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खण््ड १ - परिचर् ि सलमक्ाखण््ड १ - परिचर् ि सलमक्ा
१.१ पषृ्ठभलूम१.१ पषृ्ठभलूम

 नेपालको संववधान बमोस्जम स््थानीर् िहको अलधकाि सम्बन्दधी व्र्वस््था कार्ाथिन्दवर्न गनथि ि्था 

संघ, प्रदेश ि स््थानीर् िह बीचको सहकारििा, सहअस्स्ित्व ि समन्दवर्लाई प्रवदथिन गददै जनसहभालगिा, 

जनउतििदावर्त्व, पािदस्शथििा सलुनस्चिि गिी सलुभ ि गणुस्ििीर् सेवा प्रवाह गनथि, लोकिन्दत्रका लाभहरूको 

समानपुालिक, समावेस्श ि न्दर्ार्ोस्चि ववििण गिी काननुी िाज्र् ि ददगो ववकासको अवधािणा अनरुुप 

समाजवाद उन्दमूख संघीर् लोकिास्न्दत्रक गणिन्दत्रात्मक शासन प्रणालीलाई स््थानीर् िहदेस्ख नै सदुृविकिण 

गनथि स््थानीर् नेितृ्वको ववकास गददै ववस्िारिि कार्थिकारिणी ि न्दर्ावर्क अभ्र्ासलाई संस््थागि गनथि 

अवलम्वन गरिएको संघीर् शासन प्रणाली अन्दिगथििका िीन िहका सिकािहरू मध्रे् जनिाको सबैभन्ददा 

नस्जकको सिकािको रुपमा साववक स्र्ाङ्जा स्जल्लाका पञ्चमूल (७ ि ३ नं. वाहेकका व्डाहरू), 

स्चलाउनेवास, ववचािीचौिािा, बाङलसङ देउिाली, सेिीदोभान ि फापि्थमु गाउँ ववकास सलमलिहरूको 

भ-ूभागलाई समावेश गिी वव.सं.२०७३ साल फागनु २७ गिे आधँीखोला गाउँपाललका स््थावपि भएको। 

र्ो गाउँपाललका पोखिादेखी १ घण्टा ३० लमनेट, पोखिा स्र्ाङ्जा स्डकको नाग्डा्डाबाट किीब ७.५ 

वक.लम. दिुीमा स्र्ाङ्जा सदिमूकामबाट पूवथिउतििमा अवस्स््थि छ। 

१.२ नामाकिण१.२ नामाकिण

 ऑधीखोला गाउँपाललका व्डा नं. २ (साववकको स्चलाउनेवास गा.वव.स.) मा पनने अन्दधा अन्दधी दह 

स्र्ाङ्जा स्जल्लाकै धालमथिक ि्था पौिास्णक रूपमा प्रलसद्ध मालनन्दछ। पौिास्णक क्थन अनसुाि ते्रिा र्गुमा 

वपत्रभृक्त श्रवण कुमािले आफ्ना बदृ्ध बावआुमालाई िी्थाथिटन गिाउने क्रममा र्स ठाउँमा आई पगेु। 

र्ात्राका क्रममा बावआुमालाई लिखाथि लागेपलछ अन्दधा अन्दधी वाव ुआमालाई र्सै अन्दधा अन्दधी क्ेत्रमा 

िाखी लिखाथि मेटाउन श्रवण कुमाि पानीको खोजीमा वह्ेड। पानी खोज्दै जॉदा ऑधीखोला गाउँपाललका 

व्डा नं. ४ (साववकको वास्ङ्सङ् गा.वव.स.) मा पनने घ्र्ाङ्स्र्ाङ्दीमा पानीको कुवामा गाग्रो ्डबुाउँदा 

लसकाि खेल्दै गएका िाजा दशि्थले गाग्रो ्डबुाएको आवाजलाई मगृको जस्िो आवाज मानी वाण हान्ददा 

श्रवण कुमािलाई लाग्र्ो। वाण लागेि मिणासन्न अवस््था पगेुका श्रवण कुमािले िाजा दशि्थलाई मेिा 

बाव ुमामा लिखाथिले छट्पटाएका छन। लछटो भन्ददा लछटो पानी लगी लिखाथि मेटाइ ददन ुहोस भनी आग्रह 

गददै श्रवण कुमािको मतृ्र् ुभर्ो। िाजा दशि्थले पानी ललएि अन्दधा बिुाबिुी भएको ठाउँ (अन्दधा अन्दधी 

क्ेत्र) मा पगुी पानी खान आग्रह गदाथि आफ्नो छोिा श्रवण कुमाि कहाँ छन ? उनको अवस््था ्थाहा 
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नपाए सम्म पानी नखाने स्जद्ी गिेपलछ िाजा दशि्थले श्रवण कुमािको मतृ्र् ुभएको खबि सनुाए। 

छोिाको मतृ्र्कुो खबिले आकुल व्र्ाकुल बन्ददै दशि्थ िाजालाई लिम्ो पलन छोिाको वपिले मतृ्र् ुहोस 

भनी श्राप ददएि उनले लगेको पानी नै नखाई रुदाँ रुदै आसँकुा धािा बगाउँदै देह त्र्ाग गिे। अन्दधा 

अन्दधीको आसँबुाट दह उत्पन्न भर्ो। त्र्हीबाट बगेको पानीको खोलालाई अन्दधा अन्दधी खोला भन्न 

्थाललर्ो भन्ने वकम्वदन्दिी छ। पलछ अपभ्सं भई अन्दधा अन्दधी खोला आधँीखोलाका रूपमा स्जल्ला मै 

प्रलसद्ध बन्न पगु्र्ो। आधँीखोलाको महुान अन्दधा अन्दधी दह र्सै गाउँपाललकामा िहेको हुँदा सोही धालमथिक 

ि्था पौिास्णक क्ेत्रको नामबाट आधँीखोला गाउँपाललकाको नामाकिण गरिएको हो। 

१.३ भौगेललक अवस्स््थलि एवं स्वरुप१.३ भौगेललक अवस्स््थलि एवं स्वरुप

 समनु्दद्र सिहको किीब ८००  लमटि  देस्ख २५१७ लमटि उचाई मा िहेको पञ्चासे लेकसम्म 

फैललएको र्स गाउँपाललका २८०१३‘ ५४.४७� देस्ख २८०६‘ ४५.२९� उतििी अक्ांश ि 

८३०५१‘३८.७८� देस्ख ८३०४४‘ ३२.२६� पूववी देशान्दिािमा िहेको छ। कूल क्ेत्रफल ६९.६१ 

वगथि वक.लम.िहेको र्स गाउँपाललका आधँीखोलाको वकनािामा केही सम्थि जलमन ि बाँकी पहा्डी लभिालो 

जलमनको भ-ूभागमा फैललएि िहेको छ।

१.४ गाउँपाललकाको लसमाना१.४ गाउँपाललकाको लसमाना

पूवथि - पिुलीवजाि नगिपाललका ि फेददखोला गाउँपाललका

पस्चिम - अजुथिनचौपािी गाउँपाललका, पवथििको फलेवास नगिपाललका ि पवथििको कुश्मा नगिपाललका 

उतिि - फेदीखोला गाउँपाललका, पवथििको कुश्मा नगिपाललका ि कास्कीको पोखिा महानगिपाललका

दस्क्ण - पिुललवजाि नगिपाललका ि अजुथिनचौपािी गाउँपाललका

१.५ िाजनैलिक एवं प्रशासलनक ववभाजन (व्डा कार्ाथिलर् समेि)१.५ िाजनैलिक एवं प्रशासलनक ववभाजन (व्डा कार्ाथिलर् समेि)

 प्रदेश - गण््डकी प्रदेश  प्रदेश सदिमकुाम-पोखिा

 स्जल्ला - स्र्ाङ्जा  स्जल्ला सदिमकुाम-स्र्ाङ्जा

 गाउँपाललकाको कार्ाथिलर्: कृवर् (प्रस्िाववि -सनुाटािी)

 व्डाहरूको सं्यर्ा: ६ वटा
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व्डा केन्दद्रहरूव्डा केन्दद्रहरू

क्र.सं.क्र.सं. संर्कु्त व्डा कार्ाथिलर् संर्कु्त व्डा कार्ाथिलर् व्डा नं.व्डा नं.

१ पञ्चमूल व्डा नं. १

२ स्चलाउनेबास व्डा नं. २

३ लबचािीचौिािा व्डा नं. ३

४ बाङलसङ देउिाली व्डा नं. ४ 

५ सेलिदोभान व्डा नं. ५

६ फापि्थमु व्डा नं. ६

टोल सं्यर्ा - ५४ टोल ववकास सलमलिहरू (व्डा नं. १ मा ८ वटा, व्डा नं. २ मा ९ वटा, व्डा नं. 
३ मा ९ वटा, व्डा नं. ४ मा १० वटा, व्डा नं. ५ मा ९ वटा ि व्डा नं. ६ मा ९ वटा)

१.६ जनसंस््यर्क ववविण१.६ जनसंस््यर्क ववविण
 िाव्रिर् जनगणना २०७८ अनसुाि आधँीखोला गाउँपाललकाको प्रािस्म्भक नलिजा-
 जनगणना घि सं्यर्ा : ४,२७८
 परिवाि सं्यर्ा  : ४,७१८
 मवहला जनसं्यर्ा  : ८,०५४
 परुूर् जनसं्यर्ा  : ६,९१६
 कुल जनसं्यर्ा  : १४,९७०

१.७ शैस्क्क संस््थाहरूको ववविण (बाल ववकास केन्दद्र समेि)१.७ शैस्क्क संस््थाहरूको ववविण (बाल ववकास केन्दद्र समेि)
 सिकािी ववद्ालर्: ३९ (मा.वव. ११, आधािभिू लन.मा.वव. ३, आधािभिू प्रा.वव. २४, गरुुकुल 
वेद ववद्ाश्रम १) 
 लनजी ववद्ालर्: ४,  क्र्ाम्पस: २,  सामदुावर्क बाल ववकास केन्दद्र: ७

१.८ सिकािी एवं अन्दर् कार्ाथिलर्हरू (बैंक ववस्तिर् संस््था समेि/गै.स.स. गा.पा. मा वक्रर्ास्शल)१.८ सिकािी एवं अन्दर् कार्ाथिलर्हरू (बैंक ववस्तिर् संस््था समेि/गै.स.स. गा.पा. मा वक्रर्ास्शल)
 (क) स्वास््थ्र् िफथि :-प्रा्थलमक स्वास््थ्र् केन्दद्र-पञ्चमूल
  आधँीखोला सामदुावर्क अस्पिाल,सेिीदोभान
  स्वास््थ्र् चौकीहरू ५ वटा (व्डा नं.२-६ सम्म)
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  प्रहिी चौकीहरू-सेिीदोभान, स्चलाउनेवास ि पञ्चमूल
  इलाका वन कार्ाथिलर् सेिीदोभान
  इलाका हलुाक कार्ाथिलर् पञ्चमूल,
  इलाका हलुाक कार्ाथिलर् स्चलाउनेवास,
  अलिरिक्त हलुाक कार्ाथिलर् ववचािीचौिािा, बास्ङ्सङ, सेलिदोभान ि फापि्थमु
  बैङ्कहरू: एन.आई.लस. एलसर्ा, कृवर्

 सास्ङ्ग्रला ववकास बैङ्क लललमटे्ड, कृवर्
 मसु्क्तना्थ ववकास बैङ्क, जगु्ले

१.९ चाल ुआ.व. को नीलि ि्था कार्थिक्रमको समीक्ा:१.९ चाल ुआ.व. को नीलि ि्था कार्थिक्रमको समीक्ा:
 स््थानीर् लनकार्बाट खासगिी पूवाधाथिििफथि का केही महत्वपूणथि कामहरू सम्पन्न भएका छन। 
लस्क्ि ववकास िफथि को कामहरू पलन उल्लेखनीर् मात्रामा भएका छन।

�	 २०७९ साल वैशाख ३० गिे सम्पन्न स््थानीर् िह लनबाथिचन, २०७९स््थानीर् िह लनबाथिचन, २०७९ मा नवलनवाथिस्चि 
जनप्रलिलनलधको पदबहाली सँगसँगै समग्र आधँीखोला गाउँपाललकाको कार्थिभाि प्रािम्भ 
गरिएको।

�	 ववगिको समर्मा सािा संसािलाई भर्लभि पािेको कोलभ्ड-१९ िोग ववरुद्ध १२ देखी १७ 
वर्थि उमेि समूहका ११४५ जना बालबाललकाहरूलाई पवहलो ि्था दोस्ो मात्रा मो्डथिना खोप ११४५ जना बालबाललकाहरूलाई पवहलो ि्था दोस्ो मात्रा मो्डथिना खोप 
कार्थिक्रमकार्थिक्रम सम्पन्न गरिएको, १८ वर्थि माल्थका नागरिकहरूमा पूणथिरुपमा पवहलो ि्था दोस्ो 
मात्रा खोप उपलब्ध गिाइएको आधँीखोला गाउँपाललका पूणथिखोप पाललका घोर्णाको चिणमा 
िहेको।

�	आधँीखोला गाउँपाललका व्डा न. ५ सेलिदोभानमा संघीर् सिकािसँगको साझेदािीमा 
पाललकास्ििीर् १० शैर्ाको अस्पिाल१० शैर्ाको अस्पिाल लनमाथिणाधीन अवस््थामा िहेको सा्ैथ लबचािीचौिािा लबचािीचौिािा 
स्वास््थ्र् चौकी ि बाङलसङ स्वास््थ्र् चौकीस्वास््थ्र् चौकी ि बाङलसङ स्वास््थ्र् चौकीको भवन लनमाथिण कार्थि सम्पन्निाको अस्न्दिम चिणमा 
िहेको।

�	�	 श्रवण कुमाि जेष्ठ नागरिक कार्थिक्रम अन्दिगथििश्रवण कुमाि जेष्ठ नागरिक कार्थिक्रम अन्दिगथििका ३६ वटा गाउँघि स्वास््थ्र् स्क्ललनकगाउँघि स्वास््थ्र् स्क्ललनक बाट 
स्वास््थ्र् संस््थामा गइ स्वास््थ्र् सेवा ललन नसक्ने ७० वर्थि माल्थका जेष्ठ नागरिकहरूलाई 
प्रत्रे्क मवहना टोल-टोलमा गई आवश्र्क आधािभिु स्वास््थ्र् सेवा लनिन्दिि सञ्चालन 
गरिएको।

�	 गाउँपाललकाको पवहचानको लागी पाललकाको प्रवेशद्ाि मध्रे्को म्ुयर् स््थान सेिीदोभानमा 
आधँीखोला प्रबेशद्धािआधँीखोला प्रबेशद्धाि लनमाथिण सम्पन्न भएको। 
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�	 संववधानद्ािा प्रत्र्ाभिू न्दर्ावर्क अलधकाि अन्दिगथिि न्दर्ावर्क सलमलिमा दिाथि हनु आएका १० 
उजिुीमध्रे् ६ वटाको न्दर्ार्सम्पादन गिी उजिुीको कािबाही वकनािाउजिुीको कािबाही वकनािा लगाइएको ि ४ वटा 
उजिुी फछर्यौटको अस्न्दिम चिणमा िहेको।

�	 पाललकाको बहृि ्ववकासका लालग ददगो ववकासका लक्षर् प्रालतिका हेिलेु आवलधक पञ्चवर्वीर् 
र्ोजना लनमाथिण सम्पन्न गिी आवलधक ववकास र्ोजना ि वावर्थिक ववकास र्ोजनाका लबचमा 
िादाम्र्िा ल्र्ाउन मध्र्काललन खचथि संिचनामध्र्काललन खचथि संिचना लनमाथिण अस्न्दिम चिणमा िहेको। 

�	 गाउँपाललकाको आल्थथिक ऐन बमोस्जम पाललकालाइ प्राति किाधािहरूको उपर्ोग गिी चाल ु
आ.व. मा िास्खएको िाजश्वको लक्षर् जेठ मसान्दि लभत्र नै हालसल भइ गाउँपाललका िाजश्व 
अलभवदृद्मा सफल भएको।

�	 सशुासनलाई अलभववृद्ध गनथि चौमालसक रूपमा सावथिजलनक सनुवुाइ, िाजस्व सधुाि र्ोजना, 
नवलनवाथिस्चि जनप्रलिलनलध, कमथिचािी, उपभोक्ता सलमलि ि टोल ववकास संस््थाका पदालधकािीलाई 
प्ृथक प्ृथक प्रकृलिका अलभमसु्खकिण कार्थिक्रमअलभमसु्खकिण कार्थिक्रम सम्पन्न गरिएको।

�	 चाल ुआ.व. का लागी नवौं ि दशौं गाउँसभाबाट पारिि आर्ोजना ि्था कार्थिक्रमहरू सफल 
ि प्रभावकािी रुपमा कार्ाथिन्दवर्न भई हालसम्म आर्ोजनाहरूको भौलिक प्रगिी ७८% भौलिक ७८% भौलिक 
ि ५१.२% ववस्तिर् प्रगलिि ५१.२% ववस्तिर् प्रगलि भएको। 

�	 संघीर् सिकािको सहकार्थिमा सेपि-भस्र्ाथिङ-देउिाली पञ्चासे ग्रालमण स्डकसेपि-भस्र्ाथिङ-देउिाली पञ्चासे ग्रालमण स्डकको करिब ५५ 
प्रलिशि भन्ददा बिीको कार्थि सम्पन्न भएको।

�	 संघीर् सिकािको ववशेर् अनदुान दतेिलोटे लत्रवेणी दललि बस्िी ललस्फ्टङ खानेपानी आर्ोजना दतेिलोटे लत्रवेणी दललि बस्िी ललस्फ्टङ खानेपानी आर्ोजना 
सम्पन्न भई हस्िान्दििणको अस्न्दिम चिणमा िहेको।

�	 अन्दििस्जल्ला स्डक सञ्ालको रूपमा िहेको आधँीखोला गाउँपाललकाको उतििी भेगको 
जीवनिेखाको रुपमा अवस्स््थि फूलबािी माझकटेिा स्डक ि अन्दिपाथिललका स्डक सञ्ालको फूलबािी माझकटेिा स्डक ि अन्दिपाथिललका स्डक सञ्ालको 
रुपमा िहेको सेिीदोभान लसम्खेि स्डकको स्ििोन्नलिको काम सम्पन्निारुपमा िहेको सेिीदोभान लसम्खेि स्डकको स्ििोन्नलिको काम सम्पन्निाको चिणमा िहेको।

�	�	 जाईखोला कल्भटथि जाईखोला कल्भटथि लनमाथिण,लनमाथिण, जिेखोला भण््डाि ्थमु्का म्डवुा स्डक ि गाबाटे नाच्ने्डा्डा स्डक  जिेखोला भण््डाि ्थमु्का म्डवुा स्डक ि गाबाटे नाच्ने्डा्डा स्डक 
स्ििोन्नलिको लालग बोलपत्र आव्हान भई लनमाथिण सरुुवािको चिणमा िहेको।

�	 स्डक बो्डथि नेपाल अन्दििगि आधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. २ मा िहेको कालीखोला कालीखोला 
स्वास््थ्र् चौकी लसहाले खोल्सी स्डकस्वास््थ्र् चौकी लसहाले खोल्सी स्डक स्ििोन्नलिको काम बोलपत्र आव्हान काम सम्पन्न भई 
लनमाथिण सरुुवािको चिणमा िहेको।

�	 पाललकाको आन्दिरिक आर्मा अलभववृद्ध गनने उद्ेश्र्ले लनमाथिण सम्पन्न भएको सवुवधा सम्पन्न 
व्र्पारिक कम््पलेक्स ि्था बहउुदेश्र्ीर् सभा हलव्र्पारिक कम््पलेक्स ि्था बहउुदेश्र्ीर् सभा हलका सटिहरू भा्डामा लगाइ आन्दिरिक आर् 
प्राति हनु शरुु भएको। 
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�	 जनिाको आविजावि सहजिा एवं भौगोललक ववकटिालाई लनकटिा कार्म गनथि ३ वटा 
झोलङु्े पलुझोलङु्े पलु लनमाथिणाधीन अवस््थामा िहेका।

�	 पाललका अन्दिगथििका सम्पूणथि व्डा कार्ाथिलर्हरूको भवन लनमाथिण कार्थि सम्पन्न भइसकेका ि 
२ नं. व्डा कार्ाथिलर्को लनमाथिण सम्पन्निाको चिणमा िहेको।

�	�	 एक घि एक धािा कार्थिक्रमएक घि एक धािा कार्थिक्रम अन्दिगथिि जनिाको जीवनसँग जोल्डएको शदु्ध आधािभिू 
खानेपानी सवुवधाको लालग  चाल ुआ.व. मा १८ वटा रिजवथिभ्वार्ि ट्ाङ्की ५० ईन्दटेक सवहि१८ वटा रिजवथिभ्वार्ि ट्ाङ्की ५० ईन्दटेक सवहि 
२५० वटा धािा लनमाथिण भई ९८ प्रलिशि जनिामा आधािभिु खानेपानी सवुवधा पगेुको।

�	 कृवर् उत्पादन बिोतििी गनथिका लालग सञ्चालन गिेका ठूला, मझौला, साना लसलाई कुलो 
लनमाथिणका कार्थिक्रम अन्दिगथिि ४५ वटा लसचाई कुलो अन्दिगथिि४५ वटा लसचाई कुलो अन्दिगथिि कुल ३.६३ वकलोलमटि पक्ी 
कुलो लनमाथिण भई करिब ३०३ िोपनी जलमनमा लसँचाई सवुवधा पगेुको। 

�	 भौलिक पूवाथिधाििफथि  लगानीमा कालोपते्र स्डक र्स वर्थि २.१ वकलम ्थप भई ५.५ वक लम, कालोपते्र स्डक र्स वर्थि २.१ वकलम ्थप भई ५.५ वक लम, 
ग्राभेल र्स वर्थि ्थप ४ वक लम भई १२ वक लम, नर्ाँ ट्रर्ाक २.५ वक.मी ्थप भई १४.५० ग्राभेल र्स वर्थि ्थप ४ वक लम भई १२ वक लम, नर्ाँ ट्रर्ाक २.५ वक.मी ्थप भई १४.५० 
वक लम ि िलान स्डक १.७ वक लम लनमाथिण भएको।वक लम ि िलान स्डक १.७ वक लम लनमाथिण भएको।

�	 बर्ाथि र्ामको अन्दत्र्सँगै चा्डबा्ड ि जनिाको आवािजावािमा सहजिाको लालग गाउँपाललका 
लभत्रको स्डक सञ्ाल लभत्र लनर्लमि स्डक सञ्चालनका लालग ममथिि सञ्चालन व्र्वस््थापन ममथिि सञ्चालन व्र्वस््थापन 
गरिएको।

�	 प्रधानमन्दत्री िोजगाि कार्थिक्रम ि र्वुा िोजगािका लालग रूपान्दििण पहल आर्ोजना अन्दिगथिि 
७४ जना बेिोजगािहरूलाई कुल ६८०० ददनको िोजगािी ददई १७०० लमटि गोिेटो बाटो, १७०० लमटि गोिेटो बाटो, 
चौिािी ममथिि ि ८०० मी. स्डक सोललङ८०० मी. स्डक सोललङ कार्थि सम्पन्न।

�	 संघीर् सिकािको अनदुान कार्थिक्रम अन्दिगथिि ८८ जना नागरिकसँग सिुस्क्ि नागरिक सिुस्क्ि नागरिक 
आवासको कार्थिक्रमआवासको कार्थिक्रमको सम्झौिा गरिएकोमा ७२ घि धिुीलाई िंगीन जस्िापािाबाट ववपन्न 
नागरिकहरूको घिको नर्ाँ छाना लनमाथिण गरि जनिाको सिुस्क्ि आवासको हकलाई प्रत्र्ाभिू 
गरिएको। 

�	�	 भकूम्पपलछको पनु: लनमाथिण कार्थिक्रमभकूम्पपलछको पनु: लनमाथिण कार्थिक्रम अन्दिगथिि जम्मा ८९३ लाभग्राही मध्रे् पवहलो वकस्िा 
८६६  जना, दोस्ो वकस्िा ६५७  जना ि िेस्ो वकस्िा ६५० जनाले भकु्तानी ललइसकेको 
ि बाँकी लाभ ग्राहीको िकम कार्थि सम्पन्न प्रलिवेदनका आधािमा भकु्तानी प्रकृर्ा अगाल्ड 
बिाइएको।

�	 बाझो जलमन िाख् ेप्रवलृिलाई लनरुत्सावहि गिी कृवर् क्ेत्रमा समर् ि लागि घटाउन कृवर् 
उत्पादन बिाउन कृवर्मा र्ान्दत्रीकिण प्रववलध लभत्र्ाउन ५०% अनदुान५०% अनदुानमा कृर्कको मागका 
आधािमा वहले फाली सवहिको १०० वटा हािे ट्ाक्टि (लमलन वटलि)१०० वटा हािे ट्ाक्टि (लमलन वटलि) ववििण गरिएको।
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�	�	 एक गाउँ एक पकेट क्ेत्र कार्थिक्रमएक गाउँ एक पकेट क्ेत्र कार्थिक्रम अन्दिगथिि दतेिलोटे लत्रवेणी दललि बस्स्िमा ४५०० ४५०० 
वकलोग्राम बर्ने आलकुो बीउवकलोग्राम बर्ने आलकुो बीउ सामवुहक रूपमा ववििण गिी कृर्कको आर्आजथिन बवृद्ध ि 
व्र्वसार्ीकिणमा जो्ड ददइएको। 

�	 कृवर् उत्पादन बिाउन माटोको उवथििा शस्क्त बिाउनपुछथि भन्ने ि्थ्र्लाई लबचाि गिी माटो माटो 
पिीक्ण सतिाहपिीक्ण सतिाह घोर्णा गिी २८५ वटा माटोको नमनुा पिीक्ण गिी माटोको अस्म्लर्पन 
सधुाि गनथिका लालग कृवर् चनु लबििण गरिएको।

�	 धानको उत्पादन बिाई चामल आर्ाि कम गनथिका लालग लसमखेि फाँटमा चैिे धान पकेट चैिे धान पकेट 
क्ेत्रक्ेत्र कार्थिक्रम अन्दिगथिि चैिे धानको िोपाई गरिएको।

�	 कृर्कको मागमा आधारिि अनदुान कार्थिक्रम अन्दिगथिि १७७५ के.जी. मकैको बीउ ि १७७५ के.जी. मकैको बीउ ि 
१४१५ के जी बखने धानको  लबउ ववििण१४१५ के जी बखने धानको  लबउ ववििण गरिएको।

�	आफ्नै स्वालमत्वको नसथििीनसथििी माफथि ि स््थालनर् जािका पोलील्थन ब्र्ागमा ८००० कागलिका ८००० कागलिका 
लबरुवा उत्पादनलबरुवा उत्पादन गिी कृर्कलाई ववििण गनथि सरुु गरिएको।

�	आधँीखोलामा असला माछाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गिी असला, गददथि, हे्ेडअसला, गददथि, हे्ेड लगार्िका 
स््थानीर् जािका माछाको भिुा छोड्ने कार्थिक्रममाछाको भिुा छोड्ने कार्थिक्रम अन्दिगथिि १ लाख माछाका भिुा छो्डी 
पर्ाथिविणीर् सन्दिलुन कार्म गरिएको। 

�	 पशचुौपार्ाहरूको िोगसँग लड्नसक्ने क्मिा अलभबवृद्धका लालग पाललकाभिका पशहुरूमा  
महामािी लबरुद्ध खोप कार्थिक्रम सञ्चालन गिी पशमुा पूणथिखोप कार्थिक्रमपूणथिखोप कार्थिक्रम सम्पन्न गनने चिणमा 
िहेको।

�	�	 कृलिम गभाथिधान माफथि ि नश्ल सधुािकृलिम गभाथिधान माफथि ि नश्ल सधुाि गिी जस्न्दमई एकबर्थिसम्म पालन पोर्ण गिी हकुकीएका 
पा्डी बाच्छछी हरूलाई नश्ल सधुाि वापि रु. १००००/- का दिले ४४ जना कृर्कलाई 
नगद िकम भकु्तिानी गरिएको। 

�	 भकािोमा खेि गवहिहेको गोवि ि गहिुबाट प्राङगरिक मल लनमाथिणको लालग सहलगालनमा 
भकािो सधुाि कार्थिक्रमभकािो सधुाि कार्थिक्रम सञ्चालन गिी सम्पन्न गरिएको।

�	 पशपंुक्ीहरूको र््था्थथि लगि संकलन गिी बास्िलबक कृर्कको पवहचान ि आबश्र्क 
नीलिगि ब्र्बस््थाका लालग कृवर् ि्था पशपंुक्ी ि्थ्र्ाङ्क अद्ावलधक गददै पशपंुक्ी ववविण 
िर्ाि गरिएको।

�	 पश ुदघुथिटनाबाट हनु सक्ने सम्भाववि क्िी कम गनथि कृर्कको सहलगालनमा पशपंुक्ी ववमा पशपंुक्ी ववमा 
कार्थिक्रम सञ्चालन गरिएको।

�	 मासमुा आत्मलनभथिि बनाउन सम्भाव्र्िाका आधािमा बाख्ा पकेट गाउँ, बाख्ा प्रवद्धथिन एवं बाख्ा प्रवद्धथिन एवं 
बाख्ा पकेट ववकास कार्थिक्रमबाख्ा पकेट ववकास कार्थिक्रम सञ्चालन गरिएको।
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

�	 दूधमा आत्मलनभथिि बनाउन वकसानको संर्कु्त लगानीमा भैँसी प्रवद्धथिन कार्थिक्रम सवहि कृलत्रम कृलत्रम 
गभाथिधान, भकािो सधुाि कार्थिक्रम सञ्चालनगभाथिधान, भकािो सधुाि कार्थिक्रम सञ्चालन गरिएको।

�	 सबै स्वास््थ्र् चौकीहरूमा बाहै् मवहना स्वास््थ्र् पिीक्ण एवं िोवकए बमोस्जमका और्धीजन्दर् बाहै् मवहना स्वास््थ्र् पिीक्ण एवं िोवकए बमोस्जमका और्धीजन्दर् 
सामाग्रीहरू लनुःशलु्क ववििणसामाग्रीहरू लनुःशलु्क ववििण गरिएको।

�	 स्वास््थ्र् स्शक्ा प्रवद्धथिन गनथि मवहला स्वास््थ्र् स्वरं्सेववकाहरूको प्रोत्साहनमवहला स्वास््थ्र् स्वरं्सेववकाहरूको प्रोत्साहनका लालग मालसक 
रिपोवटथिङ गनथि आउँदा, फकथि दाको भा्डा िकम गाउँपाललकाबाट उपलब्ध गिाइएको।

�	 गभथिवलि मवहलाहरूलाइ ९ मवहनासम्म स्वास््थ्र् संस््था गइ गभथि जाँच गिेवापि अण््डा ववििण 
सा्ैथ स्वास््थ्र् संस््थामा सतु्केिी भएमा संघीर् सिकािबाट प्राति हनेु रु. २०००/- र्ािार्ाि 
खचथिमा गाउँपाललकाबाट १००० ्थप गिी जम्मा रु. ३०००/- प्रदान गरिएको ि  कुनै 
जवटलिा आइ प्ररे्ण गनुथिपिेमा लनुःशलु्क रुपमा प्ररे्ण गनने ब्र्वस््था लमलाईएको।

�	 गाउँपाललकाका ५४ वटा टोललाइ आकस्स्मक स्वास््थ्र् व्र्वस््थापन गनथि सहजिाको लालग 
स्टेचि ववििण गरिनकुा सा्ैथ ५२ जना मवहला सामदुार्ीक स्वास््थ्र् स्वरं् सेववकाहरूको ५२ जना मवहला सामदुार्ीक स्वास््थ्र् स्वरं् सेववकाहरूको 
लालग लालग Firs t Aid Box ववििण ववििण गरिएको।

�	 गणुस्ििीर् स्वास््थ्र् सेवा प्रबाह गनथिका लालग स्वास््थ्र्कमवी ि मवहला सामदुार्ीक स्वास््थ्र् 
स्वरं् सेववकाहरूको लालग आधािभिु क्मिा लबकासका िाललम सञ्चालन गरिएको।

�	आल्थथिक वर्थि २०७७/०७८ को आन्दिरिक ि अस्न्दिम लेखापिीक्णआन्दिरिक ि अस्न्दिम लेखापिीक्ण कार्थि सम्पन्न भइसकेको।
�	 प्रािस्म्भक वाल ववकास केन्दद्रका सहजकिाथि ि्था ववद्ालर् कमथिचािीलाई संघीर् सिकाबाट 

प्राति िकमका अलिरिक्त रु. ७०००/- ्थप गिी न्दर्नुिम पारिश्रलमक उपलब्ध गिाइएको।
�	 सम्पूणथि ववद्ालहरूमा इन्दटिनेट ज्डान ि्था व्र्वस््थापनका लालग अनदुान उपलब्धववद्ालहरूमा इन्दटिनेट ज्डान ि्था व्र्वस््थापनका लालग अनदुान उपलब्ध गिाइएको।
�	 ववद्ालर् स्वच्छ खानेपानी अन्दिगथिि सम्पूणथि ववद्ालर्हरूमा खानेपानी ट्ाङ्की ि्था र्िुोगा्डथि खानेपानी ट्ाङ्की ि्था र्िुोगा्डथि 

ववििण गरिएको।
�	 प्र.अ नेितृ्व ि्था क्मिा ववकास, ववद्ालर् लेखापालन ि इलमस अध्र्ावलधक सम्बन्दधी 

अलभमसु्खकिण िाललमअलभमसु्खकिण िाललम सम्पन्न भएको।
�	 अवकास प्राति स्शक्क सम्मान ि्था गरिव ि्था जेहेन्ददाि ववद्ा्थवीको लालग छात्रवसृ्ति ववविण छात्रवसृ्ति ववविण 

कार्थिकार्थि सम्पन्न भएको।
�	 ववलभन्न ववधामा व्डा स्ििीर् ि्था गाउँपाललकास्ििीर् अलिरिक्त वक्रर्ाकलाप, िा्रिपलिकप ि्था 

अध्र्क्कप िलनङस्शल््ड प्रलिर्ोलगिाअध्र्क्कप िलनङस्शल््ड प्रलिर्ोलगिा सम्पन्न भएको।
�	 पिम्पािगि ि्था धालमथिक ववद्ालर्को रुपमा सञ्चालनमा िहेको गरुुकूल वेदववद्ाश्रम माध्र्लमक 

ववद्ालर्को लालग सञ्चालन ि्था व्र्वस््थापन अनदुान उपलब्ध गिाइएको।
�	 िा्रिपलि शैस्क्क सधुाि अन्दिगथिि ४ वटा ववद्ालर्मा ४ कोठे भवन लनमाथिण कार्थि४ वटा ववद्ालर्मा ४ कोठे भवन लनमाथिण कार्थि बोलपत्र 
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

आब्हान गिी कार्ाथिन्दवर्नको चिणमा िहेको।
�	�	 गाउँपाललका लभत्रका ववद्ालर्को शैस्क्क गणुस्िि सदुृिीकिणगाउँपाललका लभत्रका ववद्ालर्को शैस्क्क गणुस्िि सदुृिीकिण अन्दिगथिि माध्र्लमक ववद्ालर्को 

लालग ६ वटा ICT कार्थिक्रम, ३ वटा पसु्िकालर् सञ्चालन ि्था व्र्वस््थापन ि २ वटा 
ववज्ान प्रर्ोगशाला स््थापना गिी सञ्चालनमा ल्र्ाइएको।

�	 सामदुावर्क एवं संस््थागि ववद्ालर्मा अध्र्र्निि छात्रा ववद्ालर्मा अनपुस्स््थि हनेु दिमा 
कमी ल्र्ाउन ववलभन्न ववद्ालर्मा कक्ा ६ देस्ख १२ सम्म अध्र्र्निि छात्राहरूको लालग 
मवहनावािी सामग्री व्र्वस््थापन अन्दिगथिि लनुःशलु्क स्र्ालनटिी ्पर्ा्ड ववििणलनुःशलु्क स्र्ालनटिी ्पर्ा्ड ववििण सम्पन्न भएको। 

�	�	 एकीकृि शैस्क्क व्र्वस््थापन सचुना प्रणालीएकीकृि शैस्क्क व्र्वस््थापन सचुना प्रणाली IEMIS प्रणालीको प्रर्ोग गिी आधािभिू िह 
कक्ा ८ को पिीक्ा सञ्चालन ि्था व्र्वस््थापन गरिएको।

�	 स्वीकृि गरुुर्ोजना अनसुाि नमनुा ववद्ालर्को शैस्क्क ि्था व्र्वस््थापकीर् पक्को सधुािनमनुा ववद्ालर्को शैस्क्क ि्था व्र्वस््थापकीर् पक्को सधुािको 
लनलमति कार्थिक्रम सञ्चालन भएको ि लत्र-शहीद माध्र्लमक ववद्ालर्मा छात्रावास लनमाथिणाधीन 
अवस््थामा िहेको।

�	 २०७८ श्रावण देखी २०७९, जेठ मसान्दिसम्ममा जन्दम दिाथि ७४१, वववाह दिाथि ३२७, 
जो्डी दम्पिी, बसाई सिाई गरि जाने ८७, घिपरिबािका ३०९, सदस्र्, बसाईसिी आएका 
५, परिबािका १३ सदस्र्, सम्बन्दध ववच्छेद दिाथि २१, गिी १३७३, घटना दिाथिका 
ववविणहरू अनलाइन माफथि ि व्र्स्क्तगि घटना दिाथिअनलाइन माफथि ि व्र्स्क्तगि घटना दिाथि भएका।

�	 ६० वर्थिमाल्थका नागरिकका लालग कार्थिववलध िर्ाि गिी ज्रे्ष्ठ नागरिक परिचर्पत्रज्रे्ष्ठ नागरिक परिचर्पत्र एवं अपाङ् 
फिक क्मिा भएका नागरिकको पवहचान, सवुवधाका लालग कार्थिववलध िर्ाि गिी क, ख, ग, 
घ बगथिका अपाङ् परिचर् पत्रअपाङ् परिचर् पत्र ववििणका काम दैमालसक रूपमा लनिन्दिि सञ्चालन गरिएको।

�	 लघउुद्म ववकास कार्थिक्रम अन्दिगथिि स्विोजगािी सजृना गनथिका लालग व्डा नं. ४ ि ६ मा 
१५३ जनालाई उद्म ववकासको अलभमखुीकिणउद्म ववकासको अलभमखुीकिण गिी िोजेको पेशा अनसुाि हाउस वार्रिङ्, 
व्र्टुी पालथिि एवं लसलाई कटाई लगार्िका िाललम सञ्चालन गरिएको।

�	 गाउँपाललकामा भएका सम्पूणथि अलभलेखहरू ल्डस्जटल प्रववलधमा िास्खनकुा सा्ैथ अनलाइन अनलाइन 
माध्र्मबाट िाजश्व संकलन, व्र्स्क्तगि घटना दिाथि, सामास्जक सिुक्ा, र्ोजना व्र्वस््थापन, 
लेखा व्र्वस््थापन लगार्िका कार्थिहरू कम््पर्वुटकृि भएका।

�	 पाललकाले गिेका िचनात्मक, सजृनात्मक ि लनर्लमि कामको एकमषु्ठ संगालोको रुपमा 
आधँीखोला गाउँपाललकाको प्र्थम कार्थिकाल (२०७४-२०७८)आधँीखोला गाउँपाललकाको प्र्थम कार्थिकाल (२०७४-२०७८) नामक श्विेपत्रश्विेपत्र प्रकाशन गिी 
सम्पूणथि नागरिकप्रलि गिेको प्रलिवद्धिालाई प्र्थम जनलनवाथिस्चि सिकािले आफ्नो दावर्त्व पूिा 
गिेको।
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खण््ड २ - आगामी आ.व.२०७९/०८० कोखण््ड २ - आगामी आ.व.२०७९/०८० को
नीलि, कार्थिक्रम ि्था बजेटनीलि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

२.१ सोच, लक्षर् ि उद्ेश्र्२.१ सोच, लक्षर् ि उद्ेश्र्
 २.१.१ सोचुः २.१.१ सोचुः आधँीखोला गाउँपाललकालाइ समदृ् गाउँपाललकाको रूपमा स््थावपि गनने ददशामा 

अग्रसि िहने।
 २.१.२ लक्षर्ुः२.१.२ लक्षर्ुः सोचाइमा िहेको गिीबी, पूवाथिधािजन्दर् गिीबी ि अल्थथिक गिीबी घटाउने। 
 २.१.३ उद्ेश्र्ुः२.१.३ उद्ेश्र्ुः सचेिनामूलक ि सीपमूलक कार्थिक्रम, पूवाथिधाि लनमाथिण, कृवर्मा व्र्वसावर्किा, 

प्राववलधक स्शक्ा ि पर्थिटनमा जो्ड ददइ आम नागरिकमा परिविथिनको अनभुलुि ददलाउन ु
गाउँपाललकाको प्रमखु उद्ेश्र् हनेुछ।

२.२ वावर्थिक बजेट ि्था कार्थिक्रम िजुथिमा गदाथि अवलम्बन गरिएका प्रमखु नीलि ि्था आधािहरू२.२ वावर्थिक बजेट ि्था कार्थिक्रम िजुथिमा गदाथि अवलम्बन गरिएका प्रमखु नीलि ि्था आधािहरू
 २.२.१ समग्र नीलि ि्था आधािहरू:२.२.१ समग्र नीलि ि्था आधािहरू:
   ×कृवर्, पर्थिटन समनु्नि आधँीखोला गाउँपाललकाको आधाि, सेवा, ववकास, सशुासन ×कृवर्, पर्थिटन समनु्नि आधँीखोला गाउँपाललकाको आधाि, सेवा, ववकास, सशुासन 

ि सम्बवृद्ध नै हाम्ो कार्थिभाि�ि सम्बवृद्ध नै हाम्ो कार्थिभाि� भन्ने मूल नािाका सा्थ गाउँपाललकाको समवृद्ध िफथि को 
र्ात्रालाई अगाल्ड बिाउने मूल नीलि अबलम्बन गरिएको छ।

 २.२.२ क्ेत्रगि नीलि ि्था आधािहरूुः२.२.२ क्ेत्रगि नीलि ि्था आधािहरूुः

एघािौं गाउँसभामा गाउँपाललका अध्र्क् एघािौं गाउँसभामा गाउँपाललका अध्र्क् श्री ववश्वना्थ पौ्ेडलश्री ववश्वना्थ पौ्ेडलद्ािा प्रस्ििु आधँीखोला द्ािा प्रस्ििु आधँीखोला 
गाउँपाललकाको आ.व. २०७९/०८० को वावर्थिक नीलि ि्था कार्थिक्रमगाउँपाललकाको आ.व. २०७९/०८० को वावर्थिक नीलि ि्था कार्थिक्रम

आदिणीर् गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरू,आदिणीर् गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरू,
 सवथिप्र्थम २०७९ साल बैशाख ३० गिे सम्पन्न स््थानीर् िहको लनवाथिचनमा आधँीखोलाबासी आम 
समदुार्को मिालधकाि माफथि ि र्स गाउँपाललकाको सभा सदस्र्को गरिमामर् पदमा लनवाथिस्चि भई आउन ु
भएकोमा सम्पूणथि सभा सदस्र् ज्रू्हरूमा हाददथिक धन्दर्वान ज्ापन गददै र्स सभामा उपस्स््थि उपाध्र्क् 
ज्रू्, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि ज्रू्, सभा व्ड अध्र्क् ज्रू्, कार्थिपाललका सदस्र् ज्रू् एवं सभा सदस्र् 
ज्रू्, कमथिचािी लमत्रहरू लगार्ि उपस्स््थि सम्पूणथि लाई र्ो गरिमामर् सभामा हाददथिक महानभुावहरूलाई 
हाददथिक स्वागि गदथिछु।
 दोस्ो कार्थिकालको लागी लनवाथिस्चि पाच ँवर्थि हामी आगामी हामी आगामी समग्र आधँीखोलाको 
समवृद्ध, सशुासन ि समनु्नलिका लालग र्हाँहरूसँग हािेमालो गनने अवसि प्राति भएकोमा गौिवास्न्दवि 
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महससु गददै र्स एघािौं गाउँ सभाको नीलि ि्था कार्थिक्रम प्रस्िलुिकिण समािोहमा पून हाददथिक स्वागि 
एवं सम्मान व्र्क्त गदथिछु।
 स््थानीर् िह लनवाथिचन, २०७९ मा आधँीखोला गाउँपाललकाको मिदानमा सहभागी आम मिदािा, 
िाजनीलिक दल, लनवाथिचनमा सहभागी सम्पूणथि उम्मेदवाि, िा्रि सेवक कमथिचािी, सिुक्ाकमवी, सञ्चािकमवी 
लगार्ि सिोकािवाला सबै सबै प्रलि हाददथिक आभाि प्रकट गदथिछु।
 र्स सम्मालनि गरिमामर् सभामा नेपालको सावथिभौमसतिा, स्वाधीनिा, भौगोललक अखण््डिा, 
िा्रिवहि, स्वालभमान, लोकिन्दत्र ि जनस्जववकाका लालग भएका ववलभन्न आन्ददोलनहरूमा आफ्नो अमूल्र् 
जीवन उत्सगथि गनुथिहनेु सम्पूणथि महान सवहदहरू प्रलि भावपूणथि श्रद्धाञ्ली अपथिण गदथिछु। प्रजािन्दत्र, 
लोकिन्दत्र, गणिन्दत्र ि समाजवाद स््थापनाको क्रममा ववलभन्न समर्मा नेितृ्व गनुथिहनेु सम्पूणथि नेितृ्व िह 
प्रिी उच्च सम्मान व्र्क्त गदथिछु।
 ऐलिहालसक जनआन्ददोलनको जगमा स््थापना भएको संघीर् लोकिस्न्दत्रक गणिन्दत्र हामी नेपालीको 
लामो सङ्घर्थिबाट प्राति उपलब्धी हो। संघीर्िा लागू भई स््थानीर् िहलाई प्रदति काम, किथिव्र्, अलधकाि 
माफथि ि इमान्ददािी, जवाफदेही, पािदस्शथि ि स्जम्मेवाि पूवथिक सम्पूणथि जनसमदुार्लाई गणुस्ििीर्, सवथिसलुभ, 
सहज ि सिल सेवा प्रवाह गनुथि हामी सबै जनप्रलिलनलधहरूको पवहलो किथिव्र् हो। सङ्घर्थिबाट प्राति 
गिेको उक्त उपलब्धी माफथि ि हामीले ददगो शास्न्दि, स््थावर्त्व, ववकास, सम्ववृद्ध, सामास्जक न्दर्ार् सवहि 
समाजवाद लनमाथिणका आधाि िर्ाि गनने गहन स्जम्मेवािी हाम्ो काधमा िहेको छ।
 समदृ्ध नेपाल सखुी नेपालीको िाव्रिर् संकल्प पिुा गनने ददशालनदनेश बमोस्जम अगाल्ड बढ्दै 
संववधानले प्रत्र्ाभिू गिेका काननुी िाज्र्को परिकल्पनालाई अक्िशुः पालना गनने क्रममा जनिाको 
मिालधकाि माफथि ि प्राति जनादेश बमोस्जम आज हामी आधँीखोला गाउँपाललकामा स््थानीर् सिकािको 
भलूमकामा िही र्स सम्मालनि सभामा स्वच्छ हृदर्का सा्थ आफ्नो काननु आफै बनाई आफैले आफ्ना 
लालग कार्ाथिन्दवर्न गनने लोकिन्दत्रको उच्चिम अभ्र्ास गनथि पाईिहेका छौ। र्ो अवस््था सजृना गनथि त्र्ाग 
बललदान ि र्ोगदान ददने िमाम र्हाँहरूप्रलि उच्च सम्मान व्र्क्त गदथिछु।
 स््थानीर् सिकािको नीलि ि्था कार्थिक्रम जनमखुी, कार्ाथिन्दवर्न परिणाममखुी हनैुपछथि। जनिामा 
ववकास प्रलिको िीव्र चाहना, जनप्रलिलनलधमाफथि ि स््थानीर् िहमा लोकिास्न्दत्रक अभ्र्ास गिी हाम्ो 
कार्थिकालमा प्रस्िाववि सबै लक्षर् ि प्रलिवद्िा ि अलधल्लो प्रलिलनलध माफथि ि हस्िान्दिरिि दावर्त्वहरू 
क्रमैसँग संस््थागि रुपमा कार्ाथिन्दवर्न गनदैपछथि, र्ो हाम्ो जनिाप्रलिको लनष्ठा हो। हामी हाम्ो काम 
किथिव्र् ि अलधकािमा कुनै मलु्र्मा सम्झौिा गददैनौ। प्रस्ििु नीलि ि्था कार्थिक्रम िर्ाि गदाथि आधँीखोला 
गाँउपाललकाको ववकासको आवश्र्किा, ददगो ववकासका लक्षर्हरू ि संलबधानको अनसूुचीमा स््थानीर् 
िहलाई प्राति अलधकािहरूको लक्षमणिेखा लभत्र िही सहभालगिामूलक र्ोजना िजुथिमा प्रवक्रर्ाको अवधािणा 
अनरुुप नेपालको संलबधान, पन्दध्ौ र्ोजना, प्रदेश सिकािको आवलधक र्ोजना, िाव्रिर् र्ोजना आर्ोगबाट 
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प्राति मागथिदशथिन, लनवाथिचनको चनुावी घोर्णापत्र  सवहि स््थानीर् िहका गाउँ, बस्िी, टोल हुँदै व्डा सलमलि 
ि ववर्र्गि सलमलिहरूको बैठक, िाजनीलिक दल लगार्ि अन्दर् सिोकािवालाहरू संग प्रत्र्क्-अप्रत्र्क् 
छलफल ि अन्दििवक्रर्ा गिी प्राति सझुावहरूको आधािमा वहृि छलफल पचिाि कार्थिपाललकाले स्वीकृि 
गिी ×समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली�×समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली� भन्ने िाव्रिर् संकल्पलाई आत्मसा्थ गददै नेपालको िाज्र्शस्क्तको प्रर्ोग 
गनने एक शासकीर् िहको हैलसर्िले आधँीखोला गाउँपाललकाको र्स गरिमामर् सभा समक् आ.व. 
२०७९/८० को वावर्थिक नीलि ि्था कार्थिक्रम घोर्णा गनथि पाउँदा म लनकै हवर्थिि एवं गौिवास्न्दवि भएको 
छु।

आदिणीर् सदस्र् ज्रू्हरू, आदिणीर् सदस्र् ज्रू्हरू, 
 अब म एघािौं गाउँ सभामा प्रस्ििु आगामी आ.व. २०७९/०८० को बजेट ि्था कार्थिक्रमहरू 
लनमाथिण गनथिका लालग कृवर्, पर्थिटन समनु्नि आधँीखोला गाउँपाललकाको आधाि, सेवा, ववकास, सशुासन कृवर्, पर्थिटन समनु्नि आधँीखोला गाउँपाललकाको आधाि, सेवा, ववकास, सशुासन 
ि सम्बवृद्ध नै हाम्ो कार्थिभाि,ि सम्बवृद्ध नै हाम्ो कार्थिभाि, भन्ने मूल नािाका सा्थ गाउँको समदृद् िफथि को र्ात्रालाई अगाल्ड बिाउने 
सोचका सा्थ ववगि देखी संस््थागि रूपमा ललएका क्ेत्रगि नीलिहरूलाई लनिन्दिििा दददै आवश्र्किा 
अनसुाि ्थप गिी लनम्न क्ेत्र गि नीलिहरू जािी गरिएको व्र्होिा प्रस्ििु गनथि चाहन्दछु।

आधँीखोला गाउँपाललकाको आ.व. २०७९/०८० को लालग अबलम्बन गनने क्ेत्रगि नीलिहरूआधँीखोला गाउँपाललकाको आ.व. २०७९/०८० को लालग अबलम्बन गनने क्ेत्रगि नीलिहरू
(1) आल्थथिक ववकास(1) आल्थथिक ववकास
 (क) कृवर्  (क) कृवर् 

�	�	 ×कृवर् उत्पादनमा अलभववृद्ध, आधँीखोला गाँउपाललकाको समवृद्ध�×कृवर् उत्पादनमा अलभववृद्ध, आधँीखोला गाँउपाललकाको समवृद्ध� भन्ने मूल नािाका 
सा्थ कृर्कको जीवनस्ििलाई समनु्नि बनाउनको लालग कृवर्मा ववववलधकिण, ववववलधकिण, 
व्र्वसार्ीकिण,व्र्वसार्ीकिण, आधलुनवककिणआधलुनवककिण िि औद्ोलगवककिणऔद्ोलगवककिणको नीलि अवलम्बन गरिनेछ।

�	 िाव्रिर् ि स््थानीर् महत्वका खाद् ि्था पोर्ण सिुक्ामा टेवा परु् र्ाउने बली वस्िकुो 
साना व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन केन्दद्र (पकेट)साना व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन केन्दद्र (पकेट) ववकास कार्थिक्रमलाई कृवर् ि्था 
पश ुपालनको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न प्रलिवेदनको आधािमा बाली पकेट कार्थिक्रम 
सञ्चालनमा ल्र्ाउने नीलि अवलम्बन गरिनेछ।

�	 लनवाथिहमखुी कृवर् प्रणालीबाट व्र्ावहारिकिािफथि  उन्दमखु गिाउन कृर्कलाई 
मौिीपालन, च्र्ाउको बीउ, उन्नि ििकािीको बीउ, फलफूलको लबरुवा, ्पलास्स्टक 
टनेल, ्पलास्स्टक पोखिी, माछाको भिुा, आधलुनक कृवर् औजाि ि्था उपकिण 
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आददमा अनदुान ददई पौिखी वकसान ि कृर्क समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
�	 कृर्कको खेि बािीमा उब्जेका कृवर् उपजहरूलाई हिेक व्डामा संकलन 

केन्दद्र बनाइ बाँझो जग्गामा खेिी गनने वकसानलाई ववशेर् अनदुान सवहि कृवर् 
पेशामा लाग्न ्थप प्रोत्साहन गरिनेछ। कृवर् क्ेत्रमा जग्गा बाँझो िाख् ेप्रवसृ्तिलाई 
लनरुत्सावहि गददै बाँझो िहेको खेलिर्ोग्र् जग्गालाई खनजोि गिी उत्पादनर्ोग्र् 
बनाई हावापानी सहुाउँदो ििकािी ि्था फलफूल खेिी गनने कृर्कलाई प्रोत्साहन 
गनथि भलूम बैंकको भलूम बैंकको स््थापना गनथि पहल गरिनेछ।

�	 स््थानीर् बस्ि ुि्था सेवाको प्रर्ोग गनने बानीको ववकास गददै कृर्कको उत्पादनलाई 
न्दरू्निम सम्थथिन मूल्र्न्दरू्निम सम्थथिन मूल्र् कार्म गिी स््थानीर् सहकािीसँगको साझेदािीमा कृवर्  कृवर् 
एम्बलेुन्दसएम्बलेुन्दस माफथि ि बजािीकिणको व्र्वस््था गरिनेछ।

�	 फौजी कीिा, सलह कीिा ि्था ववलभन्न िोगका कािण उत्पन्न हनेु जोस्खम 
न्दरू्लनकिणका लालग उपचाि स्शववि ि्था आकस्स्मक बाली उपचाि स्शववि बाली उपचाि स्शववि 
कार्थिक्रम सञ्चालन गिी कृवर् उपजको संिक्ण गरिनेछ।

�	�	 ड्ागन फु्ट,ड्ागन फु्ट, सनु्दिला, कफी, अलैँची, वकवव,वकवव, भइँु स्र्ाउ, मेके्ेडलमर्ा नट, ओखि मेके्ेडलमर्ा नट, ओखि 
लगार्िका बजाि माग बिी भएका फलफूल ि्था नगदे बालीको नसथििी लनमाथिण 
गिी उत्पादनमा कृर्कलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

�	 कृर्कको र््था्थथि ववविण संकलन गिी कृवर् ववकास िणलनलि िर्ाि गनथिको लालग 
कृर्क दिाथि ि्था व्र्वस््थापन ि कृवर् सम्बन्दधी ि्थ्र्ांक अध्र्ावलधककृर्क दिाथि ि्था व्र्वस््थापन ि कृवर् सम्बन्दधी ि्थ्र्ांक अध्र्ावलधक कार्थिक्रम लाई 
प्रभावकािी िङ्ले सञ्चालन गिी कृर्क प्रोफाइल िर्ाि गरिनेछ।

�	 खाद् ि्था पोर्ण सिुक्ाको प्रमखु आधािका रुपमा िहेका जौ, उवा, फापि, स्चनो, 
कागनुो, लटे् आदद स््थानीर् िै्थाने बाललको बीउ संिक्णका लालग सामदुावर्क बीउ सामदुावर्क बीउ 
बैंकबैंक स््थापनाको लालग आवश्र्क पहल गरिनेछ।

�	 आम वकसानको प्रमखु समस्र्ाको रुपमा िहेको बाँदि लनर्न्दत्रण कार्थिलाई ववशेस 
प्रा्थलमकिाका सा्थ हि संभव प्रर्ास गरिने छ। र्सको लागी बस्िी ि खेलि र्ोग्र् 
जलमन वरिपरि िहेका रुख कटानी ि्था झा्डी फ्डानी गनने कार्थिलाई अलभर्ानका 
रूपमा संचालन गरिने छ। र्सको सा्ैथ बाँदि लनर्न्दत्रणबाँदि लनर्न्दत्रणका लागी वकसानसग ँ
सहकार्थि गददै आवश्र्क नीलि िर् गरिने छ।

�	 जग्गाको खस्ण््डकिणलाई लनरुत्सावहि गिी जग्गाको चक्लाबस्न्दद माफथि ि सामूवहक जग्गाको चक्लाबस्न्दद माफथि ि सामूवहक 
खेलिखेलि गनथि कृर्कलाई प्रोत्सावहि गरिनेछ।

�	 कृवर् व्र्वसार्मा लाग्ने रू्वा कृर्कलाई सम्मान ि्था प्रोत्साहन गरिने छ।
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�	 वैदेस्शक िोजगािीबाट फवकथि एका रू्वा केस्न्दद्रि कृवर्मा आधारिि एवककृि आर्आजथिन कृवर्मा आधारिि एवककृि आर्आजथिन 
कार्थिक्रमकार्थिक्रम सञ्चालन गरिने छ।

�	 कृवर् क्ेत्रसँग जोल्डएको प्राकृलिक ि्था गैि प्राकृलिक जोस्खमबाट कृर्कलाई पनथि 
सक्ने हानीको प्रलिकािको कृर्कलाई बाली लबमाबाली लबमालाई अलभर्ानका रूपमा अगाल्ड 
बिाइनेछ।

�	 भौगोललक एवं पर्ाथिविणीर् अवस्स््थलि मौिीपालन व्र्वसार्का लालग उपर्कु्त भएकोले 
कृर्कको जनजागिण अलभववृद्ध गिी व्र्वसावर्क मौिीपालन कार्थिक्रममाफथि ि आर् व्र्वसावर्क मौिीपालन कार्थिक्रममाफथि ि आर् 
अलभववृद्धअलभववृद्ध गरिनेछ।

�	 गाउँपाललकामा लनमाथिणालधन अवस््थामा िहेको कोल््ड रूममा बेमौसमी लगार्ि 
अन्दर् कृवर् उपज भण््डािण गिी Value Add गरिनेछ।

�	�	 माटोको अस्म्लर्पन, क्ािीर्पनमाटोको अस्म्लर्पन, क्ािीर्पन ि्था ववववध सषु्म ित्वहरूको मात्रा पिीक्ण गिी 
माटो सधुािको लालग सामग्री ि्था प्रववलध हस्िान्दििण गरिनेछ।

�	 आधँीखोलामा असला माछाअसला माछाको संम्भाब्र्िा अध्र्र्न गिी असला, बाम, गददथि 
लगाएिका स््थानीर् जािका माछाको भिुा छोड्ने कार्थिक्रमलाई अगाल्ड बिाई 
असला माछालाई आधँीखोलाको पवहचानको रुपमा लबकास गरिनेछ।

�	 पारिस्स््थलिवकर् प्रणालीलाई सन्दिलुन कार्म गिी ×प्राङ्ािीक खेिी प्रणाली�×प्राङ्ािीक खेिी प्रणाली� लाई 
अबलम्बन गरिने छ।

 (ख) पशपंुक्ीिफथि   (ख) पशपंुक्ीिफथि  
�	 आम नागरिकलाई पोर्णर्कु्त स्वस््थ जीवनको परिकल्पना गददै ×एक घि, एक ×एक घि, एक 

दहुनुा गाईभैँसी�दहुनुा गाईभैँसी� भन्ने मूल नािाका सा्थ कृवर् प्रधान पाललकाको रूपमा ववकास 
गनथिका लालग आवश्र्क पहल गरिनेछ।

�	�	 ×ददघथि स्जवन, गणुस्िरिर् दूध ि्था दगु्ध पदा्थथिको सेवन�×ददघथि स्जवन, गणुस्िरिर् दूध ि्था दगु्ध पदा्थथिको सेवन� भन्ने मूल नािालाई आत्म 
सा्थ गददै कृर्कहरूबाट उत्पाददि दूध स्चस्र्ान केन्दद्र माफथि ि बजािमा सहज पहुँच 
परु् र्ाउन पहल गरिनेछ।

�	 पौवटिक ित्तवले भिी पूणथि दूध, माछा, मास,ु अण््डमा आत्मलनभथिि बन्न कृर्कहरूसँग 
को सह लगानीमा कुखिुाका चल्ला ववििण, गाईपालन, भैंसीपालन ,बाख्ापालनको 
पकेट ववकास कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 कृर्कहरूको भकािोमा खेि गइिहेको गोबि ि गहिुबाट प्राङ्ािीक मल लनमाथिणको 
लालग कृर्कसँगको सह लगानीमा गोठ सधुाि, मलखाद सधुाि ि्था भकािो सधुाि गोठ सधुाि, मलखाद सधुाि ि्था भकािो सधुाि 
जस्िा कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
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�	 पशपुालन व्र्वसार्लाई व्र्वसार् उन्दमखु गनथि उन्नि जािका लबलभन्न भइँु ि्था ्डाले 
घाँस प्रवद्धथिनमा जो्ड ददइनेछ।

�	 कृलिम गभाथिधान माफथि ि नश्ल सधुाि गिी दूध ि्था मासमुा ववृद्ध गददै पा्डी बाच्छछी 
संिक्ण कार्थिक्रमलाई अगाल्ड बिाउदै संिक्णमा जो्ड ददइनेछ।

�	 पशपंुक्ी लबमा सम्बन्दधमा अलभमखुीकिण गिी पशपुक्ी लबमापशपुक्ी लबमा प्रलि प्रोत्साहन 
गरिनेछ।

�	 स््थानीर् िै्थाने जािका काललज, बट्ाई, अव्रिच, टककी, कुखिुा, हाँस लाई प्रवद्धथिन 
गरिनकुा सा्ैथ स््थानीर् ि्था उन्नि नश्लकाउन्नि नश्लका गाई, भैँसी, भे्डा, बाख्ा ि्था कुखिुा 
पालन गनने व्र्वसावर्क कृर्कलाई पिुस्कृि ि्था प्रोत्सावहि गरिनेछ।

�	 मास ु पसलहरूलाई पाललका ि्था व्डामा सूस्चकृि गिाउँदै चौमालसक रूपमा 
अनगुमन गिी सफा ि स्वच्छ मास ुलबक्री ववििणमा जो्ड ददइनेछ।

�	 पशहुरूमा देस्खन महामािीजस्िा िोगको लनदानका लालग प्रलििोधात्मक खोप 
अलभर्ान सम्पन्न गिी पूणथि खोपर्कु्त पाललका घोर्णा गरिनेछ।

�	 छा्डा चौपार्ा लनर्न्दत्रण ि्था िोक्थामको लालग उपचािात्मक ि लनिोधात्मक 
प्रकृलिका कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

 (ग) लसंचाई (ग) लसंचाई
�	 कृवर् उत्पादकत्व ववृद्धमा सहर्ोग परु् र्ाउन लसँचाइ नपगेुका क्ेत्रलाई लस्क्ि गिी 

साना लसँचाइ आर्ोजनाहरूलाई ववशेर् प्रा्थलमकिाका सा्थ अगाल्ड बिाइने छ। 
सा्ैथ आवश्र्किा अनसुाि सह लगानीमा लसँचाइ सवुवधाको पर्ाथिति रूपमा ववकास 
गरिनेछ।

�	 जग्गा बाँझो हनु नददई जलमनको उत्पादकत्वमा अलभववृद्ध गनथि गाउँपाललका लभत्रका 
पिम्पिागि कुलाहरूलाई सह लगानीमा ममथिि ि्था संभािममथिि ि्था संभाि गिी प्रर्ोगमा ल्र्ाइने 
छ।

�	 कृवर्को आधलुनकीकिण ि व्र्ावसावर्किणका लालग आवश्र्क लसँचाइ कुलो, 
ललस्फ्टङ लसँचाइ कुलाहरूको ववस्ििृ परिर्ोजना प्रलिवेदनववस्ििृ परिर्ोजना प्रलिवेदन िर्ाि गददै अगाल्ड 
बविनेछ।

(घ) सहकािी (घ) सहकािी 
�	 सहकािी क्ेत्रको ववकासलाई अगाल्ड बिाउन ववलभन्न ववर्र्गि संघ-संस््था सँगको 

साझेदािीमा कार्थिक्रमसाझेदािीमा कार्थिक्रम कार्ाथिन्दवर्न गरिनेछ। 
�	 सहकािी व्र्वसार्लाई सदस्र् केस्न्दद्रि व्र्वसार्सदस्र् केस्न्दद्रि व्र्वसार्को रूपमा अगाल्ड बिाउन जो्ड 
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ददइनेछ। 
�	 गाउँपाललका ि सहकािीको समन्दवर्, साझेदािीमा आर् आजथिन ि बचिआर् आजथिन ि बचििफथि  उन्दमखु 

गनथि ववलभन्न कार्थिक्रम सञ्चालन गनने नीलि ललइनेछ।
�	 सहकािी संस््थाहरूसँग सहकार्थि गिी व्र्वसावर्क वकसानहरूलाई सवथि सलुभ दिमा सवथि सलुभ दिमा 

ऋणऋण उपलब्ध गिाउन आवश्र्क पहल गरिने छ।
�	 उद्मस्शलिाको ववकासका लालग कृवर् उन्दमखु ि्था उत्पादनमलुककृवर् उन्दमखु ि्था उत्पादनमलुक सहकािी 

संस््थाहरूलाई प्रवद्धथिन गनथि पहल गरिनेछ।
�	 मवहला उद्मीहरूको ववकास गनथि लैलगक समानिा ि्था सशस्क्तिकिण माफथि ि 

मवहला लबकासका लालग मवहला सहकािी संस््था प्रवद्धथिनमवहला सहकािी संस््था प्रवद्धथिनमा जो्ड ददईनेछ।
�	 सहकािी संस््थाहरूमा ववतिीर् सशुासनलाई जो्ड दददै अलभलेख प्रणालीलाई ्थप 

सदुृिीकिण गनथि कािोबािलाई सचुना प्रववलधमैत्री बनाउन जो्ड ददईनेछ।
 (ङ) उद्ोग/वास्णज्र्/आपूलिथि  (ङ) उद्ोग/वास्णज्र्/आपूलिथि 

�	�	 ×आधँीखोला गाउँपाललका हाम्ो स्वालभमान, ववदेशका र्वुाहरू गाउँ फकथि  अलभर्ान�×आधँीखोला गाउँपाललका हाम्ो स्वालभमान, ववदेशका र्वुाहरू गाउँ फकथि  अलभर्ान� 
अन्दिगथिि गिीलब लनवािणका लालग लघ ुउद्म ववकास कार्थिक्रमगिीलब लनवािणका लालग लघ ुउद्म ववकास कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा 
ददईनेछ।

�	 वैदेस्शक िोजगािी ि्था सिकािी जालगिबाट प्राति आम्दानीबाट गाउँमै लघ ुउद्ोग 
सञ्चालन वा भौलिक संिचना लनमाथिण गनने व्र्स्क्तहरूलाई ×गाउँ पसौ, र्िै बसौ� ×गाउँ पसौ, र्िै बसौ� 
कार्थिक्रम माफथि ि पिुस्कृि ि्था प्रोत्साहन गिीने छ।

�	 स््थानीर् श्रोि साधन श्रम ि लसपमा आधारिि लघ ुउद्मको ववकास गिी आर् आर् 
आजथिन ि्था स्वरं् िोजगािीआजथिन ि्था स्वरं् िोजगािीमा संलग्न हनेु वािाविणको लसजथिना गरिनेछ।

�	 समूहगि रूपमा प्रववलधको हस्िान्दििण गिी प्रववलध हस्िान्दििणबाट गाउँपाललकाको 
ववकास ि समवटिगि वहिमा उपर्ोग गनने वािाविण िर्ाि गरिनेछ।

�	 सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व ि बजािमा प्रलिस्पधाथि बवृद्ध गनथिको लालग समूहमा समूहमा 
प्रववलध हस्िान्दििण कार्थिक्रमप्रववलध हस्िान्दििण कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 आधँीखोला गाउँपाललका लभत्रका सम्पणुथि व्र्वसार्ीहरूलाई एवककृि गददै उद्ोग 
व्र्वसार्ीहरूको वहि प्रवद्धथिना्थथि संस््थागि संर्न्दत्रसंस््थागि संर्न्दत्र िर्ाि गरिनेछ।

�	 स््थानीर् स्ििमा उत्पाददि बस्ि ुि्था सेवाको बजािीकिणबस्ि ुि्था सेवाको बजािीकिणलाई टेवा पगु्ने खालका 
वक्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गनथि जो्ड ददईनेछ।

�	 गाउँपाललका स्ििीर् उद्ोग ग्राम ि्था कृवर्जन्दर् उद्ोगउद्ोग ग्राम ि्था कृवर्जन्दर् उद्ोग स््थापना गनने प्रर्त्न 
गरिनेछ।
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�	 गणुस्ििहीन एवं म्र्ाद नाघेका बस्िहुरूको लबक्री लबििणलाई िोक्न, एकालधकाि 
ि कृलत्रम अभावको स्स््थलि िहन नददन प्रभावकािी लनर्मन ि्था अनगुमन गिी 
उपभोक्ता वहि संिक्णका लालग बजाि अनगुमनबजाि अनगुमनलाई लनिन्दिििा ददईनेछ।

�	 पाललका लभत्र मसला बाली (अदवुा, मरिच, वटमिु, खसुाथिनी, बेसाि) लगार्ि अन्दर् 
र्स्िै प्रकृलिका उत्पदानको प्रशोधन माफथि ि उद्ोगको रूपमा ववकास गिी आर्ाि 
प्रलिस््थापन गनने नीलि अवलम्बन गरिनेछ।

�	 ददगो ववकासका लक्षर् पूिा गनथिका लालग उद्ोग प्रविथिन ि पूवाथिधािउद्ोग प्रविथिन ि पूवाथिधाि संिचना लनमाथिण 
गनथि पहल गरिनेछ।

�	 पिम्पिादेस्ख ववलभन्न जालि ि्था समदुार्को म्ुयर् पेशाको रूपमा िहेको आिन, 
टेलरिङ, कालीगि एवं अन्दर् व्र्वसार्लाई आधूलनकीकिण ि व्र्वसार्ीकिण गिी 
घिेल ुउद्ोगको रूपमा प्रवथिद्धन गरिने नीलि ललइनेछ।

�	 लनजी क्ेत्रको सहभालगिामा ववकास लनमाथिणको अलभर्ानलाई प्रभावकािी बनाउनका 
लालग पाललका लभत्रका व्डा सलमलि माफथि ि पाललका स्ििीर् संस््थागि संिचना 
लनमाथिण गिी पाललका लभत्र िहेका म्ुयर् म्ुयर् बजाि क्ेत्रको केन्दद्रहरूमा व्र्ापाि 
ि्था व्र्वसार् प्रवद्धथिन गनने आवश्र्क पहल गरिनेछ।

 (च) पर्थिटन/संस्कृलि (च) पर्थिटन/संस्कृलि
�	 पौिास्णक क्थन अनसुाि ते्रिा र्गुमा वपि ृ भक्त श्रवणकुमािले आफ्ना वदृ्ध 

बवुाआमालाई िी्थाथिटन गिाउने क्रममा देहत्र्ाग भएको ऐलिहालसक स््थान 
अन्दधाअन्दधी ि वहन्दद ु धमथिको आस््थाको केन्दद्रको रूपमा िहेको पर्थिटन क्ेत्रको 
ववकास, प्रचािप्रसाि ि्था प्रवद्धथिनलाई टेवा परु् र्ाउन ×जाउँ है अन्दधाअन्दधी ×जाउँ है अन्दधाअन्दधी 
श्रवणकुमाि अलभर्ान�श्रवणकुमाि अलभर्ान� सञ्चालन गरिनेछ।

�	 नेपाल सिकाि पर्थिटन ि्था संस्कृिी मन्दत्रालर्, पर्थिटन लबभाग ि पर्थिटन बो्डथि 
लगार्िका लनकार्हरूसग ँआवश्र्क समन्दवर् ि्था सहकार्थि गिी गाउँपाललका 
क्ेत्र लभत्र िहेका म्ुयर् पर्थिटकीर् केन्दद्रहरूको अन्दििसम्बन्दधलाई मजबिु बनाउन 
सेलिदोभान - वहले्था्पले - लसरुवािी - गोरुजिेु - ्डहिे देउिाली - अन्दधाअन्दधी सेलिदोभान - वहले्था्पले - लसरुवािी - गोरुजिेु - ्डहिे देउिाली - अन्दधाअन्दधी 
- जमु्लीठाना - श्रवणकुमाि - पंचासे - कालाभैिव कोट- जमु्लीठाना - श्रवणकुमाि - पंचासे - कालाभैिव कोट लगार्िका पर्थिटकीर् 
केन्दद्रहरूलाई समेटेि चवक्रर् पदमागथि लनमाथिण गिी र्स गाउँपाललकालाई आन्दिरिक आन्दिरिक 
एवं बाह्य पर्थिटन हवएवं बाह्य पर्थिटन हवको रूपमा ववकास गरिने छ।

�	 पाललकाको स्शिमा िहेको प्राकृलिक दृवटिले मनोिम स््थल गोरुजिेुमा पर्थिटन पाललकाको स्शिमा िहेको प्राकृलिक दृवटिले मनोिम स््थल गोरुजिेुमा पर्थिटन 
पवुाथिधाि लनमाथिणपवुाथिधाि लनमाथिणका लालग आवश्र्क लनमाथिणका कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
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�	 सेलिदोभान प्रहिी चौकीदेस्ख साधना गा्डनेन जाने पदमागथि ि टावि लनमाथिणसेलिदोभान प्रहिी चौकीदेस्ख साधना गा्डनेन जाने पदमागथि ि टावि लनमाथिणका लालग 
आवश्र्क पूवाथिधाि ि्था अन्दर् कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 गाउँपाललका क्ेत्र लभत्र िहेका महत्वपूणथि पर्थिटकीर् स््थलहरूको व्र्ापक प्रचाि 
प्रसाि गिी त्र्स्िा ठाउँहरूमा अन्दर् लनकार्हरूका कमथिचािीहरूको पर्थिटन काज पर्थिटन काज 
कार्थिक्रमलाई आकवर्थिि गरिनेछ।

�	 टे्रवकङ ि साहलसक पर्थिटनलाई प्रोत्साहन गनथिका लालग ्डहिेको लेकलाई जंगल ्डहिेको लेकलाई जंगल 
पाकथिपाकथि को रूपमा स््थापना गनथि प्रर्त्न गरिनेछ।

�	 धालमथिक पर्थिटनलाई व्र्वस्स््थि गनथि आवश्र्क प्रचािप्रसाि गरिनेछ। सा्ैथ वहृि वहृि 
पर्थिटनपर्थिटन मेला सञ्चालन गिी पर्थिटन प्रवद्धथिनलाई ्थप व्र्वस्स््थि िलु्र्ाईनेछ।

�	 स््थानीर् भार्ा, सावहत्र्, कला, संस्कृलि ि सम्पदाको संिक्ण ि सम्वद्धथिन संिक्ण ि सम्वद्धथिन गरिनेछ।
�	 आधँीखोला गाउँपाललका लभत्रका संभाव्र् पर्थिटकीर् क्ेत्रहरूको जगेनाथि गददै भौलिक 

पूवाथिधािहरूको ववकास माफथि ि ददगो पर्थिटकीर् गन्दिव्र्पर्थिटकीर् गन्दिव्र्को रूपमा ववकास गरिनेछ। 
सा्ैथ पर्थिटन क्ेत्रलाई िोजगािीको सजृना गनथि सम्भाव्र् क्ेत्रका रूपमा ववकास 
गरिनेछ।

�	 नेपालको पवहलो ग्रामीण पर्थिटकीर् गाउँ लसरुवािी सामदुावर्क होमस्टेनेपालको पवहलो ग्रामीण पर्थिटकीर् गाउँ लसरुवािी सामदुावर्क होमस्टेको भौलिक 
पवुाथिधाि लनमाथिणका लालग आवश्र्क संस््थागि संिचनाको लनमाथिण गरिनेछ। सा्ैथ 
होम स्टेहोम स्टेको सेवा सवुवधालाई प्रभावकािी बनाउन होमस्टेमा लनर्लमि लनरिक्ण ि्था 
अनगुमन गरिनकुा सा्ैथ होमस्टे सेवाको गणुस्िि सधुािका लालग प्रवद्धथिनात्मक 
कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सा्ैथ नर्ाँ स््थानमा होमस्टेको स््थापना गिी र्सलाई 
ववस्िाि गददै लैजाने नीलि ललईनेछ।

�	 गाउँपाललकाको केन्दद्रदेस्ख गाउँपाललका लभत्रका प्रमखु पर्थिटकीर् क्ेत्रहरूसम्म पगु्न 
सवकने पर्थिटन मागथिहरूपर्थिटन मागथिहरूको लनमाथिण गरिनेछ।

�	 ऐलिहालसक ि पिम्पिागि रुपमा िहेका मठ, मस्न्ददि, गफुा, कोट लगार्िका 
सम्पदाहरूको संिक्ण ि सम्वद्धथिन गिी पर्थिटीर्र् गन्दिब्र्पर्थिटीर्र् गन्दिब्र्को रूपमा लबकास 
गरिनेछ।

�	 पर्थिटन प्रवद्धथिनको लालग अन्दधाअन्दधी, श्रवणकुमाि, लसरुवािी, गोरुजिेु, जमु्ली्थाना, 
पञ्चासे, ्डहिे देउिाली, कालाभैिव कोट क्ेत्रलाई एवककृि प्रचािप्रसािमा टेवा 
परु्ाथिउन वहृतिि पर्थिटन महोत्सबवहृतिि पर्थिटन महोत्सब सञ्चालन गनने नीलि ललईनेछ।

�	 सबै जािजालि, भेर्भरु्ा, संस्कृलिको संिक्ण ि पवहचानको लालग बहजुािीर् 
संग्रहालर् लनमाथिण गनथि प्रर्त्न गरिनेछ।
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(२) वािाविण ि्था ववपद व्र्वस््थापन(२) वािाविण ि्था ववपद व्र्वस््थापन
 क) बन क) बन

�	 ×वैज्ालनक व्र्वस््थापन सवहिको हरिर्ो बन, आधँीखोलाको स्वच्छ वािाविण 
स्वस््थ जीवन� भन्ने मूल नािालाई अवङ्काि गददै वन ि्था वन्दर्जन्दि ुसंिक्ण ददगो 
वैज्ालनक वन व्र्वस््थापन ि्था उपर्ोग ि वािाविणीर् सेवाको ददगो उपलब्धिाका 
लालग समदुार्मा आधारिि वन व्र्वस््थापनलाई सबल बनाउँदै ललगनेछ।

�	 नाङ्ा ्डाँ्डाहरूमा वकृ्ािोपण गरिनकुा सा्ैथ सामदुावर्क वन क्ेत्रमा स्चिाइिोको, 
िेजपतिा, अलम्सो, कुरिलो, ल्पसी, वटमिु, वेि वाँस जस्िा ववलभन्न प्रजालिका 
रूखलबरुवा एवं जल्डबटुीलाई आधाि मानी व्र्वसावर्क खेिी प्रवद्धथिन गनने ि 
सामदुावर्क वन ि लनजी बनलाई गो्डमेल ि्था काँटछाँट गिी वन क्ेत्रमा 
िहेको गैिकाष्ठ वन पैदावािमा आधारिि उद्म ववकासका कार्थिक्रमहरू सञ्चालन 
गरिनेछ।

�	 बािी, पवहिो जस्िा प्राकृलिक प्रकोप िोक्न मातै्र नभएि वन जङ्लको संिक्ण ि्था 
संवद्धथिन गददै वनलाई व्र्वसावर्किण ि बजािीकिणको रुपमा प्रवद्धथिक गरिनेछ।

�	 लनजी वन क्ेत्र ि लनजी जग्गामा िहेका कु-काठ हटाई उत्पादनर्ोग्र् जलमनको 
बिोतििी गनथिका लालग आवश्र्क पहल गरिने नीलि ललइनेछ।

�	 सबै प्रकािका ववकासका पूवाथिधािहरू लनमाथिण गदाथि जैववक ववववधिा असि नपनने 
गिी वािाविण मैत्री बनाइने छ। स्डक विीपिी  पवहिो लनर्न्दत्रणका लालग 
अलम्सो, लनर्ालो जस्िा बोटलबरुवाहरू िोपी वािाविणीर् सन्दिलुन कार्म गददै 
सामदुावर्क एवं लनजी बनहरूमा उत्पादनमूलक ि आर् आजथिनमूलक बोटलबरुवा 
िोपण कार्थिलाई प्रा्थलमकिा ददइने छ।

ख) वािाविणख) वािाविण
�	 भािी लबसाउने चौिािीको नािालाई सा्थथिकिा प्रदान गनथिका लालग गाउँपाललका 

लभत्रका बि वपपल िहेका चौिािीको संिक्ण ि ववस्िाि गनने नीलि ललइनेछ।
�	 पारिस्स््थलिक प्रणाली लाई ददगो व्र्वस््थापन गनथि मौजदुा िालिलैर्ा, पोखिी, कुवाहरू 

को संिक्ण ि ववस्िाि गनने नीलि ललइनेछ। सा्ैथ नवलनमाथिणको कार्थिक्रमलाई समेि 
प्रा्थलमकिामा िाखी पोखिी पनुथिभिणको कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।

�	 प्राकृलिक वािाविणको संिक्ण, पनुस््थापना ि ददगो उपर्ोगमा जो्ड ददइनेछ।
�	 वािाविण मैत्री स््थानीर् शासन कार्थिक्रम सञ्चालन गिी गाउँपाललकालभत्र सञ्चालन 

गरिने र्ोजनालाई वािाविणमैत्री बनाइनेछ।
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�	 जलबार् ुपरिविथिन अनकुुल सम्बन्दधी कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
�	 जलमलुनको जीवन, जलचि प्रणाली ि पारिस्स््थलिक प्रणालीको सन्दिलुन कार्म िाख् 

आधँीखोला लगार्ि अन्दर् सहार्क खोलाहरूमा समेि माछाका भिुाहरू छोड्ने 
कार्थिलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।

 ग) फाहोिमैला व्र्वस््थापन ग) फाहोिमैला व्र्वस््थापन
�	 स्वच्छ आधँीखोला गाउँपाललका लनमाथिण अलभर्ान अन्दिगथिि फोहोिमैलाको ददगो ि 

प्रभावकािी व्र्वस््थापनका लालग आमा समूह, टोल ववकास संस््था र्वुा क्लब ि 
ववद्ालर्सँग सहकार्थि गरिनेछ ि फोहोिलाई कुवहने ि नकुवहने गिी वगवीकिण गनथि 
सचेिनामलुक कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 फोहोिमैलालाई कच्चा पदा्थथिको रूपमा प्रर्ोग गनने व्र्वसार्लाई प्रोत्सावहि 
गरिनेछ।

�	 फोहोिमैला व्र्वस््थापनका लालग ्डस्म्पङ साईटको व्र्वस््था गिी आवश्र्क पूवाथिधाि 
िर्ाि गनथि प्रर्त् न गरिनेछ।

�	 बहृि आधँीखोला सिसफाई अलभर्ान सञ्चालन गरिनेछ। सा्ैथ स््थानीर् खोलाखोल्सी 
समदुार्को अगवुाइमा वािाविण स्वच्छिा सम्बन्दधी कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

 घ) ववपद् व्र्वस््थापन घ) ववपद् व्र्वस््थापन
�	 ववपद व्र्वस््थापन कोर्को आम्दानी ि खचथिलाई पािदशवी बनाई सो कोर्लाई समदृ्ध 

बनाउनका लालग वैकस्ल्पक आम्दानीका श्रोिहरू खोजी गरिनेछ।
�	 बािी, पवहिो, भकूम्प, आगलालग जस्िा प्राकृलिक ि्था मानवीर् ववपस्तिमा आवश्र्क 

पूवथिसावधानी अपनाउँदै िाहि, उद्ाि ि पनुस््थाथिपनाका कार्थिक्रमलाई सञ्चालन गिी 
लनिोधात्मक ि उपचािात्मक उपार्हरू प्रवद्धथिन गरिनेछ।

�	 मानवीर् ि्था जैववक ववपस्तिका सन्ददभथिमा आवश्र्क भौलिक, संस््थागि लगार्िका 
क्ेत्रको ववकास ि्था सदुृविकिण गरिनेछ।

�	 ववपदबाट लसस्जथिि ववलभन्न जोस्खमहरू व्र्वस््थापन गनथि र्सको मूल्र्ाङ् कन गिी 
क्लिपलुिथिको व्र्वस््थाका लालग ्थप स्ोिको ब्र्बस््थापन गरिनेछ।

�	 जोस्खमर्कु्त क्ेत्रको पवहचान गिी बस्िीको सिुस्क्ि स््थानान्दििण गनने व्र्वस््था 
गरिनेछ।

�	 जलाधाि क्ेत्र ि िटीर् क्ेत्र व्र्वस््थापनका लालग आधँीखोला, सेलि खोला 
लगार्िका अन्दर् खोलाहरूमा िटबन्दध लगाई जोस्खम लनर्न्दत्रण गनने कार्थिक्रमलाई 
लनिन्दिििा ददइनेछ सा्ैथ आवश्र्क संस््थागि संिचना एवं कार्थिगि संर्न्दत्रको 
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लनमाथिण, कार्थि र्ोजना बनाई लाग ुगरिने नीलि ललइनेछ।
�	 आधँीखोला गाँउपाललका लभत्र िहेका म्ुयर् ि्था सहार्क खोलाहरूमा नददजन्दर् 

पदा्थथिको उत्खननबाट हनु सक्ने प्राकृलिक, भौलिक ि्था मानलबर् क्लिलाई 
न्दर्नुीकिण गनथि अल्पकाललन रुपमा ववशेर् प्रकािका अलभर्ान सञ्चालन गरिनेछ।

(३) सामास्जक क्ेत्र   (३) सामास्जक क्ेत्र   
 क) स्शक्ा क) स्शक्ा

�	 स्शक्ा क्ेत्रमा सकिात्मक, गणुात्मक, नलिजामलुक परिविथिन गनथि ववद्ालर्को 
शैस्क्क गणुस्िि सधुाि कार्थिक्रम अन्दिगथिि अध्र्क् शैस्क्क गणुस्िि सधुाि कार्थिक्रम 
सञ्चालन गरिनेछ जसअन्दिगथिि सूचना प्रववलधको माध्र्मद्ािा लसकाई, ववद्लुिर् हास्जिी, 
वालववकास केन्दद्रको सधुाि, स्शक्क िाललम, स्शक्क प्रोत्साहन, एवककृि शैस्क्क 
सचुना व्र्वस््थापन प्रणाली सदुृिीकिण, अंग्रजेी माध्र्मका पाठ्यपसु्िक ववििण, 
अलिरिक्त वक्रर्ाकलाप सञ्चालन ि गरिव, जेहेन्ददाि ि्था ववपन्न छात्रवसृ्ति ववििण 
जस्िा कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।

�	 ववद्ालर् स्शक्ामा अनगुमन ि सपुरिवेक्ण गनथि अनभुवी ि्था सक्म स्शक्क, 
प्रधानाध्र्ापक, ववश्वववद्ालर्का प्राध्र्ापक, स्शक्ा प्रशासक, पाललका सम्वद्ध 
पदालधकािी, स्शक्ाववद, ववज्, ववद्ालर् व्र्वस््थापन सलमलि, प्रलिलनधी लगार्िको 
समूह लनमाथिण गिी ववद्ालर्को अनगुमन सपुरिवेक्ण गनने ि स्शक्क ि्था ववद्ालर्का 
समस्र्ाहरूलाई स््थलगि रूपमै समाधान ि्था सहस्जकिण गनथि सामवुहक अनगुमन 
ि्था लनरिक्ण प्रणाली कार्ाथिन्दवर्नमा ल्र्ाइने छ।

�	 ववद्ालर् बावहि िहेका सबै बालबाललकाहरूलाई ववद्ालर् प्रवेश गिाई ×बालबाललका-×बालबाललका-
लाई ववद्ालर् ल्र्ाऔ, पिाइमा वटकाऔ ि दीगो लसकाऔ�लाई ववद्ालर् ल्र्ाऔ, पिाइमा वटकाऔ ि दीगो लसकाऔ� कार्थिक्रमलाइ प्रभावकािी 
बनाइ गाउँपाललकाका सबै बालबाललकालाई अलनवार्थि आधािभिू गणुस्ििीर् स्शक्ा 
ि कस्म्िमा माध्र्ालमक िहसम्मको स्शक्ा पूिा गनने वािाविण सजृना गरिनेछ। सा्ैथ 
गाउँपाललका लभत्र उच्च स्शक्ा (स्नािक िह वा सो भन्ददा मा्थी) अध्र्ापन गिाउने 
शैस्क्क संस््थालाई प्रोत्साहन स्वरुप अनदुान उपलब्ध गिाइने छ।

�	 भौगोललक अवस्स््थलि ि्था ववद्ा्थवी सं्यर्ा समेिको आधािमा आवश्र्क मापदण््ड 
लनमाथिण गिी ववद्ालर्को नक्साङ्कन, समार्ोजन ि्था एकीकिण, दिबन्ददी लमलान 
व्र्वस््थापन ि आवश्र्किा अनसुाि नर्ा ववद्ालर् स््थापना ि्था कक्ा ्थप/घट 
गरिनेछ।
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�	 लनिन्दिि स्शक्ा एवं साक्ििा, साक्िोतिि ि गाउँपाललकाको पूणथि शाक्ि कार्थिक्रममा 
ददगोपन कार्म गनथि सामदुावर्क लसकाइ केन्दद्रहरूलाई ्थप वक्रर्ास्शल िलु्र्ाइने छ। 
सा्ैथ प्राैि आमा वबुाहरूलाई मोबाईल ि्था आधलुनक ववद्िुीर् सामान चलाउन 
लसकाउन ल्डस्जटल साक्ििा कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 स्शक्कको मनोवल उच्च िाख् ×स्शक्कलाई सम्मान गिौ, बालबाललकालाई मार्ा ×स्शक्कलाई सम्मान गिौ, बालबाललकालाई मार्ा 
गिौ�गिौ� भन्ने आदशथिलाई प्रा्थलमकिामा िाखी स्शक्ण पेशालाई सम्मालनि ि मर्ाथिददि 
पेशाका रूपमा प्रा्थलमकिामा िाखी स्शक्ण पेशालाई सम्मालनि ि मर्ाथिददि पेशाका 
रुपमा ववकास गरिनेछ सा्ैथ लनस्चिि मापदण््डका आधािहरू िर्ाि गिी स्शक्क ि्था 
ववद्ा्थवीलाई पिुस्कृि गरिनेछ।

�	 आधँीखोला गाउँपाललकाको ऐलिहालसक, धालमथिक, सामास्जक, सांस्कृलिक, प्राकृलिक, 
पर्थिटकीर्, कृवर् ि्था पशपुालन व्र्वसार् लगार्िका पक्हरूलाई समेटेि र्स 
गाउँपाललकाको पवहचान हनेुगिी ववद्ालर् स्ििमा स््थानीर् पाठ्यक्रम लनमाथिण गिी 
कार्ाथिन्दवर्नमा ल्र्ाइने छ।

�	 र्स गाउँपाललका लभत्रका मानव पूसँ्जको अधावलधक अलभलेख िर्ाि गरिने, वौदद्क 
र्वुाहरूको समूह लनमाथिण गिी लनजामिी, संस््थान ि्था स्शक्ण सेवामा प्रवेश गिाउन 
उत्प्रिेणा जनाउने कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ, सा्ैथ गाउँपाललका लभत्र एक धामवीक 
पसु्िकालर् स््थापना एवं सञ्चालनको आवश्र्क पहल गरिने छ।

�	 लनम्ममाध्र्लमक िह ि माध्र्लमक िहमा अंग्रजेी गस्णि ि्था ववज्ान ववर्र्को स्शक्क 
दिबन्ददी नभएका ववद्ालर्मा ववर्र्गि स्शक्क दिवन्ददीको व्र्वस््थापन गरिनेछ।

�	 ददगो ववकासका लक्षर्को उद्ेश्र् पूिा गनने अभीप्रार्का सा्थ गणुस्ििीर् स्शक्ा लाई 
प्रभावकािी बनाउनका लालग ववद्ालर् व्र्वस््थापन सलमलि ि्था स्शक्क अलभभावक 
संघको व्र्वस््थापकीर् क्मिा अलभववृद्ध माफथि ि शैस्क्क गणुस्िि सदुृिीकिणिफथि  
उनीहरूलाई प्रभावकािी परिचालन गिी हाम्ो ववद्ालर् िाम्ो ववद्ालर् लनमाणथिका 
लनलमति सम्बस्न्दधि ववद्ालर् ि्था सिोकािवालालाई स्वम ्स्जम्मेवाि बनाउन प्रर्त् न 
गरिनेछ।

�	 सम्पूणथि ववद्ालर्मा र्ोग्र्, सक्म, प्रलिस्पधवी ि्था व्र्वसावर्क स्शक्कको व्र्वस््थापन 
गददै उनीहरूको उत्प्रणेा, पेशागि नैलिकिा ि्था सक्मिा अलभववृद्ध गनुथिका सा्ैथ 
स्शक्कहरूको कार्थिसम्पादनलाई ववद्ा्थवीको लसकाइ उपलब्धीसँग जोल्डनेछ।

�	 ववद्ालर् भवन लनमाथिण, सिुस्क्ि घेिावाि, स्वाच्छ खानेपानी सिुस्क्ि खेलमैदान 
किेशावािी लनमाथिण वगैचा लनमाथिण जस्िा पूवाथिधाि लनमाथिणलाई जो्ड ददइनेछ।

�	 सूचना ि्था सञ्चाि प्रववलधलाई स्शक्ण लसकाइ प्रवक्रर्ाको अलभन्न अंगका रूपमा 
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एकीकृि गददै स्शक्ालाई प्रववलधमैत्री व्र्वहारिक ि नलिजामूलक बनाउने ि 
अनलाइनमा आधारिि एकीकृि शैस्क्क सूचना व्र्वस््थापन प्रणालीलाई सदुृिीकिण 
गिी ववद्ालर्हरूको सम्पूणथि वक्रर्ाकलाप एकीकृि शैस्क्क सूचना व्र्वस््थापन 
प्रणालीमा आवद्ध गिाउने कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा सवहि ्थप सदुृिीकिण गरिनेछ।

�	 भौगोललक कदठनाई ि्था लामो दिुीका कािण ववद्ालर् जान कदठन भएका 
ववद्ा्थवीहरूलाई मध्र्नजि गिी आवसीर् ववद्ालर् लनमाथिण कार्थिलाई लनिन्दिििा दददै 
ववद्ालर् वस सञ्चालन गनथि प्रर्त्न गरिनेछ।

�	 वैददक सनािन धमथि संस्कृलिको संिक्ण ि्था संवद्धथिनका लालग धालमथिक ववद्ालर्का 
रुपमा िहेको गरुुकूल वेदववद्ाश्रम माध्र्लमक ववद्ालर्लाई साधािण ववद्ालर्सिह 
अनदुानको व्र्वस््था गरिनेछ सा्ैथ सामदुावर्क ववद्ालर्मा दददै आएको पाठ्यपसु्िक 
अनदुान छात्रवसृ्ति अनदुान ववद्ालर् सञ्चालन ि्था व्र्वस््थापन अनदुान कार्थिसम्पादनमा 
आधारिि प्रोत्साहन अनदुान ि शैस्क्क गणुस्िि सदुृिीकिणका जस्िा कार्थिक्रमहरूलाई 
लनिन्दिििा ददइनेछ।

�	 उच्च स्शक्ा सञ्चालन भएका ववद्ालर्हरूलाई प्राववलधक स्शक्ा सञ्चालनमा जो्ड 
ददइनेछ।

�	 सामदुावर्क ववद्ालर्मा अध्र्र्निि वकशोिीअवस््थाका छात्राहरूलाई मवहनावािीका 
कािणबाट ववद्ालर्मा उपस्स््थि नहनेु समस्र्ा समाधानका लालग लनशलु्क सेनेटिी 
्पर्ा्ड ववििण गनने कार्थिलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।

�	 ववद्ालर् िहमा अध्र्र्निि ववद्ा्थवीहरूलाई उद्मशीलिा, नैलिकिा, श्रमको सम्मान, 
आत्मअनशुासन सामास्जक भावना ि मर्ाथिदा कार्म गनने जस्िा पक्हरूको ववकासका 
लालग ज्ान, सीप ि अनभुव हस्िान्दििण ि्था आदानप्रदानको लालग ववद्ा्थवीसँग ववज् ववद्ा्थवीसँग ववज् 
कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 पूवथि प्र्थलमक िहदेस्ख कक्ा ६ सम्मको ववद्ा्थवीको लालग ददवा खाजालाई ्थप 
व्र्वस्स््थि बनाउँदै लनिन्दिििा ददइनेछ।

�	 ववद्ा्थवी सं्यर्ाको आधािमा समदुार्मा आधारिि वाल ववकास केन्दद्र ि्था बाल 
ववकास केन्दद्रका सहजकिाथिहरूको पनुिावलोकन गरिने छ सा्ैथ ववद्ालर्मा कार्थििि 
बालववकास सहजकिाथि ि्था कमथिचािीहरूको न्दरू्निम पारिश्रलमक सलुनस्चिि गरिनेछ।

�	 कोलभ्ड-१९ को कािणले स्शक्ण लसकाईमा पिेको क्लिलाई पनुिउ्त््थान गददै 
ववद्ालर्हरूको सवलीकिणका लनलमति आगामी आ.व. २०७९/८० लाई शैस्क्क 
गणुस्िि सदुृिीकिण अलभर्ान वर्थिको रुपमा मनाइनेछ।

�	 लत्र-शवहद माध्र्लमक ववद्ालर् नमनुा ववद्ालर्को रुपमा छनौट भई ववगि वर्थिदेस्ख 
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लनिन्दिि ववलभन्न कार्थिक्रमहरू सञ्चालन भइिहेकाले सो ववद्ालर्लाई अन्दर् ववद्ालर्को 
नमनुा लसकाई केन्दद्रको रूपमा ववकास गरिनेछ।

 ख) स्वास््थ्र् ख) स्वास््थ्र्
�	 स्वास््थ्र् लबमा लनशलु्क उपचाि, स्वास््थ्र् नागरिक स्जम्मेबाि स््थानीर् सिकाि भन्ने मलु 

उदघोर्का सा्थ भौगोललक, आल्थथिक, सामास्जक, सास्कृलिक एबं मानलबर् लबकासका 
क्ेत्रहरूमा नागरिकहरूको सबाथिवङ्ण लबकासका लालग स्वास््थ्र् क्ेत्र पवहलो आधाि 
स्िम्भको रुपमा िहेकोले स्वास््थ्र् सेबालाई सिल सहज ि पहुँचर्ोग्र् िलु्र्ाउनका 
लालग र्स गाँउपाललकाका क्ेत्रलभत्रका सबै नागरिकहरूसम्म स्वास््थ्र् लबमा कार्थिक्रम गाँउपाललकाका क्ेत्रलभत्रका सबै नागरिकहरूसम्म स्वास््थ्र् लबमा कार्थिक्रम 
लबस्िाि गनने लसललसलामा अलिलबपन्न घिपरिबाि ि एकल मवहला घिमलुी भएका लबस्िाि गनने लसललसलामा अलिलबपन्न घिपरिबाि ि एकल मवहला घिमलुी भएका 
परिबािहरूको लालग स्वास््थ्र् लबमापरिबािहरूको लालग स्वास््थ्र् लबमा गाँउपाललकाबाट गरि नागरिकहरूको स्वास््थ्र् 
सिुक्ाको प्रत्र्ाभलुि ददलाउने नीलि ललइनेछ।

�	 आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ५ सेलिदोभानमा लनमाथिणालधन अस्पिाल भवन 
लनमाथिण कार्थि सम्पन्न गददै उक्त स््थानमा पाललका स्िरिर् १० शैर्ाका अस्पिाल 
सञ्चालन ि व्र्वस््थापन गनने कार्थिलाई उच्च प्रा्थलमकिामा िा्यदै अस्पिाल सञ्चालन 
को पहल गरिने छ।

�	 ज्रे्ष्ठ नागरिकको सेवालाई स्वास््थ्र् प्रबद्धथिन सेवा माफथि ि श्रवणकुमाि ज्रे्ष्ठ नागरिक श्रवणकुमाि ज्रे्ष्ठ नागरिक 
गाउँघि स्वास््थ्र् स्क्ललनकगाउँघि स्वास््थ्र् स्क्ललनक कार्थिक्रमलाई लनिन्दिि मालसक रूपमा स्वास््थ्र् संस््था 
माफथि ि सगुि ि्था वपसाब जाँचको लनशलु्क व्र्वस््था गरिनेछ।

�	 िाव्रिर् खोप नीलि अनसुाि २३ मवहना सम्मका बालबाललकाहरूको लनर्लमि खोप 
लगाइ पूणथि खोपको ददगोपनलाई लनिन्दिििा गददै, ८ देस्ख १२ सम्मका उमेि समहुको 
लालग पाठेघिको मखुमा हनेु क्र्ान्दसि लबरुद्धको HPV भ्र्ास्क्सन कार्थिक्रमलाई 
अलभर्ानका रूपमा सञ्चालन गनथिका लालग केन्दद्र ि प्रदेशको सहकार्थि गरिनेछ ि 
५ देखी ११ वर्थि सम्मका बालबाललकाहरूको लालग कोलभ्ड १९ लबरुद्धको खोप 
अलभर्ान सञ्चालन गनुथिका सा्ैथ कोलभ्ड खोपको बटुिि मात्रा लनर्लमि सञ्चालन 
गरिनेछ।

�	 स्वस््थ गाउँपाललकाको लनमाथिणको लालग स्वास््थ्र्मा सवथिव्र्ापी पहुँच (Universal 
Health coverage) को अवधािणा अनरुुप लनर्लमि सा्ैथ महामािीजस्िा िोगहरूको 
संन्दधभथिमा पलन प्रवधनात्मक, प्रलिकािात्मक, उपचाित्मक, प्रशामक ि्था रिफिल 
पद्धलिलाई अवलम्बन गददै ्थप व्र्वस््थापनलाइ लनिन्दिििा गरिनेछ।

�	 गभथिवलि मवहलालाई पोर्ण पिामशथि, आमाको स्िनपान गिाउने लगार्ि बालबाललकाको 
लालग पोर्ण पिामशथिलाई ्थप गणुस्िरिर् बनाउँदै गभथिवलि मवहलाहरूको लालग प्रत्रे्क 
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मवहना स्वास््थ्र् संस््था गई गभथिजाँच गिाउन प्रोत्साहन सा्थ अण््डा ि क्र्ास्ल्सर्म 
चदक् लबििण सा्ैथ उतिि प्रसलुि जाँच सेवाको लालग घि-घिमानै गई जाँच गनने 
व्र्वस््था गरिने छ।

�	 पूणथि खोप, कुपोर्ण िवहि व्डा पाललका, स्जिो होम ्ेडललभिी व्डा जस्िा अलभर्ान वा 
कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 स्वस््थ वालवाललका स्वास््थ्र् समाज लनमाथिण भन्ने नािाका सा्थ वर्थिमा कस्म्िमा १ 
पटक माध्र्लमक िहका ववद्ालर्हरूमा मखु, आखँा, नाक, कान घाटी सम्बन्दधी 
िोगहरूको लनर्न्दत्रण ि्था उपचाि सेवाका लालग स्स्क्रलनङ् लगार्िका लबद्ालर् 
स्वास््थ्र् स्शक्ा कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 २ बर्थि मलुनका बालबाललकाको लालग स्वास््थ्र् संस््था, खोप केन्दद्र ि्था गाउँघि 
स्वास््थ्र् स्क्ललनकमा गई २४ पटक सम्म िौल जाँच गिेको सलुनस्चिि गरि प्रोत्साहनको 
व्र्वस््था गरिनेछ।

�	 सिुस्क्ि माितृ्व ि प्रजनन स्वास््थ्र् सेवालाई गणुस्िि, सवथिसलुभ ि पहुँचर्ोग्र् 
बनाउन स्वास््थ्र् संस््थामा मालसक रूपमा गभथिजाँच ि सतु्केिी गिाए वापि नेपाल 
सिकाि वाट पाउने सवुवदामा ्थप र्ािार्ाि खचथि िकमलाइ लनिन्दिििा दददै संस््थागि 
जवटल अवस््थामा िहेका गभथिवलि ि सतु्केिी मवहलालाइ सवुवद्ा सम्पन्न अस्पिाल 
रिफिल गनथि ववशेर् सहलुलर्िको व्र्वस््था गरिनेछ।

�	 प्रजनन स्वास््थ्र् समस्र्ाुः आङ खस्ने, वफस्टुलाको समस्र्ा, पाठेघिको मखुको 
क्र्ान्दसि ि्था स्िन क्र्ान्दसिको प्रािस्म्भक जाँच, पिामशथि ि्था प्ररे्ण गनने व्र्वस््था 
लमलाइनेछ।

�	 गाउँघि स्क्ललनक खोप स्क्ललनकलाई सदुृविकिणका लालग आवश्र्क सामाग्री सवहि 
कोठा भवनको लालग आवश्र्क पूवाथिधाि लनमाथिणको लालग व्र्वस््था गरिनेछ।

�	 बजािका म्ुयर्-म्ुयर् चोकहरू, गाउँका चौिािा ववसौनीहरूमा नसनने खालको िोगहरू, 
स्डक दघुथिटना िोक्थामका लालग संन्ददेशमलुक सूचनासामाग्रीहरूको व्र्वस््थापन 
गरिनेछ।

�	 ववद्ालर् स्वास््थ्र् कार्थिक्रम ि्था ववद्ालर्मा स्वास््थ्र् ववद्ा्थवी समूह वा टोलटोलमा 
हेल््थ क्लब स््थापना गनने अलभमखुीकिण गनने ि आफ्नो घिपरिवािमा नसनने खालका 
िोग िोक्थाम ि्था बच्ने उपार्हरू लसकाउने कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

�	 ददगो ववकासका लक्षर् पूिा गनथिको लालग िाम्ो स्वास््थ्र् ि समदृ्ध जीवनस्िि लनमाथिणका 
लालग र्ोग स्शक्ा, र्ोग अभ्र्ास, स्वास््थ्र् पिामशथि ि्था स्वस््थ खानपान जीवनशैली 
सम्बन्दधी टोल-टोलमा कार्थिक्रमहरू सञ्चालन गिीनेछ।
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�	 स्वास््थ्र्कमवी ि्था मवहला सामदुार्ीक स्वास््थ्र् स्वरं् सेववकाहरूको ्थप उत्प्रिेणा 
ददलाउन ि्था व्र्वहारिक ज्ानहरू आदान-प्रदान गनथि नमनुा स्वास््थ्र् संस््थाहरूको 
कार्थिहरू हेनने अवसिको लालग अन्दिि पाललका अन्दिि प्रदेश भ्मण गनने अवसि 
लमलाउन प्रर्त्न गरिनेछ।

�	 लनस्वा्थथि रुपमा स्वरं् सेवक भई दैलनक ि्था मालसक स्वास््थ्र् सेवाका ववलभन्न 
कार्थिक्रमलाई सहज रूपमा कार्थिसम्पादन गनथि सहर्ोग गनने मवहला सामदुार्ीक 
स्वास््थ्र् स्वरं् सेववकाहरूलाई खाजा ि्था र्ािार्ाि खचथि स्वरुप िकम उपलब्ध 
गिाइनेछ सा्ैथ उमेि पगेुका स्वरं् सेववकाहरूलाई सम्मानजनक सा्थ लबधाइको 
व्र्वस््था गरिने छ।

�	 प्रा्थलमक स्वास््थ्र् केन्दद्र पंचमलुमा मौजदुा िहेका उपकिण ि जनशस्क्तको महोतिम 
उपर्ोग गिी िेलबज, सपथिदंश ववरुद्धको खोप कार्थिलाई लनर्लमि गरिनेछ सा्ैथ पाललका 
स्ििीर् अस्पिाल संचालनका लालग आवश्र्क संस््थागि प्रवन्दध लमलाउनका लालग 
पहल गरिनेछ।

�	 सरुवा िोग, वकटजन्दर् िोग, पशपुस्न्दछजन्दर् िोग, जलबार् ुपरिविथिन ि अन्दर् िोग ि्था 
महामािी लनर्न्दत्रण लगार्ि ववपि व्र्वस््थापन पूवथि िर्ािी ि्था प्रलिकार्थि कार्थिहरू 
लनर्लमि गरिनेछ।

�	 नसनने िोगहरूको िोक्थाम ि्था लनर्न्दत्रणको लालग समदुार् स्ििमा सचेिना कार्थिक्रम 
गरिनेछ।

�	 स्वास््थ्र् संस््थाहरूको न्दर्नुिम सेवा गणुस्िि मापदण््ड कार्म गिी सवै स्वास््थ्र् 
संस््थाहरूबाट नेपाल सिकािद्ािा िोवकएबमोस्जम लनुःशलु्क आधािभिु स्वास््थ्र् 
सेवाको सलुनस्चिििा गिी नागरिकहरूको आधािभिु स्वास््थ्र्का लालग आवश्र्क 
पनने भ्र्ास्क्सन, और्धी, स्वास््थ्र् उपकिण ि्था सामालग्रको उपलब्धिालाई ददगोपन 
कार्म गरिनेछ।

�	 सवै स्वास््थ्र् संस््थाको स्वास््थ्र् व्र्वस््थापन सूचना प्रणालीलाई गणुस्ििीर् ि्था 
प्रववलधमैत्री स्वास््थ्र् सूचना प्रणालीको ववकास गरिनेछ।

�	 खानेपानी, वािाविणीर् सिसफाइ, दैलनक खानपान, स्वास््थ्र् स्शक्ा समदुार्स्ििमा 
सवै स्वास््थ्र् संस््थाको माध्र्मद्ािा स्वास््थ्र् जीवनशैली प्रवद्धथिन कार्थिहरू सञ्चालन 
गरिनेछ।

�	 सामदुार्ीक सिकारि ववद्ालर्मा अध्र्र्न वा घिमा िहेका वकशोरिहरूलाई आइिन 
फोललक एलस्ड ववििण प्रभावकािी रूपमा सञ्चालनमा ल्र्ाउने ि्था अनगुमन गनने 
व्र्वस््था लमलाइने कार्थिलाइ लनिन्दिििा गरिनेछ।
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�	 गाउँपाललका अन्दिगथिि व्डा नं. २ मा सञ्चालनमा िहेको नागरिक आिोग्र् सेवा 
केन्दद्रलाई ्थप व्र्वस््थापन ि सदुृविकिण गनुथि सा्ैथ उक्त केन्दद्रलाई आर्वुनेद 
और्धालर्मा स्ििउन्निी गनथि पहल गरिनेछ।

�	 गाउँपाललका लभत्र सञ्चालनमा िहेका स्वास््थ्र् संस््था, लनस्ज स्क्ललनक, फामनेलसहरूको 
लालग अनगुमन सलमलि गठन गिी ्थप व्र्वस्स््थि गनथि स््थानीर् िहमा स्वास््थ्र् 
संस््था दिाथि, अनमुलि ि्था नववकिण सम्बन्दधी लनदने स्शका जािी गिी कार्ाथिन्दवर्नमा 
ल्र्ाइनेछ।

�	 खोप स्क्ललनक, गाउँघि स्क्ललनक, आमा समहु बैठकहरूमा स्वास््थ्र् सेवा प्रदान 
गनथि टोलटोलमा खवटने स्वास््थ्र्कमवीहरूको लालग लबर्शे प्रोत्साहनको व्र्वस््था गरिने 
छ।

 ग) खानेपानीुः ग) खानेपानीुः
�	 आधँीखोला गाउँपाललकालभत्रका सबै घिधिुी सम्म खानेपानी सहज रूपमा उपलब्ध 

गिाउनका लालग पाललकाले ववगिदेस्ख कार्ाथिन्दवर्न हुँदै आएको ×एक घि एक धािा�×एक घि एक धािा� 
अलभर्ान कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा दददै पिम्पिागि धािा ि कुवाबाट ्डोकोमा गाग्री 
िाखी पानी बोक्नपुनने परिस्स््थलिको अन्दत्र् गिी पाललका लभत्रका सबै घिधिुी सम्म 
खानेपानी सहज रूपमा उपलब्ध गिाउनका लालग खानेपानीका सम्पूणथि स्ोिहरूलाई 
महतिम उपर्ोग गिी एक घि एक धािाएक घि एक धािाको नीलिलाई आत्मसाि गरिनेछ। सा्ैथ 
संघीर् सिकाि ि प्रदेश सिकािको समन्दवर्मा अन्दर् आवश्र्क क्ेत्रगि खानेपानीका 
र्ोजनाहरूलाई र्स वर्थि पलन सञ्चालन गरिनेछ।

�	 पाललका लभत्र िहेका खानेपानीका श्रोिहरूको क्मिा नक्साङ्कनका लालग पूवथि 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनथि आवश्र्क पहल गरिनेछ।

�	 गाउँपाललका लभत्रका सबै जनिाका लालग गणुस्ििीर् ि्था सवथिसलुभ खानेपानीमा 
पहुँच अलभववृद्ध गरिनेछ।

�	 ददगो ववकासका लक्षर् पूिा गनथिका लालग स्वच्छ पानी ि सिसफाइ कार्थिक्रमलाई 
खानेपानी आर्ोजनाको अलभन्न अङ्को रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँ क्ेत्रको 
सिसफाइ कार्थिलाई िीव्रिा ि लनिन्दिििा ददइने छ।

 घ) मवहला, दललि ि्था जनजालिुः घ) मवहला, दललि ि्था जनजालिुः
�	 मवहलाहरूको सीप, क्मिा ि दक्िा अलभववृद्ध गिी आर्आजथिनमा ववृद्ध गनथिका लालग 

आधलुनक सीप ि्था िाललम लगार्िका कार्थिक्रम सञ्चालनमा लनिन्दिििा ददइनेछ।
�	 सबै प्रकािका मवहला वहंसा ि्था मवहलालाई गरिने दवु्र्थिववहाि िोकी समिामूलक 



28

आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

समाजको लनमाथिण गनथिका लालग वहंसा ि्था दबु्र्थिबहाि प्रलि शून्दर् सहनशीलिाको नीलि 
अवलम्बन गरिने छ।

�	 छुवाछुि ि्था जािीर् भेदभाव ववरुद्धको जनचेिना ्थप प्रभावकािी अलभर्ान सञ्चालन 
गनने कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।

�	 आधँीखोला गाउँपाललकाका र्वुा जनशस्क्तको िा्रि सेवा प्रलि आकर्थिणमा ्थप अलभववृद्ध 
गनथि लोक सेवा आर्ोग ि्था स्शक्क सेवा आर्ोगको िर्ािी कक्ा सञ्चालन गनथिका 
लालग आवश्र्क ब्र्वस््था गरिनेछ। 

�	 आमा समूहहरूको अगवुाइमा टोल बस्िीमा सजृनात्मक, िचनात्मक वक्रर्ाकलापहरू 
सञ्चालन गरिनेछ।

�	 लैंलगक वहंसा लनवािण कोर्को स््थापना गिी समाजमा लैंलगक आधािमा हनेु भेदभाव 
ि्था वहंसाजन्दर् गलिववलधलाई लनरुत्सावहि गनथिमा उपर्ोगमा ल्र्ाइनेछ।

 ङ) बालबाललकाुः  ङ) बालबाललकाुः 
�	 पाललका लभत्र िहेका व्डाहरूलाई क्रमश बालमैत्री व्डा घोर्णा गनने नीलि ललइने छ।
�	 बालबाललकाको िचनात्मक क्मिा ववकासको लालग ववलभन्न कार्थिक्रमहरू सञ्चालनमा 

ल्र्ाइनेछ। 
�	 बालबाललकामाल्थ हनेु सबै वकलसमका भेदभाव, र्ािना, दवु्र्थिवहाि ि्था जोस्खमबाट 

मकु्ति गिाउन संस््थागि संिचनाको ववकास गरिनेछ।
�	 अलभभावक ववहीन बालबाललकाको संिक्णको लालग ववशेर् व्र्वस््था गरिनेछ।
�	 बालबाललकाको ि्थ्र्ाङ्क संकलन ि्था अद्ावलधक कार्थिलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।

  च) फिक क्मिा भएका व्र्स्क्तहरू च) फिक क्मिा भएका व्र्स्क्तहरू 
�	 आफ्नो हेिचाह आफै गनथि नसक्ने वा श्रम गनथि नसक्ने अशक्त ि्था असहार् अपाङ्िा 

भएका व्र्स्क्त, मवहला बालबाललकाको पवहचान माफथि ि सामास्जक संिक्ण गिी 
संवैधालनक हकको प्रत्र्ाभिू गरिनेछ।

�	 शािीरिक, मानलसक, बौवद्धक रूपमा फिक क्मिा भएका व्र्स्क्तहरूको अन्दर् व्र्स्क्त 
सिह समाजमा सम्मानजनक िंगले जीवनर्ापन गनदै वािाविण िर्ाि गरिनेछ।

�	 अपाङ्िा भएका ब्र्स्क्ति ववरुद्ध हनेु भेदभाव अन्दत्र् गिी उनीहरूको नागरिक, 
िाजलनलिक, आल्थथिक, सामास्जक ि्था सांस्कृलिक अलधकािको सम्मान, संिक्ण ि 
सम्वद्धथिन गरिनेछ।

�	 गाउँपाललकालभत्र िहेका फिक क्मिा भएका व्र्स्क्तहरूको पवहचान गिी परिचर्-
पत्र लबििण ि फिक क्मिा भएका व्र्स्क्तहरूको क्मिा पवहचान गिी आर्मूलक 
कार्थिमा संलग्न गिाई व्र्वसावर्क जीवन कार्म गरिनेछ।
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�	 फिक क्मिा भएका व्र्स्क्तहरूको दैलनक जीवनर्ापनमा सहजिा प्रदान गनथि 
आवश्र्क सहार्क सामाग्री लबििण गरिनेछ।

 छ) र्वुा ि्था खेलकुदुः छ) र्वुा ि्था खेलकुदुः
�	 जहाँ र्बुा त्र्हाँ खेलकुद भन्ने मूल उद्ोर्का सा्थ र्बुाहरू को शािीरिक ि मानलसक 

सन्दिलुन कार्म गनने ि समाजमा सकािात्मक सोचको ववकास गनने अलभप्रार् स्वरुप 
खेल खेल्ने व्र्स्क्त, समाज ि लसंगो गाउँपाललकाको गौिव बिाउन खेलकुदका 
कार्थिक्रमलाई समदुार् स्ििमा अगाल्ड बिाइनेछ।

�	 र्वुा जनशस्क्तलाई स्वस््थ, सक्म ि अनशुालसि बनाउनका लालग अध्र्क् कप 
िलनङस्शल््ड ि्था िा्रिपलि कप िलनङस्शल््ड प्रलिर्ोलगिाको माध्र्मद्ािा खेलकुदमा 
आवद्ध गरिनेछ।

�	 गाउँपाललका स्ििीर् खेल मैदान बनाउने कार्थिलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।
�	�	 ×आधँीखोलाका र्वुा, सीपर्कु्त र्वुा�×आधँीखोलाका र्वुा, सीपर्कु्त र्वुा� भन्ने मूल नािाका सा्थ र्वुा उद्मी लबकासका 

लालग स्शक्ा, िाललम, िोजगािीलाई ववशेर् ध्र्ान दददै सहलुलर्ि दिको ऋण उपलब्ध 
गिाउन प्रर्त्न गरिनेछ।

�	 र्वुा क्लवको क्मिा ववकासका कार्थिक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
 ज) ज्रे्ष्ठ नागरिकुः  ज) ज्रे्ष्ठ नागरिकुः 

�	 ज्रे्ष्ठ नागरिकहरूमा िहेको ज्ान, सीप, क्मिा ि अनभुवलाई सदपुर्ोग गिी लनजहरू 
प्रलि श्रद्धा आदाि ि सदभाबमा अलभववृद्ध गरिनेछ।

�	 ज्रे्ष्ठ नागरिक परिचर्पत्र ववििण ि सम्मानको कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।
�	 ज्रे्ष्ठ नागरिक ददवा सेवा केन्दद्र। पाकथि  कार्थिक्रम सञ्चालन गिी ज्रे्ष्ठ नागरिकको 

सीप पवहचान गिी आर्मलुक बनाईनेछ। 
�	 ज्रे्ष्ठ नागरिकको संिक्ण ि सामास्जक सिुक्ा लाई प्रभावकािी बनाईनेछ।

 झ) िोजगािी झ) िोजगािी
�	 ववद्मान गिीवीको अन्दत्र् गनथिका लालग कोही भोकै पददैन, भोकले कोही मददैन भन्ने 

िाव्रिर् संकल्पलाई आर्आजथिनका कार्थिक्रमसँग आवद्ध गिी ददगो ववकासका लक्षर् 
पूिा गनथिका लालग गिीबवववहन समाज ि शनु्दर् भोकमिी लगार्ि मर्ाथिददि काम ि 
आल्थथिक ववृद्ध सँग िादम्र्िा बनाउने ददशामा आवश्र्क पहल गरिनेछ।

�	 प्रधानमन्दत्री िोजगाि कार्थिक्रमलाई सीपर्कु्त दक् जनशस्क्त, िोजगािीको क्ेत्र ि 
िोजगािसँग सम्बस्न्दधि अन्दर् कार्थिक्रमसँग आवद्ध गिी र््था्थथि उत्पादनमलुक िोजगािी 
सजृना गनने वेिोजगाि लस्क्ि गिी कामका लालग पारिश्रलमकमा आधारिि सामदुावर्क 
आर्ोजनालाई अलभर्ानको रूपमा कार्ाथिन्दवर्न गरिनेछ। 
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�	 संगदठि ि्था असंगदठि क्ेत्रमा काम गनने कामदािको सदुिु भववष्र्को सम्मानका 
खालिि र्ोगदानमा आधारिि सामास्जक सिुक्ा प्रणालीलाई सदुृि गिी सामास्जक 
सिुक्ालाई ददगो बनाईनेछ।

�	 आर्ोजना ि्था कार्थिक्रम माफथि ि समदुार्स्ििका समहुहरूलाई उपलव्ध गिाएको 
पूजँी िकम ि समहुले बचि गिेको लगि अद्ावलधक गिी िोजगािी सजृना ि्था 
आर्आजथिन ि उत्पादनमलुक कार्थिमा परिचालन गरिनेछ।

�	 वैदेस्शक िोजगािीलाई व्र्वस्स््थि एवं सिुस्क्ि गनथिका लालग सिुस्क्ि आप्रवासन 
कार्थिक्रम (सामी) लाई प्रा्थलमकिाका आधािमा कार्ाथिन्दवर्न गरिनेछ।

(४) भौलिक पूवाथिधाि क्ेत्र(४) भौलिक पूवाथिधाि क्ेत्र
�	 िणनीलिक स्डकहरूमा स्डक र्ािार्ाि गरुुर्ोजनाले लनधाथििण गिेको मापदण््ड लाग ुगरिने 

छ ि गाउँपाललकाको िणलनिीक महत्वको स्डकहरूको लबस्ििृ परिर्ोजना प्रलिबेदन िर्ाि 
गरिनेछ।

�	 नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्ने र्ोजनालाई न्दरू्लनकिण गिी हाल मौजदुा स्डकलाई स्ििोन्नलि गनने 
काम गरिनेछ। नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्ने स्डकका हकमा लनस्चिि मापदण््ड बनाई लागू गरिने 
नीलि ललइनेछ।

�	 नमनुा स्डक लनमाथिणको कामलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।
�	 गाउँपाललकाको केन्दद्रबाट व्डा केन्दद्रसम्म पगु्ने स्डकहरूलाई स्ििउन्नस्ति ि्था कालोपते्र 

गनने कामलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।
�	 सावथिजलनक स्डकको दार्ाँबार्ाँ बार्ो-ईस्न्दजलनर्रिङ प्रववलधको प्रर्ोग गिी परिर्ोजनाको 

लागि अनमुानको कस्म्िमा १ प्रलिशि िकम अलनवार्थि रुपमा छुट्ाई अलभर्ानको रूपमा 
भ-ुक्र् िोक्थाममा लगानी गरिनेछ।

�	 स्डक लगार्ि पूवाथिधािका काममा कस्म्िमा ५० प्रलिशि स्ट्रक्चिको काम गनुथिपननेछ।
�	 संघ ि प्रदेश सिकािको सहकार्थिमा नर्ाँ लनमाथिण गनुथिपनने झोलङु्ेपलु लनमाथिण ि ममथिि सम्भाि 

गिी सञ्चालन हनेु झोलङु्ेपलु लाई आबश्र्किा अनसुाि ममथिि सम्भाि गरिनेछ।
�	 RMTMP ले िोकेको मापदण््ड अनसुाि पाललका लभत्रका स्डकहरूको स्डक मापदण््ड 

अनसुाि जग्गाको लगि कट्ा गनथिका लालग पहल गरिनेछ।
�	 कस्न्दटन्दजेन्दसी िफथि को िकमबाट कस्म्िमा िीस प्रलिशि िकम ममथिि सम्भाि कोर् ख्डा गिी 

जम्मा गरिने छ।
�	 पाललका लभत्र सञ्चालन गरिने र्ोजनाहरूमा जनिाको सवक्रर् सहभालगिालाई अलभववृद्ध 

गिाउन लागि सहभालगिालाई प्रभावकािी बनाईने छ।
�	 हिेक वर्थिको फाल्गनु मसान्दि लभत्र अगाबै पूवाथिधाि िफथि का आर्ोजनाहरू सम्पन्न गिाउने 

नीलिलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।
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�	 आधँीखोला गाउँपाललकाका गौिवका र्ोजनालाई िकमको अभाव हनु ददइने छैन। 
(५) बस्िी ववकास, शहिी र्ोजना ि्था भवन लनमाथिण (५) बस्िी ववकास, शहिी र्ोजना ि्था भवन लनमाथिण 

�	�	 ×गिीबको घि, पाललकाको भि�×गिीबको घि, पाललकाको भि� भन्ने मूल नािालाई सा्थथिकिा प्रदान गनथि पाललका लभत्रका 
अलि ववपन्न परिवािलाई प्रत्रे्क वर्थि न्दरू्निम ६ वटा घि लनमाथिणन्दरू्निम ६ वटा घि लनमाथिण गिी हस्िान्दििण गरिनेछ।

�	 सेवा प्रवाहलाई आधलुनक, सहज, सिल ि सवुवधासम्पन्न बनाउन गाउँपाललकाको प्रमखु प्रमखु 
प्रशासकीर् भवनप्रशासकीर् भवन सम्पन्न गिी सञ्चालन गनने व्र्वस््था लमलाईनेछ।

�	 जनिाको स्जउधन ि सिुक्ा प्रत्र्ाभलुि गिाउन सिुक्ा संर्न्दत्रलाई प्रभावकािी बनाउनका 
लालग स्चलाउनेबास प्रहिी चौकी, सेलिदोभान प्रहिी चौकी ि पञ्चमलु प्रहिी चौकीको 
स्ििोन्नलि ि्था संिचनागि सधुािका लालग आवश्र्क पहल गरिनेछ।

�	 गाउँपाललका लभत्र बसोबास गनने जनिाको सिुस्क्ि आबासको हकलाई प्रत्र्ाभिू गददै 
सिुस्क्ि नागरिक आवास कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।

�	 भलूमहीन दललि, सकुुमबासी, अव्र्वस्स््थि बसोबासी लगार्ि जलमनमा पहुँच नपगेुका 
गाउँपाललकावासीको सङकललि ि्थ्र्ाङ्क बमोस्जम सम्बस्न्दधि सिोकािवालाका नाममा जग्गा 
धनी प्रमाण पजुाथि (लालपजुाथि) उपलब्ध गिाउन आवश्र्क सम्पूणथि पहल गरिनेछ।

�	 गाउँपाललकालभत्र िहेका साना बजािलाई व्र्वस्स््थि बनाउन लभत्री बाटाहरूको स्ििोन्निी 
गरिनेछ।

�	 सिकािी भवनहरूलाई बालमैत्री, ज्रे्ष्ठनागरिक मैत्री ि्था अपाङ् मैत्री बनाउदै ललगनेछ।
�	 स्डक दार्ाँबार्ाँका अलिक्रलमि भवन ि्था टहिाहरू सम्बस्न्दधि स्डकको मापदण््ड अनसुाि 

हटाउने नीलि ललइने छ।
(६) उजाथि ि बैकस्ल्पक उजाथिुः(६) उजाथि ि बैकस्ल्पक उजाथिुः

�	 जैववक रूपमा िहेको बार्ोग्र्ास, गोबिग्र्ास लगार्िका स््थानीर् साधन श्रोिलाई परिचालन 
गिी बैकस्ल्पक उजाथि उत्पादनका लालग कार्थिक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

�	 सौर्थि स्डक बस्तिको कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा ददइएको छ।
�	 गाउँपाललका मािहिका सिकािी लनकार्हरूमा वैकस्ल्पक उजाथिको कार्थिक्रमलाई प्रबद्धथिन 

ि्था ममथिि सम्भािलाई जो्ड ददइनेछ।
�	 सौर्थि उजाथिलाई समदुार्स्िि सम्म पहुँच अलभववृद्ध गनथि समदुार्को सह लगानीमा आधँीखोला 

उज्र्ालो अलभर्ान सञ्चालन गनथि प्रर्त्न गरिनेछ।
�	 गाउँपाललका लभत्र िहेको लबद्िु प्रसािण लाईनलाई ब्र्बस्स््थि गनथि स््थानीर् प्रववलधमाफथि ि 

लसमेन्दटबाट लनलमथिि जीणथि ववद्लुिर् पोललाई ववस््थापन गिी पूणथि स्स्टल पोल र्कु्त गाउँपाललका 
बनाइनेछ। लबद्िु प्रसािण लाइनको मापदण््ड वरिपरिका रुखहरू कटान गिी लबद्िु ्
आपूलिथिलाई सहज बनाइनेछ।
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�	 हाल िहेको ववद्िु आपूलिथिलाई सहज बनाउनको लालग ववद्िु लाइनको ववस्िाि,व्र्वस््थापन 
ि ट्रान्दसफिमिको अपग्र्ेड गरिनेछ सा्ैथ प्रदेश सिकािको सहलागानीमा सेलिदोभानदेस्ख 
सेपिसम्मको Two Circuit लाईन ज्डानका लालग आवश्र्क पहल गरिनेछ।

�	 ददगो ववकासका लक्षर् पूिा गनथि नागरिकको खचथिले धान्न सक्ने स्वच्छ उजाथि अलभववृद्धका 
लालग ववद्लुिर् ईन्द्डक्सन चलुो ववििणका लालग आवश्र्क पहल गरिनेछ। 

(७) संस््थागि ववकास, सेवा प्रवाह ि सशुासनुः(७) संस््थागि ववकास, सेवा प्रवाह ि सशुासनुः
 क) क्मिा ववकासुः क) क्मिा ववकासुः

�	 टोल ववकास संस््था ि आमा समूह र्वुा क्लब ववपन्न वगथिहरूको क्मिा ववकास गददै 
उद्मस्शल कार्थिक्रमहरू अवलम्बन गनथि प्ररेिि गरिने छ। 

�	 जनप्रलिलनधी, िा्रिसेवक कमथिचािीका सा्ैथ टोल ववकास संस््थाका पदालधकािी ि 
उपभोक्ता सलमलिलाई अलभमखुीकिण ि्था पनुथििाजगी िाललमउपलव्ध गिाईनेछ।

 ख) सावथिजलनक जग्गा संिक्णुः ख) सावथिजलनक जग्गा संिक्णुः
�	 गाउँपाललका लभत्रका सावथिजलनक जग्गाहरूको संिक्णको लालग ववशेर् पहल गरिनेछ। 

गाउँक्ेत्र लभत्रका ऐलानी/पलिथिजग्गाको लगि ललई संिक्णको कार्थिलाई अगाल्ड 
बिाइने छ ि ऐलानी/पलिथि जग्गाको उपर्ोग गिी आर् आजथिनको रूपमा परिणि गनथि 
र्ोजना ि कार्थिक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सा्ैथ सिकािी जग्गाहरूको समेि लगि 
ललई व्र्वस्स््थि गरिने छ। सावथिजलनक जग्गामा बनेका घि, भवन, सटि, टहिा, 
घमु्िीहरूलाई गाउँपाललकाको दार्िामा ल्र्ाइने नीलि ललइनेछ।

 ग) सूचना ि्था संचाि प्रववलध ग) सूचना ि्था संचाि प्रववलध
�	 गाउँपाललकाको ववद्लुिर् ि्थ्र्ांकको सिुक्ा गददै लनस्चिि स््थानमा फ्ी वाईफाई 

जोनको व्र्वस््था गिी र्सको प्रभावकारििामा जो्ड ददइनेछ।
�	 गाउँपाललकाले सम्पादन गिेका कार्थिहरू पािदशवी बनाउन वेबसाइटमा प्रवववटि गनने 

कार्थिलाई लनिन्दिििा ददँदै ववद्लुिर् सशुासन को अवधािणा अवलम्बन गरिनेछ।
�	 ववद्लुिर् शासनको महत्वपूणथि साधनको रूपमा िर्ाि गरिएको आधँीखोला 

गाउँपाललकाको एन्दड्ोइ्ड एस््पलकेसन प्रर्ोग गिी आम नागरिकमा सूचनाको पहुँच 
ववस्िाि गरिनेछ।

�	 गाउँपाललकाका सबै कार्ाथिलर्हरूलाई इन्दटिनेटको माध्र्मबाट Networking गददै 
E-governance सेवा प्रािम्भ गनथि र्सै वर्थि सबै व्डा, स्वास््थ्र् चौकी ि माध्र्लमक 
ववद्ालर्मा इ-हास्जिीको प्रािम्भ गरिनेछ।

�	 गाउँपाललकाका जनिालाई सहज सचुनाको पहुँच अलभबवृद्धका लालग सिोकािबालाको 
सहकार्थिमा आवश्र्क स््थानहरूको पवहचान गिी नेटवकथि  टाविहरूको स््थापना गनथिका 
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लालग पहल गरिनेछ।
�	 गाउँपाललका लभत्र िहेका सम्पूणथि घिधिुीलाई ल्डस्जटलाईज््ड िरिकाले सूचीकिण गनथि 

आवश्र्क पहल गरिनेछ।
�	 बजाि क्ेत्रमा हनेु स्डक दघुथिटना, चोिी ्डकैिीको लगार्िका अपिालधक वक्रर्ाकलापको 

प्रत्र्क् लनगिानीका लालग म्ुयर् बजाि केन्दद्रमा लस सी वटलभ ज्डान गरिनेछ।
�	 कार्ाथिलर्का सवै शाखाहरूमा आवश्र्क सफ्टवर्ि ज्डान गिी कार्ाथिलर्लाई प्रववलध 

मैत्री बनाउदै कागज वववहन कार्ाथिलर् बनाउने प्रर्ास गरिनेछ।
�	 ववद्िु आपूलिथि नभएको समर्मा सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहोस ्भन्नको लालग सबै व्डा 

कार्ाथिलर् ि्था स्वास््थ्र् चौकीहरूमा Solar Power Backup ज्डान गरिनेछ।
 घ) िाजस्व सम्बन्दधी नीलिुः घ) िाजस्व सम्बन्दधी नीलिुः

�	 जनिामा कि लिनने संस्काि लनमाथिणका लालग जनिाहरूमा कि प्रलिको सचेिना ि 
सम्बेदनस्शलिाअलभबवृद्ध गरिनेछ।

�	 प्रत्रे्क व्डाबाट संकलन गरिने िाजश्वलाई पािदशवी ि्था ब्र्बस्स््थि बनाउनका लालग 
िाजश्व संकलनको एवककृि सफ्टवेर्ि लाई अध्र्ावलधक गरिनेछ। 

�	 बस्िी बस्िीमा पगुी कि संकलन सम्बन्दधी सचेिनामलुक कार्थिक्रमहरू सञ्चालन गरि 
घमु्िी स्शववि माफथि ि कि संकलनको अलभर्ानलाई प्रभावकािी बनाईनेछ।

�	 कि संकलनलाई अझ बिी व्र्वस्स््थि बनाउन ि कि प्रशासनलाई प्रभावकािी 
बनाउन समर्मा कि लिनने, धेिै कि लिनने, किदािालाई पिुस्काि ि उपिोक्तानसुाि 
भाखा नाघी कि बझुाउने किदािालाई जरिवानाको व्र्वस््था गरिनेछ।

ङ) पेश्की बेरुजू फर्छयौट सम्बन्दधी नीलिुःङ) पेश्की बेरुजू फर्छयौट सम्बन्दधी नीलिुः
�	 बेरुज ुसजृना हनेु स्स््थलि आउन नददन कार्थिववलधगि ि्था प्रकृर्ागि व्र्वस््थालाई 

सदुृि गरिनेछ।
�	 पिुानो पेश्की बाँकी िहेका व्र्स्क्त वा संघ संस््थाहरूलाई अववलम्व पेश्की फछर्यौट 

गिाउन आवश्र्क पहल गरिने छ सा्ैथ दोहोिो पेश्कीलाई लनर्धे गरिएको छ।  
च) आल्थथिक प्रशासन ि्था लबति ब्र्बस््थापन सम्बन्दधी नीलिुः च) आल्थथिक प्रशासन ि्था लबति ब्र्बस््थापन सम्बन्दधी नीलिुः 

�	 आल्थथिक प्रशासनको वैज्ालनक व्र्वस््थापन गिी लेखापालनलाई लमिव्र्र्ी ि प्रभावकािी 
बनाइने छ।

�	 सावथिजलनक खचथिको लमिव्र्वर्िालाई ववशेर् ग्राहर्िा दददै समग्र देशको आल्थथिक 
अवस््थाको मध्र्नजि गिी सावथिजलनक खचथि कम गिी चाल ुखचथि घटाईनेछ। 

�	 गाउँपाललकाको आर् व्र्र्लाई चौमालसक रूपमा सूचना पाटटी ि्था वेवसाईटमा 
सावथिजलनक गरिनेछ।

�	 लेखा प्रणाली लाई सतु्र प्रणाली अन्दिगथििको सफ्टवेर्ि माफथि ि व्र्वस्स््थि गनने 
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कामलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।
�	 चेक माफथि ि हनेु भकू्तानीलाई ल्डस्जटलाईज््ड गददै EFT (Electronic Fund Transfer) 

माफथि ि भकु्तानी प्रवक्रर्ालाई अगाल्ड बिाइनेछ।
 छ) सशुासनुः छ) सशुासनुः

�	 पाललकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई लमिव्र्र्ी, प्रभावकािी, उतििदावर्, पािदशवी ि 
नलिजामखुी िलु्र्ाउनका लालग आवश्र्क संिचनागि ि संस््थागि व्र्वस््था गिी 
जनमखुी ि नागिीक मैत्री सेवा प्रवाहको वािाविण सजृना गरिनेछ।

�	 सिकािी क्ेत्रबाट हनेु पूजँीगि खचथिको गणुस्ििीर्िा कार्म गिी पूजँी ि्था सम्पस्ति 
लनमाथिण गरिनेछ। सावथिजलनक श्रोिमा आउने संकुचन ि कोिोना महामािी िोगको 
िोक्थाम, लनर्न्दत्रण ि प्रभाव न्दर्लुनकिण गनथि फजलु ि्था अनतु्पादक ि्था अन्दर् 
प्रोत्साहन लगार्िका सामूवहक खचथि कटौिी गिी चाल ुखचथिमा लमिव्र्वर्िा अपनाईने 
नीलि ललईएको छ।

�	 सेवाग्राहीको सम्मान गददै नेपाल सिकािको सशुासन सम्बन्दधी प्रलिज्ा को प्रवद्धथिनका 
लागी ×म भ्टिचाि गददथिन, म भ्टिचाि हनु ददन्न ि जनिाका लागी इमान्ददाि भएि काम ×म भ्टिचाि गददथिन, म भ्टिचाि हनु ददन्न ि जनिाका लागी इमान्ददाि भएि काम 
गननेछु�गननेछु� भन्ने कार्थि सस्कृलिको ववकासका लागी आधँीखोला बासी आम समदुार्लाई 
शसुासनको पूणथि प्रत्र्ाभलूि ददलाउदै सबै प्रकािको भ्टिाचाि प्रलि शनु्दर् सहनस्शलिाको 
नीलि ललइनेछ।

�	 नेपालको संववधान बमोस्जम आधँीखोला गाउँपाललकामा गदठि जनलनवाथिस्चि सिकािले 
गिेका ि दावर्त्व सिी आएका सम्पणुथि आल्थथिक, सामास्जक, भौलिक, साँस्कृलिक 
लगार्ि समग्र आधँीखोलाको ववकासमा गिेका िचनात्मक, सजृनात्मक ि लनर्लमि 
कामको अपनत्व पूणथि रुपमा ग्रहण गददै एकमषु्ठ संगालोको रूपमा आधँीखोला 
गाउँपाललकाको उपलस्व्ध मापन बावर्थिक श्विेपत्र प्रकाशन गरिनेछ।

�	 स््थानीर् िहमा सशुासन प्रवद्धथिन गनथिका लालग साधन श्रोिको उपलव्धिा माफथि ि 
गनुासो सनुवुाई अलधकािीको प्रभावकारििा अलभववृद्धमा जो्ड ददइनेछ।

�	 आधँीखोला गाउँपाललका, गाउँ कार्थिपाललकाको कार्ाथिलर् ि र्स अन्दिगथििका 
कार्ाथिलर्हरूको सेबा प्रबाहलाई चसु्ि पािदशवी एबं जबाफदेही बनाउन घमु्िी सेबा, 
साबथिजलनक सनुवुाई, सामास्जक पिीक्ण, साबथिजलनक पिीक्ण लगार्ि अन्दर् सेबा 
ग्राहीमैत्री कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा ददइनेछ।

�	 गाउँपाललका लभत्रका सबै सिकािी कार्ाथिलर् ि लबद्ालर्मा लबद्लुिर् हास्जिीको 
व्र्वस््था गरिनेछ।

�	 गाँउपाललकामा जनिाको पहुँच सिल ि सहज रुपमा होस भन्ने हेिलेु लबद्लुिर् 
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सशुासनका माध्र्महरूटोल फ्ी टेललफोन नं., अल्डर्ो नोवटस बो्डथिआददको व्र्वस््था 
गनथि प्रर्त्न गरिनेछ।

�	 पाललका लभत्र संचाललि र्ोजना, कार्थिक्रम ि्था गाउँपाललका अन्दििगिका लबर्र्गि 
लनकार्हरूको काम कािवाहीलाई प्रभावकारि एवं गणुस्ििीर् िलु्र्ाउनका लालग 
अनगुमन ि्था मलु्र्ाङ्कन कार्थिलाई लनर्लमि संर्न्दत्रको रूपमा ववकास गिी पूणथि 
वक्रर्ास्शल िलु्र्ाइने छ।

 ज) कमथिचािी प्रशासनुः  ज) कमथिचािी प्रशासनुः 
�	 पाललका अन्दििगि कार्थििि कमथिचािीको वैज्ालनक व्र्वस््थापन गनथि प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृि एवं सबै कमथिचािीहरूलबच कार्थिसम्पादन किािको सम्झौिा गिी सेवा 
प्रवाहलाई ्थप प्रभावकािी एवं नलिजामूलक बनाइने छ। सा्ैथ कमथिचािीको मनोबल 
उच्च िा्य न क्मिा अलभवदृद्, पिुस्काि, सम्मान ि प्रोत्साहन समेिको व्र्वस््था 
लमलाइने छ, Right Man in Right Place को नीलि अबलम्बन गरिनेछ।

�	 गाउँपाललकाको कमथिचािी सङ््यर्ा एवं ववविण एवकन गनथि संगठन ि्था व्र्वस््थापन 
सभनेक्ण (O & M Survey) गिी कार्थिबोझका आधािमा कमथिचािी सं्यर्ा ववविण 
एवकन गिी कार्ाथिन्दवर्नमा ल्र्ाइनेछ।  

�	 गाउँपाललका अन्दिगथििका सवै कमथिचािीहरूलाई प्रववधीमैत्री बनाउन आवस्र्क 
िाललमको व्र्वस््था गरिनेछ।

�	 क्लिपलुिथि सवहिको नागरिक सेवा प्रबाह लाई जो्ड ददइनेछ। सोका लालग सम्बस्न्दधि 
सिोकािबालाको रूपमा स्जम्मेबाि पदालधकािी ि कमथिचािीलाई सो कार्थिको आबद्धिामा 
जो्ड ददइनेछ ि नमूनाका रूपमा सेवाग्राही ि सेवाप्रदार्कबीच मापदण््डका आधािमा 
क्लिपूलिथि ललने ददने व्र्वस््थाका लालग पहल गरिनेछ।

�	 आन्दिरिक लनर्न्दत्रण प्रणालीलाई व्र्वस्स््थि गनथि मर्ाथिददि ि सम्मानीि नीलिगि 
संर्न्दत्रको लनमाथिण गरिनेछ।

 झ) न्दर्ावर्क कार्थि सम्बन्दधी व्र्वस््थाुः झ) न्दर्ावर्क कार्थि सम्बन्दधी व्र्वस््थाुः
�	 न्दर्ावर्क सलमलिको सस्चवालर्लाई कार्थिप्रकृलिको आधािमा ववस्शटि प्रकृलिको 

अवस्स््थलि आवश्र्क िहेको हुँदा आगामी आ.व. बाट न्दर्ावर्क ईजलास लनमाथिण गिी 
न्दर्ावर्क सलमलिको कार्थिलाई चसु्ि, दरुुस्ि ि प्रभावकािी बनाईनेछ।

�	 वववाद लनरुपणको कार्थिलाई व्र्वस्स््थि, गैिववभेदकािी ि न्दर्ार् मलुक बनाउदै 
सामास्जक न्दर्ार्का आधािमा न्दर्ार् सम्पादन गरिनेछ।

�	 प्रत्रे्क व्डामा मेललमलाप केन्दद्र माफथि ि वववादलाई र््थासक्र् चाँ्डो समाधान गिी 
बास्िववक न्दर्ार्को अनभुलुिगिाईनेछ।
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�	 न्दर्ावर्क सलमलिको कार्थिलाई प्रभावकािी बनाउन क्मिा ववकासका कार्थिक्रमहरू 
सञ्चालन गरिनेछ।

 ञ) सामास्जक सिुक्ा, िाव्रिर् परिचर् पत्र ि्था पस्ञ्किण ञ) सामास्जक सिुक्ा, िाव्रिर् परिचर् पत्र ि्था पस्ञ्किण
�	 बैंवकङ प्रणाली माफथि ि ववििण भैिहेको सामास्जक सिुक्ा भतिालाई ्थप परिस्कृि 

गददै ललगने छ।
�	 सिकािले िा्रिव्र्ावप रूपमा अगा्डी सािेको िाव्रिर् परिचर् पत्र दिाथि ववििण 

अलभर्ानलाई पाललका स्ििबाट पलन लनिन्दिििा ददइने छ।
�	 VPN सवहिको सिुस्क्ि अनलाईन व्र्स्क्तगि घटना दिाथि ि्था सामास्जक सिुक्ा व्र्स्क्तगि घटना दिाथि ि्था सामास्जक सिुक्ा 

व्र्वस््थापन सचुना प्रणालीव्र्वस््थापन सचुना प्रणाली (VERSP-MIS) लनिन्दिििा दददै लैजाने छ।
�	 घटना दिाथिको दार्िा बिाउनको लालग घटना दिाथि अलभर्ान सञ्चालन गरिने छ।

 ट) गैि सिकािी ि्था लनस्ज क्ेत्र ट) गैि सिकािी ि्था लनस्ज क्ेत्र
�	 हाम्ो पाललका लभत्र ववलभन्न कार्थिक्रम सा्थ सञ्चाललि िाव्रिर् एवं अन्दििाव्रिर् सामदुावर्क 

एवं गैि सिकािी सस््थासग ँसामास्जक ववकासमा साझेदािी गददै लि सस््थाहरूलाई 
जवाफदेही ि मर्ाथिददि बनाई पािदशवी ि व्र्वस्स््थि रुपमा परिचालन गनथि ×एन स्ज ×एन स्ज 
ओ ्ेडस्क�ओ ्ेडस्क� स््थापना गिी सबै कार्थिक्रमहरूलाई गाउँपाललका मािहिमा ल्र्ाइने छ।

�	 गाउँपाललका सग ँ लबकास लनमाथिण, सेवा प्रवाह ि जनसेवामा साझेदािी गनथि चहाने 
िाव्रिर्, अन्दििाव्रिर् सिकािी एवं गैिसिकािी लनकार्हरूसगकँो सहकार्थिलाई उच्च 
प्रा्थलमकिा दददै अनभुव आदान प्रदान, असल लसकाई अवलम्बन गनथि िाव्रिर् ि्था 
अन्दििाव्रिर् स्ििमा भलगनी सम्बन्दध कार्म गिी पाललकाको ववकास ि सम्वदृद्मा 
उपर्ोग गरिने छ।

�	 ववकासमा सावथिजलनक लनस्ज साझेदािी नीलिलाई आर्ोजना ि्था कार्थिक्रमको स्वरुप 
अनसुाि वास्िववक कार्थि नीलिमा परिणि गरिने छ।  ववकास लनमाथिणमा जनसहभालगिा 
ि लनजी क्ेत्रको भलूमका समेि स््थावपि गददै व्र्वहािीक रुपमा लागू गरिने छ।

आदिणीर् सभा सदस्र् ज्रू्हरू,आदिणीर् सभा सदस्र् ज्रू्हरू,
 प्रस्िाववि नीलि ि्था कार्थिक्रमले िाव्रिर् जीवनका समग्र ववर्र्क्ेत्रको ्थप गलिशील भई पािस्परिक 
सम्मान ि अवसि सवहि सामास्जक न्दर्ार् कार्म हनेुछन भन्ने अपेक्ा गरिएको छ।
 संघीर् लोकिास्न्दत्रक गणिन्दत्रपलछको पवहलो कार्थिकालको लालग लनवाथिस्चि भई सफल कार्थिकाल 
पिुा गिी अभाव ि कदठन घल्डमा पलन उच्च कार्थिकौशलिा प्रदान गिी समदृ्ध आधँीखोलाको िेखाङ्कन 
एवं नक्साङ्कनमा हामीलाई स्पटि मागथिस्चत्र प्रदान गनुथिहनेु लनविथिमान अध्र्क्, उपाध्र्क्, व्डाअध्र्क् ि 
सम्पूणथि व्डा सदस्र् ज्रू्हरू प्रलि उच्च सम्मान सवहि कृिज्िा ज्ापन गदथिछु।
 आधँीखोला गाउँपाललकाको समवृद्ध ि ववकासमा एकाकाि भई ववववधिा र्कु्त ववशेर्िालाई 
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आत्मसाि गिी लनिन्दिि ऊजाथिवान ्सा्थको अपेक्ा सवहि गाउँपाललका लभत्रका लबलभन्न िाजनैलिक दल, 
भखथििै सम्पन्न लनवाथिचनमा लमत्रवि प्रलिस्पधाथिमा िहनभुएका सबै उम्मेदवािहरू, बवुद्धजीवी, समाजसेवी, 
िा्रिसेवक, लनजी, सहकािी ि सामदुावर्क क्ेत्र, श्रलमकवगथि, नागरिक समाज, आम सञ्चािजगि ्लगार्ि 
सम्पूणथि दाजभुाइ दददीबवहनीहरूलाई ववशेर् धन्दर्बाद ददन चाहन्दछु।
 अन्दत्र्मा, वहजो हामी लनस्चिि आचािसंवहिा पालना सवहि खेलमा ल्थर्ौ, खेलमा स्जत्नका लालग 
प्रलिस्पधाथि हनु ु सबैको सम्मान हो, स्जिहाि खेलको लनर्म हो। स्जम्मेवािी स्जत्नकेो ि मागथिदशथिन 
प्रलिस्पधवीका हनेु िहेछ। िस्थथि आधँीखोला गाउँपाललकाका समग्र ववकासको मागथिदशथिनको रूपमा सबै 
प्रकृलिका आवाजलाई स्वागि गिी र्स नीलि ि्था कार्थिक्रमको िजुथिमामा छार्ाँ होइन, ऐनाको रुपमा 
ग्रहण गनथिका सझुाब सल्लाह ददनहुनेु सम्पूणथि जनप्रलिलनलध, कमथिचािी, िाजनीलिक दलका प्रलिलनलध 
लगार्ि सम्पूणथि आधँीखोला बासी जनिालाई मनको गवहिाइ देस्खनै धन्दर्बाद ददन चाहन्दछु ि र्स 
नीलि ि्था कार्थिक्रमको प्रभावकािी कार्ाथिन्दवर्न गिी स््थानीर् सिकािको औस्चत्र् स््थावपि गिी समदृ्ध 
आधँीखोला लनमाथिणमा समेि सबैको सकािात्मक भलूमका िहनेछ भन्ने अपेक्ा गरिएको छ।
 हाम्ो लनमन्दत्रणालाई स्वीकाि गिी पाल्नहुनेु सम्पूणथि महानभुावहरू प्रलि कृिज्िा ज्ापन गददै हाददथिक 
धन्दर्वाद ददन चाहन्दछु।

ववश्वना्थ पौ्ेडल
अध्र्क्

आधँीखोला गाउँपाललका
जर् आधँीखोला !!
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२.३ अनमुालनि अार् व्र्र्को ववविण (बजेट)२.३ अनमुालनि अार् व्र्र्को ववविण (बजेट)

एघािौं गाउँसभामा गाउँपाललका उपाध्र्क् श्री लसिा ्थापाश्री लसिा ्थापाद्ािा प्रस्ििु आधँीखोला गाउँपाललकाको
आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को बजेट मन्दिव्र्

आदिणीर् सभाध्र्क् महोदर्,
गाउँसभा सदस्र्हरू,
 सम्पूणथि कमथिचािीहरू ि्था उपस्स््थि महानभुावहरू ि गाउँपाललकाको आलधकारिक सामास्जक 
सञ्ालबाट आगामी आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को अनमुालनि िाजश्व - ब्र्र् (बजेट)को ववविण 
सलुनिहनभुएका स्वदेश ि ववदेशमा िहनभुएका आमाबबुा, दाजभुाई, ददददबवहनीहरू।
�	 संघीर् लोकिास्न्दत्रक गणिन्दत्रात्मक शासन प्रणालीको आधािस्िम्भको रूपमा िहेको स््थानीर् 

िह लनवाथिचन, २०७९ सम्पन्न भएको छ। र्स लनवाथिचनलाई लनष्पक्, स्विन्दत्र, स्वच्छ, भर्िवहि 
िविमा सम्पन्न गनथि र्ोगदान गनुथिहनेु आम नागरिक, िाजनीलिक दल, लनवाथिचन आर्ोग ि 
िा्रिसेवक लगार्ि सबैमा हाददथिक धन्दर्बाद व्र्क्त गनथि चाहन्दछु। र्स लनवाथिचनको प्रलिस्पधाथिबाट 
आधँीखोलावासी आम समदुार्को अमूल्र् मिालधकाि माफथि ि र्स गाउँपाललकाको सभा सदस्र्को 
गरिमामर् पदमा लनवाथिस्चि भई आउन ुभएकोमा सम्पूणथि सभा सदस्र् ज्रू्हरूमा हाददथिक आभाि ि 
कृिज्िा सवहि सभा सदस्र् ज्रू्हरू, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि ज्रू्, कमथिचािी लमत्रहरू लगार्ि 
उपस्स््थि सम्पूणथिलाई र्ो गरिमामर् सभाको र्स बैठकमा हाददथिक स्वागि गदथिछु।

�	 ऐलिहालसक जनआन्ददोलनको जगमा स््थापना भएको संघीर् लोकिस्न्दत्रक गणिन्दत्र हामी नेपालीको 
लामो सङ्घर्थिबाट प्राति उपलस्ब्ध हो। म नेपालको संघीर् लोकिास्न्दत्रक गणिन्दत्रको स््थापना 
एवं िाजनीलिक परिविथिनको लागी नेपाली जनिाले पटक पटक गिेका लनिङ् कुशिा ववरुद्धका 
ऐलिहालसक जन आन्ददोलनहरू एवं सशस्त्र सङ्घर्थिका क्रममा िा्रि ि जनिाको लालग आफ्नो जीवन 
उत्सगथि गनुथिहनेु ज्ाि अज्ाि वीि शहीदहरू प्रलि गरिमामर् सभा माफथि ि भावपूणथि श्रद्धाञ्ली अपथिण 
गददै बेपतिा घाईिे नागरिकहरू प्रलि आदिभाव ि परिवािजनप्रलि गवहिो सहानभुलूि प्रकट गदथिछु। 
मलुकुको सावथिभौमीकिा, िाव्रिर्िा,भौगोललक अखण््डिा, िाव्रिर् एकिा, स्वालधनिा, स्वालभमान एवं 
ददगो शास्न्दि, स््थावर्त्व, ववकास, सम्ववद्ध, सामास्जक न्दर्ार्को क्ेत्रको अग्रणी भलूमकामा नेितृ्व 
गनुथिहनेु आदिणीर् अग्रजहरू प्रलि उच्च सम्मान व्र्क्त गदथिछु।

�	 कमजोि अ्थथििन्दत्र, बढ्दो महङ्ी ि पेट्रोललर्म पदा्थथिको मूल्र्ववृद्धका कािण स्शल्थल भएको 
अ्थथििन्दत्रलाई पनुरुत््थान, जनस्वास््थ्र्को िक्ा ि जनस्जववकाका सबाललाई सचुारु बनाउने गहन 
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स्जम्मेबाि हाम्ो काँधमा िहेको छ। सीलमि साधन, स्ोि ि बजेटको परिलधलभत्रबाट असीलमि 
ईच्छा, आकाङक्ा ि र्ोजनाहरूलाई समेट्दै ददगो, प्रभाबकािी ि वकफार्िी र्ोजना कार्ाथिन्दवर्न 
माफथि ि आम आधँीखोलावासी समदुार्लाई सा्थथिक समवृद्धको प्रत्र्ाभलुि ददन हामी प्रलिबद्ध छौ।

�	 आगामी आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को बजेट िजुथिमा गदाथि आधँीखोला गाउँपाललकाको 
ववकासको आवश्र्किा, ददघथिकाललन लबकासका लक्षर्,संलबधानको अनसूुचीमा स््थानीर् िहलाई 
प्राति अलधकािहरूको सीमिेखालभत्र िही सहभालगिामूलक र्ोजना िजुथिमा प्रवक्रर्ाको अवधािणा 
अनरुुप नेपालको संलबधान, आधँीखोला गाउँपाललकाको बावर्थिक नीलि ि्था कार्थिक्रम, पन्दध्ौ 
र्ोजना, आधँीखोला गाउँपाललकाको आबलधक र्ोजना, िाव्रिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्राति मागथिदशथिन, 
ववर्र्गि सलमलिहरूको बैठक, िाजनीलिक दल, लबद्िबगथि, नागरिक समाज, आम नागरिक, 
लनजी क्ेत्र लगार्ि अन्दर् सिोकािवालाहरूसँग प्रत्र्क् अप्रत्र्क् छलफल ि अन्दििवक्रर्ा गिी प्राति 
सझुावहरूलाई आधाि ललएको छु।

�	 नेपालको संलबधानको धािा २३० को उपधािा (१) ि स््थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दफा (७१) को प्राबधान बमोस्जम आधँीखोला गाउँपाललकाको उपाध्र्क्को हैलसर्िले र्स 
गाँउसभाको दोस्ो पूणथि बैठकमा आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को िाजश्व-ब्र्र् (बजेट) को 
अनमुान प्रस्ििु गनने अनमुलि चाहन्दछु। प्रस्ििु बजेटलाई आर्ािबाट उत्पादन िफथि , जोस्खमबाट 
समवटिगि आल्थथिक स्स््थििा िफथि  ि बस्ञ्चलिकिणबाट समाबेस्शिा िफथि को प्रस््थान शरुुलबन्ददकुो 
बजेटको रुपमा प्रस्ििु गरिएको छ। 

�	 स््थानीर् स्ोि ि साधनको उच्चिम उपर्ोग गददै गाउँको चौिफकी ववकासका लालग गाउँ सभाद्ािा 
स्वीकृि आ.व. ०७९/०८० को नीलि ि्था कार्थिकमको सा्ैथ गाउँ कार्थिपाललकाको बैठकले 
स्वीकृि गिेको आल्थथिक वर्थि ०७९/०८० मा अवलम्बन गरिने बजेट ि्था कार्थिक्रमको आधािमा 
र्ो बजेट िर्ाि गरिएको छ। प्रस्ििु बजेट ि्था कार्थिक्रम िर्ाि गदाथि गाउँवासीहरूको ववकासको 
आवश्र्किा, नेपाल सिकािले ददएको मागथिदशथिन, नेपालको संववधान, स््थानीर् सिकाि शासन 
सञ्चालन ऐन, गाउँपाललकाको आवलधक र्ोजना, संघीर् एवं प्रदेश सिकािबाट प्राति गिेका एवं 
गनने ववतिीर् समानीकिण, सशिथि अनदुान, िाजस्व बा्डफा्ड एवं आन्दिरिक श्रोि समेिलाई म्ुयर् 
आधाि बनाइएको छ। जनिाले आफ्ना आवश्र्किाहरूलाई सम्बोधन गनने र्ोजनाहरू आफ्नै 
सहभालगिामा छनौट गनथि सकुन भन्ने उद्ेश्र्ले बस्स्ि ि्था टोल स्ििबाट भेला छलफल गिी 
र्ोजना संकलन गददै जन आकांक्ा समेट्दै जनप्रलिलनलधहरूको ववकासको चाहना पिुा गनथि मौजदुा 
काननुी व्र्वस््थाको परिलधमा िही ववलभन्न चिणहरू पाि गददै सहभालगिा मूलक र्ोजना िजुथिमा 
प्रवक्रर्ाको अवधािणा अनरुूप प्रस्ििु बजेट ि्था कार्थिक्रमहरू िर्ाि पारिएको छ।
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चालू आल्थथिक वर्थि २०७८/०७९ को बजेट स्ोि ि्था खचथिचालू आल्थथिक वर्थि २०७८/०७९ को बजेट स्ोि ि्था खचथि
 चालू आ.व. को सम्पूणथि कािोबाि सवकन अझै केही समर् बाँकी िहेकोले शंसोलधि आर् व्र्र् 
अनमुान ि्था जेठ मसान्दि सम्मको र््था्थथि ववविण प्रस्ििु गनथि चाहन्दछु। आगामी गाउँसभामा सोका 
ववर्र्मा समीक्ा गरिने नै छ।  
 
चालू आ.व. को आर् िफथिचालू आ.व. को आर् िफथि
     र्स आल्थथिक वर्थि २०७७/७८ को नगद मौज्दाि ७ किो्ड ४१ लाख २२ हजाि, आन्दिरिक 
आर्िफथि  कि, दस्ििु, सेवा, शलु्क, महसलु, िाजश्व वाँ्डफाँ्ड  समेि गिी जम्मा रु. ६८ लाख, नगद 
सहभालगिामा पूजँीगि िफथि  रु. ५० लाख ि्था चालू कार्थिक्रमको कृवर् अनदुान ि अन्दर् कार्थिक्रमको 
लालग ३० लाख गिी कूल ८० लाख हनेु अनमुान गरिएको ल्थर्ो। त्र्स्िै संघीर् सिकाि बाट ववतिीर् 
समानीकिण अनदुान बापि रु. ८ किो्ड ७३ लाख, संघीर् सिकािको िाजस्व बाँ्डफा्डबाट रु. ५ 
किो्ड ७७ लाख ४२ हजाि, सशिथि अनदुान िफथि  रु. २१ किो्ड ६४ लाख, संघीर् सिकाि समपूिक 
अनदुान रु. २ किो्ड ८ लाख, संघीर् सिकाि ववशेर् अनदुान रु. १ किो्ड ३३ लाख, गण््डकी  
प्रदेश सिकािको ववतिीर् समानीकिण अनदुान ९५ लाख ४० हजाि, गण््डकी प्रदेश सिकािको िाजस्व 
बाँ्डफाँट रु. ३२ लाख ७९ हजाि, प्रदेश समपूिक अनदुानबाट रु. ५० लाख, प्रदेश सिकाि शसिथि 
अनदुान चालू ५० लाख, प्रदेश सिकाि ववशेर् अनदुान ५० लाख गिी कुल ५१ किो्ड २२ लाख 
८३ हजाि हनेु अनमुान गिेका ल्थर्ौँ।
 नेपाल सिकािले ललएको नीलि ि िोकेको दिमा गि ववगि वर्थिदेस्ख नै ददँदै आएको सामास्जक 
सिुक्ा िफथि को िकम रु. ९ किो्ड ८३ लाख २९ हजाि प्राति भएको ल्थर्ो।

चालू आ.व. को व्र्र् िफथिचालू आ.व. को व्र्र् िफथि
 कुल व्र्र् मध्रे् हाल सम्म चालू िफथि  कार्ाथिलर् सञ्चालन ि्था प्रशासलनक खचथि ि आल्थथिक 
सामास्जक सांस्कृलिक शैस्क्क सामास्जक न्दर्ार् ि्था समावेस्शकिण ि सशुासन िफथि  (सशिथि समेि)को 
कुल बजेट मध्रे् हाल सम्मको खचथि रु. २० किो्ड ५७ लाख ७० हजाि (६८.५ प्रलिशि) ि पूजँीगि 
िफथि  १० किो्ड ६२ लाख ३१ हजाि (५०.०१ प्रलिशि) िहेको छ।

र्स गाउँसभाका आदिणीर् सभाध्र्क् महोदर्,र्स गाउँसभाका आदिणीर् सभाध्र्क् महोदर्,
अव म आगामी आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को बजेटका उद्ेश्र्हरू पेश गदथिछु:
�	 गाउँपाललकाको आल्थथिक, सामास्जक एवं पूवाथिधाि ववकासको सम्भावनालाई मूिथि रूप ददने।
�	 संक्रामक लगार्ि सबै प्रकािका िोग ि ववपिबाट नागरिकको जीवन िक्ा गददै जनजीवनलाई 



41

आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

सहज ि सिुस्क्ि एवम ्वक्रर्ास्शल बनाउने।
�	 गाउँपाललकालभत्र िहेका सामास्जक, आल्थथिक रूपमा वपछल्डएका वगथिको उत््थान गददै गरिबी 

न्दर्लुनकिण माफथि ि ददगो ववकासको लक् प्राति गनने।
�	 सशुासनलाई प्रवद्धथिन गददैं जनिाको काम लछटो छरििो रूपमा सम्पादन गनने।
�	 कृवर् लस्क्ि कार्थिक्रम ि्था र्वुा लस्क्ि कार्थिक्रम माफथि ि आर् आजथिन ि्था िोजगािी ववृद्ध गनने।
�	 केन्दद्रीर् सिकािले ललएका आल्थथिक प्रगलिका लक्षर्हरूलाई मूिथिरूप प्रदान गनने।
�	 गाउँपाललकाको नीलि ि्था कार्थिक्रममा प्रस्ििु भएका गौिवका चालू आर्ोजनाहरूलाई पूणथि रूपमा 

सम्पन्न गनने।
�	 सामास्जक सिुक्ा कार्थिक्रमलाई ्थप सशक्त एवम ् व्र्वहारिक बनाउने बाँकी िहेका ठूला 

पूवाथिधािका र्ोजनाहरू सम्पन्न गनने।
�	 पर्थिटन पूवाथिधाि ववकास गिी गाउँपाललकावासीलाई िोजगािी सजृना गिी आर्स्िि बिाउने।
 � बजेटका उद्ेश्र् हालसल गनथि देहार् बमोस्जमका क्ेत्र गि ि क्रमागि प्रा्थलमकिा लनधाथििण 

गरिएको छ। 
�	 स्वास््थ्र् सम्बन्दधी जोस्खमबाट नागरिकलाई सिुस्क्ि िाख् ि गणुस्ििीर् स्वास््थ्र् सेवाको दार्िा 

ववस्िाि,स्वास््थ्र् पूवाथिधाि लनमाथिण ि्था स्ििोन्निी ि स्वास््थ्र् जनशस्क्त ववकास,
�	 आगामी वर्थिलभत्र सम्पन्न गनने गिी बहवुवर्थिर् आर्ोजनाको िीव्र कार्ाथिन्दवर्न,
�	 आधािभिू खानेपानी लगार्िका सामास्जक, आल्थथिक, भौलिक पूवाथिधाि ववकास ि्था लनमाथिण 
�	 संघीर्िा कार्ाथिन्दवर्न, गणुस्ििीर् ि्था पहुँच र्कु्त सावथिजलनक सेवा ि उतििदार्ी ि्था पािदशवी 

शासन सदुृिीकिण माफथि ि ×समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली�×समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली�को िाव्रिर् लक्षर् पिुा गनने।

आदिणीर् सभाध्र्क् ज्रू्, सभासद् ज्रू् हरू एवं उपस्स््थि महानभुावहरू,  आदिणीर् सभाध्र्क् ज्रू्, सभासद् ज्रू् हरू एवं उपस्स््थि महानभुावहरू,  
 ×कृवर् ि पर्थिटन समनु्नि आधँीखोला गाउँपाललकाको आधाि, सेवा ववकास सशुासन ि सम्बवृद्ध नै ×कृवर् ि पर्थिटन समनु्नि आधँीखोला गाउँपाललकाको आधाि, सेवा ववकास सशुासन ि सम्बवृद्ध नै 
हाम्ो कार्थिभाि�हाम्ो कार्थिभाि� भन्ने मूल नािाका सा्थ आधँीखोला गाउँपाललकाको समवृद्धको र्ात्रालाई अगाल्ड बिाउने 
सोच अनरुूप नवौं गाउँसभाबाट पारिि नीलि ि्था कार्थिक्रम कार्ाथिन्दवर्नका लालग गाउँ कार्थिपाललकाले 
पारिि गिी पेश गिेको आ.व. २०७९/०८० को बजेट ि्था कार्थिक्रमहरूमा भएको अनमुालनि आर् 
ि्था व्र्र्को ववविण प्रस्ििु गनथि चाहन्दछु।

आदिणीर् सभाध्र्क् ज्रू्, सभासद् ज्रू्हरू एवं उपस्स््थि महानभुावहरू, आदिणीर् सभाध्र्क् ज्रू्, सभासद् ज्रू्हरू एवं उपस्स््थि महानभुावहरू, 
 अब म आगामी आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को  लालग अनमुालनि आर्-व्र्र् प्रस्ििु गनथि अनमुलि 
चाहन्दछु।
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आर् िफथिआर् िफथि
 गि आल्थथिक वर्थिको नगद मौज्दाि १४ किो्ड ८ लाख ८१ हजाि, आन्दिरिक आर्िफथि  कि, 
दस्ििु, सेवा, शलु्क, महसलु, िाजश्व वाँ्डफाँ्ड समेि गिी जम्मा रु. ८२ लाख, नगद सहभालगिामा 
पूजँीगि िफथि  रु. ५० लाख ि्था चालू कार्थिक्रमको कृवर् अनदुान ि अन्दर् कार्थिक्रमको लालग ३० 
लाख गिी कूल ८० लाख हनेु अनमुान गरिएको छ। त्र्स्िै संघीर् सिकाि बाट ववतिीर् समानीकिण 
अनदुान बापि रु. ९ किो्ड ३२ लाख, संघीर् सिकािको िाजस्व बाँ्डफा्डबाट रु. ६ किो्ड ९९ लाख 
४८ हजाि, सशिथि अनदुान चालू िफथि  रु. १९ किो्ड २७ लाख ४० हजाि, संघीर् सिकाि समपूिक 
अनदुान रु. १ किो्ड ५० लाख, संघीर् सिकाि ववशेर् अनदुान रु. २ किो्ड ५० लाख, सशिथि अनदुान 
पूजँीगि िफथि  रु. २ किो्ड ७७ लाख, गण््डकी प्रदेश सिकािको ववतिीर् समानीकिण अनदुान ८७ 
लाख, गण््डकी प्रदेश सिकािको िाजस्व बाँ्डफाँ्ड रु. ४० लाख, प्रदेश समपूिक अनदुानबाट रु. ६० 
लाख, प्रदेश सिकाि ववशेर् अनदुान ४० लाख, स्डक बो्डथि रु. २५ लाख गिी कुल ६० किो्ड ५८ 
लाख २९ हजाि हनेु अनमुान गरिएको छ।
 नेपाल सिकािले ललएको नीलि ि िोकेको दिमा गि ववगि वर्थिदेस्ख नै ददँदै आएको सामास्जक 
सिुक्ा िफथि को बिेको िकम छुटै् लसललङको रूपमा प्राति हनेु ि गाउँपाललकाले नै खचथि गनने भएपलन र्स 
बजेटमा समावेश भएको छैन।

व्र्र् िफथिव्र्र् िफथि
चालू खचथिचालू खचथि

कार्ाथिलर् सञ्चालन ि्था प्रशासलनक खचथि एवम ्कार्थिक्रम ८ किो्ड ३८ लाख ४८ हजाि

आल्थथिक, सामास्जक, सांस्कृलिक, सामास्जक, सशुासन, न्दर्ार् ि्था 
समानिा, लैवङ्क ि्था समावेस्शकिण िफथि

४ किो्ड २९ लाख ४१ हजाि

पूजँीगि खचथिपूजँीगि खचथि

पूजँीगि खचथि ि्था पूवाथिधाि ववकास, लनमाथिण २० किो्ड ५९ लाख 

सशिथि, समपूिक, ववशेर् (संघ ि प्रदेश सवहि)सशिथि, समपूिक, ववशेर् (संघ ि प्रदेश सवहि)

सशिथि कार्थिक्रम २७ किो्ड ३१ लाख ४० हजाि 
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कृवर् ि्था पशपंुक्ीकृवर् ि्था पशपंुक्ी
�	 बेिोजगाि समस्र्ा न्दरू्लनकिणका सा्ैथ कृवर्को आधलुनकीकिण, ववस्शटिीकिण ि व्र्वसार्ीकिण 

गनने गाउँपाललकाको नीलि ि्था कार्थिक्रमलाई प्रभावकािी कार्ाथिन्दवर्न गनथि कृवर् ि्था पश ुक्ेत्रमा 
उच्च प्रा्थलमकिाको सा्थ बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

�	�	 ×हाि हािमा कृवर् सामाग्री गाउँ गाउँमा िोजगािीको अलभर्ान अनरुूप�×हाि हािमा कृवर् सामाग्री गाउँ गाउँमा िोजगािीको अलभर्ान अनरुूप� भन्ने मलु नािाका सा्थ 
लनवाथिहमखुी कृवर् प्रणालीबाट व्र्ावहारिकिािफथि  उन्दमखु गिाउन कृर्कलाई मौिीपालन, च्र्ाउको 
बीउ, उन्नि ििकािीको बीउ, फलफूलको लबरुवा, ्पलास्स्टक टनेल, ्पलास्स्टक पोखिी, माछाको 
भिुा, आधलुनक कृवर् औजाि ि्था उपकिण प्रर्ोग गिी कृवर्मा प्रोत्साहन ि आत्मलनभथिि हनुकुो 
सा्ैथ बजािीकिणको लालग कृर्कहरूसँगको सहकार्थि ि्था साझेदािी एवम ्सह लगानीमा अनदुान 
सवहिको कार्थिक्रमको लालग रु. ४०रु. ४० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

�	 खाद् ि्था पोर्ण सिुक्ाको प्रमखु आधािका रूपमा िहेका जौ, उवा, फापि, स्चनो, कागनुो, 
लटे् आदद स््थानीर् िै्थाने बाललको प्रवद्धथिनका लालग रु. १० लाख २० हजािरु. १० लाख २० हजाि बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 कृवर् ि्था पश ुसेवाका एक गाउँ एक प्राववलधक सेवाका कमथिचािीहरूको िलव भतिाका लालग 
रु. १३ लाखरु. १३ लाख ि कृवर् स्नािक प्राववधीकको लालग रु. ४ लाख ८० हजािरु. ४ लाख ८० हजाि बजेट ववलनर्ोजान 
गरिएको छ।

�	 कृर्कको र््था्थथि ववविण संकलन गिी कृवर् ववकास िणलनलि िर्ाि गनथिको लालग कृर्क दिाथि ि्था कृर्क दिाथि ि्था 
व्र्वस््थापन ि कृवर् सम्बन्दधी ि्थ्र्ांक अध्र्ावलधक कार्थिक्रमव्र्वस््थापन ि कृवर् सम्बन्दधी ि्थ्र्ांक अध्र्ावलधक कार्थिक्रमलाई प्रभावकािी िङ्ले सञ्चालन गनथि 
वकसान सूचीकिण कार्थिक्रमको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 गाउँपाललका स्ििीर् कृवर् पशपंुक्ी ि्था मत्स्र् ववकासको अद्ावलधक कार्थिक्रम लनिन्दिििाको 
लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 चालू आ.व. २०७८/७९ मा स््थापना भएका कृवर् िफथि का साना व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन 
केन्दद्र (पकेट) ववकास कार्थिक्रम लनिन्दिििाका लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 सनु्दिला जािका फलफूलको साना व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन केन्दद्र (पकेट) ववकास कार्थिक्रमको 
लनिन्दिििाको लालग रु. ६ लाख रु. ६ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 धिािलीर् उचाइ ि मौसमअनसुाि वकवववकववको साना व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन केन्दद्र (पकेट) 
कार्थिक्रमको लनिन्दिििाको गनथि रु. ६ लाख रु. ६ लाख बजेट बजेट व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 बाख्ाको साना व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन केन्दद्र (पकेट) ववकास कार्थिक्रम लनिन्दिििाको लालग 
रु. ७ लाखरु. ७ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 पौवटिक ित्तवले भिीपूणथि दूधमा आत्मलनभथिि बन्न कृर्कहरूसँगको गाई भैँसी पकेट ववकास 
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कार्थिक्रम संचालन गनथि रु. २५ लाखरु. २५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 िेलबज िोगको लनर्न्दत्रण कार्थिक्रम अन्दिगथिि रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	�	 ×कृवर् उत्पादनमा अलभववृद्ध, आधँीखोला गाँउपाललकाको समवृद्ध�×कृवर् उत्पादनमा अलभववृद्ध, आधँीखोला गाँउपाललकाको समवृद्ध� भन्ने मूल नािाका सा्थ कृर्कको 

जीवनस्ििलाई समनु्नि बनाउनको कृर्क िाललमको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 
छ।

�	 फौजी कीिा, सलह कीिा ि्था ववलभन्न िोगका कािण उत्पन्न हनेु जोस्खम न्दरू्लनकिणका लालग रु. रु. 
२ लाख२ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 गाउँपाललका भरि कृर्कको आर् ववृद्ध गनथि आवश्र्क छ कृवर्मा वकसानको लागि कम गनथि 
मध्र्म प्रववलधर्कु्त बहउुदेश्र्ीर् नसथििी स््थापना संचालन कार्थिक्रमको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 भइँु ि्था ्डाले घाँस प्रवद्धथिन अन्दिगथिि जै घाँसको बीउ ववििणका लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	�	 कृर्कको श्रम, कृर्ककै मूल्र्कृर्कको श्रम, कृर्ककै मूल्र् कार्म गनथि कृर्कले उत्पादन गिेका कृवर् उपजको सहज 
बजािीकिणको लालग संकलन केन्दद्रको आवश्र्किा महससु गिी कृवर् उपज बजाि पूवाथिधाि 
लनमाथिणको लालग रु. १० लाखरु. १० लाख बजेट व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 कृवर् क्ेत्रमा जग्गा बाझो िा्य ने प्रवसृ्तिलाई लनरुत्सावहि गददै बाँझो िहेको खेलिर्ोग्र् जग्गालाई 
खनजोि गिी उत्पादनर्ोग्र् बनाई हावापानी सहुाउँदो ििकािी ि्था फलफूल खेिी गनने कृर्कलाई 
प्रोत्साहन गनथि रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 उन्नि जािका पशकुो उत्पादन ि्था ववकास गनथि पशकुो नस्ल सधुाि कार्थिक्रम (कृलिम गभाथिधान) 
को लागी रु. २ लाख ५० हजािरु. २ लाख ५० हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 मासमुा आत्मलनभथिि िहने उद्ेश्र्को सा्थ बाख्ा पालक वकसानको प्रोत्साहन ि्था बाख्ा पालन 
कार्थिक्रमलाई प्रभावकािी बनाउन बाख्ाको खोि सधुाि कार्थिक्रमको लालग रु. ६ लाखरु. ६ लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 समर् समर्मा हनेु ववलभन्न प्राकृलिक प्रकोप ि्था अन्दर् कािणले कृवर् उत्पादनमा क्लि परु्ाथिएको 
कृर्कको हुँदा कृवर् उत्पादनलाई सिुस्क्ि बनाउनको लालग कृवर् बाली ि्था पशपंुक्ी लबमा 
कार्थिक्रम ि्था सचेिना कार्थिक्रमको लालग रु. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन रु. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 कृर्कको हौसला बिाउनको लालग कृर्कले उत्पादन गिेका वस्िहुरू लाई सबै जनिासँग एकै 
पटक एकै ठाउँमा परु् र्ाउने ि उत्कृटिलाई पिुस्कृि एवम ्प्रोत्साहन गनने लक्षर्को सा्थ कृवर् 
ि्था पश ुमेला एवम ्प्रदशथिन एवं प्रवद्धथिनको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 कृर्कको हौसला बिाउनको लालग कृर्कले उत्पादन गिेका वस्िहुरूलाई सबै जनिासँग एकै 
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पटक एकै ठाउँमा परु्ाथिउने ि उत्कृटिलाई पिुस्कृि एवम ्प्रोत्साहन गनने लक्षर्को सा्थ न्दरू्निम न्दरू्निम 
सम्थथिन मूल्र्सम्थथिन मूल्र् कार्म गिी स््थानीर् सहकािी सँगको साझेदािीमा उत्पादनमा आधारिि अनदुान 
कार्थिक्रमको लालग रु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन रु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 न्दरू्न आर् भएका गरिब, दललि ि्था वपछल्डएको समदुार्को आर्आजथिन ि सहलुलर्िाको लालग 
लागि साझेदािीमा कुखिुाको चल्ला ववििणको लालग रू. ३ लाखरू. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 कृवर् ि्था पश ुक्ेत्रमा पलछल्लो समर्मा नर्ाँ ि ववलभन्न प्रकािका िोगहरू, हालनकािक कीिा 
ि्था कीटाणहुरू। 

 � जस्िै सलह, फौजीकीिा ि बाँदिले बालीनालीमा नोक्सान बनाएका छन।् बाँदि लनर्न्दत्रण, बाँदि लनर्न्दत्रण, 
वालल संिक्ण ि्था कृवर् क्ेत्रमा आइपनथि सक्ने हालनकािक कीिा ि्था िोगको लनर्न्दत्रण ि्था 
िोक्थामको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन  बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	�	 माटोको अस्म्लर्पन, क्ािीर्पनमाटोको अस्म्लर्पन, क्ािीर्पन ि्था ववववध सषु्म ित्वहरूको मात्रा पिीक्ण गिी माटो सधुािको 
लालग सामग्री ि्था प्रववलध हस्िान्दििण गनथि माटो पिीक्ण कार्थिक्रमको रु. १ लाख रु. १ लाख बजेट  बजेट 
ववलनर्ोजन ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 िासार्लनक मलको प्रर्ोगले माटोको उवथििा शस्क्त मातै्र नभएि वािाविण ि स्वास््थ्र्मा प्रलिकूल 
असि पािेको हुँदा बजेटमा प्राङ्ारिक मल उत्पादन ि्था प्रर्ोगमा बिाउन िाललम ि अनदुानको 
बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 कृर्कले उत्पादन गिेका वस्िहुरूको बजाि प्रवद्धथिनको लालग प्रचाि प्रसाि गनथि बजेटमा व्र्वस््था 
गरिएको छ।

�	 कृवर् िाललम आइवपएम पाठशाला, भैँसी पालन िाललम, गाई पालन िाललम, बाख्ा पालन िाललम, 
ििकािी खेिी िाललम, अलमलो जािका फलफूलको बगैँचा व्र्वस््थापन िाललम, चैिे धान खेिी 
प्रववलध िाललम, टककी बट्ाइ, हाँस, काललज, कुखिुा, खिार्ो पालन लगार्ि पश ुि्था पंक्ी पालन 
िाललम, पश ुि्था पक्ीलाई स््थानीर् स्ििको दाना बनाउने िाललमको  लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 कृवर्मा उत्पादन सहज बनाउन लनस्चिि समर्का लालग ववपन्न ि जोस्खममा पिेका कृर्कलाई 
प्रा्थलमकिा ददनको लालग साना ि ठूला लसँचाइ आर्ोजना सञ्चालन गनथि बजेटमा व्र्वस््था गरिएको 
छ।

�	�	 ×आधँीखोलाको उत्पादन वकनौं आधँीखोलालाई समदृ्ध बनाउ�×आधँीखोलाको उत्पादन वकनौं आधँीखोलालाई समदृ्ध बनाउ� अलभर्ान अन्दिगथिि गाउँपाललका 
स्ििीर् हाटबजाि ि्था सब्जी मन्द्डी, कोसेली घि स््थापना गनथि बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 प्रत्रे्क व्डामा कृवर् उपज संकलन केन्दद्रको क्रमशुः व्र्वस््था गरिनेछ सोको लालग बजेटमा 
व्र्वस््था गरिएको छ।
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�	 कृवर् ि पश ुसेवाका प्राववलधक कमथिचािीको ज्ान, क्मिा अलभववृद्ध गनथि िाललमको लालग बजेटमा 
व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 कृर्कहरूको भकािोमा खेि गइिहेको गोबि ि गहुँिबाट प्राङ्ारिक मल लनमाथिणको लागी 
कृर्कहरूसँगको सह लगानीमा गोठ सधुाि ि्था मलखाद सधुाि को लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट  बजेट 
ववलनर्ोजन ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 गाउँपाललका क्ेत्र लभत्रका ववलभन्न व्डाहरूमा पश ुस्वास््थ्र् सेवालाई प्रभावकािी रूपमा संचालन 
गनथि पश ुस्वास््थ्र् स्शवविलाई रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन  बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 पशहुरूमा देस्खन महामािीजस्िा िोगको लनदानका ि्था उपचािका लालग पशूजन्दर् और्धी 
खरिदका लालग रु. ८ लाखरु. ८ लाख बजेट ववलनर्ोजन  बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 व्डा नं. २ अन्दिगथिि कृर्कहरूको अध्र्र्न, अवलोकन भ्मणको लालग रु. ३ लाख रु. ३ लाख बजेट  बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

कृवर् ि्था पशपंुक्ी क्ेत्रको समग्र ववकासका लालग रु. १ किो्ड ९६ लाखरु. १ किो्ड ९६ लाख बजेट ववलनर्ोजान गरिएको  बजेट ववलनर्ोजान गरिएको 
छ।छ।

उद्ोग, वास्णज्र् ि्था व्र्ापाि उद्ोग, वास्णज्र् ि्था व्र्ापाि 
 स््थानीर् स्ििमा आवश्र्क वस्ि ु ि्था सेवाको उत्पादन गिी आल्थथिक उपाजथिन गनने उद्ेश्र्ले 
कृवर् ि्था वन पैदावािमा आधारिि उद्ोग, पर्थिटन उद्ोग, पिम्पिागि ि्था घिेल ुउद्ोगको ववकास ि 
ववस्िािको लालग बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ। 
�	 गणुस्ििहीन एवं म्र्ाद नाघेका बस्िहुरूको लबक्री ववििणलाई िोक्न प्रभावकािी कदम चाललने 

छ। एकालधकाि ि कृलत्रम अभावको स्स््थलि िहन नददन प्रभावकािी लनर्मन ि्था अनगुमनको 
व्र्वस््था गरिनेछ। उपभोक्ता वहि संिक्ण ि्था बजाि अनगुमनको लालग बजेटमा व्र्वस््था 
गरिएको छ। 

�	 वन ि्था वनस्पलि जन्दर् बस्िहुरूको उत्पादनको लालग साना उद्ोग स््थापना गनथि बजेटमा 
व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 आर् आजथिन ि बचििफथि  उन्दमखु गनथि सीप ववकास कार्थिक्रमको लालग रु. ४ लाखरु. ४ लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 अलि गिीब परिवािका लालग कम्िीमा १० जनाको समूहमा हनेु गिी साझा सवुवधा केन्दद्रको 
स््थापना गिी सम्भाव्र् उत्पादनका उत्पादकत्व ि बजाि प्रलिष्पधाथि ववकासको लालग रु. ५ लाख रु. ५ लाख 
बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 समूहगि रूपमा प्रववलधको हस्िान्दििण गिी प्रववलध हस्िान्दििणबाट गाउँपाललकाको ववकासका 
लालग रु. १ लाख ४० हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
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�	�	 लघ ुउद्म ववकास कार्थिक्रमलघ ुउद्म ववकास कार्थिक्रमको लालग लनम्न बमोस्जमको बजेट व्र्वस््था गरिएको छ।
	� गरिबी लनवािणका लालग लघ ुउद्म ववकास कार्थिक्रम संचालन ि उद्मीको पनुिाथिजगी ि्था 

ए्डभान्दस सीप ववकास िाललम कार्थिक्रमको लालग रु. ४ लाख ८० हजािरु. ४ लाख ८० हजाि बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

	� िाललम पचिाि ्प्रलिस्पधाथिमा छनौट भएका व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क माफथि ि लघ ुउद्म 
ववकास मो्ेडलमा नर्ाँ उद्मी लसजथिना गनथि रु. २३ लाख ८० हजािरु. २३ लाख ८० हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 
छ।

पर्थिटन पर्थिटन 
�	 गाउँपाललका लभत्रका ऐलिहालसक, सांस्कृलिक, धालमथिक, पूिािास्त्वक ि प्राकृलिक सम्पदाहरू 

धालमथिक स््थल, देवालर्, स्शवालर्, गमु्बाहरूको को संिक्ण, प्रवद्धथिन गिी पर्थिटन ववकास गनथि 
बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। लसरुबािी, अन्दधाअन्दधी, श्रवण कुमाि, पन्दचासे, ्डहिे, िड् ुब्ुडो 
वहले, जमु्ली ठान,काला भैिव कोट, चलेु लसद्ध गफुा लगार्ि अन्दर् संभाब्र् क्ेत्रलाई पर्थिटवकर् 
क्ेत्रको रूपमा ववकास गनने ि सम्भाववि पर्थिटवकर् एवं सांस्कृलिक क्ेत्रहरूको पवहचान ि ववकास 
गिी ददगो आल्थथिक ववकास ि िोजगािीको सजृना गददै अगा्डी बढ्नको लालग बजेटमा व्र्वस््था 
गरिएको छ। पर्थिटन प्रवद्धथिन ि्था महोत्सव संचालनको लालग रू. ५ लाखपर्थिटन प्रवद्धथिन ि्था महोत्सव संचालनको लालग रू. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 पर्थिटन पूवाथिधाि ववकास आर्ोजना अन्दिगथिि सेलिदोभान प्रहिी चौकीदेस्ख साधना गा्डनेन जाने 
पदमागथि ि्था दृश्र् अवलोकन टावि लनमाथिणको लालग रु. १० लाखरु. १० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 
छ।

�	 गाउँपाललका क्ेत्र लभत्र िहेका महत्वपणुथि पर्थिटकीर् स््थलहरूको पर्थिटकीर् पूवाथिधाि ववकासको 
लालग रु. २० लाखरु. २० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 पर्थिटन उद्ोगलाई प्रोत्साहन गददै गाउँपाललका लभत्र संचालनमा िहेका होमेस्टे प्रवद्धथिनको लालग 
एवं नर्ाँ ठाउँको सम्भाव्र्िाको लालग बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 टे्रवकङ पर्थिटनलाई प्रवद्धथिन गनथि लसरुवारि - गोरुजिेु - अन्दधाअन्दधी - श्रवणकुमाि - पंचासे पर्थिटन  लसरुवारि - गोरुजिेु - अन्दधाअन्दधी - श्रवणकुमाि - पंचासे पर्थिटन 
रुट पवहचानरुट पवहचान गरिनेछ। ्डहिे देउिालीको ववस्ििृ परिर्ोजना िर्ािी एवं ्डहिे लेकलाई जंगल 
पाकथि को रूपमा ववकासको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	�	 जाऊँ है अन्दधाअन्दधी श्रवणकुमािजाऊँ है अन्दधाअन्दधी श्रवणकुमाि प्रचाि प्रसाि प्रवद्धथिन कार्थिक्रम गनथिको लालग रु. ५ लाख रु. ५ लाख बजेटमा 
व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 आधँीखोला गाउँपाललका लभत्रका संभाव्र् पर्थिटकीर् क्ेत्रहरूको जगेनाथि गनथि आन्दिरिक पर्थिटन 
प्रवद्धथिनको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
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प्रधानमन्दत्री िोजगाि कार्थिक्रम ि्था गरिबी लनवािणप्रधानमन्दत्री िोजगाि कार्थिक्रम ि्था गरिबी लनवािण
�	 र्वुा िोजगािीको लालग रूपान्दििण पहल एवम ्िोजगाि ि्था खाद्ान्नको लालग काम ि ववपन्न 

श्रलमकको लालग काम कार्थिक्रमको लालग रु. ३१ लाख ५१ हजािरु. ३१ लाख ५१ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 
छ।

�	 प्रधानमन्दत्री िोजगाि कार्थिक्रमलाई सीपर्कु्त दक् जनशस्क्त, िोजगािीको क्ेत्र ि िोजगािसँग 
सम्बस्न्दधि अन्दर् कार्थिक्रमसँग आवद् गिी र््था्थथि उत्पादनमलुक िोजगािी सजृना गनथि रु. १० रु. १० 
लाख ४८ हजािलाख ४८ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 िोजगाि केन्दद्र सदुृिीकिण ि्था सञ्चालन खचथि, जनशस्क्त परिचालनको सामाग्रीको लालग रु. १७  रु. १७  
लाख १ हजािलाख १ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 वैदेस्शक िोजगािीलाई व्र्वस्स््थि एवं सिुस्क्ि गनथिका लालग सिुस्क्ि आप्रवासन कार्थिक्रम (सामी) 
कार्थिक्रमका लालग िोजगाि प्रवद्धथिन कार्थिक्रम अन्दिगथिि रु. ४ लाख ४७ हजािरु. ४ लाख ४७ हजाि बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 आप्रवासी स्ोि केन्दद्रको कार्ाथिलर् संचालन/कमथिचािी भ्मण खचथि/स्शिोभाि खचथि ि रिटनवी स्वरं्म 
सेवक परिचालनको लालग रु. २० लाख ४१ हजािरु. २० लाख ४१ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

प्रधानमन्दत्री िोजगाि कार्थिक्रमको लालग कुल बजेट रू. ५९ लाख रू. ५९ लाख ि िोजगाि प्रवद्धथिन कार्थिक्रमको लालग  
रु. २४ लाख ८८ हजािरु. २४ लाख ८८ हजाि बजेट ववलनर्ोजान गरिएको छ। 

सामास्जक क्ेत्रसामास्जक क्ेत्र
स्वास््थ्र् स्वास््थ्र् 
 जनिाको आधािभिू आवश्र्किाको रूपमा िहेको स्वास््थ्र् क्ेत्रमा जनिाको सिल ि सहज पहुँच  जनिाको आधािभिू आवश्र्किाको रूपमा िहेको स्वास््थ्र् क्ेत्रमा जनिाको सिल ि सहज पहुँच 
कार्म गनथि बजेटमा समावेशकार्म गनथि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
�	 संघीर्िा लागू भइ कार्ाथिन्दवर्न भइिहेको अवस््थामा स््थानीर् िहले पलन स्वास््थ्र् सेवा लगार्ि 

सामास्जक सेवाको वहन गनने कार्थिलाई लनिन्दिििा ददँदै स्वास््थ्र् सेवालाई सबै नागरिकको 
सवथिसलुभ पहुँचमा परु् र्ाउन बजेटमा समावेश गरिएको छ।

�	 स्वास््थ्र् सेवा सबैको नागरिकको समान्दिि पहुँच होस भनी र्स गाउँपाललका लभत्रका अलिववपन्न 
घि परिवाि ि एकल मवहला घिमूलल भएका परिवािको लालग स्वास््थ्र् लबमा सेवामा आवद्ध 
गिाउनको लालग रु. १० लाखरु. १० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 समर् समर्मा आउने महामािी ि्था कीटजन्दर् िोगहरूको िोक्थाम, लनर्न्दत्रण ि्था व्र्वस््थापनको 
लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 गणुस्ििीर् आधािभिु स्वास््थ्र् सेवा सबै नागरिकले पाउने गिी माग ि आवश्र्किाका आधािमा 
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लनुःशलु्क और्धीजन्दर् सामाग्री ववििणको लालग रु. २३ लाख ७५ हजािरु. २३ लाख ७५ हजाि बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 स्वास््थ्र् केन्दद्र/ चौकीको सदुृविकिणक, उपकिण ि जनशस्क्तको उच्चिम ्उपर्ोग गिी  गणुस्ििीर् 
सेवा प्रवाह गिाउन रु. १० लाखरु. १० लाख ववलनर्ोजन गनुथिका सा्ैथ पूवाथिधाि ववकास ि ववस्िािलाई सिुस्क्ि 
ि्था आधलुनकीकिण बनाउँदै स्वास््थ्र् सेवाको पूवाथिधाि ववकास ि ववस्िािलाई सिुस्क्ि ि्था 
आधलुनकीकिण बनाउँदै लनमाथिण सम्पन्न बास्ङ्सङ् स्वास््थ्र् चौकीको घेिाबाि लनमाथिणको लालग रु. रु. 
५० लाख५० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 स्वास््थ्र् प्रवद्धथिन कार्थिक्रम माफथि ि जेष्ठ नागरिक, असहार् जनिालाई घि घिमै स्वास््थ्र् सेवा 
उपलब्ध गिाउने कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििाको लालग श्रवणकुमाि जेष्ठ नागरिक गाउँघि स्क्ललनक 
सञ्चालन गनथि रु. १२ लाखरु. १२ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 मवहला स्वास््थ्र् स्वरं्सेववकाले गाउँपाललकाको स्वास््थ्र् क्ेत्रमा परु् र्ाउन ु भएको र्ोगदानको 
कदि गददै मवहला स्वास््थ्र् स्वरं्सेववका प्रोत्साहन ि्था सम्मानजनक लबदाइ, मवहला स्वास््थ्र् 
स्वरं्सेववका पोसाक र्ािार्ाि खचथि, वावर्थिक समीक्ा गोष्ठी ि ददवस मनाउन लालग  रु. १९ लाख रु. १९ लाख 
बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 सामास्जक, आल्थथिक ि्था मानवीर् ववकासका सा्ैथ ददगो ववकास लक्षर् प्राति गनथि गभथिविी, सतु्केिी, 
स्शश ुि्था बालबाललकाको स्वास््थ्र् प्रवथिद्धनको लालग साहना प्रधान मवहला स्वास््थ्र् सधुाि ि्था 
सतु्केिी प्रोत्साहन एवम ्नवजाि स्शश ुपोर्ण कार्थिक्रमको लालग रु. ८ लाखरु. ८ लाख बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 दैलनक स्वास््थ्र् सेवा प्रवाह सा्ैथ अहोिात्र महामािी जन्दर् िोगहरूको व्र्वस््थापनमा खवटने 
स्वास््थ्र् कमवीलाई सम्मान ि्था प्रोत्साहन, प्रा्थलमक स्वास््थ्र् सेवाका कमथिचािीको िलब, भतिा 
ि्था प्रशासलनक खचथिको  लालग रु. २ किो्ड २० लाखरु. २ किो्ड २० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 उपचािात्मक सेवाको लालग स्वास््थ्र् संस््थाहरूको अलभभसु्खकिण, समीक्ा, फलोअप, अनगुमन 
ि्था सदुृविकिणक ि आखँा, नाक, कान, घाँटी ि्था मखु स्वास््थ्र् सम्बन्दधी कार्थिक्रमका लालग 
रु. २ लाख २५ हजािरु. २ लाख २५ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 महामािी जन्दर् िोगहरूको लनर्न्दत्रण, स्वास््थ्र् स्शक्ा, सूचना ि्था सञ्चािको लालग ववद्ालर् 
स्वास््थ्र् स्शक्ा/आमा समहु ि्था मवहला स्वास््थ्र् स्वरं् सेववकाहरूको लालग सामास्जक व्र्वहाि 
परिविथिन, सलुिथिजन्दर् पदा्थथि ि्था मद्पान न्दरू्लनकिण सम्बन्दधी कार्थिक्रम सञ्चालनको लालग रु. २ रु. २ 
लाखलाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 स्वास््थ्र् व्र्वस््थापनको लालग स्वास््थ्र् संस््थाहरूको सेवाको समीक्ा, स्वास््थ्र् सूचना व्र्वस््थापन 
प्राणालीको सदुृविकिण ि भ्र्ास्क्सनको ल्डस्जटलाइजेसन ि्था क्र्.ुआि. को्ड प्रमास्णकिण 
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व्र्वस््थापनको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 परिवाि लनर्ोजन, वकशोि वकशोिी ि्था प्रजनन ् स्वास््थ्र्, माि ृ ि्था नबस्शश ु (वालस्वास््थ्र्) 

लालग आमा सिुक्ा, गभथिविी, िक्तसंचाि, उत्प्रिेणा सेवा, न्दर्ानो झोला ि लनुःशलु्क गभथिपिन, Inj. 
Oxytocin भण््डािनका लालग ILR Refrigerator खरिद, कोलभ्ड-19 ववरुद्धको खोप अलभर्ान 
ि्था बटुिि खोप, लनर्लमि खोप सदु्धृिीकिण, पणुथिखोप ददगोपना ि प्रजनन स्वास््थ्र् समस्र्ाुः आङ 
खस्ने, वफस्टुलाको समस्र्ा, पाठेघिको मखुको क्र्ान्दसि ि्था स्िन क्र्ान्दसिको प्रािस्म्भक जाँच, 
पिामशथि ि्था प्ररे्ण गनने व्र्वस््था लालग रु. ४१ लाखरु. ४१ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

�	 पोर्ण ववशेर् स्वास््थ्र् क्ेत्रका कार्थिक्रम संचालन गनथि रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि ववलनर्ोन गरिएको 
छ।

�	 क्र्िोग िोक्थाम ि्था लनर्न्दत्रणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 शािीरिक ि मानलसक स्वास््थ्र्लाई ध्र्ान ददँदैं र्ोग सम्बन्दधी ि मनोपिामशथि कार्थिक्रम ि नागरिक 

आिोग्र् केन्दद्रको संचालन ि्था व्र्वस््थापन (आर्वुनेद और्धी खरिद) गनथिको लालग रु. ५ लाख  रु. ५ लाख 
ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

�	 खोप स्क्लनक, गाउँघि स्क्ललनक, आमा समूह बैठकहरूमा स्वास््थ्र् सेवा प्रवाह गनथि खवटने 
कमथिचािीहरूको लालग ववशेर् प्रोत्साहन सा्थ र्ािार्ाि खचथिको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख ववलनर्ोजन 
गरिएको छ। 

�	 सेलिदोभानमा लनमाथिणाधीन अस्पिाल भवन लनमाथिण कार्थि सम्पन्न गनथि पहल गरिनकुा सा्ैथ पाललका 
स्ििीर् १० शैर्ा अस्पिाल संचालन ि व्र्वस््थापनको लालग बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 सम्पूणथि नागरिकहरूलाई सहलुलर्िमा एम्बलेुन्दस सेवा उपलब्ध गिाउन एम्बलेुन्दसको व्र्वस््थापनको 
लालग बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 ववलभन्न संघ संस््था ि्था अस्पिालहरूको सहकार्थिमा ववलभन्न िोगहरूको स्वास््थ्र् स्शववि सञ्चालन 
गनथि बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।

स्वास््थ्र् क्ेत्रको समग्र ववकासका लालग रु. ४ किो्ड १९ लाख ५० हजािरु. ४ किो्ड १९ लाख ५० हजाि बजेट ववलनर्ोजान गरिएको 
छ।

स्शक्ा स्शक्ा 
 स्शक्ा क्ेत्रमा सकािात्मक, गणुात्मक, नलिजामलुक ि परिविथिनको प्रत्र्क् अनभुलूि हनेु गिी 
आगामी आ.व. २०७९/८० लाई शैस्क्क गणुस्िि सदुृिीकिण अलभर्ान वर्थिशैस्क्क गणुस्िि सदुृिीकिण अलभर्ान वर्थिको रूपमा मनाइने 
कार्थिक्रमअनसुाि स्शक्ा क्ेत्रमा देहार्बमोस्जम पर्ाथिति बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
 � भौगोललक कदठनाई ि्था आविजाविका कािण अ्पठ्यािोमा पिेका ववद्ा्थवीलाई ववद्ालर्मा सहज 
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पहुँच सलुनस्चिि गनथिको लालग आवालसर् ववद्ालर् सञ्चालन गनने नीलिआवालसर् ववद्ालर् सञ्चालन गनने नीलि बमोस्जम जनप्रददप माध्मलमक जनप्रददप माध्मलमक 
ववद्ालमा आवलसर् ववद्ालर् लनमाथिणको लालग रु. २ किो्ड ५० लाखववद्ालमा आवलसर् ववद्ालर् लनमाथिणको लालग रु. २ किो्ड ५० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 
छ।

 �  िा्रिपलि शैस्क्क सधुाि कार्थिक्रम अन्दिगथिि जनप्रदीप माध्र्लमक ववद्ालर्, जनवप्रर् माध्र्लमक जनप्रदीप माध्र्लमक ववद्ालर्, जनवप्रर् माध्र्लमक 
ववद्ालर्, भगविी माध्र्लमक ववद्ालर् ि गरुुकूल वेदववद्ाश्रम माध्र्लमक ववद्ालर्को लालग ४ ववद्ालर्, भगविी माध्र्लमक ववद्ालर् ि गरुुकूल वेदववद्ाश्रम माध्र्लमक ववद्ालर्को लालग ४ 
कोठे भवनकोठे भवन लनमाथिण कार्थिलाई गणुस्िि कार्म गददै पूणथििा ददनको लालग  शशिथि अनदुानको रूपमा 
प्राति िकम न्दर्नु हनेु हदुाँ सो कार्थिका लालग ्थप रु. १ किो्ड २० लाख रु. १ किो्ड २० लाख बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ। 

 � लत्र-शवहद नमनुा माध्र्लमक ववद्ालर्मा नमनुा ववद्ालर् ववकास कार्थिक्रम अन्दिगथिि प्राववलधक धाि 
समेिका कक्ालाई फाइदा पगु्ने गिी लनमाथिणलधन अवस््थामा िहेको छात्रावासलाई सम्पन्न गनथिको छात्रावासलाई सम्पन्न गनथिको 
लालग ्थप रु. ९० लाखलालग ्थप रु. ९० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � आधािभिू ि माध्र्लमक िहका स्वीकृि दिबन्ददीका स्शक्क ि्था िाहि अनदुान स्शक्कको िलव 
भतिा ि प्रािस्म्भक बाल ववकास सहजकिाथि ि्था ववद्ालर् कमथिचािीको पारिश्रलमक लालग रु. ११ रु. ११ 
किो्ड ९६ लाख २२ हजािकिो्ड ९६ लाख २२ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � प्रािस्म्भक वाल ववकास केन्दद्रका सहजकथि िा ि्था ववद्ालर् कमथिचािीलाई न्दरू्निम पारिश्रलमक 
उपलब्ध सलुनस्चिि गनने नीलि बमोस्जम प्रािस्म्भक वाल ववकास केन्दद्रका सहजकथि िा ि्था ववद्ालर् प्रािस्म्भक वाल ववकास केन्दद्रका सहजकथि िा ि्था ववद्ालर् 
कमथिचािीको पारिश्रलमक वापि रु. ७५ लाखकमथिचािीको पारिश्रलमक वापि रु. ७५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � माध्र्लमक िह कक्ा (९-१०) ि्था आधािभिू िह कक्ा (६-८) मा अंग्रजेी, गस्णि ि ववज्ान अंग्रजेी, गस्णि ि ववज्ान 
ववर्र्को ववर्र्गि स्शक्क दिबन्ददीको कमीले स्शक्ण लसकाई वक्रर्ाकलापमा पिेको बाधा अन्दत्र् 
गनथि अंग्रजेी, गस्णि ि ववज्ान स्शक्ण सहर्ोग अनदुानका लालग रु. २६ लाख ४१ हजािरु. २६ लाख ४१ हजाि बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

  �� अध्र्क् शैस्क्क सधुाि कार्थिक्रमअध्र्क् शैस्क्क सधुाि कार्थिक्रम अन्दिगथिि सामदुावर्क ववद्ालर्का पवुथि प्रा्थलमक िहदेस्ख कक्ा 
५ सम्मका ववद्ा्थवीहरूको लालग अङ्ग्रजेी माध्र्मका पाठ्यपसु्िक लनुःशलु्क ववििण गनथि रु. ८ रु. ८ 
लाखलाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � सिकािी सेवामा प्रवेश गनथि चाहने र्स गाउँपाललकाका नागरिकहरूलाई उत्प्ररेिि गिी विीभन्ददा 
बिी सिकािी सेवामा प्रवेश गिाउने उद्ेश्र्का सा्थ लोकसेवा आर्ोग ि स्शक्ा सेवा आर्ोग कक्ा लोकसेवा आर्ोग ि स्शक्ा सेवा आर्ोग कक्ा 
सञ्चालनको लालग रु. २ लाखसञ्चालनको लालग रु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � ववद्ालर्मा प्राववलधक स्शक्ा ि प्रववलध मैत्री स्शक्ालाई जो्ड ददन अध्र्क् शैस्क्क सधुाि कार्थिक्रम 
अन्दिगथिि माध्र्लमक ववद्ालर्मा कम््पर्टुि स्शक्क िलवववद्ालर्मा कम््पर्टुि स्शक्क िलव अनदुानको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ। 
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 � खेल्दै लसक्दै कार्थिक्रमलाई सा्थथिकिा ददन अध्र्क् शैस्क्क सधुाि कार्थिक्रम अन्दिगथिि प्रािस्म्भक 
बाल ववकास केन्दद्रको कक्ा कोठा सधुाि गनथि रु. ४ लाखरु. ४ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � ववद्ा्थवीमा िहेको अन्दििलनवहि क्मिा प्रस्फुटन गिी ववद्ा्थवीलाई सजृनात्मक ि िचनात्मक 
बनाउने उदेश्र्का सा्थ गाउँपाललका लभत्रका ववद्ा्थवीहरूको बीचमा ववलभन्न अलिरिक्त वक्रर्ाकलाप 
सञ्चालन गनथिको लालग अध्र्क् शैस्क्क सधुाि अलिरिक्त वक्रर्ाकलाप सञ्चालनअध्र्क् शैस्क्क सधुाि अलिरिक्त वक्रर्ाकलाप सञ्चालनको अन्दिगथिि रु. ४ रु. ४ 
लाखलाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � सावथिजलनक ववद्ालर्का ववद्ा्थवीहरूलाई लनुःशलु्क पाठ्यपसु्िक ववििण गनथि रु. १६ लाख ९५ रु. १६ लाख ९५ 
हजािहजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

 � ववद्ा्थवीहरूलाई सामदुावर्क ववद्ालर्मा आकर्थिण गिी बालपोर्णको अवस््थामा सधुाि ल्र्ाउन  ल्र्ाउन  
कक्ा १ देस्ख ६ सम्मकक्ा १ देस्ख ६ सम्म अध्र्र्न गनने ववद्ा्थवीहरूको लालग ददवा खाजा कार्थिक्रमको लालग रु.  रु. 
४१ लाख ५५ हजाि४१ लाख ५५ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

  �� सामदुावर्क ववद्ालर्को संस््थागि क्मिा ववकास ि्था पिीक्ा सञ्चालन एवम ्ववद्ा्थवी मलु्र्ाङकन सामदुावर्क ववद्ालर्को संस््थागि क्मिा ववकास ि्था पिीक्ा सञ्चालन एवम ्ववद्ा्थवी मलु्र्ाङकन 
कार्थिलाई व्र्वस्स््थि ि प्रभावकािी बनाउन रु. १२ लाख रु. १२ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � ववद्ालर् सञ्चालन ि्था व्र्वस््थापनका गलिववलधहरू ्थप व्र्वस्स््थि ि प्रभावकािी बनाउनको 
लालग  ववद्ालर् सञ्चालन ि्था व्र्वस््थापन अनदुानमा रु. २८ लाख ९ हजाि ववद्ालर् सञ्चालन ि्था व्र्वस््थापन अनदुानमा रु. २८ लाख ९ हजाि बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

 � प्रलि ववद्ा्थवी लागिका आधािमा स्शक्ण लसकाइ सामग्री एवम ्कक्ा ८ को पिीक्ा व्र्वस््थापनको 
लालग रु. ७ लाख ९१ हजािरु. ७ लाख ९१ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

 � ववद्ालर्मा शैस्क्क गणुस्िि कार्म गनथि ववज्ान प्रर्ोगशाला लनमाथिण ि्था स््थापना, ICT ल्र्ाव 
सञ्चालन ि्था पसु्िकालर् लनमाथिणका सा्ैथ कार्थिसम्पादनमा आधारिि प्रोत्साहन अनदुानको लालग 
रु. ६९ लाखरु. ६९ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � सामदुावर्क ववद्ालर्मा अध्र्र्निि वकशोिअवस््थाका छात्राहरूलाई मवहनावािीका समर्मा समेि 
लनर्लमि ववद्ालर् उपस्स््थि गिाउनक लनशलु्क सेलनटिी ्पर्ा्ड ववििणको लालग रु. ७ लाख २३ रु. ७ लाख २३ 
हजाि हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � सावथिजलनक ववद्ालर्मा अध्र्र्निि ववद्ा्थवीहरूलाई छात्रवसृ्तिको लालग रु. ६ लाख ७६ हजाि रु. ६ लाख ७६ हजाि 
बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � शैस्क्क पहुँच सलुनस्चिििा, अनौपचारिक ि्था वैकस्ल्पक स्शक्ा कार्थिक्रम अन्दिगथिि गरुुकूल 
वेदववद्ाश्रम माध्र्लमक ववद्ालर् ि्था पञ्चमूल सामदुावर्क लसकाई केन्दद्र ि अन्दधाअन्दधी सामदुावर्क 
लसकाई केन्दद्रको लालग रु. १४ लाखरु. १४ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � लत्र शवहद नमनुा माध्र्लमक ववद्ालर्को क्रमागि भवन लनमाथिण ि्था प्राववलधक धाि िफथि को ल्र्ाव 
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व्र्वस््थापन अनदुानका लालग रु. ५० लाखरु. ५० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
 � स्शक्ामा नववन प्रववलधको प्रर्ोग गनथि सक्ने सक्म सवल ि प्रलिस्पधवी ि्था व्र्वसावर्क  स्शक्क 

ववद्ालर् कमथिचािी ि्था वाल ववकास सहजकिाथि स्शक्कको क्मिा अलभववृद्धका लालग ववलभन्न 
िाललम सञ्चालनको लालग रु. ४ लाखरु. ४ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � पिम्पिागि पिीक्ा प्रणालीमा सधुाि ि्था पिीक्ा सञ्चालन ि्था व्र्वस््थापन कार्थिलाई प्रभावकािी 
वनाउन रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � गरिव ि्था जेहेन्ददाि ववद्ा्थवीलाई हौसला प्रदान गिी स्शक्ण लसकाईमा उनीहरूलाई उत्प्ररेिि 
गनथि उत्कृटि ववद्ा्थवी सम्मान ि्था छात्रवसृ्ति कार्थिक्रमको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

 � स््थानीर् भार्ा, धमथि, संस्कृलि, रिलिरिवाज, नैलिकिा, उद्मशीलिा, भौगोललक ि्था ऐलिहालसक 
अवस््था श्रमको सम्मान, काननुी ववर्र् जस्िा ववर्र्वस्िकुो पठनपाठन गनने हेिलेु स््थानीर्  स््थानीर् 
पाठ्यक्रम लनमाथिण ववकास ि्था कार्ाथिन्दवर्नका लालग रु. ५ लाखपाठ्यक्रम लनमाथिण ववकास ि्था कार्ाथिन्दवर्नका लालग रु. ५ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � शैस्क्क सधुािका ववलभन्न ववर्र्मा प्रधानाध्र्पकसँगको छलफल ि्था अन्दिवक्रथि र्ाको लालग रु. ३ प्रधानाध्र्पकसँगको छलफल ि्था अन्दिवक्रथि र्ाको लालग रु. ३ 
लाख ३६ हजािलाख ३६ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � ववद्ालर्मा गनुथिपनने स-साना ममथिि कार्थिलाई सम्बोधन गनथिको लालग ववद्ालर् ममथिि कार्थिक्रम  ववद्ालर् ममथिि कार्थिक्रम 
सधुाि अन्दिगथिि रु. ५ लाखसधुाि अन्दिगथिि रु. ५ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � शैस्क्क गलिववलधलाई समर्बद्ध, लनर्लमि ि र्ोजनावद्ध िरिकाले सञ्चालनको लालग मागथिदशथिन गनने 
शैस्क्क र्ोजना लनमाथिणको लालग रु. २ लाखशैस्क्क र्ोजना लनमाथिणको लालग रु. २ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � आवश्र्किा ि औस्चत्र्का आधािमा ववद्ालर् समार्ोजन ि्था एकीकिण नर्ा ववद्ालर् स््थापना  ववद्ालर् समार्ोजन ि्था एकीकिण नर्ा ववद्ालर् स््थापना 
स्शक्क दिबन्ददी व्र्वस््थापन कक्ा ्थप घटको लालग कार्थिक्रम सञ्चालनको लालग रु. २ लाख स्शक्क दिबन्ददी व्र्वस््थापन कक्ा ्थप घटको लालग कार्थिक्रम सञ्चालनको लालग रु. २ लाख 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � ववद्ालर्मा सञ्चालन हनेु वावर्थिक कार्थिक्रमहरूलाई लनर्लमि ि प्रभावकािी बनाउन शैस्क्क शैस्क्क 
कार्थिपात्रो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखकार्थिपात्रो लनमाथिणको लालग रु. २ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � सकािात्म सोच, मैत्रीपूणथि व्र्वहाि, श्रमको सम्मान, अनशुासन, नैलिकिा, मर्थिदा जस्िा मानवीर् 
मूल्र् मान्दर्िा कार्म गनने ववर्र्मा उत्प्रणेा जगाउन ववद्ा्थवीसँग ववज् कार्थिक्रमको लालग रु २  ववद्ा्थवीसँग ववज् कार्थिक्रमको लालग रु २ 
लाखलाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � ववद्ालर्को समग्र पक्को ववकासमा नेितृ्वदार्ी भलुमकामा िहेका ववद्ालर् व्र्वस््थापन सलमलि ववद्ालर् व्र्वस््थापन सलमलि 
ि्था स्शक्क अलभभावक संघि्था स्शक्क अलभभावक संघका पदालधकािीको क्मिा ववकासका लालग रु. २ लाख क्मिा ववकासका लालग रु. २ लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 � कोलभ्ड १९ का कािण पगेुको शैस्क्क क्लि परिपिुणशैस्क्क क्लि परिपिुणका ववलभन्न कार्थिक्रम सञ्चालन गनथिको लालग 
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रु. १ लाख ५२ हजािरु. १ लाख ५२ हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
  �� उच्च स्शक्ामा सबैको पहुँच अलभववृद्धउच्च स्शक्ामा सबैको पहुँच अलभववृद्ध गनथि हाल सञ्चालनमा िहेका क्र्ाम्पसहरूलाई भौलिक ि्था 

शैस्क्क सदुृिीकिणको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
स्शक्ा क्ेत्रको समग्र ववकासका लालग रु. २० किो्ड ६७ लाख ४९रु. २० किो्ड ६७ लाख ४९ हजाि बजेट ववलनर्ोजान गरिएको 
छ।

सामास्जक संिक्ण, जेष्ठ नागरिक, मवहला ि्था बालबाललका सामास्जक संिक्ण, जेष्ठ नागरिक, मवहला ि्था बालबाललका 
�	 जेष्ठ नागरिकले देश, समाजलाई परु् र्ाउन ुभएको र्ोगदानको उच्च मूल्र्ाङ्कन गददै जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक 

सम्मान कार्थिक्रमसम्मान कार्थिक्रमको लालग रु. ५ लाख रु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 गाउँपाललका लभत्र िहेका सबै आमा समूहको नेितृ्व ि्था क्मिा ववकास, वक्रर्ास्शलिा अलभववृद्ध  

ि्था प्रोत्साहनको लालग रु. ८ लाख रु. ८ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। 
�	 दललि, जनजालिको उत््थान, ववकास ि्था सम्बद्धथिनको लालग दललि जनजालि सचेिना कार्थिक्रमदललि जनजालि सचेिना कार्थिक्रमको 

लालग रु. ४ लाखरु. ४ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 वहंसामा पिेका लैवङ्क समदुार्लाई उत््थानको लालग आधँीखोला गाउँपाललकामा लैवङ्क वहंसा 

लनवािण कोर् बनाउन रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 मवहला ि्था बालबाललकाको क्मिा अलभववृद्ध, शसस्क्तकिण ि एकल मवहला प्रोत्साहन कार्थिक्रमको 

लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 आफ्नो हेिचाह आफै गनथि नसक्ने वा श्रम गनथि नसक्ने अशक्त ि्था असहार् अपाङ् गिा भएका 

व्र्स्क्त, मवहला बालबाललकाको सहार्िा सामग्री ववििणको लालग रु. ४ लाखरु. ४ लाख बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 बालश्रम, बहवुववाह, लैवङ्क वहंसा छुवाछूि लगार्िका सामास्जक ववभेद ववरुद्धको सचेिना 
कार्थिक्रमको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 बालबाललकाको प्रलिभा ववकास, मनोिञ्नका लालग बाल ववकास कार्थिक्रमबाल ववकास कार्थिक्रम अन्दिगथिि रु. ५ लाख रु. ५ लाख 
बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 गाउँपाललकाका लभत्रका वदृ्धवदृ्धा एकल मवहला अपाङ् दललि बालबाललका लाई सामास्जक सिुक्ा 
ववििण गनथि नेपाल सिकािले िोके बमोस्जमको बजेट व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 जीवन स्िि अत्र्न्दि कमजोि भएका नागरिकको लालग सहर्ोगको लालग बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 गाउँपाललका लभत्रका ववपन्न ि्था गिीब घिपरिवािको लालग ित्काल सहार्िका लालग अन्दर् 
सामास्जक सहार्िा अन्दिगथिि रु. ५ लाख रु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
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स्डक/गोिेटो बाटो पूवाथिधािस्डक/गोिेटो बाटो पूवाथिधाि
 भौगोललक आबद्धिा कार्म गनथि, कृवर् ि्था उद्ोग व्र्वसार्को ववकास गनथि, आल्थथिक ववृद्ध हालसल 
गनथि सघाउ पगु्ने गिी स्डक क्ेत्रमा बजेट ववलनर्ोजन गिेका छौं। 
�	 गाउँपाललकाको नीलि ि्था कार्थिक्रम अन्दिगथिि गाउँपाललकाको केन्दद्र देस्ख सबै ६ वटै व्डा 

कार्ाथिलर्हरूमा पगु्ने बाटो स्ििोन्निी ि्था वपच गनने लक्षर्अनसुाि अगा्डी बिेका छौं। सोहीअनसुाि 
गाउँपाललकाको व्डा नं. ४ जोड्ने सेपि भस्र्ाथिङ बास्ङ्सङ् पञ्चासे बाटो (गि आ.व. को बहवुर्वीर् 
आर्ोजनाको दावर्त्व) को लालग संघीर् सिकािको साझेदािीमा गाउँपाललकाको समेि गिी रु. ३  रु. ३ 
किो्ड ५ लाखकिो्ड ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

�	 अन्दिपाथिललका स्डक सञ्ालको रूपमा िहेको सेिीदोभान लसम्खेि स्डकको स्ििोन्नलिको काम 
सम्पन्निाको लालग रु. ३५ लाखरु. ३५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 व्डा नं . ५ स्स््थि गाबाटे नाच्ने्डा्डा स्डक स्ििोन्नलिको लालग रु. १ किो्ड ३० लाखरु. १ किो्ड ३० लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 व्डा नं. २ स्स््थि जिेखोला भण््डाि्थमु्का म्डवुा ग्रालमण स्डक स्ििोन्नलिका लालग रु. १ किो्ड रु. १ किो्ड 
६० लाख६० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 संघीर् सिकािको साझेदािीमा गाउँपाललकाको समेि गिी जगु्ले गोगनपानी स्डक लनमाथिणको लालग 
रु. २ किो्डरु. २ किो्ड बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

�	 स्डक बो्डथि नेपाल अन्दििगि व्डा नं. २ मा िहेको कालीखोला स्वास््थ्र् चौकी लसहाले खोल्सी कालीखोला स्वास््थ्र् चौकी लसहाले खोल्सी 
स्डकस्डक स्ििोन्नलिको लालग रु. २६ लाखरु. २६ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 बाटो ममथिि सम्भािको लालग रु. ३० लाखरु. ३० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 नमनुा स्डक र्ोजनाको लालग रु. ३० लाखरु. ३० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 छहिे िङ्ुवा बाँगे कालाभैिव ्थान हुँदै पञ्चासे जाने पैदलमागथि लनमाथिणको लालग रु. १ किो्डरु. १ किो्ड बजेट 

ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 सघन सहिी ववकास कार्थिक्रम अन्दिगथिि सम्धीखोला पलुको मखु-सम्धीखोला-पोखिी्डाँ्डा जोड्ने 

मोटिबाटो स्ििोन्नलिको लालग रु. ४९ लाखरु. ४९ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 लनलमथिि स्डकको ममथिि सम्भािका लालग Length Worker को पारिश्रलमक ि्था औजाि खरिद 

कार्थिको लालग लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 आधँीखोला गाउँपाललकाले आ.व. २०७९/०८० को लालग सबै व्डालाई ददएको लसललङ अनसुाि 
छनौट भई प्राति हनु आएका पूवाथिधाि ववकासका कार्थिक्रमहरू देहार् अनसुाि हनेु गिी बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ-
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आधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. १ अन्दिगथििआधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. १ अन्दिगथिि
	� बेझाङ ठा्डो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� छहिामा्थी भरु्ाल प्रलिक्ालर् सम्मको गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख 
	� स्कुल देखी वज्र्लन्डाँ्ड देखी कुल मस्न्ददि हुँदै ्डहिेदेउिाली पैदल मागथि लनमाथिणको लालग रु. २ रु. २ 

लाखलाख
	� िल्ला्थि जाने भल पानी लनर्न्दत्रण ि्था गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� वहले िकाल्थोक लत्रवेणी दतेिलोटे मोटिबाटो स्िि उन्निीको लालग रु. १० लाखरु. १० लाख

आधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. २ अन्दिगथििआधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. २ अन्दिगथिि
	� बोझाबाट दलीिवस्िी जाने मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख
	� स्शिखोला ठुल्िुङ्ा गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� झ्र्ापेटािी पलुको मखु गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� िािामाटा गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� काफलटािी घ्ेडिी गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� दोववल्ला देखी कोइिाले सम्म गोिेटोबाटो ि्था िािवाि लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� ्थमुखोला देखी कालीखोला सम्म मोटिबाटो स्ििउन्निी लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� ्डहिे प्रा.वव. देखी साउनेपानी गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� लसिलसिेबाट ब्र्ा्डको पछुािसम्म गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख

आधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं ३ अन्दिगथििआधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं ३ अन्दिगथिि
	� पाख्ीबोट िाव्रिर् मा लब हदैु व्डा कार्ाथिलर् सम्म मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख
	� पास्त्लखेि देखी मनकामना मस्न्ददि जाने गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� मजवुादेखी िाव्रिर् मा वव सम्म गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि
	� मोहनचेस देखी लिवािी गाउँ सम्मको मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� काहिेु्डाँ्डा माझखेि गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� पकुथि ट धाङ्धङु् अन्दधाअन्दधी मा वव सम्म गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� बासे्डाँ्डा सालघािी गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� दोववल्ला घमुाउने चौपािी पत्र्ान सम्म गोिेटो बाटो ममथििको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� सल्ले्डाँ्डादेस्ख काभ् ेपोखिी सम्म गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� ्डा्डाको फेि साह्ुडाँ्डा हदैु पत्र्ानसम्म गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि
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	� मोटिबाटो देस्ख लसिाने घि हदैु ध्वेुको घ्ेडिे सम्म गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� पत्र्ाि िािामाटा गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि
आधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. ४ अन्दिगथििआधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. ४ अन्दिगथिि
	� वै्डाघाट रिमालस्वािा श्रवणकुमाि पंचासे मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख
	� लौसीबोट गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� िानाभाट चोक पलुको मखु गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� िोलको ल्डलदेखी िा्डखकथि  गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� लाम्चे िंुगा वपङ्हाले गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाख. २ लाख
	� रिमालस्वािा गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� ओ्डाि मूलावािी कोठछी मोटिबाटो स्ििोन्नलिको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख
	� नािीकोट गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� वप्पलेदेखी वाङ्ेटािी हदैु कट्ी सम्म गोिेटोबाटो (ठा्डस्वािादेखी हेल््थपोटि गोिेटोबाटो) लनमाथिणको  

लालग रु. २ लाख ५० हजािरु. २ लाख ५० हजाि
	� सेपि अगाथिदी कमेिे रिमालस्वािा मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाख ५० हजािरु. २ लाख ५० हजाि

आधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. ५ अन्दिगथििआधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं. ५ अन्दिगथिि
	� स्शवजी मागथि मोटि बाटो ममथिि सम्भािको लालग रु. २ लाख ५० हजािरु. २ लाख ५० हजाि
	� िाहलु ्डाँ्डा गौँ्ेड मोटिबाटो स्ििोन्नलिको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� आरुबोट सल्लाघािी जाने गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� खौिेटा मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख
	� आईिे खोला स्र्ानी बिारे् मोटिबाटो स्ििोन्नलिको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख
	� छहिे गहिेिा मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख
	� लनन्ददेखोलाबाट ्थानीको ्थानसम्म जाने गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� कृवर् अगजन देवकोटा ्थि मोटिबाटो स्ििोन्नलिको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख 
	� भञ्र्ाङ गहिे लनस्िी मोटिबाटो स्ििोन्नलिको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख
	� भञ्र्ाङ लनस्स्ि कृवर् वेसी मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. ४ लाखरु. ४ लाख
	� ्डाँ्डा्थि मोटिबाटो लनमाथिणको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख
	� गवहिाबाट जर् ब.्थापाको घिसम्म जाने गोिेटोबाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख 
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आधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं ६ अन्दिगथििआधँीखोला गाउँपाललकाको व्डा नं ६ अन्दिगथिि
	� फापि्थमु टोलमा काउले गोिेटो बाटो लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख
	� सम्धीखोला मोटि बाटो लनमाथिण र्ोजनाको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� छापा लसम्ले मोटि बाटो र्ोजनाको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� लनबवुाबोट टोलमा सनु्दटािी गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� द्राद्रा स्चलाउने खकथि  गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� ्थमु्का द्राद्रा गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� पािीखोला मोटि बाटो र्ोजनाको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख
	� कोलट पैनीवािी गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� ठकुिी टोल गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� ्डाँ्डा्थि वव.क. टोल गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि
	� अम्बोट मोटि बाटो र्ोजनाको लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि
	� वटकाजा टोलमा पस्ण््डिको चौिािा सामदुावर्क भवन गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� वटकाजा टोलमा सामदुावर्क भवन वव.क. टोल गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� टािी गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� समीको रुख खौलेघि गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� चौििादेस्ख लसन्नाि गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� िड्ान गोिेटो बाटो लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख
	� गाउँपाललकाका ग्रामीण बाटोहरूको स्ििोन्निी गिी सबै मौसममा लनबाथिध रूपमा र्ािार्ािका 

साधनहरू सञ्चालन गनथि रु. १ किो्डरु. १ किो्ड बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

भवन भवन 
 गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीर् भवन, सवपङ कम््पलेक्स सवहिको बहउुद्ेश्र्ीर् सभा हल, व्डा 
कार्ाथिलर् भवन, आमा समूह भवन लगार्िका भवनहरू लनमाथिण गनथि बजेट ववलनर्ोजन गिेका छौं। 
�	 सहज सावथिजलनक सेवा प्रवाहको लालग गाउँपाललकाको अत्र्ाधलुनक ि्था सवुवधा सम्पन्न प्रमखु 

प्रशासकीर् भवनको सिुक्ा ि्था व्र्वस््थापनका लालग कार्ाथिलर् कम्पाउण््ड वाल लगार्ि 
लनमाथिणको लालग रु. ३० लाखरु. ३० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 सेवा प्रवाहलाई ्थप लछटो छरििो ि आधलुनक बनाउने नीलि ि्था कार्थिक्रमअनसुाि व्डा नं. २ 
को व्डा कार्ाथिलर् भवनको लालग क्रमागि र्ोजनाका लालग रु. ७३ लाखरु. ७३ लाख बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।
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�	 सावथिजलनक शौचालर् लनमाथिणको लालग रु. १० लाखरु. १० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं १ को पंचमलु िलेवपपल टोलमा मालनकेश्वािा सामदुावर्क भवन लनमाथिणको लालग रु. २ रु. २ 

लाखलाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 माझकटेिी िाजास्वाँिा सामदुावर्क भवन सम्पन्न गनथिको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन 

गरिएको छ।
�	 छहिामा्थी मजवुा टोलको टोल ववकास संस््थाको सौचालर् लनमाथिण ि्था फलनथिचि व्र्वस््थापन 

लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं. २ को स्शवालर् आमा समहु भवन सम्पन्न गनथिको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन 

गरिएको छ।
�	 उखबुािी टोल स्स््थि देववस््थान मस्न्ददिमा शौचालर् लनमाथिण गनथिको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट 

ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 लिललम दगुाथि मस्न्ददिमा शौचालर् लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं. ४ स्स््थि श्रवणकुमाि टोलमा गैिी चौिािो प्रलिक्ालर् लनमाथिणको लालग रु. १ लाख ५० रु. १ लाख ५० 

हजािहजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं. ६ लालीगिुाँस टोलमा सेिा सामदुावर्क भवन लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट 

ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 कल्र्ान ्डाँ्डा टोलमा समाज घि भान्दसा लनमाथिणको लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि बजेट 

ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 भदु्रमुपोला टोलमा गमु्बा कैद ुघि लनमाथिणको लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि बजेट ववलनर्ोजन 

गरिएको छ।
�	 गाउँपाललका लभत्र बसोबास गनने जनिाको सिुस्क्ि आबासको हकलाई प्रत्र्ाभिू गददै सिुस्क्ि 

नागरिक आवास कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििाको लालग आवास व्र्वस््था कार्थिकमथिको लालग रु. १ रु. १ 
लाखलाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

खानेपानीखानेपानी
 आधािभिू खानेपानी सबै बस्िीमा परु् र्ाउन ×एक घि एक धािा�×एक घि एक धािा� कार्थिक्रमलाई लनिन्दिििा ददएका 
छौं। गाउँपाललका लभत्र सबै जनिाको घिमा आधािभिू खानेपानी परु् र्ाउने गिी गाउँपाललकाले संघीर् 
सिकाि ि प्रदेश सिकािको साझेदािीको सा्थमा आर्ोजना सञ्चालन गनने गिी ×एक घि एक धािा�×एक घि एक धािा�को 
नीलि अनरुूप बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।
�	 जनिाको आवश्र्किा अनसुाि मागको आधािमा खानेपानीको लालग रु. २० लाखरु. २० लाख बजेट 
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ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 खानेपानी सेवा ववस्िाि ि्था पनुस््थाथिपना कार्थिक्रम अन्दिगथिि बहृि आधँीखोला खानेपानी आर्ोजना, 

आधँीखोला गा.पा १-६ को लालग रु. ३५ लाखरु. ३५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 सम्भाव्र् ठाउँको अध्र्र्न गिी आधँीखोलमा ललस्फ्टङ् खानेपानी आर्ोजनाको लालग रु. २० लाख  रु. २० लाख 

बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं. ३ स्स््थि फ्वासे कुवा ममथिि ि्था संभािको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 

छ।
�	 गहेुले खाल्टा पधेिो ममथििको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 िाधेको बािी खानेपानी ममथिि ि्था संभाि लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 

छ।
�	 कमेिेपानी कुवा लनमाथिणको लालग रु. १ लाख ५० हजािरु. १ लाख ५० हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 छिछिे िल्लो पधेिो लनमाथिणका लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 अ्ेडखाल्टा खानेपानी ममथिि संभािका लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 भिेुखोला िाव्रिर् मा.वव. खानेपानी ममथििका लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 कुवापानी देस्ख िाव्रिर् मा वव पवुा्डाँ्डा दजवी टोल ललस्फ्टङ् खानेपानी र्ोजनाका लालग रु. १ लाख रु. १ लाख 

५० हजाि५० हजाि बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं. ४ मा दह खानेपानी ममथििका लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 दह ठुलाखेि टोलमा लिलाहाि पधेिो ममथििका लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं. ४ मा भैपरि आउने खानेपानी ि्था लसचाई ममथििका लालग रु. २ लाख ५० हजािरु. २ लाख ५० हजाि बजेट 

ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं. ६ दाद्रामा खानेपानी ममथििका लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

लसँचाई लसँचाई 
�	 लसँचाइ नपगेुका खेिहरूमा जनिाको आवश्र्किा अनसुाि मागमा आधारिि लसँचाइको लालग रु. रु. 

४० लाख४० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 छहिे गैिाबस्िी लसँचाई पोखिी लनमाथिण र्ोजनाको लालग रु. ४० लाखरु. ४० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 

छ।
�	 व्डा नं. २ मा बिुोकुलो महुान लनमाथिणको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 गाउँपाललका व्डा नं. ३ मा पात्लेखेि लसचाई आर्ोजनाको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन 

गरिएको छ।
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�	 व्डा नं. ४ मा अगाथिदी खेि लसचाई र्ोजनाको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं ६ स्स््थि काँल्ला लसँचाई र्ोजनाको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

ऊजाथिऊजाथि
 उज्र्ालो आधँीखोला को संकल्प पूिा गनथि नवीकिस्णर् ऊजाथिको प्रर्ोग ि्था उत्पादनमा जो्ड 
ददइने छ।  
�	 गाउँपाललका लभत्र िहेको लबद्िु प्रसािण लाइनलाई व्र्वस्स््थि गनथि ववद्िु सधुाि कार्थिक्रमको 

लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ। 
�	 एल पी ग्र्ाँस ववस््थापन जैववक रूपमा िहेका बार्ोग्र्ास, गोबिग्र्ाँस लगार्िका स््थानीर् 

साधन श्रोिलाई परिचालन गिी वैकस्ल्पक ऊजाथिको उत्पादनमा जो्ड ददनको लालग रु. ५ लाख रु. ५ लाख 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 िाव्रिर् ग्रामीण ि्था नवीकिणीर् उजाथि कार्थिक्रम अन्दिगथिि नवीकिणीर् ऊजाथि प्रवलध ज्डान 
(वार्ोग्र्ाँस/ववद्िुीर् चलुो/सधुारिएको चलुो/सौर्थि ऊजाथि)को लालग रु. ८ लाखरु. ८ लाख ववलनर्ोजन 
गरिएको छ। 

जलाधाि संिक्ण वन, वािाविण, सिसफाइ ि्था फोहोि मैला व्र्वस््थापनजलाधाि संिक्ण वन, वािाविण, सिसफाइ ि्था फोहोि मैला व्र्वस््थापन
 पारिस्स््थलिक प्रणालीको संिक्ण गददै जैववक ववववधिा कार्म िा्य न बजेटमा व्र्वस््था गरिएको 
छ। 
�	 पानीको स्ोिको ददगोपनको लालग पिुाना कुवा महुान ि्था पोखिीहरूको ममथिि सम्भाि एवम ् 

संिक्ण गनुथिको सा्ैथ पोखिी पनुभथििण बनाउने र्ोजनाको लनिन्दिििा ददनको लालग रु. ३ लाख रु. ३ लाख 
बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 स्वच्छ आधँीखोला गाउँपाललका लनमाथिण अलभर्ान अन्दिगथिि फोहोिमैलाको ददगो ि प्रभावकािी 
व्र्वस््थापनका लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 जलचि प्राणी ि पारिस्स््थलिक प्रणालीलाई सन्दिलुन बनाउन आधँीखोलामा माछाका भिुा छोड्नको 
लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 सामदुावर्क वनको संिक्ण, प्रवद्धथिन ि्था उपर्ोग बजेटले जो्ड ददएका छौं।
�	 सामदुावर्क वन उपभोक्ता सलमलिलाई अलभमखुीकिण िाललम ददइने छ।
�	 लबसाउने चौिािीको नािालाई सा्थथिकिा प्रदान गनथिका लागी गाउँपाललका लभत्रका बि पीपल िहेका 

चौिािीको संिक्णको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 वकृ्िोपण कार्थिक्रम सञ्चालन गनुथिको सा्ैथ वन क्ेत्रमा उपलब्ध हनेु स्चिाइिो, अलम्सो, कुरिलो, 
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लौसी, वेद बाँस जस्िा ववलभन्न प्रजालिका रुख लबरुवा एवं ज्डीबटुीलाई व्र्वसावर्क खेिी िफथि  
उन्दमखु गिी आर् आजथिनको माध्र्म बनाउन रु. २ लाखरु. २ लाख बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 व्डा नं. १ पंचमलुमा सचुना केन्दद्र, सोलि बतिी ि फोहोि मैला व्र्वस््थापन र्ोजनाको लालग रु. रु. 
६ लाख६ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 व्डा नं. २ स्स््थि म्डवुा टोलमा सनुाि गाँउ देखी िुङ्ा्ेड सम्म िल व्र्वस््थापन व्र्वस््थापन 
र्ोजनाको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 गाउँपाललका लभत्र फोहोिमैला व्र्वस््थापन ि्था सिसफाइ कार्थिक्रमको लालग रु. ५ लाख रु. ५ लाख 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 खानेपानी सिसफाइ ि्था िल ववकाश र्ोजना ्थमुको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 उखवुािी टाप ुटोलमा िल व्र्व्र्स््थापन र्ोजनाको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

खेलकुद खेलकुद 
 स्वच्छ जीवनको लालग खेलकुदस्वच्छ जीवनको लालग खेलकुद भन्ने अलभर्ान अन्दिगथिि खेलले खेल्ने व्र्स्क्त, समाज ि लसंगो 
गाउँपाललकाको गौिव बिाउने अलभप्रार्का सा्थ खेलकुद क्ेत्रको ववकासका लालग बजेटमा व्र्वस््था 
गरिएको छ।
�	 जहाँ र्बुा त्र्हाँ खेलकुद भन्ने मूल उद्ोर्का सा्थ र्बुाहरू को शािीरिक ि मानलसक सन्दिलुन 

कार्म गनने ि समाजमा सकािात्मक सोचको ववकास गनने अलभप्रार् स्वरुप खेल खेल्ने व्र्स्क्त, 
समाज ि लसंगो गाउँपाललकाको गौिव बिाउन खेल मैदान लनमाथिणको लालग रु. १० लाख  रु. १० लाख 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 अध्र्क् कप िलनङ स्शल््ड प्रलिर्ोलगिा ि्था ववववध सांस्कृलिक कार्थिक्रम रु. ८ लाख रु. ८ लाख बजेट 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 िा्रिपलि िलनङ स्शल््ड प्रलिर्ोगीिा रु. १ लाख रु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	�	 जहाँ र्वुा त्र्हाँ खेलकुदजहाँ र्वुा त्र्हाँ खेलकुद भन्ने मूल उद्ोर्का सा्थ र्वुाहरूको शािीरिक ि मानलसक सन्दिलुन 

कार्म गनने ि समाजमा सकािात्मक सोचको ववकास गनने अलभप्रार् स्वरूप र्वुासँग खेलकुद र्वुासँग खेलकुद 
कार्थिक्रमको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

अन्दर् पूवाथिधािअन्दर् पूवाथिधाि
�	 व्डा नं. २ स्स््थि जाईखोला कल्भटथिजाईखोला कल्भटथि लनमाथिणको लालग रु. ७१ लाखरु. ७१ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 

छ।
�	 भैपिी आउने पूजँीगि खचथि ि्था पूवाथिधाि लनमाथिण गनथि रु. १ किो्डरु. १ किो्ड बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
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�	 समपूिक कोर्को लालग रु. ५० लाखरु. ५० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 लनमाथिण सामग्री प्रर्ोगशाला (लसलभल ल्र्ाव स््थापना)को लालग रु. ८ लाखरु. ८ लाख बजेट ववलनर्ोजन 

गरिएको छ।
�	 व्डा नं. १ स्स््थि गोपालका घिनेिका दईु खोलालाई व्र्वस््थापन ि्था बखने धािाको खोलामा 

पलु लनमाथिणको लालग रु. २ लाखरु. २ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 झोलङु्े पलु क्ेत्रगि कार्थिक्रम अन्दिगथिि रु. ३० लाखरु. ३० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं १ स्स््थि ्थमु बस्िी संिक्णका लालग रु. १ लाख रु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

काननुकाननु
�	 मेललमलापको माध्र्मबाट सामास्जक एकिामा जो्ड ददने संर्न्दत्रको रूपमा िहेको आधँीखोला 

गाउँपाललकाको न्दर्ावर्कसलमलिको प्रभावकािीिा बिाउन अलभमखुीकिण िाललम, कार्थिक्रम न्दर्ावर्क 
सलमलि सस्चवालर्, स््थानीर् िह न्दर्ावर्क सलमलि संस््थागि ववकास काननुी पिामशथि मेललमलाप 
कक् ि्था इजलास लनमाथिण ि्था कार्थिक्रम को लालग रु. २० लाखरु. २० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको 
छ।

संस्कृलिसंस्कृलि
�	 ऐलिहालसक चा्ड पवथि, मेला महोत्सव, पूजा पाठ, खेलकुद ि्था सांस्कृलिक कार्थिक्रम जोगाउन 

लगार्ि संस्कृलि कार्थिक्रम चा्डपवथि, मेला महोत्सव, ददवसको संिक्ण ि्था सम्बधथिनको लालग रु.  रु. 
१० लाख १० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 पिम्पिागि भार्ा कला संस्कृलि संवधथिन ि्था संिक्णको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

सहकािी सहकािी 
 सहकािी सँगको समन्दवर्, सहकािी संस््थाहरूको दावर्त्व काम किथिव्र् ि्था स््थानीर् सिकािको 
नीलिमा समावेश गिाउन सहकािी संस््थाका पदालधकािी ि्था कमथिचािीहरूलाई अलभमखुीकिण िाललम 
ि्था सहकािी शाखा व्र्वस््थापनको लालग रु. ३ लाखरु. ३ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

सामास्जक सिुक्ा, िाव्रिर् परिचर्पत्र ि्था पञ्ीकिणसामास्जक सिुक्ा, िाव्रिर् परिचर्पत्र ि्था पञ्ीकिण
�	 िाव्रिर् परिचर्पत्र ि्था पञ्ीकिण जन्दम, मतृ्र् ुि्था वसाइसिाइ कार्थिक्रमलाई ्थप व्र्वस्स््थि गनथि 

रु. १० लाखरु. १० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
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�	 सामास्जक सिुक्ा ि्था पञ्ीकिण सम्बन्दधी सचेिा ि्था क्मिा ववकास कार्थिक्रम ि परिचर्पत्र 
छपाईको लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

ववपि ्व्र्वस््थापन ववपि ्व्र्वस््थापन 
�	 प्राकृलिक प्रकोपको कािण हनु सक्ने क्लिको न्दर्लुनकिण लालग उद्धाि, िाहि, पनुलनथिमाथिण 

व्र्वस््थापन गनथि ववपि ्व्र्वस््थापनको लालग रु. ३० लाख रु. ३० लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 व्डा नं. ४ स्स््थि श्रवणकुमाि टोलमा श्रवण आधािभिू ववद्ालर्को पवहिो लनर्न्दत्रण ि्था 

फलनथिचिको लालग रु. १ लाखरु. १ लाख बजेट ववलनर्ोजन गरिएको छ।

कार्ाथिलर् सञ्चालन, सावथिजलनक सेवा प्रवाह एवम ्संस््थागि ववकासकार्ाथिलर् सञ्चालन, सावथिजलनक सेवा प्रवाह एवम ्संस््थागि ववकास
�	 सावथिजलनक सेवा प्रवाहलाई चषु्ि दरुुस्ि  प्रववलध मैत्री बनाउनको लालग कमथिचािीलाई िाललम प्रदान 

गरिनेछ। आधँीखोला गाउँपाललकामा कार्थििि इमान्ददाि ि दक् किाि सेवाका कमथिचािीहरूको 
आल्थथिक वर्थि २०७८/७९ मा सेवामा लनिन्दिििा कार्म गनने व्र्वस््था लमलाइएको छ। सा्ैथ 
भववष्र्मा समेि सेवा वर्थि ि्था दक्िाको आधािमा उनीहरूको प्रोत्साहनको ववर्र्लाई गाउँपाललकाले 
प्रा्थलमकिामा िाखेको छ। छात्रवसृ्ति, लमलापत्र, आल्थथिक सहार्िा, अपाङ् परिचर्पत्र एवम ्
अस्घल्लो आल्थथिक वर्थिमा लनुःशलु्क रूपमा प्रदान गरिएको सेवालाई लनिन्दिििा ददइएको छ। 

�	 सहज सावथिजलनक सेवा प्रवाहको लालग गाउँपाललकाको अत्र्ाधलुनक ि्था सवुवधा सम्पन्न 
गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासलनक भवन व्र्वस््थापन गिी संचालन गनथिको लालग रु. ३० लाख रु. ३० लाख 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 उपभोक्ता सलमलि माफथि ि गरिने कामको ्थप प्रभावकारििाको लालग उपभोक्ता सलमलि क्मिा 
अलभववृद्ध िाललम एवम ्अनदुानको लालग रु. १० लाखरु. १० लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 घि सूस्चकिण अलभर्ान अन्दिगथिि िाजस्व संकलन अलभर्ान कार्थिकमथिको लालग रु. ५ लाख रु. ५ लाख 
ववलनर्ोजन गरिएको छ।

�	 सामदुावर्क वन व्र्वस््थापन अलभमखुीकिणको लालग बजेट ववलनर्ोजन गिेका छौं। 

सूचना ि्था संचाि प्रववधीसूचना ि्था संचाि प्रववधी
�	 गाउँपाललकाको ववलभन्न व्डामा फ्ी वाईफाई जोनको व्र्वस््था गनथिको लालग रु. १० लाख रु. १० लाख 

ववलनर्ोजन गरिएको छ।
�	 गाउँपाललकाका सबै कार्ाथिलर्हरूलाई इन्दटिनेटको माध्र्मबाट Networking गददै E-governance 

सेवा प्रािम्भ गनथि र्सै वर्थि सबै व्डा, स्वास््थ्र् चौकी ि माध्र्लमक ववद्ालर्मा इ-हास्जिीको लालग  
रु. ६ लाखरु. ६ लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।
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�	 गाउँपाललका लभत्र िहेका सम्पूणथि घिधिुीलाई ल्डस्जटलाईज््ड िरिकाले सूचीकिण गददै लभलेज 
प्रोफाइलको लालग रु. १० लाखरु. १० लाख ववलनर्ोजन गरिएको छ। 

�	 बजाि क्ेत्रमा हनेु स्डक दघुथिटना, चोिी ्डकैिीको लगार्िका अपिालधक वक्रर्ाकलापको प्रत्र्क् 
लनगिानीका लालग म्ुयर् बजाि केन्दद्रमा लस सी वटलभ ज्डानका लालग रु. १० लाखरु. १० लाख ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 कार्ाथिलर्का सवै शाखाहरूमा आवश्र्क सफ्टवर्ि ज्डान गिी कार्ाथिलर्लाई प्रववलध मैत्री बनाउदै 
कागज वववहन कार्ाथिलर् बनाउनका लालग सफ्टवेर्ि खरिदका लालग रु. ५ लाखरु. ५ लाख ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।

�	 ववद्िु आपूलिथि नभएको समर्मा सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहोस ्भन्नको लालग सबै व्डा कार्ाथिलर् ि्था 
स्वास््थ्र् चौकीहरूमा Solar Power Backup ज्डानका लालग रु. १० लाखरु. १० लाख ववलनर्ोजन गरिएको 
छ।

�	 गाउँपाललका कार्ाथिलर्मा ल्डस्जटल लभल्डर्ो ल्डस््पले सवहिको नोवटस बो्डथि ज्डानका लालग रु. ७ रु. ७ 
लाखलाख ववलनर्ोजन गरिएको छ।

 कमथिचािी पारिश्रलमक िलव ि्था अन्दर् भतिा, पदालधकािी सवुवधा भतिा, कार्ाथिलर्मा सेवा प्रवाहमा 
आवश्र्क गनने ववववध ववर्र् सँग सम्बस्न्दधि कार्ाथिलर् सञ्चालन, कार्थिक्रम खचथि, व्डा कार्ाथिलर् सञ्चालन 
खचथि स्वास््थ्र्, शाखा कृवर् शाखा, पश ुशाखा, िाजश्व शाखा, प्रशासन शाखा, लेखा शाखा, प्राववलधक 
शाखा, जनप्रलिलनलध सस्चवालर्, न्दर्ावर्क सलमलि, र्ोजना शाखामा हनेु कार्ाथिलर् सञ्चालन खचथि, आल्थथिक 
सहार्िा, िुवानी, सञ्चाि, इन्दधन, अन्दर् सेवा शलु्क, सञ्चाललि सामाग्री एवम ् मेलसनिी समान ममथिि, 
अनगुमन मलु्र्ांकन, भ्मण, पसु्िक पत्रपलत्रका, छपाइ अलभमखुीकिण िाललम, ववववध खचथि, सेवा पिामशथि 
खचथि ि गाउँपाललका ि्था अन्दर् प्रशासलनक खचथिको लालग रु. ६ किो्ड ६३ लाख रु. ६ किो्ड ६३ लाख बजेट ववलनर्ोजन 
गरिएको छ।
�	 आल्थथिक प्रशासन शाखा, र्ोजना शाखा, िाजश्व शाखा लगार्ि अन्दर् शाखा आधलुनक प्रववलध 

सवहिको सफ्टवेर्ि प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएकोमा त्र्सको लालग कमथिचािीलाई पनुिाथिजगी 
िाललम ददन बजेटमा व्र्वस््था गरिएको छ।

�	 नवौं ि दशौं गाउँसभाद्ािा आल्थथिक वर्थि २०७८/७९ को लालग स्वीकृि भएको बजेट ि्था कार्थिक्रम 
ि कार्थिपाललकाको बैठकबाट छनौट गिी कार्ाथिन्दवर्न भएका सबै र्ोजना ि्था कार्थिक्रमहरू समेि 
र्स एघािौं गाउँसभाबाट अनमुोदन सवहि स्वीकृि गनने प्रस्िाव पेश गरिएको छ। 

�	 ववलभन्न भैपिी आउने ववपि ्व्र्वस््थापन खचथि ि्था प्रकोप व्र्वस््थापन कोर्बाट भएको सम्पूणथि खचथि 
र्सै एघािौं गाउँसभाबाट अनमुोदन सवहि स्वीकृि गनने प्रस्िाव पेश गरिएको छ। 
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आल्थथिक ऐन ि ववलनर्ोजन ऐन आल्थथिक ऐन ि ववलनर्ोजन ऐन 
�	 आधँीखोला गाउँपाललकाको आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को अ्थथि सम्बन्दधी प्रस्िावलाई कार्ाथिन्दवर्न 

गनथिका लनस्म्ि  स््थानीर् कि दस्ििु, शलु्क संकलन गनने, छुट ददने ि्था आर् संकलनको प्रशासलनक 
व्र्वस््था गनथि नेपालको संववधानको धािा २२८ को उपधािा २ बमोस्जम कार्थिपाललकाबाट 
स्वीकृि गिी र्स गाउँसभा समक् आल्थथिक ववधेर्आल्थथिक ववधेर्क ि सोका अनसूुचीहरू स्वीकृिका लालग र्सै 
सा्थ पेश गरिएको छ।

�	 आधँीखोला गाउँपाललका, स्र्ाङ्जाको आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को सेवा ि कार्थिहरूको लालग 
सस्ञ्चि कोर्बाट केही िकम खचथि गनने अलधकाि ददन ि सो िकम ववलनर्ोजन गनथि वाञ्छनीर् 
भएकोले, नेपालको संववधानको धािा २२९ को उप-धािा (२) बमोस्जम कार्थिपाललकाबाट स्वीकृि 
गिी र्स गाउँसभा समक् ववलनर्ोजन ववधेर्क ववलनर्ोजन ववधेर्क र्सै सा्थ सम्लग्न गिी स्वीकृलिका लालग पेश 
गरिएको छ।

सभाध्र्क् ज्रू् एवं आदिणीर् उपस्स््थि महानभुावहरू,सभाध्र्क् ज्रू् एवं आदिणीर् उपस्स््थि महानभुावहरू,
 हामीले प्रस्ििु गिेको आगामी आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को आर् व्र्र् अनमुान बजेट 
कार्ाथिन्दवर्नबाट संक्रामक लगार्ि सबै प्रकािका िोगहरूबाट नागरिकको जीवन िक्ा गनथि स्वास््थ्र् 
प्रणाली सदुृि ि सबल हनेु, गणुस्ििीर् ि जीवन उपर्ोगी स्शक्ाको पहुँच अलभववृद्ध हनेु, श्रम शस्क्तलाई 
काम ि्था िोजगाि सलुनस्चिि हनेु ि सबै नागरिकले िाज्र्बाट क्रमशुः सामास्जक सिुक्ा एवम ्संिक्णको 
अवसि प्राति गनने व्र्वस््थाबाट समनु्नि, सभ्र्, ससंुस्कृि ि न्दर्ार् पूणथि समाज लनमाथिणमा महत्वपूणथि र्ोगदान 
पगु्ने अपेक्ा ललएको छु।
 स््थानीर् सिकाि बनेको अवलधमा ख्डा गरिएको आल्थथिक ि्था सामास्जक ववकासको जगमा टेकेि 
आगामी आल्थथिक वर्थिको बजेटले समदृ्ध आधँीखोला सखुी आधँीखोला बासीको आकांक्ा हालसल गनथि 
नर्ाँ उत्साहका सा्थ अस्घ बढ्न प्ररेिि गनने ववश्वास ललएका छौं। सबै िाजनीलिक दल, जनप्रलिलनलध, 
सामास्जक संघ संस््था, लनजी क्ेत्र ि्था नागरिक समाजलाई र्ो उद्ेश्र् प्रालति िफथि  सहकार्थिको लालग 
हाददथिक अवपल ि आह्ान गदथिछु।
 आल्थथिक  परिस्स््थलिको कािण िाजस्वमा कमी गाउँपाललकाको अनमुालनि आर् एवम ्िाजश्व प्राति 
हनु नसकेको खण््डमा र्ोजना ि्था कार्थिक्रम आगामी आल्थथिक वर्थि कार्ाथिन्दवर्न एवम ्स्ोि सलुनस्चिििा 
गनथि नसकेमा त्र्स्िा आर्ोजनाहरू आल्थथिक वर्थि २०८०/८१ मा कार्ाथिन्दवर्न हनेुछन।् 
 र्सै बजेटको परिलधलभत्र िहेि आ.व. २०७९/०८० का र्ोजनाहरू संचालन हनेुछन।् पूवाथिधाि 
िफथि का र्ोजनाहरू फाल्गनु मसान्दिसम्म ि अन्दर् कार्थिक्रमहरू जेष्ठ मसान्दिसम्म कार्ाथिन्दवर्न भै सक्नपुनने 
ववगिको परिपाटीलाई र्स आ व मा समेि लागू गनने लनलिगि व्र्वस््था गरिएको छ। र्सले समग्र 
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गाउँपाललकाको भौलिक पूवाथिधाि लगार्ि आल्थथिक सामास्जक क्ेत्रको समग्र ववकासमा ववगि वर्थि झैँ 
सकािात्मक प्रभाव पाननेछ भन्ने आशा गरिएको छ। र्स गाउँपाललकाको बजेट िर्ािीको क्रममा ववलभन्न 
चिणहरूमा आ-आफ्नो स््थानबाट मागथिदशथिन ददनहुनेु िाजनीलिक दल, जनप्रलिलनलध, सामास्जक ि्था 
संघ संस््था, टोल ववकास संस््था लगार्िका सामास्जक सञ्ालबाट समेि महत्वपूणथि सल्लाह सझुाव 
ददनहुनेु सम्पूणथि महानभुावहरूमा हाददथिक आभाि ब्र्क्ति गनथि चाहन्दछु। त्र्सैगिी सहभालगिात्मक र्ोजना 
िजुथिमाको सरुुवाि सँगै आजको र्स घोर्णा समािोहलाई सफलिा पूवथिक सम्पन्न गनने समर्सम्म सहर्ोग 
परु्ाथिउनहुनेु व्र्स्क्तत्वहरू, गाउँपाललकाका कमथिचािीहरूलाई धन्दर्वाद प्रकट गनथि चाहन्दछु। प्रस्ििु र्ोजना 
ि्था कार्थिक्रमहरूको सफल कार्ाथिन्दवर्नमा सबै पक्हरूबाट ववगि वर्थिको झैँ िचनात्मक सहर्ोग प्राति 
हनेु नै छ भन्ने अपेक्ा िाखेको छु।
 अन्दत्र्मा मलुकुलभत्र ि बावहि िहन ुभएका, गाउँपाललकाको आलधकारिक सामास्जक सञ्ालबाट 
प्रत्र्क् प्रसािण सलुनिहनभुएका सबै नेपाली दददी बवहनी ि्था दाजभुाइलाई सबल, समदृ्ध ि न्दर्ार् पूणथि 
आधँीखोला लनमाथिणमा र्ोगदान गनथि आग्रह गददै लबदा हनु चाहन्दछु।

सीिा ्थापा
उपाध्र्क् 

अाँधीखाेला गाउँपास्लका
जर् आधँीखोला !! 
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२.४ वावर्थिक स्वकास कार्थिक्रम (अार्ोजनागि ि्था कार्थिक्रमगि खचथिको ववविण)२.४ वावर्थिक स्वकास कार्थिक्रम (अार्ोजनागि ि्था कार्थिक्रमगि खचथिको ववविण)

कार्थिक्रम/परिर्ोजना अनसुाि बजेट ववलनर्ोजनकार्थिक्रम/परिर्ोजना अनसुाि बजेट ववलनर्ोजन
आ.व.: २०७९/०८०आ.व.: २०७९/०८०

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

८०४४३५०२१०१  आधँीखोला गाउँपाललका८०४४३५०२१०१  आधँीखोला गाउँपाललका

१ कार्ाथिलर् सञ्चालन ि्था 
प्रशासलनक खचथि एवम ्
कार्थिक्रम, अनदुान समेि

चाल ुखचथि िाजश्व बाँ्डफाँ्ड ि्था 
अान्दिरिक स्ोि

८ किो्ड 
३८ लाख 
४८ हजाि

२ साहाना प्रदान गभथिवलि 
मवहला स्वास््थ्र् सधुाि, 
सतु्केिी प्रोत्साहन ि्था 
बालबाललकाहरूको पोर्ण 
सधुाि

स्वास््थ्र् २२५२१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८,००

३ Length Worker को 
पारिश्रलमक ि्था औजाि 
खरिद कार्थि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

४ अध्र्क् शैस्क्क सधुाि 
कार्थिक्रम अन्दिगथिि ववलभन्न 
अलिरिक्त वक्रर्ाकलाप 
सञ्चालन

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

५ अध्र्क्कप िलनङस्शल््ड 
ि्था ववववध खेलकूद 
एवम ्वहृि सास्कृलिक 
कार्थिक्रम

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८,००

६ अन्दधाअन्दधी श्रवणकुमाि 
प्रचाि प्रसाि कार्थिक्रम

पर्थिटन २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

७ अशक्त ि्था असहार् 
अपांगिा भएका व्र्स्क्त, 
मवहला बालबाललकाको 
सहार्िा सामग्री ववििण

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००
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लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

८ आधािभिू िह ि्था अन्दर् 
कक्ाको पिीक्ा सञ्चालन 
ि्था व्र्वस््थापन

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०

९ आधँीखोला बहृद 
सिसफाई अलभर्ान

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

१० आधँीखोलामा स््थालनर् 
प्रजालिका माछाका भिुा 
छाड्ने ि्था सिक्ण 
कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

११ आन्दिरिक पर्थिटन प्रबद्धथिन 
कार्थिक्रम

पर्थिटन २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८,००

१२ आमा समूहको लालग 
सचेिना, प्रोत्साहन 
सम्मान कार्थिक्रम

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६,००

१३ उन्नि जािका बीउ 
ववजन, फलफूल 
ववरुवा, कृवर् उपकिण 
औजाि अनदुान ि्था 
कृर्कसँगको साझेदािीमा 
ववििण

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४०,००

१४ कला संस्कृलि संिक्ण 
सम्बद्धथिन

भार्ा ि्था संस्कृलि २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

१५ कृवर् ि्था पश ुववमा 
कार्थिक्रम ि्था सचेिना

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१६ कृवर् ि्था पशमुा कृर्क 
नगद सहभागीिा

कृवर् २२५२२ जन सहभालगिा - 
नगद

३०,००

१७ कृवर् मेला प्रदशथिनी 
कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

१८ चौिािी संिक्ण ि्था 
पोखिी पनुभथििण कार्थिक्रम

बन २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८,००
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लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

१९ छात्रबलृि ि्था उत्कृटि 
ववद्ा्थवी सम्मान ि्था 
स्शक्क सम्मान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

२० जेष्ठ नागरिक सम्मान 
कार्थिक्रम

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

२१ ल्डस्जटल लभल्डर्ो नोवटस 
बो्डथि ि्था नागरिक 
ब्डापत्र ज्डान

संचाि ि्था सूचना 
प्रलबलध

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

२२ ल्डस्जटलाईज््ड लभलेज 
प्रोफाइल लनमाथिण

संचाि ि्था सूचना 
प्रलबलध

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

२३ दललि जनजालि सचेिना 
कार्थिक्रम

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

२४ न्दर्ार्ीक सलमलि 
सस्चवालर्, स््थालनर् 
िह न्दर्ार्ीक सलमलि 
कार्थिक्रम कानूनी सचेिना 
अलभमसु्खकिण, िाललम 
संस््थागि ववकास ि्था 
सधुाि कानूनी पसु्िक, 
पिामशथि मेललमलाप कक्, 
इजलाश लनमाथिण ि्था 
कार्थिक्रम

काननु ि्था न्दर्ार् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१५,००

२५ पर्थिटन प्रवद्धथिन ि्था 
महोत्सव

पर्थिटन २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

२६ प्रशासकीर् भवन ि म्ुयर् 
बजाि केन्दद्रमा लस.सी. 
वटलभ ज्डान

संचाि ि्था सूचना 
प्रलबलध

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

२७ पश ुस्वास््थ्र् स्शववि पशपुन्दछछी ववकास २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२८ पशजुन्दर् और्धी खरिद पशपुन्दछछी ववकास २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८,००

२९ फ्ी वाईफाई जोन ज्डान 
कार्थिक्रम

संचाि ि्था सूचना 
प्रलबलध

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

३० फोहोिमैला व्र्वस््थापन 
ि्था सिसफाई

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

३१ वनसँग आर्आजथिन 
कार्थिक्रम

बन २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

३२ बखने ि्था वहउँदे घाँसको 
बीउ खरिद

पशपुन्दछछी ववकास २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

३३ बाख्ाको खोि सधुाि 
कार्थिक्रम

पशपुन्दछछी ववकास २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

३४ बाँझो जग्गामा खेिी 
प्रवद्धथिन कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

३५ बाँदि लनर्न्दत्रण कार्थिक्रम कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

३६ बाल ववकास केन्दद्र 
व्र्वस््थापन ि्था अध्र्र्न 
प्रणाली सधुाि

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

३७ बाल ववकास कार्थिक्रम लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

३८ बालश्रम, बहवुववाह, 
लैवङ्क वहंसा छुवाछूि 
लगार्िका सामास्जक 
ववभेद ववरुद्धको सचेिना 
कार्थिक्रम

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

३९ बाली कटानी ि्था 
उत्पादन मूल्र्ाङ्कन

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

४० भकािोको आधनुीवककिण 
ि्था कृर्कसँगको लागि 
साझेदािीमा भकािो सधुाि 
कार्थिक्रम

पशपुन्दछछी ववकास २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

४१ मध्र्म प्रववलधर्कु्त 
बहउुद्धेश्र्ीर् फलफूल 
नसथििी स््थापना कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

४२ महामािीजन्दर् िोगहरूको 
िोक्थाम, लनर्न्दत्रण ि्था 
लबपि व्र्वस््थापन

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

४३ मवहला ि्था 
बालबाललकाको क्मिा 
अलभववृद्ध, शसक्तीकिण ि 
एकल मवहला प्रोत्साहन 
कार्थिक्रम

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

४४ मवहला सामदुार्ीक 
स्वास््थ्र् स्वरं् सेववका 
प्रोत्साहन र्ािार्ाि खचथि

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

७,००

४५ माटो पिीक्ण ि्था 
प्रववलध हस्िान्दििण

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

४६ माध्र्लमक ववद्ालर्मा 
कम््पर्टुि स्शक्क िलब

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

४७ र्वुासँग खेलकुद 
कार्थिक्रम

र्वुा ि्था खेलकुद २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

४८ िाजश्व ववृद्धका लालग घि 
सूस्चकिण कार्थिक्रम

ि्थ्र्ांक प्रणाली २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६,००

४९ लागि साझेदािीमा 
कुखिुाको चल्ला ववििण

पशपुन्दछछी ववकास २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

५० लोकसेवा आर्ोग ि्था 
स्शक्ा सेवा आर्ोग कक्ा 
सञ्चालन

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

५१ व्डा कार्ाथिलर् ि्था 
स्वास््थ्र् चौकीहरूमा 
Solar Power Backup  
ज्डान

संचाि ि्था सूचना 
प्रलबलध

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

५२ व्डा, स्वास््थ्र् चौकी ि 
माध्र्लमक ववद्ालर्मा 
इ-हास्जिी ज्डान

संचाि ि्था सूचना 
प्रलबलध

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६,००

५३ ववद्िु सधुाि कार्थिक्रम उद्ोग २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

५४ ववद्िुीर् ईन्द्डक्सन चलुो 
प्रवद्धथिन कार्थिक्रम

उजाथि २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

५५ ववद्ा्थवीसँग ववज् कार्थिक्रम स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

५६ ववद्ालर् ममथिि सधुाि स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

५७ ववद्ालर् सञ्चालन ि्था 
व्र्वस््थापन अनदुान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,५५

५८ ववद्ालर् समार्ोजन 
एकीकिण ि्था नक्साङ्कन 
सम्बन्दधी कार्थिक्रम

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

५९ ववपि व्र्वस््थापन ववपद व्र्वस््थापन २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३०,००

६० ववपन्न नागरिक स्वास््थ्र् 
ववमा कार्थिक्रम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

६१ ववव्र्स ि्था स्शअस 
क्मिा अलभववृद्ध कार्थिक्रम

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

६२ ववववध स्वास््थ्र् कार्थिक्रम 
संचालन ि्था स्वास््थ्र् 
संस््था सदु्धृविकिण, 
व्र्वस््थापन

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

६३ शैस्क्क अन्दिवक्रथि र्ा प्र.अ 
वैठक सञ्चालन ि्था 
व्र्वस््थापन

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,३६

६४ श्रवण कुमाि जेष्ठ 
नागरिक गाउँघि 
स्क्ललनक कार्थिक्रम 
संचालन ि्था व्र्वस््थापन 
खचथि

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१२,००

६५ स्शक्ा र्ोजना लनमाथिण स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

६६ स््थानीर् चा्डपवथि मेला 
प्रबद्धथिन कार्थिक्रम

भार्ा ि्था संस्कृलि २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

६७ स््थानीर् िहको लागि 
साझेदािीमा प्रधानमन्दत्री 
िोजगाि कार्थिक्रम

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

६८ स््थानीर् पाठ्यक्रम 
लनमाथिण

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

६९ सफ्टवेर्ि खरिद संचाि ि्था सूचना 
प्रलबलध

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

७० सहकािी ववकास 
कार्थिक्रम

सहकािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

७१ सहकािी सँगको 
साझेदािीमा उत्पादनमा 
आधारिि अनदुान 
कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८,००

७२ साना व्र्वसार् कृवर् 
उत्पादन केन्दद्र (कृवर् 
पकेट क्ेत्र) कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

७३ सामास्जक सिुक्ा ि्था 
पंजीकिण सम्बन्दधी 
सचेिना ि परिचर्पत्र 
छपाई

सामास्जक सिुक्ा 
ि्था संिक्ण

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

७४ लसप ववकास कार्थिक्रम र्वुा ि्था खेलकुद २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

७५ हालनकािक कीिा ि्था 
िोगको लनर्न्दत्रण ि्था 
िोक्थाम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

७६ आधािभिू ि्था 
आकस्स्मक सेवाको लालग 
और्लध ि्था और्लधजन्दर् 
सामग्री खरिद

स्वास््थ्र् २७२१३ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

७७ नागरिक आिोग्र् केन्दद्र 
संचालन ि्था व्र्वस््थापन 
खचथि

स्वास््थ्र् २७२१३ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

७८ लत्रशवहद नमनुा ववद्ालर् 
कार्थिक्रम अन्दिगथिि 
होस्टेल भवन लनमाथिण

स्शक्ा ३१११२ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

९०,००

७९ िा्रिपलि शैस्क्क सधुाि 
अन्दिगथििका ववद्ालर्मा 
भवन लनमाथिण

स्शक्ा ३१११२ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

१,२०,००

८० व्डा नं २ को व्डा 
कार्ाथिलर् भवन लनमाथिण 
(क्रमागि)

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३१११२ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

६६,४१

८१ व्डा नं २ को व्डा 
कार्ाथिलर् भवन लनमाथिण 
(क्रमागि)

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६,५९

८२ न्दर्ावर्क सलमिी ईजलास 
लनमाथिण

काननु ि्था न्दर्ार् ३११२३ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२०,००

८३ कृवर् उपज बजाि 
पूवाथिधाि लनमाथिण

कृवर् ३११३१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

८४ काललखोला स्वास््थ्र् 
चौकी ग्रालमण स्डक 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

२६,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

८५ ग्रामीण स्डक लनमाथिण 
ि्था स्ििोन्नलि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ गण््डकी प्रदेश - 
नगद अनदुान

८७,००

८६ ग्रामीण स्डक लनमाथिण 
ि्था स्ििोन्नलि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

१३,००

८७ ग्रामीण स्डक ममथिि ि्था 
सिसफाई

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

३०,००

८८ गाबाटे नाच्ने ्डा्डा स्डक 
स्ििोन्निी

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

१,३०,००

८९ जगु्ले गोगनपानी बाँगे 
स्डक

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

५०,००

९० जिेखोला भण््डाि ्थमु्का 
ग्रालमण स्डक स्ििोन्नलि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

१,६०,००

९१ जाईखोला कल्भटथि लनमाथिण 
(क्रमागि)

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

७१,००

९२ झोलङु्े पलु क्ेत्रगि 
कार्थिक्रम (क्रमागि)

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३०,००

९३ नमनुा स्डक लनमाथिण र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२७,००

९४ नमनुा स्डक लनमाथिण र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ िाजस्व बाँ्डफाँ्ड 
- प्रदेश सिकाि - 

नगद

३,००

९५ सेिीदोभान लसमखेि 
ग्रालमण स्डक (क्रमागि)

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

३५,००

९६ सेपि भसाथिङ् देउिाली 
पञ्चासे ग्रलमण स्डक 
(क्रमागि)

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

३,०५,००

९७ मागका आधािमा लसचाई 
आर्ोजना

जलश्रोि ि्था 
लसंचाई

३११५५ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

४०,००

९८ दतेिलोटे खानेपानी 
आर्ोजना (क्रमागि)

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१५,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

९९ मागका आधािमा 
खानेपानी आर्ोजना

जलश्रोि ि्था 
लसंचाई

३११५६ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

२०,००

१०० आकस्स्मक ि्था भैेपिी 
आउने पूजँीगि खचथि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५९ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

१,००,००

१०१ खेलकुद पवुाथिधाि ि्था 
खेलमैदान लनमाथिण

र्वुा ि्था खेलकुद ३११५९ िाजस्व बाँ्डफाँ्ड 
- प्रदेश सिकाि - 

नगद

९,००

१०२ गाउँपाललका कार्ाथिलर् 
घेिाबाि ि ल्र्ाण््ड पलुलङ

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३११५९ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३०,००

१०३ छहिे िङ्ुवा बाँगे 
कालाभैिव ्थान हुँदै 
पञ्चासे जाने पैदलमागथि 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५९ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

४०,००

१०४ नगद सहभालगिा 
(पूवाथिधाि ि्था पूस्जगि 
लनमाथिण)

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५९ जन सहभालगिा - 
नगद

५०,००

१०५ पर्थिटकीर् पूवाथिधाि ि्था 
पाकथि  लनमाथिण

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३११५९ िाजस्व बाँ्डफाँ्ड 
- प्रदेश सिकाि - 

नगद

२०,००

१०६ पाख्ुडा्डामा प्रिीक्ालर् 
लनमाथिण

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३११५९ िाजस्व बाँ्डफाँ्ड 
- प्रदेश सिकाि - 

नगद

१,००

१०७ बाङलसङ स्वास््थ्र् चौवक 
घेिावाि लनमाथिण

स्वास््थ्र् ३११५९ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

५७,००

१०८ बास्ङ्सङ स्वास््थ्र् चौकी 
(क्रमागि)

स्वास््थ्र् ३११५९ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

१०९ समपूिक कोर् र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५९ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

७०,००

११० सावथिजलनक शौचालर् 
लनमाथिण

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३११५९ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

१०,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

८०४४३५०२१०२ वफिाथि िकम बेरुजु८०४४३५०२१०२ वफिाथि िकम बेरुजु

१११ वफिाथि िकम बेरुजु ववतिीर् सशुासन २८२१९ आन्दिरिक श्रोि - 
नगद

१,००,००

८०४४३५०२२०१ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. १८०४४३५०२२०१ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. १

११२ छहिामा्थी मजवुा 
टोलको टोल ववकास 
संस््थाको सौचालर् लनमाथिण 
ि्था फलनथिचि व्र्वस््थापन

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

११३ माझकटेिी िाजास्वाँिा 
सामदुावर्क भवन

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

११४ मालनकेश्वािा सामदुावर्क 
भवन लनमाथिण

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

११५ गोपालका घिनेिका दईु 
खोलालाई व्र्वस््थापन 
ि्था बखने धािाको 
खोलामा पलु लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

११६ छहिामा्थी भरु्ाल 
प्रलिक्ालर् सम्मको 
गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

११७ िल्ला्थि जाने भल पानी 
लनर्न्दत्रण ि्था गोिेटो 
बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

११८ बेझाङ ठा्डो बाटो लनमाथिण र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

११९ स्कुल देखी वज्र्लन्डाँ्ड 
देखी कुल मस्न्ददि हुँदै 
्डहिेदेउिाली पैदल मागथि 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

१२० वहले िकाल्थोक लत्रवेणी 
दतेिलोटे मोटिबाटो स्िि 
उन्निी

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,००

१२१ पंचमलुमा सचुना केन्दद्र, 
सोलि बतिी ि फोहोि 
मैला व्र्वस््थापन र्ोजना

पर्थिटन ३११५९ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६,००

८०४४३५०२२०२ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. २८०४४३५०२२०२ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. २

१२२ कृर्क अभीमसु्खकिण 
अवलोकन भ्मण

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

१२३ लिललम दगुाथि मस्न्ददिमा 
शौचालर् लनमाथिण

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१२४ देववस््थान मस्न्ददिमा 
शौचालर् लनमाथिण

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१२५ स्शवालर् आमा समहु 
भवन लनमाथिण

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१२६ काफलटािी घ्ेडिी गोिेटो 
बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१२७ झ्र्ापेटािी पलुको मखु 
गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१२८ ्डहिे प्रा वव देखी 
साउनेपानी गोिेटोबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१२९ ्थमुखोला देखी 
कालीखोला सम्म 
मोटिबाटो स्ििउन्निी 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१३० दोववल्ला देखी कोइिाले 
सम्म गोिेटोबाटो ि्था 
िािवाि लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

१३१ िािामाटा गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१३२ वोझाबाट दलीिवस्िी 
जाने मोटिबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

१३३ स्शिखोला ठुल्िुङ्ा 
गोिेटोबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१३४ लसिलसिेबाट ब्र्ा्डको 
पछुािसम्म गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१३५ बिुोकुलो महुान लनमाथिण जलश्रोि ि्था 
लसंचाई

३११५५ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१३६ खानेपानी सिसफाइ ि्था 
िल ववकाश र्ोजना ्थमु

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३११५८ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१३७ उखवुािी टाप ुटोलमा 
िल व्र्व्र्स््थापन र्ोजना

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३११५९ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१३८ ्थमु बस्िी संिक्ण भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३११५९ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१३९ सनुाि गाँउ देखी िुङ्ा्ेड 
सम्म िल व्र्वस््थापन 
व्र्वस््थापन र्ोजना

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३११५९ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

८०४४३५०२२०३ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ३८०४४३५०२२०३ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ३

१४० काहिेु्डाँ्डा माझखेि 
गोिेटोबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१४१ ्डा्डाको फेि साह्ुडाँ्डा 
हदैु पत्र्ानसम्म गोिेटो 
बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०

१४२ दोववल्ला घमुाउने चौपािी 
पत्र्ान सम्म गोिेटो बाटो 
ममथिि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१४३ पत्र्ाि िािामाटा गोिेटो 
बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

१४४ पकुथि ट धाङ्धङु् 
अन्दधाअन्दधी मा वव सम्म 
गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१४५ पाख्ीबोट िाव्रिर् मा लब 
हदैु व्डा कार्ाथिलर् सम्म 
मोटिबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

१४६ पास्त्लखेि देखी 
मनकामना मस्न्ददि जाने 
गोिेटोबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१४७ बासे्डाँ्डा सालघािी 
गोिेटोबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१४८ मजवुादेखी िाव्रिर् मा.वव. 
सम्म गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०

१४९ मोटिबाटो देस्ख लसिाने 
घि हदैु ध्वेुको घ्ेडिे 
सम्म गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१५० मोहनचेस देखी लिवािी 
गाउँ सम्मको मोटिबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१५१ सल्ले्डाँ्डादेस्ख काभ् े
पोखिी सम्म गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१५२ पात्लेखेि लसचाई 
आर्ोजना

जलश्रोि ि्था 
लसंचाई

३११५५ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१५३ अ्ेडखाल्टा खानेपानी 
ममथिि संभाि

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१५४ कमेिेपानी कुवा लनमाथिण खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०

१५५ कुवापानी देस्ख िाव्रिर् मा 
वव पवुा्डाँ्डा दजवी टोल 
ललस्फ्टङ् खानेपानी र्ोजना

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

१५६ गहेुले खाल्टा पधेिो ममथिि खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१५७ छिछिे िल्लो पधेिो 
लनमाथिण

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१५८ फ्वासे कुवा ममथिि ि्था 
संभाि

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१५९ भिेुखोला िाव्रिर् मा वव 
खानेपानी ममथिि

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१६० िाधेको बािी खानेपानी 
ममथिि ि्था संभाि

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०

८०४४३५०२२०४ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ४८०४४३५०२२०४ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ४

१६१ श्रवणकुमाि टोलमा गैिी 
चौिािो प्रलिक्ालर् लनमाथिण

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०

१६२ ओ्डाि मूलावािी कोठछी 
मोटिबाटो स्ििोन्नलि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

१६३ नािीकोट गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१६४ वप्पलेदेखी वाङ्ेटािी हदैु 
कट्ी सम्म गोिेटोबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,५०

१६५ िानाभाट चोक पलुको 
मखु गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१६६ रिमालस्वािा गोिेटोबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१६७ िोलको ल्डलदेखी िा्डखकथि  
गोिेटोबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१६८ लाम्चे िंुगा वपङ्हाले 
गोिेटोबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

१६९ लौसीबोट गोिेटोबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१७० वै्डाघाट रिमालस्वािा 
श्रवणकुमाि पंचासे 
मोटिबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

१७१ सेपि अगाथिदी कमेिे 
रिमालस्वािा मोटिबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,५०

१७२ अगाथिदी खेि लसचाई 
र्ोजना

जलश्रोि ि्था 
लसंचाई

३११५५ िाजस्व बाँ्डफाँ्ड 
- संघीर् सिकाि - 

नगद

१,००

१७३ खानेपानी ि्था लसचाई 
ममथिि

खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,५०

१७४ लिलाहाि पधेिो ममथिि खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१७५ दह खानेपानी ममथिि खानेपानी ि्था 
सिसफाई

३११५६ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१७६ श्रवण आ वव को पवहिो 
लनर्न्दत्रण

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३११५९ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

८०४४३५०२२०६ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ५८०४४३५०२२०६ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ५

१७७ आईिे खोला स्र्ानी बिारे् 
मोटिबाटो स्ििोन्नलि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,५०

१७८ आरुबोट सल्लाघािी जाने 
गोिेटोबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१७९ कृवर् अगजन देवकोटा 
्थि मोटिबाटो स्ििोन्नलि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

१८० खौिेटा मोटिबाटो लनमाथिण र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००



84

आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

१८१ गवहिाबाट जर् ब.्थापाको 
घिसम्म जाने गोिेटोबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१८२ छहिे गहिेिा मोटिबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

१८३ ्डाँ्डा्थि मोटिबाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

१८४ लनन्ददेखोलाबाट 
्थानीको ्थानसम्म जाने 
गोिेटोबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१८५ भञ्र्ाङ गहिे लनस्िी 
मोटिबाटो स्ििोन्नलि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

१८६ भञ्र्ाङ लनस्स्ि कृवर् वेसी 
मोटिबाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

१८७ िाहलु ्डाँ्डा गौँ्ेड 
मोटिबाटो स्ििोन्नलि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१८८ स्शवजी मागथि मोटि बाटो 
ममथिि सम्भाि

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,५०

८०४४३५०२२०५ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ६८०४४३५०२२०५ आधँीखोला गाउँपाललका व्डा नं. ६

१८९ कल्र्ान्डाँ्डा टोलमा 
समाज घि भान्दसा लनमाथिण

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०

१९० वकरिर्ा घि लनमाथिण भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५०

१९१ गमु्बा कैद ुघि लनमाथिण भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०

१९२ सेिा सामदुावर्क भवन 
लनमाथिण

भवन, आवास ि्था 
सहिी ववकास

३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१९३ अम्बोट मोटि बाटो 
र्ोजना

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

१९४ काउले गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

१९५ कोलट पैनीवािी गोिेटो 
बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१९६ चौिािादेस्ख लसन्नाि गोिेटो 
बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१९७ छापा लसम्ले मोटिबाटो 
र्ोजना

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

१९८ टािी गोिेटो बाटो लनमाथिण र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

१९९ ठकुिी टोल गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

२०० ्डाँ्डा्थि वव.क. टोल 
मोटि बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

२०१ िड्ान गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

२०२ ्थमु्का द्राद्रा गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

२०३ द्राद्रा स्चलाउने खकथि  
गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

२०४ पस्ण््डिको चौिािा 
सामदुावर्क भवन गोिेटो 
बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

२०५ पािीखोला मोटि बाटो 
र्ोजना

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

२०६ पािीखोला मोटि बाटो 
र्ोजना

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

२०७ सनु्दटािी गोिेटो बाटो 
लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२०८ सम्धीखोला गोिेटो बाटो 
लनमाथिण र्ोजना

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

२०९ समीको रुख खौलेघि 
गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

२१० सामदुावर्क भवन वव.क. 
टोल गोिेटो बाटो लनमाथिण

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

८०४४३५०२५११ संघीर् सिकािबाट हस्िान्दिरिि कार्थिक्रम (शसिथि अनदुान)८०४४३५०२५११ संघीर् सिकािबाट हस्िान्दिरिि कार्थिक्रम (शसिथि अनदुान)

२११ आधािभिू िहका स्वीकृि 
दिवन्ददीका स्शक्क, िाहि 
अनदुान स्शक्कका लालग  
िलब भतिा अनदुान 
(ववशेर् स्शक्ा परिर्द 
अन्दििगिका स्शक्क/
कमथिचािीहरू समेि)

स्शक्ा २११११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

७,५३,००

२१२ एम. आिइ्. एस. अपिेटि 
ि वफल््ड सहार्क 
पारिश्रलमक, चा्डपवथि खिथि 
ि्था पोशाक खचथि

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२११११ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

४,३७

२१३ कृवर् ि्था पश ु
सेवाका एक गाँउ एक 
प्राववलधकहरूको िलव 
भतिा

कृवर् २११११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१३,००

२१४ तलब तथा सबुबधा 
- मनोसामाजिक 
परामर््शकता्श

श्रम ि्था िोजगािी २११११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,४६

२१५ िलब ि्था सलुबधा 
- ववस्तिर् साक्ििा  
सहजकिाथि क्रार्थिक्रम

श्रम ि्था िोजगािी २११११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,४६
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२१६ प्रािस्म्भक बाल ववकास  
सहजकिाथिहरूको 
पारिश्रलमक ि्था ववद्ालर् 
कमथिचािी व्र्बस््थापन 
अनदुान

स्शक्ा २११११ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

२५,६२

२१७ प्रािस्म्भक बाल ववकास  
सहजकिाथिहरूको 
पारिश्रलमक ि्था ववद्ालर् 
कमथिचािी व्र्बस््थापन 
अनदुान

स्शक्ा २११११ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

१२,४९

२१८ प्रािस्म्भक बाल ववकास  
सहजकिाथिहरूको 
पारिश्रलमक ि्था ववद्ालर् 
कमथिचािी व्र्बस््थापन 
अनदुान

स्शक्ा २११११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

७१,११

२१९ प्राववलधक सहार्कको 
िलव

श्रम ि्था िोजगािी २११११ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३,९३

२२० िोजगाि संर्ोजकको 
िलव

श्रम ि्था िोजगािी २११११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,९४

२२१ िोजगाि सहार्कको 
िलब

श्रम ि्था िोजगािी २११११ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३,९३

२२२ िोजगाि संर्ोजकको 
पोसाक

श्रम ि्था िोजगािी २११२१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०

२२३ िोजगाि सहार्कको 
पोशाक भतिा

श्रम ि्था िोजगािी २११२१ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१०

२२४ प्राववलधक सहार्कको 
स््थानीर् भतिा

श्रम ि्था िोजगािी २११३१ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३९
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२२५ िोजगाि संर्ोजकको 
स््थानीर् भतिा

श्रम ि्था िोजगािी २११३१ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४८

२२६ एम. आिइ्. एस. अपिेटि 
ि वफल््ड सहार्को लालग 
सञ्चाि खचथि

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२११२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

५

२२७ सञ्चाि सामाग्री प्रसािण 
ि्था छपािइ् (सञ्चाि ि 
पहँचु अलभर्ान सञ्चालान)

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२११२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१,५०

२२८ मसलन्दद सामान खरिद 
(सेवा केन्दद्र सञ्चालाना्थथि)

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२३११ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१,२०

२२९ िोजगाि सेवा केन्दद्रको 
सँचालन खचथि

श्रम ि्था िोजगािी २२३११ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

२,६५

२३० स््थानीर् िहमा वक्रर्ास्शल 
कामदाि संजनालाई 
सामग्री सहर्ोग

श्रम ि्था िोजगािी २२३११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०

२३१ CBIMNCI कार्थिक्रम 
(कार्थिक्रम सलमक्ा, 
स््थलगि अनसु्शक्ण, 
समिा ि्था पहचु 
कार्थिक्रम)

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

२३२ अलि गरिब परिवािहरूको 
लालग कस्म्िमा १० 
जनाको लालग हनेु गिी 
साझा सवुवधा केन्दद्रको 
स््थापना।

उद्ोग २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

५,००

२३३ अन्दर् ववववध खचथि - 
आर्ोजना, सामास्जक 
सिुक्ा ि्था घटना दिाथि 
सम्बन्दधी ववलभन्न बैंठकको 
स्चर्ापान लगार्िको खचथि

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३९



89

आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२३४ आ.व. २०७८/०७९ 
मा स््थापना भएको 
वकवी पकेट ववकास 
कार्थिक्रमको लनिन्दिििा

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६,००

२३५ आ.व. २०७८/०७९ 
मा स््थापना भएको 
बाख्ा पकेट ववकास 
कार्थिक्रमको लनिन्दिििा

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

७,००

२३६ आ.व. २०७८/०७९ 
मा स््थापना भएको 
सनु्दिलाजाि फलफूल 
बाली पकेट ववकास 
कार्थिक्रमको लनिन्दिििा

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६,००

२३७ आ.व. २०७९/८० 
मा नर्ाँ गाई/भैंसी 
पकेट ववकास कार्थिक्रम 
सञ्चालन

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२५,००

२३८ आकस्स्मक अवस््थामा 
औसलध एवं ल्र्ाब 
सामाग्री िुवानी, िेकल्डथिङ 
ि्था रिपोवटथिङका लालग 
फमथि फिमेट छपाइ, 
ई-वट.लब िस्जस्टि 
अध्र्ावलधक,  ववश्व 
क्र्िोग ददवस सम्बन्दधी 
कार्थिक्रम, स््थलगि 
अनसु्शक्ण ि्था 
सपुरिवेक्ण, क्र्िोगका 
कार्थिक्रमको अधथि बावर्थिक 
सलमक्ा ि्था कोहटथि ववश्

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,०३

२३९ आखँा, नाक, कान, 
घांटी ि्था मखु स्वास््थ्र् 
सम्वस्न्दध अलभमखुीकिण

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२४० आधािभिू ि्था 
आकस्स्मक स्वास््थ्र् 
सेवाको लालग और्लध 
खरिद

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१३,७५

२४१ आधािमिु िह कक्ा 
(६-८) मा अंग्रजेी,गस्णि 
ि ववज्ान ववर्र्मा स्शक्ण 
सहर्ोग अनदुान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,३५

२४२ आधािमिु िह कक्ा
(६-८) मा अंग्रजेी, 
गस्णि ि ववज्ान ववर्र्मा 
स्शक्ण सहर्ोग अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

४२

२४३ आधािमिु िह कक्ा
(६-८) मा अंग्रजेी, 
गस्णि ि ववज्ान ववर्र्मा 
स्शक्ण सहर्ोग अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

८५

२४४ आप्रवासी स्ोि केन्दद्रको 
कार्ाथिलर् संचालन/ 
कमथिचािी भ्मण खचथि/ 
स्शिोभाि खचथि

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

७७

२४५ इवप्ेडलमर्ोलोस्जकल 
रिपोवटथिङ्

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२०

२४६ कृलत्रम गभाथिधान लमसन 
कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,५०

२४७ कम्र्लुनवट ्डट्स कार्थिक्रम 
कार्थिक्रम संचालन ि 
स्वास््थ्र्कलमथिहरू लाइ 
क्र्िोग मो्डलुि िाललम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२४८ क्र्िोगका जोस्खम समहु 
ि्था स्वास््थ सेवाको 
पहचु कम भएका 
समदुार्मा सकृर् क्र्िोग 
खोजप्डिाल कार्थिक्रम।  
घिपरिवािका 
सदस्र्हरूको सम्पकथि  
परिक्ण, एवं पाँच वर्थि 
मलुनका बालबाललमा 
क्र्िोग िोक्थाम 
सम्बन्दधी टी.वप.टी. 
कार्थिक्रम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८७

२४९ कृवर् स्नािक किाि कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,८०

२५० कृवर्, पशपुन्दछछी 
ि्था मत्स्र् ि्थ्र्ाकं 
अध्र्ावलधक कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

२५१ वकसान सूचीकिण 
कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,००

२५२ कोलभ्ड १९ 
को भ्र्ास्क्सनको 
ल्डस्जटाइजेशन ि्था क्रू् 
आि को्ड प्रमास्णकिण

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८०

२५३ कोलभ्ड १९ लगार्ि 
ववलभन्न महामािीजन्दर् 
िोगहरूको िोक्थाम, 
लनर्न्दत्रण ि्था 
लनगिानीका लालग 
सिोकािवालासँगको 
अन्दििवक्रर्ा ि्था RRT, 
स्वास््थ्र्कमवी परिचालन

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८०  
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२५४ कोलभ्ड १९ ववरुद्ध 
खोप अलभर्ान ि्था 
बसु्टि खोप समेि 
संचालन ब्र्वस््थापन 
खचथि (पाललकास्िरिर् 
र्ोजना ि पाललका ि्था 
स्वास््थ्र् सस््था स्िरिर् 
सपुरिवेक्ण)

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,९८  

२५५ कोलभ्ड-१९ बाट 
पगेुको शैस्क्क क्लिको 
परिपिुण ि्था अन्दर् 
ववपदको समर्मा लसकाइ 
लनिन्दिििाका लालग 
कार्थिक्रम

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,६०  

२५६ कोलभ्ड-१९ बाट 
पगेुको शैस्क्क क्लिको 
परिपिुण ि्था अन्दर् 
ववपदको समर्मा लसकाइ 
लनिन्दिििाका लालग 
कार्थिक्रम

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

९४  

२५७ कोलभ्ड-१९ बाट 
पगेुको शैस्क्क क्लिको 
परिपिुण ि्था अन्दर् 
ववपदको समर्मा लसकाइ 
लनिन्दिििाका लालग 
कार्थिक्रम

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

४६  
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२५८ गरिबी लनवािणका लालग 
लघ ुउद्म ववकास 
कार्थिक्रम संचालन 
लनदने स्शका, २०७७ 
बमोस्जम उद्मीको 
स्ििोन्निी (आवश्र्किा 
पवहचानका आधािमा 
पनुिाथिजगी ि ए्डभान्दस 
सीप ववकास िाललम 
कार्थिक्रम)

उद्ोग २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,८०  

२५९ गरिबी लनवािणका लालग 
लघ ुउद्म ववकास 
कार्थिक्रम संचालन 
लनदने स्शका, २०७७ 
बमोस्जम लघ ुउद्म 
ववकास मो्ेडलमा नर्ाँ 
लघ ुउद्मी लसजथिना गनने

उद्ोग २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२३,८०  

२६० िोवकएका  ववद्ा्थवीको 
ददवा खाजाका लालग  
ववद्ालर्लाई अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

४,८०  

२६१ िोवकएका ववद्ा्थवीको 
ददवा खाजाका लालग  
ववद्ालर्लाई अनदुान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२६,९७  

२६२ िोवकएका ववद्ा्थवीको 
ददवा खाजाका लालग  
ववद्ालर्लाई अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

९,७८  
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२६३ लनर्लमि खोप 
सदुृिीकिण, पूणथि खोप 
सलुनचिििा ि दीगोपनाको 
लालग सकु्षमर्ोजना 
अद्ावलधक २ ददन 
ि सिसफाई प्रबद्रधन 
्पर्ाकेज पनुथििाजगी 
िाललम १ ददन गिी ३ 
ददन एवं पूणथिखोप न.पा., 
गा.पा. सलुनस्चिििाको 
लालग स््थालनर् िह, 
व्डा, खोप समन्दवर् 
सलमिी ि्था नवलनवास्चथिि 
जनप्रलिलन

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,८८  

२६४ प्रजनन ्रुग्णिा स्वास््थ्र् 
सेवा

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००  

२६५ प्रलि ववद्ा्थवी लागिका 
आधािमा लसकाइ सामग्री 
ि्था ल्डस्जटल लसकाइ 
समाग्री व्र्वस््थाका लालग 
ववद्ालर्लाइ अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

१,७५  

२६६ प्रलि ववद्ा्थवी लागिका 
आधािमा लसकाइ सामग्री 
ि्था ल्डस्जटल लसकाइ 
समाग्री व्र्वस््थाका लालग 
ववद्ालर्लाइ अनदुान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

९,८२  

२६७ प्रलि ववद्ा्थवी लागिका 
आधािमा लसकाइ सामग्री 
ि्था ल्डस्जटल लसकाइ 
समाग्री व्र्वस््थाका लालग 
ववद्ालर्लाइ अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३,५६  
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२६८ प्राववलधक सहार्कको 
पोसाक

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१०  

२६९ परिवाि लनर्ोजन वकशोि 
वकशोिी ि्था प्रजनन ्
स्वास््थ्र् कार्थिक्रम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००  

२७० पश ुसेवा ववभाग ि 
प्रादेस्शक लनकार्मा 
पशपुन्दछछी ि्थ्र्ाङ्क ि्था 
पश ुसेवाका कार्थिक्रमको 
प्रगलि रिपोवटथिङ

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२०  

२७१ पशपंुक्ी आदीबाट हनेु 
ईन्दफुएन्दजा, ब्डथि फ्ल,ु 
AMR, लसवटिसककोलसस, 
टक्सो्पलाज्मोलसस 
आदद ववलभन्न सरुवािोग 
सम्बस्न्दध िोक्थाम 
ि्था लनर्न्दत्रणका लालग 
सचेिना कार्थिक्रम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२०  

२७२ पशपुन्दछछी िोगको 
अन्दवेर्ण, नमनुा सङ्कलन 
ि्था प्ररे्ण

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०  

२७३ पाललका स्ििमा 
स्वास््थ्र् संस््थाहरूको 
मालसक बैठक, स्वास््थ्र् 
कार्थिक्रमहरूको ्डाटा 
भेरिवफकेशन एवं गणुस्िि 
सधुाि सा्ैथ अधथिबावर्थिक 
एवं बावर्थिक सलमक्ा

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५५  

२७४ पोपण ववशेर् (स्वास््थ्र्) 
क्ेत्रका कार्थिक्रम सञ्चालन

प्रशासकीर् 
सशुासन

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०  

२७५ पोर्ण कार्थिक्रम स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,२५  
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२७६ पोर्ण संवेदनशील 
(खानेपानी ि्था 
सिसफाइ, कृवर्, 
पशसेुवा, मवहला ि्था 
बालबाललका, स्शक्ा ि 
शासकीर् प्रवन्दध) क्ेत्रका 
कार्थिक्रमहरू सञ्चानल)

प्रशासकीर् 
सशुासन

२२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,५०  

२७७ बैदेस्शक िोजगािीमा 
जान चाहने सम्भाववि 
कामदािहरूलाई गहन 
अलभमखुीकिण कार्थिक्रम

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३  

२७८ मनोसमास्जक पिामशथि  
संचालन खचथि

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

९३  

२७९ मेस्शनिी आजाि ि्था 
फलनथिचि ममथिि सम्भाि 
(सेवा केन्दद्र सञ्चालाना्थथि)

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

६०  

२८० माि ृि्था नवस्शश ु
कार्थिक्रम अन्दिगथिि 
आमा सिुक्ा, गभथिविी, 
िक्तसंचाि, उत्प्रिेणा सेवा, 
न्दर्ानो झोला ि लनशलु्क 
गभथिपिन कार्थिक्रम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

७,३२  

२८१ माि ृि्था नवस्शश ु
कार्थिक्रम संन्दचालन

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१४,५७

२८२ माध्र्लमक िह 
कक्ा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गस्णि ि ववज्ान 
ववर्र्मा स्शक्ण सहर्ोग 
अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

२,६३

२८३ माध्र्लमक िह कक्ा
(९-१०) मा अंग्रजेी, 
गस्णि ि ववज्ान ववर्र्मा 
स्शक्ण सहर्ोग अनदुान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१४,८०
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२८४ माध्र्लमक िह कक्ा
(९-१०) मा अंग्रजेी,गस्णि 
ि ववज्ान ववर्र्मा स्शक्ण 
सहर्ोग अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

५,३६

२८५ माध्र्लमक िहका स्वीकृि 
दिवन्ददीका स्शक्क, 
िाहि अनदुान स्शक्क  
लालग िलब भतिा अनदुान 
(ववशेर् स्शक्ा परिर्द 
अन्दििगिका स्शक्क/
कमथिचािी,प्राववलधक धािका 
प्रस्शक्क समेि)

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३,३४,००

२८६ िै्थाने बाली प्रवद्धथिन 
कार्थिक्रम

कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,२०

२८७ िेलबज लनर्न्दत्रण कार्थिक्रम कृवर् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,००

२८८ िा्रिपलि िलनङ् लसल््ड 
प्रलिर्ोलगिा (स््थानीर् 
िहस्ििीर्)

र्वुा ि्था खेलकुद २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,००

२८९ िाव्रिर् मवहला स्वास््थ्र् 
स्वरं्सेववका कार्थिक्रम 
(पोशाक प्रोत्साहन, 
र्ािार्ाि खचथि, वावर्थिक 
सलमक्ा गोष्ठी ि ददवस 
मनाउने खचथि समेि)

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१२,००

२९० रिटनवी स्वरं्म सेवक 
परिचालन

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६,३२

२९१ िोजगाि सहार्को 
स््थानीर् भतिा

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३९
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

२९२ िोजगािी सजृना (आई.
ल्ड.ए.)

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

२६,५१

२९३ िोजगािी सजृना (नेपाल 
सिकाि)

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१०,४८

२९४ ववस्तिर् साक्ििा 
क्रार्थिक्रम संचालन खचथि

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,२५

२९५ ववद्ालर् सञ्चालन ि्था 
व्र्वस््थापन अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

५,३०

२९६ ववद्ालर् सञ्चालन ि्था 
व्र्वस््थापन अनदुान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१४,६३

२९७ ववद्ालर् सञ्चालन ि्था 
व्र्वस््थापन अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

२,६०

२९८ ववद्ालर् स्वास््थ्र् 
स्शक्ा/आमा समूह ि्था 
मवहला स्वास््थ्र् स्वरं् 
सेववकाहरूका लालग 
सामास्जक ब्र्वहाि 
परिविथिन कार्थिक्रम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

७५

२९९ ववद्ालर्मा शैस्क्क 
गणुस्िि सदुृिीकिण  
एवम ्कार्थिसम्पादनमा 
आधारिि प्रोत्साहन 
अनदुान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४४,७८

३०० ववद्ालर्मा शैस्क्क 
गणुस्िि सदुृिीकिण  
एवम ्कार्थिसम्पादनमा 
आधारिि प्रोत्साहन 
अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

७,९८
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

३०१ ववद्ालर्मा शैस्क्क 
गणुस्िि सदुृिीकिण  
एवम ्कार्थिसम्पादनमा 
आधारिि प्रोत्साहन 
अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१६,२४

३०२ ववभागले उपलव्ध 
गिाउने ववलध/पद्लि 
अनसुाि व्डा स्ििबाट 
घटना दिाथि सतिाह 
अलभर्ान सञ्चालन

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२५२२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

८०

३०३ शैस्क्क पहुँच सलुनस्चिििा, 
अनौपचारिक ि्था 
वैकस्ल्पक स्शक्ा 
कार्थिक्रम (पिम्पिागि 
ववद्ालर्, वैकस्ल्पक 
ववद्ालर्, साक्ििा 
ि लनिन्दिि स्शक्ाका 
कार्थिक्रम समेि)

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

९,०९

३०४ शैस्क्क पहुँच सलुनस्चिििा, 
अनौपचारिक ि्था 
वैकस्ल्पक स्शक्ा 
कार्थिक्रम (पिम्पिागि 
ववद्ालर्, वैकस्ल्पक 
ववद्ालर्, साक्ििा 
ि लनिन्दिि स्शक्ाका 
कार्थिक्रम समेि)

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३,२९

३०५ शैस्क्क पहुँच सलुनस्चिििा, 
अनौपचारिक ि्था 
वैकस्ल्पक स्शक्ा 
कार्थिक्रम (पिम्पिागि 
ववद्ालर्, वैकस्ल्पक 
ववद्ालर्, साक्ििा 
ि लनिन्दिि स्शक्ाका 
कार्थिक्रम समेि)

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

१,६२
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

३०६ स््थानीर् िहका स्वास््थ्र् 
चौकी, प्रा.स्वा.के. ि 
अस्पिालहरूमा कार्थििि 
कमथिचािीहरूको िलव, 
महगी भतिा, स््थानीर् 
भतिा, पोर्ाक लगार्ि 
प्रशासलनक खचथि समेि

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,२०,००

३०७ स््थानीर् िहको पाश्वथि 
स्चत्रमा वैदेस्शक िोजगाि 
सम्बन्दधी ि्थ्र्ांक संकलन 
गिी समावेश गनने

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,००

३०८ समदुार् अलभमखुीकिण 
कार्थिक्रम

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१२

३०९ सम्भाव्र् उत्पादनको 
उत्पादकत्व ि बजाि 
प्रलिस्पधाथि बवृद्ध गनथिका 
लालग कस्म्िमा ५ 
जनाको समहुमा प्रलबलध 
हस्िान्दििण

उद्ोग २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,४०

३१० सलुिथिजन्दर् पदा्थथि ि्था 
मध्र्पान सेवनको 
न्दरू्लनकिण सम्बन्दधी 
संचाि कार्थिक्रम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२५
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

३११ सिोकािवालाहरूसंगको 
अन्दििवक्रर्ा ि्था 
अलभमखुीकिण कार्थिक्रम 
(प्रहिी/पत्रकाि/लमल्डर्ा 
परिचालन/स््थानीर् 
जनप्रलिलनधी/स््थानीर् 
िहको ववर्र्गि शाखा 
जस्िै स्वास््थ शाखाका 
स्दस्र्हरू/स््थानीर्िहमा 
मनोसामास्जक ववर्र्को 
ददगोपन/समदुार्का 
अगवुाहरूलाई 
आप्रावसनको असि ि्था 
प्रभाव

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

७६

३१२ स्वास््थ्र् चौकी 
(आधािभिु स्वास््थ्र् 
सेवा केन्दद्र) को न्दर्नुिम 
सेवा मापदण््ड कार्थिक्रम 
(अलभमखुीकिण, सलमक्ा, 
फलो अप, अनगुमन ि्था 
सदुृलधकिण समेि)

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,२५

३१३ स्वास््थ्र् सूचना सा्ैथ 
आइ एम रू् सदुृिीकिण 
कार्थिक्रम

स्वास््थ्र् २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

६५

३१४ सस््थागि क्मिा ववकास, 
पिीक्ा सञ्चालन एवम ्
ववद्ा्थवी मलु्र्ाङ्कन

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

७२

३१५ सस््थागि क्मिा ववकास, 
पिीक्ा सञ्चालन एवम ्
ववद्ा्थवी मलु्र्ाङ्कन

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१,४६

३१६ सस््थागि क्मिा ववकास, 
पिीक्ा सञ्चालन एवम ्
ववद्ा्थवी मलु्र्ाङ्कन

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,०४
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

३१७ सामदुावर्क ववद्ालर्का 
छात्राहरूलाई लनशलु्क 
स्र्ालनटिी ्पर्ा्ड 
ब्र्वस््थापन

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१,७०

३१८ सामदुावर्क ववद्ालर्का 
छात्राहरूलाई लनशलु्क 
स्र्ालनटिी ्पर्ा्ड 
ब्र्वस््थापन

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,६९

३१९ सामदुावर्क ववद्ालर्का 
छात्राहरूलाई लनशलु्क 
स्र्ालनटिी ्पर्ा्ड 
ब्र्वस््थापन

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

८४

३२० सामी परिर्ोजना 
कर्ाथिन्दवर्नको लालग 
स््थानीर् सिकािको 
पदालधकािी सँग समन्दवर्  
वैठक

श्रम ि्था िोजगािी २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४०

३२१ सावथिजलनक ववद्ालर्का  
ववद्ा्थवीहरूका लालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्िक 
अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३,९९

३२२ सावथिजलनक ववद्ालर्का  
ववद्ा्थवीहरूका लालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्िक 
अनदुान

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

१,९६

३२३ सावथिजलनक ववद्ालर्का 
ववद्ा्थवीहरूका लालग 
लनश्लक पाठ्यपसु्िक 
अनदुान

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

११,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

३२४ सावथिजलनक ववद्ालर्मा 
अध्र्र्निि ववद्ा्थवीहरूका 
लालग छात्रबसृ्ति 
(आवासीर् ि्था 
गैिआवासीर्)

स्शक्ा २२५२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

४,१२

३२५ सावथिजलनक ववद्ालर्मा 
अध्र्र्निि ववद्ा्थवीहरूका 
लालग छात्रबसृ्ति 
(आवासीर् ि्था 
गैिआवासीर्)

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१,९१

३२६ सावथिजलनक ववद्ालर्मा 
अध्र्र्निि ववद्ा्थवीहरूका 
लालग छात्रबसृ्ति 
(आवासीर् ि्था 
गैिआवासीर्)

स्शक्ा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

७३

३२७ एम. आिइ्. एस. अपिेटि 
ि वफल््ड सहार्क देलनक 
भ्मण भतिा/र्ािार्ाि 
खचथि/ईन्दधन

लैंलगक समानिा 
ि्था सामास्जक 
समावेशीकिण

२२६११ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१,०९

३२८ सम्बस्न्दधि सिोकाि- 
वालाहरूवाट परिर्ोजना 
अनगुमन ि्था मलु्र्ाकंन

श्रम ि्था िोजगािी २२६११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

८०

३२९ सिुस्क्ि नागरिक आवास 
कार्थिक्रम: गण््डकी 
प्रदेशको स्र्ाङजा स्जल्ला 
क्ेत्र नं. १ अन्दिगथिि 
आधँीखोला गाउँपाललका- 
९० वटा (क्रमागि)

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३११११ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

१,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

३३० केन्दद्रबाट छनौट भएका 
नमनुा ववद्ालर्, ववशेर् 
ववद्ालर्को क्रमागि 
भवन लनमाथिण ि्था 
कक्ा ११ स्िोन्नलि 
भएका प्राववलधक धाि 
ववद्ालर्को ल्र्ाव 
व्र्वस््थापन अनदुान

स्शक्ा ३१११२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि अनदुान 

(बैदेस्शक)

६,००

३३१ केन्दद्रबाट छनौट भएका 
नमनुा ववद्ालर्,ववशेर् 
ववद्ालर्को क्रमागि 
भवन लनमाथिण ि्था 
कक्ा ११ स्िोन्नलि 
भएका प्राववलधक धाि 
ववद्ालर्को ल्र्ाव 
व्र्वस््थापन अनदुान

स्शक्ा ३१११२ एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

१२,००

३३२ केन्दद्रबाट छनौट भएका 
नमनुा ववद्ालर्,ववशेर् 
ववद्ालर्को क्रमागि 
भवन लनमाथिण ि्था 
कक्ा ११ स्िोन्नलि 
भएका प्राववलधक धाि 
ववद्ालर्को ल्र्ाव 
व्र्वस््थापन अनदुान

स्शक्ा ३१११२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

३२,००

३३३ Inj.Oxytocin भण््डािणका 
लागी ILR Refrigerator 
खिीद

स्वास््थ्र् ३११२२ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

४,००

३३४ िोजगाि सेवा केन्दद्रको 
सदुृविकिण (कम््परू्टि, 
फलनथिचि वफक्चसथि, 
क्र्ामिा, अन्दर् ववद्िुीर् 
उपकिण)

श्रम ि्था िोजगािी ३११२२ आई ल्ड ए - 
सोधभनाथि हनेु ऋण 

(बैदेस्शक)

३,००
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आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

३३५ सामी परिर्ोजना 
कार्ाथिन्दवर्नको लालग 
Laptop Computer खरिद

श्रम ि्था िोजगािी ३११२२ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

१,८०

३३६ सामी परिर्ोजना 
कार्ाथिन्दवर्नका लालग 
स्स्टल दिाज ि अन्दर् 
आवश्र्क फलनथिचि खरिद

श्रम ि्था िोजगािी ३११२३ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२०

३३७ ओ्डािे झो.प.ु व्डा नं 
१, िल्लो लसग्ले पािी 
खोला  झो.प.ु व्डा नं 
६, आधँीखोला, स्जम्ी 
घाट,काली खोला, कुना 
खोला, कान्दला एक्रहा,  
जनुीिह झो.प,ु आधँीखोला 
गाउँपाललका, स्र्ाङजा

श्रम ि्था िोजगािी ३११५१ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

४५,००

३३८ सेिीदोभान प्रहिीचौकी 
देस्ख साधना गा्डनेन 
जाने पदमागथि लनमाथिण 
आलधखोला १ स्र्ाङ्जा 
सेिीदोभान

पर्थिटन ३११५१ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

१०,००

३३९ स्र्ाङ्जा स्जल्ला 
आधँीखोला 
गाउपाललका-6 
सम्दीखोला पलुको मखु-
सम्दीखोला-पखेिी्डाँ्डा 
जोड्ने मोटिबाटो 
स्ििोन्निी कार्थि ।

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३११५१ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

४९,००

३४० हरिपाला-वटकाजा स्डक 
बोक्सेिाहा आधँीखोला 
पलु स्र्ाङजा ल्डवपआि 
सवहि

प्रशासकीर् 
सशुासन

३११५१ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

५०,००
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लस.लस.
नं.नं.

कार्थिक्रम/आर्ोजना/कार्थिक्रम/आर्ोजना/
वक्रर्ाकलापको नामवक्रर्ाकलापको नाम उप क्ेत्रउप क्ेत्र खचथि शीर्थिकखचथि शीर्थिक स्ोिस्ोि

 जम्मा  जम्मा 
बजेट बजेट 

(हजािमा)(हजािमा)
कैवफर्िकैवफर्ि

३४१ नवीकिणीर् ऊजाथि प्रवलध 
ज्डान (वार्ोग्र्ाँस/
ववद्िुीर् चलुो/सधुारिएको 
चलुो/सौर्थि ऊजाथि)

उजाथि ३११५३ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

८,००

३४२ बहृि आधँीखोला 
खानेपानी आर्ोजना, 
आधँीखोला गा.पा १-६ 
(स्र्ाङ्जा)

खानेपानी ि्था 
सिसफाई 

३११५५ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

३५,००  

३४३ आधँीखोला इलङु् 
ललस्फ्टङ् खा.आ.

खानेपानी ि्था 
सिसफाई 

३११५६ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

२०,००  

८०४४३५०२५१२  संघीर् सिकािबाट हस्िान्दिरिि कार्थिक्रम (ववर्शे अनदुान)

३४४ आवासीर् भवन लनमाथिण 
जन प्रदीप मा. वव.

भवन, आवास 
ि्था सहिी 
ववकास

३११११ नेपाल सिकाि - 
नगद अनदुान

२,५०,००

८०४४३५०२५१३  संघीर् सिकािबाट हस्िान्दिरिि कार्थिक्रम(समपिुक अनदुान)

३४५ जगु्ले गोगनपानी बांगे 
पन्दचासे ग्रालमण स्डक

र्ािर्ाि पूवाथिधाि ३११५१ आन्दिरिक ऋण - 
नगद ऋण

१,५०,००

कुल जम्मा ६०,५८,२९                

नोटनोट:: नगद सहभालगिा ि प्रदेश समपिुक साझेदािी िकम गा.पा.को समपिुक बजेट ि अन्दर् स्शर्थिक संगको 
साझेदािीमा गरिने।



107

आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

२.५ प्रधानमन्दत्री िोजगाि कार्थिक्रम  ि र्वुा िोजगािीका लालग रुपान्दििण परिर्ोजना अन्दिगथिि आ.ब. २.५ प्रधानमन्दत्री िोजगाि कार्थिक्रम  ि र्वुा िोजगािीका लालग रुपान्दििण परिर्ोजना अन्दिगथिि आ.ब. 

२०७९/८० का र्ोजनाहरू२०७९/८० का र्ोजनाहरू
क्र.सं.क्र.सं. र्ोजना नाम र्ोजना नाम बजेट रु हजािमाबजेट रु हजािमा व्डा न.व्डा न.

1 मजवुा गोिेटो बाटो ममथिि 300 1

2 देवीस््थान धालमथिक पर्थिटन पदमागथि ममथिि 300 1

3 झािखोला लिललम गोिेटो बाटो ममथिि 400 2

4 जिेखोला पूलदेस्ख म्ूडवा गोिेटो बाटो ममथिि 200 2

5 फुवाँसे महनचेस गोिेटो बाटो ममथिि 150 3

6 पवुा्डाँ्डा माझाघि चौिािी स्ििोन्निी 150 3

7 मस्चािी लसम्ले खानेपालन ममथिि 200 3

8 आरुपाटा मोटिबाटो देस्ख लबसौना गोिेटो बाटो ममथिि 100 3

9 श्रवणकुमाि टोल गोिेटो बाटो ममथिि र्ोजना 200 4

10 नािीकोट टोल गोिेटो बाटो ममथिि र्ोजना 200 4

11 रिमालश्वाँिा टोल गोिेटो बाटो ममथिि र्ोजना 200 4

12 लनन्ददेखोलाबाट ्थालनको ्थान सम्म जाने गोिेटो बाटो ममथिि 250 5

13 आरुबोट सल्लाघािी जाने गोिेटो बाटो ममथिि 200 5

14 गवहिाबाट जर् बहादिु ्थापाको घिसम्म जाने गोिेटो बाटो ममथिि 150 5

15 ननु्थला स्डक स्ििोन्नलि 300 6

16 माल्थबािी ग्रामीण स्डक स्ििोन्नलि 300 6

जम्माजम्मा 3600  
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२.६ ववर्र्गि सलमलिको ववविण२.६ ववर्र्गि सलमलिको ववविण
देहार् बमोस्जमका ववर्र्गि सलमलि गठन गरिएको छ:

(क) आल्थथिक ववकास सलमलि(क) आल्थथिक ववकास सलमलि
 श्री लसंह बहादिु क्ेत्री संर्ोजक
 श्री ल्डल बहादिु खत्री सदस्र्
 श्री नि बहादिु गोदाि सदस्र्
 श्री दगुाथि नेपाली सदस्र्
 श्री कृवर् शाखा प्रमखु सदस्र् सस्चव

(ग) पूवाथिधाि ववकास सलमलि(ग) पूवाथिधाि ववकास सलमलि
 श्री कृष्ण प्रसाद पनेरु संर्ोजक
 श्री शस्क्त िकाल सदस्र्
 श्री प्रमे पौ्ेडल सदस्र्
 श्री कमला उपाध्र्ार् सदस्र्
 श्री प्राववलधक शाखा प्रमखु सदस्र् सस्चब

(ङ) ववधार्न सलमलि(ङ) ववधार्न सलमलि
 श्री कल्पना शमाथि संर्ोजक
 श्री लमना दजवी सदस्र्
 श्री रुद्र बहादिु नेपाली सदस्र्
 श्री लक्षमी िामदाम गहििाज   सदस्र्
 श्री प्रशासन शाखा प्रमखु सदस्र् सस्चव

(छ) न्दर्ावर्क सलमलि(छ) न्दर्ावर्क सलमलि
 श्री सीिा ्थापा संर्ोजक
 श्री मोहदति िकाल सदस्र्
 श्री दगुाथि नेपाली सदस्र्

(ज) लेखा सलमलि(ज) लेखा सलमलि
 श्री नवीन िकाल संर्ोजक
 श्री पूणथि बहादिु क्ेत्री सदस्र्
 श्री िाधा क्ेत्री सदस्र्
 आल्थथिक प्रशासन शाखा प्रमखु  सदस्र् सस्चव

(च) (च) ववपद व्र्वस््थापन वन ि्था वािाविण सलमलिववपद व्र्वस््थापन वन ि्था वािाविण सलमलि
 श्री शेि बहादिु काककी संर्ोजक
 श्री दगुाथि कुमािी पौ्ेडल सदस्र्
 श्री पणुथि बहादिु क्ेत्री सदस्र्
 श्री वविेन्दद्र बहादिु क्ेत्री सदस्र्
 श्री वन ि्था वािाविण शाखा प्रमखु सदस्र् सस्चव

(ख) सामास्जक ववकास सलमलि(ख) सामास्जक ववकास सलमलि
 श्री कमल प्रसाद पौ्ेडल पाध्र्ा संर्ोजक
 श्री केदािना्थ पौ्ेडल सदस्र्
 श्री र्मश्री गरुुङ् सदस्र्
 श्री घनश्र्ाम लालमछाने सदस्र्
 श्री स्वास््थ्र् शाखा प्रमखु  सदस्र् सस्चव

(घ) (घ) ववतिीर् व्र्वस््थापन ि्था संस््थागि सशुासनववतिीर् व्र्वस््थापन ि्था संस््थागि सशुासन
 श्री पवनकाजी अलधकािी संर्ोजक
 श्री जीवन िकाल सदस्र्
 श्री ज्ानमुार्ा परिर्ाि सदस्र्
 श्री ववष्ण ुकुमािी लब.क. सदस्र्
 श्री लेखा शाखा प्रमखु सदस्र् सस्चब
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खण््ड ३ - अनसूुचीहरूखण््ड ३ - अनसूुचीहरू

अनसूुची १: आर् ि्था व्र्र्को प्रक्ेपणअनसूुची १: आर् ि्था व्र्र्को प्रक्ेपण
रु. हजािमारु. हजािमा

शीर्थिकशीर्थिक
आ.व. आ.व. 

२०७७/७८ २०७७/७८ 
को र््था्थथिको र््था्थथि

आ.व. आ.व. 
२०७८/७९ को २०७८/७९ को 
संशोलधि अनमुानसंशोलधि अनमुान

आ.व. आ.व. 
२०७९/८० २०७९/८० 
को अनमुानको अनमुान

आर्आर् ४८,१८,४१ ४८,१७,२१ ४५,२४,८८

िाजस्व िाजस्व ७,२४,९० ६,७८,२१ ८,२१,४८

आन्दिरिक श्रोिआन्दिरिक श्रोि २,२०,१९ ६८,०० ८२,००

११६९१ अन्दर् कि ४८,६३ ६८,०० ८२,००

१४२४९ अन्दर् दस्ििु ८८,१८   

िाजस्व बाँ्डफाँ्डबाट प्राति िकम ५,०४,७१ ६,१०,२१ ७,३९,४८

११४११ बाँ्डफाँ्ड भई प्राति हनेु मूल्र् अलभबवृद्ध कि ४,८४,२९ २,८८,७१ ६,९९,४८

११४२१ बाँ्डफाँ्ड भिइ् प्राति हनेु अन्दि:शलु्क  २,८८,७१ ०

११४५६ बाँ्डफाँटबाट प्राति हनेु सवािी साधन कि २०,४२ ३२,७९ ४०,००

११४७१ बाँ्डफाँ्डबाट प्राति हनेु मनोिञ्न कि  ० ०

१४१५७ बाँ्डफाँ्ड भई प्राति दहतिि बहतििको वववक्रबाट 
प्राति हनेु आर्

 ० ०

अन्दर् आर्अन्दर् आर् ८३,३७   

१४५२९ अन्दर् िाजस्व ८३,३७   

अन्दिि सिकािी ववतिीर् हस्िान्दििण ४०,१३,७३ ४०,५९,०० ३६,२३,४०

संघीर् सिकाि ३६,८३,०७ ३८,१३,६० ३५,३६,४०

१३३११ समालनकिण अनदुान ८,१०,०० ८,७३,०० ९,३२,००

१३३१२ शसिथि अनदुान चालु २५,१३,०७ २२,३९,१० १९,२७,४०

१३३१३ शसिथि अनदुान पूजँीगि  ३,६०,५० २,७७,००

१३३१४ ववर्शे अनदुान चालु १,८०,००   

१३३१५ ववर्शे अनदुान पूजँीगि  १,३३,०० २,५०,००

१३३१६ समपिुक अनदुान चालु १,८०,००   
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शीर्थिकशीर्थिक
आ.व. आ.व. 

२०७७/७८ २०७७/७८ 
को र््था्थथिको र््था्थथि

आ.व. आ.व. 
२०७८/७९ को २०७८/७९ को 
संशोलधि अनमुानसंशोलधि अनमुान

आ.व. आ.व. 
२०७९/८० २०७९/८० 
को अनमुानको अनमुान

१३३१७ समपिुक अनदुान पूजँीगि  २,०८,०० १,५०,००

प्रदेश सिकाि ३,३०,६६ २,४५,४० ८७,००

१३३११ समालनकिण अनदुान १,२०,६६ ९५,४० ८७,००

१३३१२ शसिथि अनदुान चालु १,१०,०० ५०,०० ०

१३३१३ शसिथि अनदुान पूजँीगि  ५०,०० ०

१३३१४ ववर्शे अनदुान चालु ५०,००   

१३३१६ समपिुक अनदुान चालु ५०,००   

१३३१७ समपिुक अनदुान पूजँीगि  ५०,०० ०

बैदेस्शक    

जनसहभालगिा ७९,७७ ८०,०० ८०,००

ववतिीर् व्र्वस््था (प्रालति)    

व्र्र्व्र्र् ४०,४०,२२ ५५,५८,४३ ६०,५८,२९

चालुचालु २६,३४,८८ ३२,६०,५५ ३३,१६,०१

२११११ पारिश्रलमक कमथिचािी १५,६५,४० १७,४६,४९ ११,९६,३१

२१११२ पारिश्रलमक पदालधकािी ८०,०० ८०,०० ८५,००

२११२१ पोशाक ३,४० ५,५० ५,२०

२११३१ स््थानीर् भतिा ० ० ८७

२११३२ महंगी भतिा ४,०८ १०,०० १०,००

२११३३ वफल््ड भतिा १,५५ ३,०० ८,००

२११३४ कमथिचािीको बैठक भतिा ३,३९ ४,०० ४,००

२११३५ कमथिचािी प्रोत्साहन ि्था पिुस्काि ० १,०० १,००

२११३९ अन्दर् भतिा २,८६ ४,०० ४,००
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खण््ड ४ - ऐनहरूखण््ड ४ - ऐनहरू

४.१ आ.व. २०७९/०८० को आल्थथिक ऐन४.१ आ.व. २०७९/०८० को आल्थथिक ऐन

प्रस्िावनाप्रस्िावना

 आधँीखोला गाउँपाललकाको आल्थथिक वर्थि २०७९/०८० को अ्थथि सम्बन्दधी प्रस्िावलाई कार्ाथिन्दवर्न 
गनथिको लनलमति स््थानीर् कि ि्था शलु्क संकलन गनने, छुट ददने ि्था िाजस्व संकलनको काननुी 
व्र्वस््था गनथि वाञ्छनीर् भएकोले नेपालको संववधानको धािा २२८ को उपधािा (२) ले ददएको 
अलधकािको प्रर्ोग गरि आधँीखोला गाउपाललकाको एघािौं गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ। 
१. संस्क्ति नाम ि प्रािम्भुः१. संस्क्ति नाम ि प्रािम्भुः
 (१) र्स ऐनको नाम ×आधँीखोला गाउँपाललकाको आल्थथिक ऐन, २०७९� िहेको छ।
 (२) र्ो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गिे देस्ख आधँीखोला गाउँपाललका क्ेत्रमा लाग ुहनेुछ।
२. मालपोि ि्था भलूमकि:२. मालपोि ि्था भलूमकि: गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र अनसूुस्च १ बमोस्जम मालपोि ि्था भलूमकि  

लगाइने ि असलु उपि गरिने छ।
३. सम्पलि कि:३. सम्पलि कि: गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र अनसूुस्च २ बमोस्जम सम्पलि कि लगाइने ि असलु उपि 

गरिने छ।
४. घि जग्गा वहाल किुःघि जग्गा वहाल किुः गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र कुनै व्र्स्क्त वा संस््थाले भवन, घि, पसल, ग्र्ािेज, 

गोदाम, टहिा, छ्पपि, जग्गा वा पोखिी पूिै वा आंस्शक िविले वहालमा ददएकोमा त्र्स्िो बहाल 
िकममा अनसूुस्च ३ बमोस्जम घि जग्गा वहाल कि लगाइने ि असूल गरिने छ। 

५. व्र्वसार् दिाथि ि्था नववकिण शलु्क:व्र्वसार् दिाथि ि्था नववकिण शलु्क: गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र व्र्ापाि, व्र्वसार् वा सेवामा पूजँीगि 
लगानी ि आल्थथिक कािोवािका आधािमा अनसूुस्च ४ बमोस्जम व्र्वसार् दिाथि ि्था नववकिण 
शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ।

६. जल्डबटुी, कवा्डी ि जीवजन्दि ुकिुःजल्डबटुी, कवा्डी ि जीवजन्दि ुकिुः गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र कुनै व्र्स्क्त वा संस््थाले ऊन, खोटो, 
जल्डबटुी, वनकस, कवा्डी माल ि प्रचललि कानूनले लनर्धे गरिएको जीवजन्दि ुवाहेकका अन्दर् 
मिृ वा मारिएका जीवजन्दिकुो हा्ड, लसङ, ्पवाँख, छाला जस्िा बस्िकुो व्र्वसावर्क कािोवाि 
गिेवापि अनसूुस्च ५ बमोस्जमको कि लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ।

७. स्डक संिक्ण ि्था ममथिि सम्भाि शलु्कस्डक संिक्ण ि्था ममथिि सम्भाि शलु्क गाउँपाललका क्ेत्रलभत्रका स्डकहरूको संिक्ण ि्था 
ममथिि संम्भािको लागी सवािी साधनमा अनसूुस्च ६ बमोस्जम स्डकहरूको संिक्ण ि्था ममथिि 
संम्भाि शलु्क लगाइने ि असलुउपि गरिनेछ। सवािी साधन किको हकमा प्रदेश काननु 
बमोस्जम हनेुछ। 

८. ववज्ापन किुः८. ववज्ापन किुः गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र हनेु ववज्ापनमा अनसूुस्च ७ बमोस्जम ववज्ापन कि लगाइने ि 
असूल उपि गरिनेछ। र्सिी कि संकलन गदाथि अन्दिि सिकािी ववति व्र्वस््थापन ऐन, २०७४ 
बमोस्जम सम्बस्न्दधि प्रदेशले लनधाथििण गिेको ववज्ापन कि संकलन गिी प्रदेश ववभाज्र् कोर्मा 
िाजश्व बाँ्डफाँ्ड गरिनेछ।
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९. मनोिञ्न किुः९. मनोिञ्न किुः गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र हनेु मनोिञ्न व्र्वसार् सेवामा अनसूुस्च ८ बमोस्जम 
मनोिन्दजन व्र्वसार् कि लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ। र्सिी कि संकलन गदाथि अन्दिि 
सिकािी ववति व्र्वस््थापन ऐन, २०७४ बमोस्जम सम्बस्न्दधि प्रदेशले लनधाथििण गिेको ववज्ापन 
कि संकलन गिी प्रदेश ववभाज्र् कोर्मा िाजश्व बाँ्डफाँ्ड गरिनेछ।  

१०. बहाल लबटौिी शलु्कुः१०. बहाल लबटौिी शलु्कुः गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र आफुले लनमाथिण, िेखदेख वा संचालन गिेका हाट 
बजाि, पसल वा सिकािी जग्गामा अनसूुस्च ९ मा उल्लेख भए अनसुाि बहाल लबटौिी शलु्क 
लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ।

1१. टे्रवकङ्, कोर्ोवक्ड, क्र्ानोइङ्, बन्दजी जस्म्पङ्, स्जपफ्लार्ि ि र्र्ाफ्टीङ् शलु्कुः1१. टे्रवकङ्, कोर्ोवक्ड, क्र्ानोइङ्, बन्दजी जस्म्पङ्, स्जपफ्लार्ि ि र्र्ाफ्टीङ् शलु्कुः गाउँपाललका 
आफ्नो क्ेत्रलभत्र टे्रवकङ्, कार्ोवक्ड, क्र्ानोइङ्, बन्दजी जस्म्पङ्, स्जपफ्लार्ि ि र्र्ाफ्टीङ् सेवा वा 
व्र्वसार् संचालन गिेवापि अनसूुस्च १० बमोस्जमको शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ।

1२. सेवा शलु्क, दस्ििुुः1२. सेवा शलु्क, दस्ििुुः गाउँपाललकाले लनमाथिण, संचालन वा व्र्वस््थापन गिेका अनूसूस्च ११ मा 
उस्ल्लस्खि स््थानीर् पूवाथिधाि ि उपलब्ध गिाइएको सेवामा (स््थानीर् िहको भ-ुसेवाकेन्दद्रले 
पस्ब्लक एक्सेस मो्डलुसमेिको) सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुस्चमा व्र्वस््था भए अनसुाि शलु्क 
लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ।

1३. पर्थिटन प्रवेश शलु्कुः1३. पर्थिटन प्रवेश शलु्कुः गाउँपाललकाले आफ्नो क्ेत्रलभत्र लनमाथिण गिेका उद्ान, पाकथि , स्चल्डर्ाखाना, 
ऐलिहालसक ि्था पिुािास्त्वक सम्पदा, संग्राहलर् जस्िा सम्पदा उपर्ोग गिे वापि पर्थिटकहरूवाट 
अनसूुची १२ मा उस्ल्लस्खि दिमा पर्थिटन प्रवेश शलु्क लगाईने ि असलु उपि गरिनेछ।

1४. घि नक्सा पास शलु्क:1४. घि नक्सा पास शलु्क: आधँीखोला गाउँपाललका क्ेत्र लभत्र लनमाथिण हनेु घिहरूको नक्सा पास 
गदाथि अनसुचुी १३ बमोस्जमको घि नक्सा पास शलु्क ललइनेछ।

1५. प्राकृलिक स्ोिको संकलन ि्था ववक्री शलु्क:1५. प्राकृलिक स्ोिको संकलन ि्था ववक्री शलु्क: आधँीखोला गाउँपाललका लभत्रका नदी ि्था 
खोलाहरूबाट प्राति नदीजन्दर् वस्िहुरू गाउँपाललका क्ेत्रका खानीजन्दर् वस्िहुरूको अनसुचुी 
१४ मा उल्लेस्खि दििेटमा ववक्री गिी शलु्क उठाईने छ। र्सिी संकलन गरिएको शलु्क 
अन्दिि सिकािी ववति व्र्वस््थापन ऐन, २०७४ बमोस्जम प्रदेश ववभाज्र् कोर्मा िाजश्व बाँ्डफाँ्ड 
गरिनेछ।  

1६. पटके व्र्वसार् शलु्क:1६. पटके व्र्वसार् शलु्क: वहाल ववटौिी ि व्र्वसार् किको सूचीमा पिेका किदािा बाहेक गाउँपाललका 
क्ेत्र बावहिबाट सवािी साधन वा मोटिसाईकलमा पोका वा झोलामा िास्ख गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र 
घमुाएि ववक्री गनने व्र्वसार्ीहरूको लागी अनसुचुी १५ मा उल्लेस्खि दििेटमा पटके व्र्वसार्  
शलु्क लगाईने ि असलु उपि गरिनेछ।

1७. कि ि्था शलु्क छुटुः1७. कि ि्था शलु्क छुटुः र्स ऐन बमोस्जम कि लिनने दावर्त्व भएका व्र्स्क्त वा संस््थाहरूलाई 
कुनै पलन वकलसमको कि ि्था शलु्क छुट ददईने छैन कि ि्था शलु्क संकलन सम्बन्दधी कि ि्था शलु्क संकलन सम्बन्दधी 
लनर्म ि कार्थिववलध बनाउन सक्ने:लनर्म ि कार्थिववलध बनाउन सक्ने: र्ो ऐनमा भएको व्र्वस््थालाई कार्ाथिन्दवर्न गनथिको लागी 
गाउँकार्थिपाललकाले आवस्र्क लनर्म ि कार्थिववधी बनाउन सक्नेछ। 

1८. बाधा अड्काउ फुकाउँ:1८. बाधा अड्काउ फुकाउँ: र्स ऐनको कार्ाथिन्दवर्नको लसललसलामा कुनै बाधा अड्काउ आईपिेमा 
बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकाि गाउँ कार्थिपाललकामा िहनेछ।



120

आर््थथिक वर्थि २०७९/०८० को नीर्ि, कार्थिक्रम ि्था बजेट

अनसूुची-१अनसूुची-१
(ऐनको दफा २ सँग सम्बस्न्दधि)(ऐनको दफा २ सँग सम्बस्न्दधि)

 आधँीखोला गाउँपाललका लभत्र देहार्का स्डक खण््डसँग जोल्डएका जग्गाहरूको देहार् बमोस्जमका 
मूल्र्को आधािमा मालपोि ि्था भलूमकि कि लगाईने छ।
(क) नाग्डाँ्डा-काककीनेटा स्डक खण््ड (प्रलि िोपनी रु.)(क) नाग्डाँ्डा-काककीनेटा स्डक खण््ड (प्रलि िोपनी रु.)

 � सेलिखोलाको पलुको मखुदेस्ख एकिार्सम्म  १५,८४,०००/- 
 � एकिार्देस्ख िंगेठाटीको हिाभिा सहकािीसम्म १३,२०,०००/- 
 � िंगेठाटीको हिाभिा सहकािीदेस्ख लनस्िीखोला प्रगलि्डाँ्डासम्म १५,८४,०००/- 
 � बेत्र्ानीदेस्ख िंगवुाखोलासम्म १५,८४,०००/-
 � लौसीखोलादेस्ख अघाथिदीखोलासम्म १५,८४,०००/-
 � काफलबोट खोलादेस्ख छहिेखोलासम्म १३,२०,०००/-
 � पेटकटेिीदेस्ख िािमाटासम्म ९,२४,०००/-
 � िािमाटादेस्ख वहलेसम्म ५,२८,०००/-

(ख) पिुलीखेि-कावकथि नेटा-कुश्मा स्डक खण््ड (प्रलि िोपनी रु.)(ख) पिुलीखेि-कावकथि नेटा-कुश्मा स्डक खण््ड (प्रलि िोपनी रु.)
 � स्चसाखोलादेस्ख मासनेखोलासम्म १३,२०,०००/-
 � मासनेखोलादेस्ख ्डास्म््डहीसम्म ९,२४,०००/-
 � ्डास्म््डहीदेस्ख भालमुािे खोला (व्डा न. २) ५,२८,०००/-
 � भालमुािेदेस्ख देउिाली ्डाँ्डासम्म १३,२०,०००/-
 � पोखिाचौिदेस्ख फन्द्डाँ्डासम्म ५,२८,०००/-

(ग) सेलिदोभान-लनबवुाबोट-भदु्रमुपोला-पञ्चमलु स्डक (प्रलि िोपनी रु)(ग) सेलिदोभान-लनबवुाबोट-भदु्रमुपोला-पञ्चमलु स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � िाँल्डखेि (पक्ीपलुको मखु) देस्ख स्चसापानीको पलुको मखुसम्म १५,८४,०००/-
 � स्चसापानीको पलुको मखुदेस्ख गौिीशंकि चोकसम्म ३,९६,०००/-
 � भगविीचोक देस्ख बिुीको चौिािासम्म ३,९६,०००/-
 � बिुीको चौिािादेस्ख भदु्रमुपोलाको भन्दज्र्ाँङसम्म ५,२८,०००/-
 � बेजाङ् स्डक खण््ड ३,९६,०००/-
 � खड्कटेिी्डाँ्डा देस्ख वहलेसम्म ३,९६,०००/-
 � वहलेदेस्ख वपिवपिेखोलासम्म २,६४,०००/-
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 � वपिवपिे खोलादेस्ख मलुसम्म ३,९६,०००/-
 � मलुदेस्ख भमुी्थानसम्म ३,९६,०००/-
 � भमूी्थान देस्ख लसरुबािी धारु बजािसम्म १३,२०,०००/-
 � धारुबजाि देस्ख कुलने बजािसम्म ४,२०,०००/-
 � कुलनेदेस्ख बजानीबजािसम्म ४,००,०००/-

(घ) हेल-ुअजुथिनचौपािी-लसरुबािी स्डक (प्रलि िोपनी रु)(घ) हेल-ुअजुथिनचौपािी-लसरुबािी स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � पाङग्राको झ्र्ाङदेस्ख भािपोखिी अघघौंदी सम्म १,३२,०००/-
 � सलमको रुखदेस्ख िाम्चेस्जिो सम्म १,३२,०००/-
 � िाम्चेदेस्ख पूणथि गाउँसम्म १,३२,०००/-
 � ज्र्ाम्चेदेस्ख लसरुवािी गाउँसम्म ३,९६,००००/-

(ङ) खड्केटािी-पञ्चासे स्डक खण््ड (प्रलि िोपनी रु)(ङ) खड्केटािी-पञ्चासे स्डक खण््ड (प्रलि िोपनी रु)
 � नाम्दीखोला देस्ख चरिपानीखोलासम्म ५,२८,०००/-
 � चरिपानीखोला देस्ख टुनीखोलासम्म १०,५६,०००/-

(च) सेपि-पञ्चासे स्डक (प्रलि िोपनी)(च) सेपि-पञ्चासे स्डक (प्रलि िोपनी)
 � सेपि स्जिोदेस्ख पात्लासम्म ७,९२,०००/-
 � पात्लादेस्ख देवीस््थानसम्म ३,९६,०००/-
 � देउिालीदेस्ख ह्याङसेदी (श्रवणकुमाि)सम्म १०,५६,०००/-
 � ह्याङसेदी (श्रवणकुमाि)देस्ख भञ्र्ाङसम्म ३,९६,०००/-

(छ) फुलबािी-आ्थथिि स्डक (प्रलि िोपनी)(छ) फुलबािी-आ्थथिि स्डक (प्रलि िोपनी)
 � फुलबािी देस्ख फँुवासे जोड्ने बाटो सम्म ३,९६,०००/-
 � फँुवासे जोड्ने बाटो देस्ख िोली ्डाँ्डासम्म १०,५६,०००/-

(ज) सवहदमागथि (प्रलि िोपनी रु)(ज) सवहदमागथि (प्रलि िोपनी रु)
 � स्जिोदेस्ख लब.वप. स्मिृी प्रा.वव.सम्म ३,९६,०००/-
 � लब.स्प  . स्मलृि प्रा.वव देस्ख पोखिीसम्म ५,२८,०००/-
 � पोखिीदेस्ख व्डा कार्ाथिलर्सम्म २,६४,०००/-
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 � व्डा कार्ाथिलर् देस्ख ननु्थलाहुँदैवहलेसम्म ७,९२,०००/-
 � कमेिेपानीदेस्ख भर्िको ्थानसम्म ३,९६,०००/-
 � भर्िको ्थानदेस्ख जमु्ली्डानासम्म २,६४,०००/-

(झ) भैिव कुण््ड-ओइर्ा-सम्दीखोला स्डक (प्रलि िोपनी रु)(झ) भैिव कुण््ड-ओइर्ा-सम्दीखोला स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � भैिव कुण््डदेस्ख काफलटािीसम्म ८,५६,०००/-
 � घलेको घि देस्ख मािाको गफुासम्म ६,६०,०००/-

(ञ) कालीखोला-पोखिाचौि स्डक (प्रलि िोपनी रु)(ञ) कालीखोला-पोखिाचौि स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � कालीखोलादेस्ख स्र्ाले खोल्सासम्म ६,६०,०००/-
 � उपल्लो स्र्ालेखोल्सादेस्ख टािीसम्म (टाप)ु ६,६०,०००/-

(ट) स्जिो-स्चलाउनेभाटी स्डक (प्रलि िोपनी रु)(ट) स्जिो-स्चलाउनेभाटी स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � आधँीखोलाको पलुदेस्ख कालीखोलाको पलुसम्म १३,२०,०००/-
 � कालीखोलाको पलुदेस्ख कुलार्न मस्न्ददिसम्म ३,९६,०००/-
 � कुलार्नको मस्न्ददिदेस्ख ्थमुको खोलासम्म ५,२८,०००/-
 � हजाथिमनुीदेस्ख लिलीमसम्म ३,९६,०००/-

(ठ) सेलिदोभान-चण््डीकालीका स्डक (प्रलि िोपनी रु)(ठ) सेलिदोभान-चण््डीकालीका स्डक (प्रलि िोपनी रु)
� स्चसापानीको पलुको मखुदेस्ख ठाँटीसम्म १०,५६,०००/-
� ठाँटीदेस्ख भञ्र्ांङसम्म ५,२८,०००/-

(्ड) िाँव-बिवप्पले स्डक (प्रलि िोपनी रु)(्ड) िाँव-बिवप्पले स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 �	िाँवदेस्ख विवप्पलेसम्म ६,६००००/-

(ि) भञ्र्ाङ-आ्थथिि स्डक (प्रलि िोपनी रु)(ि) भञ्र्ाङ-आ्थथिि स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � भञ्र्ाङदेस्ख आ्थथििसम्म ६,६००००/-

(ण) मान्दछेको टाउको-बै्डा स्डक (प्रलि िोपनी रु) (ण) मान्दछेको टाउको-बै्डा स्डक (प्रलि िोपनी रु) 
 � दहदेस्ख बै्डासम्म ५,२८,०००/-
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(ि) कृवर्पलुको मखु स्डक (प्रलि िोपनी रु)(ि) कृवर्पलुको मखु स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � कृवर् देस्ख कृवर् पलुको मखु सम्म १५,८४,०००/-

(्थ) सेलिदोभान-ठुली बिार् स्डक (प्रलि िोपनी रु)(्थ) सेलिदोभान-ठुली बिार् स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � सेलिदोभानको बिको रुखदेस्ख ठुलीबिार् किौदीसम्म १०,५६,०००/-

(द) सेलिदोभान-लसम्खेि छापा स्डक (प्रलि िोपनी रु)(द) सेलिदोभान-लसम्खेि छापा स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � बिार्खोलादेस्ख छापासम्म १०,५६,०००/-

(ध) स्चलाउनेभाटी-म्डवुा स्डक (प्रलि िोपनी रु)(ध) स्चलाउनेभाटी-म्डवुा स्डक (प्रलि िोपनी रु)
 � जिेखोलादेस्ख नैकु्डाँ्डासम्म ५,२८,०००/-
 � नैकु्डाँ्डादेस्ख भण््डाि ्थमु्कासम्म ८,००,०००/-

(न) जाबीखोला ओइर्ा स्डक (प्रलि िोपनी रु.)(न) जाबीखोला ओइर्ा स्डक (प्रलि िोपनी रु.)
 � जाबीखोलादेस्ख सम्धीखोलासम्म १०,५६०००/-

 माल्थ उल्लेस्खि बाहेकका जग्गाहरूको मलु्र् लनधाथििण मालपोि कार्ाथिलर् स्र्ाङजाबाट प्रत्रे्क 
वर्थि िस्ज्ेरिसन प्रर्ोजना्थथि लनधाथिरिि मलु्र्मा ३० प्रलिशि मूल्र् ्थप गिी मूल्र्ाङ्कन गरिनेछ।

कि र्ोग्र् भलूमको वावर्थिक किको दिकि र्ोग्र् भलूमको वावर्थिक किको दि
क्र.सं.क्र.सं. भलूमकि र्ोग्र् जग्गाको मूल्र्भलूमकि र्ोग्र् जग्गाको मूल्र् वावर्थिक दिवावर्थिक दि कैवफर्िकैवफर्ि

१ रु. ५ लाखसम्मको एक मसु्ट रु. ५५/-

२ रु. ५ लाखदेस्ख ५०लाख रुपैर्ासम्म प्रलि लाख ्थप रु. २५/-

३ रु. ५१ लाखदेस्ख १किो्ड रुपैर्ासम्म प्रलि लाख ्थप रु. ३०/-

४ रु. १ किो्ड १ लाखदेस्ख २ किो्डसम्म प्रलि लाख ्थप रु. ३५/-

५ रु. २ किो्ड १ लाखदेस्ख ३ किो्डसम्म प्रलि लाख ्थप रु. ४०/-

६ ३ किो्डदेस्ख माल्थ प्रलि लाख ्थप रु. ५०/-
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अनसूुची-२अनसूुची-२

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बस्न्दधि)(ऐनको दफा ३ सँग सम्बस्न्दधि)

 आधँीखोला गाउँपाललका लभत्र बनेका घि ि घिले चचनेको जग्गामा सम्पलि कि लगाइने छ। 
घिले चचनेको जग्गा भन्नाले घिले ओगटेको जग्गाको क्ेत्रफल ि अलधकतिम सो क्ेत्रफल बिािको ्थप 
जग्गा समेि सम्झन ुपछथि। भौलिक संिचनाको मलु्र् िपलसल बमोस्जम मूल्र् लनधाथििण गिी जग्गाको 
हकमा अनसूुची १ मा उल्लेस्खि सड्कसँग जोल्डएका ि नजोल्डएका जग्गाको मूल्र् बमोस्जम लनधाथििण 
गरिनेछ।

िपलसल:िपलसल:
क्र.सं.क्र.सं. संिचनाको प्रकािसंिचनाको प्रकाि प्रलिवगथि वफट मलु्र् (रु.)प्रलिवगथि वफट मलु्र् (रु.) कैवफर्िकैवफर्ि

१ आि. लस. लस पक्ी घि ८००/-

२ ब्लक, लसमेन्दट, जो्डाइ जस्िा वा िुङ्ाको छाना भएको घि ५००/-

३ िुङ्ा माटो जो्डाइ भएको िुङ्ा जस्िा, खि को छाना भएको ३००/-

ह्ास कट्ी िफथि ुःह्ास कट्ी िफथि ुः
 आधँीखोला गाउँपाललका लभत्रका िपलसल बमोस्जमका भौलिक संिचनाको ह्ास कट्ी िपलसल 
बमोस्जम गरिनेछ।

क्र.सं.क्र.सं. संिचनाको प्रकािसंिचनाको प्रकाि
ह्ास कट्ी ह्ास कट्ी 
प्रलिवर्थिप्रलिवर्थि

ह्ास कवट् ह्ास कवट् 
अवलधअवलध

कैवफर्िकैवफर्ि

१ आि.लस.लस पक्ी घि १ प्रलिशि ३० वर्थि

२ ब्लक, लसमेन्दट, जो्डाइ जस्िा वा िुङ्ाको छाना भएको घि २ प्रलिशि २० वर्थि

३ िुङ्ा माटो जो्डाइ भएको िुङ्ा जस्िा, खि को छाना भएको ३ प्रलिशि १५ वर्थि
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कि र्ोग्र् सम्पलिको वावर्थिक किको दिकि र्ोग्र् सम्पलिको वावर्थिक किको दि
क्र.सं.क्र.सं. कि र्ोग्र् एकीकृि सम्पस्तिको मूल्र्कि र्ोग्र् एकीकृि सम्पस्तिको मूल्र् वावर्थिक दिवावर्थिक दि कैवफर्िकैवफर्ि

१ रु. ५ लाखसम्मको एक मसु्ट रु. ५०/-

२ रु. ५ लाखदेस्ख ५० लाख रुपैर्ासम्म प्रलि लाख रु. २०/-

३ रु. ५१ लाखदेस्ख १ किो्ड रुपैर्ासम्म प्रलि लाख रु. २५/-

४ रु. १ किो्ड १ लाखदेस्ख  २ किो्डसम्म प्रलि लाख रु. ३०/-

५ रु. २ किो्ड १ लाखदेस्ख  ३ किो्डसम्म प्रलि लाख रु. ३५/-

६ रु. ३ किो्ड १ लाखदेस्ख माल्थ ५ किो्डसम्म प्रलि लाख रु. ४५/-

७ रु. ५ किो्ड भन्ददा माल्थ प्रलि लाख रु. ५०/-

नोट:नोट: मूल्र्ांकन िकमलाइ रु लाखमा परिणि गिी किको दि लनधाथििण हनेुछ।

अनसूुची - ३अनसूुची - ३

(ऐनको दफा ४ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा ४ सँग सम्वस्न्दधि)

गाउँपाललकाबाट ललईने घि जग्गा बहाल किको दि (प्रलि िोपनी रु):गाउँपाललकाबाट ललईने घि जग्गा बहाल किको दि (प्रलि िोपनी रु):
क्र.सं.क्र.सं. ववविणववविण वावर्थिक दिवावर्थिक दि कैवफर्िकैवफर्ि

१ आधँीखोला गाउँपाललका क्ेत्रलभत्रको घि, पसल, ग्र्ािेज, गोदाम, टहिा, शे्ड 
(छ्पपि), कािखाना, जग्गा वा पोखिी पूिै वा आंस्शक रुपमा बहालमा ददएकोमा 
सम्वस्न्दधि धनीबाट बहाल िकमको

१०%

२ आधँीखोला गाउँपाललका क्ेत्रमा लनमाथिण, िेखदेख वा सञ्चालन गिेको हाट बजाि 
ि सावथिजलनक स््थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अस््थार्ी पसल ्था्पन ददए 
वापि प्रलि वगथिफूट मालसक बहाल ववटौिी कि

२/-
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अनसूुची - ४अनसूुची - ४

(ऐनको दफा ५ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा ५ सँग सम्वस्न्दधि)

गाउँपाललकाबाट ललईने व्र्वसार् दिाथि ि्था नववकिण शलु्कको बावर्थिक दि रुुःगाउँपाललकाबाट ललईने व्र्वसार् दिाथि ि्था नववकिण शलु्कको बावर्थिक दि रुुः

क्र.सं.क्र.सं. व्र्वसार्को ववविणव्र्वसार्को ववविण

 आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
भएको दि (रु.)भएको दि (रु.)

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
नभएकोदि (रु.)नभएकोदि (रु.)

१)१) पर्थिटन उद्ोगपर्थिटन उद्ोग

१.१ होमस्टे ५५० ४००

१.२ होटल, लज एवं साधािण होटल १६५० ५५०

१.३ िेटूििेन्दट (मुःम, िास, सेकूवा आदद) ११०० ३३०

१.४ मददिा पसल १५०० १५००

२)२) व्र्ापारिक वस्िूव्र्ापारिक वस्िू

२.१ खाद्ान्न, वकिाना ल्डलि ि खूद्रा ११०० ५५०

२.२ कप्डा पसल (्थोक एवं खूद्रा) ११०० ५५०

२.३ आर्ल पम्प ५५०० ५५००

२.४ ववद्िु सामान ि्था ववद्िुीर् सामग्री वट.भी., घ्डी 
िेल्डर्ो लबक्री

११०० ५५०

२.५ हेभी इस्क्वपमेन्दट बस, ट्रक, काि मोटि साईकल, 
टेम्पो, साईकल ममथिि कािखाना ि्था टार्ि ममथिि केन्दद्र

११०० ५५०

२.६ लनमाथिण सामाग्री २२०० १६५०

२.७ सूनचांदी पसल (ज्वेलेिी) २७५० २२००

२.८ फेन्दसी पसल ११०० ५५०

२.९ उनी धागो पसल ५५० ३३०

२.१० जूतिा च्पपल पसल ८८० ३३०

३)३) अन्दर् सेवाअन्दर् सेवा

३.१ ववववध शृ्रङगाि पसल (्थोक/खदु्रा) ८८० ५५०
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क्र.सं.क्र.सं. व्र्वसार्को ववविणव्र्वसार्को ववविण

 आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
भएको दि (रु.)भएको दि (रु.)

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
नभएकोदि (रु.)नभएकोदि (रु.)

३.२ कुखिुा, भैसी ि बाख्ा फमथि दिाथि शलु्क ४०० ६००

३.३ फलनथिचि पसल २२०० १६५०

३.४ भां्डा ि लगफ्ट पसल(्थोक/खूद्रा) ११०० ५५०

३.५ केवूल, नेटववकथि ङ ५५०० ५५००

३.६ पूलवो्डथि (प्रलि वो्डथि रु.) ५५०० ५५००

३.७ लभल्डर्ो गेम ३३०० ३३००

३.८ पूस्िक ि्था पलत्रका पसल ७७० ५५०

३.९ नसथििी ि फलफूलका ववरुवा लबक्रीववििण ४४० २२०

३.१० सस््थागि पेन्दटि ५५० ५५०

३.११ ििकािी पसल ३३० ११०

३.१२ वीज भण््डाि ५५० ११०

३.१३ मासू पसल ११०० ५५०

३.१४ कप्डा लसलाई ५५० २२०

३.१५ हेर्ि कवटङ ५५० ५५०

३.१६ आटथि ५५० ५५०

३.१७ फोटो स्टूल्डर्ो ११०० ५५०

३.१८ िंगिोगन पसल १६५० ११००

३.१९ चश्मा पसल ५५० ३३०

४)४) ममथिि संभािममथिि संभाि

४.१ िेल्डर्ो वट.लभ, घ्डी, प्रशेि कुकि, वहटि टेलीफोन सेट, 
पंखा ि्था स्टोभ, ववद्िुीर् सामग्री ममथिि केन्दद्र

८८० २२०

४.२ हेभी इस्क्वपमेन्दट बस, ट्रक, काि मोटि साईकल, 
टेम्पो, साईकल ममथिि कािखाना ि्था टार्ि ममथिि 
केन्दद्र

११०० ५५०

५)५) सेवा उद्ोगसेवा उद्ोग
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क्र.सं.क्र.सं. व्र्वसार्को ववविणव्र्वसार्को ववविण

 आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
भएको दि (रु.)भएको दि (रु.)

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
नभएकोदि (रु.)नभएकोदि (रु.)

५.१ ्डाइलभङ इस्न्दटिच्रू्ट ८८० ११००

५.२ ल्र्ाब ि्था फोटो ग्रावफ ११०० ५५०

५.३ छापाखाना ११०० ११००

६)६) वन पैदावाि ि्था वनजन्दर् उद्ोगवन पैदावाि ि्था वनजन्दर् उद्ोग

६.१ वन पैदावािमा आधारिि उद्ोग व्र्वसार्, फनवीचि 
उद्ोग आदी

३३०० ३३००

७)७) उजाथिमलुकउजाथिमलुक

७.१ वार्ो ग्र्ास ि्था सौर्थि प्रववलध ि अन्दर् श्रोिहरू ११०० ५५०

८)८) उत्पादन मलुक उद्ोगउत्पादन मलुक उद्ोग

८.१ पाउिोटी भण््डाि ८८० ५५०

८.२ लमल ३HP क्मिा सम्म १०० १००

८.३ लमल ३HP क्मिा माल्थ ५५० ३३०

८.४ आइसवक्रम उद्ोग ि्था पसल ५५० ३३० 

९)९) ववतिीर् सेवाववतिीर् सेवा

९.१ वचि ि्था ऋणको कािोबाि  गनने सहकािी संस््था २००० २०००

९.२ उत्पादन मलुक सहकािी संस््था ५५० ५५०

९.३ िेलमटेन्दस सेवा २२०० २२००

९.४ बैक ६००० ६०००

१०)१०) स्वास््थ्र् सेवास्वास््थ्र् सेवा

१०.१ लनजी ि्था गैिसिकािी अस्पिाल १६५० ११००

१०.२ नलसथिङ होम १६५० ११००

१०.३ स्क्ललनक, ल्र्ाव ि्था फामनेलस १६५० ११००

१०.४ दांि बनाउने पसल ११०० ११००

११)११) स्शक्ा सेवास्शक्ा सेवा
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क्र.सं.क्र.सं. व्र्वसार्को ववविणव्र्वसार्को ववविण

 आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
भएको दि (रु.)भएको दि (रु.)

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
नभएकोदि (रु.)नभएकोदि (रु.)

११.१ लन.स्ज क्ेत्रका बोल्डथिङ स्कुल क्र्ाम्पस, मा.वव. ि 
आधािभिू

४४००,३३००, २२००,११००

११.२ टाईवपङ, कम््परू्टि ि्था भार्ा प्रस्शक्ण संस््था ११०० ११००

११.३ लसलािई्, बूनाई, पेस्न्दटङ, कवटङ प्रस्शक्ण ५५० ३३०

११.४ टेस्क्नकल इस्न्दटिच्र्टु ११०० ११००

११.५ गैि सिकािी संस््था संचालन अनमुलि १००० १००० 

१२)१२)
लनमाथिण व्र्वसार्ी गाँउपाललकामा प्रधान कार्ाथिलर् लनमाथिण व्र्वसार्ी गाँउपाललकामा प्रधान कार्ाथिलर् 
भएको घ वगथिको लनमाथिण व्र्वसार्ी अनमुलि वावर्थिक भएको घ वगथिको लनमाथिण व्र्वसार्ी अनमुलि वावर्थिक 
नववकिणनववकिण

         १०,०००

१२.१ घ वगथिको लनमाथिण व्र्वसार्ी अनमुलि पत्र    २५,०००।-

१२.२ िासार्लनक मल लबके्रिाको अनमुलि पत्र ६००।-

१२.३ िासार्लनक मल लबके्रिाको अनमुलि नववकिण ५००।-

१३)१३) संचाि सेवासंचाि सेवा

१३.१ लनजी क्ेत्रका कूरिर्ि, फ्र्ाक्स,इमेल, इन्दटिनेट ि 
टेललफोन

५५० २२०

१४)१४) ववशेर्ज् पिामशथि ि्था अन्दर् व्र्वसावर्क सेवाववशेर्ज् पिामशथि ि्था अन्दर् व्र्वसावर्क सेवा

१४.१ स्चवकत्सक ववशेर्ज् (स्वा. सहार्क, कवविाज) १००० ५००

१४.२ ल फमथि ४०० ४००

१४.३ कन्दसल्टेन्दसी फमथि(इन्दजीलनर्ि ओ.) ५५०० ५५००

१४.४ ज्र्ोलिस ५५० ५५०

१४.५ अल्डटि फमथि (क ख ग घ) २५००,२०००,
१५००,१०००

२५००,२०००,
१५००,१०००

१५)१५) अन्दर् व्र्वसार्अन्दर् व्र्वसार्

१५.१ कवा्डी सामानको ्थोक लबके्रिा २२०० ११००

१५.२ टेण्ट हाउस ११०० ११००

१५.३ लगुा धनेु पसल ५५० २२०
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क्र.सं.क्र.सं. व्र्वसार्को ववविणव्र्वसार्को ववविण

 आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी आ.व. २०७९/०८० का लालग किको शे्रणी

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
भएको दि (रु.)भएको दि (रु.)

भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि भ्र्ाट/्पर्ान मा दिाथि 
नभएकोदि (रु.)नभएकोदि (रु.)

१५.४ मादल पसल ३३० ११०

१५.५ माटोको भां्डा बनाउने ३३० ११०

१५.६ लमठाई पसल ८८० २२०

१६)१६) साना उद्ोगसाना उद्ोग

१६.१ कवटङ िंुगा उद्ोग ११०० ११००

१६.२ इट्ा भट्ा ११०० ५५०

१६.३ लग्रल उद्ोग १६५० ११००

१६.४ अन्दर् उद्ोग कार्थिपाललकाको लनणथिर्ानसुाि

१६.५ क्रसि उद्ोग ११००० ११०००

१६.६ ब्लक उद्ोग २००० २५००

१७१७ माल्थ उल्लेस्खि व्र्वसार् बाहेकको हकमा माल्थ उल्लेस्खि व्र्वसार् बाहेकको हकमा कार्थिपाललकाको लनणथिर् अनसुािकार्थिपाललकाको लनणथिर् अनसुाि
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अनसूुची - ५अनसूुची - ५

(ऐनको दफा ६ सँग सम्वस्न्दधि) (ऐनको दफा ६ सँग सम्वस्न्दधि) 

गाउँपाललकाले ललने जल्डबटुी कवा्डी ि जीवजन्दिकुो व्र्वसार्ीक कािोवाि बापि बावर्थिक कि रुुःगाउँपाललकाले ललने जल्डबटुी कवा्डी ि जीवजन्दिकुो व्र्वसार्ीक कािोवाि बापि बावर्थिक कि रुुः
क्र.सं.क्र.सं. ववविणववविण दिदि कैवफर्िकैवफर्ि

१. कवा्डी सामानको ्थोक ववकेिा (बावर्थिक) भ्र्ाटमा दिाथि रु. २२०० ि
भर्ाटमा दिाथि नभएको ११००/-

२ सल्लाको खोटो प्रलि के.जी. रु. १०/-

३. उन, जल्डबटुी, बनकस, कवा्डी माल, हा्ड, 
लसङ, ्पवाँख, छाला आदी। 

गाउँ कार्थिपाललकाको लनणथिर्ानसुाि

अनसूुची–६अनसूुची–६

(ऐनको दफा ७ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा ७ सँग सम्वस्न्दधि)
  

गाउँपाललकाले स्डक संिक्ण ि्था ममथिि सम्भाि शलु्कको बावर्थिक दि रुुःगाउँपाललकाले स्डक संिक्ण ि्था ममथिि सम्भाि शलु्कको बावर्थिक दि रुुः
क्र.सं.क्र.सं. ववविणववविण दि (रु.)दि (रु.) कैवफर्िकैवफर्ि

क)क) सवािी किसवािी कि प्रदेश काननु बमोस्जम हनेुछ।प्रदेश काननु बमोस्जम हनेुछ।

ख)ख) स्डक संिक्ण ि्था ममथिि सम्भाि शलु्कस्डक संिक्ण ि्था ममथिि सम्भाि शलु्क

१. हेलभ ट्रक ि ्डोजि २२५

२ ५ घन लमटि माल्थका वट्पपि ि ट्रक २००

२. ट्ाक्टि/लमलन वट्पपि १७५

३. लनजी ि्था भा्डाका बस ि लमलनबस १००

४. भ्र्ान, काि, जीप, टेम्पो, ट्ाक्सी ५०

५. सिकािी, कुटनैलिक लनर्ोग ि ववद्ालर्का बस लनशलु्क
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अनसूुची - ७अनसूुची - ७

(ऐनको दफा ८ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा ८ सँग सम्वस्न्दधि)

गाउँपललकाले ललने ववज्ापन किको दिुःगाउँपललकाले ललने ववज्ापन किको दिुः
क्र.सं.क्र.सं. ववज्ापन दिववज्ापन दि दि (रु.)दि (रु.) कैवफर्िकैवफर्ि

१. साइनवो्डथि, ग्लोवो्डथि, स्टल आददमा २५ वगथिफूट भन्ददा माल्थ ८८०

२. साइनवो्डथि, ग्लोवो्डथि, स्टल आददमा २५ वगथिफूट सम्म ५५०

३. िूल व्र्ानि एक हतिाको लालग ५५

४. िूल व्र्ानि एक हतिा भन्ददा बिी ११०

अनसूुची - ८अनसूुची - ८

(ऐनको दफा ९ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा ९ सँग सम्वस्न्दधि)

गाउँपललकाले ललने मनोिञ्न किको दिुःगाउँपललकाले ललने मनोिञ्न किको दिुः
क्र.सं. ववविण दि कैवफर्ि

१ लसनेमाहल, लभल्डर्ोहल, साँस्कृलिक प्रदशथिन हल, ल्थएटि, संगीि, मनोिञ्न 
प्रदशथिनस््थल, ऐलिहालसकस््थल, पूिािास्त्वक स््थल एवं धालमथिक महत्वका 
सम्पदाको प्रवेश शलु्क िकमको (िि ऐलिहालसक, पिुािास्त्वक ि धालमथिक 
महत्वका सम्पदामा प्रवेश गदाथि नेपाली नागरिकलाई प्रवेश शलु्क ललईने छैन)

५%

२ व्र्ावसावर्क रूपमा संचालन गरिने मेला महोत्सव पवथि जस्िा कार्थिकममा ५०००/-

२ व्र्ावसावर् रूपमा संचालन गरिने मेला महोत्सव पवथि  ि्था कन्दसट, जाद,ुचटक 
आदी   

१०००/-
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अनसूुची - ९अनसूुची - ९

(ऐनको दफा १० सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा १० सँग सम्वस्न्दधि)

गाउँपाललकाले ललने वहाल ववटौिी  शलु्कको दिुःगाउँपाललकाले ललने वहाल ववटौिी  शलु्कको दिुः

क्र.सं.क्र.सं.
सावथिजलनक जग्गामा बनेका घि, टहिा, घमु्िी, सावथिजलनक जग्गामा बनेका घि, टहिा, घमु्िी, 

गोदाम वा अन्दर् कुनै संिचनागोदाम वा अन्दर् कुनै संिचना
दि दि कैवफर्िकैवफर्ि

१ सावथिजलनक स््थानमा बनेका घि सटिहरूको टेण््डि प्रलिस्पधाथिका आधािमा 

२ गाउँपाललकाको आफैले  लनमाथिण गिेको टेण््डि प्रलिस्पधाथिका आधािमा 

३ टहिाहरू मालसक रु. १००

४ गोदामहरू मालसक रु. १००

५ अन्दर् संिचनाहरू मालसक गाउँ कार्थिपाललकाले िोके बमोस्जम

अनसूुची - १०अनसूुची - १०

 (ऐनको दफा १२ सँग सम्वस्न्दधि) (ऐनको दफा १२ सँग सम्वस्न्दधि)

गाउँपललकाले ललने सेवा वा व्र्वसार् शलु्कको दिुःगाउँपललकाले ललने सेवा वा व्र्वसार् शलु्कको दिुः
 आफ्नो क्ेत्रलभत्र टे्रवकङ्, कार्ावकङ्, क्र्ानोइङ्, बञ्ी जस्म्पङ्, स्जप फ्लार्ि, ग्लाईल्डङ्, व्र्ाललुनङ्, 
गल्फकोशथि, ्पर्ािा सेललङ् ि अश्वािोहण आदद सेवा वा व्र्वसार्मा सेवा वा व्र्वसार्को प्रकृलि हेिी गाउँ 
कार्थिपाललकाको लनणथिर्ानसुाि रु. १,०००/- देस्ख ५०,०००/- सम्म।
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अनसूुची - ११अनसूुची - ११

(ऐनको दफा १३ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा १३ सँग सम्वस्न्दधि)

गाउँकार्थिपाललका वा व्डाबाट उपलव्ध गिाईने प्रमास्णि/लसफारिस वापिको सेवा शलु्कको दिुःगाउँकार्थिपाललका वा व्डाबाट उपलव्ध गिाईने प्रमास्णि/लसफारिस वापिको सेवा शलु्कको दिुः
क्र.सं.क्र.सं. ववविणववविण दि रु.दि रु. कैवफर्िकैवफर्ि

क)क) लसफारिसलसफारिस

१ नािा प्रमास्णि नेपालीमा २०० ि अंग्रजेी ५०० 
(लनवेदन सवहि)

२ ववदेश जाने लसफारिश नेपालीमा ५०० ि अंग्रजी ७००    

४ घिजग्गा नामसािी/हकवाला प्रमास्णि ४००

५ घि कार्म लसफारिस कच्ची घि स्डकले छोएको ६०० 
नछोएको ३००, पक्ी घि स्डकले 
छोएको ११००, नछोएको ७००

६ पेन्दसन का्डथि वा सो सम्बन्दधी अन्दर् लसफारिस १०००

७ हकवाला संिक्ण सम्बन्दधी लसफारिस २००

८ संघ संस््था दिाथि सम्बन्दधी लसफारिस ५००

९ लनजी ववद्ालर् दिाथि ि स्िि बवृद्ध
(मन्दटेश्विी/आ.वव./मा.वव.)

३०००/८०००/१३०००

१० एम्बलेुन्दस सेवा गाउँपाललका क्ेत्रदेस्ख पोखिा रु. १५००/- ि अन्दर्मा 
क्ेत्रमा कच्ची स्डक प्रलि वक.मी रु. ५० ि पक्ी स्डक 
प्रलि वक.मी. ४५

१० काठ दाउिाको लसफारिस काठुः २०००/दाउिाुः १५००

११ अंग्रजेी रुपान्दििण ५००

१२ वंशजको नागरिकिा सम्बन्दधी लसफारिस १२०, प्रलिललपीुः १७०

१३ अंलगकृि नागरिकिा सम्बन्दधी लसफारिस ५००

१४ नाम छूटको लसफारिस १००

१५ चाि वकल्ला प्रमास्णि लसफारिस ५००

१६ सनाखिको लसफारिस ३००

१७ जन्दम मतृ्रू् सम्बन्दधी लसफारिस २००
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क्र.सं.क्र.सं. ववविणववविण दि रु.दि रु. कैवफर्िकैवफर्ि

१८ स््थार्ी बसोबास सम्बन्दधी लसफारिस १५०

१९ नाम, ्थि, जन्दम लमलि संशोधन लसफारिस ५००

२० कन्दसलुि प्रमास्णि ५००

२१ सस्जथिलमन शूल्क ५००

२२ अलमन शूल्क २००० प्रलि वकतिा

्थप प्रलि वकतिा १०००

२३ ववदू्ि ज्डान सम्बन्दधी लसफारिस

२३.१ आि.सी.सी. पक्ी घि ३००

२३.२ अन्दर् घि २००

२४ टेललफोन ज्डान सम्बन्दधी लसफारिस ३००

२५ लनजी धािा ज्डान सम्बन्दधी लसफारिस ३००

२६ चारिलत्रक लसफारिस ५००

२७ ्पलवटङ सेवा शूल्कुः २ िोपनीसम्म, सो भन्ददा 
माल्थ ५ िोपनीसम्म प्रलि १ िोपनी ि सोभन्ददा 
बिी प्रलि १ िोपनी

२५०००, १०००० ि १५,०००

२८ घिेल ुउद्ोग स््थापना लसफारिस ३००

२९ भवन लनमाथिणको साधािण स्वीकृलि सम्बन्दधी 
लसफारिस

५००

३० संस््थागि (मठ, मस्न्ददि, आमा समहु ि्था अन्दर् 
संस््था नववकिण लगार्िका लसफारिस

३००

३१ स्शक्क सरुवा सहमलि शलु्क मा.लब.आ. िह २०००/- ि १५००/-

३२ कमथिचािी सरुवा सहमलि शलु्क अलधकृि स्िि २००० सहार्क स्िि 
१५००

३२ ववववध लसफारिस २००

३२ कृवर् ि्था पश ुफमथि दिाथि लसफरिस शलु्क ३००

३४ छात्रवसृ्ति सम्बन्दधी लसफारिस लनशलु्क

ख)ख) अन्दर् दस्ििुअन्दर् दस्ििु

१ लनवेदन दस्ििु १०

२ अनूसचुी १०
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क्र.सं.क्र.सं. ववविणववविण दि रु.दि रु. कैवफर्िकैवफर्ि

३ लनवेदन दिाथि शलु्क १०

४ भवन लनमाथिण दिखास्ि फािाम १००

५ पलि पत्नी सम्बन्दध ववच्छेद लनवेदन दस्िूि ५००

६ जन्दम, मिृ, वसाईसिाई ि सम्बन्दध ववच्छेद 
ववलम्व दस्िूि

२०० प्रलिललपीको ५०० 

७ पिीक्ा सम्बन्दधी दिखास्ि फािाम शलु्क आर्ोगको लनणथिर्ानसुाि

८ कोटेशन फािाम शलु्क आल्थथिक लनर्मावली अनूसाि

९ टेण््डि फािाम शलु्क आल्थथिक लनर्मावली अनूसाि

१० लनवेदन नक्ल प्रलि पाना कार्ाथिलर्ले ७ आफैले ५

११ घिपालूवा कूकूि दिाथि ि नवीकिण दस्िूि १००

१२ भरुवा बन्ददूक नवीकिण दस्िूि स्जल्ला भि १००० िाज्र् २०००

१३ घि लनमाथिण नक्शाको नक्ल दस्िूि १०००

१४

घि ससु्चकिण शलु्क 

आि सी.सी. घि १००,० ब्लक 
लसमेन्दट जो्डाई जस्िा वा िुङ्ाको छाना 
भएको घि ३०० ि िुङ्ा माटो जो्डाई 
भएको िुङ्ाको छाना भएको रु. २०० 

१५ सम्पन्निा प्रमाण पत्र शलु्क 
आि.सी.सी.पक्ी घि ५०० ि

अन्दर् घि २००

१६ लमलापत्र दस्िूि प्रलि पक् लनशलु्क

नोटुः आल्थथिक सहार्िा, दीन दूुःखी हरूको हकमा  
गाउँपाललकाको अध्र्क्को िोक आदेश अनूसाि 
लनशलु्क सेवा प्रदान गनथि सवकन्दछ।

लनशलु्क

ग)ग) हैलसर्ि प्रमास्णि (ऋण ि वैदेस्शक िोजगािका लालग)हैलसर्ि प्रमास्णि (ऋण ि वैदेस्शक िोजगािका लालग)

१. रु. १ देखी १०लाखसम्म ११००

२. रु. १०लाख १ देखी २० लाखसम्म २२००

३. रु. २० लाख १ देखी ३० लाखसम्म ३३००

४. रु. ३० लाख १ देखी ४० लाखसम्म ४४००

५ रु. ४० लाख १ देखी ५० लाखसम्म ५५००

६ रु. ५० लाख भन्ददा बिी िकमको ०.०८ प्रलिशिले ललने
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क्र.सं.क्र.सं. ववविणववविण दि रु.दि रु. कैवफर्िकैवफर्ि

घ)घ) अध्र्र्नको लालगअध्र्र्नको लालग

१ रु. २० लाख सम्मको रु. ११००

२ रु. ३० लाख सम्मको रु. २२००

३ रु. ५० लाख सम्मको रु. ३३००

४ रु. ५० लाखभन्ददा बिी िकमको  ०.०६प्रलिशिले ललने

५ अंशवण््डा ि दानबकसमा १५०

६ लेनदेनको कागज प्रमास्णकिण ५००

ङ)ङ) स््थानीर् िहको भ-ुसेवा केन्दद्रले प्रदान गनने पस्ब्लक एक्सेस मो्डलु सेवाको हकमा स््थानीर् िहको भ-ुसेवा केन्दद्रले प्रदान गनने पस्ब्लक एक्सेस मो्डलु सेवाको हकमा 

१ जग्गा नामसािी ५००

२ दास्खला खािेज ५००

३ संशोधन, प्रलिललपी १००

४ अंशबन्द्डा ि अंश बझेुको भिपाई
(वक.का. गनुथिनपननेको)

५००

५ अंशबन्द्डा ि अंश बझेुको भिपाई
(वक.का. गनुथिपननेको)

१०००

६ ललखि पारिि (िाजीनामा, सट्ापट्ा, संगोलमा 
दिाथिफोिी, छो्डपत्र, बकदान, दानपत्र) 
वक.का. गनुथिनपननेमा 

५००

७ ललखि पारिि (िाजीनामा, सट्ापट्ा, संगोलमा 
दिाथिफोिी, छो्डपत्र, बकदान, दानपत्र) वक.का.
गनुथि पननेमा 

१०००

८ सवै वकलसमका बन्दधकी ललखि िोक्ा, फुकुवा 
दवैु 

२५०

च)च) गाउँपाललकाले ित्काल लधिो मलु्र्ांकन गिेको लसफारिस ि सम्पस्तिकि ि्था अन्दर् ववववध किको पूनुः गाउँपाललकाले ित्काल लधिो मलु्र्ांकन गिेको लसफारिस ि सम्पस्तिकि ि्था अन्दर् ववववध किको पूनुः 
नवीकिण गनुथिपदाथि जून प्रर्ोजनका लालग गरिएको हो सोका लालग लाग्ने दस्िूिको १० प्रलिशि िाजश्व नवीकिण गनुथिपदाथि जून प्रर्ोजनका लालग गरिएको हो सोका लालग लाग्ने दस्िूिको १० प्रलिशि िाजश्व 
ललइनेछ।ललइनेछ।
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अनसूुची - १२अनसूुची - १२

(ऐनको दफा १४ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा १४ सँग सम्वस्न्दधि)
१ प्रलि पर्थिटक स्वदेशी/ववदेशी             रु. ३०।५५

अनसूुची - १३अनसूुची - १३

(ऐनको दफा १५ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा १५ सँग सम्वस्न्दधि)
l;=g+= ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f s/sf] b/ -k|lt j=kmL=_ g]=?= df

!= cf/= ;L=;L= k|m]d :6«Sr/ ५
s_ e"ldut tnf

v_ भुई tnf ५

u_ klxnf] tnf ६

3_ bf]>f] tnf ७

ª_ t]>f] tnf / t]>f] tnf eGbf dfyL ९

@
l;d]G6sf] hf]8fO{df O6f jf 9+ufsf] uf/f] cf/=;L=;L= :n]6, 
6fon h:tfkftf 5fgf 

४

#
df6f]]sf] hf]8fO{df O6f jf 9'+ufsf] uf/f] cf/=;L=;L= :n]6, 
6fon, h:tfkftf 5fgf 

३
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अनसूुची - १४अनसूुची - १४

(ऐनको दफा १५ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा १५ सँग सम्वस्न्दधि)
लस.नं.लस.नं. नदीजन्दर् पदा्थथिको नाम नदीजन्दर् पदा्थथिको नाम दि (प्रलि क्र्वुफट) दि (प्रलि क्र्वुफट) 

१ िो्डा ि गेग्रान रु. ७

२ लगटी ि िुङ्ा रु. १०

३ स्लेट िुङ्ा रु. १०

४ वालवुा ि स्च्पस रु. ७ ि १०

५ कवटङ् िुङ्ा रु. ७

६ छपनी सादा िुङ्ा रु. ७

७ नदी, खोलाले बगाएि ल्र्ाएका काठ, कुकाठ ि दाउिा जिाजिुी ३००, ५० ि ४

८ कालोमाटो ि िािो माटो (ईट्ा पानने समेि) रु. ३

९ कालोमाटो ि िािो माटो साधािण रु. २

१० चनुिुङ्ा रु. १२

अनसूुची - १५अनसूुची - १५

(ऐनको दफा १६ सँग सम्वस्न्दधि)(ऐनको दफा १६ सँग सम्वस्न्दधि)
खख पटके व्र्वसाको नाम  पटके व्र्वसाको नाम  दि (प्रलि ददन ि प्रलि गोटा)दि (प्रलि ददन ि प्रलि गोटा)

१ km]G;L / v"b|f ;fdfg uf8Låf/f 3'dfP/ a]Rg]x¿sf nflu रु. १००

२ vfBfGg ;fdfg uf8Låf/f 3'dfP/ a]Rg]x¿sf nflu रु. १००

३ cfn" / t/sf/L uf8Låf/f 3'dfP/ a]Rg]x¿sf nflu रु.  ५०

४ kf]sf jf emf]nfdf ;fdfg /fvL df]6/ ;fOsn] a]Rg रु.  ५०

५ /f+uf, e}+;L a+u'/ रु. २०

६ v;L af]sf k|lt uf]6f रु. १०

७ xf+;, s's'/f / cGo k+IfL k|lt uf]6f रु. २
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४.२ आ.व. २०७९/०८० को ववलनर्ोजन ऐन४.२ आ.व. २०७९/०८० को ववलनर्ोजन ऐन

गाउँसभामा पेश गरिएको लमलि: २०७९/०३/१०गाउँसभामा पेश गरिएको लमलि: २०७९/०३/१०

प्रस्िावना:प्रस्िावना: आधँीखोला गाउँपाललका, स्र्ाङ्जाको आल्थथिक वर्थि २०७९/८० को सेवा ि कार्थिहरूको लालग 
सस्ञ्चि कोर्बाट केही िकम खचथि गनने अलधकाि ददन ि सो िकम ववलनर्ोजन गनथि वाञ्छनीर् भएकोले, 
नेपालको संववधानको धािा २२९ को उप-धािा (२) बमोस्जम आधँीखोला गाउँपाललका, स्र्ाङ्जाको 
गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ।
१. १. संस्क्ति नाम ि प्रािम्भ:संस्क्ति नाम ि प्रािम्भ:
 (१) र्स ऐनको नाम ×आधँीखोला गाउँपाललका, स्र्ाङ्जाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७९� िहेको छ।
 (२) र्ो ऐन िरुुन्दि प्रािम्भ हनेुछ।
२. २. आल्थथिक वर्थि २०७९/८० को लनलमति सस्ञ्चि कोर्बाट िकम खचथि गनने अलधकाि:आल्थथिक वर्थि २०७९/८० को लनलमति सस्ञ्चि कोर्बाट िकम खचथि गनने अलधकाि: (१) आल्थथिक 

वर्थि २०७९।०८० को लनलमति गाउँ कार्थिपाललका, व्डा सलमलि, ववर्र्गि शाखाले गनने सेवा ि 
कार्थिहरूका लनलमति अनसूुची १ मा उस्ल्लस्खि चाल ुखचथि, पूजँीगि खचथि ि ववतिीर् व्र्वस््थाको 
िकम (सामास्जक सिुक्ा भतिा बाहेक) जम्मा िकम  ६०,५८,२९,०००.०० (अक्रुपी साठछी 
किो्ड अन्दठाउन्न लाख उनान्दिीस हजाि मात्र) मान बिाई लनददथिटि गरिए बमोस्जम सस्ञ्चि कोर्बाट 
खचथि गनथि सवकनेछ।

३. ३. ववलनर्ोजन:ववलनर्ोजन: (१) र्स ऐनद्ािा सस्ञ्चि कोर्बाट खचथि गनथि अलधकाि ददइएको िकम आल्थथिक वर्थि 
२०७९।०८० को लनलमति आधँीखोला गाउँपाललका, स्र्ाङ्जाको गाउँ कार्थिपाललका, व्डा सलमलि 
ि ववर्र्गि शाखाले गनने सेवा ि कार्थिहरूको लनलमति ववलनर्ोजन गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेस्खएको भए िापलन कार्थिपाललका, व्डा सलमलि ि ववर्र्गि 
शाखाले गनने सेवा ि कार्थिहरूको लनलमति ववलनर्ोजन गिेको िकममध्रे् कुनैमा बचि हनेु ि 
कुनैमा अपगु हनेु देस्खन आएमा गाँउकार्थिपाललकाले बचि हनेु शीर्थिकबाट नपगु हनेु शीर्थिकमा 
िकम सानथि सक्नेछ। र्सिी िकम सादाथि एक शीर्थिकबाट सो शीर्थिकको जम्मा िकमको २५ 
प्रलिशिमा नबढ्ने गिी कुनै एक वा एक भन्ददा बिी शीर्थिकहरूबाट अकको एक वा एक भन्ददा 
बिी शीर्थिकहरूमा िकम सानथि ि्था लनकासा ि खचथि जनाउन सवकनेछ। पूजँीगि खचथि ि ववतिीर् 
व्र्वस््थािफथि  ववलनर्ोस्जि िकम साँवा भकु्तानी खचथि ि व्र्ाज भकु्तानी खचथि शीर्थिकमा बाहेक अन्दर् 
चाल ुखचथि शीर्थिकिफथि  सानथि ि ववतिीर् व्र्वस््था अन्दिगथिि साँवा भकु्तानी खचथििफथि  ववलनर्ोस्जि िकम 
ब्र्ाज भकु्तानी खचथि शीर्थिकमा बाहेक अन्दर्त्र सानथि सवकने छैन। िि चाल ुि्था पूजँीगि खचथि ि 
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ववतिीर् व्र्वस््थाको खचथि ब्र्होनने एक स्ोिबाट अकको स्ोिमा िकम सानथि सवकनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेस्खएको भए िापलन एक शीर्थिकबाट सो शीर्थिकको जम्मा स्वीकृि 

िकमको २५ प्रलिशि भन्ददा बढ्ने गिी कुनै एक वा एकभन्ददा बिी शीर्थिकहरूमा िकम सानथि 
पिेमा गाउँ सभाको स्वीकृलि ललन ुपननेछ।

(४) उपदफा (२) ि (३) मा जनुसकैु कुिा लेस्खएको भएिापलन प्रस्िाव गरिएका र्ोजना ि्था 
कार्थिक्रम देशको जवटल आल्थथिक परिस्स््थलिको कािण िाजस्वमा कमी आई प्रस्िाव गरिएका 
र्ोजना ि्था कार्थिक्रम आगामी आल्थथिक वर्थि कार्ाथिन्दवर्न एवम ्स्ोि सलुनस्चिििा गनथि नसकेमा 
आ.व. २०८०/८१ ि सो भन्ददा पलछका आल्थथिक वर्थिमा कार्ाथिन्दवर्न गरिनेछ। 

(५) ववलनर्ोजन स्ोिको आर् ि्था लनकासा घटीबिी भएको अवस््थामा गाउँ कार्थिपाललकाबाट सोही 
बमोस्जमको स्वीकृि र्ोजना ि्था कार्थिक्रम कार्ाथिन्दवर्न गरिनेछ। 
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खण््ड ५ - जनप्रलिलनलध ि्था कमथिचािीको ववविणखण््ड ५ - जनप्रलिलनलध ि्था कमथिचािीको ववविण

५.१ गाँउ सभा सदस्र्हरूको नामावली ि सम्पकथि  नं५.१ गाँउ सभा सदस्र्हरूको नामावली ि सम्पकथि  नं
लस.नं.लस.नं. नाम ्थिनाम ्थि पद पद स््थार्ी ठेगानास््थार्ी ठेगाना फोन नंफोन नं
१ लबश्वना्थ पौ्ेडल अध्र्क् आधँीखोला २ ९८५६००५६००
२ लसिा ्थापा उपाध्र्क् आधँीखोला ५ ९८५६०५०१८०
३ पबनकाजी अलधकािी व्डा अध्र्क् आधँीखोला १ ९८५६००५६०७
४ कमल पौ्ेडल व्डा अध्र्क् आधँीखोला २ ९८४६०७१४७०
५ शेि बहादिु काककी व्डा अध्र्क् आधँीखोला ३ ९८५६००५६०१
६ लसंह बहादिु क्ेत्री व्डा अध्र्क् आधँीखोला ४ ९८५६००५६०२
७ कृष्ण प्रसाद पनेरु व्डा अध्र्क् आधँीखोला ५ ९८५६००५६०३
८ नलबन िकाल व्डा अध्र्क् आधँीखोला ६ ९८५६००५६०४
९ बल बहादिु सनुाि कार्थिपाललका सदस्र् आधँीखोला १ ९८५६००५६०५
१० गोमा देबी सनुाि कार्थिपाललका सदस्र् आधँीखोला २ ९८५६००५६०६
११ ्थान कुमािी सबेुदी कार्थिपाललका सदस्र् आधँीखोला ३
१२ कल्पना पौ्ेडल कार्थिपाललका सदस्र् आधँीखोला ४ ९८४६१९७२०२
१३ गोमा पौ्ेडल पोख्ले कार्थिपाललका सदस्र् आधँीखोला ५ ९८४६१६०८९१
१४ वटकािाम नेपाली कार्थिपाललका सदस्र् आधँीखोला ६ ९८६४३७००६५
१५ मोहदति िकाल व्डा सदस्र् आधँीखोला १ ९८४९७५४३८७
१६ शस्क्ति िकाल व्डा सदस्र् आधँीखोला १ ९८४६०९४१४०
१७ दगुाथि कुमािी पौ्ेडल मवहला सदस्र् आधँीखोला १ ९८४६१३५२२३
१८ लमना दजवी दललि मवहला सदस्र् आधँीखोला १ ९८५६०५२४७८
१९ नि बहादिु गोदाि व्डा सदस्र् आधँीखोला २
२० िाधा देबी क्ेत्री मवहला सदस्र् आधँीखोला २ ९८६४८९१४७८
२१ प्रमे पौ्ेडल व्डा सदस्र् आधँीखोला २ ९८४६५७११५१
२२ लबष्ण ुकुमािी लब.क. दललि मवहला सदस्र् आधँीखोला ३ ९८४६२००१२९
२३ लबिेन्दद्र बहादिु क्ेत्री व्डा सदस्र् आधँीखोला ३ ९८५६०१११२२
२४ ल्डल बहादिु खत्री व्डा सदस्र् आधँीखोला ३ ९८१७१४८३३७
२५ घनश्र्ाम लालमछाने व्डा सदस्र् आधँीखोला ४ ९८४५४०१७०२
२६ ज्ानमुार्ा परिर्ाि दललि मवहला सदस्र् आधँीखोला ४ ९८४००६३८०१
२७ रुद्र बहादिु नेपाली व्डा सदस्र् आधँीखोला ४ ९८४०३८३९११
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लस.नं.लस.नं. नाम ्थिनाम ्थि पद पद स््थार्ी ठेगानास््थार्ी ठेगाना फोन नंफोन नं
२८ केदािना्थ पौ्ेडल व्डा सदस्र् आधँीखोला ५ ९८२७१३२५६९
२९ दगुाथि नेपाली दललि मवहला सदस्र् आधँीखोला ५ ९८२३५३९५११
३० पूणथि बहादिु क्ेत्री व्डा सदस्र् आधँीखोला ५ ९८४६०८७४०२
३१ कमला देबी उपाध्र्ार् मवहला सदस्र् आधँीखोला ६ ९८४६४७७४६०
३२ लक्षमी िामदाम गहििाज दललि मवहला सदस्र् आधँीखोला ६ ९८१६१३८७३३
३३ स्जबन िकाल व्डा सदस्र् आधँीखोला ६ ९८४६७८४०४३
३४ र्मलसिी गरुुङ व्डा सदस्र् आधँीखोला ६ ९८४६५००२१५

५.२ आधँीखोला गाउँपाललकाको कार्ाथिलर्मा कार्थििि कमथिचािीको ववविण५.२ आधँीखोला गाउँपाललकाको कार्ाथिलर्मा कार्थििि कमथिचािीको ववविण
क्र.सं.क्र.सं. नाम /्थिनाम /्थि स््थार्ी ठेगानास््थार्ी ठेगाना पदपद मो.नं.मो.नं.
१ र्वुिाज अलधकािी अन्नपणुथि गापा-२ कास्की प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि ९८५६००५६०९
२ गेदिुाम िकाल आ गा पा-६ स्र्ाङ्जा अलधकृि, प्रशासन शाखा ९८५६००५६०८
३ प्रकाश पौ्ेडल आ गा पा-६ स्र्ाङ्जा ईस्न्दजलनर्ि, प्राववलधक शाखा ९८५६०३१५७३
४ कृष्ण प्रसाद पोख्ले आ गा पा- ५ स्र्ाङ्जा अलधकृि, र्ोजना शाखा ९८४१४१८४९७
५ िोशन लालमछाने आगापा-४ स्र्ाङ्जा  सूचना प्रववधी अलधकृि ९८४६२९५४८१
६ अजुथिन चपागाईँ अजुथिनचौपािी गापा-४ स्र्ाङ्जा िोजगाि संर्ोजक ९८४९९०३७७५
७ लबशाल स्ज सी आगापा-६ स्र्ाङ्जा ईस्न्दजलनर्ि, प्राववधीक शाखा ९८५६०६०७४६
८ आजाद पौ्ेडल पोखिा-२२ कास्की लेखापाल ९८५६०८२३७७
९ गरुुदति िकाल आ गा पा-६ स्र्ाङ्जा सहार्कस्िि पाँचौँ, िाजश्व शाखा ९८४६०८२४२३
१० हरिहि पनेरु आगापा-६ स्र्ाङ्जा सहार्कस्िि पाँचौँ, व्डा नं ६ सस्चव ९८५६०५०६१४
११ बलिाम न्दर्ौपाने आगापा-६ स्र्ाङ्जा सहार्कस्िि पाँचौँ,  स्जन्दसी शाखा ९८५६०५२६८९
१२ लनिाजन लालमछाने आगापा-५ स्र्ाङ्जा सहार्कस्िि पाँचौँ, स्वास््थ्र् शाखा ९८५६०४१८७३
१३ माधव प्रसाद चपागाईँ अजुथिनचौपािी गापा-४ स्र्ाङ्जा सहार्कस्िि पाँचौँ, प्रशासन शाखा ९८४६२६७८३२
१४ सन्दिोर् सवेुदी आगापा-३  स्र्ाङ्जा सब-ईस्न्दजलनर्ि, प्राववलधक शाखा ९८४६१४०३६२
१५ स्खमानन्दद सापकोटा आगापा-२ स्र्ाङ्जा सहार्कस्िि पाँचौँ, व्डा नं. २ सस्चव ९८४१११४७३४
१६ लक्षमी सापकोटा फ न पा -१ पवथिि सहार्कस्िि पाँचौ प्रास स्शक्ा ९८४६०३६१४९
१७ लिलकिाम बञ्ा्ेड भलुमकास््थान-६ अघथिखाची सहार्कस्िि पाँचौ प्रास स्शक्ा ९८४७५७९३५०
१८ स्चिस्ञ्वव पिुी भलवा्ड-८ कवपलवस्िु सहार्कस्िि पाँचौ प्रास कृवर् ९८६६९१६५८४
१९ मलनिाज पाण््ेडर् लम्कीचहुा-९ कैलाली सहार्कस्िि पाँचौ (अ.स.ई) ९८६६१०७४३८
२० रिर्ा पौ्ेडल लमही-१ दाङ सहार्कस्िि पाँचौ (पशसेुवा प्राववलधक) ९८६६७३८८७९
२१ र्वुिाज पौ्ेडल अन्नपणुथि-४ कास्की सहार्कस्िि पाँचौ (पशसु्वास््थ्र् प्राववलधक) ९८४६६०४२१०
२२ ससु्स्मिा सवेुदी पोखिा-३१ कास्की सहार्कस्िि पाँचौ स्टाफनसथि ९८४५३६५६६७
२३ लबजर् पिाजलुी पोखिा-२५ कास्की प्राववलधक सहार्क, िोजगाि शाखा ९८६१६६७०९८
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२८ कमला शमाथि पोलेमनपा-२७ कास्की खापासटे चौ्थो, दिाथिचलानी शाखा ९८६९८४०७१८
२९ टेकनािार्ण रिमाल अजुथिनचौपािी गापा-६ स्र्ाङ्जा सहार्कस्िि चौ्थो, व्डा नं १ सस्चव ९८४६१२२०१७
३० दल बहादिु केलस लत्रवेणी -१ रुकुम नार्व पशसेुवा प्राववलधक ९८४५९२४६६१
३१ िेस्जना दनवुाि लत्रर्गुा-३ उदर्पिु नार्व पशसेुवा प्राववलधक ९८०७७६१३३४
३२ कमल रिजाल मधवुन-९ बददथिर्ा नार्व प्राववलधक सहार्क ९८४६२३९१४७
३३ एललशा अलधकािी पोखिा-२९ कास्की सहार्कस्िि चौ्थो (अ.स.ई)  
३४ वहिामणी िकाल आगापा-६ स्र्ाङ्जा ना.प.स्वा.प्रा, पशसेुवा शाखा ९८४६०९५२४१
३५ सलुमत्रा िकाल दाहाल मा्डी न.पा-७ स्चिवन नाप्रास, व्डा नं ३ ९८४५३२८८६३
३६ लमना िेग्मी िकाल आगापा-६ स्र्ाङ्जा नाप्रास, व्डा नं ६ ९८४६४५०५७५
३७ सस्न्ददप पौ्ेडल आगापा-४ स्र्ाङ्जा नाप्रास, व्डा नं ४ ९८५६००१७२३
३८ वववेक आचार्थि वलेवा पवथिि नाप्रास, कृवर् शाखा ९८४७७५७२८२
३९ बदुद् प्रसाद लसग्देल अजुथिनचौपािी-५स्र्ाङ्जा नाप्रास, व्डा नं ६ ९८४६३४१६५६
४० बाबिुाम वव.क. आगापा-१ स्र्ाङ्जा वफल््ड सहार्क, सामास्जक सिुक्ा शाखा ९८६६३४७३१३
४१ देबकी लिलमस्ल्सना पौ्ेडल आधँीखोला-२ स्र्ाङ्जा कार्ाथिलर् सहार्क, व्डा नं २ ९८५६०५०४८८
४२ लसिा कुमािी बिाल आगापा-३ स्र्ाङ्जा कार्ाथिलर् सहार्क, व्डा नं ३ ९८४६७०६९६५
४३ स्शव ्थापा पवुनपा-३ स्र्ाङ्जा हलकुा सवािी चालक ९८०८४०५०९
४४ लगरिधािी िानाभाट आधँीखोला-४ स्र्ाङ्जा एम्बलेुन्दस चालक ९८५६०५५४८०
४५ सदेुश कुमाि िाना पवुनपा स्र्ाङ्जा हलकुा सवािी चालक ९८४६०७२२६७
४६ ल्डस्ल्लिाम दजवी आगापा-६ स्र्ाङ्जा कार्ाथिलर् सहार्क, व्डा नं ६ ९८२६६९३६०२
४७ मनुा पौ्ेडल अर्ाथिल आधँीखोला-३ स्र्ाङ्जा कार्ाथिलर् सहर्ोगी, व्ड नं २ ९८६६०२९४५४
४८ आस्शर् िकाल अजुथिनचौपािी-६ स्र्ाङ्जा कार्ाथिलर् सहर्ोगी, व्डा नं १ ९८६६०२९३४३
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५१ सलुनल शमाथि आगापा-५ स्र्ाङ्जा कार्ाथिलर् सहर्ोगी, आगापा ९८०५२२१८१०
५२ देउ कुमािी पौ्ेडल क्ेत्री आगापा-५स्र्ाङ्जा कार्ाथिलर् सहर्ोगी, आगापा ९८४६३६५७३९
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lgdf{0f ;DkGg km'naf/L k'jf8fF8f vf}nf nfs'/L ;8s

j8f g+= %, s[lif / j8f g+= ! k~rd"ndf lgld{t x'nfs sfof{no ejg

gfFu8fF8–sfsL{g]6f ;8ssf] klxnf] v08
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लनमाथिणाधीन व्डा नं २ को व्डा कार्ाथिलर् भवन

लनमाथिण सम्पन्न व्डा नं ४ बास्ङ्सङ स्वास््थ्र् चौकी 

भवन

१२ किो्ड लागि अनमुानको व्डा नं ४ स्स््थि 

लनमाथिणाधीन सेपि भस्र्ाथिङ देउिाली पंचासे स्डक

लनमाथिण सम्पन्न स्चलाउनेबास प्रहिी चौकी भवनlgdf{0f ;DkGg j8f g+= #, larf/L rf}tf/f :jf:Yo rf}sL
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िेस्ो अध्र्क् कप िलनङ स्शल््ड प्रलिर्ोलगिा ि्था ववववध साँस्कृलिक कार्थिक्रम २०७८

आधँीखोला गाउँपाललकाको प्रिीक स्चन्दह

(लोगो) सावथिजलनकीकिण

५०% अनदुानमा हािे ट्ाक्टि ववििण नवलनलमथिि ४ नं व्डा कार्ाथिलर् भवनको उद्ाटन

५०% अनदुानमा सनु्दिला ि कागिीका लबरुवा ववििण
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आधँीखोलामा १ लाख माछाका भिुा छोड्ने कार्थिक्रम
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आधँीखोला गाउँपाललकाका प्र्थम जनलनवाथिस्चि 

जनप्रलिलनधीहरू

व्डा नं ४ सेपि लसिानचौि मा वव को नवलनलमथिि भवन

व्डा नं १ दतेिलोटे आल ुपकेट क्ेत्रमा कृवर् सामग्री ि आलकुो बीउ ववििण

व्डा नं २ स्स््थि झािखोला लिललम गोिेटो बाटो
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jR5 vfg]kfgLsf] kx'Frsf nflu ;Dk"0f{ ljBfnodf o'/f]uf8{ tyf kfgL 6\ofÍL ljt/0f

Ps 3/ Ps wf/f pb\3f6g c8]vfN6f dfems6]/f lnlˆ6ª vfg]kfgLsf] 
d'xfgdf lgld{t 6\ofª\sL

j8f g+= $ df ;~rflnt vfg]kfgL cfof]hgf cGtu{t lgld{t 6\ofª\sL / v'zL pkef]Qmf
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lqzlxb gd'gf df=lj=sf] lgdf{0fflwg 5fqfjf; ejg lqzlxb gd'gf df=lj=sf] lgdf{0f ;DkGg ejg

u'?s'n j]bljBf>d df=lj=df lgdf{0f ul/Psf] ejg / dlGb/

smnf ;+:s[lt ;+/If0fsf nflu k~r] afhf ljt/0f
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cfFwLvf]nf ufpFkflnsf k|j]z åf/

j8f g+= ! df lgld{t lsjL g;{/L / lsjLsf lj?jf ljt/0f

nfut ;xeflutfdf l;?jf/Ldf lgdf{0fflwg 
ko{6g ejg

lgdf{0f ;DkGg a}+8f 7"nfv]t emf]n'Ë] k'n
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