकी रानीको नामिे पररन्चि बदिीपुर साथै ६ वटै वडामा पर्िटन्कर् तथिहरुको िीगो 

न्वकास गरर संरक्षण सम्बद्धिन र प्रवद्धिन गरर बदिीपुर गाउँपान्िकािाई पर्िटन्कर् केदर न्नमािण गनुिका साथै पर्िटन ऐन बनाई न्नर्मन 

गररनेछ । 

39. बदिीपुर बजारिाई न्बशषे संरन्क्षि क्षेि घोषणा गरी संरक्षण र संम्वद्धिन गररनेछ । 

40. पान्िका न्भि रहेका पर्िटन्कर् गाउँहरु प्राथन्मकिाको आधारमा नमुनाको रुपमा न्वकास गिै िन्गनेछ । 

41. पान्िका न्भि रहेका पर्िटनसंग आवद्ध संतथाहरुिाई सन्क्रर् र संगन्ठि बनाउिै पर्िटन गन्िन्वन्ध संञ्चािन गररनेछ । 

42. उज्र्ािो बदिीपुर अदिगिि उज्र्ािो गाउँ अन्भर्ान संञ्चािन गररनछे । 

43. न्शद्ध गुर्ा, पाििद्वारी गुर्ा, हुतिांकोट िरबार, मुकुदिेश्वरी पिमागि, चदरकोट गढी, थानीमाई, भुकभुके पर्िटन्कर् क्षेि िगार्िका 

पर्िटन्कर् तथिहरुको संरक्षण, सम्वद्धिन र प्रवद्धिन गररनेछ । 

44. पर्िटन िन्क्षि उत्पािन प्रवद्धिनिाई प्रोत्साहन गरर थप रोजगारी न्सजिना गररनेछ । 

45. होमतटेहरुको संरक्षण सम्वधिन र प्रवद्धिन गरर होमतटे सन्कि टको न्वकास गररनेछ । 

46. सहान्सक पर्िटनहरु न्जप फ्िाइङ्ग, प्र्ाराग्िाइन्डङ्ग, रक क्िाईन्मङ्गको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । 

47. बदिीपुरमा आउने पर्िटकहरुको िगि रातन र होमतटे, होटिहरुको एकीकृि जानकारी गराउन पर्िटन सूचना केदरको तथापना गररनछे । 

48. मुकुदिेश्वरी पिमागिको न्नमािणिाई न्नरदिरिा न्िि ैहार् म्र्ाराथन, साईन्क्िङ्ग जतिा प्रन्िर्ोन्गिा आर्ोजना गररनेछ । 
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49. पर्िटन्कर् नगरी बदिीपुर बजारमा रहेका न्बदिवान्सनी मन्दिरबाट भैसेखार, खड्गमाई र टुन्डखेि सम्म ढुङ्गा छपनी कार्ि सम्पदन गरर 

पर्िटन प्रवद्धिन कार्ििई सबि बनाइनेछ । 

50. ग्रान्मण होमतटेको प्रवद्धिन गनि होमतटे माटि संञ्चािन गररनछे । 

सहकारी िर्ि ः- 

51. एक गाउँ एक सहकारी अवधारणाको न्वकास गररनेछ ।  

52. सहकारीको माध्र्मद्धारा समाजमा छररएर  रहेको पूँजीिाई  एकन्िि गरर नागररकमा बचि गन ेबानीको न्वकास गररनछे । 

53. सहकारी मार्ि ि सविसाधारणिाई सहुन्िर्ि िरमा कजाि उपिब्ध गराउन ेव्र्वतथा न्मिाइनेछ । 

54. सहकारीको क्षमिा न्वकासका िान्ग आवश्र्क िान्िमको व्र्वतथा न्मिाइनेछ । 

55. कृन्ष सहकारीिाई न्वशेष अनिुानको व्र्वतथा गररनेछ । 

56. तथानीर् सहकारी संतथाको गठन, संञ्चािन, व्र्वतथापन िथा न्नर्मनको िान्ग एकीकृि तथानीर् सहकारी ऐन, न्नर्म, कानून िथा 

मापिडडको न्नमािण गररनेछ । 

सम्मान्नि गाउँसभाका सितर्ज्र्ूहरु, 

सािामजक मिकास 

मशक्षा िर्ि ः- 

57. आधारभुि िहसम्मको न्शक्षािाई प्रविधन गरी न्वपदन, कमजोर िथा न्पछन्डएको वगि क्षेिका बािबान्िकाको न्वद्यािर्मा पहुँच पुर ्र्ाउन 

एवं न्वद्यािर्मा न्टकाईरातन न्वपदन िन्क्षि प्रोत्साहनका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

58. प्रान्वन्धक न्शक्षािाई न्बशेष जोड न्िइनेछ । 

59. गाउँपान्िका न्भि रहेका सबै सामुिान्र्क न्वद्यािर्हरुमा न्िवा खाजाको कार्िक्रमिाई न्नरदिरिा न्िइनछे । 

60. शैन्क्षक गुणतिर सुधारको िान्ग न्वषर्गि, कक्षागि र न्वद्यािर् तिरको शैन्क्षक उपिन्ब्ध मापन गरर सामिुान्र्क न्शक्षामा आकषिण 

बढाइनेछ । 

61. गाउँपान्िका न्भि रहेका गररब िथा जेहेदिार प्िस टु पास गरेका ६ जना न्वद्यान्थिहरुिाई छािवनृ्ि वान्षिक रुपमा प्रिान गररन े नीन्ि 

अविम्बन गररनेछ । 

62. न्शक्षा क्षेििाई राजनैन्िक हतिक्षेपमुक्त गरर न्वद्यािर्िाई शान्दि क्षेि बनाइनेछ । 

63. तथानीर् पाठ्र्क्रम न्नमािण गरर आधारभूि िहमा  िागु गररनेछ । 

64. शैन्क्षक गुणतिर सुधारको िान्ग एकई परीक्षाको नीन्ि अबिम्बन गररनेछ । 

65. शैन्क्षक गुणतिर सुधारको िान्ग न्शक्षकहरुको प्रधानध्र्ापकसंग र प्रधानध्र्ापकहरुको गाउँपान्िकासंग कार्िसम्पािन सम्झौिा गररनेछ । 

66. शैन्क्षक गुणतिररर्िाको आधारमा िडड िथा परुतकारको नीन्ि अविम्बन गररनेछ । 

67. न्वद्यािर्िाई वािावरणीर् क्षेि घोषणा गरर शादि, न्सिि र सुरम्र् वािावरणमा पढ्न पाउन ेन्तथन्िको न्सजिना गररनेछ । 

68. गाउँपान्िकामा रहेका सवै सामुिान्र्क न्वद्यािर्हरुको संरक्षण र सम्बद्धिनको िान्ग गाउँपान्िकामा एक ममिि संभार कोषको तथापना 

गररनेछ । 

69. एक न्वद्यािर् एक न्वज्ञान प्रर्ोगशािा न्वकासको अवधारणािाई क्रमश सवै न्वद्यािर्हरुमा पुर्ािइनेछ  । 

70. साविजन्नक न्वद्यािर्को शैन्क्षक गुणतिरमा अन्भवनृ्द्धका िान्ग न्वद्यािर्मा कार्िरि न्शक्षकहरूिाई उन्चि िान्िमको व्र्वतथा गररनेछ । 

71. न्वद्यािर्मा न्वद्याथी भनाि िर शिप्रन्िशि पुर्ािइनेछ । 

72. सामुिान्र्क न्वद्यािर्हरुमा अपाङ्गमैिी, कन्म्िमा आधारभूि खानेपानी िथा शौचािर्रु्क्त र न्शक्षण न्सकाई कार्ििाई सहर्ोग पुग्न े

सुरन्क्षि पूवािधार न्वकासमा जोड न्िईनछे । 

73. सम्पूणि जनप्रन्िन्नन्ध िथा राष्ट्रसेवक कमिचारी एवं न्शक्षकहरुिे आफ्ना सदििीहरुिाई सरकारी न्वद्यािर्मा अन्नवार्ि पढाउनुपने नीन्ि 

न्िइनेछ । 

74. सामुिान्र्क न्वद्यािर्को शैन्क्षक गुणतिर सुधार गनि न्वद्यािर्को न्नर्न्मि अनुगमन गररनछे । 

75. एक न्वद्यािर् एक कम्पुटर अन्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

स्िास््य िर्ि ः- 
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76. बदिीपुर अतपिािको सुढृढीकरण गररनेछ, १५ शैर्ाबाट ५० शैर्ा बनाउन पहि गररनछे । न्वशषेज्ञ सेवा सन्हिको तवातथ्र् सेवा उपिब्ध 

गराउन पहि गररनेछ । 

77. बदिीपुर गाउँपान्िकाका सबै जनिाहरुको तवतथ्र्िाई मध्र्नजर रातिै तवतथ्र् न्बमा कार्िक्रमिाई न्वतिार गररनछे । 

78. सरकारी अतपिाि िथा सामुिार्ीक तवातथ्र् संतथाहरुको न्वश्वसन्नर्िा अन्भवृन्द्ध गिै तवातथ्र् सामाग्री र औषन्धको उपिब्धिािाई 

सुन्नन्िििा गररनेछ । 

79. बदिीपुर गाउँपान्िका न्भि रहेका प्रत्रे्क तवातथ्र् केदरमा मन्हनाको १ न्िन न्वशषेज्ञ न्चन्त्कसक सन्हिको तवातथ्र् सेवाको सुन्नन्िििा 

गराइनेछ । 

80. न्वन्भदन महामारी रोग बाट बच्नको िान्ग चिेनामूिक कार्िक्रम संञ्चािन गररनेछ । 

81. मगृौिा सम्बदधी रोग न्नवारणका िान्ग जनचेिना जगाउिै बदिीपुर अतपिािमा मगृौिा डार्िन्शस केदर तथापना गररनेछ । 

82. एक घर एक शौचािर् अन्भर्ानिाई पूणििा न्िइनेछ । 

83. बदिीपुर अतपिािमा िदि सेवा र आंखा रोग उपचार सेवा सुचारु गररनेछ । 

84. जनसंतर्ा र भूगोिको आधारमा तवातथ्र् इकाई तथापनाको नीन्ि अविम्बन गररनेछ । 

85. बदिीपुर अतपिाि र धरमपानी तवातथ्र् केदरको िान्ग १/१ वटा एम्बुिेदसको व्र्वतथा गररनेछ । 

86. व्र्न्क्तगि तवातथ्र्िाई मध्र्नजर राति ैआफ्नो तवातथ्र्को बारेमा जानकारी प्राप्त गनि १ बषिको १ न्िन मरेो तवातथ्र् अन्भर्ान कार्िक्रम 

संञ्चािन गररनेछ । 

87. आंखा नाक, कान, घाटी िथा मुख तवातथ्र् सम्बदधमा समिुार्तिरमा अन्भमुन्खकरण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

खानेपानी िर्ि ः- 

88. बदिीपुर गाउँपान्िका न्भि एक घर एक धारा अन्भर्ान कार्िक्रम संञ्चािन गररनेछ । 

89. अपुरा खानेपानी र्ोजनाहरुिाई सम्पदन गररनेछ । भुमसे न्डपबोररङ् िथा बाङ्गेन्समि खानेपानी आर्ोजनािाई आगामी आन्थिक वषिन्भि 

सम्पदन गने गरर कार्ि अगाडी बढाइनेछ । 

90. आगामी ५ वषिन्भि सबै घरधुरीिाई सर्ा एवं तवच्छ खानेपानी उपिब्ध गराइनेछ । 

91. पानीका मुहानको संरक्षण एवं सम्वद्धिनमा न्वशेष जोड न्िइनेछ । 

92. खानेपानीको न्विरण प्रणािीिाई थप प्रभावकारी एवं व्र्वन्तथि गररनछे । 

93. परम्परागि पानी पोखरी, ढुङ्गेधारा र मुिको संरक्षण गने कार्िक्रम संञ्चािन गररनछे । 

संस्कृमि प्रिर्द्िनिर्ि ः- 

94. गाउँपान्िकान्भि रहेका संतकृन्िहरुको संरक्षण र प्रवद्धिन गनि न्वषशे पहि गररनेछ। साथ ैचाडपवि,सामान्जक रीन्िररवाजिाई भड्न्किो 

रुपमा नमनाई सामादर्रुपिे मनाउन जनसचिेनामुिक कार्िक्रमहरु संञ्चािन गररनेछ । 

95. समाजका अशादिी, न्बबाि िथा झै-झगडािाई न्नरुत्सान्हि गिै चिेनामुिक कार्िक्रम संञ्चािन गररनेछ । 

96. वषिको एक पटक कन्विा,गजि,वकृ्तत्वकिा िगार्िका सान्हन्त्र्क कार्िक्रम आर्ोजना गररनेछ । 

97. बदिीपुर सांकृन्िक केदर न्नमािण गररनेछ । 

98. पर्िटकीर्, पुरािान्त्वक, ऐन्िहान्सक एवं सातकृन्िक न्वशेषिारु्क्त बदिीपुर बजारको मौन्िकिा संरक्षण गनि न्वशषे पहि गररनेछ । 

युिा िथा रोजगारिर्ि ः- 

99. रु्वाहरुिाई बजार िन्क्षि कार्िक्रम संञ्चािन गरी िान्िम मार्ि ि तवरोजगार बनाइनछे । 

100. रु्वा िन्क्षि साना िथा घरेिु उद्योग तथापनाको िान्ग प्रोत्साहन गररनेछ । 

101. बदिीपुरको पर्िटनिाई मध्र्नजर रान्ख हतिकिाका सामान उत्पािन गन ेिान्िमबाट िक्षिा अन्भवनृ्द्ध गरर तवरोजगार न्सजिना गररनछे । 

102. गाउँपान्िकामा उपिब्ध हुन ेस्रोि िथा साधनहरुिाई एकीकृि गरर रोजगारी प्रवद्धिन गनि प्रधानमदिी रोजगार कार्िक्रम मार्ि ि “रु्वा 

रोजगारीकािान्ग रुपादिरण पहि” कार्िक्रम संञ्चािन गररनेछ । 

103. न्नमािण व्र्वसान्र्बाट सम्पदन हनुे आर्ोजनाहरुमा रोजगार सेवा केदरमा सुन्चकृि बरोजगारहरुिाई संिग्न गराउन प्राथन्मकिा न्िनपुन े

प्रचन्िि कानूनिाई मजबुि बनाइनेछ । 

104. एक रु्वा एक सीप अन्भर्ानको रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 
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105. बैिेन्शक रोजगारबाट र्न्कि एका रु्वाहरुिाई उनीहरुको ज्ञान, सीप र िक्षिा र अनुभवका आधारमा व्र्वसान्र्क बनाउन प्रोत्साहन गररनेछ 

। 

106. रोजगारी सजृना गनि पान्िका तिरमा एक रोजगार कोषको तथापना गररनछे । 

107. बैिेन्शक रोजगारीमा रहेका कामिार र कामिारका पररवारको उन्चि संरक्षण गन,े गदिव्र् मुिुकमा सुरन्क्षि र सम्मानजनक रुपमा काम 

गनि सक्न ेगरी कामिारिाई सूचना, सीप, परामशि िगाएिका सहर्ोग प्रिान गनिका िान्ग सुरन्क्षि आप्रवासन पररर्जना (सामी) िाई अझ 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

108. वैिेन्शक रोजगारीमा जान चाहने सम्भान्वि कामिारहरुिाई गहन अन्भमुखीकरण कार्िक्रम संञ्चान गररनछे । 

109. वैिेन्शक रोजगारीबाट र्न्कि एका, तविेशमै तवरोजगार हनु चाहने रु्वाहरुका िान्ग अध्र्क्षसंग रु्वा तवरोजगार कार्िक्रम संञ्चािनमा 

ल्र्ाइनेछ । 

110. न्वकास न्नमािणका र्ोजनाहरु छनौट गिाि श्रममुिक (Labour Intensive) र्ोजनािाई प्राथन्मकिा न्िि ैप्रधानमदिी रोजगार कार्िक्रमको 

प्रभावकारी कार्ािदवर्नको िान्ग आवश्र्क रकम िागि साझेिारी गरर रोजगारी न्सजिना गररनेछ । 

111. िन्क्षि वगिका नागररकहरुिाई िघु उद्यम न्वकास कार्िक्रम अदिगिि अन्ि न्वपदन िथा िन्क्षि वगिका समुिार्िाई प्राथन्मकिा न्िई 

सीपमुिक िान्िम मार्ि ि तवरोजगारी र तवबिम्बन न्वकास गररनेछ । प्रधानमदिी रोजगार कार्िक्रम अदिगिि सूचीकृि हुने बेरोजगार 

व्र्न्क्तहरुको क्षमिा न्वकास गरर िक्ष र अधििक्ष न्वकास गनि सो कार्िक्रम र िघुउद्यम न्वकास कार्िक्रम बीच आवश्र्क समदवर् तथान्पि 

गररनेछ । 

 

िैङ्मगक सिानिा िथा सािामजक सिािेशीकरर्िर्ि ः- 

112. मन्हिाहरुको क्षमिा अन्भवनृ्द्ध र तवरोजगार बनाउनको िान्ग टोि टोिमा सीप मुिक िान्िमको व्र्वतथा गररनेछ । 

113. मन्हिा न्हंसा, िैङ्न्गक न्हंसा,घरेिु न्हंसा, िाईजो प्रथा, बाि न्बबाह, बािश्रम, बहुन्ववाह,बोक्सी प्रथा जतिा समान्जक कुररिी 

न्नर्दिणको िान्ग टोि न्वकास संतथा, सामिुान्र्क संतथा िथा आमा समुहसंगको सहकार्िमा बहस पैरवी िथा  सचिेनामुिक कार्िक्रम 

िजुिमा गरर  संञ्चािन गररनेछ । 

114. सुत्केरी मन्हिाहरुिाई एम्बुिेदस सेवा न्नशुल्क गररनछे । 

115. जेष्ठ नागररक सेवा केदर र अन्िन्थ गहृ न्नमािण गररनेछ । 

116. सवै प्रकारका सामान्जक सुरक्षा भत्तािाई वडा वडामा न्विरण गररनेछ । 

117. बाि अन्धकार सुन्नन्िििाको िान्ग बािमैिी तथानीर् शासनको प्रवधिन र बाि संञ्जाि गठन गरर कार्िक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

118. अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुको सम्मान पूविक एवं मर्ािन्िि जीवन र्ापनको िान्ग वतिुगि टेवा सन्हिको सीप न्वकास िथा क्षमिा न्वकास 

कार्िक्रमहरु संञ्चािन गरर अपांगिा भएका व्र्न्क्तहरुको आर् आजिन क्षमिा मनोबि र आत्म सम्मानमा वनृ्द्ध गन ेनीन्ि न्िइनेछ । 

119. जेष्ठ नागररक, मन्हिाहरुको न्नर्न्मि तवातथ्र् परीक्षणका िान्ग गाउँघर न्क्िन्नक संञ्चािन गररनछे । 

120. सामान्जक न्वभेि िथा मन्हिा न्हंसा दरू्नीकरणका िान्ग सामान्जक समावेन्शकरण सम्बदधी नीन्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गरर कार्ािदवर्नमा 

ल्र्ाइनेछ । 

खेिकुि िथा िनोरञ्जनिर्ि ः- 

121. बदिीपुर गाउँपान्िका अदिगििका ६ वटै वडामा वडा तिररर् खेि मैिान न्नमािण गररनछे । 

122. र्ोगाभ्र्ास आरु्वेि न्शक्षाको प्रचार प्रसार र व्र्वहार उपर्ोन्ग बनाइनेछ । साथै पान्िका तिरको न्जम हि न्नमािण गररनेछ । 

123. बषिको एक पटक हार् म्र्ाराथन िौड गररनछे । 

124. सबै प्रकारका खेिहरुको संरक्षण एवं प्रवद्धिन गररनछे । 

सम्मान्नि गाउँसभाका सितर्ज्र्ूहरु, 

पूिािधार मिकास 

स्थानीय सडक, पुि िथा झोिुङ्गेपुििर्ि ः- 

125. बदिीपुर- डुमे्र मागिको तिरोदनन्ि गिै बदिीपुर ररङ्गरोड कािोपिे गररनेछ । 

126. पाच-ेढाडखोिा-सुकौरा-शेराटार-बदिीपुर मोटर मागि तिरोदनिी गरर नगर बस संञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 
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127. बदिीपुर-धरमपानी मोटर बाटो बाहै मन्हना चल्न सक्ने गरी तिरोदनिी गरर बस सेवा संञ्चािन गररनेछ । 

128. बदिीपुर गाउँपान्िका न्भि रहेका मोटर मागिहरुको तिरोदनिी गि ैखडड खडड गरी कािो पिे अन्भर्ान संञ्चािन गररनछे । 

129. सडक,पुि िथा भवन न्नमािण गिाि प्राकृन्िक प्रकोप दरू्नीकरणका उपार्हरुिाई अविम्बन गररनेछ । 

130. न्बकासे आर्ोजनाहरुिाई कानूनी जगमा टेकेर उपभोक्ता सन्मन्ि मार्ि ि सञ्चािन गने नीन्ि अबिम्बन गररनछे । 

131. पान्िका न्भि रहेका मोटर मागिहरुको प्राथन्मकिातिर न्नधािरण गरी कािोपिे अन्भर्ान संञ्चािन गररनछे । 

132. िुिनात्मक रुपमा बढी िागि पने र्ोजनाहरु प्रिेश सरकार र केदर सरकार संग समदवर् गरी कार्ि प्रकृर्ा अगाडी बढाइनेछ । 

133. बदिीपुर बजारमा िेन्खएको अव्र्वन्तथि पान्कि ङ्गिाई बदिीपुर बसपाकि को रुपमा सुरन्क्षि व्र्वतथापन गररनछे । बदिीपुर बजारमा 

पान्कि ङ्ग समतर्ा िीघिकान्िन रुपमा समाधान गररनेछ । 

134. सडक संञ्जाि न्वतिार िथा न्वकास कार्ििाई व्र्वन्तथि बनाउन सडक र्ािार्ाि गुरुर्ोजना न्नमािण गररनछे । 

135. एकीकृि भु-उपर्ोग र्ोजना, र्ािार्ाि गुरु र्ोजना, वािावरण व्र्वतथापन र्ोजना समेिका न्वषर्वतिुहरुिाई समेटेर बदिीपुर आवान्धक 

न्वकास र्ोजना िजुिमा कार्ि सम्पदन गररनेछ । 

136. भौन्िक पूवािधार न्वकासमा साविजन्नक –न्नजी साझेिारीिाई न्वशेष प्राथन्मकिा न्िइनेछ । 

137. बािमैिी िथा अपाङ्गमैिी पूवािधार न्नमािणको िान्ग बािमैिी िथा अपाङ्गमैिी नीन्ि िजुिमा गरी सो को कार्ािदवर्नमा जोड न्िइनेछ । 

138. न्नन्मिि पूवािधारहरुको ममिि संभार एवं िीगो व्र्वतथापनका िान्ग िाभग्राहीको र्ोगिान सन्हि ममिि संभार कोष तथापना गरर 

कार्ािदवर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

139. न्नमािणन्धन, न्नन्मिि एवं आगामी न्नमािण हुन ेपूवािधारको गणुतिररर्िा अन्भवनृ्ि गनि साथै भुक्तानी प्रणािीिाई सहज र व्र्वन्तथि बनाउन 

भौन्िक पूवािधार गुणतिर मापन प्रर्ोगशािा तथापना गनि पहि गररनछे । 

भिन िथा सहरी मिकासिर्ि ः- 

140. कृन्ष, पशु, न्शक्षा िथा वडा कार्ाििर्, तवातथ्र् केदर िगार्िका कार्ाििर् भवन न्नमािण कार्ििाई अगाडी बढाइनेछ । 

141. भवन न्नमािण िथा सहरीकरण कार्ििाई व्र्वन्तथि बनाउन साथै सुरन्क्षि भवन न्नमािण गनि  रान्ष्ट्रर् भवन संन्हिा अनरुुप तथानीर् भवन 

मापिडडको िजुिमा गरर िाग ुगररनछे । 

142. पुरान्त्वक ऐन्िहान्सक सहरको रुपमा पररन्चि बदिीपुर बजारको मौन्िकिािाई जोगाउन भवन मापिडडको न्नमािण गरर िागु गररनेछ । 

143. बदिीपुरिाई मौन्िक सहरको रुपमा न्वकास गिै डुमे्र, न्वमिनगर, न्पप्िे बजारिाई सर्ा सुघ्घर साथै व्र्ापाररक केदरको रुपमा न्वकास 

गररनेछ । 

144. जोन्खमरु्क्त तथानमा रहेका वन्तिहरुिाई सुरन्क्षि ठाउँमा तथानादिरण गररनेछ । सुरन्क्षि मानव बन्ति न्वकास नीन्ििाई अबिम्बन 

गररनेछ । 

145. पान्िका न्भि रहेका मौन्िकिा बोकेका पौरान्णक घरहरुको संरक्षण गररनेछ । 

146. सडक मापिडड अनुसार नक्सा पास गरी घर बनाउने न्नर्मिाई कडाईका साथ िाग ुगररनेछ । 

147. शहरी न्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ािदवर्न गररनेछ । 

148. जनिा आवास कार्िक्रम अदिगिि १ वडा १ घर न्नमािण गन ेनीन्ि अबिम्बन गररनछे । 

मसंचाईिर्ि ः- 

149. खेिीर्ोग्र् जन्मन, खोिा नािा िथा जिासर्को उपिब्धिाको अवतथा हेरर कृन्ष उत्पािन िथा उत्पािकत्व अन्भवनृ्द्ध गनि न्संचाई 

पूवािधारहरुको न्नमािण गररनछे । 

150. सहकारी िथा समिुार्को सहभान्गिामा आधाररि न्संचाई प्रणान्िको व्र्वतथापनमा जोड न्िइनछे । 

151. न्सचाई प्रणािीको िीगोपनाका िान्ग उपभोक्ताहरुको स्रोि सन्हिको सहभान्गिामा सो को न्नर्मन, ममिि संभार, व्र्वतथापन र उपर्ोगमा 

जोड न्िईनछे । 

उजाि, िघु िथा साना जिमिदु्यििर्ि ः- 

152. परम्परागि काठे पोि िाई आधुन्नक न्तटि पोििे न्वतथापन गररनेछ । 

153. बैकन्ल्पक िथा नवीकरणीर् उजाि प्रन्वन्धको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

154. बैकन्ल्पक एवं नवीकरणीर् उजािको न्वकास र न्वतिारका िान्ग अनुिानको व्र्वतथा गररनेछ । 

155. गाउँपान्िका न्भि सौर्ि वत्ती र गोबर ग्र्ास प्िादट जडानको िान्ग अनुिानको व्र्वतथा गररनछे । 
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156. न्वद्युिीर् िार र पोिहरूिाई  व्र्वन्तथि गररनेछ । 

सूचना प्रमिमध िर्ि ः-  

157. सेवा प्रवाहमा  आधुन्नक सूचना प्रन्वन्धको प्रर्ोगिाई न्वशेष जोड न्िइनछे । 

158. कमिचारी, जनप्रन्िन्नन्ध र न्वद्यािर्का न्शक्षकहरुिाई सुचना प्रन्वन्ध प्रर्ोगसम्बन्दध अन्भमुखीकरण कार्िक्रम संञ्चािन गररनछे । 

159. सवै वडाहरूिाई सूचना प्रन्वन्धसंग आवद्ध गररनछे । 

160. सबै न्वद्यािर्मा इदटरनटे जडान  गरी न्वद्यािर्िाई सूचना प्रन्वन्धमैिी बनाइनेछ । 

161. न्वद्युिीर् माध्र्मवाट गररने भुक्तानी प्रकृर्ािाई प्रभावकारी र थप व्र्वन्तथि बनाइनछे । 

162. कार्ाििर्को कामकाजिाई paperless बनाउन सूचना प्रन्वन्धिाई न्वशेष प्राथन्मकिा न्िईनछे । 

163. गाउँपान्िका न्भि Free WiFi को ब्र्वतथा गररनेछ । 

 

 

सम्मान्नि गाउँसभाका सितर्ज्र्ुहरु, 

िन,  िािािरर् िथा मिपि व्यिस्थापन  

िन िथा भु-संरक्षर्, िािािरर् संरक्षर्, मिपि् व्यिस्थापन िर्ि ः- 

164. प्रत्रे्क वडामा वडा अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा वडा न्वपि ्व्र्वतथापन सन्मन्ि गठन गरर कार्ि संञ्चािन गररनेछ । 

165. आगिान्गबाट बच्नको िान्ग िमकि सेवािाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

166. भू-क्षर् र बाढी पन्हरो न्नर्दिणका िान्ग बार्ो ईदजन्जन्नर्ररङ्गमा ध्र्ान न्िई सडक छेउछाउमा वकृ्षारोपण कार्िका साथ साथै खािी 

जग्गामा वकृ्षारोपण गरर हराभरा बनाइनेछ । 

167. प्रारन्म्भक वािावरणीर् परीक्षण र वािावरणीर् प्रभाव मुल्र्ांकन गरर प्रचन्िि नीन्ि, कानून िथा मापिडडको पािना गरर निीजदर् पिाथि 

ढुङगा, न्गट्टी, बािुवाको उत्खनन् संकिन, प्रशोधन, ओसारपसार र न्वक्री न्विरण िाई व्र्वन्तथि बनाइनेछ साथ ैप्रकृर्ा पुरा नगरर 

खोन्िएका क्रसर उद्योग बदि गररनेछ । 

168. प्िान्िक रन्हि बदिीपुरको पररकल्पनािाई साकार िुल्र्ाइनेछ । 

169. वािावरण संरक्षणका िान्ग बािारवरणमैिी न्वकास कृर्ाकिामा न्वशेष जोड न्िइनेछ । 

170. अवैध वन र्डानी िथा चोरी न्नकासी न्नर्दिणका िान्ग न्वशेष पहि गररनेछ । 

171. न्वपि सूचना केदरको तथापनाका िान्ग आवश्र्क पहि गररनेछ ।न्वपि पूवि सूचनाको संर्दिको न्वकास र न्वतिार गररनेछ । 

172. राहि, उद्धार िथा पुनतथािपना कार्ििाई न्वशेष प्राथन्मकिा न्िइनेछ । 

173. न्वपिक्ो प्रभावकारी व्र्वतथापनका िान्ग तथानीर् न्वपि व्र्वतथापन सन्मन्ििाई थप कृर्ान्शि बनाइनछे । 

174. न्वपि व्र्वतथापन (उद्धार, राहि िथा पुनतथािपन) िान्ग  न्वपि व्र्वतथापन कोषमा कूि पुँजीगि बजटेको दरू्निम ०.५% बजटे 

न्बन्नर्ोजन गररनेछ । 

175. न्वपि व्र्वतथापन (उद्धार, राहि िथा पुनतथािपन) कार्िका प्रहरी, न्जल्िा प्रशासन कार्ाििर्, प्रिेश सरकार, संघीर् सरकार िगार्ि अदर् 

न्नकार्संग समदवर् र सहकार्ि गररनेछ । 

176. वािावरण संरक्षणका र्ोजनाहरु टोि न्वकास संतथा, सामुिान्र्क संतथा, नागररक समाज, न्नजी क्षेि र गैरसरकारी समाज संगको 

सहभान्गिामा कार्ािदवर्न गररनेछ । 

177. जोन्खम संवेिनशीि भू-उपर्ोग र्ोजना िजुिमा गरर िाग ुगररनेछ । 

178. न्वपि ्व्र्वतथापनका िान्ग र्ोजना, रणनीन्ि र कार्ि र्ोजना िजुिमा गरर िागु गररनेछ । 

179. आपिकान्िन कार्िसंञ्चािन केदरको सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

180. उिार राहि सामाग्रीहरुको उपरु्क्त भडडारण व्र्वतथा गररनछे । 

181. कानूनी व्र्वतथा अनुरुप सब ैआर्ोजनाहरुमा संन्क्षप्त प्रारन्म्भक वािावरणीर् प्रभाव मुल्र्ाङ्कन र वािावरणीर् प्रभाव मुल्र्ाङ्कन गन े

कार्ििाई अन्नवार्ि गररनेछ । 

182. BEE र  IEE तवीकृि गन ेसम्बदधी तथानीर् कानून िथा कार्िन्वन्ध िजुिमा गररनेछ । 
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183. वािावरण मैिी बदिीपुर गाउँपान्िका घोषणा गाररनेछ । 

र्ोहरिैिा व्यिस्थापन िर्ि ः- 

184. गाउँपान्िका न्भि उत्सजिन हुने र्ोहोरमैिाको उन्चि र न्िगो व्र्वतथापन गररनेछ । 

185. र्ोहोरमैिाको न्िगो व्र्वतथापनका िान्ग आधुन्नक ल्र्ाडड न्र्ल्ड साईड न्नमािणका िान्ग आवश्र्क पूवािधार न्नमािणको प्रकृर्ा अगान्ड 

बढाइनेछ । 

186. र्ोहोरमैिाको न्िगो व्र्वतथापनका िान्ग अदिर न्नकार् समदवर् र सहकार्ि गररनेछ । 

187. वािावरणीर् प्रभाव कम गने िथा बजार क्षेिबाट न्नतकने र्ोहरमैिािाई वन्गिकरण गरी न्बसजिन गने नीन्ि अबिम्बन गररनछे । 

सम्मान्नि गाउँसभाका सितर्ज्र्ूहरु, 

संस्थागि मिकास, सेिा प्रिाह र सुशासनिर्ि ः- 

188. वडा अध्र्क्षहरुिे मान्सक रुपमा प्रन्िवेिन बुझाउन ेर कार्ि सम्पािन मुल्र्ाङ्कनको आधारमा पुरतकृि गररन ेनीन्ि अबिम्बन गररनछे । 

189. कमिचारी र जनप्रन्िन्नन्धहरुको क्षमिा न्वकासको िान्ग िान्िमको व्र्वतथा गररनेछ । साथ ै पान्िका र वडाहरुमा न्डन्जटि वोडिको 

व्र्वतथा क्रमश न्वतिार गररनेछ । 

190. सबै क्षेिका राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको मनोबि उच्च बनाउिै कामको मुल्र्ाङ्कन गरर सम्मान गररनछे । 

191. राजश्व संकिन, र्ोजना कार्ािदवर्न, सेवा प्रवाहको अवतथा िगार्िका सुचकहरु न्नधािरण गरर उत्कृष्ठ कार्ि सम्पािन गने वडा 

कार्ाििर्िाई गाउँपान्िका नमुना वडा पुरतकार प्रिान गररनेछ । 

192. भ्रष्ट्राचारमा शूदर् सहनन्शििाको नीन्ि अविम्बन गररनेछ। भ्रष्ट्राचार  पूणि रुपमा समाप्त पाररनछे । 

193. कार्ििर्बाट प्रिान गररने सेवा प्रवाहिाई  थप चुति, िरुूति र सेवाग्राहीमैिी बनाइनेछ । 

194. कमिचारीिाई कामप्रन्ि उत्तरिार्ी, जवार्िेही र पारिशी बनाउन उत्तरिान्र्त्व, जवार्िेन्हिा र पारिन्शििामा न्वशेष जोड न्िइनछे । 

195. िोन्कएको समर्, िागि र गुणतिरमा सेवा प्रिान गने व्र्वतथा न्मिाइनेछ । 

196. नागररक वडापिमा उल्िेख भएका कुरािाई कडाईका साथ कार्ािदवर्न गने व्र्वतथा न्मिाइनेछ । 

197. कार्ििर्बाट प्रिान गररने सेवा प्रवाह सम्वदधमा हुने न्ढिासुतिी हटाई समर्म ैसेवा प्रिान गररन ेव्र्वतथा न्मिाइनेछ । 

198. कार्ाििर्मा हेल्प डेतकको व्र्वतथा गररनेछ । साथ ैएकीकृि कार्ि संञ्चािन कक्ष तथापना गरर सवै प्रकारका सेवाहरु सेवाग्राहीिे एकै 

तथानवाट पाउने व्र्वतथा न्मिाईनेछ । 

199. सेवाप्रवाहको तिर मापन गनि नागररक सदिुन्ि सवेक्षण र सेवाग्राही सदिुन्ि सवेक्षण जतिा न्वन्धको अविम्बन गररनेछ । 

200. कमिचारीहरूमा सिाचार र नैन्िकिा कार्म गनि आवश्र्क आचार संन्हिा र मापिडडको न्नमािण गरी कडाईका साथ कार्ािदवर्नमा 

ल्र्ाइनेछ  

201. न्वत्तीर् जोन्खम दरू्नीकरणका िान्ग न्वत्तीर् अनुशासन कार्म गररनेछ । 

202. बेरूज ुदरू्नीकरण गनि बेरूज ुअंकिाई २ प्रन्िशिमा  झानि कार्ाििर्को अन्भिेख र प्रन्िवेिन प्रणािीिाई चुति िरुूति बनाइनेछ। बेरुज ू

र्र्छ्र्ौटिाई अन्भर्ानको रुपमा संञ्चािन गररनछे । 

203. राजतव पररचािन क्षमिा न्वकास गनि राजतव सुधार कार्िर्ोजना िर्ार गरर िाग ुगररनछे । 

204. गाउँसभा संञ्चािन प्रणािीिाई व्र्वन्तथि बनाइनेछ । 

205. कार्िपान्िका बैठक संञ्चािन प्रणािी िथा न्नणिर् प्रणािीिाई व्र्वन्तथि एवं पारिन्शि बनाइनेछ । 

206. एकीकृि, िाित्म्र्, सुतपि एवं िीगो सोचमा आधाररि ऐन,न्नर्म,नीन्ि िथा कार्िन्वन्धहरुको न्नमािण गररनेछ । 

207. आदिररक न्नर्दिण प्रणािी िजुिमा गरी िाग ु गररनेछ । आदिररक न्नर्दिण प्रणािीिाई सुदृढ बनाउन आदिररक िेखापरीक्षणिाई 

प्रभावकारी बनाईनेछ । आदिररक िेखापरीक्षकको क्षमिा न्वकास गररनेछ  । आदिररक िेखापरीक्षण प्रणािीिाई तविदि, तवार्त्त, 

सवि, वतिुन्नष्ठ एवं सुदृढ बनाइनछे । 

208. कमिचारी िथा जनप्रन्िन्नन्धको क्षमिा न्वकास र्ोजना िर्ार गरर कार्ािदवर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

209. िेखापािन िथा प्रन्िवेिन, अनगुमन एवं मुल्र्ाङ्कन प्रणािीिाई व्र्वन्तथि,प्रभावकारी,वतिुन्नष्ठ बनाइनेछ । 

210. गाउँपान्िका अध्र्क्ष र प्रमुख प्रशासकीर् अन्धकृिवीचमा एवं प्रमुख प्रशासकीर् अन्धकृि र सवै शाखा/इकाई वीचमा कार्िसम्पािन 

सम्झौिा गरी कार्ािदवर्नमा ल्र्ाइनेछ । 
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211. मध्र्मकान्िन खचि संरचान िर्ार गरर आवन्धक र्ोजना र मध्र्मकान्िन खचि संरचना अनुरुप बान्षिक बजटे िजुिमा गरर कार्ािदवर्नमा 

ल्र्ाइनेछ । 

212. सभा िथा कार्िपान्िका अदिगिि गन्ठि सन्मन्िहरु साथ ै दर्ार्ीक सन्मन्िको क्षमिा न्वकासका िान्ग िान्िम िथा अन्भमुन्खकरण 

कार्िक्रमको व्र्वतथा गररनेछ । 

213. गाउँपान्िकाको आदिररक सक्षमिा अन्भवनृ्द्धको िान्ग कर िार्राको अध्र्र्न एवं न्बशे्लषण गररनछे । करका िरहरुिाई समर्ानुकुि 

बनाईनेछ । गैरकरका िरहरुिाई िागि प्रभान्व बनाईनछे । 

214. चािु खचि कटौन्ि गने र पूँजीगि खचि बढाउन ेन्िशामा सम्पूणि संर्दिको पररचािन गररनेछ । 

215. सेवा प्रवाह सम्बदधी गुनासो, उजुरी सुदने र सुनाउने िथा त्र्सको समर्मानै समाधान गरी सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको सदिुन्ि अन्भवनृ्द्धमा 

जोड न्िइनछे । 

216. सेवा प्रवाहसम्बन्दध मापिडडहरु न्नधािरण गरर कार्ािदवर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

217. समर्मानै घटना ििाि गने बानीको न्वकास गनि घटनाििाि सप्ताह अन्भर्ान सञ्चािन गररनछे । 

218. सेवा प्रवाहिाई सहज बनाउन आवश्र्किाअनुसार सवै वडाहरुमा घुम्िी सेवाहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 

 

मबमबधः- 

219. भुमीहीन, सुकुम्बासी र अव्र्वन्तथिहरुिाई भुमी आर्ोग मार्ि ि न्नन्िि मापिडडको आधारमा बसोबासको व्र्वतथा सन्हि िािपूजाि 

उपिब्ध गराइनेछ । 

220. साजिवन्नक जग्गा संरक्षण गरर अन्िक्रमण िाई पूणि न्नर्दिण गररनेछ । 

221. बदिीपुर १ अदिगिि सान्वक घाँसीकुवा १ िाई डुमे्र भदसार सहरीको कार्िक्षेिमा समावेश गररनेछ । 

222. जनिाका गुनासो सुदन “हेिो अध्र्क्ष रेन्डर्ो कार्िक्रम” संञ्चािन गररनेछ । 

223. अल्पसंतर्क र िन्ििहरुका हक न्हि संरक्षण र आर् आजिनका िान्ग बदिीपरुमा सीप न्वकास केदर कार्िन्वन्ध िर्ार गरर िाग ुगररनेछ 

। 

सम्िामनि गाउँसभाका सिस्यज्युहरु, 

अदत्र्मा, 

 र्ी नीन्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािदवर्नमा सवै जनिाबाट सहर्ोगको अपेक्षा गिै बदिीपुर गाउँपान्िकाको समग्र न्वकासमा र्ोगिान गन े

जनप्रन्िन्नन्ध, राजनैन्िक िि, वनु्द्धजीन्व, राष्ट्रसेवक कमिचारी, न्शक्षक, नागररक समाज, न्नजी क्षेि, गैरसरकारी क्षेि, सहकारी क्षेि, 

सामुिान्र्क संघ सतथा, सामान्जक अन्भर्ादिा एवं िेश िथा न्विेशमा रहनहुुने सम्पूणि िाजु भाई न्ििी बन्हनीहरुमा हान्ििक धदर्वाि व्र्क्त 

गििछु । 

                                 धदर्वाि नमतकार । 

                                                                                                                सुरेदर बहािरु थापा 

                                                                                                                        अध्र्क्ष 

                                                                                                                                  २०७९ असार १० 

               

           

 
  



 

 
 

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री पंच िाया गुरुङ्गिे एघार  ँगाउँ सभा समक्ष पेश गरुु्भएको 

आ.व. २०७९|८० को राजस्व र व्ययको अनुमान 

 

 
 

आ.व. २०७९|८० को राजस्व र व्ययको अरु्मार् 

(बजेट) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पंच िाया गुरुङ 

संयोजक 

बजेट तथा कायुक्रम िजुििा सलमलत 

बलदिपुर गाउँपालिका 

तर्ह ँ लजल्िा 

गण्डकी प्रिशे 

२०७९  
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सम्मान्नि सभाध्र्क्ष महोिर्, 

गाउँ सभाका सितर्हरू, 

सम्पूणि कमिचारीहरू िथा उपन्तथि महानुभावहरू ।  

• संन्वधानिः नेपाि संघ, प्रिशे र तथानीर् िह गरर ३ िहको  संघीर् िोकिान्दिक गणिदिात्मक शासन प्रणािीमा  प्रवेश गरेसंग ैहाि 

मुिुकमा तथानीर् िहमा िोस्रो कार्िकािको न्नवािचन सम्पदन भइसकेको छ ।  

• तथानीर् िहको न्नवािचनमा भाग न्िइ अमुल्र् मििान गनुिहुने सम्पूणि बदिीपुरबासी आमा, बुवा, िाज,ु भाई, न्ििी, बन्हनी सबैमा 

हान्ििक आभार व्र्क्त गिै  र्स सम्मान्नि गाउँसभाबाट धदर्वाि न्िन चाहदछु । 

• नेपािको राजनैन्िक पररवििनका िान्ग भएका सवै प्रकारका जनआदिोिन, संघषि र क्रान्दिका क्रममा सहािि प्राप्त गनुिहुने सम्पूणि 

सन्हिहरुप्रन्ि भावपूणि श्रद्धादजिी अपिण गििछु साथै जनआदिोिन, संघषि र क्रान्दिको नेितृ्व गरी राजनैन्िक पररवििनिाई साकार पानि 

अग्रणी भुन्मका खेल्नुहुने अग्रजहरुप्रन्ि उच्च सम्मान व्र्क्त गििछु । 

• संघीर् िोकिान्दिक गणिदि नेपािको संन्वधान २०७२ िे िीन िहका सरकारको पररकल्पना गरेको छ । जस अनुसार संघीर् 

िोकिान्दिक गणिदि नेपािको मूि संरचना संघ प्रिेश र तथानीर् गरी िीन रहेको छ । संन्वधानिे नै िीनै िहका सरकारिाई 

कार्िपान्िकीर्, व्र्वतथापकीर् र दर्ार्पान्िकीर् अन्धकार प्रिान गरे अनुसार तथानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ बमोन्जम प्रत्रे्क 

वषिको अषाढ १० गिे गाउँसभामा  आर् र व्र्र्को न्ववरण (बजेट) पेश गने प्रचिन अनुसार आन्थिक वषि २०७९।८० को वान्षिक 

बजेट प्रतििु गनि गईरहेको छु । 

• त्र्सैगरी आ.व. २०७९।८० को वान्षिक बजेट िर्ार गने सदिभिमा पयिटन, कृमष,मशक्षा र पूिािधारः सिृर्द् बदिीपुर मनिािर्को 

आधार भदन ेमूि नारािाई साकार गनि सहर्ोग गनुि हुन ेजनप्रन्िन्नन्ध, नागररक समाज, नीन्ज क्षेि, वनु्द्धन्जवी, पशेाकमी, कमिचारी 

िथा आमनागररकवाट प्राप्त सुझाव एवं सल्िाहिाई आत्साथ गरी सिृर्द् बदिीपुर सुखी बदिीपुरिासी को र्ािामा अगान्ड बढन े

हौसिा प्राप्त गरेको छु । 

• आ.व. २०७९।८० को वान्षिक बजटे िर्ार गने सदिभिमा नपेािको संन्वधान, न्वन्भदन प्रचन्िि ऐन कानून, संघीर् सरकार िथा प्रिेश 

सरकार मागििशिन िथा तथानीर् िहको बजेट िजुिमा सम्वदधी न्िग्िशिन, २०७४ को न्निशेनिाई पािना गरेको छु । 

• न्वन्भदन क्षेिवाट प्राप्त रार्, सुझाव एवं सल्िाहको आधारमा िर्ार पाररएको आ.व. २०७९।८० को वान्षिक बजटे प्रतििु गन ेअनुमन्ि 

चाहदछु । 

 

सभाधर्क्ष महोिर्,  

चािु आ.व. को बजटे खचिको समीक्षा गने अनमुन्ि चाहदछु । 

• आ.व. २०७८।७० मा कूि रु. ५४ करोड ९२ िाख ५१ हजार ८६४ रकम न्वन्नर्ोजन भएकोमा चािु आ.व. को ११ मन्हना सम्म 

रू. २३ करोड ३४ िाख २३८ अथािि कूि बजेटको ४२.४९ प्रन्िशि खचि भएको छ । 

• आ.व. २०७८।७९ मा चािु िर्ि  रू. १४ करोड ५० िाख १२ हजार ९५१ न्वन्नर्ोजन भएकोमा चािु आ.व. को ११ मन्हनामा रू.  

८ करोड ९९ िाख ८ हजार ४७२ अथािि ६२ प्रन्िशि खचि भएको छ । 

• आ.व. २०७८।७९ मा पूँजीगि िर्ि  रू. १८ करोड १५ िाख ४८ हजार ९१३ न्वन्नर्ोजन भएकोमा चािु आ.व. को ११ मन्हना 

सम्म  रू. ४ करोड २३ िाख ३९ हजार ४१० अथािि २३.३२ प्रन्िशि खचि भएको छ  

• आ.व. २०७८।७९ को अदि सम्ममा कूि न्वन्नर्ोन्जि बजटेको ७५ प्रन्िशि खचि हुन ेअनुमान गररएको छ । 

सभाध्र्क्ष महोिर्,  

अब म आगामी आन्थिक वषि २०७९।८० को उिेश्र् िथा प्राथन्मकिा प्रतिुि गििछु । बजेटका उिेश्र् न्नम्नानुसार रहकेा छनः  

क. गाउँपान्िकामा उपिब्ध श्रोि र साधनको अन्धक्तम पररचािन मार्ि ि आन्थिक, सान्मजक र पूवािधारको न्वकास र न्वतिार गनुि । 

ख. सुशासनको प्रविद्धन गिै न्छटो, छररिो एवं चुति िरुूति सेवा प्रिान गनुि  

ग. आन्थिक िथा सामान्जक रूपिे पछान्ड परेका वगि, क्षेि िथा समुिार्िाई उन्चि अवसर प्रिान गरी राज्र्को मूि प्रवाहमा ल्र्ाउनु । 

घ. आन्थिक समानिा कार्म गि ैहुन ेर नहुने बीचको असमानिा दरू्नीकरण गनुि । 

ङ. प्राप्त िाभको समानुपान्िक न्विरण गनुि । 
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च. आर् आजिन िथा रोजगाररका अवसर सजृना गि ैसमदृ्ध बन्दिपुर सुखी बदिीपुर बासीको आधार िर्ार गन े। 

छ. समिामूिक एवं दर्ार्पूणि समाजको न्नमािण गनुि । 

ज. भ्रिाचारको दरू्नीकरण गिै सिाचाररु्क्त समाजको न्नमािण गनुि । 

मान्थ उल्िेन्खि उिेश्र् हान्सि गनि िेहार् अनुसारका क्षेिगि प्राथन्मकिा न्नधािरण गररएको छः  

क. कृन्षको आधनुकीकरण मार्ि ि उत्पािन र उत्पािक्तव वनृ्द्धमा जोड न्िने । 

ख. सेवा प्रवाहिाई गुणतिरीर्, सविसुिभ, पारिशी र प्रन्वन्धमिैी बनाउने । 

ग. आन्थिक रूपिे न्वपदन, न्समादिकृि, अल्पसंतर्क, िन्िि िथा अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरूिाई न्वशेष सुरक्षा िथा संरक्षण प्रिान 

गने । 

घ. शीप न्वकास िथा क्षमिा न्वकास सम्वदधी कार्िक्रम संचािन गरी आर् आजिनमा जोड न्िने । 

ङ. उद्यमन्शििा न्वकासमा जोड न्िन े। 

च. भौन्िक पूवािधारको न्वकासका िान्ग आवश्र्क श्रोि साधनको  व्र्वतथाका िान्ग अदिर सरकार समदवर् र सहकार्िमा जोड न्िने । 

छ. बैिेन्शक रोजगारीवाट र्केका रु्वाहरू शीप, क्षमिा, अनुभव र प्रन्वन्धको  उपर्ोग मार्ि ि रोजगारी सजृनामा जोड न्िन े। 

ज. न्वपे्रषण आर्िाई उत्पािनमूिक क्षेिमा प्रर्ोग गन े। 

सभाध्र्क्ष महोिर्,  

अब म आन्थिक वषि २०७९।८० को अनमुान्नि श्रोि िथा न्वन्नर्ोजन प्रतिुि गििछु । 

   आदिररक आय िर्ि ः – ३ करोड ह ने अनिुान गरेको छु ।  

क. सम्पन्त्त कर वापिः १३ िाख ७३ हजार ७९४ 

ख. भुन्मकर/मािपोि वापि २६ िाख ५१ हजार १०८ 

ग. घरवहाि कर िर्ि ः  २५ िाख ८ हजार ८२४ 

घ. वहाि न्वटौरी कर वापिः ३ िाख ५८ हजार ८८१ 

ङ. अदर् कर वापिः ३ हजार ४५०  

च. सरकारी सम्पन्त्त वहािबाट प्राप्त आर्ः ११ हजार ५००  

छ. अदर् सेवा शुल्क वापिः १ िाख १ हजार ९७७ 

ज. परीक्षा शुल्क वापिः ९ िाख २० हजार 
झ. ििाि, र्ारम, नन्वकरण िथा अदर्वाटः २३ िाख 

ञ. नक्सापास ितिुर वापि ३६ हजार ३६९  
ट. न्सर्ाररश ितिुर वापिः १ िाख ९ हजार ५२४ 

ठ. व्र्न्क्त्तगि घटना ििाि ितिुर वापिः १९ िाख २५ हजार ४८ 

ड. नािा प्रमान्णि ितिुर वापिः १४ िाख ७५ हजार ५९७ 

ढ. अदर् ितिुर वापिः ४३ हजार ८८३ 

ण. व्र्वसार् रन्जष्ट्रेशन ितिरु वापिः ६ िाख ९ हजार ६६७ 

ि. प्रशासन्नक िडड ,जररवाना र जर्ि वाटः ५७ िाख ५० हजार  

थ. अदर् राजतववाटः ११ िाख ५० हजार  
ि. र्ोहोरमैिावाट आर्ः १० िाख 

ध. निीनािा ठेक्कावाटः ५० िाख  
न. न्वज्ञापन करवाटः ६िाख  
ऩ. न्नकासी करवाटः २० िाख 

प. बसपाकि  व्र्वतथापनवाटः ५ िाख  
र्. अ.ल्र्ा.वाटः ८,७४,१६,३४०  

नेपाि सरकारिाट मनम्न बिोमजि अनुिान प्राप्त ह ने अनुिान रहेको छः 

• न्वत्तीर् समानीकरणः १०करोड १७ िाख  

• सशिि अनिुानः १९ करोड ७९ िाख 

• न्वशेष अनुिानः १ करोड ५५ िाख 
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• राजतव वाँडर्ाँडः ७ करोड ९३ िाख ३५ हजार  

• समपुरक अनुिानः २ करोड 

गण्डकी प्रिेश सरकारिाट मनम्न बिोमजि अनुिान प्राप्त ह ने अनुिान रहेको छः 

• न्वत्तीर् समानीकरणः १ करोड ११ िाख ३८ हजार 

• राजतव वाँडर्ाँडः १ करोड ७ िाख १९ हजार 

• न्वशेष अनुिानः ७० िाख  

• समपुरक अनुिानः ५० िाख 

 

अदिरसरकारी मित्तीय हस्िादिरर् 

• सामान्जक सुरक्षाः ८ करोड ३५ िाख  

 

ब्र्र् िर्ि ः आगामी आन्थिक वषिकको िान्ग न्नम्न बमोन्जम रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छः 

१. कृन्ष िर्ि  रू. ४० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२. पशुपदछी िर्ि  रु. ५० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

३. पर्िटन िर्ि  रू. २० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

४. उद्योग बान्णज्र् िर्ि  रू. ५ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

५. सहकारी िर्ि  रू. ५ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

६.  न्शक्षा िर्ि  रू. ५५ िाख  रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

७. तवातथ्र् िर्ि  रू. ६० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

८. न्संचाई िर्ि  रू. ३० िाख  रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

९. संतकृन्ि प्रवद्धन िर्ि  रू. १० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

१०. मन्हिा बािबान्िका, अपाङ्िा िथा जेष्ठ नागररक िर्ि  रू. २० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

११. िैङ्न्गक समानिा िथा सामान्जक समावेशीकरण रू. १० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

१२.  सडक िथा पुि न्नमािण िर्ि  रू. २ करोड ३५ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

१३.  नवीकरणीर् उजाि िर्ि  रू. ८ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

१४.  भवन िथा शहरी न्वकास िर्ि  रू. ६४ िाख  रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ 

१५. खानेपानी िथा सरसर्ाई िर्ि  रू. १ करोड ५० िाख न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

१६.  बन िथा भूसंरक्षण िर्ि  रू. ५ िाख  रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

१७. जिाधार संरक्षण िर्ि  रू. १० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

१८.  न्वपि ब्र्वतथापन िर्ि  रू. ३५ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

१९. िघु उद्यम न्वकास कार्िक्रमका िान्ग रू. ३० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२०. कमिचारी पर्िटन काजका िान्ग रू. २० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२१. समपुरक अनुिानका िान्ग रू. २ करोड ७० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२२.  सामान्जक सुरक्षाका िान्ग रू. ८ करोड ३५ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२३. भून्म सम्वदधी कार्िक्रमका िान्ग रू. १० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२४. प्रधान मदिी रोजगार कार्िक्रमका िान्ग रू. ४८िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२५. दर्ान्र्क सन्मन्ि व्र्वतथापन िर्ि  रू. ५ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२६. सामी पररर्ोजनाको िान्ग रू. २३ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२७.  बदिीपुर सांतकृन्िक केदर न्नमािणका िान्ग रू. ७० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२८. जेष्ठ नागररक सेवा केदरका िान्ग रू. ५० िाख न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

२९. अन्िन्थ गहृ न्नमािणका िान्ग रू. ३५ िाख न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 
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३०. अदर् आन्थिक सहार्िाका िान्ग रू. १० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

३१. प्रशासन्नक खचिका िान्ग रू. ९ करोड ३० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

३२. वडा सन्मन्िका िान्ग रू. ४ करोड ७० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

३३. न्वषर्गि शाखाहरूका िान्ग रू. ३ करोड ३० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

३४. गि आ.व. को पूँजीगि भुक्तान्नका िान्ग रू. २ करोड २८ िाख ९२ हजार रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

३५. पान्िका तिरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रमका िान्ग रू. ३ करोड रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

सभाध्र्क्ष महोिर्,  

• आगामी आन्थिक वषिको नीन्ि िथा कार्िक्रमहरू कार्ािदवर्न गनि रू.६४ करोड ९६ िाख ३७ हजार खचि हुने अनमुान गररएको छ । 

• जस अदिगिि चािु िर्ि  रू. ३२ करोड ६३ िाख  ५० हजार र पूँजीगि िर्ि  रू. २३ करोड ९७ िाख ८७ हजार न्वन्नर्ोजन गररएको 

छ । 

• जुन चािु िर्ि  ५७.६४  प्रन्िशि र पूँजोगि िर्ि  ४२.३६ प्रन्िशि रहेको छ । 

अदत्र्मा,  

आ.व. २०७९।८० को वान्षिक बजेट िर्ार गने सदिभिमा रचनात्मक सुझाव एवं सल्िाह न्िनहुुने जनप्रन्िन्नन्ध, नागररक समाज, नीन्ज क्षेि, 

वनु्द्धन्जवी, पशेाकमी, उद्योग ब्र्वसार्ी र बजेट न्नमािण कार्िमा अहोराि खन्टने राष्ट्रसेवक कमिचारीहरूिाई हान्ििक धदर्वाि न्िि ैनपेािको 

बििमान संन्वधानिे पररकल्पना गरेको न्िगो शान्दि, सुशासन, न्वकास र समनृ्द्धको न्िसामा अगान्ड बढन आह्वान गनि चाहदछु ।  

 

धदयबाि । 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रस्िािनाः 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको आन्थिक वषि २०७९।८० को अथि सम्बदधी प्रतिाविाई कार्ािदवर्न गनिको न्नन्मत्त तथानीर् कर िथा शुल्क संकिन 

गने, छुट न्िने िथा आर् संकिनको प्रशासन्नक व्र्वतथा गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संन्वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोन्जम 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको एघारौ ँगाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.  संमक्षप्त नाि र प्रारम्भः 

१. र्स ऐनको नाम “आन्थिक ऐन, २०७९” रहेको छ । 

२. र्ो ऐन गाउँ सभािे पाररि गरेको न्मन्ि िेखी बदिीपुर गाउँपान्िका क्षेिमा िागू हुनछे । 
२.   सम्पमि करः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि अनुसूची (१) बमोन्जम सम्पन्त्त कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
 

बन्न्दपरु राजपत्र 
बन्न्दपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्र्त 

 
 

 

खण्ड: ६    संख्र्ा: 1   लमलत: २०७९/०3/2५ 
भाग १ 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को सचुना 

 

 

 

बमदिपुर गाउँपामिकाको आमथिक ऐन,२०७९
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३. भूमि कर (िािपोि): बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि अनुसूची (२) बमोन्जम जग्गाको मूल्र्ांकनका आधारमा भून्म कर (मािपोि) 

िगाइने र असूि उपर गररनछे ।  

४. घर िहाि िथा भाडा करः गाउँपान्िका क्षेि न्भि प्रत्रे्क घर िथा भवनको िगि संकिन गररनेछ । बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि 

कुनै व्र्न्क्त वा संतथािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोिाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंन्शक िवरिे वहािमा न्िएकोमा अनुसूची 

(३) बमोन्जम घर जग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनछे ।  

५. व्यिसाय कर (ििाि, नमिकरर् िथा व्यिसाय कर): बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँजीगि िगानी 

र आन्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोन्जम व्र्वसार् कर (ििाि, नन्वकरण िथा व्र्वसार् कर) िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ । होटि ब्र्वसार्को वन्गिकरण गरी होटिको तिर, पूवािधारको तिर िथा सेवाको तिरका आधारमा होटि ब्र्वसार् करको 

िार्रा न्नधािरण गररने छ । वान्षिक कारोवारको आधारमा समेि कर न्नधािरण गनि सन्कने छ । 

६. जमडबुटी, किाडी र जीिजदिु करः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि कुनै व्र्न्क्त वा संतथािे ऊन, खोटो, जन्डबटुी, वनकस, कवाडी 

माि र प्रचन्िि कानूनिे न्नषेध गररएको जीवजदि ुवाहकेका अदर् मिृ वा माररएका जीवजदिुको हाड, न्सङ, प्वाँख, छािा जतिा 

बतिुको व्र्वसान्र्क कारोवार गरेवापि अनुसूची (५) बमोन्जमको कर िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

७. सिारी साधन करः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि ििाि भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोन्जम सवारी साधन कर िगाइने र 

असुि उपर गररनेछ ।िर, प्रिेश कानुन तवीकृि भई सो काननुमा अदर्था व्र्वतथा भएको अवतथामा सोन्ह बमोन्जम हनुेछ । 

८. मिज्ञापन करः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि हुने न्वज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोन्जम न्वज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

िर, प्रिेश कानुन तवीकृि भई सो कानुनमा अदर्था व्र्वतथा भएको अवतथामा सोन्ह बमोन्जम हुनछे । 

९. िनोरदजन करः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि हुने मनोरदजन व्र्वसार् सेवामा अनुसूची (८) बमोन्जम व्र्वसार् कर िगाइने र 

असुि उपर गररनेछ । िर, प्रिशे कानुन तवीकृि भई सो कानुनमा अदर्था व्र्वतथा भएको अवतथामा सोन्ह बमोन्जम हुनेछ । 

१०. बहाि मबट री शुल्कः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि आरु्िे न्नमािण, रेखिेख वा संचािन गरेका िथा साविजन्नक तथानहरुमा अदर् 

व्र्न्क्त वा न्नकार्िे न्नमािण गरी प्रर्ोग गरर आएका साविजन्नक िथा नीन्ज घर टहरा वा भौन्िक पूवािधारहरु गाउँपान्िका क्षेि न्भि 

साविजन्नक वा कुनै ब्र्न्क्त संतथाको हकभोग वाहेकको अदर् जग्गा वा तथान उपर्ोग गरी न्नमािण गररएको भवन गोिाम वा र्तिै प्रकृन्िका 

संरचना वा अतथार्ी रुपमा पाि टेदट टागेर वा ररक्सा ठेिा वा र्तिै साधनको प्रर्ोग गरी गररन ेकुनै पन्न ब्र्वसान्र्क न्क्रर्ाकिापमामा 

अनुसूची (९) मा उल्िेख भए अनुसार र हाट बजार वा पसिमा सोही अनुसूचीमा भएको व्र्तथा अनुसार बहाि न्बटौरी शुल्क िगाइन े

र असूि उपर गररनछे । 

११. पामकि ङ शलु्कः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि कुनै सवारी साधनिाई पान्कि ङ सुन्वधा उपिब्ध गराए वापि अनुसूची (१०) बमोन्जम 

पान्कि ङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१२. टे्रमकङ्ग, कोयोमकड, क्यानोइङ्ग, बदजी जमम्पङ्ग, रक ल्काईमिङ,मजपफ्िायर, प्याराग्िाईमडङ, ड्रोन क्यािेरा प्रयोग गरी 

मभमडयोग्रार्ी र र् याफ्टीङ्ग शुल्कः बदिीपुर गाउँपान्िकाकािे आफ्नो क्षेिन्भि रेन्कङ्ग, कार्ोन्कड, क्र्ानोइङ्ग, बदजी जन्म्पङ्ग, 

रक ल्काईन्मङ, न्जपफ्िार्र प्र्ाराग्िाईन्डङ, ड्रोन क्र्ामेरा प्रर्ोग गरी न्भन्डर्ोग्रार्ीर र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा र्सै प्रकृन्िका साहन्सक खेि 

र सम्वन्दधि व्र्वसार् संचािन गरेवापि अनुसूची (११) बमोन्जमको शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

१३. सेिा शुल्क, िस्िुरः बदिीपुर गाउँपान्िकाकािे न्नमािण, संचािन वा व्र्वतथापन गरेका अनूसून्च (१२) मा उन्ल्िन्खि तथानीर् पूवािधार 

र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्र्वतथा भए अनुसार शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पयिटन शुल्कः बदिीपुर गाउँपान्िकाकािे आफ्नो क्षेिन्भि प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनुसूची (१३) मा उन्ल्िन्खि िरमा पर्िटन शुल्क 

िगाईने र असुि उपर गररनछे ।िर, प्रिेश कानुन तवीकृि भई सो कानुनमा अदर्था व्र्वतथा भएको अवतथामा सोन्ह बमोन्जम हुनेछ । 

१५. मपकमनक स्थि प्रयोग शुल्कः बदिीपरु गाउँपान्िकाकािे आफ्नो क्षेिन्भि िोन्कएका तथानहरुमा न्पकन्नक क्र्ाम्पर्ाईर संचािनको 

िान्ग अनुसूची (१४) मा उन्ल्िन्खि िरमा न्पकन्नक िथा क्र्ान्म्पङ शुल्क िगाईन ेर असुि उपर गररनेछ । िर, प्रिशे कानुन तवीकृि 

भई सो कानुनमा अदर्था व्र्वतथा भएको अवतथामा सोन्ह बमोन्जम हुनछे । 

१६. मबक्री करः बदिीपुर गाउँपान्िकाकािे आफ्नो क्षेिन्भि वा वान्हर काठ िाउरा, माटो, नन्िजदर् िथा खानीजदर् ढंुगा चोकर वािुवा, 

तिेट, खरी िथा खानी जदर् पिाथिहरुमा अनुसूची (१५) मा ब्र्वतथा भए अनुसार न्नकासी कर शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनछे । 

िर, प्रिेश कानुन तवीकृि भई सो कानुनमा अदर्था व्र्वतथा भएको अवतथामा सोन्ह बमोन्जम हुनछे । 

१७. प्राकृमिक श्रोि उपभोग करः गाउँपान्िका न्भि संचािनमा रहेका न्वन्भदन खानी िथा वन पैिवारहरुवाट जुनसुकै ब्र्क्ती वा संतथािे 

नीन्ज वा साविजन्नक जग्गा जन्मनमा संचािन गरर आएको तथाई िथा अतथाई प्रकृन्िका ढंुगा तिेट माटो वा चुन खरी वा र्तिै प्रकारको 

खानी संचािन गिाि उत्पान्िि सामानमा गाउँ कार्िपान्िकाबाट िोन्कए अनुसारको प्राकृन्िक श्रोि उपभोग कर िगाईने छ । र्तिो कर 
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न्िईसकेपछी गाउँ पान्िका क्षेि न्भि प्रर्ोग वा खपि गिाि कुनै पन्न प्रकारिे न्नकासी कर िाग्ने छैन िर गाउँपान्िकाका क्षेि वान्हर र्तिा 

उत्पािन न्नकासी पैठारी गिाि गाउँपान्िकािे िोके अनुसारको न्वक्री  कर समिे िाग्नछे । 

१८. कर छुटः र्स ऐन बमोन्जम कर न्िने िान्र्त्व भएका व्र्न्क्त वा संतथाहरुिाई कुनै पन्न न्कन्समको कर छुट न्िईन ेछैन । िर हरेक आन्थिक 

वषिको पौष मसादि न्भि कर न्िने सम्पन्त्त करिािा र व्र्वसार् करिािािाई  कर रकमको १०% कर छुट न्िइने छ । ढंुगा, न्गन्ट, बािुवा 

जतिा निीजदर् पिाथिको घाट ठेक्का िागेमा कबोि अंकको एकमुष्ठ रकम बुझाउन चाहमेा कबोि अंकको ५ % सम्म रकम छुट न्िन 

सन्कने छ ।  

१९. िण्ड जररिानाः र्स ऐन बमोन्जम िगाइएको सबै प्रकारको कर न्िने िान्र्त्व भएका व्र्न्क्त वा संतथाहरुिे  चािु आन्थिक बषिको कर 

चािु आ.व. मा न ैन्िनुि पनेछ । अन्घल्िो बषिको कर नन्िने  करिािािाई प्रत्रे्क आन्थिक बषिको १०% का िरिे थप जररवाना िाग्ि ै

जानेछ । प्राकृन्िक स्रोि साधनको िोहन गरेमा अनुसुची (१६) मा िोन्कए बमोन्जम िडड जरीवाना िगाइनेछ । 

२०. कर िथा शुल्क संकिन सम्बमदध कायिमिमधः र्ो ऐनमा भएको व्र्वतथा अनुसार कर िथा शुल्क संकिन सम्बदधी कार्िन्वन्ध 

बदिीपुर गाउँपान्िकाकािे िोके अनुसार हुन ेछ । 

२१. बैिेमशक िथा अदय प्रयोजनको िामग सम्पमत्त स्ि िलु्याङ्कन: बैिेन्शक िथा अदर् प्रर्ोजनको िान्ग सम्पन्त्त तवमुल्र्ाङ्कन गिाि 

िोन्कएको िर अनुसार शुल्क िाग्ने र र्ो िर २ आन्थिक बषिसम्म पररवििन गररन ेछैन । राजश्वको श्रोि िथा करका िरहरु सम्वदधी व्र्वतथा 

अनुसूचीहरुमा समावेश 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. २०७8।७9 
को मूलर्ाकंन दर (प्रलत 

रोपनी) 

आ.ब. 
२०७९।०८० 
को मूलर्ाकंन दर 
(प्रलत रोपनी) 

कैपफर्त 

१ १ बन्न्दपरु १ /क  डुम्रवेजार 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4४00000 4४00000   

२ १ बन्न्दपरु १ /क  पपप्िे देखी प्र्ूघरसम्म 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  
प्र्ूघर देखीी वडा २ 
को लसमानीासम्म 

बन्न्दपरुजाने पपच सडकसँग जोलडएको 
जग्गाहरु 

700000 700000   

७ १ बन्न्दपरु १ /ङ   लभत्री कचचीसडकसंग जोडीएको 
जग्गाहरु 

500000 500000   

८ १ बन्न्दपरु १ /ङ   अन्र् जग्गाहरुको 200000 200000   

९ १ मैवि २ /ग  नाहािा 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 1600000 1600000   

१० १ मैवि ४ /ख  नाहािा 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 1600000 1600000   

११ १ मैवि ४ /ग  नाहािा 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 1600000 1600000   

१२ १ मैवि ३ /घ    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1600000 1600000   

१३ १ मैवि ३ /ज    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1600000 1600000   

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

700000 700000   

१५ १ मैवि र किुयङ 
तलिोफाँट उपलिो 
फाटभोडाटार वालनर्ाटार 

लभत्रीकचची सडकसँग जोलडएका मैवि 
रकिुयङका जग्गाहरु 

700000 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 

किुयङमैवि र  
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   

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 गलिी तथा मिुवाटो 
दार्ा वार्ा 

1800000 1800000   

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

200000 200000   
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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 
उलिेन्खत 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 र्ेराटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको पक्की सडक 

1600000 1600000  

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

800000 800000   

४३ ३ केर्वटार ८   लछकय न र्ेराटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४४ ३ किुयङ ९   लछकय न र्ेराटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४५ ३ अन्र्   
वन्न्दपरु ३ लभत्रका अन्र् कचची सडक 
दार्ा वार्ा 600000 600000   

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

बाकी अन्र्खेत अव्वि 150000 150000   

४७ ३   अन्र्खेत दोर्म 100000 100000   

४८ ३   अन्र्खेत लसम 750000 750000   

४९ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 50000   

५० ३   अन्र्पाखोअव्वि 150000 150000   

५१ ३   अन्र्पाखोदोर्म 100000 100000   

५२ ३   अन्र्पाखोलसम 750000 750000   

५३ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

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

बाकी अन्र्खेत अव्वि 100000 100000   

५५ ३   अन्र्खेत दोर्म 750000 750000   

५६ ३   अन्र्खेत लसम 50000 50000   

५७ ३   अन्र्खेत चाहार 25000 25000   

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    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६३ ४ वन्न्दपरु ६ /झ    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६४ ४ बन्न्दपरु ४ क   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   
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 ४ ऐ ऐ नक्साको   
पथृ्वी 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 डुम्र े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    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

७३ ४ वन्न्दपरु ६ /ग    
पथृ्वीराजमागयमा 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   

    

७६ ५ बन्न्दपरु ८ /क    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

३200000 ३200000   

 ५ बन्न्दपरु ८ /क    

पथृ्वीराजमागसँग जोलडएका लभत्री पक्की 
सडकसँग जोलडएका ८ /क का 
जग्गाहरु 

1800000 1800000  

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

1200000 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    
पथृ्वीराजमागयमा 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   

 5 

सालबक बन्न्दपरु 
७ र ९ का पदक्क 
सडक दार्ाँ बार्ाँ 
पकनार 

 
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी पक्की 
सडक पकनार १5००००० 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 २०0000 २०0000   

८६ ५   अन्र्खेत दोर्म १०0000 १०0000   

८७ ५   अन्र्खेत लसम ५0000 ५0000   

८८ ५   अन्र्खेत चाहार 30000 30000   
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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   
दमौिीघमुाउने 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 सलिाघारी 
देखी काफिस्वारा हुदै बाक्से सडक 

६००००० ६०००००  

    
न्र्िदेवी मागयको ग्र्ाजाटार वाक्थि 
सराङ सम्म ५००००० ५०००००  

९७ ६ धरमपानी   
वन्न्दपरु६ का उलिेन्खत वाहेक अन्र् 
कचची सडक 

200000 200000   

९८ ६ 

वन्न्दपरु ६ का 
सापवक धरमपानी 
गापवसका माथी 
उलिेन्खतभन्दा 
वाहेक बाँकी 
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 न्र्ूनतम दररेट कार्म गरी मलुर्ांकन दर कार्म गररनेछ । र्स सम्वन्धमा आवश्र्क परेमा गाउँपालिकाको 
अलमनवाट नाप जाच भई क्षेत्रफि कार्म गनय सपकनेछ । 

  

  प्रत्र्ेक 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 िाग्ने कर िाग्नेछ।लसमाना 
जोडीएको तर सडक वा पहचु नपगुेको क्षेत्रको हकमा समेत र्सै अनसुार कर िाग्नेछ । 

सम्पत्ति कर 
क्रसं b]lv ;Dd प्रस्तात्तितदर निर्ााररतदर 

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 
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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 

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] 

अनसुूची २ 
(दफा ३ सँग सम्वन्न्धत) 

भलुम कर (मािपोत) को दार्रा र करको दर 
आ.ब. २०७७/०७८ को श्रावर् मपहना देखी भूलम कर (मािपोत) वापत भूमीको मूलर् कार्म गरी सोही अनसुार भूलम कर (मािपोत) िगाईनेछ । 
तपलसि बमोन्जम मूलर्को आधारमा भूमीकर (मािपोत) िगाईने र असिु गररने छ । 

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

२०७८।०७९ को 
प्रलत रोपनी 
गा  .पा .  

दर 

२०७९।०८० 
को प्रलत रोपनी 

गा  .पा .  
दर 

कैपफर्त 

१ १ बन्न्दपरु १ /क  डुम्रवेजार 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 4४00000 4४00000   

 १ बन्न्दपरु १ /क  डुम्रवेजार 
पथृ्वी राजमागय देन्ख च ुँददखोिा पिु 
सम्म 

 3000000  

 1 बन्न्दपरु १ /क  डुम्रवेजार पिुचोक देन्ख प्रहारी चौकी सम्म  3000000  

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

३ १ बन्न्दपरु १ /क  डुम्रवेजार, पपप्िे, गरुुङटार 
मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको 
जग्गाहरु 

1600000 1600000   
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 1 बन्न्दपरु १ /क   सािटार देन्ख छपेिी खेिमैदान सम्म 
पपच सडकको दार्ाँबार्ाँ 

 2000000  

 1 बन्न्दपरु १ /क   सािटार देन्ख कुम्भडाँडा, पलबत्रा 
मा.लब. हुँदै डुम्र ेबन्दीपरु सडक सम्म 

 2000000  

४ १ बन्न्दपरु १ /क    
लभत्रीकचची सडकसंग जोडीएको 
जग्गाहरु 

८00000 ८00000   

५ १ बन्न्दपरु १ /क    अन्र्जग्गाहरुको 200000 200000   

६ १ बन्न्दपरु १ /ङ  
प्र्ूघर 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 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

१० १ मैवि ४ /ख  नाहािा 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

११ १ मैवि ४ /ग  नाहािा 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

१२ १ मैवि ३ /घ    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

१३ १ मैवि ३ /ज    
पथृ्वीराजमागयमा 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 
तलिोफाँट उपलिो 
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 
मैवि र  
किुयङ 

  खेतदोर्म 75000 75000   

१८ १   खेतलसम 50000 50000   

१९ १   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 गलिी 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  

    
वन्न्दपरु २ का  अन्र् पक्की सडक 
दार्ा वार्ा 

 1600000  
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धारापानी, लसमिटार, कुवादी, कुकुदी, 
सकुौरा मोटरमागयको धारापानी देन्ख 
खुदीखोिा सडक खण्डको दार्ाँबार्ाँ 

 1000000  

    धारापानी खहरे बट्टार सेराटार सडक 1000000 1000000  

३३ २ वन्न्दपरु २ 
लभत्रका माथी 
उलिेन्खत 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 र्ेराटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको पक्की सडक 

1600000 1600000  

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

1200000 1200000   

४३ ३ केर्वटार ८   लछकय न र्ेराटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४४ ३ किुयङ ९   लछकय न र्ेराटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४५ ३ अन्र्   
वन्न्दपरु ३ लभत्रका अन्र् कचची सडक 
दार्ा वार्ा 

800000 800000   

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

बाकी अन्र्खेत अव्वि 200000 200000   

४७ ३   अन्र्खेत दोर्म 150000 150000   

४८ ३   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 
माथीउलिेन्खत 
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    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६३ ४ वन्न्दपरु ६ /झ    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६४ ४ बन्न्दपरु ४ क   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

 ४ ऐ ऐ नक्साको   
पथृ्वी 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   
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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 डुम्र े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    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

७३ ४ वन्न्दपरु ६ /ग    
पथृ्वीराजमागयमा 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   

७६ ५ बन्न्दपरु ८ /क    
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

३200000 ३200000   

 ५ बन्न्दपरु ८ /क    

पथृ्वीराजमागसँग 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    
पथृ्वीराजमागयमा 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 /ग देखी वाकी जग्गा  
कचची सडक दार्ावार्ा 

600000 600000   

  
 

 
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी मखु्र् 
पक्की सडक १६००००० १६०००००  

 ५ बन्न्दपरु ८/घ  पपच सडकको दार्ाँ बार्ाँ  1200000  

   
 

बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी मखु्र् 
कचची सडक 

१०००००० १००००००  

८५ ५ ८ /क र ८/ ग 
का जग्गा साथै 
माथी उलिेन्खत 
भन्दा बाहेकबाँकी 
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   

 ६ धरमपानी  बाक्सेहपटर्ा पपच सडकको दार्ाँबार्ा ँ  2000000  

९४ ६ धरमपानी   
दमौिीघमुाउने सडक दार्ा वार्ा लभर 
कान्िा बदु्दलसंह मागय 

200000 200000   
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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 सलिाघारी 
देखी काफिस्वारा हुदै बाक्से सडक 

६००००० ६०००००  

    
न्र्िदेवी मागयको ग्र्ाजाटार वाक्थि 
सराङ सम्म 

५००००० ५०००००  

९७ ६ धरमपानी   
वन्न्दपरु६ का उलिेन्खत वाहेक अन्र् 
कचची सडक 

200000 200000   

९८ ६ 

वन्न्दपरु ६ का 
सापवक धरमपानी 
गापवसका माथी 
उलिेन्खतभन्दा 
वाहेक बाँकी 
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   अन्र् पाखो दोर्म 30000 30000   

१०४ ६   अन्र् पाखो लसम 20000 20000   

१०५ ६   अन्र् पाखो चाहार 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 न्र्ूनतम दररेट कार्म गरी मलुर्ांकन 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 िाग्ने कर िाग्नेछ।लसमाना 
जोडीएको तर सडक वा पहचु नपगुेको क्षेत्रको हकमा समेत र्सै अनसुार कर िाग्नेछ । 

भलुम कर (मािपोत) को दार्रा 
क्रसं b]lv ;Dd प्रस्तात्तितदर निर्ााररतदर 

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 
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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 ?= 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] 

 

अनसूुची ३ 
(दफा ४ सँग सम्वन्न्धत) 

घर-जग्गा बहाि तथा भाडा कर 
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 िगाईन ेर असनु गररन े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 

सस्थागता १० प्रलतर्त, 
व्र्क्तगत ३ प्रलतर्त 

 
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 िगाईन ेर असनु गररन ेछ । 
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अनसूुची ४ 
(दफा ५ सँग सम्वन्न्धत) 

व्र्वसार् दताय, नलबकरर् र्लुक 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"         

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 

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

10000 5000 3000 1500 

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

3_ cGo ;]jf         

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  
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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, O{G^/g]^ ;]jf  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/         

1 

/]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  

2 

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         

1 

*«fOleª OlGi^Ro"^ 

-s_ &"nf -v_ ;fgf ;x/L If]q -u_ clt ;fgf / 

u|fdL)f If]q 

8000 5000 3000  

2 

rnlrq dlGb/ 

-s_ &"nf -v_ ;fgf ;x/L If]q -u_ clt ;fgf / 

u|fdL)f If]q 

15000 10000 5000  

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  
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4 
kmlg{r/ pBf]u 

-s_ &"nf -v_ ;fgf 
10000 5000   

5 ;Mldn 10000    

6 

%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         

1 
s[lif kmd{ -s_ 2 eGbf a(L ld>Lt 

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

7_ phf{d'ns         

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         

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 

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 

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         

1 a}s 15000 10000 7500 5000 

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

3 /]ld ]̂G; ;]jf 10000 5000 3000 1500 

10_ :jf:Yo ;]jf         

1 

lghL tyf u}/;/sf/L c:ktfn (क) हाई-व ेसंग जोडिएको 
(ख) हाई-व ेदेखख भित्री िाग २०० भिटर सम्ि (ग) २०० भि. देखख 

५०० भिटर सम्ि (घ) ग्रािीण क्षेत्र 
20000 10000 8000 5000 

2 

gl;{ª xf]d (क) हाई-व ेसंग जोडिएको (ख) हाई-वे देखख भित्री 
िाग २०० भिटर सम्ि (ग) २०० भि. देखख ५०० भिटर सम्ि (घ) 

ग्रािीण क्षेत्र 
15000 10000 8000 5000 

3 

lSnlgs tyf Nofj (क) हाई-वे संग जोडिएको (ख) हाई-वे देखख 

भित्री िाग २०० भिटर सम्ि (ग) २०० भि. देखख ५०० भिटर सम्ि 

(घ) ग्रािीण क्षेत्र 
10000 5000 3000 2000 

4 

bf+t agfpg] k;n (क) हाई-वे संग जोडिएको (ख) हाई-वे देखख 

भित्री िाग २०० भिटर सम्ि (ग) २०० भि. देखख ५०० भिटर सम्ि 

(घ) ग्रािीण क्षेत्र 
10000 8000 5000 2500 

5 
;lh{sn k;n (क) हाई-वे संग जोडिएको (ख) हाई-वे भित्री िाग  

देखख ५०० भिटर सम्ि (घ) अति साना, ग्रािीण क्षेत्र 
10000 5000 3000  

11_ lzIff ;]jf         

1 
lg=lh If]qsf af]l*{ª :s'n SofDk; p=df=lj df=lj= / 

k|f=lj= 
15000 10000 5000 3000 

2 xf]:^n 2000    

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 

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  

5 
]̂lSgsn OlGi^Ro'^ -s_ xfO{j] ;+u hf]*LPsf] -v_ 

xfO{j] b]lv afxL/ 
15000 10000   

6 l^p;g ;]G^r 5000    

7 sflrË ;]G6/ 10000    

12_ lgdf{)f Joj;foL  20000 15000 10000 5000 
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13 ;+rf/ ;]jf         

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         

1 s_ lrlsT;s ljz]if! v_ :jf=;xfos u_  slj/fh 5000 3000 2000  

2 n kmd{ 5000 3000   

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

4 Hof]ltif ;]jf 5000    

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

15 cGo Joj;fo         

1 sjf*L ;fdfgsf] yf]s laqm]tf 20000    

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

3 nfp)*L k;n 5000    

4 dfbn k;n 3000    

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

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         

1 lu|n pBf]u 10000 8000 5000  

2 cGo pBf]u -s_ &"nf -v_ demf}nf -u_ ;fgf 15000 10000 5000  

3 
पान पसल चटपट पानीपुरी 
(क) िुख्य बजार क्षेत्र, (ख) राजिागग क्षेत्र (ग) ग्रिीण क्षेत्र 

3000 1500 1000  

4 
टेलररङ (क) कपिा बबक्रक्र सहहिको टेलर 
(ख) साधारण (ग) अति साना र ग्राभिण क्षेत्र 

5000 3000 1000  

5 ड्राईक्ललनसग (क) ठुला, (ख) िध्यि, (ग) साना 5000 3000 2000  

6 िोटरग्यारेज/ वडि ववल्िसग (क) ठुला, (ख) िध्यि, (ग) साना 10000 5000 3000  

7 िोटरपार्टगस बबक्रक्र (क) ठुला, (ख) िध्यि, (ग) साना 15000 5000 3000  

8 ब्याट्री ववक्री िथा ििगि  (क) ठुला, (ख) साना 5000 3000   

9 

टायरररसोभलङ, टायर ववक्री पसल 
(क) टायर ररसोभलङ सहहिको टायर बबक्रक्र पसल  
(ख) टायर बबक्रक्र वा ररसोभलङ 

10000 5000   

10 चुरोट, ववढी, िहदरा  बबक्रक्र (क) थोक (ख) खुद्रा 10000 5000   

11 ग्यास डिपो (क) थोक (ख) खुद्रा 10000 5000   

12 कोक,फेन्टा- / पेप्सी डिलर (क) थोक (ख) खुद्रा 10000 5000   

13 प्लाक्टटककािािा विगन झोला (क) ठुला, (ख) िध्यि, (ग) साना 10000 5000 3000  

14 ह्याचरीउद्योग, सप्लायसग (क) ठुला, (ख) िध्यि, (ग) साना 20000 15000 10000  

15 पानी उद्योग (क) ठुला, (ख) िध्यि, (ग) साना 15000 10000 5000  

16 िेभिनरीसािान ववक्री (क) ठुला, (ख) िध्यि, (ग) साना 10000 5000 3000  

17 छापाखाना (क) ठुला (ख) साना 10000 5000   

18 ठेलकापर्टटा सम्वन्धी ब्यवसाय (क) ठुला (ख) साना 15000 10000   

19 ससरक डसिातन्िा पसल (क) ठुला (ख) सािा 10000 5000   

20 प्राववधधक कलेज (क) ठुला (ख) साना 15000 10000   

21 वविा िाखाहरु 5000 0 0 0 

22 ितनट्रान्सफर 3000 0 0 0 

23 
िोबार्गल पसल -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 

24 sf]N8:6f]/ (क) ठुला (ख) साना (ग) अतिसाना, ग्रािीण क्षेत्र 10000 5000 3000 0 

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

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

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

28 a]aL ;k (क) ठुला (ख) साना 5000 3000 0 0 

29 Dofgkfj/ sDklg (क) ठुला (ख) साना 10000 5000 0 0 

30 Kfls{Ë 2000 1500 1000  
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s_ 7"nf ;jf/L ;lxtsf] kfls{ª, v_ lhk, sf/, 

df]6/;fO{sn, u_ df]6/;fO{sn, :s"6/ 

31 ;Knfo;{sf] ;"rL btf{ 
   500 

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

30 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 

                            वातावरर् र्लुक     अनमुलत र्लुक 

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          ?= $,)),))).–  ?= !,)),))).– 

31 Joj;fo btf{sf] xsdf cg';"rL $ cg';f/sf] /sdsf] @)Ü /sd ltg'{ kg]{5 . 
17= #/ gSzfkf; b:t'/         

  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 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]gsf] bkmf $@ adf]lhd dfly pNn]lvt b/df k|lt ju{km'6sf] # 

u'0ff 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? . 

P_ 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] . 

cf] ejg P]g @)%% cg';f/ s / v ju{sf ejgsf] :6«Sr/n l8hfO{g ejg ljefuaf6 :jLs[t ul/ k]z ug'{ kg]{5 . 

 
 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 मलुर्को २%  
९ लनकासी कर सवारी टीप रु ५०००/- देखी २००००/- सम्म  
10 काठ दाउरा लनकासी सवारी टीप 500  

 
अनसूुची ६ 

(दफा ७ सँग सम्वन्न्धत) 
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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 । 

s_ aflif{s ;jf/L s/ ? 

! /f]n/ -efO{j|];g_ 3000 

@ nf]8/  1500 

# PS;fe]6/  3000 

$ 8f]h/  2000 

% h]l;eL  2000 

^ 6\ofS6/ @) xh{ kfj/ ;Ddsf]  1000 

& 6\ofS6/ @) xh{ kfj/ eGbf dfyLsf]  1500 

* 6«s÷a;  1000 

( ldlg j;, ldgL 6«s  1000 

!) ef8fsf] sf/ lhk  1500 

!! lghL sf/, Eofg, lhk, lksck  1000 

!@ kfj/ 6]n/  300 

!# l/S;f  300 

14 df]6/;fO{sn÷:s'6/  100 

15 Uof/]h df]6/;fO{sn tyf cGo ;fgf ;jf/L ;fwg   500 

16 Uof/]h 7'nf ;jf/L ;fwg  1500 

 
पटके सवारी कर 

 सवारीको प्रकार पटके सवारीकर र्लुक  

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 बापषयक पवज्ञापन कर 
िाग्ने छ । 
qm= ;=  xf]l*{u+ jf]*{ ;lxtsf lj!fkg ;fdfu|Lsf] aflif{s b:t' -?= k|lt :Sjfo/ lkm^df_  रु. 
1  २० तक्वार्र न्र्ट भदिा मान्थ 50 :Sjfo/ lkm^ ;Dd प्रन्ितक्वार्र न्र्ट १५ 
2  ५१ eGbf dfly 100 :Sjfo/ lkm^ ;Dd प्रन्ितक्वार्र न्र्ट  २० 
3  ;f] eGbf dfly k|lt :Sjfo/ lkm^  ३० 
4  leQ]n]vg k|lt :Sjfo/ lkm^  २० 
5  km]n]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ ;Dd k;n aflx/sf  १०००.00 

6  km]Nn]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ dfly k;n aflx/sf  २000.00 

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 (२०तक्वार्र न्र्ट) 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]% .  
 

अनसूुची ८ 
(दफा ९ सँग सम्वन्न्धत) 

मनोरञ्जन कर, 
प्रदेर् सरकारिे तोकेको आधारमा मनोरन्जन कर िाग्नेछ । 

 
अनसूुची ९ 

(दफा १० सँग सम्वन्न्धत) 
वहाि पवटौरीी र्लुकः 

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 z'Ns 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/ 

 
अनसूुची १० 

(दफा ११ सँग सम्वन्न्धत) 
पापकय ङ र्लुक 

 

l;= g+=  gfd  j; kfs{ k^s] z'Ns  /fqL j;]df  cGo tf]lsPsf] :yfgdf 
b/ k|lt k^s  

1  a;, «̂s, ldlga;, ldgL 
«̂s  

१५० 300  

2  dfO{qmf]a;, lhk  १०० 200  

3  ]̂Dk' c^f] l/S;f ५० 100  

4  df]^;fO{sn  २५ 50  
5 nf]*/ h]l;lj 150 300  
6 &'nf ;fwg ३०० 500  

7 lgoldt j; kfs{ k|of]u ug{] ;jf/L ;fwgnfO{ 50 k|ltzt %'^ x'g]% . 
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अनसूुची ११ 
(दफा १२ सँग सम्वन्न्धत) 

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

 

लस.नं.  पवषर् ब्र्न्क्तगत प्रलत ददन सामूपहक प्रलतददन हािको िालग 
1  टे्रपकङ 100   
2  रक क्िाईलमङ 100   
3  प्र्ाराग्िाईलडङ  1000   
4  ड्रोन क्र्ामेरा  1000   
5 पफलम सपुटङ 1000   
6 लभलडर्ो सपुटङ 1000   
7 र्ायफपटङ 50 500  

उलिेन्खत न्र्षयक मध्र्े केही न्र्षयकमा गाउँपालिकािे लनर्लुक अनमुलत ददन सक्नेछ । 

 
अनसूुची १२ 

(दफा १३ सँग सम्वन्न्धत) 
सेवार्लुक, दस्तरुः 

क्र  .स .  न्र्षयक तथा पववरर् दर 
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{ 

• 36gf btf{ k|ltlnkL 

• 200 
• 500 

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{_ 500 

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'/  
500 

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]8fdf 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 

१२.४ dfWolds tx btf{ ÷ sIff yk 15000 
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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 सामदुापर्क बन उ.स.िे हागालबगा कटान गरर लबपक्रबाट भएको आम्दानीको १०% र्लुक िाग्ने  

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

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

४२ lrof vfhf, ls/fgf k;n tyf ;fgf Aoj;fo btf{  1000 

४३ gLlh xf]d:6] btf{ l;kmfl/; 1000 

४४ xf]6n btf{ l;kmfl/; 2000 

४५ :yfgLo sRrf kbfy{df cfwfl/t vfB kbfy{ pBf]u l;kmfl/; 2000 

४६ lgdf{0f ;fdfu|L pTvgg\ tyf lgdf{0f pBf]u btf{ l;kmfl/; 2000 

४७ O{6\6f e6\6f pBf]u btf{ l;kmfl/; 2500 

४८ O{§f lrDgL tyf cGo pBf]ux?sf] l;kmfl/;  5000 

४९ 5fqj[QL ;DaGwL l;kmfl/; 500 

५० cGoq pNn]v gePsf tyf ;fwf/0f l;kmfl/; b:t't 300 

४१ ;fdflhs ;'/Iff eTtf k|fKt ug{ yk l;kmfl/;sf] b:t'/ gnfUg] 0 

५२ z}lIfs 5fqj[QLsf] nflu h]x]Gbf/ k|dfl0ft l;kmfl/; b:t'/ gnfUg] 0 

५३ भकुम्पको िाभग्राहीहरुको िालग कुनै दस्तरु निाग्ने ० 

५४ गाउँपालिकावाट ब्र्वसार् दताय गराउदा वडावाट लसफाररस दस्तरु निाग्ने  ० 
 आर्स्रोत तथा मलुर्ाकंन दर प्रमान्र्त दस्तरु  –आधा बापषयक मलुर्ाकंन_ 

५५ d"Nof+lst ;DktLsf] c+ssf] )=!) k|ltzt   

५६ c+zj08f / bfgas;df -dflysf]] lwtf] d"Nofª\sgdf nfUg] b:t'/sf] %)%  ;Dd  
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 अनूसूची १२ क 

लनवेदन तथा लिखत दताय र्लुक दस्तरुः 
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 
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 

 
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 र्लुकः 
गाउँपालिकाको मखु्र् पर्यटकीर् क्षेत्रहरुमा प्रवेर् र्लुक वापत गाउँपालिकािे तोपकददएको दस्तरु। पर्यटकीर् क्षते्रको पूवायधार लनमायर् गरी 
गाउँ कार्ायपालिकािे र्स्तो र्लुक तोक्न सक्नेछ । प्रदेर् सरकारवाट तोपकएकोमा सोही अनसुार हनुेछ । 

 
अनसुचुी १४ 

(दफा १५ सँग सम्वन्न्धत) 
पपकलनक स्थि प्रर्ोग र्लुक 

 
लस.नं. कर िगाईन ेस्थान सपुवधा र्लुक रू. 
१ गाउँपालिकाको तोपकएको क्षेत्र 

वन्न्दपरु वजार लतनधारा पाकय  
समूहको िालग छुट्टा छुटै्ट स्थान 
उपिब्ध हनु े

१०००/- 

२ अनमुती लिई अन्र् स्थान - ५००/- 
 

अनसुचुीी १५ 
(दफा १६ सँग सम्बन्न्धत)  

लबक्री र्लुक 
लस.नं. कर िगाईन ेक्षेत्रहरु इकाई कैपफर्त 

१ प्राकृलतक ढंुगा (खानी) पावरटेिर। ट्याक्टर।पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  २००। ५००।७००।१००० 

२ sl6ª 9'+uf -5fpg] 9'+uf_ ufpFkflnsf leq पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  १०००। १५००। २०००। ४००० 
३ sl6ª 9'+uf -5fpg] 9'+uf_ ufpFkflnsf jflx/ पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  १२००। १७००। २२००। ४३०० 
४ 5kgL ;fbf 9+'uf ufpFkflnsf leq पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  ३००। ५००। ७००। १००० 
५ 5kgL ;fbf 9+'uf ufpFkflnsf jflx/ पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  ४००। ६५०। ९००। १३०० 
६ r§f 9'+uf - uf/f] nufpg] 9'+uf _ vfgLaf6 

lgsflnPsf] ufpFkflnsf leq 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  १००। ३००। ५००। ७०० 

७ r§f 9'+uf - uf/f] nufpg] 9'+uf _ vfgLaf6 

lgsflnPsf] ufpFkflnsf jflx/ 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  ३००। ६००। ९००। १३०० 

८ uf/f] nufpg] 9'+uf jf cGo 9'+uf ufpFkflnsf 

leq 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  १००। ३००। ५००। ७०० 

९ uf/f] nufpg] 9'+uf jf cGo 9'+uf ufpFkflnsf 

jflx/ 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  ३००। ६००। ९००। १३०० 

 uf/f] nufpg] 9'+uf jf cGo 9'+uf ufpFkflnsf 
leq 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  1००। 3००। 6००। १३०० 

 प्राकृलतक स्िेट ufpFkflnsf jflx/ पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  ३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

 प्राकृलतक स्िेट ufpFkflnsf leq पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  ३०० ।7०० ।10०० ।१3०० 

 चनु ढंुगा पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  ३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

 खरी  पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप  ३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

 gbL hGo kbfy{ ufpFkflnsf jflx/ 

jfn'jf।Rff]s/।9'+uf।lu6L 
पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप 
 

३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

 gbL hGo kbfy{ ufpFkflnsf leq 

jfn'jf।Rff]s/।9'+uf।lu6L 
पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत पटप 100 . 300 . 500 . 700  

 नीन्ज जग्गा धलन प्रमार् पूजायमा भएको खानीको समेत  उपरोक्तानसुर र्लुक िाग्नेछ । 

12.7 रातो माटो लसमेन्ट उद्योग k|lt 3g ld6/ १०० / -  75/- 

12.8 अन्र् सामानको लनकासी कर प्रलतपटप रु, 1000 देन्ख २०००० सम्म िाग्ने छ । 
गाऊपालिका क्षेत्र बपहर उलिेन्खत सामानहरू लनकासी गदाय मात्र लनकासी कर समेत िाग्नेछ । गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र मात्र उपभोग हनु ेसामानको िालग लनकासी कर 
िाग्ने छैन । 

 
l;=g+=  :yfgLo pTkfbgsf] ljs|L s/sf b/x?  ? 

1 e§fdf k|of]u ug]{ df6f] – k|lt So'=lkm6  0.3 

2 O{§f lgsf;L – k|lt xhf/  50 

3 Ans lgsf;L – k|lt uf]6f  0.2 

4 kz' rf}kfo ;fgf] -vl;, af]sf_ – k|lt uf]6f  20 

5 kz' rf}kfof 7'nf] -kf8f, /fuf, a+u'/_ – k|lt uf]6f  50 

6 k+IfL -s'v'/f, xfF; cfbL_ – k|lt uf]6f  1 

7 k+IfL rNnf  0.25 
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8 cb'jf–k|lt SjLG6n  20 

9 kmnkm'n -;'Gtnf, s]/f cfbL_ – k|lt SjLG6n 50 

10 t/sf/L– k|lt SjLG6n  20 

11 df5f k|lt SjLG6n  200 

12 r'g 9'+uf k|lt So" lkm6  2.5 

13 sl6ª 9'ªuf M lj; O{Gr jf ;f] eGbf 7'nf] k|lt lk; ?  0.5 

14 sl6ª 9'ªuf M lj; O{Gr eGbf ;fgf] k|lt lk;  0.25 

15 lao/ af]tn k|lt uf]6f  0.25 

16 dlb/f l;l; k|lt uf]6f  0.25 

17 r'/÷km'6]sf] l;;f -;fbf÷/+lug_ k|lt  0.25 

18 cGo af]tn k|lt uf]6f  0.25 

19 Knfl:6s hGo kbfy{ k|lt s]=lh=  0.5 

20 kmnfd k|lt s]=lh  2 

21 l;nf}6÷h:tf k|lt s]=lh=  2 

22 tfdf÷lkQn k|lt s]=lh= 30 

23 sfuhhGo kbfy{ k|lt s]=lh=  1 

24 xf8 l;ª vf]/ k|lt s]=lh=  2 

25 5fnf k|lt lk; 25 

26 cGo k|lt s]=lh=  1 

27 kfgL k|lt sf6'{g  2 

28 l;d]G6 k|lt jf]/f  1 

29 s' sf7 uf]nfO{  k|lt So'=lkm6 20 

30 vo/, ;fn l;;f} hftsf] sf7 uf]nfO{M k|lt So'= lkm6  30 

31 vo/, ;fn l;;f} hftsf] sf7 lr/fgM k|lt So'= lkm6 50 

32 l;dn, ;fh, cf+k / cGo ?v k|lt So" lkm6 25 

33 bfp/f k|lt s]=lh ? )=!).– 0.1 

34 afF; k|lt 3gf ? @.– 2 

 

cg';"rL !^ 

-bkmf  !( ;+u ;DalGwt_ 

 

k|fs[lts ;|f]t ;fwgsf] bf]xg u/]df b08 hl/jfgfsf] Go"gtd tyf clwstd b/ 

l;=g+= ;fwgsf] k|sf/ s/sf] b/ 

!=  6\ofS6/  klxnf] k6s !@))), bf];|f] k6s !%))) ;f] dfyL @)))) 

@=  ldgL 6f6f,  klxnf] k6s !@))), bf];|f] k6s !%))) ;f] dfyL @)))) 

 6«s, l6Kk/  klxnf] k6s @)))), bf];|f] k6s @%))) ;f] dfyL #)))) 

#=  h]=l;=le=  klxnf] k6s @)))), bf];|f] k6s @%))) ;f] dfyL #)))) 

$=  PS;fe]6/  klxnf] k6s #)))), bf];|f] k6s $)))) ;f] dfyL ^)))) 

 
 
 
 
 
 

 

  

आज्ञािे 
नामः राम दत्त भट्ट 
प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

प्रस्िािनाः 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको आन्थिक बषि २०७९/८० को सेवा र कार्िहरुको िान्ग सन्ञ्चि कोषबाट केही रकम खचि गने अन्धकार 

न्िन र सो रकम न्वन्नर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संन्वधानको धारा २२९ को उपधारा (२)बमोन्जम बदिीपुर 

गाउँपान्िकाको गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संमक्षप्त नाि र प्रारम्भः  

(१) र्स ऐनको नाम “बदिीपुर गाउँपान्िकाको न्वन्नर्ोजन ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
 

बन्न्दपरु राजपत्र 
बन्न्दपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्र्त 

 
 

 

खण्ड: ६    संख्र्ा: 2   लमलत: २०७९/०3/2५ 
भाग १ 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को सचुना 

 

 

 

बमदिपुर गाउँपामिकाको मिमनयोजन ऐन, २०७९
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(२) र्ो ऐन िुरुदि प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आमथिक िषि २०७९/८० को मनमित्त समञ्चि कोषबाट रकि खचि गने अमधकारः 

(१) आन्थिक वषि २०७९/८० को न्नन्मत्त गाउँ कार्िपान्िका, वडा सन्मन्ि, न्वषर्गि शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका 

न्नन्मत्त अनुसूची -१ मा उन्ल्िन्खि चािू खचि, पँून्जगि खचि र न्वन्त्तर् व्र्वतथाको रकम समिे गरी जम्मा रकम रु 

६४,९६,३७,०००।- (अके्षरुपी चौसँठ्ठी करोड छर्ानब्बे िाख सैनँ्िस हजार माि) मा नबढाई न्नन्ििि गररए बमोन्जम 

सन्ञ्चि कोषबाट खचि गनि सन्कनेछ ।  

३.  मिमनयोजनः  

(१) र्स ऐनद्वारा सन्ञ्चि कोषबाट खचि गनि अन्धकार न्िइएको रकम आन्थिक वषि २०७९/८० को न्नन्मत्त बदिीपुर 

गाउँपान्िकाको गाउँ कार्िपान्िका, वडा सन्मन्ि र न्वषर्गि शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको न्नन्मत्त न्वन्नर्ोजन 

गररनेछ । 

(२) उपिर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएिा पन्न कार्िपान्िका, वडा सन्मन्ि र न्वषर्गि शाखािे गने सेवा र 

कार्िहरुको न्नन्मत्त न्वन्नर्ोजन गरेको रकममध्र् े कुनैमा बचि हनुे र कुनैमा अपुग हुन े िेन्खन आएमा गाउँ 

कार्िपान्िकािे बचि हुने शीषिकबाट नपुग हुने शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक शीषिकबाट सो 

शीषिकको जम्मा रकमको २५ प्रन्िशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भदिा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक 

भदिा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि िथा न्नकासा र खचि जनाउन सन्कनेछ । पँून्जगि खचि र न्वत्तीर् व्र्वतथा िर्ि  

न्वन्नर्ोन्जि रकम साँवा भुक्तानी खचि र व्र्ाज भुक्तानी खचि शीषिकमा बाहके अदर् चािू खचि शीषिक िर्ि  सानि र 

न्वन्त्तर् व्र्वतथा अदिगिि साँवा भुक्तानी खचि िर्ि  न्बन्नर्ोन्जि रकम ब्र्ाज भुक्तानी खचि शीषिकमा बाहके अदर्ि 

सानि सन्कने छैन । िर चािु िथा पँून्जगि खचि र न्वत्तीर् व्र्वतथाको खचि व्र्होनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम 

सानि सन्कनेछ । 

(३) उपिर्ा (२) मा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएिापन्न एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा तवीकृि रकमको २५ 

प्रन्िशिभदिा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भदिा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको तवीकृन्ि न्िनु पनेछ।  

 

अनुसूमच –१ 

(िर्ा २ संग सम्बन्दधि) 

नेपािको संमिधानको धारा २२९ (२) बिोमजि 

 

        संमञ्चि कोषबाट मिमनयोजन ह ने रकि                   (रु. हजारिा) 

क्र.स. अनुिान संख्या मशषिकको नाि चािु खचि पूँजीगि खचि मिमत्तय व्यिस्था जम्िा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कार्िपान्िका ३२६३५० २३९७८७ ) ५६६१३७ 

२  वडा सन्मन्ि १२१०० ३४९०० ) ४७००० 

३  न्बषर्गि शाखा २८१२५ ९३७५ ) ३७५०० 

४  ऋणको साँवा ब्र्ाज भुक्तानी ) ) ) ) 

५  िगानी(शेर्र/ऋण) ) ) ) ) 

६  सामान्जक सुरक्षा ८३५०० ) ) ८३५०० 

 

 

 

 

आज्ञािे 

राि ित्त भट्ट 

प्रिुख प्रशासकीय अमधकृि 
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बमदिपुर गाउँपामिका 

आ.ि. : २०७९/८० िामथल्िो बजेट उपशीषिक : संघीय सरकारबाट हस्िादिररि कायिक्रि 

  

क्र.सं. अनुिान प्राप्त मक्रयाकिाप उप क्षेत्र स्रोि जम्िा 

१ 

गररबी न्नवारणका िान्ग िघु उद्यम न्वकास कार्िक्रम संचािन 

न्निेन्शका, २०७७ बमोन्जम उद्यमीको तिरोदनिी (आवश्र्किा 

पन्हचानका आधारमा पुनिािजगी र एडभादस सीप न्वकास िान्िम 

कार्िक्रम) 

उद्योग 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,80,000 

२ 

गररबी न्नवारणका िान्ग िघु उद्यम न्वकास कार्िक्रम संचािन 

न्निेन्शका, २०७७ बमोन्जम िघु उद्यम न्वकास मोडेिमा नर्ाँ िघु 

उद्यमी न्सजिना गने 

उद्योग 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
23,80,000 

३ 
सम्भाव्र् उत्पािनको उत्पािकत्व र बजार प्रन्ितपधाि बनृ्द्ध गनिका िान्ग 

कन्म्िमा ५ जनाको समुहमा प्रन्बन्ध हतिादिरण 
उद्योग 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,40,000 

४ 
नवीकरणीर् ऊजाि प्रवन्ध जडान (वार्ोग्र्ाँस/न्वद्युिीर् 

चुिो/सुधाररएको चुिो/सौर्ि ऊजाि) 
उजाि 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
8,00,000 

५ 
आ.व. 2078/79 मा तथापना भएको बाख्रा पकेट न्वकास कार्िक्रमको 

न्नरद िरिा 
कृन्ष 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
7,00,000 

६ 
आ.व. 2078/79 मा तथापना भएको सुदििाजाि र्िरू्ि बािी 

पकेट न्वकास कार्िक्रमको न्नरद िरिा 
कृन्ष 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
6,00,000 

७ आ.व. 207९/८० मा नर्ाँ बाख्रा पकेट न्वकास कार्िक्रम सञ् चािन कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
15,00,000 

८ 
आ.व. 207९/८० मा नर्ाँ सुदििाजाि र्िरू्ि बािी पकेट न्वकास 

कार्िक्रम सञ् चािन 
कृन्ष 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
12,00,000 

९ इन्पडेन्मर्ोिोन्जकि ररपोन्टिङ्ग कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
20,000 

१० कृन्िम गभािधान न्मसन कार्िक्रम कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,50,000 

११ कृन्ष तनािक करार कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,80,000 

१२ कृन्ष, पशुपदछी िथा मत्तर् िथ्र्ाकं अध्र्ावन्धक कार्िक्रम कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,00,000 

१३ न्कसान सूचीकरण कार्िक्रम कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
3,00,000 

१४ 
पशु सेवा न्वभाग र प्रािेन्शक न्नकार्मा पशुपदछी िथ्र्ांक िथा पशु 

सेवाका कार्िक्रमको प्रगन्ि ररपोन्टिङ 
कृन्ष 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
20,000 

१५ पशुपदछी रोगको अदवेषण, नमुना सङ्किन िथा पे्रषण कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
10,000 

१६ मकैबािी प्रवद्धिन कार्िक्रम कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
20,20,000 

१७ रैथाने बािी प्रवद्धिन कार्िक्रम कृन्ष 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
10,00,000 

१८ बन्दिपुर-धरमपानी(बन्दिपुर वड नं २,४,६) खा.पा.आ.,िनहु ँ खानेपानी िथा सरसर्ाई 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
30,00,000 

१९ 
चुँिी खोिा झो.पु. बदिीपुर १- भानु १, खुिी खोिा बटार बदिीपुर-2, 

वन्दिपुर गाउँपान्िका, िनहु ँ
प्रशासकीर् सुशासन 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
35,00,000 

२० पोपण न्वशेष (तवातथ्र्) क्षेिका कार्िक्रम सञ्चािन प्रशासकीर् सुशासन 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,50,000 

२१ 

पोषण संवेिनशीि (खानेपानी िथा सरसर्ाइ, कृन्ष, पशुसेवा, मन्हिा 

िथा बािबान्िका, न्शक्षा र शासकीर् प्रवदध) क्षेिका कार्िक्रमहरू 

सञ्चानि) 

प्रशासकीर् सुशासन 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,50,000 
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२२ िनहुँ न्जल्िा बन्दिपुर गा.पा. बन्दिपुर-छम्केश्वरी सडक तिरोदनन्ि 
भवन, आवास िथा सहरी 

न्वकास 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
50,00,000 

२३ 
सुरन्क्षि नागररक आवास कार्िक्रम :- गडडकी प्रिेशको िनहुँ न्जल्िा 

क्षेि नं. १ अदिगिि वन्दिपुर गाउँपान्िका- 261 वटा (क्रमागि) 

भवन, आवास िथा सहरी 

न्वकास 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
14,00,000 

२४ एक न्शक्षण संतथा एक उद्यम कार्िक्म रु्वा िथा खेिकुि 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
5,25,000 

२५ रु्वा प्रन्िभाहरुको खोजी िथा प्रोत्साहन कार्िक्रम रु्वा िथा खेिकुि 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,25,000 

२६ राष्ट्रपन्ि रन्नङ्ग न्सल्ड प्रन्िर्ोन्गिा (तथानीर् िहतिरीर्) रु्वा िथा खेिकुि 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,00,000 

२७ वडाक्िव गठन िथा नमुना रु्वा संसि अभ्र्ास रु्वा िथा खेिकुि 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
3,50,000 

२८ 
अदर् न्वन्वध खचि - आर्ोजना, सामान्जक सुरक्षा िथा घटना ििाि 

सम्बदधी न्वन्भदन बैंठकको न्चर्ापान िगार्िको खचि 

िैंन्गक समानिा िथा 

सामान्जक समावेशीकरण 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
39,000 

२९ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र न्र्ल्ड सहार्क िेन्नक भ्रमण भत्ता/र्ािार्ाि 

खचि/ईदधन 

िैंन्गक समानिा िथा 

सामान्जक समावेशीकरण 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
99,000 

३० 
एम. आइि. एस. अपरेटर र न्र्ल्ड सहार्क पाररश्रन्मक, चाडपवि खिि 

िथा पोशाक खचि 

िैंन्गक समानिा िथा 

सामान्जक समावेशीकरण 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,37,000 

३१ एम. आइि. एस. अपरेटर र न्र्ल्ड सहार्को िान्ग सञ्चार खचि 
िैंन्गक समानिा िथा 

सामान्जक समावेशीकरण 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
5,000 

३२ मेन्शनरी आजार िथा र्न्निचर ममिि सम्भार (सेवा केदर सञ्चािानाथि) 
िैंन्गक समानिा िथा 

सामान्जक समावेशीकरण 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
60,000 

३३ मसिदि सामान खररि (सेवा केदर सञ्चािानाथि) 
िैंन्गक समानिा िथा 

सामान्जक समावेशीकरण 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,20,000 

३४ 
न्वभागिे उपिव्ध गराउने न्वन्ध/पिन्ि अनुसार वडा तिरबाट घटना 

ििाि सप्ताह अन्भर्ान सञ्चािन 

िैंन्गक समानिा िथा 

सामान्जक समावेशीकरण 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
90,000 

३५ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण िथा छपाइि (सञ्चार र पँहुच अन्भर्ान 

सञ्चािान) 

िैंन्गक समानिा िथा 

सामान्जक समावेशीकरण 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,50,000 

३६ िोन्कएका न्वद्याथीको न्िवा खाजाका िान्ग न्वद्यािर्िाई अनुिान न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
     28,54,000  

३७ िोन्कएका न्वद्याथीको न्िवा खाजाका िान्ग न्वद्यािर्िाई अनुिान न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
5,08,000 

३८ िोन्कएका न्वद्याथीको न्िवा खाजाका िान्ग न्वद्यािर्िाई अनुिान न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
10,34,000 

३९ 

आधारभूि िहका तवीकृि िरवदिीका न्शक्षक, राहि अनुिान 

न्शक्षकका िान्ग ििब भत्ता अनुिान (न्वशेष न्शक्षा पररषि 

अदिरगिका न्शक्षक/कमिचारीहरु समेि) 

न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
8,11,00,000 

४० 

केदरबाट छनौट भएका नमुना न्वद्यािर्,न्वशेष न्वद्यािर्को क्रमागि 

भवन न्नमािण िथा कक्षा ११ तिोदनन्ि भएका प्रान्वन्धक धार 

न्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वतथापन अनुिान 

न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
12,00,000 

४१ 

केदरबाट छनौट भएका नमुना न्वद्यािर्,न्वशेष न्वद्यािर्को क्रमागि 

भवन न्नमािण िथा कक्षा ११ तिोदनन्ि भएका प्रान्वन्धक धार 

न्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वतथापन अनुिान 

न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
24,00,000 

४२ 

केदरबाट छनौट भएका नमुना न्वद्यािर्,न्वशेष न्वद्यािर्को क्रमागि 

भवन न्नमािण िथा कक्षा ११ तिोदनन्ि भएका प्रान्वन्धक धार 

न्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वतथापन अनुिान 

न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
65,00,000 

४३ 
कोन्भड-१९ बाट पुगेको शैन्क्षक क्षन्िको पररपुरण िथा अदर् न्वपिको 

समर्मा न्सकाइ न्नरदिरिाका िान्ग कार्िक्रम 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
46,000 

४४ 
कोन्भड-१९ बाट पुगेको शैन्क्षक क्षन्िको पररपुरण िथा अदर् न्वपिको 

समर्मा न्सकाइ न्नरदिरिाका िान्ग कार्िक्रम 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
94,000 

४५ 
कोन्भड-१९ बाट पुगेको शैन्क्षक क्षन्िको पररपुरण िथा अदर् न्वपिको 

समर्मा न्सकाइ न्नरदिरिाका िान्ग कार्िक्रम 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,60,000 



 

47 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७९/८० को वान्षिक नीन्ि िथा कार्िक्रम एवम् बजेट पुन्तिका                www.bandipurmun.gov.np 
 

४६ 
प्रन्ि न्वद्याथी िागिका आधारमा न्सकाइ सामग्री िथा न्डन्जटि 

न्सकाइ समाग्री व्र्वतथाका िान्ग न्वद्यािर्िाइ अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
5,16,000 

४७ 
प्रन्ि न्वद्याथी िागिका आधारमा न्सकाइ सामग्री िथा न्डन्जटि 

न्सकाइ समाग्री व्र्वतथाका िान्ग न्वद्यािर्िाइ अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,87,000 

४८ 
प्रन्ि न्वद्याथी िागिका आधारमा न्सकाइ सामग्री िथा न्डन्जटि 

न्सकाइ समाग्री व्र्वतथाका िान्ग न्वद्यािर्िाइ अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
92,000 

४९ 
प्रारन्म्भक बाि न्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रन्मक िथा न्वद्यािर् 

कमिचारी व्र्बतथापन अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
9,19,000 

५० 
प्रारन्म्भक बाि न्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रन्मक िथा न्वद्यािर् 

कमिचारी व्र्बतथापन अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
18,71,000 

५१ 
प्रारन्म्भक बाि न्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रन्मक िथा न्वद्यािर् 

कमिचारी व्र्बतथापन अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
51,70,000 

५२ 

माध्र्न्मक िहका तवीकृि िरवदिीका न्शक्षक, राहि अनुिान न्शक्षक 

िान्ग ििब भत्ता अनुिान (न्वशेष न्शक्षा पररषि अदिरगिका 

न्शक्षक/कमिचारी,प्रान्वन्धक धारका प्रन्शक्षक समेि) 

न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,49,00,000 

५३ न्वद्यािर् कक्षाकोठा न्नमािण अनुिान (2 कोठे न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
54,00,000 

५४ न्वद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वतथापन अनुिान न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
12,12,000 

५५ न्वद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वतथापन अनुिान न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,16,000 

५६ न्वद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वतथापन अनुिान न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,39,000 

५७ 
न्वद्यािर्मा IT lab तथापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library 

व्र्वतथापनका िान्ग अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
19,50,000 

५८ 
न्वद्यािर्मा शैन्क्षक गुणतिर सुदृढीकरण एवम् कार्िसम्पािनमा 

आधाररि प्रोत्साहन अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
45,12,000 

५९ 
न्वद्यािर्मा शैन्क्षक गुणतिर सुदृढीकरण एवम् कार्िसम्पािनमा 

आधाररि प्रोत्साहन अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
8,03,000 

६० 
न्वद्यािर्मा शैन्क्षक गुणतिर सुदृढीकरण एवम् कार्िसम्पािनमा 

आधाररि प्रोत्साहन अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
16,35,000 

६१ सतथागि क्षमिा न्वकास,परीक्षा सञ्चािन एवम् न्वद्याथी मुल्र्ाङ्कन न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,43,000 

६२ सतथागि क्षमिा न्वकास,परीक्षा सञ्चािन एवम् न्वद्याथी मुल्र्ाङ्कन न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
3,94,000 

६३ सतथागि क्षमिा न्वकास,परीक्षा सञ्चािन एवम् न्वद्याथी मुल्र्ाङ्कन न्शक्षा 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
70,000 

६४ 
सामुिान्र्क न्वद्यािर्का छािाहरुिाई न्नशुल्क तर्ान्नटरी प्र्ाड 

ब्र्वतथापन 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,13,000 

६५ 
सामुिान्र्क न्वद्यािर्का छािाहरुिाई न्नशुल्क तर्ान्नटरी प्र्ाड 

ब्र्वतथापन 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,29,000 

६६ 
सामुिान्र्क न्वद्यािर्का छािाहरुिाई न्नशुल्क तर्ान्नटरी प्र्ाड 

ब्र्वतथापन 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
6,33,000 

६७ 
साविजन्नक न्वद्यािर्का न्वद्याथीहरुका िान्ग न्नशुल्क पाठ्र्पुतिक 

अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,72,000 

६८ 
साविजन्नक न्वद्यािर्का न्वद्याथीहरुका िान्ग न्नशुल्क पाठ्र्पुतिक 

अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,32,000 

६९ 
साविजन्नक न्वद्यािर्का न्वद्याथीहरुका िान्ग न्नशुल्क पाठ्र्पुतिक 

अनुिान 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
13,01,000 

७० 
साविजन्नक न्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि न्वद्याथीहरुका िान्ग छािबनृ्त्त 

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,01,000 

७१ 
साविजन्नक न्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि न्वद्याथीहरुका िान्ग छािबनृ्त्त 

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,96,000 



 

48 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७९/८० को वान्षिक नीन्ि िथा कार्िक्रम एवम् बजेट पुन्तिका                www.bandipurmun.gov.np 
 

७२ 
साविजन्नक न्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि न्वद्याथीहरुका िान्ग छािबनृ्त्त 

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 
न्शक्षा 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,48,000 

७३ मनोसमान्जक परामशि संचािन खचि श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
93,000 

७४ 
आप्रवासी स्रोि केदरको कार्ाििर् संचािन/ कमिचारी भ्रमण खचि / 

न्शरोभार खचि 
श्रम िथा रोजगारी 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
77,000 

७५ ििब िथा सुन्बधा- मनोसामान्जक परामशिकिाि श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,46,000 

७६ ििब िथा सुन्बधा -न्वन्त्तर् साक्षरिा सहजकिाि क्रार्िक्रम श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,46,000 

७७ प्रान्वन्धक सहार्कको ििव श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
3,93,000 

७८ प्रान्वन्धक सहार्कको पोसाक श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
10,000 

७९ प्रान्वन्धक सहार्कको तथानीर् भत्ता श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
39,000 

८० 
बैिेन्शक रोजगारीमा जान चाहने सम्भान्वि कामिारहरुिाई गहन 

अन्भमुखीकरण कार्िक्रम 
श्रम िथा रोजगारी 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
3,000 

८१ ररटनी तवरं्म सेवक पररचािन श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
6,32,000 

८२ रोजगार संर्ोजकको ििव श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,94,000 

८३ रोजगार संर्ोजकको पोसाक श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
10,000 

८४ रोजगार संर्ोजकको तथानीर् भत्ता श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
48,000 

८५ रोजगार सेवा केदरको सँचािन खचि श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,65,000 

८६ 
रोजगार सेवा केदरको सुदृन्ढकरण (कम्प्रू्टर, र्न्निचर न्र्क्चसि, 

क्र्ामरा, अदर् न्वद्युिीर् उपकरण) 
श्रम िथा रोजगारी 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
3,00,000 

८७ रोजगार सहार्कको ििब श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
3,93,000 

८८ रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
10,000 

८९ रोजगार सहार्को तथानीर् भत्ता श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
39,000 

९० रोजगारी सजृना (आई.न्ड.ए.ì श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
23,51,000 

९१ रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,48,000 

९२ न्वन्त्तर् साक्षरिा क्रार्िक्रम संचािन खचि श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,25,000 

९३ तथानीर् िहमा न्क्रर्ान्शि कामिार संजनािाई सामग्री सहर्ोग श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
10,000 

९४ समुिार् अन्भमुखीकरण कार्िक्रम श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
12,000 

९५ सम्बन्दधि सरोकारवािाहरुवाट पररर्ोजना अनुगमन िथा मुल्र्ाकंन श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
40,000 

९६ 

सरोकारवािाहरुसंगको अदिरन्क्रर्ा िथा अन्भमुखीकरण कार्िक्रम ( 

प्रहरी /पिकार/न्मन्डर्ा पररचािन/तथानीर् जनप्रन्िन्नधी/ तथानीर् 

िहको न्वषर्गि शाखा जतिै तवातथ शाखाका 

तितर्हरु/तथानीर्िहमा मनोसामान्जक न्वषर्को न्िगोपन/ समुिार्का 

अगुवाहरुिाई आप्रावसनको असर िथा प्रभाव, का 

श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
76,000 

९७ 
सामी पररर्ोजना कर्ािदवर्नको िान्ग तथानीर् सरकारको पिान्धकारी 

सँग समदवर् वैठक 
श्रम िथा रोजगारी 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
40,000 
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९८ 
सामी पररर्ोजना कार्ािदवर्नका िान्ग न्तटि िराज र अदर् आवश्र्क 

र्न्निचर खररि 
श्रम िथा रोजगारी 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
20,000 

९९ सामी पररर्ोजना कार्ािदवर्नको िान्ग Laptop Computer खररि श्रम िथा रोजगारी 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
1,80,000 

१०० 
CBIMNCI कार्िक्रम (कार्िक्रम सन्मक्षा, तथिगि अनुन्शक्षण, 

समिा िथा पहुच कार्िक्रम) 
तवातथ्र् 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
5,00,000 

१०१ Inj.Oxytocin भडडारणका िागी ILR Refrigerator खरीि तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान पुँजीगि 
4,00,000 

१०२ 

आकन्तमक अवतथामा औसन्ध एवं ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, रेकन्डिङ 

िथा ररपोन्टिङका िान्ग र्मि र्रमेट छपाइ, ई-न्ट.न्ब 

रन्जतटरअध्र्ावन्धक, न्वश्व क्षर्रोग न्िवस सम्बदधी कार्िक्रम, 

तथिगि अनुन्शक्षण िथा सुपररवेक्षण, क्षर्रोगका कार्िक्रमको अधि 

बान्षिक सन्मक्षा िथा कोहटि न्वश् 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
46,000 

१०३ आँखा, नाक, कान, घांटी िथा मुख तवातथ्र् सम्वन्दध अन्भमुखीकरण तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,00,000 

१०४ आधारभूि िथा आकन्तमक तवातथ्र् सेवाको िान्ग औषन्ध खररि तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
12,75,000 

१०५ औषधािर्को ििब, भत्ता, संचािन खचि िथा कार्िक्रम बजेट तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
32,00,000 

१०६ 

क्षर्रोगका जोन्खम समुह िथा तवातथ सेवाको पहुच कम भएका 

समुिार्मा सकृर् क्षर्रोग खोजपडिाि कार्िक्रम। घरपररवारका 

सितर्हरूको सम्पकि  पररक्षण, एवं पाँच वषि मुन्नका बािबान्िमा 

क्षर्रोग रोकथाम सम्बदधी टी.न्प.टी. कार्िक्रम 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
54,000 

१०७ 
कोन्भड १९ को भ्र्ान्क्सनको न्डन्जटाइजेशन िथा क्रू् आर कोड 

प्रमान्णकरण 
तवातथ्र् 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
80,000 

१०८ 

कोन्भड १९ िगार्ि न्वन्भदन महामारीजदर् रोगहरुको रोकथाम, 

न्नर्दिण िथा न्नगरानीका िान्ग सरोकारवािा सँगको अदिरन्क्रर्ा 

िथा RRT, तवातथ्र्कमी पररचािन 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
25,000 

१०९ 

कोन्भड १९ न्वरुद्ध खोप अन्भर्ान िथा बुतटर खोप समेि संचािन 

ब्र्वतथापन खचि (पान्िकातिररर् र्ोजना र पान्िका िथा तवातथ्र् 

सतथा तिररर् सुपररवेक्षण) 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,98,000 

११० 

न्नर्न्मि खोप सुदृढीकरण, पूणि खोप सुन्निििा र िीगोपनाको िान्ग 

सुक्ष्मर्ोजना अद्यावन्धक २ न्िन र सरसर्ाई प्रबर्धन प्र्ाकेज 

पुनििाजगी िान्िम १ न्िन गरी ३ न्िन एवं पूणिखोप न.पा., गा.पा. 

सुन्नन्िििाको िान्ग तथान्नर् िह, वडा, खोप समदवर् सन्मिी िथा 

नवन्नवान्चिि जनप्रन्िन्न 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,30,000 

१११ प्रजनन ्रुग्णिा तवातथ्र् सेवा तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,80,000 

११२ पररवार न्नर्ोजन न्कशोर न्कशोरी िथा प्रजनन् तवातथ्र् कार्िक्रम तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,40,000 

११३ 

पशुपंक्षी आिीबाट हुने ईदरु्एदजा, बडि फ्िु, AMR, न्सन्िसकोन्सस, 

टक्सोप्िाज्मोन्सस आन्ि न्वन्भदन सरुवारोग सम्बन्दध रोकथाम िथा 

न्नर्दिणका िान्ग सचेिना कार्िक्रम 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
20,000 

११४ 

पान्िका तिरमा तवातथ्र् संतथाहरुको मान्सक बैठक, तवातथ्र् 

कार्िक्रमहरुको डाटा भेररन्र्केशन एवं गुणतिर सुधार साथै 

अधिबान्षिक एवं बान्षिक सन्मक्षा 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,55,000 

११५ पोषण कार्िक्रम तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,68,000 

११६ न्बरामी नवजाि न्शशु न्नशुल्क उपचार सोधभनाि कार्िक्रम तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
4,00,000 

११७ 
माि ृिथा नवन्शशु कार्िक्रम अदिगिि आमा सुरक्षा, गभिविी, 

रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, दर्ानो झोिा र न्नशुल्क गभिपिन कार्िक्रम 
तवातथ्र् 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
7,32,000 
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११८ माि ृिथा नवन्शशु कार्िक्रम संदचािन तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
14,52,000 

११९ 
रान्ष्ट्रर् मन्हिा तवातथ्र् तवरं्सेन्वका कार्िक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

र्ािार्ाि खचि, वान्षिक सन्मक्षा गोष्ठी र न्िवस मनाउने खचि समेि) 
तवातथ्र् 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
6,00,000 

१२० 
न्वद्यािर् तवातथ्र् न्शक्षा/आमा समूह िथा मन्हिा तवातथ्र् तवरं् 

सेन्वकाहरुका िान्ग सामान्जक ब्र्वहार पररवििन कार्िक्रम 
तवातथ्र् 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
75,000 

१२१ 

न्वश्व औिो न्िवस मनाउने, न्कटजदर् रोग न्नर्दिण कार्िक्रमको 

अनुगमन एवम् मूल्र्ाङ्कन िथा न्कटजदर् रोग न्नर्दिणका िान्ग 

बहुन्नकार् अदिरन्क्रर्ा गने िथा Active Case Detection (औिो 

र कािाजार) 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
55,000 

१२२ 

तथानीर् िहका तवातथ्र् चौकी, प्रा.तवा.के. र अतपिािहरुमा कार्िरि 

कमिचारीहरुको ििव, महगी भत्ता, तथानीर् भत्ता, पोषाक िगार्ि 

प्रशासन्नक खचि समेि 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
2,03,00,000 

१२३ 
सुन्ििजदर् पिाथि िथा मध्र्पान सेवनको दरू्न्नकरण सम्बदधी संचार 

कार्िक्रम 
तवातथ्र् 

नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
25,000 

१२४ 

तवातथ्र् चौकी (आधारभुि तवातथ्र् सेवा केदर) को दरु्निम सेवा 

मापिडड कार्िक्रम ( अन्भमुखीकरण, सन्मक्षा, र्िो अप , अनुगमन 

िथा सुदृन्धकरण समेि ) 

तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
1,25,000 

१२५ तवातथ्र् सूचना साथै आइ एम रू् सुदृढीकरण कार्िक्रम तवातथ्र् 
नेपाि सरकार - शसिि 

अनुिान चाि ु
65,000 

 
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

संघीर् र प्रिेश सरकारबाट हतिादिररि आ.व. २०७९/८० मा संचािन हुन ेकार्िक्रमहरु 

(मिषेश अनुिान) - संघीय ८०४३८५०५५१२ र प्रिेश ८०४३८५०५५२२ 

क्र 

स 
कायिक्रि/आयोजना/मक्रयाकिापको नाि उप क्षेत्र स्रोि जम्िा 

१ अन्िन्थ गहृ न्नमािण भवन, आवास िथा सहरी न्वकास नेपाि सरकार - न्वषशे अनुिान पुँजीगि 35,00,000 

२ जेष्ठ नागररक न्िवा सेवा केदर भवन, आवास िथा सहरी न्वकास नेपाि सरकार - न्वषशे अनुिान पुँजीगि 50,00,000 

३ बदिीपुर सांतकृन्िक केदर न्नमािण भवन, आवास िथा सहरी न्वकास नेपाि सरकार - न्वषशे अनुिान पुँजीगि 70,00,000 

४ भूमसे न्डप वोररङ खानेपानी गडडकी प्रिेश - न्वषेश अनुिान पुँजीगि 70,00,000 

 
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

प्रिेश सरकारबाट हतिादिररि आ.व. २०७९/८० मा संचािन हुन ेकार्िक्रमहरु 

(सिपुरक अनुिान) - प्रिेश ८०४३८५०५५२२ 

क्र 

स 
कायिक्रि/आयोजना/मक्रयाकिापको नाि उप के्षत्र 

खचि 

संकेि 
स्रोि जम्िा 

१ 
बदिीपुर-बाहनुभदज्र्ांग-झारगाउँ -धरमपानी सडक 

तिरोदनन्ि 
 ३११५१ 

आदिररक ऋण - समपुरक 

अनुिान पुँजीगि 
१,००,००,००० 

२ बदिीपुर -खहरे-शेराटार सडक तिरोदनन्ि  ३११५१ 
आदिररक ऋण - समपुरक 

अनुिान पुँजीगि 
१,००,००,००० 

३ बांगे न्समि खानेपानी आर्ोजना 

खानेपानी 

िथा 

सरसर्ाई 

३११५६ 
गडडकी प्रिेश - समपुरक 

अनुिान पुँजीगि 
५०,००,००० 
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  बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा गाउँपान्िका तिरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ गाउँपामिका स्िरीय योजना िथा कायिक्रि 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

1 समपूरक कोष ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 25000000 

2 तवातथ्र् ईकाई भवन (भुक्तानी बाँन्क) ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 1758845.5 

3 
गहिेडाँडा िामुङ सेराटार मोटर मागि कन्टङ 

नािी ग्रावेि समेि 
३११५१ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि 1300000 

4 

बदिीपुर धारापानी कुवािी कुकुिी सुकोौरा 

मोटर मागि कन्टङ पक्की नािा र ग्रावेि 

अवतथा हरेी 

३११५१ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि 1300000 

5 जनिा आवास न्नमािण कार्िक्रम ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 1200000 
6 एक न्िवसीर् कार्िक्रम २२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि 1000000 

7 बदिीपुर अतपिाि नर्ाँ भवन न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 1000000 

8 बाकुनटोि-भैसेखार ढंुगा छपनी ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 1000000 

9 ररमाल्नी भँुडाटार मोटर मागि ढिान ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 1000000 

10 
वेिभञ् ज्र्ाङ घुम्िी बान्नर्ाँटार मोटर मागि 

तिरोदनन्ि 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 1000000 

11 साराङघाट ग्र्ाजाटार मोटर मागि तिरोदनिी ३११५९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि 1000000 

12 
च्र्ादचा खोिा न्िनधारा कन्टङ नािी 

ग्राबेि तिरउदनिी 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 800000 

13 डेिडाँडा िुम्टे मोटर मागि तिरनोदिी ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 800000 

14 
प्रन्िक्षािर् िेन्ख न्ििाहारसम्म नािी ढिान 

न्नमािण 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 800000 

15 
कान्िका मान्व कुकुिी पुरानो भवन भर्ािङ 

छाप् ने ढिान छोप् ने ढिान एबम ममिि 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 700000 

16 माझथर १ घर १ धारा ट्र्ाङ्की न्नमािण ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 700000 

17 
कोिपाटा आँपकटर केशवटार मोटर मागि 

तिरउदनिी 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 600000 

18 अबिोकेश्वोर गुम्बा ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 500000 

19 आँपबोट धमिभकारी ढिान ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 500000 

20 औधोन्गक ग्राम आई.ई.ई/न्डन्पआर ३११३५ आदिररक श्रोि - नगि 500000 

21 गुरुङ खानेपानी ममिि ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 500000 

22 
गोिडाँडा कामीडाँडा मोटर मागि कन्टङ 

पक्की नािा ग्रावेि 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 500000 

23 जनिा मोटर मागि-नाहािा उपल्िो न्नमािण ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 500000 

24 ढाबे्र आमा समूह भवन न्नमािण ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 500000 
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25 िमु समाज भवन न्नमािण ३११६१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 500000 

26 
कोररखा सामुिान्र्क होम्तटे अधुरो भवन 

न्नमािण 
३११६१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 400000 

27 खड् गिेवी सामुिान्र्क भवन न्नमािण ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि 400000 

28 घमिछाप आमा समूह भवन न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 400000 

29 नाहािा सामुिान्र्क भवन न्नमािण ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि 400000 

30 पाििद्वार मन्दिर न्नमािण अधुरो ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 400000 

31 बदिीपुर खानेपानी ममिि ३११७१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 400000 

32 न्बदिबान्सन्न गैराटोि ढंुगा छपनी ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 400000 

33 िखनबारी आमा समूह भवन न्नमािन ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 400000 

34 
४ नं. वडा न्शपमूिक िान्िम, न्बज न्वरुवा 

न्विरण 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

35 
कुमािटारी सोि भञ्ज्र्ाङ थुम्का मोटरमागि 

तिरोदनन्ि 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

36 न्चसापानी 1 घर 1 धारा ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

37 छपेिी सामुिान्र्क वन उपभोक्ता सन्मन्ि ३११५७ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

38 झप्री मुिपानी मन्दिर न्नमािण अधुरो ३११६१ आदिररक श्रोि - नगि 300000 

39 
टँुन्डखेि िेकी िंुगेिीसम्मको कच्ची मोटर 

बाटोमा पक्की नािा 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

40 डुमे्र सांतकृन्िक भवन न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

41 न्ििाहार खानेपानी ममिि ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

42 पानी ट्र्ाङ्की िेन्ख गुम्बा जाने बाटो ढिान ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि 300000 

43 बदिीपुर क्र्ाम्पस ममिि ३११६१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

44 बाहुन भञ्ज्र्ाङ भिौरे मागि न्नमािण ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

45 मान्थल्िो खहरे आमा समूह भवन न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

46 
शुभिाङ् घािी आमा समूह भवन न्नमािण 

अधुरो 
३११६१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

47 संतथागि अनुिान (उद्योगिर्ि ) २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

48 न्सकेन्बके किेज जाने बाटो ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 300000 

49 २ नं. वडा तिरीर् न्शप मूिक िान्िम २२५१२ आदिररक श्रोि - नगि 200000 

50 
५ नं. वडा तिरीर् न्शपमूिक िान्िम न्वउ , 

न्वरुवा न्विरण एवम् समूह गठन 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 200000 

51 ६ नं. वडा तिरीर् न्शपमूिक िान्िम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 200000 

52 उद्योग तिरोदनिी २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 200000 

53 कोनास खानेपानी ममिि ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 200000 

54 गोखिनिे िािपाकि  क्षेि ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि 200000 
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55 
धरमापानी साझेिारीमा इदडकसन चुिो 

न्विरण 
३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 200000 

56 
बदिीपुर गाउँपान्िका न्भि रहकेा सबै 

प्रकारका संतथाहरुको प्रोर्ाइि न्नमािण 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 200000 

57 
मुच्चकु िेन्ख न्चहानडाँडा डाँडा सम्म नर्ाँ 

रर्ाक 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 200000 

58 मोहोररर्ा-मुडुिे चौिारो नािी ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 200000 

59 कुकुिी महािेव मन्दिर कम्पाउडड न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 150000 

60 
उपभोक्ता सन्मन्िहरुको अन्भमुन्खकरण 

एवम् र्ोजना सम्झौिा कार्िक्रम 
२२५२२ आदिररक श्रोि - नगि 100000 

61 कुसुमचौर-कृष्ट्णपुर सडक तिरउदनिी ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि 100000 

62 न्िरन्िरे खानेपानी मोटर खररि ३११२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि 100000 

63 
र्ोजना सम्बदधी अन्भमुन्खकरण कार्ािक्रम 

(डकुमेदरी समेि) 
२२५२२ आदिररक श्रोि - नगि 100000 

 
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा गाउँपान्िका तिरीर् संतकृन्ि, पर्िटन वन िथा वािावरण सम्बदधी र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ संस्कृमि, पयिटन, िन िथा िािािरर् 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

२ उज्र्ािो बन्दिपुर २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      5,00,000  

३ िाि ििैर्ा संरक्षण ३११५७ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      3,00,000  

४ िान्िम कार्िक्रम (जिाधार संरक्षण) २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      1,00,000  

५ पर्िटन प्रवििन २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      6,00,000  

६ पर्िटन शाखा संचािनमा शाखा प्रमुख २११११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      5,00,000  

७ पानीका मुहान संरक्षण िथा ममिि ३११५७ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      6,00,000  

१२ र्ोहोमैिा व्र्वतथापन २२४१४ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      5,00,000  

८ मठ मन्दिर िथा गुठी संरक्षण र सम्वििन ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      7,00,000  

९ मुकुदिेश्वरर पिमागि (पर्िटन पूवािधार साझेिारी) ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान    37,00,000  

१३ रामकोट सामुिान्र्क होमतटे ढंुगा, छपनी ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     8,00,000  

१ न्वन्वध (पर्िटन) २२५२९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      1,00,000  

१० संकेि बोडि (WAY BOARD) २२३११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      3,00,000  

११ संतकृन्ि िथा भेषभुषा प्रवििन २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      3,00,000  

१४ सदिानेश्वर महािेव क्षेि िाि डीन्पआर ३११३५ आदिररक श्रोि - नगि      2,00,000  

 
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा गाउँपान्िका तिरीर् कृन्ष न्वकासका र्ोजना िथा कार्िक्रम 
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(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ कृमष मिकास शाखा 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

१ मूि न्वउ िथा उदनि न्वउ र न्वरुवामा अनिुान कार्िक्रम २२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     7,00,000  

२ आधुन्नक कृन्ष िथा मेन्शनरी औजार कार्िक्रम ३११२२ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि     5,00,000  

३ कृन्ष पकेट क्षेि न्नरदिरिा कार्िक्रम २२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि     5,00,000  

४ मौरी िथा च्र्ाउ प्रवििन कार्िक्रम २२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि     5,00,000  

५ कृन्ष क्षेिमा आकन्तमक प्रकोपको िान्ग २८९११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  

६ कृन्ष िान्िम अदिरन्क्रर्ा िथा प्रिशनका कार्ािक्रमहरु २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     5,00,000  

७ 
कृन्ष प्रान्वन्धकहरुको िान्ग न्कट खररि िथा अनगुमन 

खचि 
३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  

८ कृन्षमा DIGITAL प्रन्वन्धको अवधारणा कार्िक्रमहरु ३११३४ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  

९ 

3 नं. वडा आर्मूिक कार्िक्रम िधु िरकारी न्वउ 

न्वजन समूह गठन एवम ्अन्भमुन्खकरण न्शपमुिक 

िान्िम 

२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  

१० 
चक्िाबदिी क्षेिमा न्बउ उत्पािन एवम् िधु िरकारीको 

िान्ग पकेट न्वकास कार्िक्रम 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  

११ अन्मिो जािको न्बरुवा न्विरण व्र्वसार्मूिक २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  

१२ 
न्शपमूिक िान्िम िथआ न्बज-न्बरुवा न्विरण 

कार्िक्रम 
२२५२२ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  

१३ साना न्सँचाई कार्िक्रम ३११५५ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि     9,00,000  

१४ साराङ भुिखोिा मोटरमागि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     5,00,000  

१५ आठन्वसे कुिो ममिि ३११५५ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  

१६ िेह्रन्बसे बांगे कुिो ममिि ३११५५ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     4,00,000  

१७ धारािी कुिो ममिि ३११५५ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  

१८ नर्ाँ साराङघाट न्सँचाई ३११५५ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     4,00,000  

१९ पचपदने कुिो ममिि ३११५५ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     4,00,000  

२० पुरानो साराङघाट न्सँचाई ३११५५ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     6,00,000  

२१ र्ाम्पा कुिो ममिि ३११५५ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     4,00,000  

२२ रन्जर्ा र्ाट कुिो ममिि ३११५५ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  

 

बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा गाउँपान्िका तिरीर् पशु सेवा सम्बदधी र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ पशु सेिा शाखा 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

१ भेटेरीनरी पसि, माछा, मासु पसि र्ामि अनगुमन २२६११ आदिररक श्रोि - नगि    1,00,000  

२ पशुजदर् उपचार उपकरण खररि ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान    2,00,000  

३ पशुरोग न्नर्दिण िथा औषधी खररि कार्िक्रम २७२१३ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान    7,00,000  
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४ 
गाईभैसी, बाख्रा, बंगरु, कुखुरा र माछामा 50%25 

अनुिान कार्िक्रम 
२२५२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान  10,00,000  

५ 
सहकारी मार्ि ि िधु उत्पािनमा आधारि प्रन्ि न्ि. १.५ 

रुपैर्ा अनुिान 
२२५२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान  30,00,000  

 
बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा न्शक्षा, रु्वा िथा खेिकुिका र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ मशक्षा, युिा िथा खेिकुि शाखा 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

१ 
बाि न्वकास सजकिाि, न्वद्यािर् कमिचारी, कार्ििर् 

सहर्ोगी थप ििब भत्ता 
२११११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि       65,00,000  

२ न्वद्यािर्मा कम्प्रु्टर, न्प्रदटर िथा तमाटि न्टन्भ न्विरण ३११२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान       12,00,000  

३ राष्ट्रपन्ि रन्नङ न्शल्ड प्रन्िर्ोन्गिा २२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि 
         

6,00,000  

४ खेिकुि २२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि        5,00,000  

५ कान्िका मान्वमा न्शक्षक अनुिान २११११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि        4,00,000  

६ आधारभुि िह उन्त्तणि कार्िक्रम २२५२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान        4,00,000  

७ तथानीर् पाठ्र्क्रम न्नमािण २२५२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान        4,00,000  

८ भानु मान्व बदिीपरु ममिि ३११६१ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि         3,00,000  

९ 

बािमैिी तथान्नर् िह घोषणाका वडा छनौट, साथ ै

कार्िक्रम संचािन, तथानीर् बाि अन्धकार सन्मन्ि गठन 

िथा वैठक संचािन 

२२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि         3,00,000  

१० न्स.के. न्व.के. क्र्ाम्पस २६४२३ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         3,00,000  

११ न्वद्यािर्मा खेिकुि सामाग्री न्विरण कार्िक्रम २२५२२ आदिररक श्रोि - नगि         3,00,000  

१२ उच्च न्शक्षा छािवृन््ि कार्िक्रम २७२११ आदिररक श्रोि - नगि         3,00,000  

१३ कक्षा 3 र 5 को न्सकाई उपिब्धी पररक्षण २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         2,00,000  

१४ न्शक्षक डार्री न्विरण २२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि         1,50,000  

१५ एस आई पी िान्िम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 
         

1,50,000  

१६ रुम टु ररडसँग साझेिारी कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 
         

1,50,000  

१७ 
न्व.व्र्.स. िथा न्शक्षक अन्भभावक संग नेितृ्व न्वकास 

कार्िशािा 
२२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         1,50,000  

१८ न्वद्यािर् िेखा व्र्वतथापन िान्िम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         1,50,000  

१९ शैन्क्षक सामान्ग्र न्नमािण कार्िशािा २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         1,50,000  

२० शैन्क्षक सामान्ग्र प्रिशनी २२५२९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         1,50,000  

२१ पाठ्र्क्रम प्रवोन्धकरण (4,7,9) २२५२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान         1,50,000  

२२ न्वद्यािर्मा अनुगमन िथा सुपरीवेक्षण २२६११ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान         1,50,000  

२३ ज्र्ोन्ि प्रान्व न्शक्षक अनुिान २११११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि         1,00,000  
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२४ 
उत्कृि न्वद्यािर् िथा न्शक्षक, कमिचारी सम्मान 

कार्िक्रम 
२११३५ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि         1,00,000  

२५ न्शव मान्व बन्दिपुर-03 ३११५९ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि         1,00,000  

२६ IEMIS िान्िम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         1,00,000  

२७ न्वद्यािर्मा आधाररि न्शक्षक पेशागि न्वकास कार्िक्रम २२५२९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         1,00,000  

२८ न्वद्यािर्तिरीर् अन्िररक्त न्क्रर्ाकिाप संचािन २२५२९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान         1,00,000  

२९ शैन्क्षक क्र्ािेदडर न्नमािण २२५२२ आदिररक श्रोि - नगि           90,000  

३० न्सद्धिेवी प्रा.न्व. न्शक्षक व्र्वतथापन कार्िक्रम २११११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि           60,000  

 
बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा सामान्जक न्वकास र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ सािामजक मिकास शाखा 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

१ 
ग वगिका अपांगिा भएका व्र्न्क्तहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता 

(रु. 6000 प्रन्िव्र्न्क्त) 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  5,00,000  

२ 
अपाङगिा भएका व्र्न्क्तहरुिाई सीप न्वकास िथा 

वतिुगि सहार्िा कार्िक्रम 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  3,00,000  

३ 
न्वपदन मन्हिाका िान्ग न्शप न्वकास िथा वतिगुि 

सहार्िा 
२२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  3,00,000  

४ समूह सन्मन्िका सितर्हरुिाई अनुन्शक्षण िान्िम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  3,00,000  
५ सहकारी अनुिान २५१२१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  3,00,000  
६ नेितृ्व िथा क्षमिा न्वकास कार्िक्रम २२५२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान  3,00,000  
७ बाचेगाउँ िनुाटपरी मेन्सन खररि र िान्िम ३११२२ आदिररक श्रोि - नगि  3,00,000  

८ िैंन्गक न्हंसा न्नवारण कोष तथापना २२५२२ 
राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - 

नगि 
 2,00,000  

९ उद्यमन्शििा िान्िम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  2,00,000  
१० एकि मन्हिाका िान्ग न्सप न्वकास कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  2,00,000  
११ िन्क्षि वगि कार्िक्रम मन्हिा िन्िि न्समादिकृि २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  2,00,000  
१२ न्वपदन नागररक उपचार कोष २७११२ आदिररक श्रोि - नगि  2,00,000  
१३ बािकोष तथापना २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,69,000  

१४ 
बािश्रम िथा बािन्ववाह दरू्न्नकरणका िान्ग सचेिना 

कार्िक्रम 
२२५२२ 

राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - 

नगि 
 1,50,000  

१५ सचेिनामुिक कार्िक्रम (GESI) २२५२२ 
राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - 

नगि 
 1,50,000  

१६ न्वन्भदन न्िवसीर् कार्िक्रमहरु २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,50,000  

१७ 
सभा सञ्चािन(अपाङगिा समदवर् सन्मन्ि पान्िका 

तिरीर् गाउँ बाि सञ्जाि) 
२२५२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान  1,50,000  
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१८ 
जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम, जेष्ठ नागररकहरुमान्थ हनुे 

न्हंसा, िवु्र्िहार रोकन सचेिना मुिक कार्िक्रम 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,00,000  

१९ दर्ान्र्क सन्मन्ि व्र्वतथापन २२७११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,00,000  
२० र्न्निचर (दर्ान्र्क सन्मन्ि) ३११२३ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,00,000  
२१ मेिन्मिापकिाििाई पनुिािजकी कार्िक्रम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,00,000  
२२ मेन्शनरी ( ल्र्ापटप खररि दर्ान्र्क सन्मन्ि) ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,00,000  
२३ सहकारी िान्िम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,00,000  

२४ 
बािश्रम, बाि न्ववाह िथा िागु औषध िवु्र्िसनी 

दरू्न्नकरण कार्िक्रम 
२२५२२ आदिररक श्रोि - नगि  1,00,000  

२५ 
मन्हिा सहाकारी संतथाहरुसँग चौमान्सक अदिरन्क्रर्ा 

कार्िक्रम 
२२५२२ 

राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - 

नगि 
    50,000  

२६ अल्पकािीन आश्रर्तथि संचािनका िान्ग सहर्ोग २७११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     50,000  

२७ मसिदि खचि (दर्ान्र्क सन्मन्ि) २२३११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     50,000  
२८ मेिन्मिापकिाि सहजीकरण भत्ता २११३९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     50,000  
२९ सहकारी अनुगमन २२६११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     50,000  
३० बािकोष तथापना २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      31,000  
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा तवातथ्र् सेवा र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ स्िास््य सेिा शाखा 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

१ एम्बुिेदस खररि कार्िक्रम ३११२१ आदिररक श्रोि - नगि 21,33,846  

२ न्नशुल्क औषधी खररि कार्िक्रम २७२१३ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
12,00,000  

३ तवातथ्र् ईकाई (भुक्तानी बाँकी) ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि 9,08,153  
४ न्न:शूल्क न्वरामी खाना खचि कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 7,00,000  
५ खानेपानी िथा न्वजुिी (बन्दिपुर अतपिाि) २२१११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 6,00,000  
६ एम्बुिेदस खररि ३११२१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 4,66,155  

७ 
बदिीपुर अतपिािमा आँखा/ िदि सेवा संचािन 

कार्िक्रम 
२२५२९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 4,55,000  

८ न्वन्वध खचि (तवातथ्र् शाखा) २२७११ आदिररक श्रोि - नगि  3,75,000  
९ उपकरण खररि िथा ममिि (बन्दिपुर अतपिाि) ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  3,00,000  
१० Cardio Monitor खररि कार्िक्रम ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  2,50,000  

११ मसिदि िथा कार्ाििर् सामाग्री (बदिीपुर अतपिाि) २२३११ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
 2,00,000  

१२ अतपिािमा भौन्िक न्नमािण सम्बदधी काम ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  2,00,000  
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१३ न्वन्वध खचि तटेशनरी समिे (बन्दिपुर अतपिाि) २२७११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  2,00,000  
१४ इदधन (बन्दिपुर अतपिाि) २२२१२ आदिररक श्रोि - नगि 2,00,000  
१५ न्नर्न्मि डार्िाईन्सस न्बरामी आन्थिक सहार्िा २७११२ आदिररक श्रोि - नगि 2,00,000  

१६ 
वडातिरीर् आधारभूि तवातथ्र् सेवा केदरको िान्ग 

तटेशनरी एवं अदर् न्वन्वध खचि कार्िक्रम 
२२५२९ 

राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - 

नगि 
 1,50,000  

१७ संचार (बदिीपुर अतपिाि) २२११२ आदिररक श्रोि - नगि  1,50,000  
१८ न्वद्यािर्हरुमा आंखा जाँच कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,20,000  

१९ 

वडातिररर् आधारभूि तवातथ्र् सेवा केदरको िान्ग 

तवातथ्र् सूचन व्र्वतथापन (DHIS-2) को िान्ग 

कम्प्रु्टर खररि कार्िक्रम 

३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  1,00,000  

२० प्रजनन तवातथ्र् सचेिना कार्िक्रम २२५२२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान 1,00,000  
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा न्वपि ्व्र्वतथापन सम्बदधी र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ मिपि् व्यिस्थापन 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

१ कोन्भड-19 रोग सम्वदधी खचि २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान  20,00,000  
२ पूणि क्षन्ि भएका व्र्न्क्तिाई आन्थिक सहार्िा २७२१२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि    9,00,000  
३ िारजािी खररि (न्वपि व्र्वतथापन) २७२१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान    8,00,000  
४ न्वपि व्र्वतथापन २७२१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान    8,00,000  
५ न्वपि सामान्ग्र खररि २७२१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान    7,00,000  
६ िारजािी खररि ३११२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि    3,00,000  
७ पाइप खररि (न्वपि व्र्वतथापन) २७२१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
८ वकृ्षारोपण कार्िक्रम २२५२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     2,00,000  
९ वेवाररसे िास व्र्वतथापन २२५२९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     2,00,000  

 
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा कार्ाििर् संचािन खचि न्ववरण 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ कायाििय संचािन 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

१ पाररश्रन्मक कमिचारी २११११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि 2,00,00,000  
२ पर्िटन काज २२६११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि    20,00,000  
३ अदर् कार्िक्रम खचि २२५२९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि    15,00,000  
४ घरभाडा २८१४२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि    15,00,000  
५ पिपन्िका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचि २२३१५ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि    15,00,000  
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६ 
पूँजीगि सुधार खचि साविजन्नक न्नमािण (अदर् 

सम्पन्त्त) 
३११७१ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि    15,00,000  

७ भ्रमण खचि कमिचारी २२६१२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     15,00,000  
८ वडा व्र्वतथापन खचि २२७११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     12,00,000  
९ अन्िन्थ सत्कार २२७११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि    10,00,000  
१० अदर् संघ संतथाहरुिाई अनुिान २५१११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     10,00,000  

११ 
कमिचारीको र्ोगिानमा आधाररि न्नविृभरण 

िथा उपिान कोष खचि 
२१२१२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     10,00,000  

१२ न्र्ल्ड भत्ता २११३३ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     10,00,000  
१३ महंगी भत्ता २११३२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     10,00,000  
१४ मेन्शनरी िथा औजार ३११२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     10,00,000  
१५ सवारी साधन ३११२१ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     10,00,000  
१६ सवारी साधन ममिि खचि २२२१३ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     10,00,000  
१७ मेन्शनरी िथा औजार (कम्प्रु्टर समेि) ३११२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि       7,50,000  
१८ पोशाक २११२१ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि       7,00,000  
१९ भ्रमण खचि पिान्धकारी २२६१९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि       7,00,000  
२० रेन्डर्ो, एर्.एम. िथा पिपन्िका २२३१५ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि       6,00,000  
२१ अनुगमन, मूल्र्ांकन खचि २२६११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      5,00,000  
२२ ईदटरनेट िथा अदर् न्डभाइस ३११२२ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      5,00,000  
२३ कमिचारीको बैठक भत्ता २११३४ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      5,00,000  
२४ पिान्धकारी िान्िम २११४९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      5,00,000  
२५ पिान्धकारी बैठक भत्ता २११४१ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      5,00,000  
२६ पाररश्रन्मक कमिचारी (सूचना अन्धकृि) २११११ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      5,00,000  
२७ सभा सञ्चािन खचि २२७२१ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      5,00,000  
२८ सरुवा भ्रमण खचि २२६१९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि     5,00,000  
२९ उत्पािन सामग्री / सेवा खचि २२५२१ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि       2,00,000  
३० साविजन्नक उपर्ोन्गिा सेवा खचि २२४१९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि      2,00,000  
३१ अदर् पुरतकार २१२१९ राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - नगि         75,000  
३२ र्न्निचर िथा न्र्क्चसि ३११२३ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि     20,00,000  
३३ अविोकन भ्रमण खचि २२६१९ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि     10,00,000  

३४ 
मेन्शनरी िथा औजार ममिि िथा संचािन 

खचि 
३११२२ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि    10,00,000  

३५ सवारी साधन ममिि खचि ३११२२ राजतव बाँडर्ाँड - प्रिेश सरकार  - नगि      5,00,000  
३६ पूँजीगि परामशि खचि ३११३५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     30,00,000  
३७ मसिदि िथा कार्ाििर् सामाग्री २२३११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     30,00,000  
३८ भून्म सम्बदधी िथ्र्ाङ्क संकिन २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान      4,00,000  
३९ थप प्रोत्साहन (भून्म सम्बदधी) २११३५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान       3,00,000  

४० अनुगमन, मूल्र्ांकन खचि (भुन्म सम्बदधी) २२६११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान       2,00,000  
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४१ 
मसिदि िथा कार्ाििर् सामाग्री (भून्म 

सम्बदधी) 
२२३११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान       1,00,000  

४२ संचार महसुि २२११२ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान       7,00,000  
४३ न्बमा िथा नवीकरण खचि २२२१४ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान     5,00,000  
४४ पानी िथा न्बजुिी २२१११ गडडकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान         88,000  
४५ पाररश्रन्मक कमिचारी २११११ आदिररक श्रोि - नगि  1,50,00,000  
४६ पाररश्रन्मक पिान्धकारी २१११२ आदिररक श्रोि - नगि   80,00,000  
४७ इदधन (पिान्धकारी) २२२११ आदिररक श्रोि - नगि     15,00,000  
४८ न्वन्वध खचि २२७११ आदिररक श्रोि - नगि     15,00,000  
४९ अदर् आन्थिक सहार्िा २७२१९ आदिररक श्रोि - नगि     10,00,000  
५० इदधन (कार्ाििर् प्रर्ोजन) २२२१२ आदिररक श्रोि - नगि     10,00,000  
५१ पानी िथा न्बजुिी २२१११ आदिररक श्रोि - नगि       7,12,000  
५२ अदर् भत्ता २११३९ आदिररक श्रोि - नगि      5,00,000  

५३ 
अदर् सम्पन्त्तहरूको संचािन िथा सम्भार 

खचि 
२२२९१ आदिररक श्रोि - नगि      5,00,000  

५४ सवारी साधन िथा मेन्शनर औजार भाडा २८१४३ आदिररक श्रोि - नगि      5,00,000  

५५ 
सीप न्वकास िथा जनचेिना िान्िम िथा 

गोष्ठी सम्बदधी खचि (कमिचारी) 
२२५१२ आदिररक श्रोि - नगि      5,00,000  

५६ पिान्धकारीको  बीमा खचि २१२२३ आदिररक श्रोि - नगि       3,50,000  

५७ 
MIS OPERATOR िथा न्र्ल्ड 

सहार्कको ििब 
२११११ आदिररक श्रोि - नगि       3,00,000  

५८ कमिचारी प्रोत्साहन िथा पुरतकार २११३५ आदिररक श्रोि - नगि       2,00,000  

५९ 
पाररश्रन्मक कमिचारी (सूचना प्रन्वन्ध 

अन्धकृि) 
२११११ आदिररक श्रोि - नगि       1,00,000  

६० साविजन्नक सुनुवाई कार्िक्रम २२५२२ आदिररक श्रोि - नगि       1,00,000  
६१ अदर् पुरतकार २७२१९ आदिररक श्रोि - नगि         25,000  

 
 
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा प्रधानमदिी रोजगार कार्िक्रम र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ प्रधानिदत्री रोजगार कायिक्रि अदिगिि साझेिारी 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
साझेिारी स्रोि जम्मा 

१ 
कुवािी कान्िका मन्दिर न्नमािण (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
३१११२ 2 आदिररक श्रोि - नगि   2,00,000  

२ सेिो गुँरास जाने बाटो (प्रम रोजगार साझेिारी) ३११५१ 2 आदिररक श्रोि - नगि   1,00,000  
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३ 
िामुङ धारािी बाँध कुिो ममिि (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
३११५५ 3 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
  1,00,000  

४ 
पहाडपानीिाई पर्िटकीर् धान्मिक पान्टपौवा 

ममिि संभार (प्रम रोजगार साझेिारी) 
३११५९ 4 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
  2,50,000  

५ 
टुन्डखेिमा रहेको न्जणि साविजन्नक शौचािर् 

ममिि सम्भार (प्रम रोजगार साझिेारी) 
३११५९ 4 आदिररक श्रोि - नगि   2,00,000  

६ चदरकोट गल्िी िथा भञ्ज्र्ाङ चौिारो ममिि ३११५९ 5 
नेपाि सरकार - समान्नकरण 

अनुिान 
  2,00,000  

७ 
झारगाउँ प्रा.न्व. शौचािर् ममिि िथा 

कक्षाकोटा व्र्वतथापन (प्रम रोजगार साझिेारी) 
३११५९ 5 

नेपाि सरकार - समान्नकरण 

अनुिान 
  2,00,000  

८ 
मोहोररर्ा पैिि मागि न्नमािण (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
३११५१ 5 

नेपाि सरकार - समान्नकरण 

अनुिान 
  1,00,000  

९ 
ज्र्ान्मरेतवाँरा आमा समूह भवन ममिि र 

शौचािर् (प्रम रोजगार साझेिारी) 
३११५९ 6 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
  5,00,000  

१० 
घमिछाप गाउँ न्सढी बाटो ढिान (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
३११५१ 6 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
  4,00,000  

११ 
ओतिे पानी पधेरो न्सढी ममिि (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
३११५१ 6 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
  3,00,000  

१२ 
ज्र्ान्मरेिेन्ख घमिछाप डाँडा सम्म न्सढी बाटो 

(प्रम रोजगार साझेिारी) 
३११५१ 6 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
  3,00,000  

१३ 
जनजागनृ्ि प्रान्वबाट कल्िेरीसम्म न्सढी बाटो 

ढिान (प्रम रोजगार साझेिारी) 
३११५१ 6 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
  2,00,000  

१४ 
वागेगाउँ जान ेन्सढी बाटो ममिि (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
३११५१ 6 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
  1,00,000  

१५ 
टँुन्डखेि िेकी िंुगेिीसम्मको कच्ची मोटर 

बाटोमा पक्की नािा 
३११५१ गा.पा. 

नेपाि सरकार - समान्नकरण 

अनुिान 
  3,00,000  

१६ िामुङ चौिारो ममिि ३११५९ गा.पा. 
नेपाि सरकार - समान्नकरण 

अनुिान 
  1,00,000  

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम स्रोि वडा 

१७ वडा न्भिका सामुिार्ीक वन िथा साविजन्नक क्षेिमा पोखरी न्नमािण 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु २ 

१८ पौवा िेखी थारुवास सम्म न्सन्ढ बाटो न्चदने 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु २ 

१९ 
िामुङ िन्िि बतिी बाटो तकुि चौिारा िेखी गामडाँडा हुि ैधन्मन्िकुवा 

गोरेटो पिैि बाटो न्नमािण 

नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ३ 

२० 
रामकोट गोिखाडा भोटेघारी िेखी बुधबारे सम्म पैिि पैिि मोटरबाटो 

न्नमािण 

नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ३ 

२१ िमु्सीपानी घरिेखी रामकोट सम्म पैिि मागि न्नमािण 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ३ 

२२ रामकोट बन्दिपुर साईकि िेनमा पाकि  बनाउने िथा वकृ्षारोपण गन े
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ३ 
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२३ बाहुनभदज्र्ाङ वाचेगाउँ पैिि मागि ममिि 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ५ 

२४ कोररखा चदरकोट पैिि मागि ममिि 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ५ 

२५ न्िन कदर्ा न्सन्ढबाटो अधुरो न्नमािण 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ६  

२६ जनजागिृी प्रान्व बाट कल्िेरी सम्म न्सन्ढ बाटो न्नमािण 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ६  

२७ भैसी काटने चौिारा िेखी कल्िेरी गाउँ सम्म बाटो ममिि 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ६  

२८ हुतिांगकोट गाउँमा ढँुगा न्सन्ढबाटो न्नमािण  
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ६  

२९ ज्ञादपा पैििमागि न्नमािण 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 
बन्न्दपरु ६  

३० पान्िका न्भिका पिमागि िथा सडक ममिि गने 
नेपाि सरकार- सशिि - प्र.म. 

रोजागार कार्िक्रम 

बन्न्दपरु १ देखी 
६ 

 
 
 
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

एघारौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७९/८० मा वडातिरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमदिपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ िडास्िरीय 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम वडा शीषिक स्रोि जम्मा 

१ खड्गिेवी मागि ग्रावेि ढिान नािी 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     5,00,000  
२ गुरुङटार न्भन्ि बाटो तिर वनृ्द्ध 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     5,00,000  
३ जिजिेिवी आमा समूह भवन 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     5,00,000  
४ भुत्र्ाई पर्िटन मागि 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     5,00,000  
५ जनिा प्रान्व खानेपानी र रङरोगन 1 ३१११३ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,50,000  
६ कान्िका मन्दिर भवन न्नमािण 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
७ डुमे्र पररर्ार गठुी न्क्रर्ापुिी भवन 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
८ पन्विा मान्व हुँिै खेि मैिान मागि 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
९ िाकुरी पानी आमा समहू 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
१० सजृनन्शि आमा समूह 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
११ गुरुङटार आमडाँडा न्भिी बाटो हुि ैडुमे्र 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१२ चेपाङ समुिार्मा भवन न्नमािण 1 ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१३ जोन्गन्नखोिा खानेपानी सामाग्री खररि 1 ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१४ नाहािा िेबिटारी मोटर मागि ग्रावेि नािी 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१५ भंगेरथान गोरेटो बाटो 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१६ भुकभुके पुि ममिि 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१७ मन्हिा सुत्केरी पोषण कार्िक्रम ( बन्दिपुर 1) 1 २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१८ न्वष्ट्णु  मान्व िेन्ख ढिेको आँप मोटर मागि 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१९ न्शखरडाँडा सािटार पैिि मागि 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
२० न्शवािर् मन्दिर न्नमािण (बन्दिपुर-1) 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
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२१ न्सकेन्वके क्र्ाम्पस भवन ममिि 1 ३१११३ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
२२ सुकेटार खानेपानी ट्र्ाङ्की न्नमािण 1 ३११५५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
२३ न्झ.उ.प.ुचा नेावरी सामाग्री खररि 1 ३११२३ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,50,000  
२४ बेिभञ्जर्ाङ आमा समूह 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,50,000  
२५ कचेपानी कुवा ममिि 1 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
२६ गैरीगाउँ कुवा 1 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
२७ चाँपपानी खानेपानी मुहान संरक्षण 1 ३११५५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
२८ थके्रकेडी कुवा ममिि 1 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
२९ नर्ाँवतिी मोटर मागि ग्रावेि नािी 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
३० नौन्वसे कृन्ष मोटरमागि 1 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
३१ नौन्वसे गरमखोिा न्सँचाई 1 ३११५५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
३२ पात्िे न्वरौटा बाँधकुिो न्नमािण 1 ३११५५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
३३ न्पप्िे खेि मैिान टोि न्वकास भवन 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
३४ चेपाङ भुजेिबतिी खानेपानी (खानेपानी) 1 ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि       70,000  
३५ न्क्रर्ापुन्ि भवन न्नमािण 1 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान       50,000  
३६ ढिेकोआँप कुवा पाइप खररि 1 ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान       50,000  
३७ न्सन्स क्र्ामेरा ममिि (बन्दिपुर 1) 1 २२२२१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान       50,000  

३८ खहरे न्समिटार चामुडडा थारुबास मोटर मागि 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि 
    

4,00,000  
३९ आहािभञ्ज्र्ाङ गुमािी बेिबोट मोटर मागि 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  
४० कामीडाँडा आमा समहू भवन 2 ३१११२ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  

४१ 
गखेनिे बाट िेव्चे मान्थल्िो गाउँसम्म जान े

बाटो 
2 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  

४२ िमु समाजको भवन (हल्थमुका) 2 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  
४३ थारुबास सामिुान्र्क भवन 2 ३१११२ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  
४४ न्मन्िजुन्ि िम ुसमाज भवन 2 ३१११२ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  

४५ 
उिार, राहि िथा पुनतथािपना खचि (न्वपि 

व्र्वतथापन वडा नं. २) 
2 २७२१२ आदिररक श्रोि - नगि     2,50,000  

४६ मन्ण कुकुिी कृन्ष मागि 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     2,50,000  

४७ रेशमखेिी मान्थल्िो खहरे मोटर मागि 2 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,50,000  

४८ आरथुम्का सामुिान्र्क भवन 2 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

४९ 
कुवािी कान्िका मन्दिर न्नमािण (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
2 ३१११२ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

५० खहरे आमा समूह 2 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  
५१ पाचे गाउँ जाने मोटरबाटो 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

५२ बन्दिपुर बजार प्रवेश द्वार 2 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

५३ बरािथोक असबोटे कृन्ष मागि 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  
५४ भैरव आ.न्व. 2 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  
५५ मोहोररर्ा कुसुमपानी मोटर मागि 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

५६ 
न्शवशन्क्त आ.न्व. िेन्ख कािान् का मान्व 

जोड्ने मोटर मागि 
2 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

५७ 
कान्िका मान्व िेन्ख थाम्के डाँडा जाने मोटर 

बाटो 
2 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,50,000  
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५८ कुकुिी तवातथ्र् चौ ेकी 2 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  
५९ गैरी चोिारोबाट पौवा पक्की रोड सम्म न्सँढी 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  
६० गोिडाँडा खानेपानी र्ोजना 2 ३११५५ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  
६१ न्िनपाटे खानपेानी र्ोजना 2 ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  
६२ न्िरन्िरे खानेपानी 2 ३११५५ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  
६३ िेउरािी प्रान्व बरटार 2 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  
६४ धारापानी चामुडडाथान बाटो 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  

६५ 

न्पपिथोक मडुुिे थान चौिारोसम्म जान े

पैिि मागि न्सढी न्चदने (प्र. म. रोजगारसँग 

साझेिारी) 

2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  

६६ भूमसे हुँिै पचही जान ेबाटो 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  
६७ मुकुदिेश्वरी अगािन्नक कृन्ष र्मि 2 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  

६८ 
वडा नं. 2 न्वन्वध (खेिकुि, ममिि, 

मनोरञ्जन) 
2 २२७११ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  

६९ हिुका सवारी साधन प्रन्शक्षण (2 न.ं वडा) 2 २२५१२ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  
७० िल्िो मचु्चुक खानेपानी मूि संरक्षण 2 ३११५५ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  
७१ थान्नमाई संरक्षण सन्मन्ि 2 ३१११३ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  
७२ धनटार चचि 2 २२५२२ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  
७३ धारापानी महािेव मन्दिर न्नमािण 2 ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  

७४ रू्िबारी टोि जान ेबाटो 2 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

७५ महािेव थानिेन्ख महािन्क्ष्म थान जान ेबाटो 2 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

७६ 
सदि बहािरु सुनारको घरिेन्ख आशमार्ा 

न्व.क.को घरसम्म जान ेबाटो 
2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  

७७ 
सीप न्वकास िथा जनचेिना िान्िम िथा 

गोष्ठी सम्बदधी खचि  (वडा नं. 2) 
2 २२५१२ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  

७८ सेिो गुँरास जाने बाटो (प्रम रोजगार साझेिारी) 2 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  

७९ 
कुढार खोिा, धोरे न्चिाउने भञ्ज्र्ाङ, चचि र 

मान्थ न्सतनोधारी 
3 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 

    
9,00,000  

८० 
गेटिेन्ख रामकोट पान्कि ङसम्म पक्की नािा 

न्नमािण 
3 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 

    
4,50,000  

८१ 
रािमाटा मेन्डकि बेिटार न्बचको चापँे 

खोिा पुि न्नमािण 
3 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 

    
4,50,000  

८२ महािेव मन्दिर संरक्षण एवम् पाटी तिरोदनिी 3 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 

    
4,00,000  

८३ 
मान्थल्िो पान्कि ङ बुधवारे थानिेन्ख ठकुरी 

डाँडा अहिे सम्म तिरोदनिी र रोड सर्ा 
3 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 

    
4,00,000  

८४ कदर्ािेवी आमा समूह भवन न्नमािण 3 ३१११२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    3,50,000  

८५ गहि ेअमरज्र्ोन्ि मान्व मोटरमागि न्नमािण 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    3,50,000  

८६ अचििे खानेपानी ररजवि ट्र्ांकी न्नमािण 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    3,00,000  

८७ डुम्रीगैरा भािुखोिा र्ारम सुकौरा मोटर मागि 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    3,00,000  
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८८ डुम्रीगैरा भािुखोिा र खानेपानी ममिि 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    3,00,000  

८९ जििेवी रु्वाक्िब खेि मैिान ममिि 3 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

९० 
रानाठाकु गुरुङथान बतिीमा मोटर मागि ममिि 

एवम् नर्ाँ न्नमािण 
3 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

९१ िेख बहािरु नेपािीको नािामा वाि न्नमािण 3 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

९२ 
सुकौरा सेराटार मोटर मागिको सुकौरा खोिामा 

िािजािी िटबदधन 
3 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

९३ चाँपकुवा खानेपानी ममिि िथा बाटो 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,50,000  

९४ बगुवा खेिका िान्ग िारजान्ि िटबदध 3 ३११२२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,50,000  

९५ मनपुर कुसमुसे खानेपानी टंकी न्नमािण 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,50,000  

९६ न्सररडी खानेपानी टंकी न्नमािण 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,50,000  

९७ 

तवान्मरे्ि वडा कार्ाििर् मुि खोिा न्सँिरेु 

आप मोटर मागि तिरोदनिी िथा वडा 

कार्ाििर् आउने चाँपे खोिामा कल्भटि 

3 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,50,000  

९८ 
चडडेश्वरी आमा समूहको भवनको न्सन्िङ 

रातने र र्न्निचर खररि 
3 ३११२३ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

९९ झ्र्ान्प्रकुवा खानेपानी टंकी न्नमािण 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०० डुम्रीगैरा, खारा ठाँटी मोटर मागि 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०१ 
िामुङ धारािी बाँध कुिो ममिि (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
3 ३११५५ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०२ र्ारम, कन्मन्न रह खाराठाँटी 3 ३११५५ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०३ भरौटे छन्वसे कािमुडा मोटर मागि तिरोदनिी 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०४ रामकोट िगुाि भवानी मन्दिर 3 ३१११२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०५ न्वचटोि कन्मन्न रह मोटर मागि नािा न्नमािण 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०६ न्वरौटा खानेपानी टंकी न्नमािण 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०७ सरतविी प्रान्व कम्पाउडड न्नमािण 3 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०८ न्सररडी र साकीधारा टंकी ममिि 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१०९ 
सेराटार बगैंचामा कुिोमा जािी र तल्र्ाब 

न्नमािण 
3 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

११० तकुि छन्वसे खानेपानी मूि संरक्षण 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

१११ तवातथ्र् चौकी जाने मोटर मागि 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

११२ कटुसे कुवा ममिि कुकुिी 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  
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११३ कान्िका आमा समूहको चपी न्नमािण 3 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  

११४ घुमाउने घर ममिि 3 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान       50,000  

११५ बाघखोर छन्वसे मोटर मागि तिर उदनन्ि 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  

११६ रामकोट न्क्रर्ापुन्ि ठाँटी न्नमािण 3 ३१११२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  

११७ राहुटार खेि मैिान तिरोदनिी 3 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  

११८ राहुटार िन्िि बन्ति नािा न्नमािण 3 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  

११९ राहुटार रु्वा क्िब भवन न्नमािण 3 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  

१२० सािबोटे कुवा ममिि 3 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  

१२१ 
कदर्ािेवी टोि क्षेिन्भि पक्की नािी 

सन्हिको ढिान 
4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     7,50,000  

१२२ 
बदिीपुर अतपिािको न्नमािणान्धन भवन 

सम्पदन 
4 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     7,00,000  

१२३ उिर् आश्रम न्शवािर् मन्दिर संरक्षण 4 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    5,00,000  

१२४ 
न्हमचुिी बािन्बकास केदरको भवन ममिि 

संभार 
4 ३११५९ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 

    
4,50,000  

१२५ 
न्पप्िे चौिारा, भञ्जर्ाङ, जुमडाडा पक्की 

नािा 
4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि 

    
4,00,000  

१२६ 
बोकेखोिा िेन्ख िोही गाउँसम्म पक्की नािा 

न्नमािन 
4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि 

    
4,00,000  

१२७ डुमे्र न्र्ल्महि बजार क्षेिको ढि न्नकासी 4 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  
१२८ िघारे खोिा (कजवे) कल्भटि 4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  

१२९ 
बदिीपुर अतपिािको ईदडोर व्र्वतथापन 

(ममिि समेि) 
4 ३१११३ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  

१३० 
बाकुदटोि मूि गन्ल्ि िेन्ख ररङरोडसम्म जान े

बाटो ढिान सहन्िको पक्की नािी 
4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  

१३१ न्वपि व्र्वतथापन (वडा नं. 4) 4 २७२१२ आदिररक श्रोि - नगि     3,00,000  

१३२ 
पहाडपानीिाई पर्िटकीर् धान्मिक पान्टपौवा 

ममिि संभार (प्रम रोजगार साझेिारी) 
4 ३११५९ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,50,000  

१३३ रु्वा िन्क्षि हिुका सवारी चािक िान्िम 4 २२५१२ आदिररक श्रोि - नगि     2,50,000  

१३४ 
एन्बन्स होतिेि िेन्ख चौकी जान ेअधुरो बाटो 

तिरोदनन्ि 
4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

१३५ खड्गिेवी मन्दिर पररसरमा छपनी न्वर्छ्र्ाउन े 4 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

१३६ 
टुन्डखेिमा रहेको न्जणि साविजन्नक शौचािर् 

ममिि सम्भार (प्रम रोजगार साझिेारी) 
4 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

१३७ 
िीनधारा सामुिान्र्क बािन्बकास केदर 

िारजािी सन्हिको कम्पाउडड 
4 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

१३८ 
धरमभकारी िेन्ख न्वन्िभसि तकुिसम्म झने 

पैिि बाटो ममिि 
4 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  
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१३९ 
पािािद्वार िेन्ख न्सद्धगुर्ा सम्म पैिि मागि 

ममिि 
4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

१४० 
न्पप्िे चौिारा, आिेचौिारा, झारगाउँ डाडा 

कच्ची नािी र ग्रावेि 
4 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

१४१ 
मन्हिा न्शप न्वकास (प्िान्िक झोिा 

िान्िम) 
4 २२५१२ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

१४२ न्सद्धिेवी आमा समहूको भवन न्नमािण 4 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     2,00,000  

१४३ 
4 नं. वडा कार्ाििर् न्वन्वध खचि(ममिि, 

खेिकुि समेि) 
4 २२७११ आदिररक श्रोि - नगि     1,50,000  

१४४ 
अन्भमुन्खकरन िान्िम (उ.स. / टोि न्वकास 

सन्मन्ि) 
4 २२५१२ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  

१४५ 
न्िपज्र्ोिी बाि न्वकास केदरको िारवार 

सन्हिको कम्पाउडड 
4 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  

१४६ बदिीपुर ईप्रका अगाडी ह्यमुपाइप 4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि     1,00,000  

१४७ 
नागररक आरोग्र् सेवा केदर डुमे्रको िान्ग 

सामाग्री खरेन् ि 
4 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि       50,000  

१४८ 
भञ्ज्र्ाङ चौिारा िामाङ डाडा सम्मको 

बाटोमा ह्यमुपाइप 
4 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि       50,000  

१४९ मानव सेवा आश्रम अनिुान 4 २७११२ आदिररक श्रोि - नगि       50,000  
१५० वडा न्वन्वध (5 नं. वडा कार्ाििर्) 5 २२५२९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     5,00,000  

१५१ कल्चोक सामुिान्र्क भवन न्नमािण 5 ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 
    

4,00,000  

१५२ कृषक समूह सहकारी अनुिान 5 २५१२१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 
    

4,00,000  

१५३ गोठ सुधार अनिुान 5 २५२२१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान 
    

4,00,000  
१५४ झारगाउँ प्राथन्मक उपचार केदर संचािन 5 २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,50,000  
१५५ चौिाराबारी खानेपानी र्ोजना 5 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
१५६ ढाडगाउँ सामुिान्र्क भवन न्नमािण 5 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
१५७ थुम्का चौिारो िथा मन्दिर अधुरो न्नमािण 5 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
१५८ र्िामडाँडा खानेपानी ममिि 5 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
१५९ िुम्टे सामुिान्र्क भवन न्नमािण 5 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
१६० न्शवनगर पुरानो गल्िी तिरउदनिी 5 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  
१६१ रु्वा िन्क्षि हिुका सवारी चािक कार्िक्रम 5 २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,50,000  
१६२ गोहोरेपानी चापपानी मागि तिरउदनिी 5 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  

१६३ 
चदरकोट गल्िी िथा भञ्ज्र्ाङ चौिारो ममिि 

(प्रम रोजगार साझेिारी) 
5 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  

१६४ 

झारगाउँ प्रा.न्व. शौचािर् ममिि िथा 

कक्षाकोटा व्र्वतथापन (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 

5 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  

१६५ न्ििाहार गल्िी पक्की नािा न्नमािण 5 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१६६ न्िभुवन आ.न्व. न्शक्षक ििब अनुिान 5 २११११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१६७ थुम्का तवातथ्र् केदर मागि तिरउदनिी 5 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१६८ प्रगन्ि मन्हिा समूह भवन ममिि 5 ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१६९ प्रगन्िन्शि सामिुान्र्क भवन न्नमािण 5 ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१७० बराहर्ाँट मागि ग्राभेि 5 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
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१७१ बाहुनभञ्ज्र्ाङ खेि मैिान न्नमािण 5 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१७२ भुजेिगाउँ सामुिान्र्क भवन न्नमािण 5 ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१७३ भुजेिजािी न्जन्वकोपाजिन कार्िक्रम 5 २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१७४ र्ाम्पा शविाह तथि बाटो 5 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१७५ विेधारा ममिि 5 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     2,00,000  
१७६ कल्चोक सडक बत्ती जडान 5 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
१७७ कोररखा खानेपानी ममिि 5 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
१७८ खानीगाउँ पधेरो ममिि 5 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
१७९ गोहोरे खानेपानी ममिि 5 ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
१८० बाहुनभञ्ज्र्ाङ सडक बत्ती जडान 5 ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  
१८१ मन्हिा िन्िि सशन्क्तकरण कार्िक्रम 5 २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  

१८२ 
मोहोररर्ा पैिि मागि न्नमािण (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
5 ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     1,00,000  

१८३ वडा भैपरर (6 न.ं वडा) 6 २२७११ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 

   
15,00,000  

१८४ 
अरुण मान्व िारजािी सन्हिको कम्पाउडड र 

गेट न्नमािण 
6 ३११५९ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    5,00,000  

१८५ कल्िेरी आमा समूह भवन न्नमािण 6 ३१११२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    5,00,000  

१८६ 
ज्र्ान्मरेतवाँरा आमा समूह भवन ममिि र 

शौचािर् (प्रम रोजगार साझेिारी) 
6 ३११५९ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    5,00,000  

१८७ 
पानी पँधेरोिेन्ख आगँाटारी गाउँसम्म गोरेटो 

बाटो ढिान 
6 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    5,00,000  

१८८ कदर्ािेवी सामुिान्र्क भवन न्नमािण अधुरो 6 ३१११२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
   4,00,000  

१८९ कमिबारी रु्वा क्िब भवन न्नमािण 6 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
   4,00,000  

१९० 
घमिछाप गाउँ न्सढी बाटो ढिान (प्रम 

रोजगार साझेिारी) 
6 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
   4,00,000  

१९१ ज्ञादपा घमिछाप मोटरबाटो ढिान 6 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
   4,00,000  

१९२ 
ओतिे पानी पधेरो न्सढी ममिि (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
6 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    3,00,000  

१९३ 
ज्र्ान्मरेिेन्ख घमिछाप डाँडा सम्म न्सढी 

बाटो (प्रम रोजगार साझेिारी) 
6 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    3,00,000  

१९४ साराङघाट सामुिान्र्क भवन अधुरो न्नमािण 6 ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान     3,00,000  

१९५ माझथर हुतिाङकोट मोटर बाटो तिरउदनिी 6 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,50,000  

१९६ मान्थल्िो न्चसापानी मोटरबाटो न्नमािण 6 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,50,000  

१९७ 
उिर् प्रान्व न्वद्यािर् बाग्थि कम्पाउडड 

न्नमािण 
6 ३११५९ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

१९८ खहरे आमा समूह (चपी, बाथरुम न्नमािण) 6 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

१९९ खहरे िेन्ख भर् र्ाङसम्म नर्ाँ रर्ाक 6 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

२०० 
जनजागनृ्ि प्रान्वबाट कल्िेरीसम्म न्सढी बाटो 

ढिान (प्रम रोजगार साझेिारी) 
6 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  
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२०१ वागे िेन्ख घमिछाप जोड्ने मोटरबाटो अधुरो 6 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

२०२ साराङघाट आमा समूह भवन अधुरो न्नमािण 6 ३१११२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

२०३ हन्टर्ा बजार िेन्ख बाक्से शाका बाटो ग्राभेि 6 ३११५१ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    2,00,000  

२०४ सुन्निा प्रान्व न्नजी न्शक्षक ििब भत्ता 6 २११११ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,50,000  

२०५ कमेरो टंकी न्नमािण कल्िेरी 6 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२०६ खेिकुि सामाग्री खररि 6 २२५२२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२०७ ज्र्ान्मरेवेशी समुअ भवन अधुरो न्नमािण 6 ३१११३ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२०८ िईुघरे खानेपानी ममिि डाँडाछाप 6 ३११५६ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२०९ बागेश्वरी रु्वा क्िब भन्िबि ग्राउडड ममिि 6 ३११५९ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२१० 
बुद्धन्सं मोटरमागि िेन्ख वाक्से शाखा बाटो 

ग्राभेि 
6 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२११ वडा अध्र्क्ष कप (भन्िबि प्रन्िर्ोन्गिा) 6 २२५२२ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२१२ 
वागेगाउँ जान ेन्सढी बाटो ममिि (प्रम रोजगार 

साझेिारी) 
6 ३११५१ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२१३ 
साराङ्ग बाग्थि ग्र्ाजाटार मन्हिा न्सपमूिक 

िान्िम 
6 २२५१२ 

राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
    1,00,000  

२१४ वगरखोिा सारङ्गघाट िरकारी न्वउ न्विरण 6 २५२११ 
राजतव बाँडर्ाँड - संघीर् सरकार - 

नगि 
      50,000  

 
 

बमदिपुर गाउँपामिका 

आ.ि. २०७९/८० िा संचािन ह ने क्रिागि योजनाहरु 

न्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/न्क्रर्ाकिापको नाम 
खचि 

शीषिक 
स्रोि जम्मा 

१ ज्र्ोन्ि आधारभूि खाजा घर न्नमािण (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          2,00,000  

२ डुमे्र मनातिु गुरङटार मोटर मागि (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          4,00,000  

३ 
िेविटारी िेवेश्वर न्शवािर् मन्दिर पररसर ममिि 

(क्रमागि) 
३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          2,00,000  

४ बदजारे खोल्सी कुवा (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.             50,000  

५ 
मुडुल्की थुम्की िेन्ख कुखुरे मोटर मागि सम्पदन 

(क्रमागि) 
३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          2,00,000  

६ न्शखरडाँडा प्रु्घर मोटर मागि (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          2,00,000  

७ न्शवािर् मन्दिर ररमाल्नी (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          1,00,000  

८ खड्किेवी सामुिान्र्क भवन, हिथमु्का (क्रमागि) ३१११२ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          2,00,000  

९ न्िनपाटे खानपेानी ममिि (क्रमागि) ३११५६ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          1,00,000  

१० 
प्िादट गाडि न्नमािण िथा न्वरुवा हेरािो थानीमाई 

(क्रमागि) 
३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          2,00,000  
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११ बट्टार चौिारो न्नमािण (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          1,00,000  

१२ बन्दिपुर ढाँडखोिा बाटो न्नमािण (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          3,00,000  

१३ 
बन्दिपुर धारापानी न्समिटार कुवािी कुकुिी सुकौरा 

मोटर मागि पक्की नािा (क्रमागि) 
३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        25,00,000  

१४ वडा नं. 2 कार्ाििर् जाने बाटो (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          2,00,000  

१५ गाग्री ढंुगा खानेपानी (क्रमागि) ३११५६ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.             30,000  

१६ गैरीगाउँ आमा समूह (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          2,00,000  

१७ न्चिाउने चौिारो िामुङ मोटरमागि (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          1,50,000  

१८ गाउँपान्िका तिररर् खेि मैिान न्नमािण (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        10,00,000  

१९ 
बोकेखोिा िेन्ख िोही गाउँसम्म पक्की नािा 

(क्रमागि) 
३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          6,00,000  

२० झारगाउँ सामुिान्र्क भवन न्नमािण (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          5,00,000  

२१ 
डेिडाँडा िुम्टे मोटर मागि पक्की नािा न्नमािण 

(क्रमागि) 
३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        10,00,000  

२२ भुजेि समुिार् शौचािर् न्नमािण (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          3,00,000  

२३ िुम्टे सामुिान्र्क भवन न्नमािण (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          1,50,000  

२४ शन्हि मन्ण मागि, कल्चोक (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          5,00,000  

२५ सदििे पदरे मागि तिरउदनिी (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          1,00,000  

२६ 
हरेडाँडा चैनपुर खापा टंकी ममिि िथा पाइप न्बतिार 

(क्रमागि) 
३११५६ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          1,50,000  

२७ धरमपानी साराङघाट मागि (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        10,00,000  

२८ शन्हि शोभाकादि तमनृ्ि प्रन्िक्षािर् (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.          4,50,000  

२९ 2 नं. वडा कार्ाििर् (क्रमागि) ३१११२ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        35,49,848  

३० औषधीखररि खचि (बन्दिपुर अतपिाि क्रमागि) २७२१३ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        13,00,000  

३१ कोल्ड तिोर न्नमािण (क्रमागि) ३११५९ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        46,98,646  

३२ खानेपानी िेन्ख गाउँपान्िका सम्मको बाटो (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        10,59,259  

३३ डुमे्र बदिीपुर सडक तिरोदनिी (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.     1,91,64,057  

३४ धरमपानी हन्टर्ा िोस्रो खडड (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        20,52,201  

३५ धरमपानी हन्टर्ा प्रथम खडड (क्रमागि) ३११५१ गि आ.व.को नगि अ. ल्र्ा.        39,59,131  

३६ बन्दिपुर धरमपानी सडक तिरोदनिी (क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि        29,68,524  

३७ 
बन्दिपुर बाहुनभञ्ज्र्ाङ धरमपानी सडक कािोपिे 

क्रमागि 
३११५१ आदिररक श्रोि - नगि        28,12,115  

३८ बन्दिपुर बाहुनभञ्ज्र्ाङ हुतिाङ (क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि   18,62,678  

३९ बदिीपुर अतपिाि क्रमागि ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि   20,00,000  

४० बदिीपुर झारगाउँ सडक तिरउदनिी (क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि        18,63,304  

४१ बदिीपुर सेराटार सुखौरा कािोपिे-2 (क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि        23,00,000  

४२ रामकोट न्छकि न सडक तिरोदनिी(क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि        40,81,200  

४३ न्वष्ट्णु मान्व छािावास (क्रमागि) ३१११२ आदिररक श्रोि - नगि        60,00,000  
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बदिीपुर गाउँपामिकाको एघार  ँगाउँ सभाका मनर्ियहरू 

मनर्िय नं. १ 

दर्ान्र्क सन्मन्िका संर्ोजक एवम् उपाध्र्क्ष श्री पंच मार्ा गुरुङिे गाउँ सभामा पेश गनुि भएको दर्ान्र्क सन्मन्िको आ.व. २०७९/८० को 

बान्षिक प्रन्िवेिन मान्थ छिर्ि गरर सविसम्मन्िि ेपाररि गररर्ो । 

मनर्िय नं. २ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाकी उपाध्र्क्ष श्री पंच मार्ा गुरुङिे एघारौ ँगाउँ सभाको बैठकमा पेश गनुि भएको आन्थिक वषि २०७९/८० को राजश्व र 

व्र्र्को अनुमान (बजेट) सविसम्मन्ििे पाररि गन ेन्नणिर् गररर्ो ।   

मनर्िय नं. ३ 

बदिीपुर गाउँपान्िका उपाध्र्क्ष श्री पंच मार्ा गुरुङिे एघारौ ँगाउँ सभाको बैठकमा पेश गनुि भएको िपन्सिका न्वधेर्कहरू सविसम्मन्ििे पाररि 

गने न्नणिर् गररर्ो ।   

क) आन्थिक वषि २०७९/८० को राजश्व र व्र्र्को अनुमान (बजेट) 

ख) बदिीपुर गाउँपान्िकाको आन्थिक न्वधेर्क, २०७९ 

ग) बदिीपुर गाउँपान्िकाको न्वन्नर्ोजन न्वधेर्क, २०७९ 

मनर्िय नं. ४ 

न्बषर्गि सन्मन्िबाट छिर्ि भइ गाउँ सभामा प्रश्िुि भएका िपन्सि बमोन्जमका ऐन, कार्िन्वन्ध, न्निेन्शका, मापिडडहरू सविसम्मन्ििे पाररि 

गने न्नणिर् गररर्ो । 

क) बदिीपुर गाउँपान्िकाको िागि साझिेारी सम्बदधी कार्िन्वन्ध, २०७९ 

ख) बदिीपुर गाउँपान्िकाको पर्िटन काज कार्िन्वन्ध, २०७९ 

ग) बदिीपुर गाउँपान्िकाको आदिररक न्नर्दिण प्रणािी न्निेन्शका, २०७९ 

मनर्िय नं. ५ 

तथानीर् सरकार संञ्चािन ऐन, २०७४ को िर्ा २२ िे न्िएको अन्धकार बमोन्जम बदिीपुर गाउँपान्िकामा न्नम्न अनुसार सितर् रहन ेगरर 

िेखा, न्वधार्न र सुशासन सन्मन्िहरुको गठन गन ेप्रतिाव सविसम्मन्ििे पाररि गररर्ो । 

िेखा समिमि 

संर्ोजकः रुव प्रसाि िान्मछाने 

सितर्ः हररमार्ा न्व.क.  

सितर्ः न्जवन भुजेि  

सितर्ः रोशनी बाराकोटी 

सितर् सन्चवः श्रीराम पौडेि 

 

मिधायन समिमि 

संर्ोजकः बि बहािरु गरुूङ 

सितर्ः न्मनराम पररर्ार 

सितर्ः भगविी न्व.क. 

सितर्ः रंन्जिा शे्रष्ठ राना 

सितर् सन्चवः न्गर बहािरु राना 

 

सुशासन समिमि 

संर्ोजकः बि बहािरु गरुूङ 

सितर्ः न्मनराम पररर्ार 

सितर्ः भगविी न्व.क. 

सितर्ः रंन्जिा शे्रष्ठ राना 

सितर् सन्चवः न्गर बहािरु राना 

 

मनर्िय नं. ६ 
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र्स गाउँपान्िका कार्ाििर्, वडा कार्ाििर् र गाउँपान्िका अदिगििका तवातथ्र् संतथा र अतपिािमा करार िथा अतथार्ी िरबदिीमा कार्िरि 

कमिचारीहरूको करार म्र्ाि आगामी २०७९ पुस मसादिसम्म थप गने गाउँ कार्िपान्िकाको न्नणिर् अनुमोिन गररर्ो ।  

मनर्िय नं. ७ 

र्स गाउँपान्िका वा अदिगिि करारमा कार्िरि समपूणि कमिचारीहरूको आन्थिक वषि २०७९।८० ििबमा बढीमा १५ प्रन्िशि सम्म बनृ्द्ध गने 

न्नणिर् सविसम्मििे पाररि गररर्ो । 

मनर्िय नं. ८ 

तथानीर् िह संतथागि क्षमिा तवमूल्र्ाङ्कन कार्िन्वन्ध, २०७७ बमोन्जम बदिीपुर गाउँपान्िकाको तवमुल्र्ाङ्कनको अन्दिम नन्िजा सभामा 

छिर्ि गरर अनमुोिन गररर्ो । 

तव-मूल्र्ाङ्कनको नन्िजाको जम्मा प्राप्ताङ्कः ५९.०६% 

तव-मूल्र्ाङ्कनको न्वषर्क्षेि अनुसार प्राप्ताङ्कः 

क) शासकीर् प्रवदध -  ८०.६७% 

ख) संगठन िथा प्रशासन – ६५.८२% 

ग) वान्षिक बजेट िथा र्ोजना व्र्वतथापन -  ६१.१२% 

घ) न्वत्तीर् एवं आन्थिक व्र्वतथापन – ६९.९३% 

ङ) सामान्जक समावेशीकरण -  ४९.३३% 

च) सेवा प्रवाह – ६४.४६% 

छ) दर्ार्ीक कार्ि सम्पािन – ७५.९०% 

ज) भौन्िक पूवािधार -  ४३.८६% 

झ) वािावरण संरक्षण िथा न्वपि ्व्र्वतथापन – ४२.७७% 

ञ) समदवर् र सहकार्ि - ३३.५१% 
मनर्िय नं. ९ 

आन्थिक बषि २०७८/०७९ मा गाउँ कार्िपान्िकाबाट भएका प्रशासन्नक िथा आन्थिक र अदर् न्बषर्हरूसगँ सम्बन्दधि न्नणिर्हरू, खचि िथा 

भुक्तानीहरू, न्वषर्गि शाखा सन्मन्िहरुवाट भएका न्नणिर्हरु, गाउँ कार्िपान्िकाबाट न्नमािण भएका न्नर्माविी, कार्िन्वन्ध िथा 

न्निेन्शकाहरूिाई समथिन/तवीकृिी प्रिान गररर्ो ।  

मनर्िय नं. १० 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको आ. व. २०७८/०७९ का िान्ग पाररि वान्षिक नीन्ि, र्ोजना िथा कार्िक्रममा समावशे नभएका आन्थिक वषि 

२०७८/०७९ को गाउँ कार्िपान्िकाको वैठकवाट न्नणिर् भई कार्ािदवर्न भएका र हुन वाँकी सवै नीन्ि, र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु र्ही एघारौ ँ

गाउँ सभावाट अनुमोिन गने न्नणिर् गररर्ो । 

 

मनर्िय नं. ११ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको आ.व. २०७८/७९ का िान्ग पाररि बान्षिक नीन्ि, र्ोजना, कार्िक्रम िथा बजेटमा समावशे नभएका आन्थिक वषि 

२०७८/७९ को गाउँकार्िपान्िका बैठक न्नणिर् भई कार्ािदवर्न गररएका िथा कार्ािदवर्नमा आएका सबै नीन्ि, र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, प्रमुख 

प्रशासकीर् अन्धकृिको काम, कििव्र् अन्धकार अदिगिि भए गरेका काम िथा सबै न्वषर्गि शाखाबाट भएका कार्ि प्रन्क्रर्ा एवम् न्नणिहरूिाई 

अनुमोिन गने न्नणिर् गररर्ो । 

मनर्िय नं. १२ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको कर िथा गैरकर राजश्व संकिनको िान्ग राजि परामशि सन्मन्िबाट पशे भएको करको िर िथा िार्रा तवीकृि गन े

न्नणिर् गररर्ो । साथै नर्ाँ क्षेिमा कर, शुल्क, ितिुर िगाउनपुने भएमा वा िगाएका करका िरहरुमा सामादर् संसोधन गनुिपरेमा वा गाउँ सभाबाट 

सम्पािन गनुिपन ेकुनै पन्न न्जम्मेवारी अको गाउँ सभा भदिा पन्हिे सम्पािन गनुिपरेमा सो कार्ि गनिको िान्ग गाउँ कार्िपान्िकािाई अन्धकार 

प्रत्र्ार्ोजन गने न्नणिर् गररर्ो । 

मनर्िय नं. १३ 

आ.व. २०७९/०८० मा गाउँपान्िका न्भि सञ्चािन हुने र्ोजनाहरूको िान्ग न्नमािण सामाग्री र ढुवान्नको िररेट, मेन्सन िथा उपकरणको भाडा 

र कामिारको ज्र्ािा सम्बदधमा न्जल्िा िररेट न्नधािरण सन्मन्िबाट न्नधािररि िररेटिाई न ै र्स गाउँपान्िकाको िररेट कार्म गरर र्ोजनाहरू 

कार्ािदवर्न गने न्नणिर् गररर्ो । 

मनर्िय नं. १४ 
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र्स बदिीपुर गाउँपान्िकाको गाउँ सभािे आगामी आ.व २०७९/८० को िान्ग बजटे न्वन्नर्ोजन गरेका न्बन्भदन र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु मध्रे् 

उपभोक्ता सन्मन्िको िागि सहभान्गिा जट्ुन ेर्ोजनाहरु उपभोक्ता सन्मन्ि मार्ि ि, िागि सहभान्गिा नजट्ुन ेर भारी मेन्शनरी िथा औजार (रोिर, 

एक्साभेटर, न्बटुन्मन) प्रर्ोग गनुिपने र्ोजनाहरु ठेक्का प्रकृर्ाबाट सञ्चािन गन ेन्नणिर् गररर्ो । पूवािधार ऐन, २०७५ को पन्हिो संशोधन अनुसार 

न्सँचाई र खानेपानीका र्ोजनामा जनसहभान्गिा सान्वकको १५% र अदर् पूवािधार न्नमािणका र्ोजनामा १०% कार्म गरर र्ोजना कार्ािदवर्न 

गने न्नणिर् गररर्ो।   

मनर्िय नं. १५ 

न्वगिका बषिहरुिेन्ख गाउँपान्िका कार्ाििर् र वडा कार्ाििर्मा कार्िरि कमिचाररहरुिाई खाजा खचि बापि उपिब्ध गराइिँै आएको प्रन्ि 

कमिचारी मान्सक रु. २,०००।–(अक्षररुन्प िईु हजार रुपैर्ा), आठौ ँगाउँ सभाको न्नणिर् अनुसार प्रान्वन्धक कमिचारीिाई उपिब्ध गराइएको 

मान्सक भत्ता, सवारी चािकको अन्िररक्त भत्ता िगार्ि कमिचारीिे न्वगि आ.व. िेन्ख प्राप्त गरररहेका सेवा सुन्वधािाई आ.व. २०७९/८० मा 

पन्न न्नरदिरिा न्िने न्नणिर् गररर्ो । 

मनर्िय नं. १६ 

र्स बदिीपुर गाउँपान्िकाको एघारौ ँ गाउँ सभामा पशे भएको बदिीपुर गाउँपान्िकामा कार्िरि कमिचारीहरुको ििबी प्रन्िविेन २०७८ 

सविसम्मन्ििे पाररि गने न्नणिर् गररर्ो । 

 
 



 

 
 

बन्दिपुर गाउँपान्िका कार्ाििर् , िनहु ँ 

गाउँ सभा न्ववरण  

क्र.स उम्मेदवारको नाम  वडा नं  पद  सम्पकय  नम्बर  

१ सरेुन्र बहादरु थापा - अध्र्क्ष 9846723739 

२ पञ्च मार्ा गरुुङ्ग - उपाध्र्क्ष 9841713659 

३ न्र्व कुमार शे्रष्ठ १ वडा अध्र्क्ष 9846217500 

४ रोर्नी बराकोटी १ मपहिा सदस्र् 9806608248 

५ कौन्र्िा  पररर्ार पव.क १ दलित मपहिा सदस्र् 9817135175 

६ लडि बहादरु राना १ सदस्र् 9866782991 

७ प्रेम बहादरु र्ाही १ सदस्र् 9856060940 

८ लतिक बहादरु कँुवर २ वडा अध्र्क्ष 9806636784 

९ दमर्न्ती थापा मगर २ मपहिा सदस्र् 9846542444 

१० मञ्जु  कामी २ दलित मपहिा सदस्र् 9813607713 

११ कृष्र् बहादरु घलतय २ सदस्र् 9806789895 

१२ कुमार रोका साकी २ सदस्र् 9815108099 

१३ परमेश्वर भट्टराइ ३ वडा अध्र्क्ष 9805857290 

१४ उमा घती ३ मपहिा सदस्र् 9825141905 

१५ हरी मार्ा पव.क ३ दलित मपहिा सदस्र् 9866080211 

१६ हकय  वहादरु थापा मगर ३ सदस्र् 9806588047 

१७ लनर काजी आिे ३ सदस्र् 9803570392 

१८ दान बहादरु थापा ४ वडा अध्र्क्ष 9846059872 

१९ ममता राना ४ मपहिा सदस्र् 9846390551 

२० भवगती सनुार ४ दलित मपहिा सदस्र् 9804186446 

२१ रपव शे्रष् ठ ४ सदस्र् 9846438274 

२२ लभम बहादरु घिे ४ सदस्र् 9846775553 

२३ ध्रवु  प्रसाद िालमछाने ५ वडा अध्र्क्ष 9856041495 

२४ रन्ञ्जता शे्रष्ठ राना ५ मपहिा सदस्र् 9804193263 

२५ पवन्द ुनेपािी ५ दलित मपहिा सदस्र् 9829118062 

२६ छपव िाि गरुुङ्ग ५ सदस्र् 9863419091 

२७ िक्ष् मी गरुुङ्ग ५ सदस्र् 9806723370 

२८ बि  बहादरु  गरुुङ ६ वडा अध्र्क्ष 9841728240 

२९ लनर्ा गरुुङ्ग ६ मपहिा सदस्र् 9865078722 

३० भगवती पव.क. ६ दलित मपहिा सदस्र् 9844933588 

३१ पवजर् राना ६ सदस्र् 9856058839 

३२ लमन बहादरु गरुुङ ६ सदस्र् 9843900844 

33 लमन राम पररर्ार 1 कार्यपालिका, दलित सदस्र् 9846390511 

34 जीवन भजुेि  5 कार्यपालिका, अलपसंख्र्क 9812349170 
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