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हाम्रो भनाई 

नेपािको संववधान बमोजजम गठिि िीन िहका सरकारमध्रे् सबैभन्दा पवहिे नागररकिे अनभुिू गने सरकार नै 
स्थानीर् सरकार हो। नागररकमैत्री राम्रा काम गरे िािी र नराम्रा काम गरे गािी खाने सरकार पलन र्ही 
सरकार हो। नागररकका चाहना र आवश्र्किाको सम्बोधन केवि आश्वासन मात्रिे सम्भव छैन। र्सका िालग 
उपिब्ध स्रोि साधनको महत्तम प्रर्ोग गदै त्र्स्िा चाहना र आवश्र्किाको सम्बोधन गने ठदशामा स्थानीर् 
सरकारको बजेट लनठदयष्ट हनुपुदयछ। र्ही िथ्र्िाई मध्र्नजर गदै कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा 
अलधवेशनिे आलथयक वर्य २०७९।०८० को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट पाररि गरेको छ।  

कमजोर आन्िररक आम्दानी, सवायङ्गीण ववकासका दार्राको सम्बोधन मखु्र् चनुौिी रहेको र्स गाउँपालिकािे 
आधारभिू जशक्षा, स्वास्थ्र्, कृवर्, स्थानीर् पूवायधार र सामाजजक ववकासको के्षत्रिाई क्रमशः मखु्र् प्राथलमकिामा 
राखेर िर्ार गरेको आलथयक वर्य २०७९।०८० को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेटको िर्ारीमा प्रत्र्क्ष एवम ्
अप्रत्र्क्ष रुपिे सहर्ोग परु् र्ाउन ुहनु ेसरोकारवािा सबैिाई हाठदयक धन्र्वाद ठदँदैं र्सको सफि र प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्नमा समेि रचनात्मक सल्िाह,  सझुाव र मागयदशयनको अपेक्षा गदयछौं।     
  

धन्र्वाद। 
 

   (सन्िोर् जिलमरे)   (भोिा प्रसाद अलधकारी)   (राजमिी इङ्गनाम) 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि  गाउँपालिका उपाध्र्क्ष   गाउँपालिका अध्र्क्ष 
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१. पषृ्ठभलूमः 
 नेपािको संववधान बमोजजम गठिि प्रत्रे्क स्थानीर् िहिे संववधानमा उजल्िजखि प्रावधान बमोजजम 

आफ्नो काम, कियव्र् र अलधकारको प्रर्ोग गनुयपने हनु्छ। संववधान बमोजजम स्थानीर् िहिाई प्राप्त 
ववलभत्र २२ वटा एकि अलधकारिाई संववधान िथा स्थानीर् कानून माफय ि आफ्नो के्षत्रलभत्र प्रर्ोग 
गनुयपने हनु्छ। त्र्स्िै संववधानमा उजल्िजखि साझा अलधकारको प्रर्ोग भने संिीर् कानून, प्रदेश कानून 
र स्थानीर् कानून बमोजजम गनुयपने हनु्छ। 

 लमलि २०७९ वैशाख ३० गिे सम्पन्न स्थानीर् िहको लनवायचनका कारण आगामी आलथयक वर्य 
२०७९।०८० को वावर्यक बजेट लनमायण प्रकृर्ामा केही वविम्ब भएकै हो। नव गठिि कानेपोखरी 
गाउँ कार्यपालिकाको पवहिो बैिक नै लमलि २०७९।०२।२० सम्पन्न भएको लथर्ो। उक्त बैिकिे 
नै गाउँ कार्यपालिकाको काम, कियव्र् र अलधकारिाई सहर्ोग परु्ायउने ववलभन्न सलमलिहरुको गिन 
गरेको लथर्ो। गाउँ कार्यपालिकासँग सम्बजन्धि ववलभन्न सलमलिहरुको औपचाररक गिन भए पश्चाि ्मात्र 
स्थानीर् सरकारको रुपमा रहेको र्स कानेपोखरी गाउँपालिकािे नेपािको संववधान िथा स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ एवम ्अन्र् प्रचलिि संिीर् िथा प्रदेश कानून बमोजजम आफ्नो कार्य व्र्वजस्थि 
गनय औपचाररक प्रकृर्ा अजि बढाएको लथर्ो। नेपािको संववधानका अिावा संिीर् एवम ्प्रदेश िथा 
स्थानीर् कानूनिे व्र्वस्था गरे बमोजजम आलथयक वर्य २०७९।०८० को कानेपोखरी गाउँपालिकाको 
नीलि, र्ोजना िथा कार्यक्रम एवम ्आर् र व्र्र्को अनमुान कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकािे बाह्रौं गाउँ 
सभा अलधवेशनको पवहिो र दोस्रो बैिकबाट स्वीकृि गराई सकेको छ। कानूनी राज्र्को अवधारणािाई 
व्र्वहारमै कार्ायन्वर्न गने हेि ु नेपािको संववधान िथा प्रचलिि संिीर् एवम ् प्रादेजशक कानूनमा 
उजल्िजखि प्रावधानको अलधकिम प्रर्ोग गदै उपरोक्त बमोजजमको कार्यसम्पादन गरी सवकएको अवस्थामा 
गाउँ सभा अलधवेशनिे पाररि गरेको आलथयक वर्य २०७९।०८० को आर् र व्र्र्को अनमुान सावयजलनक 
गरी स्थानीर् कानेपोखरीबासीप्रलिको जवाफदेवहिािाई वहन गनयका िालग प्रस्ििु पजुस्िका िजुयमा गरी 
सावयजलनक गररएको हो। 

 

२.  वावर्यक बजेट िर्ारीका िालग अविम्वन गररएका प्रकृर्ाः 
 प्रत्रे्क स्थानीर् िहिे आगामी आलथयक वर्यको आर् र व्र्र् (बजेट) को अनमुानको िर्ारी गदाय स्थानीर् 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा उजल्िजखि प्रावधान पूरा गनुयपने हनु्छ। सवयप्रथम नेपाि सरकार िथा 
प्रदेश सरकारबाट आगामी आलथयक वर्यको िालग ववत्तीर् समानीकरण अनदुान र राजस्व बाडँफाँडको 
अनमुालनि आर्को लसलिङ प्राप्त भए पश्चाि ्गाउँपालिकािे आफ्नो स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलिबाट 
आगामी आलथयक वर्यमा संकिन हनु सक्ने आन्िररक आर्को अनमुान गरी स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा लनधायरण सलमलिमा पेश गनुयपने हनु्छ। स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलििे आफ्नो 
गाउँपालिकाको आन्िररक आर् र नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेआर् लसलिङ समेिका 
आधारमा आगामी आलथयक वर्यका िालग कुि आर् र कुि व्र्र्को लसलिङ लनधायरण गनुयपने हनु्छ। 
ववर्र्के्षत्रगि बजेट सीमा र मागयदशयन समेि उपिब्ध गराउने स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण 
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सलमलिको उक्त लनणयर् पश्चाि ्प्रत्रे्क स्थानीर् िहको वावर्यक बजेट िर्ारीको औपचाररक प्रकृर्ाको 
थािनी हनु्छ। सोही बमोजजम कानूनमा उजल्िजखि सम्पूणय प्रकृर्ाको अविम्बन गरी कानेपोखरी 
गाउँपालिकािे समेि आगामी आलथयक वर्य २०७९।०८० को नीलि िथा कार्यक्रम सवहिको वावर्यक 
बजेट िर्ार गरी लमलि २०७९ साि असार ०९ र १० गिे सम्पन्न कानेपोखरी गाउँपालिकाको लनर्लमि 
गाउँ सभा अलधवेशन (बाह्रौं) बाट स्वीकृि गराई सकेको छ। उजल्िजखि बजेट, नीलि िथा कार्यक्रम 
िजुयमा गदाय देहार् बमोजजमका प्रकृर्ाहरु अविम्वन गररएको लथर्ो। 

देहार्ः 
क्र.सं. वक्रर्ाकिाप जजम्मेवार सलमलि/ लनकार् 

१. आलथयक वर्य २०७९।०८० को कानेपोखरी 
गाउँपालिकाको कुि आन्िररक आर्को प्रके्षपण गरी 
स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलिमा 
पेश गरेको। 

स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलि 

२. आलथयक वर्य २०७९।०८० को कानेपोखरी 
गाउँपालिकाको कुि आर् र व्र्र्को अनमुान 
स्वीकृि गदै ववर्र्के्षत्रगि मागयदशयन सवहि लसलिङ 
लनधायरण गरी वडा सलमलि र ववर्र्गि 
सलमलि/शाखािाई पत्राचार गरेको।  

स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण 
सलमलि 

३. स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलििे 
उपिब्ध गराएको ववर्र्के्षत्रगि बजेट लसलिङ र 
मागयदशयन बमोजजम सबै वडा सलमलि र ववर्र्गि 
सलमलि/शाखािे लमलि २०७९।०३।०५ गिेलभत्र 
आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा 
सलमलिमा पेश गरेको। 

सबै वडा सलमलि र ववर्र्गि 
सलमलि/शाखा 

४. बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलििे सबै वडा 
सलमलि र ववर्र्गि सलमलि/शाखाबाट प्राप्त नीलि िथा 
कार्यक्रम र बजेट उपर दफावार छिफि गरी नीलि 
िथा कार्यक्रम र ववलनर्ोजन ववधेर्क, २०७९ को 
मस्र्ौदा िर्ार गरी गाउँपालिका अध्र्क्षज्रू् समक्ष 
लमलि २०७९।०३।०७ गिे पेश गरेको। 

बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलि 

५. लमलि २०७९।०३।०६ गिे कानेपोखरी 
गाउँपालिकाको आलथयक ववधेर्क, २०७९ को 
मस्र्ौदा िर्ार गरी गाउँपालिकाका अध्र्क्ष ज्रू् 
समक्ष पेश गरेको। 

स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलि 



कानेपोखरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट 
 

 

पषृ्ठ 5 

६. कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक वर्य 
२०७९।०८० को नीलि िथा कार्यक्रम, ववलनर्ोजन 
ववधेर्क, २०७९ र आलथयक ववधेर्क, २०७९ 
कार्यपालिकाबाट स्वीकृि गरी सभा समक्ष पेश गनय 
कार्यपालिकामा प्रस्िाव पेश गरेको। 

गाउँपालिका अध्र्क्ष 

७. लमलि २०७९।०३।०९ र १० गिे बसेको 
कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा 
अलधवेशनको पवहिो र दोस्रो बैिकबाट ९९ बुदेँ 
नीलि िथा कार्यक्रम (केही पररमाजयन सवहि), 

कानेपोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ववधेर्क, 
२०७९ र आलथयक ववधेर्क, २०७९ स्वीकृि 
भएको। 

बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो र 
दोस्रो बैिक 

 

३. गाउँ सभा अलधवेशन (बाह्रौं) को आव्हान र सदस्र्हरुिाई पत्राचारः 
 कानेपोखरी गाउँपालिकाको लनर्लमि गाउँ सभा अलधवेशन (बाह्रौं) को पवहिो बैिक लमलि २०७९ साि 

असार ०९ गिे ठदउँसो ३.०० बजे कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को सभाहि, बर्रवन, 

मोरङमा बस्ने गरी गाउँपालिकाका अध्र्क्ष श्री राजमिी इङ्गनामज्रू्बाट आव्हान भएको लथर्ो। र,  उक्त 
अलधवेशनको पवहिो बैिकमा उपजस्थलिका िालग सम्पूणय गाउँ सभाका सदस्र्हरुिाई देहार् अनसुारको 
ढाँचामा पत्राचार गररएको लथर्ो। 
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४. बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो, दोस्रो र िेस्रो बैिकको उपजस्थलिः 
 कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशन जम्मा िीनवटा बैिक बसी सम्पन्न भएको लथर्ो। 

उक्त अलधवेशनको पवहिो बैिक २०७९ साि असार ०९ गिे बसी सम्पन्न भएको लथर्ो भने दोस्रो 
बैिक लमलि २०७९ साि असार १० गिे बसेको लथर्ो। अलधवेशनको िेस्रो एवम ्अजन्िम बैिक लमलि 
२०७९ साि असार २९ गिे बसेको लथर्ो। उक्त िीनवटै बैिकको उपजस्थलि देहार् बमोजजम रहेको 
लथर्ो। 

उपजस्थलि 

क्र.सं. गाउँ सभाका 
पदालधकारीहरुको नाम, 

थर 

दजाय गाउँ सभा अलधवेशनको उपजस्थलि 
पवहिो बैिक दोस्रो बैिक िेस्रो बैिक 

१. श्री राजमिी इङ्गनाम गाउँ सभा अध्र्क्ष उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२. श्री भोिा प्रसाद 

अलधकारी 
गाउँ सभा उपाध्र्क्ष उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

३. श्री रत्न बहादरु काकी वडा अध्र्क्ष, १ नं. 
वडा एवम ्गाउँ सभा 

सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

४. श्री सशुीि बढुाथोकी वडा अध्र्क्ष, २ नं. 
वडा एवम ्गाउँ सभा 

सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

५. श्री गोपाि बहादरु 
काकी 

वडा अध्र्क्ष, ३ नं. 
वडा एवम ्गाउँ सभा 

सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

६. श्री रमेश राउि वडा अध्र्क्ष, ४ नं. 
वडा एवम ्गाउँ सभा 

सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

७. श्री चरण गरुुङ वडा अध्र्क्ष, ५ नं. 
वडा एवम ्गाउँ सभा 

सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

८. श्री खड्ग बहादरु बस्नेि वडा अध्र्क्ष, ६ नं. 
वडा एवम ्गाउँ सभा 

सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
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९. श्री मोहन प्रसाद 
अलधकारी 

वडा अध्र्क्ष, ७ नं. 
वडा एवम ्गाउँ सभा 

सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

१०. श्री पदम कुमारी काकी गाउँ कार्यपालिका 
सदस्र् एवम ्गाउँ 

सभा सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

११. श्री साउनी माझी गाउँ कार्यपालिका 
सदस्र् एवम ्गाउँ 

सभा सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

१२. श्री सशुीिा शे्रष्ठ गाउँ कार्यपालिका 
सदस्र् एवम ्गाउँ 

सभा सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

१३. श्री प्रलमिा पररर्ार गाउँ कार्यपालिका 
सदस्र् एवम ्गाउँ 

सभा सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

१४. श्री झपटुिाि राजबंशी गाउँ कार्यपालिका 
सदस्र् एवम ्गाउँ 

सभा सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

१५. श्री सफुि ममुुय गाउँ कार्यपालिका 
सदस्र् एवम ्गाउँ 

सभा सदस्र् 

उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

१६. श्री ठदपेश कुमार थापा गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
१७. श्री रामजी भण्डारी गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
१८. श्री ििुसादेवी नेपािी गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
१९. श्री लबमिा बढुाथोकी गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२०. श्री केशव दाहाि गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२१. श्री भीम बहादरु काकी गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२२. श्री वकना ररवर्देव गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२३. श्री साववत्री चौधरी गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२४. श्री लडल्िीमान लगरी गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२५. श्री िोकबहादरु लिम्ब ु गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२६. श्री सरस्विी काफ्िे गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
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२७. श्री अनारविी ऋवर्देव गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२८. श्री प्रठदप राई गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
२९. श्री अववन्र कु. जिलसङ गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
३०. श्री श्र्ाम कुमारी 

ववश्वकमाय 
गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

३१. श्री रजखिाि चौधरी गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
३२. श्री ठदपक प्र. िईुटेि गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
३३. श्री सजुशिा लधमाि गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
३४. श्री नारार्ण कु. बस्नेि गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
३५. श्री राज कुमार लिम्ब ु गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
३६. श्री दगुायमार्ा नेपािी गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
३७. श्री जीि बहादरु लिम्ब ु गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
३८. श्री जीवन सबु्बा,लिम्ब ु गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

३९. श्री रुववना िाम्राकार 
ववश्वकमाय 

गाउँ सभा सदस्र् उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 

श्री सन्िोर् जिलमरे, प्र.प्र.अलधकृि गाउँ सभा सजचव उपजस्थि उपजस्थि उपजस्थि 
अन्र् उपजस्थलिः 
श्री अजजि भट्टराई, िेखा अलधकृि 

श्री गोववन्द प्रसाद फुर्ि, अलधकृि छैिौं 
श्री बेगबहादरु काफ्िे, जशक्षा अलधकृि 
श्री रञ्जन लनरौिा, इजञ्जलनर्र 

श्री श्र्ाम प्रसाद खलिवडा, अलधकृि छैिौं 
श्री गणेश रेग्मी, अलधकृि छैिौं 
श्री डम्बर बहादरु राई, पश ुसेवा शाखा प्रमखु 
श्री रोवहन्र कुमार राजभण्डारी, स्वास्थ्र् शाखा प्रमखु 
श्री उदर्कान्ि सेि, लसअहेव, अलधकृि छैिौं 
श्री अिङ गरुुङ, सूचना प्रववलध अलधकृि 

श्री सजुशिा कुमारी लधमाि, रोजगार संर्ोजक 
श्री सागर पौडेि, कृवर् ववकास शाखा प्रमखु 
श्री अशोक जिलसङ, कम््र्टुर अपरेटर 
श्री लभमादेवी गौिम, मवहिा ववकास लनरीक्षक 
श्री र्ादव प्रसाद लनरौिा, सम्पजत्त व्र्वस्थापन उपशाखा प्रमखु 
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५. बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो, दोस्रो र िेस्रो बैिकको प्रस्िाव एवम ्कार्यसूचीः 
कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो, दोस्रो र िेस्रो बैिकको प्रस्िाव एवम ्कार्यसूची 
देहार् बमोजजम रहेको लथर्ो। 

क. पवहिो बैिकको प्रस्िाव एवम ्कार्यसूचीः  

ख. दोस्रो बैिकको प्रस्िाव एवम ्कार्यसूचीः 

बैिक सञ्चािन लमलिः २०७९।०३।०९ गिे,                               समर्ः ठदउँसो ३.०० बजेदेजख,  

स्थानः गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को सभाहि। 

सभाध्र्क्षः श्री राजमिी इङ्गनाम 
प्रस्िाव प्रस्िाव एवम ्कार्यसूची कार्यसूची प्रस्ििुकिाय 

१. 
गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यववलध ऐन, २०७५ को दफा १७ मा 
व्र्वस्था भए बमोजजम गाउँ सभा सञ्चािन सहर्ोग सलमलि गिन गने। 

सभा अध्र्क्ष श्री राजमिी 
इङ्गनाम ज्रू्िे वाचन गरी 

सनुाउने। 

२. 
गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यववलध ऐन, २०७५ को दफा ५, ६ र ७ 
मा व्र्वस्था भएको आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था, बैिकमा भाग लिने सदस्र्िे 
पािना गनुयपने लनर्महरु र छिफिमा बोल्ने क्रम वाचन गरेर सनुाउने। 

सभा अध्र्क्षिे िोके 
बमोजजम। 

३. 
कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकािे सभा समक्ष स्वीकृलिका िालग पेश गरेको आगामी 
आलथयक वर्य २०७९।०८० को नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु। 

गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष  

४. 

गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष श्री भोिा प्रसाद अलधकारी ज्रू्िे प्रस्ििु गनुय भएको 
नीलि िथा कार्यक्रम उपर छिफिमा सहभालगिा जनाउने सदस्र्हरुिे 
सजचवािर्मा नाम वटपोट गने।  

(समर्ावधी २ लमनेट) 

सजचवािर् 

५. बोल्ने क्रम लनधायरण गने। सभा अध्र्क्ष 

६. 
नीलि िथा कार्यक्रममा गाउँ सभा सदस्र् ज्रू्हरुिे उिान गनुय भएको ववर्र् उपर 
बुँदागि जवाफ प्रस्ििु गने। 

गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष  

७. 

सभाका सदस्र् ज्रू्हरुिे उिान गनुय भएको ववर्र्वस्ि ुसमेििाई सम्बोधन गने 
गरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७९ साि असार ८ गिेको बैिकिे लनणयर् 
गरी सभा समक्ष स्वीकृलिका पेश भएको ९९ बुँदें नीलि िथा कार्यक्रम पाररि 
गररर्ोस ्भनी सभा समक्ष प्रस्िाव पेश गने। 

सभाध्र्क्ष  

८. 
न्र्ावर्क सलमलिका संर्ोजक श्री भोिा प्रसाद अलधकारीिे न्र्ावर्क सलमलिका 
िालग दईु जना सदस्र्को नाम प्रस्िाव गने। 

न्र्ावर्क सलमलि संर्ोजक 

९. 
न्र्ावर्क सलमलिका संर्ोजकिे प्रस्िाव गनुय भएको सदस्र्िाई न्र्ावर्क सलमलि 
सदस्र्मा िोक्न स्वीकृिीका िालग पेश गने। 

सभाध्र्क्ष श्री राजमिी 
इङ्गनाम ज्रू् 

बैिक सञ्चािन लमलिः २०७९।०३।१० गिे,                       समर्ः ठदउँसो २.०० बजेदेजख,  

स्थानः गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को सभाहि। 
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सभाध्र्क्षः श्री राजमिी इङ्गनाम 
प्रस्िाव प्रस्िाव एवम ्कार्यसूची कार्यसूची प्रस्ििुकिाय 

१. 
आलथयक वर्य २०७९।०८० को कुि आर् र व्र्र् अनमुान प्रस्ििु। 

सभाध्र्क्ष ज्रू्िे िोके 
बमोजजम 

ववर्र्क्षेत्रगि सवहिको कुि आर् र व्र्र् अनमुान सभा समक्ष स्वीकृलिका पेश।  

२. कानेपोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ववधेर्क, २०७९ प्रस्ििु। 
गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष 
श्री भोिा प्रसाद अलधकारी 

 

गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष श्री भोिा प्रसाद अलधकारी ज्रू्िे प्रस्ििु गनुय भएको कानपेोखरी 
गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ववधेर्क, २०७९ उपर सभाका सदस्र्िाई आ/आफ्नो धारणा 
प्रस्ििु गनय सजचवािर्मा नाम वटपोट गने/गराउने।  

(२ लमनेटलभत्र नाम वटपोट गने) 

 

कानपेोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ववधेर्क, २०७९ उपर आफ्नो धारणा राख्न 
सजचवािर्मा नाम वटपोट गने सदस्र्को समर्ावलध सवहि बोल्ने क्रम लनधायरण गने। 

सभाध्र्क्ष ज्रू्िे िोके 
बमोजजम 

सभाका सदस्र्िे कानेपोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ववधेर्क, २०७९ उपर उिान 
गनुयभएको धारणाका ववर्र्मा बुँदागि एवम ्ववर्र्क्षेत्रगिरुपमा स्पष्ट पाने। 

सभाध्र्क्ष ज्रू्िे िोके 
बमोजजम 

सभाका सदस्र्िे उिान गनुय भएको धारणा समेििाई आवश्र्किा अनसुार समावेश गरी 
गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष ज्रू्िे पशे गनुय भएको कानेपोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन 
ववधेर्क, २०७९ िाई सभा समक्ष स्वीकृिीका िालग प्रस्ििु गने। 

सभाध्र्क्ष ज्रू् 

३. 

कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ववधेर्क, २०७९ प्रस्ििु गने। 
राजस्व परामशय सलमलिका 
संर्ोजक श्री भोिा प्रसाद 

अलधकारी 
गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष श्री भोिा प्रसाद अलधकारी ज्रू्िे प्रस्ििु गनुय भएको कानपेोखरी 
गाउँपालिकाको आलथयक ववधेर्क, २०७९ उपर सभाका सदस्र्िाई आ/आफ्नो धारणा प्रस्ििु 
गनय सजचवािर्मा नाम वटपोट गने/गराउने। (२ लमनेटलभत्र नाम वटपोट गने) 

सभाध्र्क्ष ज्रू्िे िोके 
बमोजजम। 

सभाका सदस्र्िे कानपेोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ववधेर्क, २०७९ उपर उिान 
गनुयभएको धारणाका ववर्र्मा बुँदागि एवम ्ववर्र्क्षेत्रगिरुपमा स्पष्ट पाने। 

राजस्व परामशय सलमलिका 
संर्ोजक श्री भोिा प्रसाद 

अलधकारी 
सभाका सदस्र्िे उिान गनुय भएको धारणा समेििाई आवश्र्किा अनसुार समावेश गरी 
राजस्व परामशय सलमलिका संर्ोजकिे पेश गनुय भएको कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक 
ववधेर्क, २०७९ िाई सभा समक्ष स्वीकृिीका िालग प्रस्ििु गने। 

सभाध्र्क्ष ज्रू् 

४. 

गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यववलध ऐन, २०७५ को दफा ३६ मा व्र्वस्था भए 
बमोजजम सभाका ववर्र्गि सलमलि गिन गने। 

क. अथय िथा सावयजलनक िेखा सलमलि 

ख. ववधार्न सलमलि 

ग. सामाजजक सलमलि 

ि. सशुासन िथा स्थानीर् सेवा सलमलि 

ङ. कृवर्, पर्यटन, पूवायधार िथा प्राकृलिक स्रोि सलमलि 

सभा अध्र्क्ष श्री राजमिी 
इङ्गनाम ज्रू्िे वाचन गरी 

सनुाउने। 

५. 

सभाद्वारा गठिि ववधार्न सलमलिमा दफावार छिफिका िालग देहार्का ववधेर्कहरु प्रस्ििु 
गनेः 
नागररक उपचार सहार्िा कोर् पररचािन ववधेर्क, २०७९ 

सभाध्र्क्ष ज्रू् 
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ग. िेस्रो बैिकको प्रस्िाव एवम ्कार्यसूचीः 

 

६. बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनबाट भएका लनणयर्हरुः 
गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यववलध ऐन, २०७५ िे लनधायरण गरे बमोजजमको प्रकृर्ा र पद्धलि बमोजजम 
सञ्चािन भएको कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको िीनवटै बैिकिे गरेका लनणयर्हरु 
देहार् बमोजजम रहेका छन।् 

क. पवहिो बैिकबाट भएका लनणयर्ः 
लनणयर् नं. (१) 

प्रस्िाव नं. (१) मालथ छिफि गदाय गाउँ िथा नगर सभा सञ्चािन कार्यववलध ऐन, २०७५ को दफा १७ मा 
व्र्वस्था भए बमोजजम कानपेोखरी गाउँपालिकाको गाउँ सभा अलधवेशनिाई सभ्र्, भव्र् र मर्ायठदि िवरिे 

छात्रवजृत्त व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववधेर्क, २०७९ 

ववपद् जोजखम न्र्नुीकरण िथा व्र्वस्थापन ववधेर्क, २०७९ 

बैिक सञ्चािन लमलिः २०७९।०३।२९ गिे,                                समर्ः ववहान ८.०० बजेदेजख,  

स्थानः गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को सभाहि। 

सभाध्र्क्षः श्री राजमिी इङ्गनाम 
प्रस्िाव प्रस्िाव एवम ्कार्यसूची कार्यसूची प्रस्ििुकिाय 
१. कानपेोखरी गाउँपालिकाको ववपद् जोजखम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन गनय बनेको ववधेर्क, 

२०७९ स्वीकृि गने। 
सभाध्र्क्षज्रू्िे िोके 

बमोजजम 
२. कानेपोखरी गाउँपालिकाको नागररक उपचार सहार्िा कोर् पररचािन ववधेर्क, २०७९ 

स्वीकृि गने। 
सभाध्र्क्षज्रू्िे िोके 

बमोजजम 
३. बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो बैिकद्वारा स्वीकृि नीलि िथा कार्यक्रमको बुदँा नं. 

(६४) िे लनदेश गरे बमोजजम डे्रन सवहिको सडक स्िरोन्निी बहवुर्ीर् आर्ोजनामा समावेश 
हनुे सडकको नामाविी स्वीकृिी गने।  

गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष  

४. कानेपोखरी गाउँपालिकाको न्र्ावर्क सलमलिको प्रलिवेदन, २०७९ सभा समक्ष पेश गने। न्र्ावर्क सलमलिका 
संर्ोजक  

५. कानेपोखरी गाउँपालिकाको आर्ोजना िथा कार्यक्रम अनगुमन िथा सपुररवेक्षण सलमलिको 
वावर्यक प्रलिवेदन, २०७९ सभा समक्ष पेश गने। 

आर्ोजना िथा कार्यक्रम 
अनगुमन िथा 

सपुररवेक्षण सलमलिका 
संर्ोजक  

६. कानेपोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन (प्रथम संशोधन), २०७८ मा समावेश 
आर्ोजना/कार्यक्रम सतु्र (SuTRA) प्रणािीमा समावेश गरी कार्ायन्वर्न प्रकृर्ामा िैजाने।  

सभाध्र्क्षज्रू्िे िोके 
बमोजजम 

७. वडा सलमलिबाट लसफाररस भई आएका आर्ोजनाहरु समावेश गरी संि/प्रदेश िथा अन्र् दाि ृ
लनकार् समक्ष माग गररने आर्ोजनाहरुको प्रोजेक्ट बैंक स्वीकृि गने। 

सभाध्र्क्षज्रू्िे िोके 
बमोजजम 

 ८. कानेपोखरी गाउँपालिकाको छात्रवजृत्त सम्बन्धी ववधेर्क, २०७९ स्वीकृि गने। सभाध्र्क्षज्रू्िे िोके 
बमोजजम 

९. ववववध प्रस्िाव सवहि सभाध्र्क्ष ज्रू्िे सभाको समापन गने। सभाध्र्क्षज्रू् 
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सञ्चािन गनय सहर्ोग गने उद्देश्र्िे देहार्मा उजल्िजखि पदालधकारी सजम्मलिि गाउँ सभा सञ्चािन सहर्ोग सलमलि 
गिन गने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

देहार्ः 
क्र.सं. पदालधकारीहरुको नाम, थर सलमलिको दजाय 
१. गाउँ सभाका अध्र्क्ष श्री राजमिी इङ्गनाम अध्र्क्ष 
२. गाउँ सभाका उपाध्र्क्ष श्री भोिा प्रसाद अलधकारी उपाध्र्क्ष 
३. ४ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष श्री रमेश राउि सदस्र् 
४. ६ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष श्री खड्गबहादरु बस्नेि सदस्र् 
५. ५ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष श्री चरण गरुुङ सदस्र् 
६. २ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष श्री सशुीि बढुाथोकी सदस्र् 
७. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि सदस्र् सजचव 

लनणयर् नं. (२) 

प्रस्िाव नं. (२) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७९।०३।०८ 
गिे बसेको बैिकिे लनणयर् गरी कानेपोखरी गाउँपालिकाको १२ औ ंगाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो बैिकमा 
गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष श्री भोिा प्रसाद अलधकारीज्रू्िे स्वीकृिीका िालग प्रस्ििु गनुय भएको आलथयक वर्य 
२०७९।०८० को ववलभन्न ववर्र्क्षेत्रगि ९९ बुदँें नीलि िथा कार्यक्रम उपर सभामा जानकारी भर्ो। गाउँ 
कार्यपालिकाको लनणयर् बमोजजम सभा समक्ष स्वीकृिीका िालग पेश हनु आएको ९९ बुदँें नीलि िथा कार्यक्रम 
उपर सभाका सदस्र्ज्रू्हरुिे राख्न ुभएको धारणा समेििाई समावेश गरी देहार् बमोजजमको ९९ बुदँें नीलि िथा 
कार्यक्रम सवयसम्मिीिे पाररि गने लनणयर् गररर्ो। 

देहार्ः 
गररमामर् गाउँ सभाका सभाध्र्क्ष ज्रू्,  

सबै वडाका वडा अध्र्क्ष ज्रू्हरु,  

कानपेोखरी गाउँ कार्यपालिकाका सबै सदस्र् ज्रू्हरु, 

गाउँ सभा सदस्र् ज्रू्हरु,  

गाउँ सभाका सजचव एवम ्प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि ज्रू्, 

उपजस्थि महानभुावहरु। 
 

सवयप्रथम संिीर् िोकिाजन्त्रक गणिन्त्र स्थापना गनय िथा नागररकिाई सावयभौम अलधकार सम्पन्न बनाउने महान 
अलभर्ानमा सहादि प्राप्त गनुयहनुे ज्ञाि/अज्ञाि सवहदहरु प्रलि हाठदयक भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गनय चाहन्छु। साथै, 

वेपत्ता िथा िाइिे पाररएका व्र्जक्तहरु प्रलि पलन हाठदयक स्मरण गनय चाहन्छु। 

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

जनिाको आगँनको सरकार, िरदैिोको सरकार, नजजकको सरकार िगार्िका अन्र् ववलभन्न नाम िथा उपनाम 
समेििे पररजचि र्ो सरकार नागररकको सबैभन्दा नजजकबाट अनभुलूि गने सरकार हो। र्ो ववर्र्मा दईु मि 
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छैन।नागररकको नजजक भएपलछ स्वभावैिे पलन र्ो सरकार स्थानीर् नागररकको सवयपक्षीर् समस्र्ा, चनुौिी, 
अवसर िगार्ि अन्र् र्ावि ् ववर्र्वस्िसुँग जचर/पररजचि हनु्छ। िीन िहको सरकारमध्रे् सबैभन्दा कान्छो 
सरकार भएकोिे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट पाररि नीलि िथा कार्यक्रम समेि र्ो सरकारिे क्रमशः 
कार्ायन्वर्न गनुयपने हनु्छ। र्ो दृवष्टकोणबाट हेने हो भन ेसबैभन्दा बढी दावर्त्व र जजम्मेवारी र्ही सरकारको 
देजखन्छ। िर ववडम्बना, जो नागररकको नजजक छ, जसिे सबैभन्दा बढी नागररकका समस्र्ािाई बझेुको छ, 
त्र्सैसँग िी समस्र्ा िथा चनुौिी समाधानका िालग आवश्र्क पने स्रोि/साधन भन ेअत्र्न्िै कम र सीलमि पलन 
छ। उपिब्ध स्रोि/साधनको उपर्कु्त िवरिे िािमेि गरी बढीभन्दा बढी ववर्र्के्षत्रको क्रमशः सम्बोधन गनुयपने 
संवैधालनक दावर्त्व समेििाई दृवष्टगि गरी स्थानीर् सरकारिे आफ्नो नीलि िथा कार्यक्रम िर्ार गरी सोही 
बमोजजमको वावर्यक बजेट गररमामर् गाउँ सभा अलधवेशनबाट स्वीकृि गनुयपने हनु्छ।  

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

संवैधालनक एवम ्कानूनी व्र्वस्था बमोजजम कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७९ साि असार ८ गिे 
बसेको बैिकिे आगामी आलथयक वर्य २०७९।०८० का िालग ववलभन्न ववर्र्क्षेत्रगि ९९ बुदँें नीलि िथा 
कार्यक्रम स्वीकृि गरी आज लमलि २०७९ साि असार ९ गिे ववहीबार ठदउँसो ३.०० बजेका िालग आव्हान 
भएको कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँ सभा अलधवेशन (पवहिो) को पवहिो बैिक समक्ष पेश गने भनी लनणयर् 
गरेको अवस्था छ।  

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

स्थानीर् नागररकका आधारभिू आवश्र्किा नेपािको संववधानमा व्र्वस्था भएको जशक्षा, स्वास्थ्र्, रोजगारी, 
स्वच्छ वािावरण, सूचना र सामाजजक न्र्ार् जस्िा मौलिक हक, ठदगो ववकास िक्ष्र्िे लनधायरण गरेका ववलभन्न 
सूचक एवम ्राज्र्का लनदेशक लसद्वान्िको आलथयक उद्दशे्र्मा उजल्िजखि राविर् अथयिन्त्रिाई आत्मलनभयर, स्विन्त्र 
एवम ्उन्नलिजशि बनाउँदैं समाजवाद उन्मखु स्विन्त्र र समदृ्ध अथयिन्त्र लनमायणका िालग स्थानीर्स्िरमै सवायङ्गीण 
ववकासको आधारशीिा िर्ारी गने ध्रे्र्का साथ उपिब्ध स्रोि/साधन समेििाई मध्र्नजर गरी िर्ार गररएको 
ववर्र्के्षत्रगि नीलि िथा कार्यक्रम सभा अध्र्क्ष ज्रू्को अनमुिीिे गररमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गनय गई रहेको 
छु। 

आलथयक ववकास क्षते्रः 
कृवर् ववकास  

१. परम्परागि र लनवायहमखुी कृवर् पेशामा आवद्व गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका कृर्कहरुिाई व्र्सावर्क र 
उद्यमशीि कृवर् प्रणािी िफय  उत्प्ररेरि गराउन “हामी सबैको सान, कृवर् उद्यममा वकसान” नामक 
कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। र्स कार्यक्रम माफय ि ्देहार् बमोजजमका वक्रर्ाकिापहरु सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेछः 

(क) माटो परीक्षण गरी स्थानीर् भगूोि सहुाउँदो व्र्वसावर्क कृवर् पेशा अविम्बन गनय इच्छुक सम्पूणय 
कृर्कहरुिाई श्री जनसेवा मा.वव. रमाइिोमा सञ्चािनमा रहेको माटो परीक्षण प्रर्ोगशािा माफय ि ्
लनःशलु्क माटो परीक्षणको व्र्वस्था लमिाइनछे। र्सका िालग उक्त ववद्यािर्िाई गाउँपालिकाबाट 
अनदुान रकम उपिब्ध गराइनेछ। 
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(ख) गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका कृर्कको मागमा आधाररि लबउ/लबजन र कृवर् औजार/उपकरण साझेदारी 
कार्यक्रम माफय ि ्वविरण गने व्र्वस्था लमिाइनछे। 

(ग)  ववलभन्न प्रजालिका बािीनािीको उन्नि बीउ उत्पादन गने कृर्किाई प्रोत्साहन अनदुान उपिब्ध 
गराइनेछ। 

(ि) बाहै्रमास खेिीर्ोग्र् जलमनमा लसँचाईको उपिब्धिा सलुनजश्चि गनय स्र्ािो ट्युबवेि जडान र गडान 
कार्यमा कृर्कहरुिाई अनदुान ठदने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

(ङ)  गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको अलि ववपन्न िर पररवारको आलथयक जस्थलिमा क्रमशः सकारात्मक पररवियन 
ल्र्ाई जीवनस्िरमा सधुार ल्र्ाउन त्र्स्िा पररवारिाई सामवुहक सब्जी खेिीमा अलभप्ररेरि गररनेछ। 
प्रत्रे्क वर्य प्रत्रे्क वडाबाट कम्िीमा दश (१०) िर अलि ववपन्न पररवारको पवहचान गरी आगामी 
पाँच (५) वर्यलभत्र िीन सर् पचास (३५०) अलि ववपन्न िर पररवारिाई वडालभत्रको पार्क पने 
उपर्कु्त स्थानमा सब्जी खेिीको िालग जग्गा व्र्वस्थापन गरी त्र्स्िो खेिी प्रवद्वयनमा आवश्र्क पने 
बीउ/लबजन/मि, औजार/उपकरण र जग्गा व्र्वस्थापन शलु्क िगार्िका व्र्वस्थापन शरुुवािी 
चरणमा गाउँपालिकाबाटै अनदुान स्वरुप उपिब्ध गराइनेछ। त्र्सैगरी त्र्स्िा समहुिाई सधैंभरी 
अगायलनक र बेमौसमी सब्जी उत्पादनमा आवद्ध गनय गाउँपालिकाबाट लनरन्िर प्राववलधक सेवा र 
सहर्ोग उपिब्ध गराइनेछ। 

(च) बढ्दो रासार्लनक मिको प्रर्ोगिाई क्रमशः लनरुत्सावहि गनय गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका कृर्कहरुिाई 
प्राङ्गाररक मि उत्पादनमा अनदुान ठदन ेव्र्वस्था लमिाइनछे। 

(छ) परम्परागि र लनवायहमखुी कृवर् पेशामा आजश्रि गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका कृर्कहरुिाई  व्र्वसावर्क 
कृवर् उद्यममा आकवर्यि गनय टोिटोिमा कृवर् सेवा नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्सका 
िालग श्री जनसेवा माध्र्लमक ववद्यािर्, रमाइिोमा कृवर् ववर्र् अध्र्ापन गराउने ववर्र्ववज्ञहरुिाई 
समेि थप प्रोत्साहन ठदई ववद्यािर् समर् बाहेकको समर्मा टोि/टोिमा गई कृर्कमैत्री िालिम 
कार्यक्रम सञ्चािनमा पररचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

(ज) गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका कृर्कहरुिे उत्पादन गने कृवर् उपजहरुिाई स्टोरेज गदै बेमौसममा समेि 
ववक्री/वविरण गरी कृर्कहरुिाई बढीभन्दा बढी अथोपाजयनको व्र्वस्था लमिाउन शीि भण्डार 
लनमायणका िालग आवश्र्क प्रकृर्ा अजि बढाइनछे। र्सका िालग नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारका सम्बजन्धि लनकार् एवम ्अन्र् स्थानीर् िहसँग शीि भण्डार लनमायणमा गाउँपालिकाबाट 
साझेदारी गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

(झ) साप्तावहक पश ुहाट बजारको व्र्वस्था गाउँपालिका के्षत्रलभतै्र गनयका िालग उपर्कु्त स्थानको पवहचान 
गरी प्रवद्धयन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ भन ेअन्र् हाटबजारको स्िरीकरण गनय सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 
गररनेछ। 

(ञ) गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सबै वडामा व्र्वसावर्क कृवर् उद्यम माफय ि ्स्थावपि कृर्कहरुिाई वडागि 
एवम ्पालिकागिरुपमा प्रत्रे्क वर्य नगद रकम र प्रशंसापत्र सवहि कृर्क सम्मान गने व्र्वस्थाको 
थािनी गररनेछ। 
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२. भववष्र्मा “कृवर् उत्पादनमा आधाररि आन्िररक आर्” अलभवृवद्ध गने सोचका साथ गाउँपालिकािाई िोरी 
पकेटको के्षत्रको रुपमा अजि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको अलधकाँश के्षत्रमा छररएर रहेका िोरी खेिी गने 
कृर्कहरुिाई समहुमा आवद्व गररनेछ। समहुमा आवद्ध भई िोरी खेिी गने कृर्किाई मि, बीउ, 
औजार/उपकरण िगार्िमा अनदुान ठदने व्र्वस्था लमिाइनेछ। सामवुहकरुपमा िोरी उत्पादनमा आवद्ध 
कृर्कहरुिाई संगठिि गदै समहु माफय ि ् नै िोरी िेि उत्पादन र ववक्री/वविरण गरी िोरीको िेिमा 
राविर्स्िरमै गाउँपालिकाको पवहचान अलभवृवद्ध गनय िोरी िेि उत्पादन गने िरेि ुउद्योगको स्थापना र 
पररचािनमा अनदुान ठदनेसम्मको व्र्वस्था लमिाइनछे। र्सका िालग आगामी आलथयक वर्यमा उक्त उद्योग 
स्थापना र सञ्चािनका बारेमा ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन (DPR) िर्ार गरी नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त हनुे ववशेर् अनदुानको आर्ोजना िथा एक पालिका, एक उत्पादन कार्यक्रममा सोही 
आर्ोजना िथा कार्यक्रमिाई पवहिो प्राथलमकिामा समावेश गररनेछ। 

३. िोरी खेिीमैत्री गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको जलमनिाई अलधकिम िवरिे सदपुर्ोगमा ल्र्ाइनेछ। 
पसु्िौंपसु्िादेजख िरिरमै गनु्रकु उत्पादन हुँदैं आइरहेकोमा त्र्स्िो सीप र किािाई व्र्वसावर्क उत्पादनमा 
जोलडनछे। गनु्रकु उत्पादनिाई अन्िरपसु्िा सीप हस्िान्िरणमा समावेश गरी िि ुउद्यमको रुपमा ववकास 
र ववस्िार गररनछे। र्सका िालग बेमौसममा समेि करेसाबारीमा िोरी खेिी गरी गनु्रकु उत्पादन गनय 
पवहिो प्राथलमकिामा वैदेजशक रोजगारीमा गएका व्र्जक्तको पररवारका सदस्र्िाई समहुमा आवद्ध गरी 
“आमाको सीप सन्िानिाई, अगायलनक गनु्रकु मोरङिाई” नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। 

४. कानेपोखरी बजारिे स्वाठदष्ट खाना जखरमा कमाएको ख्र्ालििाई अझ प्रवद्धयन गदै महेन्र िोकमागय हुदँैं 
भ्रमण गने र्ात्रहुरुिाई गणुस्िरीर् जखर प्रलि थप ववश्वसलनर्िा अलभवृठद्व गनय “कानपेोखरीको जखर, गणुस्िरमा 
छैन वपर” अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। जखर उत्पादन गरी ववक्री/वविरण गने पसिमा सन्िषु्टी र 
गणुस्िर सम्बन्धी धारणा संकिन गने सझुाव पेवटकाको व्र्वस्था गाउँपालिकाबाट गरी उक्त पेवटका 
माफय ि ्प्राप्त हनु आएको सझुावका आधारमा जखर व्र्वसार्ीिाई आलथयक अनदुान उपिब्ध गराउन ेव्र्वस्था 
लमिाइनेछ।  

५. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका कृवर्र्ोग्र् जलमनमा लसचँाई गनयका िालग ववगिदेजखनै सञ्चािनमा रहेका 
कुिो/पैनी/नहरको सामवर्क ममयिसम्भार गरी लसचँाईको क्षमिा अलभवृवद्ध गनय आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन 
गररनेछ। िूिो िागि र स्िरीर् प्रववलध माफय ि ्लसचँाई हनुे के्षत्रको पवहचान गदै त्र्स्िा आर्ोजना पवहचान 
गरी नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारसँग लसचँाई सम्बन्धी आर्ोजना माग गने व्र्वस्था लमिाइनछे। 

६. कृर्क िजक्षि आर्ोजना िथा कार्यक्रममा वास्िववक कृर्कहरुको पहुँच सलुनजश्चि गनय एवम ् अनदुान 
वविरण प्रकृर्ामा लनष्पक्षिा र पारदजशयिा ल्र्ाउन मापदण्ड िर् गदै कृवर् उत्पादन प्रणािी स्थापना र 
ववकास गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनछे।  

पशपंुक्षी ववकासः 
७. खेर जानसक्न े अन्न/खानाको िर/िरमै सदपुर्ोग गरी स्थानीर् चारो उत्पादन गरी अगायलनक माछा 

उत्पादनमा अलभप्ररेरि गनय “आफ्नै बारी, अगायलनक पोखरी” नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्सका 
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िालग करेसाबारीमै स/साना स्केिमा पोखरी खन्न चाहन ेइच्छुक कृर्कहरुिाई प्रोत्सावहि गनय अनदुान 
ठदने व्र्वस्था लमिाइनछे। 

८. रसार्लनक मिको जथाभावी प्रर्ोगका कारण गगँटा/िङुी जस्िा जीवहरु िोपोन्मखु अवस्थामा पगेुको 
िथ्र्िाई स्वीकार गदै कािीकोशी र भिवुा लसमसार आसपासका के्षत्रमा “३प” को कार्यक्रम सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेछ। “३प” लभत्र पर्ायवरण, पर्यटन र पोर्णिाई समावेश गरी गगँटा र िङुीको संरक्षण र प्रवद्वयन 
व्र्वसावर्क खेिी माफय ि ्गने व्र्वस्था लमिाइनछे। 

९. पाँच माउभन्दा बढी बाख्रा वा सुँगरु/बगँरु पािनमा कृर्किाई अलभप्ररेरि गदै व्र्वसावर्क उद्यममा जोड्न 
त्र्स्िा कृर्किाई गोि/खोर सधुार िगार्िमा अनदुान ठदने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

१०. नेपाि सरकारिे पश/ुपंक्षीको बीमा कार्यक्रममा ठदँदैं आएको अनदुानका ववर्र्मा आम कृर्कहरुमा 
अनलभज्ञिा रहेको अवस्थािाई मध्र्नजर गदै उजल्िजखि बीमा अनदुानका ववर्र्मा गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका 
पश/ुपंक्षीपािक कृर्कहरुिाई ससूुजचि गरी बीमा कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी कृर्कहरुिाई आवद्ध समेि 
गने उद्देश्र्िे बीमा सम्बन्धी सचेिनामूिक कार्यक्रमको आर्ोजना गररनेछ। 

११. पश ुववमा कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी कृर्कहरुिाई सहभालगिा गराउन लबमा गररएका पशहुरुमा जकुा, 
नाम्िे जस्िा अन्र् भाइरस/ब्र्ाक्टेररर्ाका कारणिे रोग िागेमा त्र्स्िा पशकुो ल्र्ाब परीक्षण र उपचारमा 
प्रर्ोग हनुे और्लध लनःशलु्क वविरण गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

१२. कृलत्रम गभायधान कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा ठदई दधु उत्पादनमा कृर्कहरुिाई थप आकवर्यि गनय गाई/भैंसी 
पािक कृर्कहरुको गाई/भैंसी सतु्केरी भएपलछ प्रलि गाई/भैंसी एक हजार रुपैंर्ाका दरिे कृर्किाई 
सतु्केरी स्र्ाहार भत्ता ठदने व्र्वस्था लमिाइनेछ।   

१३. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको जलमनमै बाहै्रमास िाँस िथा िाँसको ववउ उत्पादन गनय चाहने कृर्कहरुिाई 
अनदुान ठदने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

१४. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सबै वडाका उत्कृष्ट पशपंुक्षी पािक कृर्किाई नगद रकम र प्रशंसा-पत्रिे 
सम्मान गने व्र्वस्थाको थािनी गररनेछ।  

१५. सावयजलनक ववदा र कार्ायिर् समर् बाहेकको समर्मा समेि पशपंुक्षीपािक कृर्कहरुिाई प्राववलधक सेवा 
उपिब्ध गराउने सोचका साथ “टोि/टोिमै पशपंुक्षी सेवा” नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। 
र्सका िालग पशपंुक्षी शाखामा कार्यरि प्राववलधक जनशजक्तिाई त्र्स्िो सेवा उपिब्ध गराए वापि ्थप 
प्रोत्साहन ठदने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

१६. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका कृर्कहरुको कृवर् र पशपंुक्षी ववकास सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गरी कृवर् 
पेशािाई अझ मर्ायठदि बनाई व्र्वसावर्क समेि बनाउन भववष्र्का ठदनमा कृवर् एम्बिेुन्स सेवा सञ्चािनमा 
ल्र्ाउन अनसुन्धानको कार्य अजि बढाइनेछ। 

१७. भववष्र्का ठदनमा गाउँपालिका के्षत्रलभत्रबाटै दक्ष कृवर् प्राववलधक जनशजक्त उत्पादन गनय नेपाि सरकार 
िथा प्रदेश सरकारका लनकार्मा कृवर् क्र्ाम्पस स्थापनाका िालग साझेदारी गने व्र्वस्था लमिाइनछे। 
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सहकारी र आन्िररक आर्ः 
१८. कानेपोखरी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र पाउन ेसािका रुखको पािको सदपुर्ोग गरी वािावरणमैत्री टपरी िि ु

उद्यमको स्थापना र ववस्िार गररनेछ। र्सका िालग “कानपेोखरीका मवहिा, टपरी उत्पादनमा पवहिा” 
नामक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। साना वकसान कृवर् सहकारी संस्था, बर्रवनसँगको साझेदारीमा टपरी 
उत्पादनमा इच्छुक मवहिाहरुिाई टपरी उत्पादन िालिम ठदई अनदुान ठदनेसम्मको व्र्वस्था लमिाइनछे। 

१९. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सहकारी संस्थािाई उत्पादनमूिक के्षत्रमा िगानी बढाउन अलभप्ररेरि गररनछे। 
उत्पादनमूिक के्षत्रमा िगानी बढाई स्थानीर्बासीको आर् आजयन अलभवृवद्ध हनुे वकलसमका कार्यक्रम 
सञ्चािन गनय चाहने गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सहकारी संस्थाहरुबाट प्रस्िाव लिई सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रस्िाव 
पेश गने सहकारी संस्थाको छनोट गरी त्र्स्िो संस्थासँगको िागि साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन गनय 
अनदुान वविरण गने व्र्वस्था लमिाइनछे।   

२०. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सहकारी संि/संस्था, उद्योग/बाजणज्र् संि िगार्िका लनकार्मा कार्यरि 
पदालधकारीहरुिाई व्र्वसावर्क आचरणसँग सम्बजन्धि ववर्र् र ववद्यमान पद्वलिप्रलि अभ्र्स्ि गराउन 
सचेिनामूिक िालिम कार्यक्रमको आर्ोजना गररनेछ।“मैिे लिने कर, गाउँपालिकाको भर” अलभर्ान 
सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्ो अलभर्ानप्रलि आम गाउँबासी करदािा र उद्योग/व्र्वसार्ीिाई समावहि गनय 
गाउँपालिकािे लनधायरण गने करको के्षत्र, दर, दार्रा िगार्िका अलधकाँश ववर्र्वस्ििुाई समावेश गरी 
करदािामैत्री जशक्षा प्रवद्वयनका कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। 

२१. वडा एवम ्समग्र गाउँपालिका िहबाट सबैभन्दा बढी कर लिने संस्थागि, व्र्जक्तगि िगार्ि ववलभन्न 
ववधागि करदािाहरुको पवहचान गरी त्र्स्िा करदािाहरुको सम्मानका िालग वडा एवम ् गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्को राजस्व संकिन गने काउण्टरमानै सबैभन्दा बढी कर लिने करदािा भनी 
फोटो टासँ समेि गरी सम्मान गने व्र्वस्थािाई संस्थागि गररनेछ। 

उद्यम, सीप र रोजगार 
२२. “उद्यम माफय ि ्रोजगार, गवयको आधार” नामक अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्ो अलभर्ानिाई व्र्वहारमा 

क्रमशः कार्ायन्वर्नमा िैजान व्र्वसावर्क सीप लसकी उद्यममा आवद्व हनु चाहने वेरोजगार 
आठदबासी/जनजालि, दलिि िथा अल्पसंख्र्क, मवहिा, र्वुा, लभन्न क्षमिा भएका व्र्जक्तहरुिाई लनरन्िर 
सीपमूिक िालिम कार्यक्रम सञ्चािन गनय गाउँपालिकास्िरीर् सीप ववकास िालिम केन्र स्थापना गररनेछ। 

२३. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका प्रत्रे्क वडाबाट वैदेजशक रोजगारीमा गएका व्र्जक्तहरुिे पिाउने ववप्ररे्ण रकमको 
अलधकाँश वहस्सा व्र्वसावर्क उद्यममा खजचयनका िालग प्रोत्सावहि गनय बढीभन्दा बढी रकम उद्यममा 
खजचयने उत्कृष्ट एक/एक गरी जम्मा साि पररवारिाई उद्यम प्रवद्धयनमा अनदुान ठदने व्र्वस्था लमिाइनेछ।  

सामाजजक ववकास क्षते्रः 
जशक्षा 
२४. सामदुावर्क ववद्यािर्को गणुस्िरप्रलि आम समदुार्को खस्कदों धारणामा क्रमशः सकारात्मक पररवियन 

ल्र्ाउन “प्राववलधक ववधामा रोजगारी, कानपेोखरीका छोराछोरी” नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। 
गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सामदुावर्क ववद्यािर्बाट एस.इ.इ. परीक्षा उत्तीणय गरी गाउँपालिकािे िोकेको 
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जशक्षण संस्थाबाट लिइन ेप्रवेश परीक्षामा उच्चिम स्कोर प्राप्त गने वडालभत्रका एक/एकजना ववद्याथीिाई 
प्राववलधक ववधामा ३ वरे् अध्र्र्न छात्रवृजत्त उपिब्ध गराई अध्र्र्न सम्पन्न भए पश्चाि ्कम्िीमा एक 
वर्य सम्बजन्धि वडामै रही कार्य गने व्र्वस्थािाई संस्थागि गनय स्थानीर् कानून बनाइनेछ।  

२५. संवैधालनक प्रावधानिे नै आधारभिू र माध्र्लमक जशक्षाको व्र्वस्थापन स्थानीर् िहको एकि अलधकार 
सूचीमा समावेश गरेको िथ्र्िाई मध्र्नजर गदै गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको आधारभिू र माध्र्लमक जशक्षािाई 
क्रमशः लनःशलु्क गनय “लनःशलु्क जशक्षा, पालिकाको इच्छा” नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्स 
कार्यक्रम अन्िगयि कानेपोखरी गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सामदुावर्क ववद्यािर्मा कक्षा ११ र १२ सम्म 
अध्र्र्न गने सम्पूणय कानेपोखरीबासी ववद्याथीहरुको भनाय शलु्क र मालसक शलु्क स्थानीर् कानून बमोजजम 
गाउँपालिकाबाटै व्र्ोहोररने व्र्वस्था लमिाइनछे। र्सका साथै आलथयक िथा सामाजजकरुपिे पछालड परेका 
गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका पररवारका बहुारीहरुिाई उच्च जशक्षामा पहुँच अलभवृवद्ध गराउन “सासकुो इच्छा, 
बहुारीिाई जशक्षा” नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे।  

२६. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको सामदुावर्क ववद्यािर्मा ववद्याथी भनायदर अलभववृद्ध गनय एवम ् आलथयक िथा 
सामाजजकरुपिे पछालड परेका नागररकका सन्ििीको स्वास्थ्र्िाई जशक्षासँग समेि आवद्ध गदै िैजान 
“ववद्यािर्मा ववमा” नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। र्स कार्यक्रमबाट सामदुावर्क ववद्यािर्मा 
कक्षा १ र बाि कक्षामा भनाय भएका ववद्याथीको पररवारिाई स्थानीर् कानून बमोजजम लनःशलु्क स्वास्थ्र् 
लबमा गने व्र्वस्थाको थािनी गररनेछ।  

२७. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सामदुावर्क ववद्यािर् (मा.वव.स्िर) मा रहेका परुाना कािका फलनयचरिाई 
ववद्याथीमैत्री फलनयचरको रुपमा स्िरोन्निी गररनेछ। र्सका िालग सम्बजन्धि ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि 
र वडा सलमलिबाट त्र्स्िा परुाना कािको िगि संकिन गरी ववद्याथीमैत्री फलनयचर लनमायणमा नपूग हनु े
काि सवहि फलनयचरको लनमायण गाउँपालिकाकै स्रोिबाट गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

२८. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सबै सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्न गने ववद्याथीहरुिाई स्वच्छ वपउने पानीको 
उपिब्धिा सलुनजश्चि गनय त्र्स्िा ववद्यािर्मा आधूलनक वफल्टर जडान गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

२९. जशक्षक र ववद्याथी संख्र्ाको अनपुाििाई नीलिगि व्र्वस्था बमोजजम अनकूुिन गदै सामदुावर्क ववद्यािर्को 
शैजक्षक गणुस्िरमा अलभवृवद्ध गनय “एक वडा, एक मा.वव.” को अवधारणा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनछे। र्स 
अवधारणािाई क्रमशः कार्ायन्वर्नमा िैजान शरुुवािी चरणमा प्रत्रे्क वडाको कुनै सामदुावर्क ववद्यािर्मा 
अंग्रजेी माध्र्मबाट समेि पिनपािनको व्र्वस्था लमिाइनछे। 

३०. सरोकारवािा पक्षसँग लनरन्िर अन्िवकय र्ा र छिफि गरी गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको सामदुावर्क ववद्यािर्को 
गणुस्िर अलभवृवद्ध गनय देहार् बमोजजमका अलभर्ानहरु सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछः 

(क) ववद्याथीसँग अध्र्क्ष,  

(ख) ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिसँग उपाध्र्क्ष, 

(ग) जशक्षकसँग प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि, र 

(ि) अलभभावकसँग वडा अध्र्क्ष। 
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३१. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सबै वडाका कम्िीमा एक/एकवटा वाि ववकास केन्रिाई बािमैत्री जशक्षण 
सामाग्रीको व्र्वस्था गदै “सधुाररएको बाि ववकास केन्र” मा रुपान्िरण गररनेछ। र्सका िालग 
गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका बाि जशजक्षकाहरुिाई मन्टेसरी ववलधको आधारभिू िालिम कार्यक्रम समेि 
उपिब्ध गराइनछे। 

३२. प्रत्रे्क वर्यको एस.इ.इ परीक्षामा गाउँपालिका के्षत्रलभत्रबाट सवोत्कृष्ट नलिजा ल्र्ाउन ेएक/एकजना छात्र 
र छात्रािाई एक/एक थान ल्र्ापटप एवम ्कक्षा ८ र कक्षा ५ को आधारभिू िहको परीक्षामा समेि 
गाउँपालिका के्षत्रलभत्रबाट सवोत्कृष्ट नलिजा ल्र्ाउने एक/एकजना छात्र र छात्रािाई नगद रकमिे परुस्कृि 
गने व्र्वस्थाको थािनी गररनेछ। 

३३. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्ापन गराउने जशक्षक/जशजक्षकाहरुमध्रे् वर्यभररमा 
सबैभन्दा उत्कृष्ट ववर्र्गि नलिजा हाँलसि गराउन सक्षम एक/एकजना जशक्षक र जशजक्षकािाई खाइपाइ 
आएको एक मवहना बराबरको ििब रकम र सम्मान-पत्रिे परुस्कृि गने व्र्वस्थाको थािनी गररनेछ। 

३४. नेपािको संववधानिे व्र्वस्था गरेको स्थानीर् िहको संगिनात्मक व्र्वस्था, काम, कियव्र्, अलधकार, 
भलूमका र जजम्मेवारीका ववर्र्मा ववद्यािर् िहबाटै आम ववद्याथीहरुिाई अभ्र्स्ि गराउँदैं सङ्घीर्िािाई थप 
संस्थागि गने आधार िर् गनय ववद्याथीहरुिाई समावेश गरी अन्िर-ववद्यािर्स्िरीर् हाजजरी जवाफ 
प्रलिर्ोलगिा र वकृ्तत्वकिा जस्िा कार्यक्रमको आर्ोजना गररनेछ। 

३५. सामदुावर्क ववद्यािर्मा कार्यरि जशक्षक िथा कमयचारीमा वियमान व्र्वस्थािे गरेको सावयजलनक खररद र 
जजन्सी व्र्वस्थापनका सम्बन्धमा पर्ायप्त मात्रामा िालिम िथा प्रजशक्षण नभएका कारण प्रत्रे्क आलथयक 
वर्य बेरुजकुो मात्रा ववृद्ध भइरहेकोमा त्र्स्िो अवस्थाको न्र्नुीकरणका िालग सम्बजन्धि जशक्षक िथा 
कमयचारी िजक्षि सावयजलनक खररद र जजन्सी व्र्वस्थापन सम्बन्धी िालिम कार्यक्रमको आर्ोजना गने 
व्र्वस्था लमिाइनछे। 

३६. नेपािमा बसोबास गने प्रत्रे्क समदुार्िाई आफ्नो भार्ा, लिवप, संस्कृलि, सांस्कृलिक सभ्र्िा र सम्पदाको 
संवधयन र संरक्षण गने हक हनुेछ भनी नेपािको संववधानमा व्र्वस्था भएकोमा आगामी प्रत्रे्क आलथयक 
वर्यमा गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको कुनै एक आठदबासी समदुार्को भार्ा र लिवप संरक्षण गनय मािभृार्ाको 
स्थानीर् पाठ्यसामाग्री लनमायण गने प्रकृर्ाको आरम्भ गररनेछ।  

३७. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र उच्च जशक्षा अध्र्र्न/अध्र्ापन हनु ेएक मात्र शैजक्षक संस्था श्री रमाइिो बहमुखुी 
क्र्ाम्पसको शैजक्षक गणुस्िर अलभवृवद्ध गनय ववलभन्न ववधाका ववर्र्गि प्राचार्यहरुको व्र्वस्थापनका िालग 
गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गराउँदैं आइएको चाि ुअनदुानमा केही रकम थप गदै लनरन्िरिा ठदइनेछ।  

३८. जशक्षा सलमलि, सामदुावर्क ववद्यािर्का जशक्षक, ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिका पदालधकारी िगार्िका 
सरोकारवािा व्र्जक्तहरुको क्षमिा अलभवृठद्व हनु े वकलसमका क्षमिामूिक िालिम कार्यक्रमको आर्ोजना 
गररनेछ। 

३९. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको स्थानीर्िासँग सम्बजन्धि र्ावि ्ववर्र्वस्िहुरुिाई ववद्यािर्स्िरको पाठ्यक्रममै 
समावेश गरी ववद्याथीहरुिाई लनरन्िर अध्र्र्नको वािावरण लमिाउन स्थानीर् पाठ्यक्रमको लनमायण गरी 
िागू गररनेछ। 
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४०. २ नं. वडामा अवजस्थि जशक्षा ववकास माववमा सवुवधासम्पन्न नर्ा ँ ववद्यािर् भवन लनमायण प्रकृर्ा अजि 
बढाइनेछ।  

४१. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र बसोबास गने अल्पसंख्र्क समदुार्का ववद्याथीहरुको शैजक्षक गणुस्िर अलभवृवद्ध गनय 
छात्राबासमै राखी लनरन्िर अध्र्ापन गराउन ेसोचका साथ सो समदुार्िाई पार्क पने उपर्कु्त स्थानमा 
छात्राबास भवन लनमायण आर्ोजना सञ्चािनका िालग ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन िर्ारी गररनेछ। ववस्ििृ 
पररर्ोजना प्रलिवेदनमा उक्त आर्ोजना लनमायणका िालग िाग्न सक्ने रकममा नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारको सम्बजन्धि लनकार्सँगको साझेदारीमा आर्ोजना सञ्चािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ।  

स्वास्थ्र् 

४२. मवहनावारीको समर्मा प्रर्ोगमा आउन े परम्परागि ्र्ाडका कारण अलधकाँश मवहिाहरुको पािेिरमा 
संक्रमणको समस्र्ा देखा पनय थािेको अवस्थािाई मध्र्नजर गदै स्थानीर् स्रोि/सामाग्रीको प्रर्ोग गरी 
स्थानीर्स्िरमै गणुस्िरीर् स्र्ालनटरी ्र्ाड उत्पादन गरी गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका ववपन्न पररवारका 
मवहिाहरुिाई मवहिा स्वास्थ्र् स्वरं्सेववका माफय ि ्नै लनःशलु्क वविरण गने व्र्वस्था लमिाउन “उद्यमसगैँ 

जनजीववका, ्र्ाड उत्पादनमा स्वरं्सेववका” नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्सका िालग 
गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सम्पूणय मवहिा स्वास्थ्र् स्वरं्सेववकाहरुिाई स्र्ालनटरी ्र्ाड उत्पादनका िालग 
समहुमा आवद्ध गररने र सोही समहु माफय ि ् उत्पाठदि स्र्ालनटरी ्र्ाड गाउँपालिकािे खररद गरी 
स्वरं्सेववका माफय ि ्लनःशलु्क वविरण गनेसम्मको व्र्वस्था लमिाइनछे। 

४३. क्र्ान्सर िागेका, मटुुको शल्र्वक्रर्ा गनुयपने, मगृौिाको शल्र्वक्रर्ा वा डार्िाइलससका ववरामी, 
्र्ारािाइलसस जस्िा कडा रोग िालग उपचार गराउन आलथयक अभाव भएका स्थानीर्वासीको 
स्वास्थ्र्ोपचारमा केही रकम सहर्ोग गदै स्वास्थ्र् सम्बन्धी प्रवद्वयनात्मक, उपचारात्मक र लनरोधात्मक 
गलिववलध समेि सञ्चािन गने उद्देश्र्िे "नागररक उपचार सहार्िा कोर्" को स्थापना गररनेछ। मापदण्ड 
बमोजजम उक्त कोर्को सञ्चािन गरी कोर्को पररचािनमा लनष्पक्षिा र पारदजशयिा ल्र्ाउन एवम ्
लछटो/छररिो ढंगिे गाउँबासीको उपचारमा सहर्ोग परु्ायउने व्र्वस्थािाई संस्थागि समेि गनय स्थानीर् 
कानूनको िजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

४४. कानेपोखरी अस्पिािका जचवकत्सकको लसफाररसमा ६० वर्यभन्दा मालथका ज्रे्ष्ठ नागररक, लभन्न क्षमिा 
भएका व्र्जक्त, एकि िथा ववधवा मवहिा, गभयविी िथा सतु्केरी मवहिा र सवहद िथा वेपत्ता पाररएका 
पररवारका सन्ििीिाई कानपेोखरी अस्पिािबाट उपिब्ध हनुे ल्र्ाब र रेलडर्ोिोजी सेवा लनःशलु्क गने 
व्र्वस्था लमिाइनछे। 

४५. गाउँपालिकाको केन्रबाट भौगोलिकरुपिे सबैभन्दा टाढा रहेको १ नं. वडा, होक्िाबारीको स्वास्थ्र् 
चौकीमा ल्र्ाब सेवा सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। 

४६. कानेपोखरी अस्पिाि, बर्रवनमा प्रसिुी हनु नसकी अन्र्त्र अस्पिािमा रेफर गररने गभयविी मवहिा, 
बाढी/पवहरो, चट्याङ, सडक दिुयटना जस्िा प्राकृलिक/गैर प्राकृलिक प्रकोपबाट िाइिे भई अन्र्त्र रेफर 
गररने स्थानीर्बासी, ६८ वर्य मालथका ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गिा पररचर्पत्र प्राप्त गरेका व्र्जक्त, र सवहद 
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िथा वेपत्ता पाररएका व्र्जक्तको एकासगोिका पररवारिाई गाउँपालिकाको स्रोिबाट खररद गरी कानेपोखरी 
अस्पिािबाट सञ्चािनमा ल्र्ाइने एम्बिेुन्स सेवा लनःशलु्क गररनेछ। 

४७. "स्वस्थ आमा, स्वस्थ बच्चा" अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। र्ो अलभर्ान कार्ायन्वर्न गनय गभयविी भएको 
१३ हप्तादेखी सतु्केरी भएको ६ हप्तासम्मका सम्पूणय गभयविी एवम ्सतु्केरी मवहिाहरुिाई सम्बजन्धि 
स्वास्थ्र् संस्था माफय िनै लनःशलु्क क्र्ाजल्सर्म चक्की वविरणको व्र्वस्था लमिाइनछे। त्र्सैगरी वववाह दिाय 
गनय आउन ेनव वववावहि दम्पजत्तबाट स्वस्थ्र् बच्चा जन्माउने उद्देश्र्का त्र्स्िा दम्पजत्तको इच्छा अनसुार 
सम्बजन्धि वडा कार्ायिर्बाट समेि फोलिक एलसड वविरण गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। कानेपोखरी 
अस्पिाि, बर्रवनमा आई सतु्करी हनुे मवहिा र बच्चाको पोर्णमा सहर्ोग गने उद्देश्र्िे प्रलि सतु्केरी 
पाँच हजार रुपैंर्ाका दरिे सतु्केरी स्र्ाहार भत्ता ठदन ेव्र्वस्था लमिाइनछे।  

४८. स्वास्थ्र् बीमा कार्यक्रमिाई नागररक उपचार सहार्िा कोर्मा आवद्व गररनेछ।ववपन्न नागररकिाई 
नागररक उपचार सहार्िा कोर् माफय ि ्स्वास्थ्र् बीमामा आवद्ध गनय उपर्कु्त मापदण्ड िर् गररनछे।  

४९. क्र्ान्सर, मगृौिाको डार्िालसस, मटुु रोगी, ्र्ारािाइलसस जस्िा गम्भीर प्रकृलिका रोग िालग िरमै बसी 
और्लध सेवन गरररहेका ववरामी नागररकको स्वास्थ्र्ोपचारमा मवहनामा कम्िीमा एकपटक िरमै गई 
हेरचाह गनय “िरमै स्वास्थ्र्कमी” कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्सका िालग त्र्स्िा ववरामीहरुको 
िथ्र्ांक सम्बजन्धि वडाको स्वास्थ्र् संस्थामा संकिन गरी उक्त संस्थामा कार्यरि स्वास्थ्र्कमी माफय ि ्र्ो 
कार्यक्रम सञ्चािन गररने र त्र्सरी खवटएका स्वास्थ्र्कमीिाई प्रोत्साहन उपिब्ध गराइनेछ। 

५०. लनमायणाधीन पन्र शैर्ाको कानेपोखरी अस्पिाि, बर्रवनको िालग नपूग जग्गा प्रचलिि कानून बमोजजम 
अलधग्रहण गदै अस्पिािको पूवयपवट्टको साझा सहकारीको जग्गा समेििाई अस्पिािकै प्रर्ोजनमा ल्र्ाउन े
गरी आवश्र्क प्रकृर्ा अजि बढाइनेछ। 

समावेजशिा प्रवद्वयन र सामाजजक सरुक्षा 
५१. मवहिा, दलिि, ज्रे्ष्ठ नागररक, लभन्न क्षमिा भएका व्र्जक्त, आठदबासी/जनजालि, मधेसी, िगार्ि समावेशी 

समहुमा पने ववलभन्न वगय िथा समदुार्िाई िजक्षि गरी सचेिनामूिक िालिमका साथसाथै ववलभन्न ववधाका 
सीपमूिक कार्यक्रमहरु क्रमशः सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। गाउँपालिका के्षत्रलभत्र रहेका ववलभन्न जािजालिको 
रहनसहन, भेर्भरु्ा, प्रथा/परम्परािाई जीवन्ि राख्न जालिर् संग्रहािर् स्थापनाका िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 
गररनेछ।  

५२. “वियमानका बािक, भववष्र्का पािक” अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। र्ो अलभर्ानिाई व्र्वहारमा 
कार्ायन्वर्नमा िैजान गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका बािबालिकाहरुिाई समग्र शासकीर् प्रणािीमा क्रमशः 
अभ्र्स्ि गराउँदैं ववलभन्न ववधामा अन्िरलनवहि प्रलिभाको उजागर समेि गनय सबै वडामा बाि क्िब गिन 
गरी पररचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। र्सका साथै गाउँपालिका के्षत्रलभत्र उपर्कु्त स्थानको पवहचान 
गरी बाि उद्यान लनमायण गने व्र्वस्था लमिाइनछे। 

५३. आलथयक िथा सामाजजकरुपिे पलछ परेका वगय/समदुार्लभत्र पने पररवारको कुनै सदस्र्को मतृ्र् ुभएमा 
आ/आफ्नो प्रथा/परम्परा अनसुारको मतृ्र् ु संस्कार कार्यमा सहजीकरण गदै ित्काि व्र्जक्तगि िटना 
दिायको कार्य समेि गनय त्र्स्िा पररवारिाई बढीमा पाचँ हजार रुपैंर्ासम्मको आलथयक िथा जजन्सी सहर्ोग 
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उपिब्ध गराउने व्र्वस्था लमिाइनेछ। “ग” समहुका अपाङ्गिा पररचर्पत्र प्राप्त गरेका गाउँपालिका 
के्षत्रलभत्रका ववपन्न पररवारका स्थानीर् कानेपोखरीबासीिाई मालसक एक हजार रुपैंर्ाका दरिे सामाजजक 
सरुक्षा भत्ता ठदने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

५४. जनिा आवास कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा ठदँदैं फुसको छाना ववस्थावपि गनय नेपाि सरकार माफय ि ्सञ्चािनमा 
आएको सरुजक्षि नागररक आवास कार्यक्रममा गाउँपालिकाबाट समेि साझेदारी गरी उपर्कु्त आवास 
लनमायण गने व्र्वस्था लमिाइनेछ।  

खानपेानी र सरसफाई 

५५. नेपाि सरकारको ववशरे् अनदुानबाट प्राप्त भएको केरौन कािीकोशी खानेपानी आर्ोजनाको रकमिाई 
सोही आर्ोजनाबाट िाभाजन्वि हनुे उपभोक्ताहरुको वपउनपेानीमा पहुँच अलभवृवद्ध गनय पाइपिाइन ववस्िारको 
कार्यमा खजचयने व्र्वस्था लमिाइनेछ। खानेपानीको पहुँच नपगेुका गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका अन्र् 
स्थानहरुको पवहचान गरी खानेपानी ववस्िारका िालग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका सम्बजन्धि 
लनकार्मा आर्ोजना मागको व्र्वस्था लमिाइनछे।   

५६. खानेपानीको पहुचँ नपूगेका स्थानको पवहचान गदै त्र्स्िा स्थानहरुमा सावयजलनक धारा िथा ट्युबवेि 
जडान गने कार्य अजि बढाइनेछ। 

५७. प्रत्रे्क िरधरुीबाट उत्पजत्त हनुे फोहोरिाई उत्पजत्तस्थिमै कुवहने र नकुवहने फोहोरमा वगीकरण गरी 
त्र्सको र्थोजचि व्र्वस्थापन गनय “म फोहोरको वगीकरण गछुय, हामी फोहोरको व्र्वस्थापन गछौं” नामक 
अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। र्ो अलभर्ान कार्ायन्वर्न गनय कुवहने फोहोरिाई उत्पजत्तस्थिमै व्र्वस्थापन 
गने दावर्त्व प्रत्रे्क व्र्जक्तको हनुे एवम ्नकुवहने फोहोरिाई गाउँपालिकािे राखेको डस्टलबनमा व्र्जक्त 
स्वरं्िे िैजाने र त्र्सरी राजखएको डस्टलबनमा संकिन हनुे फोहोरको व्र्वस्थापन मात्र गाउँपालिकािे 
गने संस्कार बसाउन आम स्थानीर्बासी िजक्षि सचेिनामूिक िालिम कार्यक्रमको आर्ोजना गररनछे। 
र्सका िालग गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका मखु्र्/मखु्र् चोक/बजारमा नकुवहने फोहोर संकिन गने डस्टलबनको 
व्र्वस्थापन गाउँपालिकाबाट क्रमशः गदै िलगनछे। 

५८. लछमेकी स्थानीर् िहहरुसँग समेिको साझेदारीमा गाउँपालिका के्षत्रलभत्रबाट उत्पजत्त हनुे नकुवहने फोहोरको 
प्रशोधन गरी त्र्सको र्थोजचि व्र्वस्थापन गनय डजम्पङ साइट स्थापना गने प्रकृर्ा अजि बढाइनेछ। 

५९. अत्र्लधक आवागमन हनुे सावयजलनक स्थिहरुको पवहचान गदै त्र्स्िा स्थानहरुमा प्रत्रे्क आलथयक वर्य 
कम्िीमा एउटा सावयजलनक शौचािर् लनमायण गदै जाने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

खेिकुद 

६०. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र समग्र खेि के्षत्रको ववकास र ववस्िारका िालग ५ नं. वडा, जहदाको खेिमैदानिाई 
गाउँपालिकास्िरीर् रंगशािाको रुपमा स्िरोन्निी गररनेछ भन ेअन्र् खेिमैदानहरुिाई आवश्र्किा अनसुार 
स्िरोन्निी गदै िलगनछे।  

६१. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र खेलिने ववलभन्न ववधाका खेिकुदिाई क्रमशः सम्बोधन गदै जाने ध्रे्र्का साथ 
प्रत्रे्क दईु वर्यमा अध्र्क्ष-कप, उपाध्र्क्ष-कप, वडा अध्र्क्ष कप जस्िा खेि प्रलिर्ोलगिा आर्ोजना गदै 
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िलगनेछ। ववलभन्न ववधाका खेिकूदमा गाउँपालिकाको प्रलिलनलधत्व गदै अन्र्त्र स्थानमा प्रलिलनलधत्व गने 
खेिाडीहरुिाई खेिकुद कार्यमा भाग लिन आवश्र्क सहजीकरण गररनेछ। 

६२. प्रादेजशक, राविर् िथा अन्िरायविर्स्िरमा खेिकुदका माध्र्मबाट पवहचान स्थावपि गरेका गाउँपालिका 
के्षत्रलभत्रका ववलभन्न ववधाका खेिाडीहरुिाई सम्मान गररनछे। 

पूवायधार ववकास के्षत्र 

६३. आगामी दईु वर्यलभत्रमा कानपेोखरी गाउँपालिकाको सवुवधासम्पन्न प्रशासकीर् भवन लनमायण गने सोचका 
साथ उक्त भवन लनमायण आर्ोजनािाई स्थानीर् िहको प्रशासकीर् भवन पूवायधार ववकास कार्यक्रमसगँ 
साझेदारी गने गरी बहवुर्ीर् आर्ोजनाको रुपमा सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्सका िालग आगामी आलथयक 
वर्यमै भवन लनमायण प्रकृर्ा अजि बढाइनेछ। 

६४. आगामी पाँच वर्यलभत्रमा गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सबै वडाबाट गरी जम्मा िीस वकिोलमटर कच्ची/ग्राभेि 
सडकिाई डे्रन सवहिको सडकमा स्िरोन्निी गररनछे। सम्बजन्धि वडा सलमलिबाट स्िरोन्निी गनुयपने भनी 
पवहचान भई आएका सडकिाई डे्रन सवहिको सडकमा स्िरोन्निी गने व्र्वस्था लमिाइनछे। प्रत्रे्क वडामा 
कम्िीमा चार वकिोलमटर सडकिाई स्िरोन्निी गने सोचका साथ उक्त सडक स्िरोन्निी आर्ोजनािाई 
वहवुर्ीर् आर्ोजनाको रुपमा सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। र्सका िालग प्रत्रे्क आलथयक वर्य गाउँपालिकाबाट 
डे्रन सवहिको सडक स्िरोन्निी आर्ोजनामा आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन गदै जाने र नेपाि सरकार िथा 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेसमपूरक अनदुानको रकमबाट सञ्चािन हनुे आर्ोजना एवम ्िराई मधेश 
समवृद्ध कार्यक्रम माफय ि ् सञ्चािन हनुे आर्ोजनाको रकम डे्रन सवहिको सडक स्िरोन्निी बहवुर्ीर् 
आर्ोजनामा मात्र पररचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

६५. लनमायणाधीन पन्र शैर्ाको आधारभिू कानेपोखरी अस्पिाि, बर्रवनको भवन लनमायण आर्ोजना, श्री जनसेवा 
मा.वव., रमाइिोको िीन ििे नमनुा ववद्यािर् भवन लनमायण आर्ोजना र भिवुा लसमसार लनमायण 
आर्ोजनािाई गाउँपालिकाको गौरवको आर्ोजनामा समावेश गरी सोही बमोजजम उक्त आर्ोजनािाई 
िोवकएको समर्मा सम्पन्न गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

६६. गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोि एवम ्नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको ववलभन्न अनदुान एवम ्कार्यक्रम 
माफय ि ् गाउँपालिका के्षत्रलभत्र गि/ववगि आलथयक वर्यदेजख लनमायण िेक्का बन्दोबस्ि भई लनमायणाधीन 
आर्ोजनाको पूणयिाका िालग आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन गररनेछ। 

६७. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सडक, पिु/पिेुसा, सावयजलनक मि/मजन्दर/चचय/गमु्बा/मजस्जद िगार्िका अन्र् 
सावयजलनक एवम ् सरकारी संरचनाहरुको आवश्र्किा अनसुार ममयिसम्भार गनय ममयिसम्भार कोर्मा 
उपर्कु्त रकम ववलनर्ोजन गररनेछ। सो कोर्को लनष्पक्ष र पारदशी पररचािनका िालग उपर्कु्त पद्धलि 
समेि लनधायरण गररनेछ। 

६८. ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन िर्ार गरी सञ्चािन गनुयपने गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका आर्ोजनाहरुको प्रलिवेदन 
िर्ारीमा गाउँपालिकामा कार्यरि जनशजक्तिाई थप प्रोत्साहन ठदई कार्ायिर् समर् बाहेकको समर् र 
सावयजलनक ववदाका ठदनमा समेि आवश्र्किा अनसुार पररचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। प्रलिवेदन 
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िर्ारीमा कुनै ववशेर् प्रकृलिको प्राववलधक जनशजक्त आवश्र्क पने भएमा सेवा परामशय माफय ि ् त्र्स्िो 
जनशजक्तको व्र्वस्था गरी ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन िर्ार गनेसम्मको व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

६९. ववलभन्न कारणिे लबलग्रन/भजत्कन शरुु भएका सडकहरुमा ित्काि ममयिसम्भार गरी सडकको सरुक्षा एवम ्
आवागमन सचुारु गनय वडाको लसलिङलभतै्रबाट वडास्िरीर् ममयिसम्भार कोर्को स्थापना र सञ्चािन गने 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। वडागिरुपमा ममयिसम्भार कोर्मा ववलनर्ोजजि बजेटका आधारमा सडकको ित्काि 
ममयिसम्भार गनय आलथयक वर्यको सरुुआिमै वर्यभररका िालग ममयि िेक्का बन्दोबस्ि गररनेछ। वडा सलमलििे 
पवहचान गरेको सडकको ित्काि ममयिसम्भार गनय आवश्र्क पने सामाग्रीको पररमाणका आधारमा वडा 
कार्ायिर्बाटै कार्ायदेश ठदई कार्यसम्पन्न प्रलिवेदन, नापी वकिाब िगार्िको लसफाररसका आधारमा ममयि 
िेक्का लिने पक्षिाई ित्काि भकु्तानी ठदई वडालभत्रका सडकको लनर्लमि ममयिसम्भार गने व्र्वस्थािाई 
संस्थागि गदै िलगनेछ। 

७०. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका नदीनािाबाट हनुसक्ने सम्भाववि कटान लनर्न्त्रण गनय ववलनर्ोजजि िटबन्धन 
शीर्यकबाट नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका सम्बजन्धि लनकार्सँगको साझेदारीमा िटबन्धनका 
आर्ोजना सञ्चािन गनय समेि रकम पररचािन गने व्र्वस्था लमिाइनछे।  

७१. नेपाि सरकार/प्रदेश सरकार/अन्र् स्थानीर् िह एवम ् दाि ृ लनकार्सँगको साझेदारीमा सञ्चािन हनु े
पूवायधारजन्र् आर्ोजना एवम ्कार्यक्रममा गाउँपालिकाको िफय बाट आवश्र्क साझेदारी र सहकार्य गनय 
समपूरक कोर्मा आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन गररनछे। आलथयक वर्यको अन्त्र्मा गाउँपालिकाको स्थानीर् 
सजञ्चि कोर्मा अनमुान गरे भन्दा बढी रकम मौज्दाि रहन आउने भएमा उक्त रकम सोही कोर्मा स्विः 
समार्ोजन हनुे व्र्वस्था लमिाइनेछ। गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ऐनमा समावेश कुनै आर्ोजना/कार्यक्रम 
सञ्चािनमा रकम नपूग हनु आउने देजखएमा उक्त कोर्बाट समेि आवश्र्किा अनसुारको रकम साझेदारी 
गनय सवकनेछ। 

७२. स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन आए पश्चाि ्प्रत्रे्क स्थानीर् िहलभत्र लनमायण हनुे भवनको अलनवार्य नक्सा 
पास गनुयपने व्र्वस्था िागू भएको छ। उक्त ऐन िागू हनुभुन्दा अजि पलन गाउँपालिका के्षत्रलभत्र पक्की 
संरचनाका भवनहरु लनमायण सम्पन्न भइसकेका छन।्भवनको नक्सा पास गने व्र्वस्था ववगिका ठदनमा 
बाध्र्कारी नभएको र त्र्स अवस्थामा भवन लनमायण गने स्थानीर्बासीहरुिे हािका ठदनमा बैंवकङ एवम ्
अन्र् प्रर्ोजनका कारोबार गदाय गाउँपालिकाबाट भवनको नक्सा पासको प्रमाणपत्र पेश गनुयपने बाध्र्िा 
रहेको भनी व्र्ापक जनगनुासो आएको हुँदा राविर्/प्रादेजशक एवम ्स्थानीर् सडक सम्बन्धी मापदण्डमा 
प्रलिकूि असर नपने गरी ववगिका ठदनमा त्र्सरी लनमायण सम्पन्न भएका भवनहरुको अलभिेख प्रर्ोजनका 
िालग नक्सा पास लनर्लमि गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। र्सका िालग त्र्स्िा भवन धनीहरुिे ऐन िागू 
हनुभुन्दा अजि लनमायण गरेका ववद्यमान भवनको नक्सा सूचीकृि कन्सल्टेन्सीबाट नभई गाउँपालिकाको 
िर/नक्सा पास शाखाबाटै बनाउन चाहेमा कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ऐनिे लनधायरण गरेको 
राजस्व दस्िरु लिइन े र उक्त दस्िरुको पचास प्रलिशि रकम अलभिेख प्रर्ोजनका िालग नक्सा पास 
लनर्लमि गने कार्यमा खवटने प्राववलधक जनशजक्तिाई प्रोत्साहनस्वरुप उपिब्ध गराउने व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 
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७३. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र नर्ाँ लनमायण हनुे भवनहरुको मापदण्ड बमोजजमको प्रस्िाववि नक्सा लनमायण गरी 
गाउँपालिकामा पेश गने दावर्त्व भवन धनीहरु स्वरं्को हनुे एवम ्प्रस्िाववि नक्सा मापदण्ड बमोजजमको 
भए/नभएको चेकजाँच गने दावर्त्व गाउँपालिकाको िर/नक्सा पास शाखाको हनुे र मापदण्ड बमोजजमको 
नक्सा भए लनर्मानसुार नक्सा पासको प्रकृर्ा अजि बढ्ने व्र्वस्था छ। गाउँपालिकामा सूचीकृि 
कन्सल्टेन्सीहरु माफय ि ्अलधकाँश प्रस्िाववि नक्सा लनमायण हुँदैं आइरहेकोमा गाउँपालिकाको िर/नक्सा 
पास शाखाबाटै मापदण्ड बमोजजमको प्रस्िाववि नक्सा लनमायण गरी ठदनका िालग भवन धनीहरुिे अनरुोध 
गरेमा कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ऐनिे लनधायरण गरेको राजस्व दस्िरु लिई िर/नक्सा पास 
शाखाबाट समेि नक्सा लनमायण गरी ठदने र त्र्सरी संकिन भएको राजस्व दस्िरुको पचास प्रलिशि रकम 
िर/भवनको नक्सा लनमायण कार्यमा खवटने प्राववलधक जनशजक्तिाई प्रोत्साहनस्वरुप उपिब्ध गराउन े
व्र्वस्था लमिाइनछे। 

७४. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र रहेका ववलभन्न मि/मजन्दर/चचय/गमु्बा/मजस्जद िगार्िका लनकार्को भौलिक सम्पलिको 
संरक्षण गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनछे। 

७५. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सडक ववस्िार गदै जाँदा ववगिका ठदनमा गाउँपालिका के्षत्रलभत्र जडान िथा 
गडान भएका लबद्यिु पोििे स्थानीर् सौन्दर्यिा लबगानुयका साथै दिुयटनाको जोजखम समेि बढाएको हुँदा 
उक्त ववद्यिुका पोिहरु सडकको मापदण्ड बमोजजम र्थोजचि व्र्वस्थापन गनय नेपाि ववद्यिु प्रालधकरण 
समक्ष माग गररनेछ। नेपाि ववद्यिु प्रालधकरण िगार्िका अन्र् लनकार्सँगको साझेदारीमा सडक बत्ती 
ववस्िारको कार्य अजि बढाइनेछ। सम्बजन्धि लनकार्सँगको साझेदारीमा गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका 
मखु्र्/मखु्र् चोक/बजारमा सवुवधासम्पन्न सावयजलनक बस पाकय /स्टर्ाण्ड लनमायण प्रकृर्ा गनय सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्नको कार्य अजि बढाइनेछ। 

७६. आफ्नै भगूोिलभत्रको जचसाङ खोिामा पिु नहुँदा १ नं. वडा, होक्िाबारीका नागररकहरु गाउँपालिकाको 
केन्र िथा अस्पिािमा सेवा लिन आउँदा बेिबारी नगरपालिका हुदँैं आउनपुने वाध्र्िाको अन्त्र् गनय 
जचसाङ खोिाको होक्िाबारी-मैनाबारी जोड्ने खण्डमा पिु लनमायण गने व्र्वस्था लमिाई ठदन नेपाि सरकार 
िथा प्रदेश सरकारसँग माग गररनेछ। 

७७. सडकको भार वहन क्षमिा ववश्लरे्ण गरी हेभी िथा हिकुा सवारीको आवागमनका िालग गाउँपालिका 
के्षत्रलभत्रका सडकको वगीकरण गरी िागू गररनेछ। 

वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन क्षते्र 

७८. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र प्राकृलिक िथा गैर प्राकृलिक ववपदबाट हनुसक्न े सवयसाधारणको जीउज्र्ान र 
सावयजलनक, लनजी िथा व्र्जक्तगि सम्पजत्त, प्राकृलिक एवम ्सांस्कृलिक सम्पदा र भौलिक संरचनाको संरक्षण 
गनयका िालग प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा उपर्कु्त रकम ववलनर्ोजन गररनछे। 

७९. जचसाङ, डाँस, िगार्ि अन्र् खोिा/खोल्सीबाट हनुसक्ने कटान रोकथाम िथा लनर्न्त्रणका िालग िटबन्धन 
शीर्यकमा उपर्कु्त रकम ववलनर्ोजन गररनेछ भने गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका नदीनािाबाट हनुसक्ने कटान 
लनर्न्त्रणको दीियकािीन व्र्वस्थापनका िालग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारसँग आर्ोजना माग गने 
व्र्वस्था लमिाइनछे। 
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८०. स्थानीर् प्रहरी सजयलमन मचुलु्का र वडाको लसफाररसिाई मखु्र् आधार मान्दै प्रकोप वपलडि 
व्र्जक्त/लनकार्हरुिाई प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्बाट ित्काि ्राहि उपिब्ध गराउन ेध्रे्र्का साथ प्रकोप 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी कानूनमा सामवर्क संशोधन गररनछे। 

८१. प्राकृलिक िथा गैर प्राकृलिक प्रकोपका समर्मा सरोकारवािा सबैको साथ/सहर्ोगिे मात्र प्रकोप 
व्र्वस्थापन गनय सवकन्छ भने्न िथ्र्िाई मध्र्नजर गदै गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सबै वडाबाट कम्िीमा 
दश/दशजना र्वुाहरुिाई समावेश गरी प्रकोप व्र्वस्थापनसगँ आधारभिू िालिम प्रदान गररन ेर त्र्स्िा 
िालिमप्राप्त र्वुा जनशजक्तिाई प्रकोपका समर्मा उद्दारका िालग ववशेर् पररचािन गने गरी सूचीकृि गरी 
राख्न ेव्र्वस्था लमिाइनेछ।   

८२. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका खोिा/खोल्सी/होिी िगार्िका स्थानमा भईरहेको भकु्षर् रोकथाम एवम ्पर्ायवरण 
संरक्षणका िालग सम्भाववि स्थिहरुमा बाँस पाइलिङका साथसाथै स्थानीर् गैरसरकारी संि/संस्थाहरुसँगको 
साझेदारीमा बासँ रोपण कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। 

संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह क्षते्र 

८३. ववकास लनमायण र सेवा प्रवाहको ववर्र्मा पूवय जनप्रलिलनलधहरुिे आफ्नो कार्यकािमा भोगेका महत्वपूणय 
कार्य/अनभुवहरु समेटी उक्त कार्य/अनभुविाई गाउँपालिकाको स्थार्ी सम्पजत्तको रुपमा संस्थागि गनय 
कृलि प्रकाशन गररनेछ। 

८४. गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्बाट प्रवाह हनुे सेवा, उक्त सेवा प्रालप्तका िालग आवश्र्क 
पने कागजाि, सेवा प्रालप्तको िालग िाग्ने समर् र िागि, सेवा प्रवाहको जजम्मेवारी पाएका पदालधकारी 
िथा कमयचारीको वववरण जस्िा ववर्र्मा आम कानेपोखरीबासी सेवाग्राहीिाई िर/िरबाटै ससूुजचि गने 
उद्देश्र्का साथ “िर/िरमा बडापत्र” अलभर्ानको सरुुआि गररनेछ। र्ो अलभर्ानको कार्ायन्वर्नका िालग 
उजल्िजखि सम्पूणय वववरणहरु गाउँपालिकाको नोटबकुमा छपाई गने र, उक्त नोटबकु प्रत्रे्क िरधरुीमा 
वविरण गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

८५. स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा व्र्वस्था भएको न्र्ावर्क सलमलिको क्षेत्रालधकारलभत्रका 
मदु्दाहरुिाई सकभर मेिलमिापको माध्र्मबाट समाधान गने उद्देश्र्का साथ "लमिाप गरौं, वविाप नगरौं" 
अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। र्सका िालग न्र्ावर्क सलमलि, प्रत्रे्क वडाका मेिलमिाप केन्रमा आवद्ध 
पदालधकारी, कमयचारी िगार्ि सरोकारवािाको क्षमिा अलभवृवद्ध हनुे वकलसमका क्षमिामूिक िालिम र 
सचेिनामूिक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। 

८६. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र वक्रर्ाशीि सामदुावर्क िथा गैरसरकारी संि/संस्थाहरुको वावर्यक र्ोजना, कार्यक्रम 
िथा बजेट गाउँपालिकाको वावर्यक र्ोजना, कार्यक्रम िथा बजेटमा समावेश गराउने व्र्वस्थािाई कडाइका 
साथ िागू गररनेछ। गाउँपालिकाको वावर्यक र्ोजना, कार्यक्रम िथा बजेटमा समावेश नगराई कार्यक्रम 
सञ्चािन गराउन खोज्ने सामदुावर्क िथा गैरसरकारी संि/संस्थाहरुको कार्यक्रम सञ्चािनमा रोकसम्म 
िगाउन सवकने गरीको व्र्वस्था अजख्िर्ार गररनेछ। 
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८७. गाउँपालिकाको अलधकारके्षत्रलभत्रका ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकासका िालग आवश्र्क पने आवलधक 
िथा रणनीलिगि ववर्र् के्षत्रगि मध्र्कािीन िथा दीियकािीन ववकास र्ोजना लनमायणको प्रकृर्ा ित्काि ्
अजि बढाइनेछ। 

८८. गाउँपालिका आफूिे मात्र सञ्चािन गरररहेको वा भववष्र्मा गनुयपने कुनै कार्य वा ववर्र् लछमेकी स्थानीर् 
िहसँगको साझेदारी वा सम्झौिा वा संर्कु्त व्र्वस्थापनमा गदाय िागि न्र्नुीकरण वा स्रोि साधनको 
अलधकिम उपर्ोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हनु्छ भने्न िागेमा त्र्स्िो कार्य वा ववर्र्को पवहचान गरी 
उपरोक्त ववलध बमोजजम गनय आवश्र्क प्रकृर्ा अजि बढाइनेछ। 

८९. १ नं. वडा, होक्िाबारी िगार्ि भौगोलिक दरुीिे टाढा रहेका अन्र् वडाका स्थानबाट गाउँपालिकाको 
केन्र र कानेपोखरी अस्पिािसम्म सम्म आउन ेसेवाग्राहीहरुको सहजिाका िालग नगर बस सञ्चािनको 
व्र्वस्था लमिाउन सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनछे। 

९०. समग्र गाउँपालिकाको सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई पारदशी, उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन सावयजलनक 
परीक्षण, सामाजजक परीक्षण र सावयजलनक सनुवुाई जस्िा कार्यक्रम लनरन्िर सञ्चािन गने व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 

९१. आफ्नो अलधकारक्षते्रलभत्रका ववर्र्मा गाउँपालिकाबाट जारी भएका ऐन, कानून, लनर्म, लनदेजशका, कार्यववलध, 
मापदण्ड आठदिाई गाउँपालिकाको वेभसाइटमा रहेको राजपत्र महिबाट समेि सावयजलनक गने व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 

९२. सञ्चारमाध्र्म माफय ि ्स्थानीर् नागररकका गनुासा एवम ्सझुाव संकिन गदै गाउँपालिकािे प्रवाह गने सेवा 
प्रवाहका ववर्र्मा आम स्थानीर्बासीिाई ससूुजचि समेि गराउने उद्देश्र्का साथ “जनिासगँ जनप्रलिलनलध” 
नामक कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ।  

९३. स्थानीर्स्िरमा वक्रर्ाशीि सञ्चारकमी एवम ् सञ्चारमाध्र्महरुको प्रवद्वयन गने वकलसमका कार्यक्रमहरु 
सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। र्सका िालग गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका समस्र्ा, अवसर, चनुौिी िगार्िका र्ावि ्
ववर्र्मा लनरन्िर खोजमूिक पत्रकाररिा गने स्थानीर् सञ्चारकमीहरुको पवहचान गदै प्रत्रे्क वर्य दईुजना 
सञ्चारकमीिाई परुस्कृि गने व्र्वस्था अजख्िर्ार गररनेछ।  

९४. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वडा कार्ायिर्, स्वास्थ्र् संस्था िथा सामदुावर्क 
ववद्यािर्मा कार्यरि कमयचारी एवम ्जशक्षकहरुमध्रे्बाट वर्यभररमा उत्कृष्ट र रचनात्मक कार्यसम्पादन गने 
एकजना सवोत्कृष्ट र अन्र् दईुजना उत्कृष्ट कमयचारी/जशक्षकको रुपमा परुस्कृि गने व्र्वस्थािाई संस्थागि 
गररनेछ। 

९५. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र सकुुम्बासी समस्र्ा समाधानका िालग चालिएको कदमिाई लछटोभन्दा लछटो सम्पन्न 
गनयका िालग जग्गा नापजाँच कार्यमा खवटने प्राववलधक जनशजक्तिाई आधूलनक औजार/उपकरण सवहि 
कार्ायिर् समर् बाहेकको समर् र सावयजलनक ववदाका ठदनमा समेि पररचालिि गररने र र्सरी पररचालिि 
हनुे जनशजक्तिाई थप प्रोत्साहनको व्र्वस्था लमिाइनछे। 

९६. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको सवायङ्गीण ववकासमा बढीभन्दा बढी स्थानीर्बासीको सहभालगिा सलुनजश्चि गराउँदैं 
ववकासप्रलि अपनत्वको भाव जगाउने सोचका साथ प्रत्रे्क वडामा समावेजशिा समेििाई प्रवद्धयन गदै टोि 
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ववकास संस्था गिन िथा पररचािन गने नीलिगि व्र्वस्था लमिाइनछे। र्सका िालग भौगोलिक ववकटिा 
समेििाई मध्र्नजर गदै िोवकए बमोजजमको िर/पररवार बराबरको एउटा टोि बनाई प्रत्रे्क िरधरुी 
स्विः टोिको साधारण सदस्र् हनु े व्र्वस्था लमिाइनछे। जन/िागिसहभालगिा माफय ि ् सञ्चािन हनु े
आर्ोजना िथा कार्यक्रममा जन/िागि सहभालगिाको अंशिाई कम्िीमा पन्र प्रलिशि कार्म गरी सोही 
बमोजजम मात्र आर्ोजना िथा कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

९७. ६ नं. वडा कार्ायिर्मा आउने सेवाग्राहीिाई सहज आवागमनको व्र्वस्था लमिाउन वडा कार्ायिर्को 
पूवयिफय  रहेको जग्गा व्र्वस्थापनको प्रकृर्ा अजि बढाइ सडकसम्म पहुचँ ववस्िार गररनेछ। 

९८. “गाउँपालिकाको सोच, नवप्रलिभाको खोज” नामक अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। र्सका िालग राविर् 
िथा अन्िरायविर्स्िरमा पवहचान स्थावपि हनुसक्ने सम्भाव्र् प्रलिभा गाउँपालिका के्षत्रलभत्र भएका िर, र्ावि ्
कारणिे त्र्स्िा प्रलिभाहरु ओझेिमा परेको अवस्था भएमा त्र्स्िा नवप्रलिभाहरुको खोज, अन्वेर्ण र 
प्रवद्धयन गने व्र्वस्थाको थािनी गररनेछ।  

९९. गि/ववगि आलथयक वर्यहरुमा महािेखापरीक्षकको कार्ायिर्बाट भएको अजन्िम िेखापरीक्षण प्रलिवेदनिे 
औलं्र्ाएको लनर्लमि गनुयपने, असिु उपर गनुयपने, प्रमाण कागजाि पेश गनुयपने िगार्िका बेरुज ुफछौट 
गने प्रकृर्ा अजि बढाइनेछ। ववत्तीर् सशुासनको मखु्र् सूचक शनु्र् बेरुज ुरहेको िथ्र्िाई स्वीकार गदै 
सम्वद्व पक्षिाई सजुचि गररन ेर िोवकएको समर्ावधीमा बेरुज ुफछौट नगनेको वववरण सावयजलनक गने 
सम्मको व्र्वस्था लमिाइनछे। 

लनणयर् नं. (३) 

प्रस्िाव नं. (३) मालथ छिफि गदाय नेपािको संववधानको २१७ को उपधारा (२) बमोजजम कानेपोखरी 
गाउँपालिकाको न्र्ावर्क सलमलिका सदस्र्मा गाउँ सभा सदस्र्द्वर् श्री रजखिाि चौधरी र श्री दगुाय नेपािीिाई 
िोक्ने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो।  

 

कानेपोखरी गाउँपालिकाको कुि आर् र व्र्र् अनमुान, कानेपोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ववधेर्क, २०७९ 
र कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ववधेर्क, २०७९ उपर छिफि गनय कानेपोखरी गाउँपालिकाको १२ 
औ ंगाउँ सभा अलधवेशनको दोस्रो बैिक लमलि २०७९ साि असार १० गिे ठदउँसो २.०० बजे कानेपोखरी 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, बर्रवनको सभाहिमा बस्ने गरी सभाध्र्क्ष श्री राजमिी इङ्गनामज्रू्िे पवहिो 
बैिक समापन भएको िोर्णा गनुय भएको लथर्ो। 
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ख. दोस्रो बैिकबाट भएका लनणयर्ः 
लनणयर् नं. (१) 

प्रस्िाव नं. (१) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७८।०३।०८ गिे बसेको बैिकको 
लनणयर्िे गरी सभाध्र्क्षज्रू् माफय ि ् सभा समक्ष स्वीकृिीका िालग पेश हनु आएको आलथयक वर्य २०७९।०८० को 
कानेपोखरी गाउँपालिकाको देहार् बमोजजमको कुि आर् िथा व्र्र् अनमुान (सशिय, समपूरक, ववशेर् अनदुान सवहि) िाई 
स्वीकृि गने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

 
 

देहार्ः 
कुि आर् अनमुान िफय - 
क्र.सं. आर् अनमुानका शीर्यक अनमुालनि रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्ि 

१. ववत्तीर् समानीकरण अनदुान (नेपाि सरकार) १४५७००   

२. राजस्व बाँडफाँड (नेपाि सरकार) ९८७३५   

३. ववत्तीर् समानीकरण अनदुान (प्रदेश सरकार) ८०१५   

४. राजस्व बाँडफाँड (प्रदेश सरकार) ५०३०   

५. रोर्ल्टी बाँडफाँड (नेपाि सरकार) ५००   

६. िरजग्गा रजजिेशन बाँडफाँड (मािपोि) १५०००   

७. दहत्तर बहत्तर बाँडफाँड (प्रदेश सरकार) १००००   

८. आन्िररक आर् (बैंक मौज्दाि सवहि) २९४९६   

गाउँपालिकाको लनणयर्िे पररचालिि हनु ेआर् जम्मा (क) ३१२४७६   

९. सशिय अनदुान (नेपाि सरकार) २२४०००   

१०. सशिय अनदुान (प्रदेश सरकार) ७६२   

११. समपूरक अनदुान (नेपाि सरकार) ८०००   

१२. समपूरक अनदुान (प्रदेश सरकार) १००००   

१३. ववशेर् अनदुान (नेपाि सरकार) २००००   

 जम्मा (ख) २६२७६२   

कुि आर् अनमुान जम्मा (क+ख) ५७५२३८   

कुि व्र्र् अनमुान िफय - 
क्र.सं. व्र्र् अनमुानका शीर्यक अनमुालनि रकम (रु.हजार) कैवफर्ि 

१. गाउँ कार्यपालिका चाि ुखचय ७२५०० २३.२० 

२. आलथयक ववकास िफय  ३०७५० ९.८५ 

३. सामाजजक ववकास िफय  ६६६७६ २१.३४ 

४. पूवायधार ववकास िफय  ८०१०० २५.६३ 

५. वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन िफय  १६७०० ५.३४ 
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६. संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह िफय  १०१५० ३.२५ 

८. वडागि लसलिङ (७ वटै वडा) ३५६०० ११.३९ 

गाउँपालिकाको लनणयर्िे पररचालिि हनु ेव्र्र् जम्मा (क) ३१२४७६ १००.०० 

९. सशिय अनदुान (नेपाि सरकार) २२४०००   

१०. सशिय अनदुान (प्रदेश सरकार) ७६२   

११. समपूरक अनदुान (नेपाि सरकार) ८०००   

१२. समपूरक अनदुान (प्रदेश सरकार) १००००   

१३. ववशेर् अनदुान (नेपाि सरकार) २००००   

जम्मा (ख) २६२७६२   

कुि व्र्र् अनमुान जम्मा (क+ख) ५७५२३८   

लनणयर् नं. (२) 

प्रस्िाव नं. (२) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँपालिकाको १२ औ ंगाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो बैिकबाट पाररि 
भएको ९९ बुँदें नीलि िथा कार्यक्रममा उल्िेख भएका ववर्र्वस्ि ुसमेििाई समावेश गदै कार्ायन्वर्नमा िैजान कानेपोखरी 
गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७९।०३।१० गिे बसेको बैिकिे लनणयर् गरी सभा समक्ष स्वीकृिीका िालग गाउँपालिकाका 
उपाध्र्क्ष श्री भोिा प्रसाद अलधकारी ज्रू् माफय ि ्पेश हनु आएको कानपेोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ववधेर्क, २०७९ 
उपर सभामा दफावार छिफि भर्ो र, गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर् बमोजजम पेश हनु आएको उक्त ववधेर्क पाररि गने 
लनणयर् गररर्ो। 

(कानेपोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७९ र्सै पसु्िकमा संिग्न छ) 

लनणयर् नं. (३) 

प्रस्िाव नं. (३) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७९।०३।०८ गिे बसेको बैिकिे लनणयर् 
गरी गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष एवम ्स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलिका संर्ोजक श्री भोिा प्रसाद अलधकारीज्रू् माफय ि ्सभा 
समक्ष स्वीकृिीका िालग पेश हनु आएको कानपेोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ववधेर्क, २०७९ उपर सभामा दफावार 
छिफि भर्ो र, गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर् बमोजजम पेश हनु आएको उक्त ववधेर्क सवयसम्मिीिे पाररि गने लनणयर् 
गररर्ो। 

(कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ र्सै पसु्िकमा संिग्न छ) 

लनणयर् नं. (४) 

प्रस्िाव नं. (४) मालथ छिफि गदाय गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यववलध ऐन, २०७५ को दफा ३६ मा व्र्वस्था 
गरे अनसुार कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँ सभा मािहि रहने देहार् बमोजजमका ववर्र्गि सलमलिमा िपलसिमा उजल्िजखि 
गाउँ सभाका सदस्र्हरुिाई िोक्ने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

देहार्ः 
क्र.सं. गाउँ सभाका सलमलिको नाम सलमलिमा रहन ेगाउँ सभा सदस्र्को नाम, थर 
१. अथय िथा सावयजलनक िेखा सलमलि श्री अववन्र कुमार जिलसङ 

श्री ठदपेश कुमार थापा 
श्री रुववना िाम्राकार वव.क. 

२. ववधार्न सलमलि श्री जीवन सबु्बा, लिम्ब ु
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श्री सरस्विी काफ्िे 

श्री केशव दाहाि 
३. सामाजजक सलमलि श्री राजकुमार लिम्ब ु

श्री सजुशिा लधमाि 

श्री प्रठदप राई 
४. सशुासन िथा स्थानीर् सेवा सलमलि श्री भीम बहादरु काकी 

श्री नारार्ण कुमार बस्नेि 

श्री वकना ररलसदेव 
५.  कृवर्, पर्यटन, पूवायधार िथा प्राकृलिक स्रोि सलमलि श्री जीि बहादरु लिम्ब ु

श्री अनारविी ऋवर्देव 

श्री लबमिा बढुाथोकी 
लनणयर् नं. (५) 

प्रस्िाव नं. (५) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७९।०३।१० गिे बसेको बैिकिे लनणयर् 
गरी सभाध्र्क्ष श्री राजमिी इङ्गनामज्रू् माफय ि ्सभा समक्ष दफावार छिफि गरी स्वीकृिीका िालग पेश हनु आएको 
देहार्मा उजल्िजखि िीनवटा ववधेर्कहरुका ववर्र्मा र्स बैिकमा जानकारी भर्ो। सभा समक्ष पेश हनु आएका उक्त 
ववधेर्कहरु उपर दफावार छिफि गरी सभाध्र्क्ष ज्रू् माफय ि ्गाउँ सभा अलधवेशनको आगामी बैिकमा पेश गनय सभा 
मािहिको ववधार्न सलमलिमा पेश गने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

देहार्ः 
नागररक उपचार सहार्िा कोर् पररचािन ववधेर्क, २०७९, 

छात्रवजृत्त सम्बन्धी ववधेर्क, २०७९ र, 

ववपद् जोजखम न्र्नुीकरण िथा व्र्वस्थापन ववधेर्क, २०७९ 
लनणयर् नं. (५) मा उजल्िजखि ववधेर्क र अन्र् प्रस्िाव उपर छिफि गनय कानेपोखरी गाउँपालिकाको १२ औ ंगाउँ सभा 
अलधवेशनको िेस्रो बैिक लमलि २०७९।०३।२९ गिे ववहान ८.०० बजे कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 
बर्रवनको सभाहिमा बस्ने गरी सभाध्र्क्ष श्री राजमिी इङ्गनामज्रू्िे दोस्रो बैिक सम्पन्न भएको जानकारी सभािाई गराउन ु
भएको लथर्ो।  
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ग. िेस्रो बैिकबाट भएका लनणयर्ः 
लनणयर् नं. (१) 

प्रस्िाव नं. (१) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको दोस्रो बैिकमा 
टेबिु भई सभाद्वारा गठिि ववधार्न सलमलिमा दफावार छिफिका िालग पिाइएको कानपेोखरी गाउँपालिकाको 
ववपद् जोजखम न्र्नुीकरण िथा व्र्वस्थापन गने बनकेो ववधेर्क, २०७९ उपर सभामा दफावार छिफि भर्ो र 
उक्त ववधेर्क स्वीकृि गने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

(स्वीकृि ववधेर्क प्रमाणीकरण भए पश्चाि ्कानेपोखरी राजपत्र माफय ि ्सावयजलनक गररनेछ) 

लनणयर् नं. (२) 

प्रस्िाव नं. (२) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको दोस्रो बैिकमा 
टेबिु भई सभाद्वारा गठिि ववधार्न सलमलिमा दफावार छिफिका िालग पिाइएको कानपेोखरी गाउँपालिकाको 
नागररक उपचार सहार्िा कोर् पररचािन ववधेर्क, २०७९ उपर सभामा दफावार छिफि भर्ो र उक्त ववधेर्क 
स्वीकृि गने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

(स्वीकृि ववधेर्क प्रमाणीकरण भए पश्चाि ्कानेपोखरी राजपत्र माफय ि ्सावयजलनक गररनेछ) 

लनणयर् नं. (३) 

प्रस्िाव नं. (३) मालथ छिफि गदाय बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो बैिकद्वारा स्वीकृि नीलि िथा 
कार्यक्रमको बुदँा नं. (६४) िे लनदेश गरे बमोजजम डे्रन सवहिको सडक स्िरोन्निी बहवुर्ीर् आर्ोजनामा समावेश 
हनुे कानेपोखरी गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका वडा सलमलििे लसफाररस गरेका सडकहरु बहवुर्ीर् आर्ोजनामा समावेश 
गनयका िालग कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७९।०३।२८ गिे बसेको बैिकिे लनणयर् गरी सभा 
समक्ष स्वीकृिीका िालग पेश गरेको देहार् बमोजजमका आर्ोजनाहरुिाई बहवुर्ीर् आर्ोजनाको रुपमा स्वीकृि 
गने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

देहार्ः 
लस.नं. आर्ोजनाको नाम वडा नं.  

१. जजल्िा सडकदेजख सेिेचोक हुँदैं अमर मागय जोड्ने सडक १ 

२. १ नं. वडा कार्ायिर्, होक्िाबारीबाट राधाकृष्ण मजन्दरसम्मको सडक १ 

३. पिुिीचोक हुँदैं झोिङु्गे पिुसम्मको सडक १ 

४. बािेझोडा बोहोराटोि सडक २ 

५. कालिस्थान माझीटोि सडक   २ 

६. वढकुवाडाँगी लिम्बटुोि सडक   २ 

७. थारुटोि मैनावारी सडक   २ 

८. कािीकोशी छकमि टोि सडक   २ 

९. लिम्बटुोि, दोिलडर्ा, थानटोिी सडक   २ 

१०. प्रगिीटोि धावीटोि सडक   २ 

११. जनिा चोक आधारभिू स्वास्थ्र् सेवा केन्र सडक २ 
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१२. सिविे चोक पूवय ज्ञानेन्र िकान्रीको िर हुँदै दजक्षण जाने चन्र राई मागय सडक ३ 

१३. ओम शाजन्ि चोकबाट लमिन चोक जाने सडक ३ 

१४. ठदपेन्र चोकदेजख डाँस खोिासम्म सडक ३ 

१५. लमिन चोक-हरकपरु सडक ३ 

१६. प्रणामी डाँडा देजख वपङ्गडाँडा हुँदै मान बहादरु दाहािको िरसम्मको सडक ४ 

१७. वपङ्गडाँडा देजख नारार्ण चोक हुँदै लमिन चोकसम्मको सडक ४ 

१८. बर्रवन बजार वररपररको सडक ४ 

१९. वपपि चौकबाट रािेखोिाको पिुसम्मको सडक ४ 

२०. िुिोगाउँ भौसाबारी सनु्दरबस्िी सडक ५ 

२१. लबहारीटोि छकमिटोि िुिोगाउँ सडक ५ 

२२. ििेटोि सडक ५ 

२३. क्र्ाम्पसडाँडा पूवय सडक ५ 

२४. ििेटोि पैनी जहदा लसरान सडक ५ 

२५. भौसाबारी पजश्चम सडक ५ 

२६. बधु लधमाि िरछेउ सडक ५ 

२७. मङ्गिबारे हाटखोिा उत्तर वकसान टोिको सडक ६ 

२८. नसयरी दवह दोभान सडक (नसयरी, हनमुानचोक, गरुुङडाँडा, जशवािर् मिुगाउँ) ६ 

२९. हिेसी होटिको िर पजश्चम सडक चौकी िाईन जोड्ने ६ 

३०. रमाईिो लबदाई चोक पूवय लबवहबारे जाने सडक ६ 

३१. गरुुङडाँडा उत्तर जशवशजक्त चोक हुँदै जिकन्र्ा चोकसम्म सडक ६ 

३२. रमाईिो एनआइसी एलसर्ा बैंक पजश्चम सडक ६ 

३३. लबवहबारेबाट हनमुान चोक हुँदै वडा नं. ४ जोड्ने सडक ६ 

३४. पौडेि चोक दजक्षण डाँस खोिा पक्की पिु जोड्ने सडक ६ 

३५. सनुकोशी बचि लमिचोक उत्तर वडा नं. ७ जोड्ने सडक ६ 

३६. बरगाछी पूवयसम्म ६ र ७ लसमाना अजम्बरी चोकसम्म सडक ६ 

३७. अशोक फुर्िको िरबाट ििेटोि जाने सडक ६ 

३८. लबवहबारे सनु्िोिी सडक ६ 

३९. संजजवनी चोकको सडक ६ 

४०. बदु्धचोक देजख ििेटोि जोड्ने सडक ६ 

४१. लत्रवेणी चोक दजक्षण प्रगलिटोि सडक ७ 

४२. पच्चीसलबिेदेजख प्रोगेलसपटोि अमरडाँडासम्म सडक ७ 

४३. आईिबारे पानी ट र्ाङ्की हुँदै शकु्रबारे सडक ७ 

४४. बरगाछी पवुय लसमानाको बाटो अजम्बरी चोकसम्मको सडक ७ 
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लनणयर् नं. (४) 

प्रस्िाव नं. (४) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँपालिकाका न्र्ावर्क सलमलिका संर्ोजक श्री भोिा प्रसाद 
अलधकारीज्रू्िे कानेपोखरी गाउँपालिकाको न्र्ावर्क सलमलिबाट आलथयक वर्य २०७८।०७९ मा भए गरेका कार्य 
र सो कार्यसम्पादनका क्रममा देखा परेका समस्र्ा, समस्र्ा समाधानका िालग चाल्नपुने कदम िगार्िका र्ावि ्
ववर्र्वस्ि ुसमावेश गरी िर्ार भएको वावर्यक प्रलिवेदन, २०७९ का ववर्र्मा सभामा जानकारी भर्ो र उक्त 
प्रलिवेदनिे उल्िेख गरेका ववर्र्हरु क्रमशः कार्ायन्वर्न प्रकृर्ामा िैजाने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

लनणयर् नं. (५) 

प्रस्िाव नं. (५) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँपालिकाको आर्ोजना िथा कार्यक्रम अनगुमन िथा 
सपुररवेक्षण सलमलिका संर्ोजक श्री भोिा प्रसाद अलधकारीज्रू्िे कानेपोखरी गाउँपालिका क्षते्रलभत्र आलथयक वर्य 
२०७८।०७९ मा सञ्चालिि आर्ोजना िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका क्रममा देखा परेका समस्र्ा, समस्र्ा 
समाधानका िालग चाल्नपुने कदम िगार्िका र्ावि ्ववर्र्वस्ि ुसमावेश गरी िर्ार भएको वावर्यक प्रलिवेदन, 
२०७९ का ववर्र्मा सभामा जानकारी भर्ो र उक्त प्रलिवेदनिे उल्िेख गरेका ववर्र्हरु क्रमशः कार्ायन्वर्न 
प्रकृर्ामा िैजाने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

लनणयर् नं. (६) 

प्रस्िाव नं. (६) मालथ छिफि गदाय एिारौं गाउँ सभा अलधवेशनद्वारा स्वीकृि कानेपोखरी गाउँपालिकाको 
ववलनर्ोजन ऐन (प्रथम संशोधन), २०७८ मा समावेश केही आर्ोजना/कार्यक्रमिाई आलथयक वर्य २०७९।०८० 
मा समेि खचय गने गरी सतु्र (SuTRA) प्रणािीमा समावेश गनय कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि 
२०७९।०३।२८ गिेको लनणयर् नम्बर (६) िे लसफाररस गरेका आर्ोजना िथा कार्यक्रमिाई सतु्रमा समावेश 
गरी खचय गने व्र्वस्था लमिाउन गाउँ कार्यपालिका र कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई लनदेशन ठदने लनणयर् 
सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

(कार्यपालिकाबाट लसफाररस भई आएका उक्त आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरु सतु्र प्रणािीमा प्रववष्ट छ) 

लनणयर् नं. (७) 

प्रस्िाव नं. (७) मालथ छिफि गदाय नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकार एवम ्अन्र् दाि ृलनकार् समक्ष माग 
गररने आर्ोजना िथा कार्यक्रमिाई प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गनय कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि 
२०७९।०३।२८ गिे बसेको बैिकिे लनणयर् गरी सभा समक्ष स्वीकृिीका िालग पेश गरेको कानेपोखरी 
गाउँपालिकाको प्रोजेक्ट बैंक स्वीकृि गने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

(कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रोजेक्ट बैंक कानेपोखरी राजपत्र माफय ि ्सावयजलनक गररनेछ) 

लनणयर् नं. (८) 

प्रस्िाव नं. (८) मालथ छिफि गदाय कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको दोस्रो बैिकमा 
टेबिु भई सभाद्वारा गठिि ववधार्न सलमलिमा दफावार छिफिका िालग पिाइएको कानपेोखरी गाउँपालिकाको 
छात्रवजृत्त सम्बन्धी ववधेर्क, २०७९ उपर सभामा दफावार छिफि भर्ो र उक्त ववधेर्क स्वीकृि गने लनणयर् 
सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 
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(स्वीकृि ववधेर्क प्रमाणीकरण भए पश्चाि ्कानेपोखरी राजपत्र माफय ि ्सावयजलनक गररनेछ) 

लनणयर् नं. (९) 

प्रस्िाव नं. (९ ववववध) मालथ छिफि गदाय देहार्मा उजल्िजखि कार्यववलध बमोजजम र्स गाउँपालिकािे प्राप्त 
गरेको अंकका ववर्र्मा र्स सभामा छिफि भर्ो र आगामी ठदनमा समग्र गाउँपालिकाको सावयजलनक सेवा 
प्रवाहमा उल्िेख सधुार सवहि उक्त अंकको स्िरोन्निी गने व्र्वस्था लमिाउन गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई 
लनदेशन ठदने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो। 

क. स्थानीर् िह ववत्तीर् सशुासन जोजखम मूल्र्ांकन कार्यववलध, २०७७ बमोजजम कानेपोखरी गाउँपालिकािे 
प्राप्त गरेको आलथयक वर्य २०७७।०७८ को अंक ६०, 

ख. स्थानीर् िह संस्थागि क्षमिा स्वमूल्र्ांक कार्यववलध, २०७७ बमोजजम कानेपोखरी गाउँपालिकािे आलथयक 
वर्य २०७७।०७८ मा प्राप्त गरेको अंक ६८.२५। 

देहार्मा उजल्िजखि सभाका सदस्र्हरुिे िपलसिमा उजल्िजखि ववर्र्वस्ि ुउपर सभाको बैिकमा पेश गनुय भएको 
सावयजलनक महत्वको प्रस्िावका सम्बन्धमा सभामा जानकारी भर्ो र, उक्त ववर्र्वस्ििुाई क्रमशः समाधान गने 
ठदशामा गाउँ कार्यपालिकािाई लनदेशन ठदने लनणयर् सवयसम्मिीिे पाररि गररर्ो।  
लस.नं. सभाका सदस्र्को नाम, थर उिान गनुय भएको ववर्र् 

१. श्री मोहन प्रसाद अलधकारी कानेपोखरी जङ्गि र बजार के्षत्रलभत्रको फोहोर ित्काि 
व्र्वस्थापन गनुयपने। 

२. श्री खड्गबहादरु बस्नेि ववद्यिु पोिमा भएका सम्पूणय िारहरुको र्थोजचि व्र्वस्थापन 
गनुयपने। 

सडकको भार वहन क्षमिा िोकी सोही बमोजजम सवारीसाधन 
आवागमनको व्र्वस्था लमिाउन ुपने। 

३. श्री दगुायमार्ा नेपािी गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका शव दाह गहृ स्थापना सवहि 
व्र्वस्थापन गनुयपने। 

 

कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनिाई सभ्र् र भव्र्रुपमा सम्पन्न गनय सहर्ोग परु्ायउन ुहनु े
कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिका, स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलि, बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा 
सलमलि, स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलि, सबै वडा सलमलि, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृिको निेतृ्वमा रहेको 
कमयचारी संर्न्त्र, सबै ववर्र्गि सलमलि, स्थानीर्स्िरमा वक्रर्ाशीि राजनैलिक दि, सरकारी िथा गैर सरकारी 
लनकार् िगार्ि सम्वद्ध सम्पूणय सरोकारवािािाई हाठदयक धन्र्वाद ठदँदैं सभाद्वारा पाररि नीलि िथा कार्यक्रम र 
बजेट िथा स्थानीर् कानूनको कार्ायन्वर्नमा रचनात्मक सल्िाह, सझुाव र सहर्ोगको अपेक्षा व्र्क्त गदै 
सभाध्र्क्ष श्री राजमिी इङ्गनामज्रू्िे कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशन सम्पन्न भएको 
जानकारी सभािाई गराउन ुभएको लथर्ो। 
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७. कानपेोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७९ 
गाउँ सभा अलधवेशनबाट पाररि लमलिः २०७९।०३।१० 

गाउँपालिका अध्र्क्षज्रू्बाट प्रमाणीकरण लमलिः २०७९।०३।१७ 

कानेपोखरी राजपत्रमा प्रकाजशि लमलिः २०७९।०३।२० 

प्रस्िावनाः कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७९।०८० को सेवा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् सजञ्चि कोर्बाट 
रकम खचय गने अलधकार ठदन र सो रकम ववलनर्ोजन गनय वाञ्छनीर् भएकािे, 

नेपािको संववधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोजजम कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनिे र्ो 
ऐन बनाएको छ। 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ो ऐनको नाम "कानपेोखरी गाउँपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७९" रहेको छ।  

(२) र्ो ऐन कानेपोखरी राजपत्रमा प्रकाजशि भए पश्चाि ्िागू हनुेछ। 

२. आलथयक वर्य २०७९।०८० का लनलमत्त सजञ्चि कोर्बाट रकम खचय गने अलधकारः आलथयक वर्य २०७९।०८० 
को लनलमत्त गाउँ कार्यपालिका, वडा सलमलि, ववर्र्गि शाखािे गने सेवा र कार्यहरुका लनलमत्त अनसूुची १ मा 
उजल्िजखि गाउँपालिकाको आफ्नै लनणयर्िे पररचािन गनयसक्न े(नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे 
ववत्तीर् समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड, रोर्ल्टी बाँडफाँड र गाउँपालिकाको आन्िररक आर्) रकम र अनसूुची २ 
मा उजल्िजखि नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशिय अनदुान, समपूरक अनदुान र ववशेर् अनदुानको 
रकम समेि गरी जम्मा रु. ५७,५२,३८,०००।०० (सन्िाउन्न करोड बाउन्न िाख अजड्िस हजार रुपैंर्ा मात्र) 
बाट चाि ुिथा पुजँीगि खचय शीर्यकमा लनठदयष्ट गररए बमोजजम स्थानीर् सजञ्चि कोर्बाट खचय गनय सवकनेछ। नेपाि 
सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट पलछ प्राप्त हनुे सशिय अनदुान, समपरुक अनदुान र ववशेर् अनदुानका हकमा सोही 
बमोजजम क्रमशः बजेटमा समावेश गरी खचय गनय सवकनेछ। 

३. ववलनर्ोजनः (१) र्स ऐनद्वारा सजञ्चि कोर्बाट खचय गनय अलधकार ठदइएको रकम आलथयक वर्य २०७९।०८० को 
लनलमत्त कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिका, वडा सलमलि र ववर्र्गि शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन 
गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन गाउँ कार्यपालिका, वडा सलमलि र ववर्र्गि शाखािे गने 
सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गरेको रकम मध्रे् कुनैमा बचि हनु ेर कुनैमा नपगु हनुे देजखन आएमा 
गाउँ कार्यपालिकािे बचि हनुे शीर्यकबाट नपगु हनुे शीर्यकमा रकम सानय सक्नेछ।र्सरी रकम सादाय एक 
शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा रकमको पच्चीस प्रलिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्यकहरुबाट 
अको एक वा एकभन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय िथा लनकासा र खचय जनाउन सवकनेछ। पुजँीगि खचय र 
ववत्तीर् व्र्वस्था िफय  ववलनर्ोजजि रकम साँवा भकु्तानी खचय शीर्यकमा बाहेक अन्र् चाि ुखचय शीर्यक िफय  सानय र 
ववत्तीर् व्र्वस्था अन्िगयि साँवा भकु्तानी खचय िफय  ववलनर्ोजजि रकम व्र्ाज भकु्तानी खचय शीर्यकमा बाहेक अन्र्त्र 
सानय सवकने छैन।िर, चाि ुिथा पुजँीगि खचय र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खचय व्र्ोहोने एक स्रोिबाट अको स्रोिमा 
रकम सानय सवकनेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन आगामी ठदनमा एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा 
स्वीकृि रकमको पच्चीस प्रलिशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय परेमा 
गाउँ सभाको स्वीकृिी लिन ुपनेछ। 
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४. अनमुान गररए भन्दा बढी रहन आउन ेबैंक मौज्दाि (अ.ल्र्ा.) को रकम आम्दानी बाधँी खचय गने सम्बन्धी व्र्वस्थाः 
आलथयक वर्य २०७८।०७९ को अन्त्र्सम्ममा गाउँपालिकाको स्थानीर् सजञ्चि कोर्मा अनमुान गररए भन्दा बढी 
रकम रहन आएमा उक्त रकम आलथयक वर्य २०७९।०८० का िालग ववलनर्ोजन गररएको समपूरक कोर् शीर्यक 
(पुजँीगि), गि आलथयक वर्यदेखी सञ्चािनमा आएका क्रमागि आर्ोजनाको भकु्तानी शीर्यक र प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोर् शीर्यकमा एक/एक लिहाईका दरिे रकम समार्ोजन गरी खजचयने व्र्वस्था लमिाउन ुपनेछ। 

५. लनर्म वा कार्यववलध वा मागयदशयन वा लनदेजशका वा मापदण्ड बनाउन सक्नःे र्ो ऐनिे लनदेजशि गरेको कुनैपलन 
आर्ोजना िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका िालग कार्यपालिकािे आवश्र्क लनर्म वा कार्यववलध वा मागयदशयन वा 
लनदेजशका वा मापदण्ड बनाई िागू गनय सक्नेछ। 
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४. २११३२ महँगी  भत्ता ८००   

५. २११३३ वफल्ड  भत्ता ५००   

६. २११३४ अन्िवायिाय िथा सूचीकरण सलमलिको बैिक सञ्चािन ३००   

७. २११३४ कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्य सञ्चािन लनदेजशका, २०७८ को 
दफा ३ मा व्र्वस्था भए बमोजजमको सलमलि/कार्यदिको बैिक 
सम्वन्धी खचय 

७००   

८. २११३४ कानेपोखरी गाउँपालिकाको सावयजलनक खररद लनर्माविी बमोजजम 
गठिि सलमलि सञ्चािन खचय 

६००   

९. २११३४ कमयचारीको बैिक भत्ता ३००   

१०. २११३५ कमयचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार ४००   

११. २११३५ प्राववलधक कमयचारी प्रोत्साहन ५००   

१२. २११३५ सरुक्षाकमी प्रोत्साहन  

(नदीजन्र् पदाथयको िस्करी लनर्न्त्रण वापि)् 

२००   

१३. २११३९ अन्र् भत्ता २००   

१४. २११४१ पदालधकारी बैिक भत्ता २५००   

१५. २११४२ पदालधकारी अन्र् सवुवधा ६५००   

१६. २११४२ पदालधकारी अन्र् भत्ता ४००   

१७. २१२१२ र्ोगदानमा आधाररि लनवजृत्तभरण िथा उपदान कोर् खचय ३००   

१८. २१२१३ र्ोगदानमा आधाररि वीमा कोर् खचय २००   

१९. २१२१४ कमयचारी कल्र्ाण कोर् १०००   
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२०. २२१११ पानी िथा लबजिुी ५००   

२१. २२११२ सञ्चार महसिु (इन्टरनेट समेि) ५००   

२२. २२११३ सावयजलनक उपर्ोलगिाको सेवा खचय ५००   

२३. २२२११ इन्धन (पदालधकारी) ८००   

२४. २२२११ इन्धन (सरुक्षा लनकार्) ३००   

२५. २२२१२ कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चािन लनदेजशका, २०७८ को 
दफा ९ मा व्र्वस्था भए बमोजजम कमयचारीिाई इन्धन 

१२००   

२६. २२२१३ सरुक्षा लनकार् सवारीसाधन ममयि खचय  ६००   

२७. २२२१३ सवारीसाधन ममयि खचय (पदालधकारी) १५००   

२८. २२२१३ कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चािन लनदेजशका, २०७८ को 
दफा ८ को उपदफा (९) मा व्र्वस्था भए बमोजजम कमयचारीको 
सवारीसाधन ममयि खचय 

१०००   

२९. २२४१४ बीमा िथा नवीकरण खचय २००   

३०. २२२२१ मेजशनरी िथा औजार ममयिसम्भार िथा सञ्चािन खचय १२००   

३१. २२२३१ लनलमयि सावयजलनक सम्पजत्तको ममयिसम्भार खचय ५००   

३२. २२२९१ अन्र् सम्पजत्तहरुको सञ्चािन िथा सम्भार खचय २००   

३३. २२३११ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री (कार्ायिर्) १०००   

३४. २२३११ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री (७ वटै वडा) १०००   

३५. २२३११ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री (ववर्र्गि शाखा) ९००   

३६. २२३१३ पसु्िक िथा सामाग्री खचय २००   

३७. २२३१४ इन्धन अन्र् प्रर्ोजन २००   

३८. २२३१५ टेण्डर सूचना प्रकाशन िथा छपाई ६००   

३९. २२३१९ अन्र् कार्ायिर् सञ्चािन खचय २००   

४०. २२४११ सेवा र परामशय १५००   

४१. २२४१२ सूचना प्रणािी िथा सफ्टवेर्र सञ्चािन खचय १०००   

४२. २२४१३ करार सेवा शलु्क ११५००   

४३. २२४१४ सरसफाई सेवा शलु्क ७००   

४४. २२४१४ सरसफाई सेवा शलु्क (झोिङु्गे पिु हेराि)ु २००   

४५. २२४१९ अन्र् सेवा शलु्क २००   

४६. २२५१२ सीप ववकास िथा जनचेिना िालिम िथा गोष्ठी सम्बन्धी खचय ५००   

४७. २२५२२ कार्यक्रम खचय १०००   

४८. २२५२९ ववववध कार्यक्रम खचय ५००   

४९. २२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय (पदालधकारी) ८००   

५०. २२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय (कमयचारी) ८००   

५१. २२६१२ भ्रमण खचय ५००   
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५२. २२६१३ ववजशष्ट व्र्जक्त िथा प्रलिलनलध मण्डिको भ्रमण खचय १००   

५३. २२६१९ अन्र् भ्रमण खचय १००   

५४. २२७११ कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चािन लनदेजशका, २०७८ को 
दफा ६ मा व्र्वस्था भएको जचर्ापान िथा अलिलथ सत्कार खचय 

१७००   

५५. २२७११ ववववध खचय  १५००   

५६. २२७११ कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चािन लनदेजशका, २०७८ को 
दफा ४ मा व्र्वस्था भएको खाजा खचय 

५००   

५७. २२७२१ सभा सञ्चािन खचय ४००   

५८. २५३१३ टोि ववकास संस्था िथा स्थार्ी प्रकृलिका उपभोक्ता सलमलि 
सहार्िा 

३००   

५९. २५३१५ अन्र् सहार्िा १००   

६०. २८१४२ िर भाडा ५००   

६१. २८१४३ सवारीसाधन भाडा ४००   

६२. २८१४३ मेजशनरी औजार भाडा ३००   

६३. २८१४९ अन्र् भाडा २००   

६४. २८२११ राजस्व वफिाय १००   

६५. २८२१९ अन्र् वफिाय  १००   

गाउँ कार्यपालिका चाि ुखचय जम्मा (क) ७२५००   

ख. आलथयक ववकास िफय - 
१. कृवर् ववकास िफय ः 
क्र.सं. खचय संकेि आर्ोजना िथा कार्यक्रमको नाम 

रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्ि 

१.   
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका इच्छुक सबै कृर्किाई लनःशलु्क माटो 
परीक्षण गनय अनदुान सहर्ोग 

५००   

२.   
कृर्कको मागमा आधाररि कृवर् उत्पादनमा सहर्ोग परु्ायउने कृवर् 

औजार/उपकरण खररद िथा वविरण (साझेदारी कार्यक्रम) 
३५००   

३.   
कृर्कको मागमा आधाररि ववलभन्न बािीनािीको लबउ/लबजन खररद 
िथा वविरण (साझेदारी) 

१४००   

४.   
“आमाको सीप सन्िानिाई, अगायलनक गनु्रकु मोरङिाई” कार्यक्रम 
सञ्चािन 

७५०  

५.   प्राङ्गाररक मि उत्पादन प्रवद्वयन  ५००   

६.   
ववलभन्न ववधाका कृवर्जन्र् उत्पादन अलभवठृद्व गनय कृर्किाई 
व्र्वसावर्क िालिम कार्यक्रम सञ्चािन  

७००   
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७.   
जग्गा लिजमा लिई ववपन्न पररवारिाई व्र्वसावर्क िरकारी खेिीमा 
आवद्व गने कार्यक्रम (प्रत्रे्क वडाबाट कम्िीमा १० पररवार) 

१४००   

८.   बािीनािी सम्बन्धी सूचना िथा जानकारी उत्पादन िथा सम्प्ररे्ण ३००   

९.   उत्कृष्ट कृर्क/कृवर् फमय परुस्कृि कार्यक्रम (७ वटै वडा) ३५०   

१०.   उत्पादन लनर्न्त्रण प्रणािी स्थापना र ववकास २५००   

११.   स्र्ािो टु्यबवेि खररदमा अनदुान (साझेदारी) १५००   

१२.   "टोिटोिमै कृवर् सेवा" नामक कार्यक्रम सञ्चािन ७००   

    जम्मा (१) १४१००   

२. पशपंुक्षी ववकासः 
१३.   "आफ्नै बारी, अगायलनक पोखरी" कार्यक्रम १५००   

१४.   
व्र्वसावर्क बाख्रा/सुँगरु/बँगरु पािन (कम्िीमा ५ माउ) मा 
उत्प्ररेरि गनय अनदुान कार्यक्रम  

१००० 
 

१५.   बाहै्रमास िाँस/लबज उत्पादन गनय अनदुान कार्यक्रम ५००   

१६.   पशपंुक्षीको िालग लनःशलु्क खोप खररद गरी वविरण ५००   

१७.   भ्र्ाजक्सनेटर पाररश्रलमक ४००   

१८.   पशपंुक्षीको िालग लनःशलु्क और्लध खररद १०००   

१९.   "३प" कार्यक्रम (गगँटा/िङुी खेिी प्रवद्वयन कार्यक्रम) ३००   

२०.   

व्र्वसावर्करुपमा कुखरुा/हाँस/बाख्रा/सुँगरु/बँगरु पािन गने 
कृर्कको व्र्वसार्/उद्यम गनय बीमा सम्बन्धी सचेिनामूिक 
कार्यक्रम 

३००   

२१.   
सतु्केरी भएका गाई/भैंसी स्र्ाहारससुार गनय कृर्किाई एक हजार 

रुपैंर्ाका दरिे सतु्केरी स्र्ाहार भत्ता  
२०००   

२२.   व्र्वसावर्क पश/ुपंक्षी िालिम कार्यक्रम ७००   

२३.   पशसेुवा शाखाका प्राववलधक कमयचारीहरुको क्षमिामूिक िालिम १००   

२४.   
पशसेुवा शाखाका प्राववलधक कमयचारीहरुको क्षमिा अलभववृद्ध गनय 
ववलभन्न स्थानको अध्र्र्न/अविोकन 

२००   

२५.   पश/ुपंक्षीजन्र् महामारीजन्र् रोग रोकथाम िथा लनर्न्त्रण ४००   

२६.   
पश/ुपंक्षीजन्र् सन्देशमूिक सूचना िथा जानकारी उत्पादन िथा 
सम्प्ररे्ण 

२००   

२७.   
उत्कृष्ट पश/ुपंक्षीपािक कृर्क/कृवर् फमय परुस्कृि कार्यक्रम (७ 
वटै वडा) 

१००   

२८.   हेफर नेपािसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन ५०००   

२९.   पशपंुक्षी ववकास शाखाका िालग औजार/उपकरण खररद ५००   

३०.   "टोि/टोिमै पशपंुक्षी सेवा" नामक कार्यक्रम सञ्चािन ५००   

जम्मा (२) १५२००   
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३. उद्योग/बाजणज्र् िथा सहकारी िफय ः 
३१.   

सहकारी संि/संस्थासँगको साझेदारीमा उत्पादनमूिक कार्यक्रम 
सञ्चािन 

९००   

३२.   "कानपेोखरीका मवहिा, टपरी उत्पादनमा पवहिा" ३००   

३३.   
सहकारी िथा उद्योग बाजणज्र् संि/संस्थामा आवद्व पदालधकारीको 
क्षमिा अलभवठृद्व गनय सचेिनामूिक िालिम कार्यक्रम 

२००   

३४.   
गाउँपालिकास्िरीर् सहकारी सञ्जाि िथा उद्योग/बाजणज्र् संिको 
गिनमा सहजीकरण 

५०   

जम्मा (३) १४५०   

जम्मा (ख) (१+२+३) ३०७५०   

 

ग. सामाजजक ववकास िफय ः 
क्र.सं. खचय संकेि आर्ोजना िथा कार्यक्रमको नाम 

रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्ि 

१. स्वास्थ्र् िफय ः 
३५. २२४१३ 

कानेपोखरी अस्पिािमा कार्यरि एमलबलबएस जचवकत्सक (२) को 
पाररश्रलमक र प्रोत्साहन 

२४२२   

३६. २२४१३ 

कानेपोखरी अस्पिािमा कार्यरि ल्र्ा.अ.(२) /ल्र्ा.टे. (१)/ अहेव 
(१)/ अनमी (४)/रेलडर्ोग्राफर (२)/स्टाफ नसय (१) र कार्ायिर् 
सहर्ोगी (३) को पाररश्रलमक  

५२००   

३७. २७११२ नागररक उपचार सहार्िा कोर्  ३०००   

३८. २७२१३ 
कानेपोखरी अस्पिाि र सबै वडाका स्वास्थ्र् संस्थाबाट लनःशलु्क 
और्लध वविरण गनय और्लध खररद 

१५००   

३९.  नागररक आरोग्र् सेवा केन्र सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन  ५००   

४०. 

  

िजक्षि समहु (आलथयक िथा सामाजजक दृवष्टकोणिे पलछ परेका 
नागररकका पररवार िथा सामदुावर्क ववद्यािर्का कक्षा १ र बाि 
कक्षामा भनाय भएका ववद्याथीका पररवार) का िालग लनःशलु्क 
स्वास्थ्र् बीमा कार्यक्रम सञ्चािन 

५०००   

४१. 

  

जेष्ठ नागररक, एकि मवहिा, गभयविी िथा सतु्केरी मवहिा, अपाङ्गिा 
भएका व्र्जक्त, मवहिा स्वास्थ्र् स्वरं्सेववका, ववपन्न दलिि, मसुहर 
िथा सन्थाि समदुार्का व्र्जक्तिाई कानेपोखरी अस्पिािबाट 
अन्र्त्र ररफर गदायका वखि लनःशलु्क एम्बिेुन्स सेवा 

१०००   

४२. 

  

कानेपोखरी अस्पिािका जचवकत्सकको लसफाररसमा िजक्षि समहु 
(६० वर्यभन्दा मालथका ज्रे्ष्ठ नागररक, लभन्न क्षमिा भएका व्र्जक्त, 

एकि मवहिा, गभयविी िथा सतु्केरी मवहिा, सडक दिुयटनामा परेका 
५००   
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व्र्जक्त, प्राकृलिक िथा गैर प्राकृलिक ववपदबाट िाइिे भएका व्र्जक्त 
र सहीद िथा वेपत्ता पाररएका पररवारका सन्ििीिाई) िाई 
कानेपोखरी अस्पिािबाट उपिब्ध हनुे ल्र्ाब र रेलडर्ोिोजी सेवा 
लनःशलु्क कार्यक्रम 

४३. 
  

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका स्वास्थ्र्कमीको क्षमिामूिक िालिम 
कार्यक्रम सञ्चािन 

१५०   

४४.   "स्वस्थ आमा, स्वस्थ बच्चा" कार्यक्रम सञ्चािन ४००   

४५. 
  

“उद्यमसँगै जनजीववका, ्र्ाड उत्पादनमा स्वरं्सेववका” कार्यक्रम 
सञ्चािन 

७००   

४६. 
  

स्वास्थ्र् संस्थामा आई लनर्लमि जाँच गराउन ेगभयविी िथा सतु्केरी 
मवहिािाई झिु वविरण 

२००   

४७.   मवहिा स्वास्थ्र् स्वरं्सेववकािाई प्रोत्साहन सवुवधा ६२४   

४८.   स्वास्थ्र् जशववर कार्यक्रम सञ्चािन ७५०   

४९.   लभटालमन "ए" कार्यक्रममा स्वरं्सेवक पररचािन ८०   

५०.   गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका स्वास्थ्र् संस्था सञ्चािन खचय ३००   

५१. 
  

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका स्वास्थ्र् संस्थाको रङरोगन िथा 
ममयिसम्भार 

५००   

५२. 
  

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका स्वास्थ्र् संस्थामा अत्र्ावश्र्क सामाग्री 
व्र्वस्थापन 

५००   

५३.   "िरमै स्वास्थ्र्कमी" कार्यक्रम सञ्चािन ७००   

५४. 
  

कानेपोखरी अस्पिािमा सतु्केरी भएका मवहिाहरुिाई पाँच हजार 
रुपैंर्ाका दरिे प्रोत्साहन अनदुान 

२५०   

५५.   १ नं. वडा, होक्िाबारीमा ल्र्ाब स्थापना र व्र्वस्थापन ३००   

५६. 
  

३ नं. वडाको आधारभिू स्वास्थ्र् सेवा केन्र भवन लनमायण (नेपाि 
सरकारसँग साझेदारी) 

५००   

५७. 
  

स्वास्थ्र् सम्बन्धी जनचेिनामूिक सामाग्री उत्पादन, प्रकाशन िथा 
प्रसारण 

३००   

५८.   स्वास्थ्र् सम्बन्धी ववलभन्न अनसूुचीहरुको छपाई १००   

 
  जम्मा (१) २५४७६   

२. जशक्षा िफय ः 
५९.   "लनःशलु्क जशक्षा, पालिकाको इच्छा" कार्यक्रम सञ्चािन ३५००   

६०. 
  

"सधुाररएको बाि ववकास केन्र" कक्षा सञ्चािन िथा सामाग्री 
व्र्वस्थापन 

१४००   
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६१. २६४११ 

ववर्र्गि जशक्षक दरबन्दी कम रहेका गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका 
सामदुावर्क ववद्यािर्मा गाउँपालिकाको िफय बाट जशक्षक 
व्र्वस्थापनका िालग अनदुान सहर्ोग कार्यक्रम 

२२००   

६२. २६४११ रमाइिो बहमुखुी क्र्ाम्पसिाई लनशिय चाि ुअनदुान १२००   

६३. 

  

प्रारजम्भक वाि ववकास केन्रका जशजक्षका/ववद्यािर्  कमयचारीिाई 
नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेको न्र्नुिम मालसक पाररश्रलमकमा 
नपगु रकम थप 

६२००   

६४.   स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायण ५००   

६५. 
  

स्थानीर् आठदवासी समदुार्को भार्ा र लिपी संरक्षण गनय 
पाठ्यसामाग्री लनमायण 

४००   

६६. 
  

“प्राववलधक ववधामा रोजगारी, कानपेोखरीका छोराछोरी” कार्यक्रम 
सञ्चािन 

१२००   

६७. 
  

सामदुावर्क ववद्यािर् (माववस्िर) मा अंग्रजेी माध्र्मबाट समेि 
पिनपािन गनय सहर्ोग कार्यक्रम 

१५००   

६८. 
  

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कक्षा ५ र ८ को परीक्षामा सवोत्कृष्ट नलिजा 
ल्र्ाउने एक/एकजना छात्र/छात्रा सम्मान कार्यक्रम 

१००   

६९. 
  

SEE परीक्षामा सवोत्कृष्ट नलिजा ल्र्ाउने एक/एकजना 
छात्र/छात्रािाई परुस्कृि गनय ल्र्ापटप वविरण 

१५०   

७०. 
  

जशक्षा सलमलि, ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि, अलभभावक संिमा 
आवद्व पदालधकारीहरुको क्षमिा ववकास कार्यक्रम सञ्चािन 

३५०   

७१. 

  

सामदुावर्क ववद्यािर्को गणुस्िर सधुार अलभर्ान सञ्चािनः  
"ववद्याथीसँग अध्र्क्ष, "वव.व्र्.स. सँग उपाध्र्क्ष, "जशक्षकसँग प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृि", र  "अलभभावकसँग वडा अध्र्क्ष" 

४००   

७२. 

  

स्थानीर् सरकारको भलूमका र महत्वसँग सम्बजन्धि ववर्र्वस्िमुा 
आधाररि रही अन्िर मा.वव.स्िरीर् वकृ्तत्वकिा/हाजजरी जवाफ 
प्रलिर्ोलगिा कार्यक्रम 

३००   

७३. 
  

सामदुावर्क ववद्यािर्मा कार्यरि जशक्षक/कमयचारीहरुिाई 
सावयजलनक खररद, जजन्सी व्र्वस्थापन र िेखापािन िालिम 

३००   

७४. 

  

शैजक्षक गणुस्िर अलभवठृद्वमा उत्कृष्ट नलिजा प्रदशयन गने गाउँपालिका 
क्षेत्रलभत्रका सामदुावर्क ववद्यािर्का एक/एकजना जशक्षक र 
जशजक्षकािाई नगद रकम र प्रमाण-पत्रिे परुस्कृि कार्यक्रम 

१००   

७५.   सामदुावर्क ववद्यािर् ममयिसम्भार १९००   

७६. 
  

सामदुावर्क ववद्यािर् (माववस्िर) मा एकै लडजाइनका "ववद्याथीमैत्री  
फलनयचर" लनमायण  

१२००   

७७. 
  

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सामदुावर्क ववद्यािर्मा स्वच्छ 
वपउनेपानीका िालग आधूलनक वफल्टर खररद िथा जडान 

१०००   
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७८. 
  

आधारभिू र माध्र्लमक जशक्षासँग सम्बजन्धि सन्देशमूिक सूचना 
िथा जानकारी प्रकाशन 

३००   

७९. 
  

प्रधानाध्र्ापक बैिक, गाउँ जशक्षा सलमलि बैिक, सामाजजक ववकास 
सलमलि बैिक िगार्ि जशक्षासँग सम्बजन्धि ववज्ञ सजम्मलिि अन्र् 
कार्यदि िथा सलमलिको बैिक सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 

४००   

८०.   रािपलि रलनङ जशल्ड प्रलिर्ोलगिामा साझेदारी ३००   

८१. 
  

सामदुावर्क िथा संस्थागि ववद्यािर्को लनरन्िर अनगुमन िथा 
सपुररवेक्षण 

२००   

८२.   शैजक्षक क्र्ािेण्डर लनमायण २००   

८३.   किा/सावहत्र् प्रवद्धयन २००   

८४.   ववद्यािर्मा नेपाि स्काउट जशक्षा प्रवद्धयन ५००   

८५.   "सासकुो इच्छा, बहुारीिाई जशक्षा" कार्यक्रम प्रवद्धयन  ५००   

८६. 
  

आधारभिू िह (कक्षा ५ र ८) को परीक्षा सञ्चािन िथा 
व्र्वस्थापन 

५००   

जम्मा (२) २७०००   

३. सीप ववकास िालिम एवम ्जनचेिनामूिक कार्यक्रम िफय ः 
८७. 

  

गाउँपालिकास्िरीर् सीप ववकास िालिम केन्र स्थापना र 
व्र्वस्थापन 

१०००   

८८. 
  

"उद्यम माफय ि ् रोजगार, गवयको आधार" नामक प्रवद्धयनात्मक 
कार्यक्रम सञ्चािन 

५००   

८९. 
  

हिकुा िथा हेभी सवारी चािक ड्राइलभङ िालिम  

(र्वुा िजक्षि)  
८००   

९०. 
  

िागू और्ध दवु्र्यसन रोकथाम िथा लनर्न्त्रणसँग सम्बजन्धि 
सचेिनामूिक िालिम 

३००   

९१.   आठदवासी समदुार्को मागमा आधाररि सीपमूिक िालिम ७००   

९२.   ्िजम्बङसँग सम्बजन्धि आधारभिू िालिम २५०   

९३. 
  

दलिि समदुार्लभत्रका मवहिाहरुिाई िजक्षि गरी लसिाई बनुाईसँग 

सम्बजन्धि आधारभिू िालिम 
५००   

९४.   ओरेक नेपािसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन ५००   

९५. 
  

कृवर्जन्र् औजार उपकरण (जस्िैः खकुुरी, कुटो, कोदािो, हँलसर्ा, 
चिेुसी, वाम्फोक, आठद) उत्पादनसँग सम्बजन्धि आधारभिू िालिम 

३००   

९६.   स्थानीर् पत्रकाररिा प्रवद्वयन ३००   

९७. 
  

सरकारी िथा गैरसरकारी लनकार्सँगको साझेदारीमा सीपमूिक 
िालिम कार्यक्रम सञ्चािन 

५००   

जम्मा (३) ५६५०   
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४. खेिकूद िफय ः 
९८.   ववलभन्न खेिकूद प्रलिर्ोलगिामा सहभालगिा िथा सहर्ोग १०००   

९९.   खेि सामाग्री खररद गरी वडास्िरमा वविरण ५००   

१००.   खिुा ब्र्ामशािा लनमायण १०००   

१०१. 
  

प्रादेजशक/राविर् िथा अन्िरायविर्स्िरमा स्थावपि खेिाडी सम्मान 
कार्यक्रम 

३००   

जम्मा (४) २८००   

५. मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक िथा समाज कल्र्ाण िफय ः 
१०२. 

  

अन्िरायविर् नारी ठदवस, बाि ठदवस, ज्रे्ष्ठ नागररक ठदवस 
िगार्िका ठदवस िथा कार्यक्रम सञ्चािन 

५००   

१०३.   मवहिा अलधकार संरक्षण सम्बन्धी सचेिनामूिक िालिम ३००   

१०४.   असहार् व्र्जक्तिाई संरक्षण, ित्काि राहि िथा उद्दार ५००   

१०५.   मतृ्र् ुसंस्कार व्र्वस्थापन खचय (ववपन्न पररवार मात्र) ५००   

१०६.   लभन्न क्षमिा भएका ववद्याथीिाई शैजक्षक सहर्ोग कार्यक्रम २००   

१०७.   लभन्न क्षमिा भएका व्र्जक्त पवहचानका िालग िमु्िी जशववर   २००   

१०८.   लभन्न क्षमिा भएका व्र्जक्तहरुिाई सहार्क सामाग्री वविरण ६००   

१०९. 
  

लभन्न क्षमिा भएका व्र्जक्तको रुजच र आवश्र्किाका  
आधारमा सीपमूिक िालिम िथा सहर्ोग कार्यक्रम 

५००   

 ११०. 

  

ववपन्न पररवार समहुलभत्र पने अपाङ्गिा पररचर्पत्र ("ग" वगय) वाहक 

स्थानीर्बासीिाई मालसक एक हजार रुपैंर्ाका दरिे सामाजजक 
सरुक्षा भत्ता वविरण   

४००   

१११.   अन्िरपसु्िा सीप हस्िान्िरण िालिम (जेष्ठ नागररक)  २००   

११२.   ज्रे्ष्ठ नागररकको रुजच र मागका आधारमा कार्यक्रम सञ्चािन ५००   

११३.   सबै वडामा बाि क्िब गिन िथा सदुृढीकरण ३५०   

११४. 
  

ववलभन्न मेिा, जात्रा, पवय, महोत्सव आठद कार्यक्रममा सहर्ोग 
कार्यक्रम 

१०००   

जम्मा (५) ५७५०   

कुि जम्मा (ग) (१+२+३+४+५) ६६६७६   

ि.  पूवायधार ववकास िफय ः 
क्र.सं. खचय संकेि आर्ोजना िथा कार्यक्रमको नाम 

रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्ि 

११५.   कािोपते्र सडक ममयि  १००००   

११६.   ममयिसम्भार कोर् (लनर्लमि) १००००   

११७.   सरुक्षा लनकार्को भौलिक पूवायधार लनमायण १०००   
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११८.   
गि आलथयक वर्यदेखी सञ्चािनमा आएका क्रमागि आर्ोजनाको 
भकु्तानी  

९०००   

११९.   लसँचाई, बाँध, पैनी ममयिसम्भार ४०००   

१२०.   डे्रन सवहिको सडक स्िरोन्निी लनमायण आर्ोजना (बहवुर्ीर्)  ८०००   

१२१.   समपूरक कोर् १००००   

१२२.   सावयजलनक शौचािर् लनमायण १५००   

१२३.   
कानेपोखरी अस्पिाि र ६ नं. वडा कार्ायिर्को सडक ववस्िारका 
िालग जग्गा अलधग्रहण 

२५००   

१२४.   मि/मजन्दर/चचय/गमु्बा/मजस्जद ममयिसम्भार २०००   

१२५.   
नेपाि ववद्यिु प्रालधकरण र अन्र् लनकार्सँगको साझेदारीमा सडक 
बत्ती जडान 

७००   

१२६.   गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमायण आर्ोजना  ५०००   

१२७.   दोमखुा-आमगाछी डे्रन लनमायण १०००   

१२८.   गेउररर्ा पिु लनमायणमा रंगेिी नगरपालिकासँग साझेदारी ३०००   

१२९.   एकीकृि ववपद् व्र्वस्थापन केन्र लनमायण/व्र्वस्थापनमा साझेदारी २४००   

१३०.   बाि उद्यान लनमायण १०००   

१३१.   
खानेपानीको पहुँच नभएका स्थानमा सावयजलनक धारा/टु्यबवेि 
जडान 

१०००   

१३२.   सरुजक्षि नागररक आवास कार्यक्रममा साझेदारी ८०००   

कुि जम्मा (ि) ८०१००   

ङ. संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह िफय ः 

 क्र.सं. खचय संकेि खचय शीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्ि 

१३३. २२३१५ एक िर, एक क्र्ािेण्डर छपाई िथा वविरण ५००   

१३४. २२३१५ 
"िर/िरमै नागररक बडापत्र" अलभर्ान कार्ायन्वर्नका िालग 
नोटबकु छपाई िथा वविरण 

४००   

१३५. २२३१५ नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट पजुस्िका छपाई १५०   

१३६. २२३१५ स्थानीर् राजपत्र छपाई िथा प्रकाशन १००   

१३७. २२३१५ स्थानीर् कानून संग्रह छपाई िथा प्रकाशन २००   

१३८. २२३१५ पूवय जनप्रलिलनधीहरुको अनभुव संगािो प्रकाशन ३००   

१३९. २२५११ 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्मा कार्यरि 
कमयचारीको िालिम खचय 

३००   

१४०. २२३१५ ववलभन्न अनसूुचीहरु छपाई ५००   
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१४१. २२३१५ सन्देशमूिक होलडयङ बोडय छपाई २००   

१४२. २२३१५ लभते्त पेजन्टङ २००   

१४३. २२३१५ िेटर ्र्ाड छपाई ५००   

१४४. ३१११५ फलनयचर िथा वफक्चसय १०००   

१४५. २२५२२ सामाजजक िथा सावयजलनक परीक्षण ३००   

१४६. २२५२२ सावयजलनक सनुवुाई ३००   

१४७. २२५२२ "जनिासँग जनप्रलिलनलध" नामक कार्यक्रम सञ्चािन २००   

१४८. २२५२२ 
न्र्ावर्क सलमलिको पदालधकारी/कमयचारी र मेिलमिापकिायहरुिाई 
आधारभिू िालिम 

५००   

१४९. ३१११५ मेिलमिाप केन्रमा फलनयचर व्र्वस्थापन ४००   

१५०.   आवलधक र्ोजना लनमायण ५००   

१५१.   
सकुुम्बासी समस्र्ा समाधान कार्यको सहजीकरण गनय टोटि 
स्टेशन मेजशन िगार्िका औजार/उपकरण खररद 

१०००   

१५२.   
सकुुम्बासी समस्र्ा समाधानका िालग जग्गा नापजाँच गनय 
खवटएका प्राववलधक/सहर्ोगी कमयचारीिाई प्रोत्साहन  

१०००   

१५३.   
सकुुम्बासी समस्र्ा समाधानको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वविरण 
कार्यको समग्र सहजीकरण  

२००   

१५४.   
अनसुन्धान, अन्वेर्ण िथा ववकास  

(गाउँपालिकाको सोच, नवप्रलिभाको खोज) 
४००   

१५५. ३११२२ 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र मािहिका लनकार्का िालग 
ब्र्ाट्री, इन्भटयर र स्टेपिाईजर खररद 

१०००   

जम्मा (ङ) १०१५०   

च.  वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन िफय ः 
क्र.सं. खचय संकेि खचय शीर्यक 

रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्ि 

१५६. २७२१२ प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ५०००   

१५७. 
२११११ 

दमकिका कमयचारी/नगर प्रहरी र शव वाहन  

चािकिाई पाररश्रलमक 
२५०० 

  

१५८. २११२२ दमकि कमयचारी/नगर प्रहरीिाई खाद्यान्न ५००   

१५९. २२२१२ दमकि र शब वाहन इन्धन ७००   

१६०. २२२१३ दमकि र शब वाहन ममयिसम्भार ६००   

१६१. २२५२२ दमकि कमयचारी र नगर प्रहरीिाई ववपद् व्र्वस्थापन िालिम ३००   

१६२. २२३११ दमकिका िालग ववपद्जन्र् सामाग्री खररद  ३००   

१६३.  कुवहन ेर नकुवहने फोहोर अिग/अिग व्र्वस्थापन गनय 
सरोकारवािा िजक्षि सचेिनामूिक िालिम 

३०० 
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१६४.  मखु्र्/मखु्र् चोक/बजारमा नकुवहने फोहोर संकिन गनय डस्टववन 
व्र्वस्थापन 

१००० 
  

१६५.  िटबन्धन ५०००   

१६६. २२३११ 
खोिा/खोल्सी/होिी िगार्िका स्थानमा भईरहेको भकु्षर् 
रोकथामका िालग बाँस रोपण कार्यक्रम 

५०० 
  

जम्मा (ि) १६७००   

ङ. वडागि लसलिङ िफय ः 
१. १ नं. वडाका आर्ोजना िथा कार्यक्रमः 

क्र.सं. खचय संकेि खचय शीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) कै
वफ

र्ि
 

१६७.   ह्यमुपाइप खररद ७००   

१६८.   जजल्िा सडकबाट सेिेचोक हुँदै अमरमागय जोड्ने सडक कािोपते्र १२५०   

१६९.   शंकर काकीको िरदेजख रञ्जनी माईनर नहर सडक स्िरोन्निी ३००   

१७०.   हरायवोटेबाट लसमिझोडी जोड्ने सडक ग्राभेि ३००   

१७१.   कोचेनी खोिामा िटबन्धन १००   

१७२.   सडक बत्ती जडान ३००   

१७३.   वाईफाई जडान २५०   

१७४.   ममयि सम्भार ७००   

१७५.   ववववध कार्यक्रम ४००   

जम्मा (१) ४३००   

२. २ नं. वडाका आर्ोजना िथा कार्यक्रमः 

क्र.सं. खचय संकेि खचय शीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) कै
वफ र्ि

 

१७६.   सत्तवुाँध सडक स्िरोन्निी ३००   

१७७.   वढकुवाडाँगी लिम्बटुोि सडक स्िरोन्निी ४००   

१७८.   प्रगलिटोि देवीथान सडक स्िरोन्निी १००   

१७९.   मररर्ाटोि जचसाङ सडक स्िरोन्निी १५०   

१८०.   दिेिी ऋवर्देव वजस्ि सडक स्िरोन्निी १५०   

१८१.   आपँगाछी कुवेर िर सडक स्िरोन्निी १००   

१८२.   मररर्ाटोि महाराज थान लनमायण १५०   

१८३.   कालिस्थान मजन्दरको अधरुो ववश्रामािर् लनमायण ४००   

१८४.   थारुटोि महाराजथान िेरावारा १५०   

१८५.   केरौनचोक ऋवर्देववस्िीमा ठदनाभरी मजन्दर लनमायण १५०   
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१८६.   महाराजी वािववकास केन्र व्र्वस्थापन   २००   

१८७.   दिेिी ऋवर्देव वस्िीको वाि ववकास व्र्वस्थापन १५०   

१८८.   जनमि सरस्विी आ.वव. मा जशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान १८०   

१८९.   रमाइिो वहमुखुी क्र्ाम्पसमा स्नािक पढ्ने ववद्याथीिाई छात्रवृजत्त १६०   

१९०.   टोि/टोिमा सूचना पाटी लनमायण १५०   

१९१.   अस्थार्ी प्रहरी ववट व्र्वस्थापन १००   

१९२.   ववपन्न वगयका िालग खानेपानी टु्यबवेि  १००   

१९३.   ववपन्न वगयका िालग लनःशलु्क ववद्यिु लमटर ८०   

१९४.   सतु्केरी पोर्ण कार्यक्रम १००   

१९५.   सतु्केरी मवहिािाई लनःशलु्क स्र्ालनटरी ्र्ाड वविरण ३०   

१९६.   प्रसेर/सगुरको और्लध लनःशलु्क वविरण १५०   

१९७.   गररब/ववपन्न वगयिाई शौचािर् लनमायण २००   

१९८.   कार्ायिर् व्र्वस्थापन १५०   

१९९.   भैपरी आउने पुँजीगि/ममयिसम्भार २९०   

२००.   र्वुा िजक्षि खेिकूद कार्यक्रम २००   

२०१.   मवहिा िजक्षि कार्यक्रम १००   

२०२.   लभन्न क्षमिा भएका व्र्जक्त िजक्षि कार्यक्रम ५०   

२०३.   अलसिाि चौधरी गाउँ अगालड नहरमा RCC कल्भटय लनमायण ५००   

२०४. 
  

२ नं. वडा देखी ३ नं. वडासम्म जोड्ने कृवर् सडकमा RCC कल्भटय 
लनमायण 

४०० 
  

२०५.   धापगाउँ सकुुम्वासी बस्िीमा ररटेलनङ वाि लनमायण २००   

२०६.   ववद्यिु ववस्िार ७०   

२०७.   टोि/टोिमा स्वास्थ्र्कमी कार्यक्रम सञ्चािन ५०   

२०८.   ह्यमुपाइप खररद िथा जडान २००   

२०९.   धापगाउँ वढकुवा कृवर् सडक स्िरोन्निी १४०   

जम्मा (२) ६०००   

३. ३ नं. वडाका आर्ोजना िथा कार्यक्रमः 

क्र.सं. खचय संकेि खचय शीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) कै
वफ

र्ि
 

२१०.   राजगन संगमचोकबाट पूवय सिविेचोक जोड्ने सडक स्िरोन्निी 200   

२११.   
र्वुराज सापकोटाको िरबाट पजश्चम दिेिी जाने बाटो जोड्ने सडक 

स्िरोन्निी 
200   

२१२.   िल्िो राजगन अधरुो ठदनाभरी मजन्दर लनमायण 150   

२१३.   खवाई चौधरीको िर पजश्चम दिेिी जाने सडक स्िरोन्निी 100   
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२१४.   लबकी हस्दा र ठदपक सरदारको िर जाने सडक स्िरोन्निी 200   

२१५.   खोररर्ा मिामी खाजा िर लनमायण 300   

२१६.   ठदनाभरी मजन्दर लनमायण िल्िो हरकपरु 100   

२१७.   मजस्जद भवन ममयि िल्िो हरकपरु 50   

२१८.   मदन बस्नेिको िर पजश्चम सडक स्िरोन्निी 150   

२१९. 
  

कृष्ण बस्नेिको िर उत्तर प्रिाप िामाङको िरसम्म जाने सडक 

स्िरोन्निी 
250 

  

२२०. 
  

िेज बहादरु िाविीको िरबाट दजक्षण लत्रवेणी चोकसम्म सडक 
स्िरोन्निी 

300 
  

२२१.   कलडर्ा खोिा छेउ जशवािर् मजन्दर लनमायण 300   

२२२.   िक्ष्मी आ.वव. पूवय झोिङु्गे पिु जोड्ने सडक स्िरोन्निी 150   

२२३.   चौधरी चोक पूवय गीिा चौधरीको िर जाने सडक स्िरोन्निी 100   

२२४.   पजश्चम बाँध जाने रािे पैनी बाँध लनमायण 200   

२२५.   केविराम काकी िर छेउ कल्भटय ममयि 50   

२२६.   होमनाथ सवेुदीको िर छेउको कल्भटय ममयि 50   

२२७.   जशवािर् मजन्दर छेउ कलडर्ा पिु ममयि 50   

२२८.   ह् र्मुपाईप खररद 400   

२२९.   खानेपानी ट र्वेुि खररद 100   

२३०.   बाि मा.वव. भवन ममयि 100   

२३१.   जशक्षा सदन मा.वव. भवन ममयि 100   

२३२.   िक्ष्मी आ.वव. िेराबारा लनमायण 100   

२३३.   र्वुराज चोक पूवय कलडर्ा पिु ममयि 100   

२३४.   वडालभत्रका सडक ममयिसम्भार (वडा सलमलिको लनणयर् अनसुार) 200   

२३५. २२५२९ ववववध कार्यक्रम  300   

जम्मा (३) 4300   

 

४. ४ नं. वडाका आर्ोजना िथा कार्यक्रमः 

क्र.सं. खचय संकेि खचय शीर्यक 
रकम 

(रु.हजारमा) कै
वफ

र्ि
 

२३६.   माझीटोि (टावर टोि) मा नािा लनमायण  250   

२३७.   

हजस्िनापरु शम्भ ुलनरौिाको िरदेजख दजक्षण सजृना राईको िरसम्म 
सडक स्िरोन्निी 

150 
  

२३८.   भवानी गरुागाईको िरदेजख रङ्गेिी रोडसम्मको बाटो स्िरोन्निी 100   

२३९.   रामकृष्णको िरदेजख रामबहादरु पौडेिको िरसम्मको बाटो स्िरोन्निी 50   
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२४०.   लनरन जिलसङको िरदेजख भरलसिाको िरसम्मको बाटो स्िरोन्निी 100   

२४१.   खड्का टोिदेजख दगुाय िामाङ्गको िर जोड्ने बाटो स्िरोन्निी 100   

२४२.   प्रमे काकीको िर उत्तर भिवुा खोिासम्मको बाटो स्िरोन्निी 150   

२४३.   िारेविी चौधरीको िर छेउमा कल्भटय लनमायण 400   

२४४.   

ज्ञान बहादरु मगरको िरदेजख डम्बर लिम्बकुो िरसम्मको सडक 
स्िरोन्निी 

150 
  

२४५.   

बमबहादरु पौडेिको िरदेजख दजक्षण नवराज रेग्मीको िरसम्म जोड्ने 
सडक स्िरोन्निी 

275 
  

२४६.   

िेखनाथ लनरौिाको िरदेजख पशुयराम वव.क.को िरसम्मको बाटो 
स्िरोन्निी 

100 
  

२४७.   फुवाय शेपायको िरदेजख टंक राईको िरसम्म जोड्ने बाटो स्िरोन्निी 100   

२४८.   "वियमानका बािक, भववष्र्का पािक" कार्यक्रम प्रवद्धयन 50   

२४९.   "लमिाप गरौं, वविाप नगरौं" कार्यक्रम प्रवद्धयन 50   

२५०.   खोररर्ा खेि मैदान ममयि 150   

२५१.   धम्कुवा चोकबाट भौसाबारी जाने बाटो स्िरोन्निी  200   

२५२.   

नारार्ण चोकदेजख दजक्षण जोगीकुटी जाने बाटोको छेउमा पने माछा 
खाडी बाटोको दवैु पवट्ट डे्रन लनमायण 

300 
  

२५३.   रािोकिदेजख सनम लिम्बकुो िरसम्म जाने बाटो स्िरोन्निी  75   

२५४.   चोक/चोकमा सन्देशमूिक सूचना पाटी व्र्वस्थापन 175   

२५५.   ह्यमुपाइप खररद िथा जडान ५५०   

२५६.   लबजिुी िार/पोि खररद 250   

२५७.   पञ्चकन्र्ा आ.वव. िेराबारा लनमायण 50   

२५८.   सूर्ोदर् आ.वव. ववद्यिु ममयि 25   

२५९.   थानेश्वर आ.वव. बािमैत्री खेिकुद सामग्री व्र्वस्थापन 30   

२६०.   श्री जनिा आ.वव. चमेना गहृ व्र्वस्थापन 70   

२६१. २२५२२ उद् िोर्ण िालिम (र्वुा िजक्षि) 50   

२६२. २२५२२ ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम 50   

२६३. २२५२९ ववववध कार्यक्रम 500   

जम्मा (४) 4500   

५. ५ नं. वडाका आर्ोजना िथा कार्यक्रमः 

क्र.सं. खचय संकेि खचय संकेि खचय शीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) कै
वफ

र्ि
 

२६४.   लबहारी टोि डे्रन लनमायण 300   

२६५.   मंगिथान ममयि 100   



कानेपोखरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट 
 

 

पषृ्ठ 53 

२६६.   अधरुो मिामी खाजा िर लनमायण 150   

२६७.   धनञ्जर् काफ्िेको िरपूवय सडक स्िरोन्निी 150   

२६८.   साववक वडा नं. ५ का १, २, ३ र ४ नं. सडक स्िरोन्निी 450   

२६९.   धावीटोिमा िटबन्धन 300   

२७०.   साववक वडा नं. १ का ५, ६, 7 र 8 नं. सडक स्िरोन्निी 450   

२७१.   रत्न गौिमको िर उत्तर/धमय लधमाि/माझी बस्िी सडक स्िरोन्निी 300   

२७२.   डावकनी पैनी सकुुम्बासी बस्िी संरक्षण 100   

२७३.   मालथल्िो धावी बस्िी संरक्षण 150   

२७४.   रमाइिो बहमुखुी क्र्ाम्पसमा चमेना गहृ लनमायण 200   

२७५.   रमाइिो बहमुखुी क्र्ाम्पसमा स्नािक िह छात्रवजृत्त  100   

२७६.   डमु्रीिाट लधमाि महाराजथान िेरावारा लनमायण 200   

२७७.   जचसाङ बस्िीदेजख पररवलियि टोिसम्मको सडक स्िरोन्निी 300   

२७८.   जचसाङ्ग बस्िीलभत्रको सडक स्िरोन्निी 300   

२७९.  ववववध कार्यक्रम ५००   

२८०.   वडालभत्रका सडकहरु ममयि सम्भार  ६५०   

२८१.   रामेश्वरको िर पछालडको पिु संरक्षण 200   

२८२.   ह्यमुपाइप खररद िथा जडान ५५०   

२८३.   ववष्टको िरदेजख पूवय उत्तर जाने सडक स्िरोन्निी 200   

२८४.   वडा कार्ायिर्मा र् र्ाक लनमायण 250   

२८५.   कटे्टिको िर पूवयपवट्टको कल्भटय संरक्षण 100   

 जम्मा (५) 6000   

६. ६ नं. वडाका आर्ोजना िथा कार्यक्रमः 

क्र.सं. खचय संकेि खचय शीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) कै
वफ र्ि

 

२८६.   वडालभत्रका सडकहरु ममयिसम्भार (वडा सलमलिबाट पवहचान भएका) १६००   

२८७.   पुजँीगि प्रकृलि आर्ोजना लनमायण िथा सधुार ४००   

२८८.   ववववध कार्यक्रम ३५०   

२८९.   नागररक उपचार सहार्िा कोर् पररचािन १००   

२९०.   ह्यमुपाइप खररद िथा जडान ५००   

२९१.   र्वुराज गरुागाँईको िर पवुय कणय थापाको िरसम्म जोड्ने सडक स्िरोन्निी २००   

२९२.   दहीदोभान उत्तर वन कार्ायिर् आसपासको सडक स्िरोन्निी  ३००   

२९३.   गोिचौरी जाने सडक र लमश्रटोिसम्म जाने सडक ववस्िार ३००   

२९४.   ववदाईचोक पजश्चम ििेटोि जोड्ने सडकमा डे्रन लनमायण ३००   

२९५.   

फेसबकुचोक र दगुाय मजन्दर आसपासको सडक स्िरोन्निी सवहि पानी 
लनकास व्र्वस्थापन 

२०० 
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२९६.   ववहीबारे हाटखोिा दजक्षणको सडक स्िरोन्निी १००   

२९७.   माझीटोि उत्तर ७ नं. वडा जोड्ने सडक स्िरोन्निी ३५०   

२९८.   ववहीबारे पवुय गैरीटोि सडकमा डे्रन लनमायण २५०   

२९९.   अलधकारी फलनयचर पवुय आदशयटोि जोड्ने सडक स्िरोन्निी १५०   

३००.   नमनुाचोक पवुय मधमुिेटोि र मिु गाउँ जोड्ने सडक स्िरोन्निी २००   

३०१.   कामराम लधमािको िर पवुयको सडक स्िरोन्निी २००   

३०२.   लडल्िी ओझाको िर पवुयको सडक स्िरोन्निी २००   

३०३.   दहीखोिा पिु पवुयको खेिमा डे्रन लनमायण २००   

३०४.   कुमारी लिम्ब ुर हिुाकी िामाङको िर आसपासको सडक स्िरोन्निी १००   

जम्मा (६) ६०००   

७. ७ नं. वडाका आर्ोजना िथा कार्यक्रमः 

क्र.सं. खचय संकेि खचय शीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 

कै
. 

३०५.   प्रगलिटोि सकुुम्बासी बस्िी सडक स्िरोन्निी २००   

३०६.   लनःशलु्क स्वास्थ्र् जशववर कार्यक्रम २००   

३०७.   ह्यमुपाइप खररद िथा जडान २००   

३०८.   नागररक उपचार सहार्िा कोर् (वडा) ३००   

३०९.   श्री जनकल्र्ाण मा.वव. मा १०+२ सञ्चािनमा सहर्ोग ४००   

३१०.   ववलभन्न ववधाका खेिकूद कार्यक्रम सञ्चािन २००   

३११.   वडा कार्ायिर् सञ्चािन िथा अलिलथ सत्कार १००   

३१२.   सकुुना पैनी पूवय वाि लनमायण ३५०   

३१३.   आईिबारे पजश्चम मजन्दर िाईनमा डे्रन लनमायण  (अन्र् लनकार्सँग साझेदारीमा) ४००   

३१४.   वडा कार्ायिर् वावहर सेवाग्राही प्रिीक्षािर् लनमायण १००   

३१५.   डम्बर जोगी हुँदैं  िारक बस्नेिको अगाडी बाटो स्िरोन्निी  १५०   

३१६.   कानेपोखरी उत्तरपूवय िोकमागय सम्म डे्रन लनमायण २००   

३१७.   चालिसवविे लभत्री सडक स्िरोन्निी २००   

३१८.   पच्चीस वविे कुिोमा डे्रन लनमायण (अन्र् लनकार्सँगको साझेदारी) २००   

३१९.   भिवुा लसमसार जचल्डे्रन पाकय मा माटो पनेु ३००   

३२०.   प्रगलिशीि ढाका समहुिाई सामाग्री वविरण १००   

३२१.   ववद्यिु पोि/िार खररद िथा जडान ३००   

३२२.   ववववध कार्यक्रम ३००   

३२३.   वडालभत्रका सडक ममयिसम्भार  ३००   

जम्मा (७) ४५००   

अनसूुची १ को जम्मा ३१२४७६ 
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अनसूुची २ 

क्र.सं. 
खचय 
संकेि 

कार्यक्रम/आर्ोजना/वक्रर्ाकिापको नाम 
रकम  

(रु. हजारमा) 

८०११३५०२५११  संिीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान)   

१.   एम.आइय.एस. अपरेटर र  वफल्ड सहार्क पाररश्रलमक, चाडपवय खचय िथा पोशाक खचय ४३७ 

२.   
स्थानीर् िहका स्वास्थ्र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा कार्यरि कमयचारीहरुको 
ििव, महँगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोसाक िगार्ि प्रशासलनक खचय समेि 

७९३० 

३.   प्राववलधक सहार्कको पोसाक १० 

४.   रोजगार संर्ोजकको पोसाक १० 

५.   रोजगार सहार्कको पोसाक भत्ता १० 

६.   
स्थानीर् िहका स्वास्थ्र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा कार्यरि कमयचारीहरुको 
ििव, महँगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोसाक िगार्ि प्रशासलनक खचय समेि 

४५० 

७.   प्राववलधक सहार्कको स्थानीर् भत्ता ११ 

८.   रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता १७ 

९.   रोजगार सहार्कको स्थानीर् भत्ता ११ 

१०.   
स्थानीर् िहका स्वास्थ्र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा कार्यरि कमयचारीहरुको 
ििव, महँगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोसाक िगार्ि प्रशासलनक खचय समेि 

११०० 

११.   
स्थानीर् िहका स्वास्थ्र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा कार्यरि कमयचारीहरुको 
ििव, महँगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोसाक िगार्ि प्रशासलनक खचय समेि 

७० 

१२.   
सामी पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग स्थानीर् सरकारको पदालधकारीसँग समन्वर्  

वैिक 
४० 

१३.   
स्थानीर् िहका स्वास्थ्र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा कार्यरि कमयचारीहरुको 
ििव, महँगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोसाक िगार्ि प्रशासलनक खचय समेि 

१५० 

१४.   एम. आइय. एस. अपरेटर र वफल्ड सहार्को िालग सञ्चार खचय ५ 

१५.   मेजशनरी औजार िथा फलनयचर ममयि सम्भार (सेवा केन्र सञ्चािानाथय) ६० 

१६.   मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र सञ्चािानाथय) १२० 

१७.   सावयजलनक ववद्यािर्का  ववद्याथीहरुका िालग लनःशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान २३४९ 

१८.   सावयजलनक ववद्यािर्का  ववद्याथीहरुका िालग लनःशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान ८५२ 

१९.   सावयजलनक ववद्यािर्का  ववद्याथीहरुका िालग लनःशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान ४१८ 

२०.   सञ्चार सामाग्री प्रसारण िथा छपाइय (सञ्चार र पहँचु अलभर्ान सञ्चािन) १५० 

२१.   ििब िथा सलुबधा-मनोसामाजजक परामशयकिाय ४४६ 

२२.   कृवर् िथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक प्राववलधकहरुको ििव भत्ता ६०० 

२३.   कृवर् स्नािक करार ४८० 

२४.   ििब िथा सलुबधा-ववत्तीर् साक्षरिा  सहजकिाय कार्यक्रम ४४६ 

२५.   प्राववलधक सहार्कको ििव ३९३ 
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२६.   रोजगार संर्ोजकको ििव ४९४ 

२७.   रोजगार सहार्कको ििब ३९३ 

२८.   
स्थानीर् िहका स्वास्थ्र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा कार्यरि कमयचारीहरुको 
ििव, महँगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोसाक िगार्ि प्रशासलनक खचय समेि 

४५०० 

२९.   
कम्र्लुनवट डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चािन, र स्वास्थ्र्कमीहरू िाइ क्षर्रोग मोडिुर 
िालिम 

४८ 

३०.   सलुियजन्र् पदाथय सेवनको न्रू्लनकरण सम्बन्धी सचेिना कार्यक्रम २५ 

३१.   
आ.व. 2078/079 मा स्थापना भएको मकैबािी पकेट ववकास कार्यक्रमको 
लनरन् िरिा 

६०० 

३२.   आ.व. 207९/८० मा नर्ाँ िेिहन बािी पकेट ववकास कार्यक्रम सञ् चािन १२०० 

33.   

आकजस्मक अवस्थामा और्लध एवं ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, रेकलडयङ िथा ररपोवटयङका 
िालग फमय फरमेट छपाइ,  ई-वट.लब रजजस्टर अध्र्ावलधक,  ववश्व क्षर्रोग ठदवस सम्बन्धी 
कार्यक्रम, स्थिगि अनजुशक्षण िथा सपुररवेक्षण, क्षर्रोगका कार्यक्रमको अधय बावर्यक 
सलमक्षा िथा कोहटय ववश्लरे्ण 

७५ 

34.   आखँा, नाक, कान, िांटी िथा मखु स्वास्थ्र् सम्वन्धी अलभमखुीकरण १२० 

35.   इवपडेलमर्ोिोजजकि ररपोवटयङ्ग २० 

36.   उन्नि बीउ वविरकिाई प्रोत्साहन अनदुान १५० 

37.   कृलत्रम गभायधान लमसन कार्यक्रम ३५० 

38.   

क्षर्रोगका जोजखम समहु िथा स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका समदुार्मा सकृर् 
क्षर्रोग खोजपडिाि कार्यक्रम,  िरपररवारका सदस्र्हरूको  सम्पकय  परीक्षण एवं पाँच 
वर्यमलुनका बािबालिकामा क्षर्रोग रोकथाम सम्बन्धी टी.वप.टी. कार्यक्रम 

७७ 

39.   कृवर्, पशपुन्छी िथा मत्स्र् िथ्र्ाकं अध्र्ावलधक कार्यक्रम १०० 

40.   वकसान सूचीकरण कार्यक्रम ३०० 

41.   कोलभड १९ को भ्र्ाजक्सनको लडजजटाइजेशन िथा क्रू् आर कोड प्रमाणीकरण ८० 

42.   
कोलभड १९ िगार्ि ववलभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्त्रण िथा 
लनगरानीका िालग सरोकारवािा सँगको अन्िरवक्रर्ा िथा RRT, स्वास्थ्र्कमी पररचािन 

२५ 

43.   
कोलभड १९ ववरुद्ध खोप अलभर्ान िथा बसु्टर खोप समेि सञ्चािन व्र्वस्थापन खचय 
(पालिकास्िररर् र्ोजना र पालिका िथा स्वास्थ्र् संस्था स्िरीर् सपुररवेक्षण) 

२२६ 

44.   खाद्यान्न बािीको उन्नि बीउ उपर्ोगमा अनदुान १०२० 

45.   गनुासो सनुवुाइ कार्यक्रम २०० 

46.   

गररबी लनवारणका िालग िि ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सञ्चािन लनदेजशका, २०७७ 
बमोजजम उद्यमीको स्िरोन्निी (आवश्र्किा पवहचानका आधारमा पनुिायजगी र 

एडभान्स सीप ववकास िालिम कार्यक्रम) 

४०० 

47.   
गररबी लनवारणका िालग िि ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सञ्चािन लनदेजशका, २०७७ 
बमोजजम िि ुउद्यम ववकास मोडेिमा नर्ाँ िि ुउद्यमी लसजयना गने 

२३६० 
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48.   

लनर्लमि खोप सदुृढीकरण, पूणय खोप सलुनश्चििा र दीगोपनाको िालग सकु्ष्म र्ोजना 
अद्यावलधक २ ठदन र सरसफाई प्रवद्वयन ्र्ाकेज पनुयिाजगी िालिम १ ठदन गरी ३ 
ठदन एवं पूणयखोप न.पा., गा.पा. सलुनजश्चििाको िालग स्थानीर् िह, वडा, खोप समन्वर् 
सलमिी िथा नवलनवाजचयि जनप्रलिलनलध 

१५० 

49.   प्रजनन ्रुग्णिा स्वास्थ्र् सेवा १०० 

50.   पररवार लनर्ोजन वकशोर वकशोरी िथा प्रजनन स्वास्थ्र् कार्यक्रम ३६० 

51.   
पश ु सेवा ववभाग र प्रादेजशक लनकार्मा पशपुन्छी िथ्र्ांक िथा पश ु सेवाका 
कार्यक्रमको प्रगलि ररपोवटयङ 

२० 

52.   
पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडय फ्ि,ु AMR, लसवष्टसकोलसस, टक्सो्िाज्मोलसस 
आठद ववलभन्न सरुवारोग सम्बन्धी रोकथाम िथा लनर्न्त्रणका िालग सचेिना कार्यक्रम 

२० 

53.   पशपुन्छी रोगको अन्वेर्ण, नमनुा सङ्किन िथा प्ररे्ण १० 

54.   
पालिका स्िरमा स्वास्थ्र् संस्थाहरुको मालसक बैिक, स्वास्थ्र् कार्यक्रमहरुको डाटा 
भेररवफकेशन एवं गणुस्िर सधुार साथै अधयबावर्यक एवं बावर्यक सलमक्षा 

१५५ 

55.   पोपण ववशेर् (स्वास्थ्र्) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चािन १५० 

56.   पोर्ण कार्यक्रम ७७५ 

57.   
पोर्ण संवेदनशीि (खानेपानी िथा सरसफाइ, कृवर्, पशसेुवा, मवहिा िथा बािबालिका, 
जशक्षा र शासकीर् प्रवन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चानि) 

१५० 

58.   
बैदेजशक रोजगारीमा जान चाहने सम्भाववि कामदारहरुिाई गहन अलभमखुीकरण 

कार्यक्रम 
३ 

59.   
माि ृिथा नवजशश ुकार्यक्रम अन्िगयि आमा सरुक्षा, गभयविी, रक्तसंचार, उत्प्ररेणा सेवा, 
न्र्ानो झोिा र लनःशलु्क गभयपिन कार्यक्रम 

८२० 

60.   माि ृिथा नवजशश ुकार्यक्रम सञ्चािन ११६९ 

61.   रािपलि रलनङ्ग लसल्ड प्रलिर्ोलगिा (स्थानीर् िहस्िरीर्) १०० 

62.   
राविर् मवहिा स्वास्थ्र् स्वरं्सेववका  कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, र्ािार्ाि खचय, 
वावर्यक सलमक्षा गोष्ठी र ठदवस मनाउने खचय समेि) 

६०० 

63.   ररटनी स्वरं्सेवक पररचािन ५८४ 

64.   रोजगार सेवा केन्रको सँचािन खचय २६५ 

65.   रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) १८७९ 

66.   ववजत्तर् साक्षरिा क्रार्यक्रम सञ्चािन खचय २४०७ 

67.   ववजत्तर् साक्षरिा क्रार्यक्रम सञ्चािन खचय २७३ 

68.   
ववद्यािर् स्वास्थ्र् जशक्षा/आमा समूह िथा मवहिा स्वास्थ्र् स्वरं् सेववकाहरुका िालग 
सामाजजक ब्र्वहार पररवियन कार्यक्रम 

७५ 

69.   
ववभागिे उपिव्ध गराउने ववलध/पद्दलि अनसुार वडा स्िरबाट िटना दिाय सप्ताह 
अलभर्ान सञ्चािन 

९० 
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70.   

ववश्व औिो ठदवस मनाउने, वकटजन्र् रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रमको अनगुमन एवम ्
मूल्र्ाङ्कन िथा वकटजन्र् रोग लनर्न्त्रणका िालग बहलुनकार् अन्िरवक्रर्ा गने िथा 
Active Case Detection (औिो र कािाजार) 

१०० 

71.   सूचना प्रकाशन िथा उन्नि बीउ उपर्ोग अनगुमन लनरीक्षण १५० 

72.   स्थानीर् िहमा वक्रर्ाजशि कामदार संजनािाई सामग्री सहर्ोग १० 

73.   समदुार् अलभमखुीकरण कार्यक्रम १२ 

74.   
सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलिस्पधाय बवृद्ध गनयका िालग कजम्िमा ५ 
जनाको समहुमा प्रलबलध हस्िान्िरण 

१४० 

75.   

सरोकारवािाहरुसंगको अन्िरवक्रर्ा िथा अलभमखुीकरण कार्यक्रम  

(प्रहरी /पत्रकार/लमलडर्ा पररचािन/स्थानीर् जनप्रलिलनधी/ स्थानीर् िहको ववर्र्गि 
शाखा जस्िै स्वास्थ शाखाका सदस्र्हरु/स्थानीर्िहमा मनोसामाजजक ववर्र्को 
ठदगोपन/ समदुार्का अगवुाहरुिाई आप्रावसनको असर िथा प्रभाव) 

७६ 

76.   
स्वास्थ्र् चौकी (आधारभिु  स्वास्थ्र् सेवा केन्र)  को न्र्नुिम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम   

(अलभमखुीकरण, सलमक्षा, फिो अप , अनगुमन िथा सदुृढीकरण   समेि) 
१४० 

77.   स्वास्थ्र् सूचना साथै आइएमरू् सदुृढीकरण कार्यक्रम ६५ 

78.   सामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई लनःशलु्क स्र्ालनटरी ्र्ाड व्र्वस्थापन १९२ 

79.   सामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई लनःशलु्क स्र्ालनटरी ्र्ाड व्र्वस्थापन १०७७ 

80.   सामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई लनःशलु्क स्र्ालनटरी ्र्ाड व्र्वस्थापन ३९० 

81.   CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम सलमक्षा, स्थिगि अनजुशक्षण, समिा िथा पहचु कार्यक्रम) ५०० 

82.   मनोसमाजजक परामशय  सञ्चािन खचय ९३ 

83.   सम्बजन्धि सरोकारवािाहरुवाट पररर्ोजना अनगुमन िथा मलु्र्ाकंन ४० 

84.   आप्रवासी स्रोि केन्रको कार्ायिर् सञ्चािन/कमयचारी भ्रमण खचय/ जशरोभार खचय ७७ 

85.   एम.आइय.एस.अपरेटर र  वफल्ड सहार्क दैलनक भ्रमण भत्ता/र्ािार्ाि खचय/ईन्धन ६० 

86.   
अन्र् ववववध खचय- आर्ोजना, सामाजजक सरुक्षा िथा िटना दिाय सम्बन्धी ववलभन्न 
बैंिकको जचर्ापान िगार्िको खचय 

७८ 

87.   
आधारभिू िहका स्वीकृि दरवन्दीका जशक्षक, राहि अनदुान जशक्षकका िालग  ििब 
भत्ता अनदुान (ववशेर् जशक्षा पररर्द अन्िगयिका जशक्षक/कमयचारीहरु समेि) 

८२५०० 

88.   
आधारभिू िह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी, गजणि र ववज्ञान ववर्र्मा जशक्षण सहर्ोग 
अनदुान 

८४ 

89.   
आधारभिू िह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी, गजणि र ववज्ञान ववर्र्मा जशक्षण सहर्ोग 
अनदुान 

४७० 

90.   
आधारभिू िह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी, गजणि र ववज्ञान ववर्र्मा जशक्षण सहर्ोग 
अनदुान 

१७१ 

91.   
कोलभड-१९ बाट पगुेको शैजक्षक क्षलिको पररपरुण िथा अन्र् ववपदको समर्मा लसकाइ 
लनरन्िरिाका िालग कार्यक्रम 

९४ 
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92.   
कोलभड-१९ बाट पगुेको शैजक्षक क्षलिको पररपरुण िथा अन्र् ववपदको समर्मा लसकाइ 
लनरन्िरिाका िालग कार्यक्रम 

२६० 

93.   
कोलभड-१९ बाट पगुेको शैजक्षक क्षलिको पररपरुण िथा अन्र् ववपदको समर्मा लसकाइ 
लनरन्िरिाका िालग कार्यक्रम 

४६ 

94.   िोवकएका  ववद्याथीको ठदवा खाजाका िालग  ववद्यािर्िाई अनदुान १७८६ 

95.   िोवकएका  ववद्याथीको ठदवा खाजाका िालग  ववद्यािर्िाई अनदुान ८७८ 

96.   िोवकएका  ववद्याथीको ठदवा खाजाका िालग  ववद्यािर्िाई अनदुान ४९२८ 

97.   
प्रलि ववद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ सामग्री िथा लडजजटि लसकाइ समाग्री 
व्र्वस्थाका िालग ववद्यािर्िाई अनदुान 

१८११ 

98.   
प्रलि ववद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ सामग्री िथा लडजजटि लसकाइ समाग्री 
व्र्वस्थाका िालग ववद्यािर्िाई अनदुान 

६५६ 

99.   
प्रलि ववद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ सामग्री िथा लडजजटि लसकाइ समाग्री 
व्र्वस्थाका िालग ववद्यािर्िाई अनदुान 

३२२ 

100.   
प्रारजम्भक बाि ववकास  सहजकिायहरुको पाररश्रलमक िथा ववद्यािर् कमयचारी 
व्र्वस्थापन अनदुान 

५२७० 

101.   
प्रारजम्भक बाि ववकास  सहजकिायहरुको पाररश्रलमक िथा ववद्यािर् कमयचारी 
व्र्वस्थापन अनदुान 

१९०५ 

102.   
प्रारजम्भक बाि ववकास  सहजकिायहरुको पाररश्रलमक िथा ववद्यािर् कमयचारी 
व्र्वस्थापन अनदुान 

९३६ 

103.   
माध्र्लमक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गजणि र ववज्ञान ववर्र्मा जशक्षण सहर्ोग 
अनदुान 

५३ 

104.   
माध्र्लमक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गजणि र ववज्ञान ववर्र्मा जशक्षण सहर्ोग 
अनदुान 

१०७ 

105.   
माध्र्लमक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गजणि र ववज्ञान ववर्र्मा जशक्षण सहर्ोग 
अनदुान 

२९६ 

106.   

माध्र्लमक िहका स्वीकृि दरवन्दीका जशक्षक, राहि अनदुान जशक्षक  िालग ििब 
भत्ता अनदुान (ववशेर् जशक्षा पररर्द् अन्िगयिका जशक्षक/कमयचारी, प्राववलधक धारका 
प्रजशक्षक समेि) 

२८६०० 

107.   ववद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन अनदुान १८४ 

10८.   ववद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन अनदुान १०३३ 

1०९.    ववद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन अनदुान ३७४ 

11०.   
ववद्यािर्मा शैजक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 

अनदुान 
१४५९ 

11१.   
ववद्यािर्मा शैजक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 

अनदुान 
४०२४ 
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11२.   
ववद्यािर्मा शैजक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 

अनदुान 
७१७ 

11३.   
शैजक्षक पहुँच सलुनजश्चििा, अनौपचाररक िथा वैकजल्पक जशक्षा कार्यक्रम (परम्परागि 
ववद्यािर्, वैकजल्पक ववद्यािर्, साक्षरिा र लनरन्िर जशक्षाका कार्यक्रम समेि) 

२०१ 

11४.   
शैजक्षक पहुँच सलुनजश्चििा, अनौपचाररक िथा वैकजल्पक जशक्षा कार्यक्रम (परम्परागि 
ववद्यािर्, वैकजल्पक ववद्यािर्, साक्षरिा र लनरन्िर जशक्षाका कार्यक्रम समेि) 

३६ 

11५.   
शैजक्षक पहुँच सलुनजश्चििा, अनौपचाररक िथा वैकजल्पक जशक्षा कार्यक्रम (परम्परागि 
ववद्यािर्, वैकजल्पक ववद्यािर्, साक्षरिा र लनरन्िर जशक्षाका कार्यक्रम समेि) 

७३ 

11६.   संस्थागि क्षमिा ववकास, परीक्षा सञ्चािन एवम ्ववद्याथी मलु्र्ाङ्कन ३९५ 

11७.   संस्थागि क्षमिा ववकास, परीक्षा सञ्चािन एवम ्ववद्याथी मलु्र्ाङ्कन ७० 

11८.   संस्थागि क्षमिा ववकास, परीक्षा सञ्चािन एवम ्ववद्याथी मलु्र्ाङ्कन १४३ 

1१९.   
सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि ववद्याथीहरुका िालग छात्रबजृत्त  

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 
१६४ 

12०.   
सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि ववद्याथीहरुका िालग छात्रबजृत्त  

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 
२९० 

12१.   
सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि ववद्याथीहरुका िालग छात्रबजृत्त  

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 
६८६ 

12२.   आधारभिू िथा आकजस्मक स्वास्थ्र् सेवाको िालग और्लध खररद १९४० 

12३.   
हात्तीपाइिे रोग लबरुद्धको आम और्लध सेवन अलभर्ान (MDA) सञ्चािन  

(१५ जजल्िाका १९० पालिकाहरु) 
७५५ 

12४.   जनिा आवास लनमायण लनरन्िरिा कानेपोखरी गाउँपालिका २ नं. वडा ४००० 

12५.   
सरुजक्षि नागररक आवास कार्यक्रम: प्रदेश नं. १ को मोरङ जजल्िा क्षेत्र नं. २ 
अन्िगयि कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. १, २, ३ मा  334  वटा (क्रमागि) 

६४८१ 

12६.   
सरुजक्षि नागररक आवास कार्यक्रम: प्रदेश नं. १ को मोरङ जजल्िा क्षेत्र नं. ३ 
अन्िगयि कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७ मा 259 वटा (क्रमागि) 

३९१९ 

12७.   
केन्रबाट छनौट भएका नमनुा ववद्यािर्, ववशेर् ववद्यािर्को क्रमागि भवन लनमायण 
िथा कक्षा ११ स्िोन्नलि भएका प्राववलधक धार ववद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनदुान 

६५०० 

12८.   Inj.Oxytocin भण्डारणका िालग ILR Refrigerator खररद ४०० 

1२९.   
केन्रबाट छनौट भएका नमनुा ववद्यािर्,ववशेर् ववद्यािर्को क्रमागि भवन लनमायण 
िथा कक्षा ११ स्िोन्नलि भएका प्राववलधक धार ववद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनदुान 

१२०० 

13०.   
नवीकरणीर् ऊजाय प्रवलध जडान (वार्ोग्र्ाँस/ववद्यिुीर् चिुो/सधुाररएको चिुो/सौर्य 
ऊजाय) 

८०० 

13१.   
रोजगार सेवा केन्रको सदुृवढकरण (कम््रू्टर, फलनयचर वफक्चसय, क्र्ामरा, अन्र् 
ववद्यिुीर् उपकरण) 

३०० 

13२.   कानेपोखरी कृवर् वजार (लनरन्िरिा) कानेपोखरी गाउँपालिका ७ २५०० 

13३.   चालिस वविे ििेटोि सडक, वडा नं. ५ ६००० 
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13४.   

बहत्तरवविे झो.प.ु , कलडर्ा खोिा ट्रस झो.प,ु डाँसखोिा,  करीर्ा खोिा झो प ु
कानेपोखरी ३, डाँसखोिा वडा नं ४ र पथरी शलनश्चरे ८ ररर्ीदेव टोि, पिुिी चेक 
जचसाङ खेिा कानेपेखरी ५ 

२३०० 

13५.   
केन्रबाट छनौट भएका नमनुा ववद्यािर्,ववशेर् ववद्यािर्को क्रमागि भवन लनमायण 
िथा कक्षा ११ स्िोन्नलि भएका प्राववलधक धार ववद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनदुान 

२४०० 

13६.   खेिकुद पूवायधार लनमायण वडा नं. ५ ८०० 

८०११३५०२५१२  संिीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (ववशरे् अनदुान)   

13७.   केरौन कािीकोशी खानेपानी र्ोजना ववस्िार १०००० 

13८.   जशक्षा लबकास माध्र्लमक ववद्यािर् भवन पूवायधार लनमायण १०००० 

८०११३५०२५१३  संिीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (समपूरक अनदुान)   

1३९.   ट्रान्सलमटर चोक-िुिो लधमािगाउँ-बर्रवन सडक कािोपते्र ८००० 

८०११३५०२५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (सशिय अनदुान)   

14०.   िैवङ्गक वहंसा लनवारणका िालग स्थानीर् िहमा संरक्षण कोर् सञ्चािन अनदुान ५० 

14१.   अपाङ्गिा रोकथाम िथा पूनस्थायपना कार्यक्रम ६३९ 

14२.   बािवववाह अन्त्र्का िालग वकशोरी सशजक्तकरण कार्यक्रम ७३ 

८०११३५०२५२३ प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (समपूरक अनदुान)   

14३.   िरुिरुा चोकदेजख कोिटोि जाने सडक स्िरोन्निी आर्ोजना ५००० 

14४.   दिेिी धाबीटोि, नारार्णचोक पूवयको सडक कािोपते्र आर्ोजना ५००० 

जम्मा (अनसूुची २) 262762 

कुि जम्मा (अनसूुची १+अनसूुची २) ५७५२३८ 
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८. कानपेोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ 
गाउँ सभा अलधवेशनबाट पाररि लमलिः २०७९।०३।१० 

गाउँपालिका अध्र्क्षज्रू्बाट प्रमाणीकरण लमलिः २०७९।०३।१३ 

कानेपोखरी राजपत्रमा प्रकाजशि लमलिः २०७९।०३।२३ 

 

प्रस्िावनाः कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७९।८० को अथय सम्बन्धी प्रस्िाविाई कार्ायन्वर्न गनयको लनलमत्त 
स्थानीर् कर िथा शलु्क संकिन गने, छुट ठदने िथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनिे र्ो ऐन बनाएको छ। 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ो ऐनको नाम "कानेपोखरी गाउँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९" रहेको छ। 

 (२) र्ो ऐन आलथयक वर्य २०७९।०८० देजख िागू हनुेछ। 

२. सम्पत्ती करः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ५५ बमोजजम िर र सो िरिे चचेको जग्गामा सम्पजत्त 
कर िगाउन ुपने भनी व्र्वस्था भएकोमा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सम्पूणय िरको मलु्र् ह्रास कट्टी गनय ित्काि सम्भव 
हनुे नदेजखएकािे आगामी ठदनमा उक्त ववर्र्िाई क्रमशः सम्बोधन गदै िैजानका िालग हाििाई प्रत्रे्क िरको 
वगीकरण गदै िरधरुीका आधारमा अनसूुची १ बमोजजम सम्पजत्त कर असूि गररनेछ। 

३. भलूम कर (मािपोि): गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनसूुची २ बमोजजम भलूम कर (मािपोि) िगाइने र असूि उपर गररनेछ।  

४. िर वा जग्गा वहाि करः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जक्त वा संस्थािे भवन, िर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, 
छ्पर, जग्गा वा पोखरी परैु वा आंजशक िवरिे वहािमा ठदएकोमा अनसूुची ३ बमोजजम िर वा जग्गा वहाि कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ। 

५. बहाि लबटौरी शलु्कः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र आफूिे लनमायण, रेखदेख वा सञ्चािन गरेको हाट, बजार वा 
पसि वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग वापि ्अनसूुची ४ बमोजजम बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र 
असिु उपर गररनेछ। 

६. व्र्वसार् करः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा अनसूुची ५ बमोजजम व्र्वसार् कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ। 

७. सवारी साधन करः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र दिाय भएका सवारी साधनमा अनसूुची ६ बमोजजम सवारी साधन कर िगाइने 
र असिु उपर गररनेछ। िर, प्रदेश कानून स्वीकृि भई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही 
बमोजजम हनुेछ। 

८. ववज्ञापन  करः गाउँपालिका क्षते्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुची ७ बमोजजम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ। िर, प्रदेश कानून स्वीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजजम हनुेछ। 

९. ववशेर्ज्ञ परामशय िथा व्र्वसावर्क सेवाः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका ववशेर्ज्ञ परामशय िथा व्र्वसावर्क सेवामा अनसूुची 
८ बमोजजम कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। िर, प्रदेश कानून स्वीकृि भई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थामा सोही बमोजजम हनुेछ। 

१०. मनोरञ्जन करः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे मनोरञ्जनाात्मक व्र्वसार् सञ्चािनमा अनसूुची ९ बमोजजम मनोरञ्जन कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ। िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा 
सोही बमोजजम हनुेछ। 



कानेपोखरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट 
 

 

पषृ्ठ 63 

११. सेवा, शलु्क, दस्िरुः गाउँपालिकािे लनमायण, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुची १० मा उजल्िजखि स्थानीर् 
पूवायधार र उपिब्ध गराइएको र अन्र् सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्र्वस्था भए अनसुार दिाय, लसफाररस, 
शलु्क, दस्िरु िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. हाट बजार करः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे हाट बजारमा अनसूुची ११ बमोजजमको हाटबजार कर िगाइने र असिु 
उपर गररनेछ। िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजजम 
हनुेछ। 

१३. दण्ड, जररवाना िथा सजार् र परुस्कारः िोवकएका कर, दस्िरु, सेवा, शलु्क िोवकएको समर्सीमा लभत्रमा नबझुाएमा 
िथा अन्र् स्थानीर् िहका लनर्महरु पािना नगरेमा अनसूुची १२ बमोजजम दण्ड जररवाना िथा सजार् िगाइने र 
असिु उपर गररनेछ। उपरोक्त बमोजजम दण्ड जररवाना िथा सजार् असिुीमा सहर्ोग गने सरोकारवािा पक्षिाई 
गाउँ सभाको लनणयर् बमोजजम परुस्कार समेि प्रदान गनय सवकनेछ। िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो कानूनमा 
अन्र्था भएको अवस्थामा सोही बमोजजम हनुेछ। 

१४. कर छुटः र्स ऐन बमोजजम कर लिने दावर्त्व भएका व्र्जक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको कर छुट ठदईने 
छैन। िर, गाउँ सभा अलधवेशनको लनणयर्िे कर छुट ठदने भनी उल्िेख गरेकोमा सोही बमोजजम हनुेछ। 

१५. प्रोत्साहन सम्बन्धी व्र्वस्थाः राजस्वको दार्रा अलभववृद्ध गनय एवम ्कर संकिन कार्यमा पररचािन हनु ेव्र्जक्त वा 
लनकार् वा कमयचारी वा जनप्रलिलनलधिाई कार्यपालिकािे लनणयर् गरी उपर्कु्त प्रोत्साहन ठदन सक्नेछ। 

१६. राजश्व संकिन सम्बन्धी प्रमखु दावर्त्वः (१) र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट 
असिु गररन ेराजश्वका हकमा राजश्व हेने शाखा प्रमखु िथा सम्बजन्धि शाखा/उपशाखाका कमयचारीको राजस्व संकिन 
सम्बन्धी प्रमखु दावर्त्व हनुेछ। 

(२) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका वडा कार्ायिर्बाट असूि गररने राजस्वका हकमा सम्बजन्धि वडाका वडा सजचविे 
स्वीकृि राजस्व दरबन्दी बमोजजमको राजस्व सम्बजन्धि सेवाग्राहीबाट संकिन गरेर राजस्व भौचर समेि संिग्न राखी 
आफ्नो वडाका वडा अध्र्क्ष समक्ष प्रचलिि कानून बमोजजम जारी हनुे लसफाररसका पत्रहरु िर्ार गरी पेश गनुय 
पनेछ। 

(३) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका वडाका वडा अध्र्क्षहरुिे समेि उपदफा (२) मा उजल्िजखि प्रकृर्ा पूरा भए/नभएको 
हेदै सम्बजन्धि सेवाग्राहीिे लिनुय वा बझुाउन ुपने राजस्व रकम लिरेको िहर भएमा मात्र प्रचलिि कानून बमोजजमका 
लसफाररस पत्रहरु लनर्मानसुार जारी गनुय पनेछ। 
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अनसूुची १ 

सम्पजत्त कर 
 

क्र.सं. 

 

िरको बनौट 
आ.व. २०७९।०८० का 

िालग पाररि दर रु. 
 

कैवफर्ि 

१ फुसको िर ००।००  
 
 

र्ो कर 
सम्बजन्धि 

वडा 
कार्ायिर्बाटै 

असूि 
गररनेछ। 

२ जस्िापािािे छाएको काि/सेण्टरबेराको िर  ५०।०० 
३ जस्िापािािे छाएको भ ुँईििे पक्की िर १०0।०० 
४ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की िर भ ुँईििे २००।०० 
५ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की िर दईुििे ३५०।०० 
६ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की िर िीन ििे वा सोभन्दा 

मालथ 
५००।०० 

७ कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की िर भ ुँईििे १५0।०० 
८ कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की िर दईुििे २५०।०० 
९ कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की िर िीन ििे वा सोभन्दा 

मालथ 
३५०।०० 

१० कृवर् र िरेि ु उद्योग प्रर्ोजनका िालग लनलमयि 
िर/गोि/खोर/टहरा 

०।०० 

रष्टव्र्ः अजिल्िा आलथयक वर्यहरुका िालग लनधायरण गररएको सम्पजत्त कर (िरधरुीको मात्र) लिनय बाँकी रहेका करदािाहरु 
बक्र्ौिा रकम लिनय आउँदा जररवाना वापिको रकम नलिई र्स ऐनिे लनधायरण गरेको दर र पद्वलि बमोजजम नै जलि 
वर्यको सम्पजत्त कर (िरधरुीको मात्र) संकिन हनु बाँकी हो त्र्लिनै वर्यका िालग सम्पजत्त कर (िरधरुीको मात्र) 

लिइनेछ। 

अनसूुची २ 
भलूम कर (मािपोि) 

 

क्र.सं. 

 

जग्गाको वगीकरण 
आ.व. २०७९।०८० 
का िालग पाररि दर रु. 

 

कैवफर्ि 

१ नं. वडालभत्रः 
१. कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि 

कठ्ठा एक सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गाको प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका 
दरिे 

 
 
 
 

र्ो कर सम्बजन्धि 
वडा कार्ायिर्बाटै 
असूि गररनेछ। २. ग्राभेि सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि 

कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे  
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३. सडकिे नछोएको लभत्री खेिीर्ोग्र् जलमनिाई प्रलि कठ्ठा 
िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

४. खोिा/बगरको जग्गा प्रलि कठ्ठा दश रुपैंर्ाका दरिे   

२ नं. वडालभत्रः 
५. कानेपोखरी-रंगेिी कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी 

प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् पचास रुपैंर्ाका दरिे 
(िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रलि कठ्ठा चािीस रुपैंर्ा दरिे 

  
 
 
 
 
 

र्ो कर सम्बजन्धि 
वडा कार्ायिर्बाटै 
असूि गररनेछ। 

६. कानेपोखरी-रंगेिी सडक बाहेकको कािोपते्र सडकिे 
छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् 
रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको 
बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

७. ग्राभेि सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि 
कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

८. सडकिे नछोएको लभत्री खेिीर्ोग्र् जलमनिाई प्रलि कठ्ठा 
िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

९. खोिा/बगरको जग्गा प्रलि कठ्ठा दश रुपैंर्ाका दरिे   

३ नं. वडालभत्रः 
१०. रमाइिो-दोहमना कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी 

प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् पच्चीस रुपैंर्ाका 
दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी 
जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे 

  
 
 

र्ो कर सम्बजन्धि 
वडा कार्ायिर्बाटै 
असूि गररनेछ। ११. रमाइिो-दोहमना कािोपते्र सडक बाहेकको कािोपते्र 

सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा 
एक सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही 
जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

१२. ग्राभेि सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि 
कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

१३. सडकिे नछोएको लभत्री खेिीर्ोग्र् जलमनिाई प्रलि कठ्ठा 
िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

१४. खोिा/बगरको जग्गा प्रलि कठ्ठा दश रुपैंर्ाका दरिे   
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४ नं. वडालभत्रः 
१५. कानेपोखरी-रंगेिी सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको 

जग्गा प्रलि कठ्ठा दईु सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको 
मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा सािी रुपैंर्ा 
दरिे 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र्ो कर सम्बजन्धि 
वडा कार्ायिर्बाटै 
असूि गररनेछ। 

१६. रमाइिो-दोहमना कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी 
प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् पचास रुपैंर्ाका दरिे 
(िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रलि कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे 

 

१७. क्र.सं. १५ र १६ मा उजल्िजखि कािोपते्र सडक बाहेक 
अन्र् कािोपते्र सडकिे छोएका िर/िडेरी प्रर्ोजनको 
जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको 
मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस 
रुपैंर्ाका दरिे 

 

१८. ग्राभेि सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि 
कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

१९. सडकिे नछोएको लभत्री खेिीर्ोग्र् जलमनिाई प्रलि कठ्ठा 
िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

२०. खोिा/बगरको जग्गा प्रलि कठ्ठा दश रुपैंर्ाका दरिे   

५ नं. वडालभत्रः 
२१. जहदा-भौसाबारी-सनु्दरबस्िी कािोपते्र सडकिे छोएको 

िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् पचास 
रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको 
बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा पचास रुपैंर्ा दरिे 

  
 
 
 
 
 
 

र्ो कर सम्बजन्धि 
वडा कार्ायिर्बाटै 
असूि गररनेछ। 

२२. क्र.सं. २१ देजख बाहेकको अन्र् कािोपते्र सडकिे छोएका 
िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् रुपैंर्ाका 
दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी 
जग्गा प्रलि कठ्ठा चािीस रुपैंर्ा दरिे 

 

२३. ग्राभेि सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि 
कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

२४. सडकिे नछोएको लभत्री खेिीर्ोग्र् जलमनिाई प्रलि कठ्ठा 
िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

२५. खोिा/बगरको जग्गा प्रलि कठ्ठा दश रुपैंर्ाका दरिे   
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६ नं. वडालभत्रः 
२६. कानेपोखरी-रंगेिी सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको 

जग्गा प्रलि कठ्ठा दईु सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको 
मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा सािी 
रुपैंर्ाका दरिे 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र्ो कर सम्बजन्धि 
वडा कार्ायिर्बाटै 
असूि गररनेछ। 

२७. रमाइिो-दोहमना कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी 
प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा दईु सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा 
सािी रुपैंर्ाका दरिे 

 

२८. रंगेिी-कानेपोखरी कािोपते्र सडकबाट पूवय भिवुा 
खोिासम्म कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको 
जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा 
पचास रुपैंर्ा दरिे 

 

२९. रंगेिी-कानेपोखरी कािोपते्र सडकबाट पजश्चम कािीकोशी 
खोल्सीसम्म कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी 
प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा दईु सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा 
सािी रुपैंर्ा दरिे 

 

३०. मालथ उजल्िजखि देजख बाहेक अन्र् कािोपते्र सडकिे 
छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् 
रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको 
बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा चािीस रुपैंर्ा दरिे 

 

३१. रमाइिो बजारक्षेत्र लभत्रका ग्राभेि सडकिे छोएका 
िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् रुपैंर्ाका 
दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी 
जग्गा प्रलि कठ्ठा पचास रुपैंर्ा दरिे 

(रष्टव्र्ः बदु्वचोक देजख दजक्षण ४ नं. वडाको सीमासम्म 
कािीकोशी पूवय भिवुा सकुुना पजश्चमको क्षेत्रिाई रमाइिो 
बजार क्षेत्र भलननेछ) 

 

३२. ग्राभेि सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि 
कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

३३. सडकिे नछोएको लभत्री खेिीर्ोग्र् जलमनिाई प्रलि कठ्ठा 
िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

३४. खोिा/बगरको जग्गा प्रलि कठ्ठा दश रुपैंर्ाका दरिे   
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७ नं. वडालभत्रः 
35. कानेपोखरी-रंगेिी कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी 

प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा दईु सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा 
पचास रुपैंर्ा दरिे 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र्ो कर सम्बजन्धि 
वडा कार्ायिर्बाटै 
असूि गररनेछ। 

36. कानेपोखरी-रंगेिी कािोपते्र सडकिे छोएको जग्गा बाहेक 
अन्र् कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको 
जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको 
मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा चािीस 
रुपैंर्ाका दरिे 

 

37. आइिबारे बरगाछी बजार क्षेत्रलभत्रका ग्राभेि सडकिे 
छोएका िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा एक सर् 
रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको 
बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा पैिीस रुपैंर्ा दरिे 

 

38. मालथ उजल्िजखि बाहेक ग्राभेि सडकिे छोएको िर/िडेरी 
प्रर्ोजनको जग्गा प्रलि कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्मको मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा 
िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

39. सडकिे नछोएको लभत्री खेिीर्ोग्र् जलमनिाई प्रलि कठ्ठा 
िीस रुपैंर्ाका दरिे 

 

40. खोिा/बगरको जग्गा प्रलि कठ्ठा दश रुपैंर्ाका दरिे   
रष्टव्र्ः अजिल्िा आलथयक वर्यहरुका िालग लनधायरण गररएको मािपोि (भलूमकर) लिनय बाँकी रहेका करदािाहरु बक्र्ौिा 
रकम लिनय आउँदा जररवाना वापिको रकम नलिई र्स ऐनिे लनधायरण गरेको दर र पद्वलि बमोजजम नै जलि वर्यको 
भलूम कर (मािपोि) संकिन हनु बाँकी हो त्र्लिनै वर्यका िालग भलूमकर (मािपोि) लिइनेछ। 

अनसूुची ३ 
िर वा जग्गा वहाि कर 

क्र.सं. िर वा जग्गा बहाि कर आ.व. २०७९।०८० का िालग पाररि दर रु. कैवफर्ि 

१. संस्थागि (िर) सम्झौिा रकमको दश प्रलिशि रकम।  
२. व्र्जक्तगि (िर) सम्झौिा रकमको एक प्रलिशि।  
३. संस्थागि (जग्गा) सम्झौिा रकमको एक प्रलिशि रकम।  
४. व्र्जक्तगि (जग्गा) सम्झौिा रकमको शनु्र् दशमिव पाँच प्रलिशि रकम  
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अनसूुची ४ 

बहाि लबटौरी शलु्क (सावयजलनक जग्गामा बनकेा िर) 
 

क्र.सं. 

 

िरको वनोट 
आ.व. २०७९।०८० का िालग पाररि दर रु.  

कैवफर्ि बजार क्षेत्र बजार क्षेत्र बाहेक 
१. फुसको िर ००।०० ००।००  

 
 
 
 
 
 
 

सम्बजन्धि 
वडा 

कार्ायिर्बाट 
र्ो राजस्व 
संकिन 
गररनेछ। 

२. कृवर् र िरेि ुउद्यम प्रर्ोजनका िालग 
लनलमयि गोि/खोर/टहरािाई 

0०।०० 0०।०० 

३. जस्िापािािे छाएको काि/सेण्टरबेराको 
िर  

५0।०० २५।०० 

४. जस्िापािािे छाएको भ ुँईििे पक्की िर 75।०० ३५।०० 
५. कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की िर 

भ ुँईििे 
125।०० ७५।०० 

६. कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की िर 
दईुििे 

२50।०० १५०।०० 

७. कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की िर 
िीन ििे वा सोभन्दा मालथ 

३५०।०० 200।०० 

८. कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की िर 
एकििे 

१००।०० ५०।०० 

९. कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की िर 
दईुििे 

२००।०० १००।०० 

१०. कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की िर 
िीन ििे वा सोभन्दा मालथ 

३००।०० १५०।०० 

बहाि लबटौरी शलु्क (सावयजलनक जग्गा) 
क्र.सं. जग्गाको वगीकरण आ.व. २०७९।०८० का िालग 

पाररि दर रु. 
कैवफर्ि 

१. कािोपते्र सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा 
प्रलि कठ्ठा पचास रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको 
मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गाको प्रलि कठ्ठा बीस 
रुपैंर्ाका दरिे 

 

२. ग्राभेि सडकिे छोएको िर/िडेरी प्रर्ोजनको जग्गा 
प्रलि कठ्ठा पच्चीस रुपैंर्ाका दरिे (िीन कठ्ठासम्मको 
मात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रलि कठ्ठा पन्र 
रुपैंर्ाका दरिे 

 

३. सडकिे नछोएको लभत्री खेिीर्ोग्र् जलमनिाई प्रलि 
कठ्ठा पन्र रुपैंर्ाका दरिे 
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४. खोिा/बगरको जग्गा प्रलि कठ्ठा पाँच रुपैंर्ाका दरिे   
रष्टव्र्ः अजिल्िा आलथयक वर्यहरुका िालग लनधायरण गररएको बहाि ववटौरी शलु्क लिनय बाँकी रहेका करदािाहरु वक्र्ौिा 
रकम लिनय आउँदा जररवाना वापिको रकम नलिई र्स ऐनिे लनधायरण गरेको दर र पद्वलि बमोजजम नै जलि वर्यको 
शलु्क संकिन हनु बाँकी हो त्र्लिनै वर्यका िालग बहाि लबटौरी शलु्क लिने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

अनसूुची ५ 
व्र्वसार् कर  

(करदािा स्वरं्िे पेश गरेको पुजँी िगानीका आधारमा सबै प्रकृलिको व्र्वसार्को िालग) 

क्र.सं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का 
िालग पाररि दर रु. 

१. रु. २५ हजारभन्दा कम पुजँी िगानी भएको व्र्वसार्को हकमा ५०।०० 

२. रु. २५ हजार देजख रु. ५० हजारसम्म पुँजी िगानी भएको व्र्वसार्को 
हकमा 

१००।०० 

३. रु. ५० हजार देजख रु. १ िाखसम्म पुजँी िगानी भएको व्र्वसार्को हकमा 15०।०० 

४. रु. १ िाख देजख रु. ३ िाखसम्म पुजँी िगानी भएको व्र्वसार्को हकमा 20०।०० 

५. रु. ३ िाख देजख रु. ५ िाखसम्म पुजँी िगानी भएको व्र्वसार्को हकमा 25०।०० 

६. रु. ५ िाख देजख रु. १० िाखसम्म पुँजी िगानी भएको व्र्वसार्को हकमा 50०।०० 

७. रु. १० िाख देजख रु. २० िाखसम्म पुँजी िगानी भएको व्र्वसार्को 
हकमा 

1,00०।०० 

८. रु. २० िाख देजख रु. ५० िाखसम्म पुँजी िगानी भएको व्र्वसार्को 
हकमा 

1,5००।०० 

९. रु. ५० िाख देजख रु. १ करोडसम्म पुजँी िगानी भएको व्र्वसार्को 
हकमा 

2,0००।०० 

१०. रु. १ करोडभन्दा मालथ पुँजी िगानी भएको व्र्वसार्को हकमा 2,५००।०० 

अनसूुची ६ 
सवारी साधन कर 

क्र.सं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का िालग पाररि दर रु. 
प्रदेश कानून बमोजजम हनुेछ। 

अनसूुची ७ 
ववज्ञापन कर 

क्र.सं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का िालग पाररि दर रु. कैवफर्ि 
१. पूवय-पजश्चम महेन्र िोकमागय प्रलि 

वगय वफट  

➢ ववद्यिुीर् बोडय रु. १०० प्रलि वगय वफट 

➢ होलडयङ बोडय रु. ५० प्रलि वगय वफट 
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अनसूुची ८ 

ववशेर्ज्ञ परामशय िथा व्र्वसावर्क सेवा (नवीकरण सवहि) 
 

क्र.सं. 

 

वववरण 
आ.व. २०७९।०८० का िालग पाररि 

दर रु. 
 

कैवफर्ि 

१. जचवकत्सक (स्वास्थ्र् र पश)ु १,०००।००  
२. कानून व्र्वसार्ी अलधवक्ता १,०००।००  
३. कानून व्र्वसार्ी अलभवक्ता ७००।००  
४. िेखापढी व्र्वसार्ी ५००।००  
५. क वगयको िेखापरीक्षक  २,०००।००  
६. ख वगयको िेखापरीक्षक  १,५००।००  
७. ग वगयको िेखापरीक्षक  १,०००।००  
८. ि वगयको िेखापरीक्षक  ५००।००  
९. क वगयको लनमायण व्र्वसार्  २०,०००।००  
१०. ख वगयको लनमायण व्र्वसार्  १५,०००।००  
११. ग वगयको लनमायण व्र्वसार्  १५,०००।००  
१२. ि वगयको लनमायण व्र्वसार्  ५,०००।००  
१३. ववमा एजेण्ट ववदेशी ५,०००।००  
१४. ववमा एजेण्ट स्वदेशी २,५००।००  
१५. ववमा अलभकिाय स्थानीर् ५००।००  

 

➢ ग्िो साइन बोडय रु. ५० प्रलि वगय वफट 

➢ लभते्त िेखन रु. २० प्रलि वगय वफट 

२. 

कानेपोखरी-रङ्गेिी सडक  

➢ ववद्यिुीर् बोडय रु. ३० प्रलि वगय वफट 

➢ होलडयङ बोडय रु. २० प्रलि वगय वफट 

➢ ग्िो साइन बोडय रु. २० प्रलि वगय वफट 

➢ लभते्त िेखन रु. १० प्रलि वगय वफट 

 

३. 

रमाइिो-दोहमना सडक  

➢ ववद्यिुीर् बोडय रु. २० प्रलि वगय वफट 

➢ होलडयङ बोडय रु. १० प्रलि वगय वफट 

➢ ग्िो साइन बोडय रु. १० प्रलि वगय वफट 

➢ लभते्त िेखन रु. १० प्रलि वगय वफट 

 

४. मालथ उजल्िजखि बाहेक 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका अन्र् 

स्थान 

➢ ववद्यिुीर् बोडय रु. २० प्रलि वगय वफट 

➢ होलडयङ बोडय रु. १० प्रलि वगय वफट 

➢ ग्िो साइन बोडय रु. १० प्रलि वगय वफट 

➢ लभते्त िेखन रु. १० प्रलि वगय वफट 
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अनसूुची ९ 

मनोरञ्जन कर 

अनसूुची १० 

सेवा, शलु्क, दस्िरु 

लस.नं वववरण 
आ.व. २०७९।०८० का 

िालग पाररि दर रु. 
कैवफर्ि 

१. स्वास्थ्र् उपचार लसफाररस 00।00  
२. ववद्यिु लसफाररस 0०।००  
३. धारा जडान लसफाररस 0०।००  
४. छात्रवलृि लसफाररस 00।00  

५. ववपन्न ववद्याथी लसफाररस 00।00  

६. अपाङ्गिा लसफाररस 00।00  

७. आलथयक अवस्था कमजोर वा ववपन्निा प्रमाजणि 00।00  

८. कोटयफी लमनाहा लसफाररस 0०।००  
९. साधारण लसफाररस २००।००  
१०. नािा प्रमाजणि (नेपािी) ३५०।००  
११. नािा प्रमाजणि (अंग्रजेी) 1,200।00  

१२. 
सजयलमन (नामसारी, मोवह िगि कट्टा र पेन्सन पट्टा 
सम्बन्धी) 

5००।००  

१३. सजयलमन (मालथ उजल्िजखि बाहेकको हकमा) 300।00  
१४. नागररकिा लसफाररस १००।००  
१५. संस्था दिाय लसफाररस 5००।००  

१६. 
जन्म/मतृ्र्/ुवववाह/जीववि/अवववावहिा लमलि प्रमाजणि 
(नेपािी) 

३५०।००  

क्र.सं. वववरण 
आ.व. २०७९।०८० का िालग 

पाररि दर रु. 
१. जादू,सकय स,चटक,वपङ िथा लमनी मेिा १० ठदनसम्म रु. ३,०००।०० 

२. जादू,सकय स,चटक,वपङ िथा लमनी मेिा १० ठदनभन्दा मालथ २० 
ठदनसम्म 

रु. ६,०००।०० 

३. जादू, सकय स, चटक, वपङ िथा लमनी मेिा २० ठदनभन्दा मालथ प्रलि 
ठदन 

रु. १०,०००।०० 
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१७. 
 

जन्म/मतृ्र्/ुवववाह/जीववि/अवववावहिा लमलि प्रमाजणि 
(अंग्रजेी) 

1,200।00  

18. स्थार्ी बसोवास प्रमाजणि 25०।००  

१९. 

पञ्जीकरण दस्िरु (जन्म मतृ्र् ुवववाह बसाईसराई सम्बन्ध 
लबच्छेद िटनादिाय ३५ ठदन सम्म लनःशलु्क) सो अवधी 
नािी िटना दिाय गनय आएमा सेवा शलु्क िथा वविम्ब 
शलु्क 

वविम्ब २००।००  

प्रलिलिवप ५००।००  

२०. काि लमिको लसफाररस २,०००।००  
२१. प्रलिलिपी प्रमाजणि प्रलि पाना 5।०० प्रलि पाना 
२२. जग्गा नामासारी प्रलिकठ्ठा  150।00  
२३. अचि सम्पजत्त मूल्र्ाङ्कन प्रलि िाख २००।०० कुि मूल्र्ाङ्कन बढी 

आएिा पलन बढीमा रु. 

१०,०००।०० सम्म 
मात्र लिइन े

२४. आम्दानी मूल्र्ाङ्कन प्रमाजणि प्रलि िाख १००।०० 

२५. िर सारेर अन्र्त्र िैजाने प्रलि ट्याक्टर १,२००।००  
२६. मोवह िगि कट्टा लसफाररस प्रलि कट्ठा ५००।००  
२७. िर कार्म लसफाररस ५0०।००  
२८. आलथयक अवस्था बलिर्ो वा सम्पन्निा प्रमाजणि ५००।००  
२९. जीववि रहेको लसफाररस 200।00  

३०. 
दवैु नाम गरेको ब्र्जक्त एउटै हो भन्ने लसफाररस/फरक 
जन्म लमलि संशोधन लसफाररस 

200।00  

३१. व्र्वसार् बन्द लसफाररस 200।00  
३२. व्र्वसार् सञ्चािन नभएको लसफाररस 200।00  
३३. व्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफाररस 200।00  
३४. नावािक पररचर् पत्र लसफाररस १००।००  

३५. 
चौपार्ा सम्बन्धी लनकासी लसफाररस गाई गोरु राँगा भैसी 
प्रलि गोटा 

5०।००  

३६. 
चौपार्ा सम्बजन्ध लनकासी लसफाररस सुँगरु बाख्रा बोका 
खसी प्रलि गोटा 

25।००  

३७. 
चौपार्ा सम्बन्धी लनकासी लसफाररस सुँगरु बाख्राका पािा 
प्रलि गोटा 

१०।००  

३८. बाँस लनकासी (प्रलि ट र्ाक्टर) 500।00  
३९. बाँस लनकासी (प्रलि ट्रक) 1,250।00  
४०. व्र्वसार् दिाय लसफाररस (गाउँपालिकामा दिाय हनुे) 20०।००  

४१. 
व्र्वसार् दिाय लसफाररस  

(गाउँपालिका बाहेक अन्र्त्र लनकार्मा दिाय हनुे) 
५००।००  
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४२. उद्योग िाउँसारी लसफाररस २,0००।००  
४३. संस्थागि ववद्यािर् िाउँसारी लसफाररस ५००।००  
४४. आन्िररक वसाईसराई लसफाररस १००।००  
४५. संस्थागि ववद्यािर् सञ्चािन स्वीकृि/ कक्षा ववृद्ध लसफाररस १,00०।००  

४६. 
व्र्जक्तगि वववरण लसफाररस  

(जो जससँग सम्बजन्धि लसफाररस) 
20०।००  

४७. छुट जग्गा दिाय लसफाररस (प्रलि कट्ठा) ३००।००  
४८. संरक्षक लसफाररस ब्र्जक्तगि 20०।००  
४९. संरक्षक लसफाररस संस्थागि 500।००  
५०. नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म लसफाररस 2००।००  

५१. 
वडा कार्ायिर्को रोहबरमा गररने िेनदेन प्रमाजणि (रु. 
५ िाखभन्दा मलुनको) 

५००।००  

५२. 
वडा कार्ायिर्को रोहबरमा गररने िेनदेन प्रमाजणि (रु. 
५ िाखभन्दा मालथ रु. १० िाख मलुनको) 

१,०००।००  

५३. 
वडा कार्ायिर्को रोहबरमा गररने िेनदेन प्रमाजणि 
(रु.१० िाखभन्दा मालथ) 

१,५००।००  

५४. कोिा खोल्ने कार्य/ रोहवरमा बस्ने कार्य 20०।००  

५५. 
अन्र् कार्ायिर्को माग अनसुार वववरण खिुाई पिाउन े
कार्य 

20०।००  

५६. िर पािाि प्रमाजणि 2,00०।००  
५७. कागज/ मन्जरुीनामा प्रमाजणि 200।००  
५८. हकवािा वा हकदार प्रमाजणि 200।००  
५९. जग्गाधनी पूजाय हराएको लसफाररस 200।००  
६०. उजरुी दिाय न्र्ावर्क सलमलिमा ५०।००  
६१. लमिापत्र कागज दवैु पक्षबाट रू. २५०।०० का दरिे ५००।००  
६२. अंगीकृि नागररकिा लसफाररस १,०००।००  

६३. मोही बाँडफाँड लसफाररस प्रलि कठ्ठा 2००।००  

६४. वफल्डबकुमा भएको हकभोग िथा जोिभोगको लसफाररस 
प्रलि कठ्ठा 

२००।००  

६५. नहर बढी जग्गा दिाय सम्बन्धी लसफाररस प्रलि कठ्ठा ५००।००  

६६. चाररलत्रक लसफाररस नेपािी िथा अंग्रजेीमा २००।००  

६७. राविर् िथा सामदुावर्क वनको काि लनकासी शलु्क (कडा 
काि प्रलि क्र्लुबक वफट) 

१०।००  
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६८. राविर् िथा सामदुावर्क वनको काि लनकासी शलु्क 
(कुकाि प्रलि क्र्लुबक वफट) 

५।००  

६९. लनजी वनको काि लनकासी शलु्क (कुकाि काि प्रलि 
क्र्लुबक वफट) 

३।००  

७०. लनजी वन दिाय शलु्क 0०।००  

७१. सामदुावर्क वन िगार्िका ववलभन्न सामदुावर्क संि/संस्था 
दिाय लसफाररस शलु्क (गाउँपालिका बाहेक अन्र्त्र 
लनकार्मा दिाय हनुे) 

५००।००  

७२. िरनक्सा लनमायण गनय गाउँपालिकामा सचुीकृि हनुे 
कन्सल्टेन्सीिाई दिाय िथा नवीकरण दस्िरु 

१५,०००।००  

७३. कार्ायिर्मा सचुीकृि हनु चाहने व्र्वसार्/फमय सचुीकृि 
दिाय शलु्क 

३००।००  

७४. नदीजन्र् सामग्रीको स्टक प्रमाजणि दस्िरु (प्रलि वगय वफट) १।००  

मालथ उजल्िजखि बाहेक अन्र् ववधामा लसफाररस दस्िरु वा शलु्क वा राजस्व लिनपुने भएमा गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर्िे 
राजस्वको दर िोकी लिनेछ र त्र्स्िो दर गाउँ सभा अलधवेशनबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ। 

कृवर्/पश ुसेवा/सहकारी संस्थाहरु दिाय, नवीकरण शलु्क 

नोटः वडा कार्ायिर्बाट दिाय िथा नवीकरण भएको उपरोक्त फमयहरुिाई गाउँपालिकामा पनुः दिाय िथा नवीकरण गनुयपने 
छैन। 

िरबाटो लसफाररस दस्िरु 

क्र.सं. जग्गा रहेको स्थान 

१ 
क
ठ्ठा
सम्

म 

1-
३ 

क
ठ्ठा
 

सम्
म 

३-
5 

क
ठ्ठा
सम्

म 

5-
10

 
क
ठ्ठा
सम्

म 

10
 क

ठ्ठा
-१

 
लब
िा
सम्

म 

१ 
लब
िा
 भ

न्द
ा 

बढ
ी 

कै
वफ

र्ि
 (रु

.)
 

१. 
कानेपोखरी-रङ्गेिी, 
रमाइिो-दोहमना 

800।०० 1,000।०० 1,200।०० 1,400।०० 1,600।०० 100।०० १ लबिा 
भन्दा 

क्र.सं वववरण आ.व. २०७९।०८० का 
िालग पाररि दर रु. 

१. कृवर्/पशपुािन व्र्वसार् दिाय शलु्क रु. २००।00 

2. कृवर्/पशपुािन व्र्वसार् नवीकरण शलु्क प्रलिवर्य रु. १००।00 

3. कृवर्/पशपुािन सम्बन्धी गररने सम्पूणय लसफाररसहरु 00।00 
4. पशसेुवा शाखाबाट लिईदै आएको पशपुन्छी दिाय शलु्क 00।00 
5. कृर्क समूह, सलमलि दिाय शलु्क 00।00 
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सडकिे छोएको 
जग्गा र रमाइिो 
बजार क्षेत्रलभत्रका 

जग्गा 

मालथको 
हकमा प्रलि 
कठ्ठा िागू 
हनुे। 

2. 

कानेपोखरी-रङ्गेिी, 
रमाइिो-दोहमना 
सडकिे छोएको 
जग्गाबाहेक 
गाउँपालिका 

क्षेत्रलभत्रका अन्र् 
कािोपते्र सडकिे 
छोएको क्षेत्रका 

जग्गा 

600।०० 800।०० 1,000।०० 1,200।०० 1,400।०० 80।०० 

3. 

कािोपते्र सडक 
बाहेकका अन्र् 
सडकिे छोएको 

जग्गा  

500।०० 600।०० 700।०० 800।०० 1,000।०० 50।०० 

४ 
सडकिे नछोएको 

लभत्री जग्गा 

५०।०० १००।०० 400।०० 600।०० 800।००  १ लबिाभन्दा 
मालथ प्रलि लबिा 

रु. 
1100।०० 

चार वकल्िा लसफाररस दस्िरु 
क्र.सं. जग्गाको क्षते्रफि दस्िरु रु. कैवफर्ि 
१. ५ कठ्ठा सम्म ५00।००  

2. 5 कठ्ठा देजख १ लबगाहा सम्म ६०0।००  

3. १ लबगाहा भन्दा बढी ७00।००  

अलमन दस्िरु  

क्र.सं. जग्गा रहेको स्थान 
सबै खण्डका 
िालग एकमषु्ठ 
अलमन शलु्क 

प्रलि कठ्ठा 
रु. कै

वफ
र्ि

 

१. 
कानेपोखरी-रंगेिी, रमाइिो-दोहमना सडक 
खण्डिे छोएको क्षेत्र र रमाइिो बजार 

क्षेत्रलभत्रका जग्गा 

रु. 
१,०00।०० 

 
२००।००  

अलमन दस्िरु वापि ्
संकिन भएको 

राजस्वको पाँच प्रलिशि 
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2. 
कानेपोखरी-रंगेिी र रमाइिो-दोहमना सडक 
बाहेक गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका कािोपते्र 

सडकिे छोएका जग्गा 
150।०० 

शलु्क बराबरको रकम 
अलमनिाई प्रोत्साहन 
स्वरुप उपिब्ध 
गराइनेछ। 

3. 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका कािोपते्र बाहेक अन्र् 

सडकिे छोएका जग्गा 
100।०० 

४. 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सडकिे नछोएको लभत्री 

जग्गाहरु 
50।०० 

उदाहरणको िालग क्र.सं. ४ को समहुलभत्र पने कुनै जग्गाधनीिे गाउँपालिकाको अलमनबाट पाँच कठ्ठा जग्गा नापजाँच 
गनय आवेदन गरेमा त्र्स्िो जग्गाधनीिे अलमन शलु्क वापि ्रु. १,०००।०० र पाँच कठ्ठाको प्रलि कठ्ठा रु. ५०।०० 
का दरिे रु. २५०।०० गरी जम्मा रु. १,२५०।०० रुपैंर्ा शलु्क राजस्व गाउँपालिकािाई बझुाउन ुपने हनु्छ। 

िर नक्सा पास दस्िरु 
क्र.सं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का 

िालग पाररि दर रु. 
कैवफर्ि 

१. १००० व.वफ. सम्म भएको नर्ाँ िर प्रलि व.वफ. रु. ५।००  
२. १००० ब.वफ. मालथको नर्ाँ िर प्रलि व.वफ.रु. ६।००  
३. िर नक्सा सामान्र् संशोधन २,०००।००  
४. िर नक्सा नामसारी १००० वगय वफटसम्म २,५००।००  
५. िर नक्सा नामसारी १००० व.वफट भन्दा मालथ 

१५०० व..वफ.सम्म 

३,०००।००  

६. िर नक्सा नामसारी १५०० व.वफ.भन्दा मालथ ४,०००।००  
७. िर लनमायण सम्पन्न १,०००।००  
८. िर नक्सा वकिाब ५००।००  
९. स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िागू हनु ु

पूवय बनेका िरिाई अलभिेख प्रर्ोजनका िालग 
नक्सा पास लनर्लमि गनय कोही िरधनी आएमा 
अलभिेख प्रर्ोजनका िालग नक्सा पास लनर्लमि 
सम्म मात्र गररन े

प्रलि वगयवफट रु. ४।००  

१0. स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िागू हनु ु
पूवय बनेका िरिाई अलभिेख प्रर्ोजनका िालग 
नक्सा पास लनर्लमि गनय गाउँपालिकाको िरनक्सा 
पास शाखाबाटै नक्सा लनमायण गनय कोही िरधनीिे 
अनरुोध गरी िरनक्सा पास शाखाबाट ववगिमा बनी 
सकेको िरको नक्सा लनमायण गरी ठदएमा  

प्रलि वगय वफट रु. ८।०० संकलिि राजस्व रकमको 
५० प्रलिशि रकम 
नक्सापास शाखामा 

कार्यरि जनशजक्तिाई 
प्रोत्साहनस्वरुप उपिब्ध 

गराइनेछ। 
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११. मापदण्ड बमोजजम लनमायण हनुे नर्ाँ िरको नक्सा 
गाउँपालिकाको िरनक्सा शाखाबाट बनाई ठदनका 
िालग कोही कसैिे स्वेच्छािे अनरुोध गरी आएमा  

प्रलि वगय वफट रु. 
१५।०० 

संकलिि राजस्व रकमको 
५० प्रलिशि रकम 
नक्सापास शाखामा 

कार्यरि जनशजक्तिाई 
प्रोत्साहनस्वरुप उपिब्ध 

गराइनेछ। 

अनसूुची ११ 
हाटबजार कर 

क्र.सं. हाट बजार करको वववरण 
आ.व. २०७९।०८० का िालग 

पाररि दर रु. 
१. थान कपडा ५०।०० 

२. रेलडमेड पसि ४५।०० 

३. फाटा कपडा पसि १५।०० 

४. िूिो काँटा ५०।०० 

५. सब्जी पसि िूिो २५।०० 

६. सब्जी पसि सानो १०।०० 

७. हािे काँटा १५।०० 

८. पान पसि १५।०० 

९. लबस्कुट, पाउरोटी ५।०० 

१०. आपँ पसि १०।०० 

११. खेि िमासा  ५०।०० 

१२. भाँडा पसि ३५।०० 

१३. लमिाई पसि ३०।०० 

१४. फेरवािा ५।०० 

१५. जचर्ा पसि २०।०० 

१६. सनु, चाँदी पसि ५०।०० 

१७. वकराना पसि २५।०० 

१८. मलनहारी पसि २५।०० 

१९. हजाम कपाि,दारी काट्ने ३५।०० 

२०. लसरा पसि १५।०० 

२१. माछा पसि १५।०० 

२२. चरुा पसि २०।०० 

२३. चरु, सिुी १५।०० 

२४. जचउरा, भजूा १०।०० 

२५. ममयि पसि २०।०० 
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२६. जतु्ता, च्पि पसि ३५।०० 

२७. और्धी पसि १०।०० 

२८. रेलडमेट गहना औिी आठद १५।०० 

२९. फोटो पोष्ट काडय १५।०० 

३०. फिामका समान खकुुरी, हँलसर्ा आठद २५।०० 

३१. िूिा फिामका समान राख्न े ३०।०० 

३२. फिामका हलिर्ार ममयि गने २५।०० 

३३. जलडबटुी लबक्री गने २०।०० 

३४. मेशनरी समान २५।०० 

३५. कष्टमेवटक समान ५०।०० 

३६. ्र्ाजी, पकौडा, पापर, ढुग्री १५।०० 

३७. िरर्ासी माछा, मास ुपकाएर बेच्ने पसि ३०।०० 

३८. जसु वा सवयि लबक्री गने २०।०० 

३९. जचर्ारंग बेच्न े १५।०० 

४०. परेवा जोडी बेच्न े १०।०० 

४१. ्िावष्टकका समान बेच्ने हरेकमाि ३५।०० 

४२. ननु चट्टी पसि १०।०० 

४३. िेि पसि १०।०० 

४४. डोको, िमु, फुिुयङ २०।०० 

४५. मकै, गहुँ, खदुी, चामि २०।०० 

४६. फिफूि २५।०० 

४७. वकिाव पसि १५।०० 

४८. लसिाई पसि १०।०० 

४९. मह पसि १०।०० 

५०. खाजा पसि २०।०० 

५१. बरफ १०।०० 

५२. मोची पसि २०।०० 

५३. हाि हेने २०।०० 

५४. चना चट्पटे पसि २५।०० 

५५. जडीबटुी पसि १०।०० 

५६. माटाको भाँडा पसि १५।०० 

५७. खसी लबक्री प्रलि गोटा ३५।०० 

५८. बोका िूिो प्रलि गोटा ३५।०० 

५९. भेडा, थमु्बा प्रलि गोटा ३५।०० 

६०. बोका सानो प्रलि गोटा ३५।०० 



कानेपोखरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट 
 

 

पषृ्ठ 80 

६१. बाख्री िूिो प्रलि गोटा ३५।०० 

६२. बाख्री सानो प्रलि गोटा ३५।०० 

६३. संगरुको पािा सानो प्रलि गोटा ३०।०० 

६४. सुंगरु िूिो प्रलि गोटा ३०।०० 

६५. सुंगरुको जगर प्रलि वकिो ग्राम ५।०० 

६६. टोपी पसि २५।०० 

६७. रांगा कटानी १५०।०० 

६८. खसी कटानी १५०।०० 

६९. सुंगरु कटानी १५०।०० 

७०. 

गाई, गोरू लनकासी प्रलि गोटा 
१०।०० 

थारा गाई 

िैनो  ५०।०० 

गाईगोरू ३०।०० 

७१. 
थारो भैंसी ५०।०० 

िैनो भैंसी ५०।०० 

रांगा १००।०० 

७२. भटमास लनकाश प्रलि मन २०।०० 

७३. बाछा, बाच्छी लनकासी प्रलि गोटा १०।०० 

७४. अदवुा प्रलि मन लनकासी २०।०० 

७५. नाङिा, डािो प्रलि गोटा २।०० 

७६. िमु प्रलि गोटा २।०० 

७७. अजम्िसो, कुचो प्रलि मन लनकासी ५०।०० 

७८. मटरकोसा प्रलि बोरा लनकासी ३०।०० 

७९. दिहन प्रलि मन लनकासी ३०।०० 

८०. जिऊ पसि २०।०० 

८१. जचत्रा, भकारी १०।०० 

८२. डािा, नाङिा पसि १०।०० 

८३. बािा, चोर्ा ५।०० 

८४. जडीबटुी लनकासी प्रलि मन १००।०० 

८५. स्कुस, चचु्चे, करेिा, मिुा प्रलि मन लनकासी २०।०० 

८६. आि ुप्रलि मन लनकासी २०।०० 

८७. िोरी प्रलि मन लनकासी ५०।०० 

८८. पाटा प्रलि मन लनकासी २५।०० 

८९. केरा प्रलि िरी लनकासी १०।०० 

९०. कागलि, जनुार, सनु्ििा, नास्पािी प्रलि सर्कडा १०।०० 
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९१. आल्चा, आरू प्रलि सर्कडा ५।०० 

९२. जिऊ िूिो वटन लनकासी प्रलि वटन ५०।०० 

९३. जिऊ सानो वटन लनकासी प्रलि वटन ३०।०० 

९४. कुखरुा प्रलि गोटा लनकासी िोकि १०।०० 

९५. सखवुाको दाना प्रलि मन १०।०० 

९६. पत्रास प्रलि बोझा २०।०० 

९७. पत्रास प्रलि वण्डि ६०।०० 

९८. ररट्ठा, पाङरा, ओखर प्रलि मन १५।०० 

९९. खसुायनी प्रलि मन २०।०० 

१००. बाँस प्रलि िना ५।०० 

१०१. जाँिो प्रलि गोटा १५।०० 

१०२. लसिौटा प्रलि गोटा १०।०० 

१०३. वपना प्रलि मन १५।०० 

१०४. सपुाडी काँचो प्रलि बोरा ४०।०० 

१०५. खािी काटुयन प्रलि गोटा १।०० 

१०६. नररवि प्रलि बोरा जट्टासवहि ३०।०० 

१०७. िेिहन प्रलि मन १०।०० 

१०८. खािी वटन प्रलि गोटा १।०० 

१०९. कवाडी समान प्रलि बोरा १०।०० 

११०. खािी बोिि प्रलि बोरा १०।०० 

१११. कवाडी समान िूिो बोरा १५।०० 

११२. हड्डीखडु्डी प्रलि बोरा ५।०० 

११३. लसमी प्रलि मन २०।०० 

११४. िब्सी प्रलि बोरा १०।०० 

११५. मेि प्रलि सर्कडा ५।०० 

११६. ईन्रेणी दाना प्रलि मन २०।०० 

११७. आन्िररक क्षेत्रबाट उत्पाठदि साग सब्जी प्रलि बोरा ५।०० 

११८. भैंसीको छािा प्रलि गोटा ५०।०० 

११९. सब्जी प्रलि साईकि १०।०० 

१२०. वप्िा जडीबटुी २०।०० 

१२१. िेकी प्रलि गोटा १०।०० 
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अनसूुची १२ 

दण्ड, जररवाना िथा सजार् 
क्र.सं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का िालग पाररि दर रु. 
१. िोवकएका कर दस्िरु सेवा शलु्क िोवकएको समर् 

सीमामा नबझुाएमा 
पवहिो पटकका िालग बझुाउन ु पने रकमको 25 
प्रलिशि रकम र दोस्रो वा सोभन्दा बढी पटकका िालग 
5० प्रलिशि रकम जररवाना स्वरुप लिइनेछ। 

२. अन्र् स्थानीर् िहका लनर्महरु पािना नगरेमा रु. २,०००।०० 
३. गाउँपालिकाको लनणयर् बमोजजम कार्ायन्वर्नमा 

गएका  ववकास लनमायणका काममा वाधा ववरोध 
गनेिाई 

पवहिो पटकका िालग रु. १,०००।०० र त्र्सपलछ 
पटकै वपच्छे रु. १,५००।०० का दरिे दण्ड जररवाना 
लिइनेछ। 

४. लनर्लेधि स्थानमा फोहोर ववसजयन गनेिाई पवहिो पटकिाई रु. ५००।०० र त्र्सपलछ पटकै 
वपच्छेिाई रु. १,०००।०० जररवाना लिइनेछ। 

५. जथाभावी चौपार्ा छाड्ने व्र्जक्तिाई प्रलि चौपार्ा रु. १००।०० का दरिे लिइनेछ। 
६. अकायिाई अ्ठ्यारो पाने लनर्ििे रुख पखायि 

िगाउने र िर/टहरा बनाउनेिाई 
गाउँपालिकािे त्र्स्िो रुख पखायि र िरटहरा हटाउन 
िगाउनेछ र हटाउन नमान्नेिाई रु. १,०००।०० 
जररवाना लिई त्र्स्िो कार्य स्थानीर् प्रशासनको 
सहर्ोगमा हटाउनेछ र हटाउँदा िाग्ने सम्पूणय खचय 
सोही व्र्जक्तबाट असिुउपर गररनेछ। 

७. गाउँपालिकामा दिाय नगरी व्र्ापार व्र्वसार् गने 
व्र्जक्तिाई 

रु. १,०००।०० 

८. अनमुिी लबना गाउँपालिकालभत्र नदीजन्र् सामाग्री 
(ढंुगा, लगटी बािवुा) उत्खनन गनेिाई 

(त्र्स्िा सवारीसाधनहरुिाई पक्राउ गरी 
गाउँपालिकामा बझुाउन े
व्र्जक्त/संस्था/सरुक्षाकमीिाई जररवानाको २५ 
प्रलिशिसम्मको रकम परुस्कार स्वरुप उपिब्ध 
गराइनेछ) 

ट्याक्टरिाई रु. १५,०००।०० 

वट्रफरिाई रु. 25,000।०० र ब्र्ाक हो 
िोडर/एक्साभेटरिाई रु. 30,000।०० लिइनेछ 
भने उक्त कार्य दोहार्ायएमा पटकै वपच्छे दोब्बर 
जररवाना लिइनेछ। त्र्समा प्रर्ोग हनुे त्र्स्िा 

सामानहरु जफि सम्म गनय सवकनेछ। 

९. खेिीर्ोग्र् जलमन बाँझो राख्निेाई 

(बाँझो जलमन हो/होइन भनी सम्बजन्धि वडाका 
वडा अध्र्क्षिे पवहचान गने) 

िोवकएको मािपोि करको थप 5० प्रलिशि जररवाना 
लिइनेछ। 

१०. लमलि गजुिएका (Date Expire) सामान ववक्री 
वविरण गने सबै प्रकारका व्र्वसार्ीिाई 

पवहिो पटकका िालग रु. ३,०००।०० जररवाना 
लिइनेछ।र, त्र्स्िो कार्य नदोहोर् र्ाउन सचेि गराइने 
छ।उजल्िजखि कार्य दोहोर्ायएको पाइएमा प्रचलिि 
कानून बमोजजमको कारवाहीका िालग सम्बजन्धि 

लनकार्मा िेखी पिाइनेछ। 
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११. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका नदी, खोिा, खोल्सी 
आठदमा पाइने माछा, गंगटा र िङु्गी िगार्िका 
जिचर मानय रसार्लनक ववर्ादी वा करेण्ट वा 
महाजाि प्रर्ोग गने व्र्जक्त िथा समहुिाई  

प्रचलिि संिीर् िथा प्रादेजशक कानूनमा उजल्िजखि 
सजार्का अलिररक्त गाउँपालिकािे दश हजार 
रुपैंर्ासम्म थप जररवाना लिन सक्नेछ। 

१२. र्स अनसूुचीमा उल्िेख गररएका ववर्र्मा िोवकएको दण्ड जररवानाका अलिररक्त अन्र् ववर्र्मा दण्ड जररवाना 
िगाउन ुपने भएमा गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर्िे दण्ड जररवाना िोक्न सक्नेछ र त्र्सरी िोवकएको दण्ड 
जररवाना गाउँ सभा अलधवेशनबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ। 
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९. कानपेोखरी गाउँ कार्यपालिकासगँ सम्बजन्धि ववववध सलमलिहरुको वववरणः 
क. स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलिः 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६६ िे गाउँपालिकाका अध्र्क्षज्रू्को संर्ोजकत्वमा साि (७) 
सदस्र्ीर् स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलि रहने व्र्वस्था गरेको छ। उक्त सलमलिमा 
गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष पदेन सदस्र् िथा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि पदेन सदस्र् सजचव रहने व्र्वस्था छ। 
सलमलिमा रहन ेअन्र् चार (४) जना सदस्र् कार्यपालिकाका सदस्र्हरुमध्रे्बाट गाउँपालिकाका अध्र्क्षज्रू्िे िोके 
बमोजजम हनुे भने्न व्र्वस्था छ। सो बमोजजम गाउँपालिकाका अध्र्क्ष श्री राजमिी इङ्गनामज्रू्िे देहार्मा 
उजल्िजखि चार (४) जना कार्यपालिकाका सदस्र्हरुिाई सलमलिमा रहने गरी मनोननर्न गनुय भएको हुदँा सो 
सलमलिमा िपलसि बमोजजमका पदालधकारी िथा कमयचारीहरु रहेका छन।् 

क्र.सं. सलमलिमा रहन ेपदालधकारीहरुको नाम, थर र दजाय सलमलिको दजाय 
१. श्री राजमिी इङ्गनाम, गाउँपालिका अध्र्क्ष संर्ोजक 
२. श्री भोिा प्रसाद अलधकारी, गाउँपालिका उपाध्र्क्ष सदस्र् 
३. श्री रत्नबहादरु काकी, वडा अध्र्क्ष, १ नं. वडा सदस्र् 
४. श्री सजुशि बढुाथोकी, वडा अध्र्क्ष, २ नं. वडा सदस्र् 
५. श्री मोहनप्रसाद अलधकारी, वडा अध्र्क्ष, ७ नं. वडा सदस्र् 
६. श्री प्रलमिा पररर्ार, गाउँ कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 
७. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि सदस्र् सजचव 
ख. स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलिः 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा गाउँपालिकाका उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा स्थानीर् 
राजस्व परामशय सलमलि रहन ेव्र्वस्था भएकोमा कानेपोखरी गाउँपालिकामा देहार् बमोजजमको स्थानीर् राजस्व 
परामशय सलमलि गिन गने भनी लमलि २०७९।०२।२० गिे बसेको कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको बैिकिे 
लनणयर् गरेको छ। र्सका साथै सो बैिकिे उक्त सलमलिमा रहने पदालधकारी िथा कमयचारी देहार् बमोजजम 
रहने व्र्वस्था समेि गरेको छ। 

क्र.सं. सलमलिमा रहन ेपदालधकारी िथा कमयचारीहरु सलमलिको दजाय 
१. श्री भोिा प्रसाद अलधकारी, गाउँपालिका उपाध्र्क्ष                            संर्ोजक 
२. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि                                                सदस्र् 
३. १ नं. वडा अध्र्क्ष श्री रत्न बहादरु काकी                                                              सदस्र् 
४. कार्यपालिका सदस्र् श्री प्रलमिा पररर्ार                                  सदस्र् 
५.  लनजी के्षत्रको उद्योग बाजणज्र् सम्बन्धी मान्र्िाप्राप्त संस्थाको गाउँ िहको 

अध्र्क्ष वा लनजिे िोकेको प्रलिलनलध  
सदस्र् 

६. िरेि ुिथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्र्िाप्राप्त संस्थाको गाउँ िहको अध्र्क्ष 
वा लनजिे िोकेको प्रलिलनलध              

सदस्र् 
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७. कार्ायिर्को राजस्व िथा आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु                        सदस्र् सजचव 
ग. बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलिः 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा गाउँपालिकाका उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा  बजेट 
िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलि रहने व्र्वस्था भएकोमा कानेपोखरी गाउँपालिकामा देहार् बमोजजमको बजेट िथा 
कार्यक्रम िजुयमा सलमलि रहेको छ। उक्त सलमलिमा रहने पदालधकारी िथा कमयचारीहरुको नामाविी देहार् 
बमोजजम रहेको छ। 

क्र.सं. सलमलिमा रहन ेपदालधकारी िथा कमयचारी सलमलिको दजाय 
१. श्री भोिा प्रसाद अलधकारी, गाउँपालिका उपाध्र्क्ष                            संर्ोजक 
२. संर्ोजक, सावयजलनक सेवा क्षमिा ववकास सलमलि                                                             सदस्र् 
३. संर्ोजक, आलथयक ववकास सलमलि                                                              सदस्र् 
४. संर्ोजक, सामाजजक ववकास सलमलि                                  सदस्र् 
५.  संर्ोजक, पूवायधार ववकास सलमलि                                  सदस्र् 
६. संर्ोजक, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सलमलि                                  सदस्र् 
७. संर्ोजक, ववधेर्क सलमलि सदस्र् 
८. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि सदस्र् 
९. र्ोजना िथा अनगुमन शाखा प्रमखु                        सदस्र् सजचव 
ि. गाउँपालिकास्िरीर् आर्ोजना िथा कार्यक्रम अनगुमन िथा सपुररवेक्षण सलमलिः 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (४) मा 
गाउँपालिकाका उपाध्र्क्षिे गाउँपालिका के्षत्रलभत्र सञ्चािन हनु े आर्ोजना िथा कार्यक्रमको अनगुमन िथा 
सपुररवेक्षण गरी सोको प्रलिवेदन कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गने भनी व्र्वस्था भएकोमा उजल्िजखि कार्य 
सम्पादन गनयका िालग देहार् बमोजजमको गाउँपालिकास्िरीर् आर्ोजना िथा कार्यक्रम अनगुमन िथा सपुररवेक्षण 
सलमलि गिन गने भनी कानपेोखरी गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७९।०२।२० गिे बसेको बैिकिे लनणयर् 
गरेको छ। उक्त सलमलिमा देहार् बमोजजमका पदालधकारी िथा कमयचारीहरु रहने व्र्वस्था गररएको छ। 

क्र.सं. सलमलिमा रहन ेपदालधकारी िथा कमयचारी सलमलिको दजाय 
१. श्री भोिा प्रसाद अलधकारी, गाउँपालिका उपाध्र्क्ष                             संर्ोजक 
२. सम्बजन्धि वडाका वडा अध्र्क्ष वा लनजिे िोकेको वडा सलमलि सदस्र् एकजना सदस्र् 
३. कार्यपालिका सदस्र् श्री पदम कुमारी काकी                                                            सदस्र् 
४. कार्यपालिका सदस्र् श्री शजुशिा शे्रष्ठ                                       सदस्र् 
५.  पूवायधार ववकास शाखाका प्रमखु वा लनजिे िोकेको प्राववलधक सदस्र् 
६. साइट हेने सम्बजन्धि वडाका प्राववलधक                                      सदस्र् 
७. र्ोजना िथा अनगुमन शाखाका प्रमखु वा कमयचारी                       सदस्र् सजचव 
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ङ. कानपेोखरी गाउँ कार्यपालिका मािहिका ववर्र्गि सलमलिहरुः 
लमलि २०७९।०२।२० गिे बसेको कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको बैिकिे कानपेोखरी गाउँ कार्यपालिका 
(कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७८ को लनर्म १५ मा व्र्वस्था भए बमोजजम गाउँ कार्यपालिका मािहि रहने 
ववलभन्न छ (६) वटा ववर्र्गि सलमलिहरुको गिन गरेको छ। उक्त सलमलिमा रहने पदालधकारी िथा 
कमयचारीहरुको नामाविी देहार् बमोजजम रहेको छ। 

क्र.सं. ववर्र्गि सलमलिको नाम सलमलिमा रहन ेपदालधकारी/कमयचारी सलमलिको दजाय 
१. सावयजलनक सेवा िथा क्षमिा 

ववकास सलमलि 
श्री गोपाि बहादरु काकी              संर्ोजक 
श्री रामजी भण्डारी                    सदस्र् 
सामान्र् प्रशासन शाखा प्रमखु        सदस्र् सजचव 

२. आलथयक ववकास सलमलि श्री सजुशि बढुाथोकी                           संर्ोजक 
श्री लडल्िीमान लगरी सदस्र् 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृििे िोकेको 
कृवर्/पशसेुवा िफय को अलधकृिस्िरको कमयचारी 

सदस्र् सजचव 

३. सामाजजक ववकास सलमलि श्री खड्गबहादरु बस्नेि             संर्ोजक 
श्री जीवन सबु्बा, लिम्ब ु सदस्र् 
जशक्षा िथा सामाजजक ववकास शाखा प्रमखु सदस्र् सजचव 

४. पूवायधार ववकास सलमलि श्री चरण गरुुङ                              संर्ोजक 
श्री केशव दाहाि सदस्र् 
पूवायधार ववकास शाखा प्रमखु सदस्र् सजचव 

५. वािावरण िथा ववपद् 
व्र्वस्थापन सलमलि 

श्री मोहन प्रसाद अलधकारी               संर्ोजक 
श्री राजकुमार लिम्ब ु सदस्र् 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृििे िोकेको 
अलधकृिस्िरको कमयचारी 

सदस्र् सजचव 

 

६. 
 

ववधेर्क सलमलि 
श्री रमेश राउि                       संर्ोजक 
श्री ठदपक प्रसाद िइँुटेि                सदस्र् 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृििे िोकेको 
अलधकृिस्िरको कमयचारी 

सदस्र् सजचव 

च. अपाङ्गिा भएका व्र्जक्तसँग सम्बजन्धि स्थानीर् समन्वर् सलमलिः 
कानेपोखरी गाउँपालिकाको अपाङ्गिा भएका व्र्जक्तको पररचर्-पत्र वविरण कार्यववलध, २०७७ को दफा ६ िे 
व्र्वस्था गरेको स्थानीर् समन्वर् सलमलिको गिन देहार् बमोजजम भएको छ। उक्त सलमलिमा रहने पदालधकारी 
िथा कमयचारीहरुको नामाविी िपलसि बमोजजम रहेको छ। 
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क्र.सं. पदालधकारी िथा कमयचारीको नाम, थर सलमलिको दजाय 
१. श्री भोिा प्रसाद अलधकारी, गाउँपालिका उपाध्र्क्ष संर्ोजक 
२. श्री पदम कुमारी काकी, गाउँ कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 
३. श्री धमयराज थापा, प्रधानाध्र्ापक, श्री लसंहदेवी मा.वव., कानेपोखरी ५ सदस्र् 
४. मेलडकि अलधकृि, कानेपोखरी अस्पिाि, बर्रवन, मोरङ सदस्र् 
५. रमाइिो प्रहरी चौकी प्रमखु, कानेपोखरी गाउँपालिका सदस्र् 
६. श्री नगेन्र बस्निे (गाउँपालिकाका अध्र्क्षिे िोकेको व्र्जक्त) सदस्र् 
७. श्री िोकबहादरु लिम्ब ु(स्थानीर् समन्वर् सलमलिबाट मनोलनि) सदस्र् 
८. श्री गीिा लगरी (स्थानीर् समन्वर् सलमलिबाट मनोलनि) सदस्र् 
९. श्री ढुण्डीराज अलधकारी (स्थानीर् समन्वर् सलमलिबाट मनोलनि) सदस्र् 
१०.  गाउँपालिकाका उपाध्र्क्षिे िोकेको गाउँपालिकाको कमयचारी सदस्र्-सजचव 
छ. गाउँपालिकास्िरीर् भलूमहीन िथा अव्र्वजस्थि बसोबासी व्र्वस्थापन सहजीकरण सलमलिः 

भलूमहीन दलिि, भलूमहीन सकुुम्वासी र अव्र्वजस्थि बसोबासीको िगि संकिन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८ को 
दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोजजम गाउँपालिकास्िरीर् भलूमहीन िथा अव्र्वजस्थि बसोबासी 
व्र्वस्थापन सहजीकरण सलमलिमा देहार्मा उजल्िजखि पदालधकारी िथा कमयचारी रहने गरी सलमलिको गिन 
भएको छ। 

क्र.सं. पदालधकारी िथा कमयचारीको नाम, थर सलमलिको दजाय 
१. श्री राजमिी इङ्नाम, गाउँपालिका अध्र्क्ष संर्ोजक 
२. श्री भोिा प्रसाद अलधकारी, गाउँपालिका उपाध्र्क्ष उप संर्ोजक 
३. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र वक्रर्ाशीि रहेका राविर् मान्र्िाप्राप्त राजनैलिक दििे 

खटाएको एक/एकजना प्रलिलनलध 
सदस्र् 

४. कार्यपालिका सदस्र् श्री प्रलमिा पररर्ार सदस्र् 
५. कार्यपालिका सदस्र् श्री साउनी माझी सदस्र् 
६. स्थानीर् िहमा वक्रर्ाशीि वकसान, सकुुम्बासी, भलूम, बसोबास िगार्िका क्षेत्रमा 

काम गरररहेका संि, संगिन वा नागररक समाजबाट नदोहोररने गरी सहजीकरण 
सलमलििे मनोनर्न गरेका प्रलिलनलध (कम्िीमा एक मवहिा र एक दलिि सवहि 
िीनजना) 

सदस्र् 

७. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि सदस्र् सजचव 
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१०. कानपेोखरी गाउँपालिकाको गाउँ सभािे गिन गरेका ववलभन्न सलमलिहरुः 

क. गाउँ सभा सञ्चािन सहर्ोग सलमलिः 
गाउँ िथा नगर सभा सञ्चािन कार्यववलध ऐन, २०७५ को दफा १७ मा व्र्वस्था भए बमोजजम कानेपोखरी 
गाउँपालिकाको गाउँ सभा अलधवेशनिाई सभ्र्, भव्र् र मर्ायठदि िवरिे सञ्चािन गनय सहर्ोग गने उद्देश्र्िे 
लमलि २०७९।०३।०९ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो बैिकिे 
देहार्मा उजल्िजखि पदालधकारी सजम्मलिि गाउँ सभा सञ्चािन सहर्ोग सलमलि गिन गरेको छ। 

क्र.सं. सलमलिमा रहन ेपदालधकारीहरुको नाम, थर सलमलिको दजाय 
१. गाउँ सभाका अध्र्क्ष श्री राजमिी इङ्गनाम अध्र्क्ष 
२. गाउँ सभाका उपाध्र्क्ष श्री भोिा प्रसाद अलधकारी उपाध्र्क्ष 
३. ४ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष श्री रमेश राउि सदस्र् 
४. ६ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष श्री खड्गबहादरु बस्नेि सदस्र् 
५. ५ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष श्री चरण गरुुङ सदस्र् 
६. २ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष श्री सशुीि बढुाथोकी सदस्र् 
७. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि सदस्र् सजचव 
ख. गाउँ सभाका ववर्र्गि सलमलिहरुः 

गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चािन कार्यववलध ऐन, २०७५ को दफा ३६ िे व्र्वस्था गरे अनसुार लमलि 
२०७९।०३।१० गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको दोस्रो बैिकिे 
कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँ सभा मािहि रहने गरी देहार् बमोजजमका ववर्र्गि सलमलि गिन गरेको छ। 
र, उक्त सलमलिमा िपलसिमा उजल्िजखि गाउँ सभाका सदस्र्हरुिाई समेि सलमलि सदस्र्मा िोकेको छ। 

क्र.सं. गाउँ सभाका सलमलिको 
नाम 

सलमलिमा रहन ेगाउँ सभा 
सदस्र्को नाम, थर 

सलमलिको दजाय 

१. अथय िथा सावयजलनक िेखा 
सलमलि 

श्री अववन्र कुमार जिलसङ सभािे िोकेका िीनजना सदस्र्हरुिे 
आफू मध्रे्बाट िोकेको एकजना 
सदस्र् सलमलिको सभापलि र बाँकी 
दईुजना सभाका सदस्र्हरु पदेन 
सदस्र् रहने छन।् 

श्री ठदपेश थापा 
श्री रुववना िाम्राकार वव.क. 

कार्यपालिका मािहिको सम्बजन्धि 
ववर्र्गि सलमलिको संर्ोजक 

पदेन सदस्र् 

कार्यपालिकािे िोकेको कमयचारी सदस्र् सजचव 
२. ववधार्न सलमलि श्री जीवन सबु्बा, लिम्ब ु सभािे िोकेका िीनजना सदस्र्हरुिे 

आफू मध्रे्बाट िोकेको एकजना श्री सरस्विी काफ्िे 
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श्री केशव दाहाि  सदस्र् सलमलिको सभापलि र बाँकी 
दईुजना सभाका सदस्र्हरु पदेन 
सदस्र् रहने छन।् 

कार्यपालिका मािहिको सम्बजन्धि 
ववर्र्गि सलमलिको संर्ोजक 

पदेन सदस्र् 

कार्यपालिकािे िोकेको कमयचारी सदस्र् सजचव 
३. सामाजजक सलमलि श्री राज कुमार लिम्ब ु सभािे िोकेका िीनजना सदस्र्हरुिे 

आफू मध्रे्बाट िोकेको एकजना 
सदस्र् सलमलिको सभापलि र बाँकी 
दईुजना सभाका सदस्र्हरु पदेन 
सदस्र् रहने छन।् 

श्री सजुशिा लधमाि 
श्री प्रठदप राई 

कार्यपालिका मािहिको सम्बजन्धि 
ववर्र्गि सलमलिको संर्ोजक 

पदेन सदस्र् 

कार्यपालिकािे िोकेको कमयचारी सदस्र् सजचव 
४. सशुासन िथा स्थानीर् सेवा 

सलमलि 
श्री भीम बहादरु काकी सभािे िोकेका िीनजना सदस्र्हरुिे 

आफू मध्रे्बाट िोकेको एकजना 
सदस्र् सलमलिको सभापलि र बाँकी 
दईुजना सभाका सदस्र्हरु पदेन 
सदस्र् रहने छन।् 

श्री नारार्ण कुमार बस्नेि 
श्री वकना ररलसदेव 

कार्यपालिका मािहिको सम्बजन्धि 
ववर्र्गि सलमलिको संर्ोजक 

पदेन सदस्र् 

कार्यपालिकािे िोकेको कमयचारी सदस्र् सजचव 
५.  कृवर्, पर्यटन, पूवायधार िथा 

प्राकृलिक स्रोि सलमलि 
श्री जीि बहादरु लिम्ब ु सभािे िोकेका िीनजना सदस्र्हरुिे 

आफू मध्रे्बाट िोकेको एकजना 
सदस्र् सलमलिको सभापलि र बाँकी 
दईुजना सभाका सदस्र्हरु पदेन 
सदस्र् रहने छन।् 

श्री अनारविी ऋवर्देव 
श्री लबमिा बढुाथोकी 

कार्यपालिका मािहिको सम्बजन्धि 
ववर्र्गि सलमलिको संर्ोजक 

पदेन सदस्र् 

कार्यपालिकािे िोकेको कमयचारी सदस्र् सजचव 
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ग. न्र्ावर्क सलमलिः 
लमलि २०७९।०३।०९ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अलधवेशनको पवहिो बैिकिे 
नेपािको संववधानको २१७ को उपधारा (२) बमोजजम कानेपोखरी गाउँपालिकाको न्र्ावर्क सलमलिमा रहन े
देहार् बमोजजमका दईुजना सभाका सदस्र्हरु मनोनर्न गरी कानेपोखरी गाउँपालिकाको न्र्ावर्क सलमलििाई 
पूणयिा ठदएको छ। 

क्र.सं. न्र्ावर्क सलमलिका पदालधकारीहरुको नाम, थर र दजाय सलमलिको दजाय 
१. गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष श्री भोिा प्रसाद अलधकारी संर्ोजक 
२. गाउँ सभा सदस्र् श्री रजखिाि चौधरी सदस्र् 
३. गाउँ सभा सदस्र् श्री दगुाय नपेािी सदस्र् 
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११. कानपेोखरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र मािहिका ७ वडा कार्ायिर्को स्वीकृि कूि दरबन्दी िेररजः 
क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समहु/उपसमहु स्वीकृि 

दरबन्दी 
कैवफर्ि 

(क) स्थार्ी दरवन्दी िफय ः 
१. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि रा.प.ििृीर् नेपाि प्रशासन सामान्र् प्रशासन १ नेपाि सरकारिे खटाए बमोजजम। 

२. िेखा अलधकृि अलधकृि सािौं/आिौं प्रशासन िेखा १  
३. इजञ्जलनर्र अलधकृि छैिौं/सािौं इजञ्जलनर्ररङ लसलभि १  
४. इजञ्जलनर्र अलधकृि छैिौं/सािौं इजञ्जलनर्ररङ लबजल्डङ एण्ड आवकय टेक्ट १  

५. जशक्षा अलधकृि अलधकृि छैिौं/सािौं जशक्षा जशक्षा प्रशासन १  

६. अलधकृि अलधकृि छैिौं प्रशासन िेखा १  
७. अलधकृि अलधकृि छैिौं/सािौं प्रशासन सामान्र् प्रशासन २  

८. कृवर् ववकास अलधकृि अलधकृि छैिौं/सािौं कृवर् बािी ववज्ञान १  

९. पश ुजचवकत्सक अलधकृि छैिौं/सािौं कृवर् भेटेररनरी १  

१०. अलधकृि छैिौं अलधकृि छैिौं कृवर् िाइभस्टक १  

११. अलधकृि छैिौं अलधकृि छैिौं कृवर् भेटेररनरी १  

१२. लसअहेव/जस्वालन अलधकृि छैिौं स्वास्थ्र् हे.इ. १  

१३. पजब्िक हेल्थ नसय स.पाँचौं/ अ.छैिौं स्वास्थ्र् पहेन १  

१४. सहार्क सहार्क पाँचौं प्रशासन सामान्र् प्रशासन ७  

१५. सहार्क सहार्क पाँचौं न्र्ार्  कानून १  

१६. आन्िररक िेखापरीक्षक सहार्क पाँचौं प्रशासन िेखापरीक्षण १  

१७. िेखा सहार्क सहार्क पाँचौं प्रशासन िेखा १  

१८. मवहिा ववकास लनरीक्षक सहार्क पाँचौं ववववध  २  

१९. कम््र्टुर अपरेटर सहार्क पाँचौं ववववध  १  
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२०. प्राववलधक सहार्क सहार्क पाँचौं जशक्षा जशक्षा प्रशासन १  

२१. सब इजञ्जलनर्र सहार्क पाँचौं इजञ्जलनर्ररङ लसलभि ४  

२२. सभेर्र सहार्क पाचँौं इजञ्जलनर्ररङ सभे १  

२१. मत्स्र् सेवा प्राववलधक सहार्क पाँचौं कृवर् भेटेररनरी १  

२२. प्राववलधक सहार्क सहार्क पाँचौं कृवर् बािी ववज्ञान १  

२३. प्राववलधक सहार्क सहार्क पाँचौं कृवर् बागवानी १  

२४. ना.पश ुस्वास्थ्र् प्राववलधक सहार्क चौथो कृवर् भेटेररनरी १  

२५. ना.पश ुसेवा प्राववलधक सहार्क चौथो कृवर् िापोडेड १  

२६. ना. प्राववलधक सहार्क सहार्क चौथो कृवर् बािी ववज्ञान १  

२७. अलमन सहार्क चौथौ इजञ्जलनर्ररङ सभे १  

२८. खानपेानी िथा सरसफाई टेजक्नलसर्न सहार्क चौथो इजञ्जलनर्ररङ स्र्ालनटरी २  

२९. अलसषे्टण्ट सब इजञ्जलनर्र सहार्क चौथो इजञ्जलनर्ररङ लसलभि ६  

३०. सहार्क सहार्क चौथो प्रशासन सामान्र् प्रशासन ५  

३१. कार्ायिर् सहर्ोगी  शे्रणीवववहन प्रशासन  १ साववकमै कार्यरि 
स्थार्ी दरवन्दी िफय को जम्मा (क) ५४  

(ख) करार दरबन्दी िफय ः 
१. नगर प्रहरी हवल्दार सहार्क ििृीर्   १ वारुणर्न्त्र 
२. नगर प्रहरी जवान (प.ु४म.२)  शे्रणीवववहन   ६ वारुणर्न्त्र 
३. हेभी सवारी चािक(प्रथम स्िर) शे्रणीवववहन   १ वारुणर्न्त्र 
४. ह.सवारी चािक (प्रथम स्िर) शे्रणीवववहन   ४  
५. कार्ायिर् सहर्ोगी (प्रथम स्िर) शे्रणीवववहन   १५ वडा कार्ायिर् सवहि 

करार दरबन्दी िफय को जम्मा (ख) २७  

स्थार्ी र करार सवहि (क+ख) को कुि दरबन्दी ८१  
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(क) कानपेोखरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, बर्रवनको शाखागि संरचना िफय - 
शाखाको नाम शाखा प्रमखुको स्थार्ी / 

करार 
शाखामा रहन ेकमयचारीको स्थार्ी / 

करार 
कैवफर्ि 

दजाय संख्र्ा दजाय, िह, सेवा र समूह संख्र्ा 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि, नपेाि प्रशासन/सामान्र् 

प्रशासन 
१ स्थार्ी    नेपाि सरकारिे खटाए 

बमोजजम। 

 
 
 

सामान्र् 
प्रशासन शाखा 

 
 
 

अलधकृि छैिौं/सािौं 
प्रशाासन सेवा/सामान्र् प्रशासन 

 
 
 
 

१ 

 
 
 
 
स्थार्ी 

सहार्क पाँचौं िह, प्रशाासन/सा.प्र. २ स्थार्ी  

सहार्क पाँचौं, न्र्ार्/कानून  १ स्थार्ी न्र्ावर्क सलमलि 
सहार्क पाँचौं, क.अपरेटर, ववववध सेवा १ स्थार्ी  

हिकुा सवारी चािक (प्रथम स्िर) ३ करार  

कार्ायिर् सहर्ोगी (प्रथम स्िर) ९ करार  

आन्िररक िेखापरीक्षण सहार्क, सहार्क पाचँौं 
िह, प्रशासन/ िेखापरीक्षण 

१ स्थार्ी आिेप उपशाखा 

सहार्क, सहार्क चौथौ िह, प्रशाासन/ 
सामान्र् प्रशासन 

१ स्थार्ी सम्पजत्त व्र्. उपशाखा 

नगर प्रहरी हवल्दार (प्रथम स्िर) १ करार वारुणर्न्त्र उपशाखा 
हेभी सवारी चािक (प्रथम स्िर) १ करार "" 
नगर प्रहरी जवान (प्रथम स्िर) ६ करार "" 

राजस्व िथा 
आलथयक 

प्रशासन शाखा 

िेखा अलधकृि, अलधकृि सािौं/आिौं 
िह, प्रशासन/िेखा 

१ स्थार्ी सहार्क पाचौं/अलधकृि छैिौं, प्रशासन/िेखा  १ स्थार्ी राजस्व उपशाखा 

िेखा सहार्क, सहार्क पाँचौ, 
प्रशासन/िेखा 

१ स्थार्ी  

 
पूवायधार ववकास 

शाखा 

इजञ्जलनर्र, अलधकृि, छैिौ/सािौं िह, 

इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी सब इजञ्जलनर्र, सहार्क पाँचौं, 
इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  

अ.सब इजञ्जलनर्र, सहार्क चौथो, 
इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  
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खा.पा.स.टे., सहार्क चौथो, 
इजञ्जलनर्ररङ/स्र्ालनटरी 

१ स्थार्ी  

अलमन, सहार्क चौथौ, इजञ्जलनर्ररङ/सभे 
समहु 

१ स्थार्ी  

 

िर/नक्सा पास 
शाखा 

इजञ्जलनर्र, अलधकृि, छैिौ/सािौं िह, 

इजञ्जलनर्ररङ/ लबजल्डङ एण्ड आवकय टेक्ट  

१ स्थार्ी सब इजञ्जलनर्र, सहार्क पाँचौं, 
इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  

सभेर्र, सहार्क पाँचौं, इजञ्जलनर्ररङ/सभे १ स्थार्ी  

 
 

पश ुसेवा शाखा 
 
 
 
 

 
 

पश ुजचवकत्सक, अलधकृि छैटौं/सािौं 
िह, कृवर्/भेट. 

 
 
१ 

 
 
स्थार्ी 

अलधकृि छैिौ, कृवर्/िाइभस्टक १ स्थार्ी  
अलधकृि छैिौ, कृवर्/भेटेररनरी १ स्थार्ी  

मत्स्र् सेवा प्राववलधक, सहार्क पाँचौं, 
कृवर्/भेटेररनरी 

१ स्थार्ी  

नार्ब पश ुस्वास्थ्र् प्राववलधक, सहार्क 
चौथो िह, कृवर्/भेटेररनरी 

१ स्थार्ी  

नार्ब पश ुसेवा प्राववलधक, सहार्क 
चौथो िह, कृवर्/िापोडेडे 

१ स्थार्ी  

नार्ब पश ुस्वास्थ्र् प्राववलधक, सहार्क 
चौथो िह, कृवर्/भेटेररनरी 

१ स्थार्ी  

नार्ब पश ुसेवा प्राववलधक, सहार्क 
चौथो िह, कृवर् / िापोडेडे  

१ स्थार्ी  

 

कृवर् ववकास 
शाखा 

कृवर् ववकास अलधकृि, अलधकृि 
छैिौं/सािौं, कृवर् सेवा/बािी ववज्ञान 

१ स्थार्ी प्राववलधक सहार्क, सहार्क पाँचौं, 
कृवर्/बािी ववज्ञान 

१ स्थार्ी  

प्राववलधक सहार्क, सहार्क पाँचौं, 
कृवर् / बागवानी 

१ स्थार्ी  
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प्राववलधक सहार्क, सहार्क चौथो, 
कृवर्/बािी ववज्ञान 

१ स्थार्ी  

जशक्षा िथा 
सामाजजक 

ववकास शाखा 

जशक्षा अलधकृि अलधकृि छैिौं/सािौं 
िह, 

जशक्षा सेवा/ जशक्षा प्रशासन 

१ स्थार्ी प्राववलधक सहार्क, सहार्क पाचौं िह, 

जशक्षा / जशक्षा प्रशासन 

१ स्थार्ी  

मवहिा ववकास लनरीक्षक, सहार्क 
पाँचौं िह, ववववध सेवा 

२ स्थार्ी मवहिा ववकास उपशाखा 

सहार्क पाँचौं िह, प्रशाासन / सामान्र् 
प्रशासन  

१ स्थार्ी  

स्वास्थ्र् शाखा लसअहेव/जस्वालन, अलधकृि छैिौं िह, 

स्वास्थ्र्/हेल्थ इन्स्पेक्सन  

१ स्थार्ी पजब्िक हेल्थ नसय, सहार्क 
पाँचौं/अलधकृि छैिौं िह, 

स्वास्थ्र्/कम्र्लुनटी नलसयङ 

१ स्थार्ी  

र्ोजना िथा 
अनगुमन शाखा 

अलधकृि छैिौं/सािौं िह, 

प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 
१ स्थार्ी सहार्क पाँचौं िह, प्रशाासन/सा.प्र.  १ स्थार्ी  

जम्मा १०  जम्मा ५०   

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् िफय  जम्मा (क) (१०+५०) ६०   

(ख) ७ वटै वडा कार्ायिर्को वडागि संगिन संरचना िफय ः 
 

वडा कार्ायिर्को नाम 

वडा सजचवको वडा कार्ायिर्मा रहन ेप्रववलधक िथा अन्र् कमयचारीहरुको  

कैवफर्ि दजाय, िह, सेवा/समूह संख्र्ा स्थार्ी/ 

करार 

 

दजाय, िह, सेवा र समूह संख्र्ा स्थार्ी/ 

करार 

 

१ नम्बर वडा 
कार्ायिर्, 

होक्िाबारी। 

सहार्क चौथो िह, प्रशासन/सा.प्र.  

१ 

 

स्थार्ी 
सब इजञ्जलनर्र, सहार्क पाँचौ 

िह, इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  

कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार), प्रथम स्िर 

१ करार  

२ नम्बर वडा 
कार्ायिर्, केरौन। 

सहार्क पाँचौं िह, प्रशासन/सा.प्र. १ स्थार्ी सब इजञ्जलनर्र, सहार्क पाँचौ 
िह, इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  
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कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार), प्रथम स्िर 

१ करार  

३ नम्बर वडा 
कार्ायिर्, बर्रवन, 

हरकपरु। 

सहार्क चौथो िह, प्रशासन/सा.प्र. १ स्थार्ी अलसषे्टण्ट सब इजञ्जलनर्र, सहार्क 
चौथो िह, इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  

कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार), प्रथम स्िर 

१ करार  

४ नम्बर वडा 
कार्ायिर्, बर्रवन। 

 

सहार्क चौथो िह, प्रशासन/सा.प्र. १ स्थार्ी अलसषे्टण्ट सब इजञ्जलनर्र, सहार्क 
चौथो िह, इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  

कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार), प्रथम स्िर 

१ करार  

५ नम्बर वडा 
कार्ायिर्, केरौन। 

 

सहार्क पाँचौं िह, प्रशासन/सा.प्र. १ स्थार्ी सब इजञ्जलनर्र, सहार्क पाँचौ 
िह, इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  

कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार), प्रथम स्िर 

१ करार  

६ नम्बर वडा 
कार्ायिर्, रमाइिो। 

 

 

सहार्क पाँचौं िह, प्रशासन/सा.प्र. 
१ स्थार्ी सब इजञ्जलनर्र, सहार्क पाँचौ 

िह, इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  

कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार), प्रथम स्िर 

१ करार  

७ नम्बर वडा 
कार्ायिर्, आइिबारे। 

सहार्क चौथो िह, प्रशासन/सा.प्र. १ स्थार्ी अलसषे्टण्ट सब इजञ्जलनर्र, सहार्क 
चौथो िह, इजञ्जलनर्ररङ/लसलभि 

१ स्थार्ी  

कार्ायिर् सहर्ोगी 
(करार), प्रथम स्िर 

१ करार  

जम्मा ७   १४   

वडा कार्ायिर् (७) िफय को जम्मा (ख) (७+१४) २१   

कानपेोखरी गाउँपालिकाको कूि जम्मा (क+ख) ८१   
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१२. कानपेोखरी गाउँपालिकाका संगिनात्मक संरचनाः 
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१३. कानपेोखरी गाउँ कार्यपालिकाका पदालधकारीहरुको वववरणः 
क्र.सं. पदालधकारीको नाम, थर दजाय सम्पकय  नं. 

१. राजमिी इङ्गनाम गाउँपालिका अध्र्क्ष 
९८५२०३८४०७ 

९८४२४३६३०४ 

२. भोिा प्रसाद अलधकारी गाउँपालिका उपाध्र्क्ष ९८५२०६०५६२ 

३. रत्न बहादरु काकी १ नं वडा अध्र्क्ष ९८४२१४१९४५ 

४. शजुशि बढुाथोकी २ नं वडा अध्र्क्ष ९८४२०६७८४० 

५. गोपाि बहादरु काकी ३ नं वडा अध्र्क्ष ९८४२०८९८२९ 

६. रमेश राउि ४ नं वडा अध्र्क्ष ९८४२०९०५१६ 

७. चरण गरुुङ ५ नं वडा अध्र्क्ष ९८५२०५६३९२ 

८. खड्गबहादरु बस्नेि ६ नं वडा अध्र्क्ष ९८४२०६५११५ 

९. मोहन प्रसाद अलधकारी ७ नं वडा अध्र्क्ष ९८४२०३६०४७ 

१०. प्रलमिा पररर्ार गाउँ कार्यपालिका सदस्र् ९८१७९७४७४६ 

११. शजुशिा शे्रष्ठ गाउँ कार्यपालिका सदस्र् ९८४२०४४२५५ 

१२. साउनी माझी गाउँ कार्यपालिका सदस्र् ९८२७३३२४२२ 

१३. पदम कुमारी काकी गाउँ कार्यपालिका सदस्र् ९८४२१०६२६७ 

१४. सफुि ममु ुय गाउँ कार्यपालिका सदस्र् ९८१०४९५०९४ 

१५. झपटु िाि राजवंशी गाउँ कार्यपालिका सदस्र् ९८००९४७३४८ 

         प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि गाउँ कार्यपालिका सजचव ९८५२०३८४०६ 

१४. कानपेोखरी गाउँपालिकाका वडा सलमलिका पदालधकारीहरुको वववरणः 
१ नं. वडा सलमलि, होक्िाबारी 
क्र.सं. पदालधकारीको नाम, थर दजाय सम्पकय  नं. 
१. रत्न बहादरु काकी वडा अध्र्क्ष ९८४२१४१९४५ 

२. लबमिा बढुाथोकी वडा सदस्र् ९८०४०५०८५२ 

३. ििुसा देवी नेपािी वडा सदस्र् ९८११०४५४८३ 

४. रामजी भण्डारी वडा सदस्र् ९८१३५३११६८ 

५. ठदपेश कुमार थापा वडा सदस्र् ९८०४०५५१२१ 

वडा सजचव सजचव ९८५२०८८६११ 
२ नं. वडा सलमलि, केरौन 
क्र.सं. पदालधकारीको नाम, थर दजाय सम्पकय  नं. 
१. शजुशि बढुाथोकी वडा अध्र्क्ष ९८४२०६७८४० 

२. साववत्री चौधरी वडा सदस्र् ९८१९३८७५५७ 

३. वकना ररवर्देव वडा सदस्र् ९८२७३१२०६४ 

४. केशव दाहाि वडा सदस्र् ९८६२३१८२६६ 

५. लभम बहादरु काकी वडा सदस्र् ९८११०७७३६६ 

वडा सजचव सजचव ९८५२०८८६१२ 
३ नं. वडा सलमलि, बर्रवन, हरकपरु 
क्र.सं. पदालधकारीको नाम, थर दजाय सम्पकय  नं. 
१. गोपाि बहादरु काकी वडा अध्र्क्ष ९८४२०८९८२९ 
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२. सरस्विी काफ्िे वडा सदस्र् ९८१५३६१६१२ 

३. अनारविी मसुहर वडा सदस्र् ९८११३८०३६६ 

४. लडल्िी मान लगरी वडा सदस्र् ९८०७३४०२३४ 

५. िोक वहादरु लिम्व ु वडा सदस्र् ९८०५३३९७७३ 

वडा सजचव सजचव ९८५२०८८६१३ 
४ नं. वडा सलमलि, बर्रवन 
क्र.सं. पदालधकारीको नाम, थर दजाय सम्पकय  नं. 
१. रमेश राउि वडा अध्र्क्ष ९८४२०९०५१६ 

२. साउनी माझी वडा सदस्र् ९८२७३३२४२२ 

३. श्र्ाम कुमारी ववश्वकमाय वडा सदस्र् ९८४२२०२२८१ 

४. प्रठदप राई वडा सदस्र् ९८६२१५२३६० 

५. अववन्र कुमार जिलसङ वडा सदस्र् ९८४२०३२७०४ 

वडा सजचव सजचव ९८५२०८८६१४ 
५ नं. वडा सलमलि, केरौन 
क्र.सं. पदालधकारीको नाम, थर दजाय सम्पकय  नं. 
१. चरण गरुुङ वडा अध्र्क्ष ९८५२०५६३९२ 

२. सलुसिा लधमाि वडा सदस्र् ९८०८९२२७४५ 

३. प्रलमिा पररर्ार वडा सदस्र् ९८१७९७४७४६ 

४. ठदपक प्रसाद िईुटेि वडा सदस्र् ९८४२२२८६१३ 

५. रजख िाि चौधरी वडा सदस्र् ९८४२२४३८८७ 

वडा सजचव सजचव ९८५२०८८६१५ 
६ नं. वडा सलमलि, बर्रवन, रमाइिो 
क्र.सं. पदालधकारीको नाम, थर दजाय सम्पकय  नं. 
१. खड्ग बहादरु बस्नेि वडा अध्र्क्ष ९८४२०६५११५ 

२. शजुशिा शे्रष्ठ वडा सदस्र् ९८४२०४४२५५ 

३. दगुाय मार्ा नेपािी वडा सदस्र् ९८४७२१०८१८ 

४. नारार्ण कुमार बस्नेि वडा सदस्र् ९८१४३७५४१० 

५. राज कुमार लिम्ब ु वडा सदस्र् ९८४२१०५५५३ 

वडा सजचव सजचव ९८५२०८८६१६ 
७ नं. वडा सलमलि, बर्रवन, आइिबारे 
क्र.सं. पदालधकारीको नाम, थर दजाय सम्पकय  नं. 
१. मोहन प्रसाद अलधकारी वडा अध्र्क्ष ९८४२०३६०४७ 

२. पदम कुमारी कावकय  वडा सदस्र् ९८४२१०६२६७ 

३. रुववना िाम्राकार ववश्वकमाय वडा सदस्र् ९८१९०९४२६२ 

४. जीि बहादरु लिम्ब ु वडा सदस्र् ९८२७३९४३४५ 

५. जीवन सबु्बा, लिम्ब ु वडा सदस्र् ९८४२१८४६५० 

वडा सजचव सजचव ९८५२०८८६१७ 
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१५. कानपेोखरी गाउँपालिकाको गनुासो सनु्न ेअलधकारी, प्रवक्ता, सूचना अलधकारी, बारुणर्न्त्र िथा 
वडा कार्ायिर्को सम्पकय  नम्बरः 
क्र.सं. वववरण सम्पकय  नं. 

१. गनुासो सनेु्न अलधकारी (प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि) ९८५२०३८४०६ 
२. गाउँपालिकाका प्रवक्ता (श्री सजुशि बढुाथोकी) ९८५२०३८४०५ 

३. राजस्व िथा आलथयक प्रशासन शाखा  

(िेखा अलधकृि श्री अजजि भट्टराई) 

९८५२०३८४०९ 

४. सूचना अलधकारी (श्री गोववन्द प्रसाद फुर्ि) ९८५२०८१०३३ 
५. पश ुसेवा शाखा (श्री डम्बर बहादरु राई) ९८५२०८०१२२ 
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