
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

पृष्ठभुमि 

 

 

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

तहको बापषयक र्ोजना तथा वजेट तजुयमा ददग्दर्यन, २०७४ िे गरेका व्र्वस्था अनसुार टोि/बस्ती र 
वडा तहबाट गररएको कार्यक्रम तर्ारी एवं गाउँपालिकामा पक्रर्ार्ीि स्थानीर् राजस्व परामर्य सलमलत 
र र्ोजना तथा बजेट तजुयमा सलमलतका लनर्यर्हरु एवं पवज्ञहरुको सझुाव समेतका आधारमा आ.व. 
२०७८/७९ को िालग नीलत तथा कार्यक्रम एवम ्बजेट तजुयमा गररएको छ। 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
  

 
बन्न्दपरु गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बन्न्दपरु, तनहुँ। 

 

वेबसाईटः www.bandipurmun.gov.np 

ईमेिः info@bandipurmun.gov.np 

bandipurmunicipality@gmail.com 

फेसवकुः facebook.com/bandipurmun.gov.np 

फोन नं. ०६५-५२०१२३, ५२०००६, ५२०१७७ 

http://www.bandipurmun.gov.np/
mailto:info@bandipurmun.gov.np
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सम्िामित गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरू, 

१. न्वश्वव्र्ापी महामारीको रूपमा फैन्िएको कोरोना भाइरस (कोन्भड -१९) को संक्रमणिे न्सजिना गरेको र्ो चुनौिीपूणि र असहज 

पररन्तथन्िको बीच बन्दीपुर गाउँपामिकाको आमथिक बर्ि २०७८/०७९ को िीमत तथा कायिक्रि र्स सम्मान्नि सभामा प्रश्ििु 

गिैछु । 

२. नेपािमा अग्रगामी िोकिान्दिक पररवििनको िान्ग भएका सबै जनआदिोिन, सशस्त्र संघषि र क्रान्दिका क्रममा जीवन उत्सगि गनुिहुने 

सम्पूणि ज्ञाि अज्ञाि सन्हिहरु प्रन्ि भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गििछु । साथ ैराष्ट्रन्हि, िोकिदि र अग्रगामी पररवििनका िान्ग भएका 

ऐन्िहान्सक जनआदिोिन, त्र्ाग, संघषि र बन्ििानमा नेितृ्विार्ी भून्मका खेल्ने अग्रजहरू, सन्हि िथा वेपत्ता नागररकहरू प्रन्ि उच्च 

सम्िाि व्र्क्त गििछु ।  

३. मानव जान्िमान्थ शिाब्िीकै ठुिो संकटको रूपमा पैिा भएको कोन्भड -१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीका कारण िेश िथा 

न्विेशमा ज्र्ान गुमाउनुहुन ेसम्पूणि नागररकहरूप्रन्ि हामदिक श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गिै शोकाकुि पररवारजनमा गन्हरो समवेिना व्र्क्त 

गििछु । उपचाररि सम्पूणि िाजुभाई िथा न्िन्ि बन्हनीहरूको शीघ्र तवात्र् िाभको कामना गििछु । 

४. कोन्भड – १९ को जोन्खमपूणि अवतथामा अग्र पंन्क्तमा रहेर काम गनुिहुन ेन्चन्कत्सक, तवात्र्कमी, सुरक्षाकमी, सरसफाईकमी, सवारी 

चािक, एम्बुिेदस चािक, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरूको र्ोगिानको उच्च प्रशंसा गिै कोन्भड -१९ संक्रमण रोकथाम र न्नर्दिणमा 

तथानीर् सरकारिे गरेका पहिहरूमा सहर्ोग िथा सहकार्ि गनुिहुने जनप्रन्िन्नन्िहरू, राजनैन्िक िि, नागररक समाज, सञ्चार कमी, 

उद्योगी व्र्वसार्ीहरूमा हान्ििक आभार व्र्क्त गििछु । 

५. कोरोना भाइरस (कोन्भड-१९) िे िेशको अथििदि नै िरासर्ी भएको वििमान समर्मा हाम्रो सरकार आफ्ना नागररकहरूको 

जनतवात्र् र जीवन रक्षािाई पन्हिो प्रथन्मकिामा राखी र्ो न्जत्न ैपन ेिडाईमा न्वगि १५ मन्हना िेन्ख संघीर् सरकार, गण्डकी 

प्रिेश सरकार, सरकारी िथा गैर सरकारी संघ- संतथाहरू एवम् आम जनसमुिार् सँग सहकार्ि गि ैअगान्ड बढेको कारणिे गिाि न ै

मानवीर् क्षन्ििाई दरू्नीकरण गनि सफि भएको छ । र्द्यन्प कोरोना न्वरुद्धको िडाई सन्कएको छैन र र्समा सबैको साथ, सहर्ोग, 

िैर्ििा र सहकार्िको आवश्र्किा रहेको हुँिा र्ो महामारी न्वरुद्धको अन्भर्ानमा अन्वचन्िि िैर्ििाका साथ एकताबद्ध रुपिा जुट्ि 

सबैिाई अिुरोध गििछु ।  

६. हाम्रो सरकार न्नवािन्चि भए पन्छको सुरुका बषिहरूमा तथानीर् सरकार सञ्चािनाथि आवश्र्क ऐन, कानुनहरूको अपर्ािप्तिा, 

कमिचारीको दरू्निा, संघीर्िाको नवीनिम अभ्र्ासको अनुभव न्वन्हनिा, भौन्िक संरचना र स्रोि सािनको अपर्ािप्तिा जतिा 

समतर्ाहरू न्वद्यमान न्थए र पन्छल्िो बषिमा न्वकास र समनृ्द्धको िर्मा िागेको तथानीर् सरकारिाई न्वश्वव्र्ापी महामारीको रूपमा 

फैन्िएको कोरोना संक्रमणको चपटेामा परर न्वकासको गन्ििाई बािा पगुेको छ । र्न्ि हुँिा हुँि ैपन्न तथानीर् स्रोि, सािन र उपिब्ि 

जनशन्क्तको महत्तम उपर्ोग गिै “सिृद्ध िेपािः सुखी िेपािी” को रान्ष्ट्रर् सोचिाई आत्मसाि गरर “सिृद्ध बन्दीपुर : सुखी 

वन्दीपुरवासी” को गदिव्र्मा पुग्न “पयिटि, कृमर्, मशक्षा, स्वास््य, सहकारी र पूवािधार : सिृद्ध वन्दीपुर गाउँपामिका 

मििािणको िूि आधार” नाराका साथ अगान्ड बढेको हाम्रो सरकारिे चार बषिमा महत्वपूणि उपिब्िीहरू हान्सि गरेको छ ।  

गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरू, 

७. नेपािको संन्विान बमोन्जम सहकाररिा, सहअन्तित्व र सहसम्बदिमा आिाररि संघ, प्रिेश र तथानीर् िहको सम्बदि, संन्विान 

प्रद्दि तथानीर् िहका अन्िकार िथा संघ, प्रिशे र तथानीर् िहका साझा अन्िकार सूचीमा न्नन्ििष्ट गररएका व्र्वतथाहरू, आवन्िक 

र्ोजना, न्िगो न्वकास िक्ष्र् प्रान्प्तमा नेपाि सरकारको प्रन्िबद्धिा अनुसार न्िगो न्वकास िक्ष्र्हरूको तथानीर्करण, गाउँपान्िकामा 

स्रोि सािनको उपिब्ििा, तथानीर् आवश्र्किा र संतथागि क्षमिा समेििाई ध्र्ान न्ििँै हाम्रो सरकार चार बषिको अनुभव, 

“वन्दीपुर गाउँपामिकाको एकीकृत मवकास गुरुयोजिा २०७६-२०९६” ि ेन्निािरण गरेका िीघिकािीन सोच िक्ष्र् र रणनीन्ि 

समेिका आिारमा गाउँपान्िकाको आन्थिक न्वकास, सामान्जक न्वकास, पूवाििार न्वकास, वन, वािावरण र न्वपि ् व्र्वतथापन, 

सुशासन र सेवा प्रवाहका िगार्िका क्षेिमा तपष्ट दृन्ष्टकोण सन्हि नागररकहरूिे प्रत्र्क्ष भेट्ने सरकारको रूपमा सेवा प्रवाह गनि 

प्रन्िबद्ध छ । तथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, का प्राविानहरू, िीन िहका सरकारवीचको अदिरसम्बदि, गाउँ सभाबाट 

पाररि ऐन, कानुन िथा  कार्िन्वन्िहरू समेििाई आिार मानी (िर्ार गररएको) आगामी आन्थिक वषि २०७८-०७९ को िामग 

बन्दीपुर गाउँपामिकािे अमततयार गरेका नीन्ि िथा कार्िक्रम यहाँहरु सिक्ष प्रस्तुत गदैछु ।  

 

(क) आमथिक मवकास 

       कृमर्, पशपुंक्षी 
८. न्नवािहमुखी कृन्ष प्रणािीिाई व्र्वसान्र्क कृन्षिफि  उदमुख गि ै कृन्षको व्र्वसार्ीकरणमा जोड न्िइनेछ । कृन्षमा रासर्न्नक 

न्बषािीको दरू्नीकरण गि,ै वार्ोचर पद्धन्िबाट प्राङ्गररक मि उत्पािन माफि ि आगिन्नक उत्पािनमा जोड न्िईनेछ । गाउँपान्िका क्षेि 

न्भिका होमतटे एवम ्होटिहरूिाई आगिन्नक उत्पािन सँग जोन्डनेछ । सिृद्ध वाि िमस्तष्कको िामग अगािमिक उत्पादिको 
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नीन्ि अनुसार सामुिान्र्क न्वद्यािर्का (०-५ कक्षाका) न्वद्याथीहरूको न्िवा खाजा कार्िक्रमको िान्ग गाउँपान्िका न्भिै उत्पान्िि 

खाद्यादनिाई प्राथन्मकिा न्िइनछे ।  

९. कृन्षमा श्रम िथा िागि दरू्नीकरण गि ै र्ादिीकरण माफि ि उत्पािन र उत्पािकत्व वनृ्द्ध गरर खाद्यादनमा आत्मन्नभिर बनाउन 

कृर्कहरूिाई अिदुाििा कृमर् यन्र मवतरण कायिक्रििाई न्नरदिरिा न्िइनछे । कृन्ष र्दिको प्रर्ोग गनि कन्ठनाई हुन ेक्षेि, साना 

न्कसान िाई िन्क्षि गरर एक हि गोरू एक थाि हिो कायिक्रििाई न्नरदिरिा न्िइनछे । 

१०. गाउँपान्िका न्भिका कृन्ष उत्पािनहरू संकिन गनि डुमे्र बजार न्तथि साना सहरीबाट हतिादिररि भवनमा कृमर् उपज संकिि केन्र 

केदर तथापना गररनेछ । गाउँपान्िका न्भि उत्पान्िि िरकारी, फिफुि, माछा, मासु र िगु्ि जदर् पिाथििाई संकिन केदर सम्म पुर्ािउन 

कृषक, कृन्ष सहकारी सँग साझेिारी गरर कृमर् एम्बुिेन्सको व्र्वतथा गने नीन्ि न्िइनछे । वडा नं. १ को नाहिा न्तथि न्नमािणान्िन 

कोल्ड स्टोरिाई र्सै आ.व. न्भि सम्पदन गररने छ । कृन्ष उपजको समुन्चि भण्डारणको िान्ग कोल्ड रूि / पोटेवि कोल्ड 

स्टोरेजहरू तथापना गररनेछ ।  

११. कृन्षमा रु्वाहरूको आकषिण बढाउन, कोन्भड -१९ को कारण रोजगारी गमुाएका, बैिेन्शक रोजगारीबाट फकेर श्रमको खोजीमा रहेका 

रु्वाहरूिाई िन्क्षि गरर एक वाडि पाचँ व्यवसामयक युवा कृर्क को नीन्ि अविम्वन गररनेछ । व्र्वसान्र्क कृषकिाई प्रोत्साहन 

गनि गाउँपामिका उत्कृष्ठ कृर्क पुरस्कार को तथापना गरर प्रत्रे्क बषि एक जना उत्कृष्ठ व्र्वसान्र्क कृषकिाई पुरतकृि गररनछे । 

१२. गाउँपान्िका न्भिका कृषकहरूको ि्र्ाङ्क एकीकृि गनि मकसाि सूचीकरण कायिक्रि र कृमर्, पशुपन्छी तथा ित्स्य त्याकं 

अध्यावमधक कायिक्रि सञ्चािन गरर कृषकहरूको वगीकरण गररनेछ । कृन्ष िथा पशु न्वमाका सम्बदिमा अन्भमुन्खकरण गरी 

न्वमाप्रन्ि कृषकिाई प्रोत्साहन गने नीन्ििाई न्नरदिरिा न्िईने छ । िोप हुन िागेका कृन्ष बािीको संरक्षणको िान्ग रैथािे बािी 

प्रवद्धिि कायिक्रि (बािी मवकास कायिक्रि) सञ्चािन गररनेछ । 

१३. वडा नं. १ मा तथापना भएको बाख्राको सािा व्यवसामयक कृमर् उत्पादि केन्र (पकेट) मवकास कायिक्रििाई न्नरदिरिा न्िई 

अदर् वडाहरूमा समिे पकेट न्वकास कार्िक्रमिाई न्वतिार गररनछे । तथापना भएका िान, मकै, सुदििाका साना व्र्वसान्र्क कृन्ष 

उत्पािन केदर (पकेट) न्वकास कार्िक्रम न्नरदिरिा न्िँि ैसवै वडामा न्वतिार गन ेनीन्ि न्िइनेछ । 

१४. कृन्षर्ोग्र् भून्मको खण्डीकरणिाई न्नरुत्सान्हि गिै कृमर्को उत्पादि र उत्पादकत्व बृमद्ध गिि चक्िाबन्दी कायिक्रििाई 

न्नरदिरिा न्िइनेछ । बाझँो बदिै गएको जन्मनिाई कृन्ष उत्पािनमा प्रर्ोगको िान्ग प्रोत्साहन गनि कृषकिाई बाँझो जमिि जोत्ि 

अिुदाि उपिब्ि गराउन ेनीन्ि न्िइनेछ । प्रत्रे्क वडाबाट बाँझो जन्मनको ि्र्ाङ्क संकिन गरर भून्म बैंक तथापना गररनेछ ।  न्सचाँई 

नपुगेका कृन्ष भून्महरूिाई िन्क्षि गरर सािा मसचाई कायिक्रििाई न्नरदिरिा न्िइनेछ ।  

१५. मौररपािन, उदनि िरकारीको वीउ, ड्रागन फु्रट, सुनकागिी, एभोकाडो, न्कवी जतिा नर्ा ँजािका फिफुको न्वरुवा, तथानीर् जािका 

फिफुिका न्वरुवा, प्िान्ष्टक टनेि, प्िान्ष्टक पोखरी, माछाको भुरा आन्िमा मिमित प्रमतशत अिुदाि मदई पौरखी मकसाि, 

कृर्क सिुहिाई प्रोत्साहि गने नीन्ििाई  वढवा न्िईने छ । 

१६. पर्िटनिाई कृन्ष सँग आबद्ध गनि कृमर् पयिटि (Agro Tourism) को नीन्ि अविम्वन गररनछे, प्रत्रे्क वडािाई कम्िीमा एक 

उत्पािन माफि ि न्वन्शष्ट पन्हचान गराइनेछ । बदिीपुरिाई सुदििाको उविर भून्मको रूपमा न्चनाउन िथा बनिीपुरको रन्सिो र गुन्िर्ो 

सुदििाको माध्र्मबाट बदिीपुरवासीको आन्थिक िथा सामान्जक तिर उकातन सुदििा खेिीिाई प्रबद्धिन एवं प्रोत्साहन गनि एक घर 

ऐक बगैचँा अमभयाि सञ्चािन गररनेछ ।व्र्वसान्र्क र सामून्हक खेिीमा रु्वािाई आबद्ध हुन प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१७. प्रत्रे्क वडामा िाटो परीक्षण मशमवर र बािी संरक्षण मशमवर सञ्चािन गररनछे । घरेिु /परम्परागि एवं न्नवािहमून्ख कृन्ष 

उत्पािनबाट व्र्वन्तथि, व्र्वसान्र्क कृन्ष उत्पािनिफि  रुपादिरण गनि, कुन्ष पशेामा रु्वाको आकषिण बढाउन, उत्पे्ररणा एवं हौसिा 

बढाउन, कृषकहरुिे कृन्ष कार्ि गिाि झेल्नुपरेका प्रान्वन्िक, मौसमी िगार्िका न्वन्वि समतर्ाहरु समािान गने कृषकहरुिाई कृन्ष 

न्वषेशज्ञहरुसंग जोड्ने हेिुिे "कृर्क सँग प्रामवमधक" (रेमडयो कायिक्रि) सञ्चािन गररनेछ । र कृमर् मवरे्शज्ञको उपमस्थमतिा 

कायिक्रि संञ्चािि गररिेछ । 

१८. पशुमा िाग्ने रोगहरू न्नर्दिणको िान्ग इमपमडमियोिोजी ररपोमटिङ कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । पशु नश्ल सुिारको िान्ग कृमरि 

गभािधाि कायिक्रि सञ्चािन गरर ििु िथा मासु उत्पािनमा वनृ्द्ध गररनछे । भकारो िथा गोठ सुिार कार्िक्रमिाई न्नरदिरिा न्िइनछे। 

१९. ििु, मासु र अण्डामा आत्मन्नभिर बनी न्नर्ािि गन ेनीन्ि न्िइनेछ । सहकारीमा आवद्ध न्कसानहरुिाई सहकारी माफि ि प्रमत मिटर 

दुध उत्पादििा १ रुपैयाँ अिुदाि न्िईने नीन्ििाई न्नरदिरिा न्िईन ेछ । 

उद्योग/वामणज्य/आपुती 

२०. तथानीर् आवश्र्किाका आिारमा आर्मुिक रोजगारी अन्भवनृ्द्धका िान्ग मन्हिा, िन्िि, आन्िवासी/जनजािी र न्वपदन 

समुिार्िाई िन्क्षि गरर िघु उद्यि मवकास (िेड) िोडि बिोमजि (िघु उद्यम कार्िक्रम माफि ि) नर्ाँ िघु उद्यमी न्सजिना गररनेछ 

। तथानीर् उत्पािनको उत्पािकत्व र बजारीकरण वनृ्द्ध गनि प्रन्वन्ि हतिादिरण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । गाउँपान्िकािे गरीन्व 

न्नवारणका िान्ग िघु उद्यम न्वकास कार्िक्रममा साझेिारी गने नीन्ि अविम्वन गनछे । साना िथा घरेिु उद्योगको न्वकास एवं 

परम्परागि पेसा व्र्वसार् संरक्षणमा जोड न्िइनछे । 
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२१. हाि संञ्चािनमा नरहेका उद्यम िर पुनतथािपना गनि चाहने िथा संञ्चािनमा रहेका उद्यमको तिरोदनन्िको िान्ग आवश्र्क पनि सक्न े

सहर्ोगका क्षेिमा तथिगि अध्र्र्न गरी आवश्र्किा पन्हचान िथा न्वशे्लषण गरी पुितािजगी र एडभान्स सीप मवकास तामिि 

कायिक्रि संञ्चािि गररनेछ । 

२२. तथानीर् स्रोि, सािन उपर्ोग हुने गरर वेरोजगार रु्वािाई िन्क्षि गि ैआर् आजिनमा वढबा न्िईने छ । वडा नं. १ न्तथि न्नमािणािीन 

उद्योग ग्रािको न्नमािण कार्ििाई िीव्रिा न्िइनेछ ।    

पयिटि/संस्कृमत 

२३. कोरोना भाइरस (कोन्भड-१९) को कारण न्शन्थि बनेको पर्िटकीर् नगरी बन्दीपुरको पयिटि के्षरको पुिरुत्थािका िान्ग पर्िटन 

व्र्वसार्ी िथा सरोकारवािासँग पहि तथा मबशेर् प्याकेजको व्र्वतथा गन ेनीन्ि अविम्वन गररनेछ । 

२४. गाउँपान्िकाको िान्मिक, साँतकृन्िक, प्राकृन्िक एवं ऐन्िहान्सक तथिहरु िेवािर्, न्शवािर्, गुम्बाहरुको पन्हचान, संरक्षण र संवद्धिन 

गने नीन्ि न्िईनछे । टुन्डखेि, न्सद्द गुफा,खड्गिेवी, थानीमाइ, िीनिारे, मुकुदिेश्वरी गढी,चदरकोट गढी, हुतिाङकोट गढी, 

न्वदिबान्सनी,भुकभुके बराह, बौद्द शाक्र् मुनी गुम्बा ढुङे न्बहार, पाििीद्दार गुफा, पहारपानी, रामकोट होमतटे िगार्ि कोरीखा, 

डाँडाछापआगँाटारी, िरमपानी, अशौबोटे, बन्दिपुर सामिुान्र् होमतटे, मोहोररर्ा होमतटे, न्वदिबान्सनी, भैसेखार, न्वमिनगर, बन्दिपुर 

बजारन्भि रहेका सब ैहोमतटेहरू, चुन पहरा रक क्िाइन्म्वङ, भुत्र्ारह, सदिानेश्वर महािेव, वागेश्वरी, न्सद्धथान, शन्हि पाकि , सन्हि 

तमारक, रानीबन िथा अदर् संभाव्य के्षरिाई पयिटकीय के्षरको रुपिा थप मवकास र प्रचार प्रसार गररने छ । न्वन्भदन सन्मन्िबाट 

सञ्चान्िि पर्िटकीर् सम्पिाहरूको आर् व्र्र् साविजन्नक गराई पारिशीिा प्रबद्धिन गररनछे । 

२५. साहन्सक पर्िटनहरू जीप फ्िाइङ, प्र्ाराग्िाइन्डङ, रक क्िाईन्म्वङ्ग को सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । मन्ण मुकुदिेश्वरी पखािि 

(न्मन्न गे्रट वाि) को न्नमािण कार्ििाई न्नरदिरिा न्िँि ैपयिटि पूवािधार साझेदारी कायिक्रििा गाउँपामिकािे साझेदारी गनेछ । 

मिमि गे्रट वाििाई पर्िटकीर् हवको रूपमा न्वकास गन ेनीन्ि न्िइनछे । प्रिानमदिी रोजगार कार्िक्रमिाई साइकि िेन िगार्िका 

साना पर्िटन पूवाििार न्वकासमा आबद्धिा गररनेछ । 

२६. पर्िटनबाट रोजगारी न्सजिना गनि रु्वाहरूिाई टुर अपरेटर, पर्िटन गाइडको िान्िम प्रिान गररनेछ । पयाि -पयिटि र कृमर् -पयिटििाई 

मदगो आमथिक मवकासको स्रोतको रुपमा तथान्पि गनि प्रर्ास गररनेछ । न्वन्भदन सांतकृन्िक न्वन्वििा समट्ेन ेघर वास (होि स्टे) 

को तथापना र प्रबद्धिन गररनेछ । आदिररक िथा वाह्य पर्िटकको औसि बसाई न्िन वनृ्द्ध गनि सम्भाव्य पयिटकीय के्षरको पमहचाि 

गरी पर्िटन पूवाििार न्वकासमा िगानी गररनछे ।  

२७. बदिीपुर गाउँपान्िका क्षेि न्भि रहेका सम्पूणि पर्िटकीर् तथि, होमतटे िथा होटिहरूको समेि एकीकृि जानकारी प्रिान गराउन े

उदे्दश्र्िे बदिीपुरको प्रवेश न्वदिमुा पयिटि सुचिा केन्र (Tourism Information Centre, TIC) स्थापिा गररनेछ । पर्िटकीर् 

तथिहरूको GIS प्रन्वन्ि माफि ि जानकारी गराइनछे । बदिीपुरको समग्र पर्िटकीर् सुचना सन्हिको बन्दीपुर पयिटि वेभसाइट 

न्नमािण गररनछे । होन्डङ्ग बोडि, न्डन्जटि बोडि,  ब्रोसर, पम्पप्िेट माफि ि पयिटकीय स्थिको प्रचार प्रसारिाई न्नरदिरिा न्िइनछे, 

पर्िटकीर् सम्पिाको जानकारी समेन्टने पयिटि पुमस्तका प्रकाशि गररनछे  

२८. पर्िटन प्रबििनका िान्ग नीन्ज क्षेि सँगको िगानीका िान्ग आवश्र्क कानुन न्नमािण गररनछे । न्पकन्नक तपट, न्सद्ध गफुा िगार्िका 

पयिटकीय सम्पदाबाट आम्दािी वनृ्द्ध गनि उक्त क्षेिहरूिाई थप व्र्वन्तथि गररनेछ । मेिा महोत्सव, खेिकुि, न्मन्न म्र्ाराथन, 

साईकन्िङ, माउटेदट वाईक जतिा प्रन्िर्ोन्गिाको आर्ोजनािाई न्नरदिरिा न्िइनेछ । 

(ख) सािामजक मवकास 

       मशक्षा 

गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरू, 

२९. कोरोना भाइरस महामारीको कारण पठनपाठनमा सजृिना भएको अबरोििाई मध्र्नजर गरी भचुिअि कक्षा संञ्चािन, अनिाईन 

न्शक्षा िथा रेन्डर्ो एवं टेन्िन्भजन माफि ि वैकमल्पक मशक्षा सँञ्चािि गरी नर्ा ँशैन्क्षक वषिको पठनपाठन अगाडी बढाईनेछ । 

३०. आिारभुि तहसम्िको मशक्षा अमिवाियि र मिशुल्क पाउिे हकिाई प्रवद्धिि गरी िन्क्षि समहूका बािबान्िकाहरुको 

मवद्याियिा पहुच बढाउन मवपन्ि िमक्षत प्रोत्साहनका कार्िक्रमहरु ल्र्ाईनेछ । 

३१. रान्ष्ट्रर् िथा अदििरान्ष्ट्रर् गरैसरकारी संतथाहरुको साझेिारीमा बािबान्िकाको न्हि र कल्र्ाणको िागी सहर्ोगात्मक र प्रबद्धिनात्मक 

कार्िक्रमहरु संञ्चािन गने नीन्ि न्िइनछे । 

३२. सामुिान्र्क न्वद्यािर्हरुमा अपाङ्गिैरी, कमम्तिा आधारभुत खािेपािी तथा शौचाियको सुमवधा पगेुको र मशक्षण 

मसकाई कायििा सहयोगिैरी पूवाििार न्वकासमा जोड न्िइनेछ । 

३३. गाउँपान्िका क्षेिमा रहेका सामुिान्र्क न्वद्यािर्हरु मध्रे् कन्म्िमा १ न्वद्यािर्िाई प्रान्वन्िक न्वद्यािर् र १ न्वद्यािर्िाई नमूना 

न्वद्यािर्को रुपमा न्वकास गने नीन्ि न्िईनेछ । 
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३४. प्रामवमधक ज्ञाि र सीपयुक्त उद्यिशीि जिशमक्त मििािण गरर मशक्षािाई ियािमदत पेश तथा जीवि मिवािहसंग जोड्ि 
मवद्याियिा प्रान्वन्िक न्वषर् पठिपाठि गिि जोड मदईिेछ । र प्रामवमधक मवर्य पठिपाठि गिे न्वद्यािर्िाई प्रोत्साहन गने 

नीन्ि न्िईनेछ । 

३५. न्वद्यािर् पहुँच भदिा बान्हर रहेका, बीचमैा कक्षा छाड्न ेबािबान्िकािाई न्वद्यािर् मटकाईराति आवश्र्क पहि गररनेछ । सोको 

िामग मदवा खाजा कायिक्रि संञ्चािििाई न्नरदिरिा न्िईनेछ । 

३६. अपांगिा भएका र आन्थिक रुपिे न्वपदन पररवार एवं िन्िि न्वद्यान्थििाई छािविृी उपिब्ि गराइनेछ । 

३७. सरकारी न्वद्यािर्को शैन्क्षक गुणतिर सुिार एवं आम जनिामा सरकारी न्वद्यािर्को शैन्क्षक गुणतिरप्रन्ि न्वश्वति न्ििाउन न्वद्यान्थि, 

न्शक्षक, अन्भवावक र सरोकारवािा पक्षहरुसंग न्नर्न्मि छिफि िथा अदिकृि र्ाका कार्िक्रमहरु संञ्चािन गररनछे।  "एक हप्तामा 

एक न्वद्यािर्" अन्भर्ान सन्हि प्रत्रे्क हप्तामा कन्म्िमा एक न्वद्यािर्को अनुगमन गने व्र्वतथा न्मिाईनेछ । 

३८. सरकारी न्वद्यािर्को शैन्क्षक गुणतिरप्रन्ि आम नागररकमा सकरात्मक िारणाको न्वकास गरी न्वद्यािर्को शैन्क्षक गुणतिरप्रन्ि 

न्वश्वति न्ििाउन सम्पूणि जनप्रन्िन्नन्ि िथा राष्ट्रसेवक कमिचारी, न्शक्षकहरुिे आफ्ना सदिन्िहरुिाई सरकारी न्वद्यािर्मा पढाउने 

नीन्ि न्िईनेछ । 

३९. गाउँपान्िकाको सवै वडाहरुमा सामिुान्र्क न्सकाई केदर संञ्चािन गिै िन्गनेछ । 

४०. न्शक्षण न्सकाईिाई प्रन्वन्िमैिी बनाउन सम्पूणि न्वद्यािर्हरुमा न्वद्युिीकरण गररनेछ । समपूणि सामुिान्र्क न्वद्यािर्हरुमा इदटरनेटको 

न्वतिार गररनेछ  र "एक न्वद्यािर्िाई एक ल्र्ापटप" कार्िक्रम संञ्चािन गरर सम्पूणि सामुिान्र्क न्वद्यािर्िाई एक ल्र्ापटप न्विरण 

गररनेछ । 

४१. माध्र्ान्मक िहमा न्वज्ञान न्वषर्को पठनपाठनिाई प्रर्ोगमा आिाररि बनाउन न्वज्ञान प्रर्ोगशािा न्नमािण कार्ििाई न्नरदिरिा 

न्िईनेछ। 

४२. प्रान्वन्िक न्वषर्को पढाईिाई प्रोत्साहन गनि िथा प्रान्वन्िक न्वषर्मा न्वद्यान्थि एवं अन्वभावकको आकषिण वनृ्द्ध गनि र 

गाउँपान्िकामा प्रान्वन्िक ज्ञान, सीप, प्रन्वन्ि र क्षमिारु्क्त िक्ष जनशन्क्त उत्पािन गनि अन्भपे्रररि गने हिेुिे २ जना जेहदिार 

न्वद्यान्थििाई उच्च न्शक्षामा इन्दजन्नर्ररङ्ग न्वषर्को अध्र्र्ानको िान्ग छािवनृ्ि प्रिान गररनेछ । 

४३. तथानीर् पाठ्र्क्रमको न्नमािण गरर आिारभुि िहमा  िाग ुगररनेछ । 

स्वास््य 

४४. कोन्भड-१९ महामारी िगार्ि संक्रामक रोग रोकथाम, न्नर्दिण र उपचारको िान्ग गुणतिरीर् तवात्र् सेवा, औषन्ि एवं उपकरण र 

न्चन्कत्सक िथा तवात्र्कमीको सेवा न्वतिार गररनेछ । 

४५. कोरोना संक्रमणिाई समुिार्मा थप न्वतिार हुन नन्िन पररक्षणको िार्रा बढाउने, क्वारेन्दटन केदरहरुको तथापना गने र नागररकमा 

उत्पदन भएको मनेवैज्ञान्नक िासिाई दरू्नीकरण गनि आवश्र्क पहि गररनछे । 

४६. जनतवात्र्सँग सम्बन्दिि प्रन्िरोिात्मक, न्निानात्मक, प्रवद्धिनात्मक, उपचारात्मक िथा न्नरोिात्मक तवात्र् सेवाहरु प्राथन्मक 

तवात्र् सेवाको न्सद्धादिअनुसार संञ्चािन गररनछे । संञ्चािनमा रहेको अत्र्ावश्र्क तवात्र् सेवािाई न्वतिार गररनेछ । 

४७. तवात्र् सेवाबाट बन्ञ्चि गाउँवासी, समिुार् (आन्िवासी/जनजािी, िन्िि, अपाङ्ग, जेष्ठनागररक) िाई िन्क्षि गरी तवात्र् 

सम्बदिी चेिनामुिक र न्वशषे िन्क्षि कार्िक्रमहरु संञ्चािन गन ेनीन्ि न्िईनेछ । तवात्र् न्वमा गराउन सब ैगाउँपान्िकाबासीिाई 

सचेिनामूिक कार्िक्रम संञ्चािन गररनछे। 

४८. कम्िीमा बषिको एकपटक तवात्र् संतथामा गई आफ्नो तवात्र् जाँच गरर आफ्नो तवातथको बारेमा जानकारी प्राप्त गनि िथा 

सविसािारण जनिामा न्नर्न्मि तवात्र् जाँच गने बानीको न्वकास गनि एव न्नजहरूको तवात्र् संतथामा पहुँच वनृ्द्ध गने उदे्दश्र्िे 

बर्िको १ मदि िेरो स्वास््यको िामग अन्भर्ान सञ्चािन गररनछे र बदिीपुर अतपिाि माफि ि न्बशषेज्ञ न्चन्कत्सक माफि ि तवात्र् 

जाँच गन ेव्र्वतथा न्मिाइनेछ । 

४९. बदिीपुर गाउँपान्िकामा एम्बुिेन्स सेवा मवस्तार गरी आम जनिाहरुमा तवात्र् सेवाको पहुँच न्वतिार गनि बदिीपुर अतपिाि र 

िरमपानी तवात्र् चौकीको िान्ग एक एक वटा एम्विेुदसको व्र्वतथा गररनेछ । 

५०. बदिीपुर अतपिािको सुदृढीकरण गररनेछ िथा अतपिाििाई १५ शैयाबाट स्तरोन्िमत गरर ५० शैयाको बनाउन ेनीन्ि न्िईनेछ । 

 

 

खािेपािी तथा सरसफाई 
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५१. ठूिा खानेपानी आर्ोजना माफि ि बदिीपुर बजार र घनाबतिी भएका डुमे्र बजार र वरपरको क्षेििाई हुने गरी DPR िर्ार गररनेछ । 

बांगेन्समि खानेपानी आर्ोजना र भुमसे बोररङ खानेपानी आर्ोजना सम्पदन गररनेछ । 

५२. वािावरणीर् प्रिषुण कम गनि िथा बजार क्षेिबाट न्नतकने फोहरमैिाको व्र्वतथापन गनि, िुवा िुिो कम गनि, सफा बजार एवं सफा 

सडक न्नमािण गनि बजार क्षेिन्भि "एक घर/सटर एक डस्टमवि" को अविारणा िागू गररनेछ, हरेक व्र्वसार् िथा पसिहरुबाट 

न्नतकने फोहरिाई उक्त डतटन्वनमा व्र्वतथापन गने साथै हरेक न्िन न्वहान आफ्नो घर/व्र्वसार्/पसि वरपर िथा अगाडीको सडक 

समेि अन्नवार्ि सफा गनुिपने बाध्र्कारी नीन्ि अविम्वन गररनेछ । 

५३. बदिीपुर बजार क्षेि िथा न्भडभाड हुने क्षेिहरुमा साविजन्नक शौचािर् तथापना गने साथै शौचािर्को वािावरणमैिी िीगो 

व्र्वतथापनमा जोड न्िइनछे । 

िमहिा, बािबामिका,ज्येष्ठिागररक, अपाङ्गता भएका व्यमक्तहरु 

५४. सीप न्सन्क िमहिाहरुको क्षिता अमभवृमद्ध गनि साथ ै न्सकेको सीपिाई आर् आजिनसंग जोन्ड आन्थिक तिर उकातन िथा 

सामान्जकतिर सुिार गनि न्वपदन मन्हिा, एकि मन्हिाका िान्ग क्षमिा न्वकास, सीप न्वकास िान्िम एवं कार्िक्रमहरु संञ्चािन 

गररनेछ । साथै न्सकेको सीपिाई पेशासंग, जीवन न्नवािहसंग जोड्न सहार्िा पुर् र्ाउने उद्दशे्र्िे वतिुगि सहार्िा समिे प्रिान गररनछे 

। 

५५. िमहिा महंसा तथा िैंमगक महंसा मवरुद्ध शून्य सहिशीिताको िीमत अविम्बन गरी िैङ्न्गक न्हंसा, मन्हिा न्हसंा, घरेिु न्हंसा 

िथा सामान्जक कुररन्िन्वरुद्ध अन्भर्ानमुिक सचेिना कार्िक्रम संञ्चािन गररनेछ ।  

५६. मन्हिा, बािबान्िका, अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्त, ज्रे्ष्ठ नागररक र र्ौन्नक िथा िैंन्गक अल्पसंख्र्कको ि्र्ांक संकिन र 

अद्यावन्िक गररनेछ । 

५७. गाउँपान्िकामा िथा सम्पूणि राष्ट्रका िान्ग कुशि एवं सक्षम मन्हिा नेितृ्वको न्वकास गनि िेतृत्व मवकास तामििहरु संञ्चािन 

गररनेछ । 

५८. बाि अमधकारको सुमिमितताको िान्ग बािमैिी तथानीर् शासनको प्रवद्धिन गररनछे । 

५९. बािबान्िकािाई घर, न्वद्यािर् वा अदर् जुनसुकै तथान र अवतथामा शारीररक, मानन्सक, र्ौनजदर् वा अदर् कुनै न्कन्समका 

िवु्र्िवहार, र्ािना, उपेक्षा, अपहरण र भेिभावमुक्त बनाउन आवश्र्क पहि गररनेछ । 

६०. प्रत्र्क बािबान्िकािाई पररवार िथा राज्र्बाट न्शक्षा, तवात्र्, पािन पोषण, उन्चि तर्ाहार, खेिकुि, मनोरञ्जन िथा सवािङ्न्गण 

न्वकासको हकिाई प्रवद्धिन गररनछे ।बाि न्वकास एवं बाि सहभान्गिाका िान्ग साविजन्नक न्वद्यािर्हरुमा िथा सिुदायिा बाि 

क्िब गठि गररनेछ र गठन गनि प्रेररि गन ेनीन्ि न्िईनेछ । 

६१. बािबान्िकाको हक, अन्िकार प्रवद्धिन, सुन्नन्िििा एवं बािबान्िकाको हीिको िान्ग उपर्ोग गनि बािकोर् खडा गररनेछ । साथ ै

गाउँपामिका अध्यक्षसंग बािबामिका कायिक्रििाई न्नरदिरिा न्िईनछे । 

६२. बािबान्िकािाई किकारखाना, खानी वा र्तिै अदर् जोन्खमपूणि काममा िगाउन पूणि रुपमा न्नषेि गरर बाि श्रि न्यूिीकरणका 

िान्ग आवश्र्क पहि गररनछे । 

६३. अपाङ्गता भएक व्यमक्तहरुको पह चँको िामग सडक, र्ािार्ाि, साविजन्नक तथि, सरकारी भवन, अतपिाि र न्वद्यािर्हरु 

मवश्वव्यापी िापदण्ड अिरुुप मििािण गिे िीमतिाई आत्िसाथ गद ैपूवािधार एवं संरचिाहरु अपाङ्गमैिी बनाउिै िन्गने नीन्ि 

न्िईनेछ । 

६४. अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुको सम्िािपूविक एवं मर्ािन्िि जीवनर्ापनका िान्ग वस्तुगत टेवा समहतको  सीप मवकास तथा 

क्षिता मवकास कायिक्रिहरु संञ्चािि गरर अपांगता भएका व्यमक्तको आयअजिि क्षिता, ििोवि र आत्िसम्िाििा  

वृमद्ध गन ेनीन्ि न्िईनेछ । 

६५. अपांगिा भएका व्र्न्क्तहरुिाई न्वन्वििाको पन्हचान समहत ियािमदत र आत्िसम्िािपूविक जीवियापि गनि, साविजन्नक सेवा 

िथा सुन्विामा प्राथन्मकिाका साथ अवसर प्राप्त गनि राज्र्को िफि बाट न्विरण गररिै आएको अपांगिा काडिको बहुआर्ान्मक उपर्ोग 

उपर्ोग गररनछे । 

६६. ज्येष्ठ िागररकको संरक्षण िथा सामान्जक सुरक्षा िन्क्षि कार्िक्रमहरु िजुिमा गरर संञ्चािन गररनेछ साथै संञ्चान्िि 

कार्िक्रमहरुिाई थप व्र्वन्तथि, मर्ािन्िि एवं वैज्ञान्नक बनाउिै िन्गनेछ । 

६७. ज्रे्ष्ठ नागररकको जीवन र्ापनिाई सहज बनाउन, एकि िथा असाहर् जषे्ठ नागररकहरुिाई समाजमा घुिन्मि एवं आत्मासम्मानमा 

अन्भवनृ्द्ध गनि गाउँपान्िकार्िपान्िकाको कार्ाििर् िथा वडा कार्ाििर्हरुमा ज्येष्ठ िागररक सेवा तथा मििि केन्र संञ्चािि 

गररनेछ । 

६८. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको न्नर्न्मि तवात्र् पररक्षणका िान्ग गाउँघर मक्िमिक संञ्चािििाई न्नरदिरिा न्िईनछे । 
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युवा तथा रोजगारी सम्बन्धी िीमत 

६९. बढ्िो युवा मवदेश पिायिदरिाई कि गिे बरेोजगार रहकेा व्र्न्क्त,बैिेशीक रोजगारीबाट फन्कि एका, कोन्भड १९ को कारण रोजार 

गुमाएका, न्विेश जान िर्ार भएर पन्न जान नपाएका व्र्न्क्तहरुको पन्हचान गरर उनीहरुको मागको आिारमा सीप िथा क्षमिा न्वकास 

िान्िम संञ्चािन गररनेछ । 

७०. गाउँपान्िकामा उपिब्ि हुने स्रोि िथा सािनिाई एन्ककृि गरर रोजगारीका अवसरहरु वृमद्ध गरी रोजगारी प्रदाि गिि प्रिानमदिी 

रोजगार कार्िक्रम, रु्वा रोजगारीका िान्ग रुपादिरण पहि आर्ोजना िथा गाउँ प्रमुखसँग रोजगार कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

७१. रोजगार सेवा केदरमा सुचीकृि बेरोजगारहरुिाई रोजगारीको हक सम्बदिी ऐन, २०७५ बमोन्जम दरू्निम रोजगारीको व्र्वतथा गनिका 

िान्ग रोजगार कोर्को स्थापिा गररनेछ । 

७२. न्नमािण व्र्ावसार्ी ठेकेिारबाट सम्पदन गररन ेसाविजन्नक न्नमािण कार्िमा रोजगार सेवा केदरमा सुचीकृत बेरोजगारहरुिाई संिग्ि 

गराउन प्राथन्मकिा न्िनुपने प्रचन्िि कानूनको कार्ािदवर्नमा उन्चि व्र्वतथा गररनछे । 

७३. तथानीर् िहमा तथापना भएको रोजगार सेवा केदरिाई श्रि बैंकको तथापना गररनछे रुपमा उपर्ोग गरी रोजगार सेवा केदर र न्बन्भदन 

रोजगार प्रिार्क संघ संतथा, न्बत्तीर् संतथा, गैर सरकारी संतथा िथा सरोकारवािा न्नकार् न्बच समदवर् गराई साविजन्नक पूवाििार 

न्नमािण, कृन्ष उत्पािन, उद्योग, किकारखाना, न्बत्तीर् न्क्रर्ाकिाप, सामान्जक न्वकास आन्िको क्षेिमा रोजगारीको न्सजिना गररनेछ 

। 

७४. सबैिे काम गनि पाउने अवतथा सुन्नन्िि गिै िशेको मुख्र् सामान्जक आन्थिक शन्क्तको रुपमा रहेको श्रमशन्क्तिाई िक्ष र व्र्वसान्र्क 

बनाउने र तविेशमै रोजगारी अन्भवनृ्द्द गन ेउद्येश्र्िे "एक युवा एक सीप" अन्भर्ान संञ्चािन गररनछे  र सो अन्भर्ान माफि ि 

रु्वाहरुिाई न्नजको इच्छा अनुसारको कन्म्िमा एक सीप न्सकाउने प्रवदि न्मिाईनेछ। सीप िथा क्षमिा न्वकासको िान्ग प्रिेश िथा 

संघन्तथि िान्िम केदरहरुमा समेि न्सफाररस गररनेछ । 

७५. वैिेन्शक रोजगारीबाट आजिन भएको पुँजी, सीप, प्रमवमध र अिुभविाई स्वदेशिा उत्पादििुिक के्षरिा िगाउि प्रोत्साहि 

गररने छ । 

७६. कोन्भड -१९ संक्रमण रोकथाम, न्नर्दिण िथा उपचार, न्वपि ्व्र्वतथापन र मानवीर् सेवामा युवाहरुिाई पररचािि गन ेनीन्ि 

न्िईनेछ। 

(ग) पूवािधार मवकास 

       स्थािीय सडक,पुि तथा झोिुङ्गेपुि 

गाउँ सभा सितर्ज्रू्हरु, 

७७. सडक संञ्जाि िथा भौन्िक पूवाििारहरुको न्वकास गिाि उपिब्ि स्रोि सािनिाई मध्र्नजर राख्ि ैसो को न्मत्तव्र्र्ी उपर्ोग गरी 

न्वकासको िाभिाई सम्पूणि बदिीपुरबासीहरुमा समिापूणि, दर्ार्ोन्चि न्विरण गनि सडक संञ्जाि िथा भौन्िक पूवाििारहरुको न्वकास 

गिाि क्रमशः बहुसंख्र्क जनिाि ेिाभ न्िने आर्ोजनाहरुिाई पमहिो प्राथमिकतािा रान्ख संञ्चािन गररनछे । 

७८. सडकिे भार बहन गन े क्षमिा, सवारी चाप र र्ोगिान िगार्ि न्वन्भदन प्रचन्िि मापण्डका आिारमा गाउँपान्िका न्भिका 

सडकहरुको वन्गिकरण गरर दीघिकामिि गुरुयोजिा िर्ार गरी न्वकस, न्वतिर एवं तिरोदनिी गररनेछ । 

७९. प्राकृन्िक प्रकोप िथा जिवारु् प्रन्िकुििाका कारण हुन सक्ने असर एवं हानी नोक्सानीिाई दरू्नीकरण गनि वातावरणीय प्रभाव 

िुल्याङ्कि समेिका आिारमा सडक िथा पुि पुिेसा न्डजाइन िथा न्नमािणमा न्वषेश सिकि िा अपनाईनेछ । बार्ोइन्दजन्नर्ररङ्ग 

िगार्िका उपरु्क्त पद्धन्ििाई सिही भू-क्षय मियन्रण कार्िमा प्रभावकारी ढङ्गिे िागु गररनेछ ।   

८०. न्नमािण कार्िमा हेवी ईक्रु्पमेदट प्रर्ोग नहनुे िथा तथानीर् जनिा एवं िाभग्राहीहरुबाट नगि एवं जनसहभान्गिा जुट्ने प्रकृन्िका 

र्ोजनाहरु प्रचन्िि साविजन्नक खररि कानूनको अन्िनमा रही उपभोक्ता समिमतिाफि त कार्ािदवर्न गररनेछ । 

८१. बषे न्वकासको प्रवनृ्ििाई दरू्नीकरण गनि हरेक वषि चैर िसान्त मभर न्नमािण कार्ि सक्नेगरी आर्ोजनाको कार्ािदवर्न गररनेछ । 

सोही बमोन्जम आर्ोजनाहरुको प्राथन्मकिाक्रम न्निािरण गरर न्नमािण व्र्वसार्ी एवं उपभोक्ता सन्मन्िहरुसंग र्ोजना सम्झौिा गरर 

कार्ि अगान्ड बढाइनेछ ।  

८२. राजमागििेखी गाउँपान्िका केदर जोड्ने िथा गाउँपान्िका केदरिेन्ख वडा केदरसम्म जोड्ने सडकहरुिाई पन्हिो प्राथन्मकिामा राखी 

न्नमािण, तिरोदनिी िथा कािोपिे गररनछे । 

८३. न्नमािणन्िन एवं न्नमािण सम्पदन भएका सडक िथा पुि पिेुसाको संरक्षण एवं िीगो उपर्ोगका िान्ग उन्चि व्र्वतथा गररनेछ । नर्ाँ 

सडक न्नमािण गिाि िथा सडकको तिरोदनिी गिाि बाढी िथा भेिको उपरु्क्त न्नकास हुन ेगरी िािी मििािणिाई प्राथमिकतािा 

रान्खनेछ । 

८४. िुिनात्मक रुपमा बढी िागि पने िथा न्वषशे प्रान्वन्िक ज्ञान, सीप िथा क्षमिाको आवश्र्किा पने खािका पुवाििारको न्नमािण गनि 

संघीर् सरकार िथा प्रिेश सरकारसंग आर्ोजना पेश गरी िागत साझेदारी गरर वा नगरी न्नमािण सम्पदन गररनछे । 

भवि तथा सहरी मवकास 
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८५. "समदृ्द बदिीपुरः सुखी बदिीपरुबासी" को गाउँपान्िकाको सोचिाई पुरा गनि आिुन्नक पूवाििाररु्क्त र्ोजनावद्ध वािावरणमैिी न्वपि ्

प्रन्िरोिी, व्र्वन्तथि, समावेशी, आन्थिक रुपमा गन्िन्शि र सुसभ्य सहर तथा वमस्त मवकास गररनेछ । 

८६. पुरािान्त्वक,ऐन्िहान्सक एवं साँतकृन्िक न्वशेषिा पन्हचान झल्कने गरी पर्िटकीर् सम्भावनािाई दृन्ष्ट्रगि गिै बदिीपुर बजारिाई 

सांस्कृमतक क्षरको रुपमा व्र्वतथापन िथा न्वकास गररनछे। 

८७. बदिीपुर बजारमा र्ािार्ाि चाप िथा पान्किं ग समतर्ािाई दृन्ष्टगि गिै बन्दीपुर बसपाकि को िीगो एवं सुरन्क्षि व्र्वतथापन गररनेछ । 

८८. ग्रामीण पर्िटन, सहकारीिा प्रवद्धिन, तथानीर् मौन्िक उत्पािन, प्राकृन्िक स्रोिको उपर्ोग, बजार न्वतिार, होमतटेको न्वकास माफि ि 

गुणतिरीर् जीवनमा जोड न्िईनेछ । 

८९. प्राकृन्िक िथा भौगोन्िक न्हसाबिे जोन्खमरु्क्त निी न्कनारा, न्भरपाखामा रहेका वतिीहरुको पन्हचान गरर िी तथानहरुमा हुन सक्न े

वतिी न्वतिारिाई न्नरुत्सान्हि गरर जोमखियुक्त वस्तीिाई सुरमक्षत स्थािको पमहचाि गरर त्र्तिा तथानहरुमा व्र्वन्तथि र 

भरपिो वन्ति न्वकास कार्ििाई अन्घ बढाईनेछ । 

९०. आगामी आन्थिक वषिन्भि बदिीपुर क्षेिन्भि रहेका घरका फुस िथा खरका छानाहरुिाई जस्तापातािे प्रमतस्थापि गररनेछ । 

९१. भवन न्नमािण गिाि रामष्िय भवि संमहताको पािनामा न्वशेष जोड न्िई नर्ाँ  प्रभावकारी कार्ािदवर्को न्नर्न्मि अनुगमन गररनेछ । 

९२. नर्ाँ भवन न्नमािण गिाि परम्परागि प्रन्वन्ि र स्थािीय वास्तुकिािाई प्रोत्साहि गने नीन्ि न्िईनेछ । पुरािान्त्वक महत्वका भवन 

न्नमािण गिाि परम्परागि प्रन्वन्ि र वातिुकिाको जगेनाि गररनेछ ।  

९३. नक्सापास गरेपन्छ माि भवन न्नमािण गने पररपान्टको न्वकास गनि आवश्र्क पहि गररनेछ । नक्सापास गिाि सडक िापदण्डको 

पािनािाई कडाईका साथ िागु गररनेछ । 

उजाि, िघु तथा सािा जिमवदु्यत, वैकमल्पक उजाि 

९४. परम्परागि काठेपोििाई आधुमिक मस्टिपोििे  क्रमश न्वतथापन गिै िन्गनेछ । 

९५. नवीकरणीर् उजाि प्रन्वन्ि (वार्ोग्र्ास, न्वद्युिीर् चुिो, सुिाररएको चुिो, सौर्ि उजाि) जडानमा अनुिान न्िईनछे । 

९६. तवच्छ नवीकरणीर् उजािको उत्पािन, न्वकास िथा प्रर्ोगिाई प्राथन्मकिा न्िईनेछ । 

 

वातावरण तथा मवपद व्यवस्थापि 

गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु, 

९७.  बदिीपुर बजार, डुमे्रबजार िगार्िका आसपासका तथानहरुबाट उत्सगि हुने फोहरमैिाको उन्चि व्र्वतथापन गरी प्रिषुण दरू्नीकरण 

गरी सफा एवं हराभरा बदिीपुर न्नमािणको िान्ग आधमुिक ल्याण्डमफल्ड के्षर न्नमािण गररनेछ । 

९८. Bio-engineering मा जोड न्िई सडक छेउछाउ, खोिा खोल्सामा वकृ्षारोपण, बाँसरोपण, रुख िथा बाँसद्वारा िटबदि, साविजन्नक 

िथा खािी नाङ्गा ठाँउमा वृक्षारोपण गररनेछ । 

९९. प्रारन्म्भक वातावरणीय पररक्षण र वातावरणीय प्रभाव िुल्यांकि गरर प्रचन्िि नीन्ि, कानून िथा मापिण्डको पािना गरी निीजदर् 

पिाथि ढंुगा, न्गटी, बािुवाको उत्खनन्, संकिन, प्रसोिन र ओसारपसार र न्वन्क्र न्विरणिाई व्र्वन्तथि बनाईनेछ । 

१००. बाढी, पन्हरो, आगिान्ग जतिा प्राकृन्िक प्रकोप िथा न्वपिक्ो अवतथामा ित्काि उद्धारका िान्ग Rapid- Response Team 

गठन गरी आवश्र्क सामाग्रीहरु सन्हि सुरन्क्षि वासतथानको व्र्वतथा, राहि, औषन्िउपचार, खानपान िथा ित्ताकपडा उपिब्ि 

गराउनको िान्ग िर्ारी गररनेछ । 

१०१. न्वपि ्जोन्खम दरू्नीकरण िथा न्वपिक्ो खोज उद्धार र राहिसम्बदिी कार्ििाई व्र्वन्तथि गनि "मवपद् पूवितयारी तथा प्रमतकायि 

योजिा" िर्ार गरी िाग ुगररनछे । 

१०२. प्िान्ष्टकजदर् पिाथिबाट हुने वािावरणीर् प्रिषुण दरू्नीकरण गनि ४० िाइक्रोि भन्दा पातिो प्िान्ष्टकको आर्ाि िथा न्वन्क्र न्विरण 

र प्रर्ोगमा पूणिरुपमा प्रन्िवदि िगाईनछे । 

१०३. आगिागीबाट हनुसक्न ेक्षिीिाई दरू्नीकरण गनि वारुणयन्र िर्ारी अवतथामा रान्खनेछ । वन्यजन्त ुर िािव वीचको द्वन्दिाई 

कम गनि आवश्र्क कार्िक्रम बनाई िाग ुगररनछे ।  

१०४. न्वपि ्पिािको पनून्नमािण र पूनतथािपनामा "अझ राम्रो र बन्िर्ो" न्नमािण कार्िमा जोड न्िईनेछ । 

 कोरोिा राहत कायिक्रि 

१०५. कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र न्नर्दिणका िान्ग तथापना गररएको कोरोिा कोर्िाई उन्चि पररचािन गररनछे । 

१०६. असंगन्ठि क्षेिमा िैन्नक ज्र्ािािारीमा काम गने श्रन्मकहरुिाई िन्क्षि गरर ल्र्ाईएको “श्रििा आधाररत राहत कायिक्रि” िाई 

न्नरदिरिा न्िईनेछ । 

१०७. कोरोना भाईरस ( कोन्भड -१९) संक्रमणबाट न्सन्थि बनकेो अथििदििाई पुन: गन्िन्शि एवं चिार्मान बनाउनेको िान्ग सम्पुणि 

आमथिक गमतमवमधहरुिाई प्रोत्साहन गनि न्वशेष नीन्ि न्िईने छ । 

संस्थागत मवकास, सेवा प्रवाह र सुशासि 
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१०८. न्नमािणािीन वडा कायाििय भविहरू र्सै आ.व.मा न्नमािण सम्पदन गररनेछ । वडा कार्ाििर्हरुिाई थप व्र्वन्तथि र सेवाग्राही 

मैिी बनाइन ेछ ।  

१०९. गाउँपान्िकाबाट िोन्कएको समर्न्भि िोन्कएको कार्ि गने, िोन्कएको न्मन्िमा बडाको बैठक बतन,े मान्सक ररपोटि बझुाउने, वडाध्र्क्ष 

र वडासन्चवि ेआफु न्बिामा बतन ुअन्घ मान्थल्िो िहबाट तवीकृन्ि न्िने, वडाध्र्क्षिे ३ न्िनभदिा बढी न्बिामा बतिा वडा सितर्िाई 

कार्िवाहक न्िने, सम्वन्दिि वडाका जनप्रन्िन्नन्ि वा कमिचारीको नाममा बेरूजु वा न्िनुि बुझाउन ुपन ेरकम नभएमा  न्शषिकका आिारमा 

आगामी बषि वडामा न्िइने बजेटमा प्रन्ि न्शषिक िरिे थप अनुिान न्िइन ेगने नीन्ि न्िइनेछ । 

११०. वडा सन्चव िगार्िका वडा र गाउँपान्िकाका कमिचारीहरूिाई पञ्जीकरण, र्ोजना, राजि संकिन वनृ्द्ध, व्र्वतथापन सूचना 

प्रणािीको प्रर्ोग िथा क्षिता अमभवृमद्ध तामििको िान्ग कुि चािु खचिको न्नन्िि प्रन्िशि बजटे न्वन्नर्ोजन गरर क्षमिा 

अन्भवनृ्द्धका कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररन ेछ ।  

१११. गाउँपान्िकाको कार्िबोझ, राजश्व क्षमिा, खचिको आकार, तथानीर् आवश्र्किा र न्वन्शष्टिा समेििाई न्वशे्लषण गरर गाउँपान्िका 

कार्ाििर्को संगठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षण (O&M) गररनेछ । 

११२. कार्ाििर्मा Less Paper Governance को अविारणािाई अविम्वन गरर सूचिा प्रमवमध िैरी बनाइनेछ । सबै न्वषर्गि शाखा 

र  वडा कार्ाििर्को गाउँपान्िका केदर सँग प्रत्र्क्ष सम्पकि  गरर सेवा प्रवाहिाई सरिीकरण गनि न्वद्युिीर् सफ्टवेर्र प्रणािीमा आबद्ध 

गररनेछ । सबै वडामा राजश्व संकिनमा अनिाईन प्रणािीिाई न्नरदिरिा न्िइनेछ । गाउँपान्िका कार्ाििर्मा न्सन्सटीभी जडान र 

न्डन्जटि हान्जरी प्रणािी व्र्वतथापन गररनछे । व्र्न्क्तगि घटना ििािका सबै अन्भिेखहरूको न्डन्जटाइजेशन सम्पदन गररनेछ । ३५ 

मदि मभरै व्यमक्त घटिा दतािको िान्ग अन्भर्ान सञ्चािन गरर पूणि घटना ििाि गाउँपान्िका घोषणाको नीन्ि अविम्वन गररनछे । 

११३. िेरो गाउँपामिका िेरो योगदाि नीन्ि अविम्वन गिै व्र्वसार् कर सम्पन्त्त, कर समर्मै न्िनि नागररकिाई प्रोत्साहन गने नीन्ि 

अविम्वन गररनेछ । उत्कृष्ठ करिािा पुरतकृि गने नीन्ििाई न्नरदिरिा न्िइनेछ । कुि व्र्वसार् करको न्नन्िि रकम व्यवसायी महत 

कोर्मा जम्मा गररनेछ र उक्त कोष व्र्वसार्ीको कल्र्ाणको िान्ग प्रर्ोग हुन ेव्र्वतथा न्मिाइनेछ ।  

११४. करको दायरा फरामकिो पारर आदिररक आर्का नवीनिम िथा तथार्ी स्रोिहरूको पन्हचान गररनेछ । उच्च राजश्व संकिन गन े

कमिचारीिाई प्रोत्साहनको नीन्ि अविम्वन गररनेछ । करदाता मशक्षा सञ्चािि िथा राजश्व संभाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । आदिररक 

राजश्वको प्रमुख स्रोिको रुपमा रहेको ढंुगा, न्गन्ट बािुवा जतिा निीजदर् पिाथिको संकिन, उत्खनन र न्वन्क्र न्विरणिाई थप व्र्वन्तथि 

गररनेछ । 

११५. उपभोक्ता सन्मन्ििाई पेश्की न्िने कार्ि न्नरूत्सान्हि गररनेछ । पेश्की फछ्यौट र शून्य बेरूजुको िान्ग िेखा सन्मन्ििाई न्क्रर्ान्शि 

बनाइनेछ । आदिररक िेखा परीक्षण प्रणािीिाई सुदृढ र सबि बनाइनेछ । 

११६. राष्ट्रसेवक कििचारीको ििोवि उच्च पािै उत्पे्ररणाका नीन्िहरु अविम्वन गररनछे । कमिचारीिाई अन्िररक्त समर्मा काम गरेवापि 

श्रमको दर्ार्ोन्चि सम्मान गनि प्रिान गररएका मौन्रक िथा गैर मौन्रक सेवा, सुन्विािाई न्नरदिरिा न्िइनछे ।  

११७. प्रमुख प्रशासकीर् अन्िकृि र शाखा प्रमुखहरूबीच तपष्ट कायि सूचकका आधारिा कायि सम्पादि सम्झौता (Performance 

Contract) गररनेछ । शाखा प्रमुखहरूिे आफ्नो शाखा मािहिका कमिचारी सँग कार्ि सम्पािन सम्झौिा गने व्र्वतथा न्मिाइनछे । 

उत्कृष्ट कार्ि सम्पािन गन ेकमिचारीिाई कार्ाििर्िे उत्कृष्ट कििचारी पुरस्कार प्रिान गनेछ । िोन्कएको कार्ि न्जम्मेवारी पूरा नगन ेर 

आचरण न्वपररि काम गन ेकमिचारीिाई िण्डको नीन्ि अविम्वन गररनछे, कमिचारी आचारसंन्हिा िागू गररनेछ । 

११८. राजश्व संकिन, र्ोजना कार्ािदवर्न, सेवा प्रवाहको अवतथा िगार्िका सूचकहरू न्निािरण गरर उत्कृष्ट कार्ि सम्पािन गने वडा 

कार्ाििर्िाई गाउँपामिका ििूिा वडा पुरस्कार प्रिान गररनेछ । 

११९. गाउँपान्िका कार्ाििर्िाई भ्रष्टाचारिुक्त र सदाचारयुक्त बनाउन सूशासनका मूिभुि मूल्र् र मादर्िािाई व्र्वहारमा िागू गररनेछ 

। अनिाईन घटना ििाि प्रणािी िाग ूहुन बाँकी वडामा अनिाईन प्रणािी िाग ूगररनछे । सवै वडामा नागररक वडापि र उजुरी पेन्टका 

अन्नवार्ि गररनेछ । कार्ाििर् र वडाहरूमा प्राप्त गुनासािाई साप्तान्हक रूपमा फछ्र्ौट गररनेछ । सेवाग्राहीको सहजीकरणको िान्ग 

हेल्प डके्सको व्र्वतथा गररनेछ । साविजन्नक सुनुवाईिाई न्नरदिरिा न्िँि ैवडा तिरसम्म पुर्ािइने छ । 
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१२०. गाउँपान्िकाको गन्िन्बन्ि समटेेर चौिामसक मडमजटि बुिेमटि प्रकाशि गररनेछ । गाउँपान्िकाको मोवाइि एप्स िर्ार गरर सुचारू 

गररनेछ । सूचनाको हक सम्बदिी ऐन अनुसार गाउँपान्िका कार्ाििर्िे प्रकाशन गनुिपने न्वषर्हरू िैमान्सक प्रकाशन गररनेछ । रू १ 

िाख भन्दा बढीको भुक्तािीिाई वेभसाइटमा प्रकाशन गने प्रणािीको न्वकास गररनेछ ।  

सुचिा तथा प्रमवमध 

१२१. सबै वडा कार्ाििर्हरुिाई Internet मा आिाररि सञ्चार िथा सुचना प्रन्वन्ि मैिी बनाइनछे, एक वडा एक सूचिा केन्र को नीन्ि 

न्िइनेछ । 

१२२. बन्दिपुर गाउँपान्िका अदिगििका कार्ाििर्हरुमा कार्िरि कििचारी र मवद्याियका मशक्षकहरुिाई सूचना प्रन्वन्ि प्रर्ोगमा 

अन्भमुन्खकरण गने नीन्ििाई न्नरदिरिा न्िईने छ । 

१२३. पर्िटक र पर्िटन व्र्वसार्ीहरुको Digital अमभिेमखकरणिाई प्रभावकारी बनाईने छ । 

गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरू, 

अदत्र्मा, 

१२४. संघीर् िोकिान्दिक गणिदिात्मक नेपािको िीन िहको राज्र् संरचनामा तथानीर् िहिे हान्सि गरेका राजनैन्िक, सामान्जक र 

आन्थिक उपिन्ब्ििाई संरक्षण गि ैथप उदनि र न्िगो बनाई बदिीपुरको समग्र न्हि र न्वकास अन्भवनृ्द्ध गनि िथा कोन्भड-१९ को 

कारण प्रभान्वि सामान्जक आमथिक के्षरिाई पुिजीवि न्िई न्वकासको गन्ििाई िीव्रिा न्िन आन्थिक बषि २०७८-७९ को नीन्ि 

िथा कार्िक्रम प्रश्ििु गरेको छु । 

१२५. वदिीपुर गाउँपान्िकाको न्वकास र समनृ्द्धको मागििशिनको रूपमा रहेको र्ो नीन्ि िथा कार्िक्रमको आिारमा ल्र्ाइन ेबजेटको सफि 

कार्ािदवर्नबाट गाउँपान्िकाको  समग्र न्वकास र महामारीको असर दरू्नीकरणमा महत्वपूणि र्ोगिान पुग्नेछ । 

१२६. र्ो नीन्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािदवर्नमा सबैबाट सन्क्रर् सहर्ोगको अपेक्षा गिै बदिीपुर गाउँपान्िकाको समग्र न्वकासमा र्ोगिान 

गन ेजनप्रन्िन्नन्ि, राजनैन्िक िि, नीन्ज िथा गैरसरकारी क्षेि, सहकारी क्षेि, न्वकास साझेिार, नागररक समाज, सम्पुणि राष्ट्र सेवक 

कमिचारीहरू, सञ्चार जगि, उद्योगी, व्र्वसार्ी, श्रन्मक वगि, सामान्जक संघ- संतथाहरू एवं िेश िथा न्विेशमा रहनु भएका सम्पूणि 

िाजु भाई िथा न्िन्ि बन्हनीहरूमा हामदिक धन्यवाद व्र्क्त गनि चाहदछु । 

 

िदर्वाि । 

               

           

 
  



 

 
 

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री करुणा गुरुङ्गिे िवौ ँगाउँ सभा समक्ष पेश गरुु्भएको 

आ.व. २०७८|७९को राजस्व र व्ययको अनुमान 

 

 
 

आ.व. २०७८|७९ को राजस्व र व्ययको अरु्मार् 

(बजेट) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

करुणा गुरुङ 

संयोजक 

बजेट तथा कायुक्रम तजुििा सलमलत 

बलदिपुर गाउँपालिका 

तर्ह ँ लजल्िा 

गण्डकी प्रिशे 

२०७८  
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सम्िािीत िवौ ँगाउँ सभाका सभाध्यक्ष िहोदय,  

गाउँ सभाका सदस्यहरु, 

सम्पूणि कििचारीहरु तथा उपमस्थत सम्पूणं िहािुभावहरु । 

❖ सन् २०२० को प्रारम्भ  िेन्ख सम्पूणि मानव सभ्र्िा िथा मानव अन्तित्विाई नै संकटमा पानेगरी न्वश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा 

फैन्िएको कोरोना भाईरस महामारीका कारण न्सन्जिि मानवीर् र आन्थिक संकटको र्स न्वषम पररन्तथन्िका बाबजुि नागररकको 

जीवन रक्षा, न्वकास न्नमािणका गन्िन्वन्िहरुिाई गन्िन्शििा िथा  गाउँपान्िकाको अथििदििाई चिार्मान बनाउने न्वश्वास सन्हि 

म र्स गररमामर् सभा समक्ष  बन्दिपुर गाउँपान्िकाको बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सन्मन्िको संर्ोजकको हैन्सर्ििे र्स सम्मान्नि 

सभा समक्ष आगामी आन्थिक वषि २०७८/७९ को बजटे प्रतिुि गनि उपन्तथि भएकी छु । 

❖ नेपािको अग्रगामी राजनैन्िक पररवििनका न्नन्म्ि न्बन्भदन कािखण्डमा भएका जनआदिोिन, सशस्त्र संघषि िथा क्रान्दिका क्रममा 

आफ्नो अमुल्र् जीवन उत्सगि गनुिहुने ज्ञाि अज्ञाि अमर सन्हिहरुप्रन्ि भावपूणि श्रद्धादजिी अपिण गििछु । साथ ै िी अग्रगामी 

िोकिान्दिक पररवििनको िान्ग नेितृ्व गनुिहुने अग्रज, पररवििनिाई साथिक िुल्र्ाउन कािमा काि न्मिाई र्ोगिान गनुिहुने सम्पूणि 

िाजुभाई िथा न्ििीबन्हनीप्रन्ि सम्मान व्र्क्त गििछु । 

❖ कोन्भड १९ िे नागररकको िैन्नक जीवनर्ापन िथा जनजीन्वकामा प्रन्िकुि प्रभाव पारेको छ । हाम्रा न्वकास र समनृ्द्धको र्ािािाई 

कन्ठन िुल्र्ाईन्िएको छ । महामारीको रोकथाम र न्नर्दिण गनि गरेको बदिाबदिीको बाध्र्ात्मक पररन्तथन्िका कारण िेरै नेपािी 

रोजगार न्बन्हन बदनुपरेको छ । महामारीिाई न्जत्न ेिडाई िड्िा िड्िै मतृ्रु्वरण गनुिहनुे सम्पूणि नागररकहरुप्रन्ि हान्ििक श्रद्धादजिी 

अपिण गिै  संक्रन्मि न्वरामीहरुको शीघ्र तवात्र् िाभको कामना गििछु । र्ो महामारीको रोकथाम, न्नर्दिण र उपचारको न्शिन्सिामा 

अग्रपंन्िमा रही अहोराि सेवारि सम्पूणि तवात्र्कमी, सुरक्षाकमी, जनप्रन्िन्नन्ि, राष्ट्रसेवक, तवंर्मसेवक, संञ्चारकमी, नागररक 

समाज िथा उद्योगी व्र्वसार्ीहरुप्रन्ि हान्ििक आभार व्र्क्त गििछु । 

❖ "पयिटि, कृमर्, मशक्षा, स्वास््य, सहकारी र पूवािधारः सिृद्ध बन्दीपुर गाउँपामिका मििािणको िूि आधार" मूि नारा िर् 

गरर "सिमृद्ध बन्दीपुर सुखी बन्दीपुरबासी" को र्ािामा अगाडी बढेको र्स बदिीपुर गाउँपान्िकािाई थप उत्साह र उजाि प्रिान गनि 

जनप्रन्िन्नन्ि, नागररक समाज, न्नजी क्षेि, वनु्द्धन्जवी, पेशाकमी िथा आमनागररकबाट प्राप्त सुझाविाई आत्मसाथ गरेकी छु । 

सभाध्यक्ष िहोदय, 

चािु आमथिक वर्िको बजेट खचिः- 

❖ चािु आन्थिक वषिको ११ मन्हनाको अवन्िमा कूि न्वन्नर्ोन्जि बजटेको ४७.१५ प्रन्िशि खचि भएको छ । कुि खचि मध्रे् चािु 

िफि  ६७.७५ प्रन्िशि र पुँजीगि िफि  २८.६६ प्रन्िशि खचि भएको छ । चािु आन्थिक वषिको अदत्र् सम्ममा कुि न्वन्नर्ोन्जि बजेटको 

७० प्रन्िशि खचि हुन ेन्वश्वास न्िएकी छु । 

सभाध्यक्ष िहोदय, 

अव म, आगामी आन्थिक वषि २०७८/७९ को बजटेका उदे्दश्र् िथा प्राथन्मकिा प्रतििु गिैछु । बजेटका उदे्दश्रे्हरु न्नम्नानुसार रहेका छन ्। 

(क) न्वश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैन्िएको कोरोना भाईरस महामारीबाट गाउँपान्िकाका नागररकहरुको जीवन रक्षा गन,े 

(ख) गाउँपान्िकामा उपिब्ि न्सन्मि स्रोि सािनको अन्िकिम पररचािन गिै आन्थिक, सामान्जक िथा पूवाििारको न्वकास र 

न्वतिार गनुि, 

(ग) सुशासन प्रवद्धिन गि ैन्छटो छररिो, चुति िरुुति सेवा प्रवाह गनुि, 

(घ) समिामुिक एवं दर्ार्पूणि समाजको न्नमािण गनुि, 

(ङ) आन्थिक िथा सामान्जक रुपिे पछान्ड परेका वगि क्षेि िथा समुिार्िाई प्राथन्मकिा न्ििै न्वकासका िाभिाई हरेक बदिीपुर 

बासीको घरिैिोमा पुर् र्ाउने, 

(च) आर् आजिन िथा रोजगारीका अवसरहरुको सजृना गि ैसमदृ्ध बदिीपुर सुखी बदिीपुर बासीको  आिार िर्ार गने, 

                     मान्थ उल्िेन्खि उद्येश्र् हान्सि गनि िेहार् अनुसारका क्षेिगि प्राथन्मकिा न्निािरण गररएको छ । 

(क) कोरोना भाईरस उपचार,रोकथाम र न्नर्दिण गनि संघीर् सरकार िथा प्रिशे सरकारसंग हािेमािो गिै नागररकिाई सुरन्क्षि 

बनाउन पहि गने, 
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(ख) भौन्िक पूवाििारको न्वकासमा जोड न्िंिै अिुरा कार्ि िथा र्ोजनाहरुिाई सम्पदन गने िथा पूवाििार न्वकास न्नमािणका नर्ाँ 

आर्ोजनाहरु अगान्ड बढाउने, 

(ग) कृन्ष क्षेिको आिुन्नकीकरण माफि ि उत्पािन र उत्पािकत्व अन्भवनृ्द्ध गने, 

(घ) सेवा प्रवाहिाई गुणतिररर्, पारिशी, सविसुिभ र प्रन्वन्िमिैी बनाउने, 

(ङ) सीप न्वकास िथा क्षमिा न्वकासका कार्िक्रमहरु संञ्चािन गरर आर्आजिन गन े क्षमिा अन्भवनृ्द्ध िथा उद्यमशीििाको 

न्वकास गने, 

(च) आन्थिक रुपिे न्वपदन, सीमादिकृि, अल्पसंख्र्क, िन्िि िथा अपांगिा भएका नागररकिाई न्वषेश सुरक्षा िथा संरक्षण प्रिान 

गने । 

सभाध्र्क्ष महोिर्, 

अब म, आगामी आन्थिक बषि २०७८/७९ को िान्ग अनमुान्नि स्रोि िथा न्वन्नर्ोजन प्रतििु गनि चाहदछु । 

आयतफि ः- 

❖ आगामी आन्थिक वषि २०७८/७९ मा आदिररक स्रोििफि ः- 

➢ सम्पन्िकर बापिः रु ११ िाख ९४ हजार ६ सर् ४, 

➢ भुन्मकर/मािपोि बापिः रु २३ िाख ५ हजार ३ सर् ११, 

➢ घरबाहि कर बापिः रु २१ िाख ८१ हजार ५ सर् ८६, 

➢ वहाि न्वटौरी कर वापिः रु ३ िाख १२ हजार ७०, 

➢ सवारी सािन (साना सवारी) कर बापिः रु ३ हजार, 

➢ सरकारी सम्पन्िको बहािबाट प्राप्त आर् बापिः रु १० हजार, 

➢ ििाि, फारम, नन्वकरण िथा अदर् बापिः रु ८८ हजार ६ सर् ७६, 

➢ नक्सापास ितिुर बापिः रु ८ िाख, 

➢ न्सफाररस ितिुर बापिः रु २० िाख, 

➢ व्र्न्क्तगि घटना ििाि ितिुर बापिः रु ३१ हजार ६ सर् २५, 

➢ नािा प्रमान्णि ितिुर बापिः रु ९५ हजार २ सर् ३८, 

➢ अदर् ितिुर बापिः रु १६ िाख ७३हजार ९ सर् ५५, 

➢ व्र्वसार् रन्जष्ट्रेशन ितिरु बापिः रु १२ िाख ८३ हजार १ सर् २८, 

➢ प्रशासन्नक िण्ड, जररवाना र जफि बापिः रु ३८ हजार १ सर् ५९, 

➢ फोहरमैिा बापिः रु ५ िाख ३० हजार १ सर् ४५, 

➢ घाट ठेक्का आर् बापिः रु ५० िाख, 

➢ वािावरण शुल्क बापिः रु १० िाख, 

➢ अनुमन्ि पि बापिः रु ५ िाख गरर कुि जम्िा १ करोड ९० िाख ४७ हजार ५ सय प्राप्त ह िे अििुाि गररएको छ । 

❖ चािु आन्थिक वषिको असार मसादि सम्म गाउँपान्िकाको संन्ञ्चि कोषमा नगि मौज्िाि रु ९ करोड २३ िाख रहने अनुमान गररएको 

छ । 

❖ गाउँपान्िकामा न्वन्भदन उपभोक्ता सन्मन्ि माफि ि र्ोजना कार्ािदवर्न गिाि नगि सहभान्गिा वापि रु ५ िाख प्राप्त हनुे अनुमान गररएको 

छ । 

❖ नेपाि सरकारबाट- 

▪ न्वत्तीर् समानीकरण अनुिान वापिः रु ९ करोड ४२ िाख, 

▪ सशिि अनिुान बापिः रु १८ करोड ७५ िाख, 
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▪ न्वषेश अनुिान बापिः रु २ करोड ४९ िाख, 

▪ राजश्व बाँडफाँड बापिः रु ६ करोड ५४ िाख ९१ हजार प्राप्त हुन ेअनुमान गररएको छ । 

❖ गण्डकी प्रदेश सरकारबाटः- 

▪ न्वत्तीर् समानीकरण अनुिान बापिः रु १ करोड ५ िाख ३१ हजार, 

▪ राजश्व बाँडफाँड बापिः रु ८९ िाख ३२ हजार, 

▪ न्वषेश अनुिान वापिः रु ५० िाख र 

▪ समपूरक अनुिान बापिः रु ५० िाख प्राप्त हुने अनमुान गररएको छ । 

❖ र्सरी आगामी आन्थिक वषि २०७८/७९ मा गाउँपान्िकाको कुि अनुमान्नि स्रोि सामान्जक सुरक्षा अनुिान बाहके रु ५३ करोड 

४६ िाख ५२ हजार ४ सय ४९ हुने अनुमान गररएको छ । 

व्यय तफि ः- 

सभाध्र्क्ष महोिर्, 

अब म, आगामी आन्थिक वषिको बजटेका कार्िक्रम िथा न्वन्नर्ोजन प्रतिुि गिैछु । 

कोरोिा संक्रिण रोकथाि तथा स्वास््यः- 

❖ कोरोना संक्रमणको महामारीिाई रोकथाम िथा न्नर्दिण गनि र संक्रन्मि न्वरामीको उपचार गनि  कोरोना संक्रमण रोकथाम, न्नर्दिण 

िथा उपचार कोषमा रु २० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ बदिीपुर अतपिािको सेवा सुदृढीकरण, न्बपदन नागररक उपचार खचि, अतपिािमा न्वपदन न्वरामी खाना कार्िक्रमका िान्ग बजटे 

न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ बदिीपुर गाउँपान्िका न्भि रहेका बदिीपुर अतपिाि िथा आिारभुि तवात्र् केदरहरुमा आिारभुि िथा आकन्तमक तवत्र् सेवाको 

िान्ग औषन्ि खररि गनि रु २६ िाख रकम न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

कृमर् तथा पश ु

❖ कृन्षमा श्रम िथा िागि दरू्नीकरण गि ै र्ादिीकरण माफि ि उत्पािन र उत्पािकत्व वनृ्द्ध गरर खाद्यादनमा आत्मन्नभिर बनाउन 

कृर्कहरूिाई ५०% अिुदाििा कृमर् िेमशिरी तथा औजार मवतरण गिि बजेट मवमियोजि गररएको छ । 

❖  त्र्सैगरी कृन्ष र्दिको प्रर्ोग गनि कन्ठनाई हुने क्षेि, साना न्कसान िाई िन्क्षि गरर एक हि गोरू एक थाि हिो कायिक्रिका 

िान्ग बजटे न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ न्सचाँई नपुगेका कृन्ष भून्महरूिाई िन्क्षि गरर न्कसानहरुको िागि सहभान्गिामा  सािा मसचाई कायिक्रि संञ्चािन गनि बजेट 

न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ कृन्षमा रु्वाहरूको आकषिण बढाउन, व्र्वसान्र्क कृषकिाई प्रोत्साहन गनि गाउँपामिका उत्कृष्ठ कृर्क पुरस्कार को तथापना गन े

व्र्वतथा व्र्वतथा न्मिाईएको छ । 

❖ सहकारीमा आवद्ध न्कसानहरुिाई सहकारी माफि ि प्रमत मिटर दुध उत्पादििा १ रुपैयाँ अिुदाि न्िन आवश्र्क रकम न्वन्नर्ोजन 

गररएको छ । 

❖ गाउँपान्िका न्भिका कृन्ष उत्पािनहरू संकिन गनि डुमे्र बजार न्तथि साना सहरीबाट हतिादिररि भवनमा कृमर् उपज संकिि केन्र 

केदर तथापना गररनेछ र उक्त कार्िका िान्ग रु ६ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । वडा नं. १ को नाहिा न्तथि न्नमािणान्िन कोल्ड 

तटोरिाई आगामी आ.व. न्भि सम्पदन गररने छ । कृन्ष उपजको समुन्चि भण्डारणको िान्ग कोल्ड स्टोर तथापना गनि रु ८३ िाख 

न्वन्नर्ोजन गररएको छ । पोटेवि कोल्ड तटोरेज च्र्ाम्बर न्नमािणको िान्ग रु २२ िाख न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ वडा न.ं १ मा तथापना भएको बाख्राको साना व्र्वसान्र्क कृन्ष उत्पािन केदर (पकेट) न्वकास कार्िक्रमिाई न्नरदिरिा न्िई अदर् 

वडाहरूमा समेि पकेट न्वकास कार्िक्रमिाई न्वतिार गनि रु २२ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ सुदििाजािका फिफुिको साना व्र्वसान्र्क कृन्ष उत्पािन केदर (पकेट) न्वकास कार्िक्रमका िान्ग रु १२ रकम न्वन्नर्ोजन गररएको 

छ । 
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❖ िोप हुन िागेका कृन्ष बािीको संरक्षणको िान्ग रैथािे बािी प्रवद्धिि कायिक्रि (बािी मवकास कायिक्रि) सञ्चािन गनि रु १३ 

िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ, त्र्सैगरी न्हउिे वषे घासँ न्वउ िथा न्वरुवा न्विरण गनि बजेट न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

उद्योग, वामणज्य र रोजगारीः- 

❖ तथानीर् आवश्र्किाका आिारमा आर्मुिक रोजगारी अन्भवनृ्द्धका िान्ग मन्हिा, िन्िि, आन्िवासी/जनजािी र न्वपदन 

समुिार्िाई िन्क्षि गरर गररवी न्नवारणका िान्ग िघु उद्यम न्वकास कार्िक्रम संञ्चािन न्निेन्शका २०७७ बमोन्जम उद्यमीको 

तिरोदनिी गनि, िघ ु उद्यि मवकास (िेड) िोडि बिोमजि नर्ा ँ िघु उद्यमी न्सजिना गनि,तथानीर् उत्पािनको उत्पािकत्व र 

बजारीकरण वनृ्द्ध गनि प्रन्वन्ि हतिादिरण कार्िक्रम सञ्चािन गनि रु ३३ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ वडा नं. १ न्तथि न्नमािणािीन उद्योग ग्रामको न्नमािण कार्ििाई न्नरदिरिाको िान्ग रु ९२ िाख न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ "व्यवसायी हीत कोर्" तथापना गनि बजेट न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ रोजगार सेवा केदरमा सुचीकृि बेरोजगारहरुिाई दरू्निम रोजगारीको व्र्वतथा गनिका रु ४८ िाख रकम न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

पयिटि/ सहकारीः- 

❖ पर्िटन पूवाििार न्नमािणको िान्ग मन्ण मुकुदिेश्वरी पखािि (न्मन्न गे्रट वाि) को न्नमािण कार्ििाई न्नरदिरिा न्िँि ैन्मन्न गे्रट वाििाई 

पर्िटकीर् हवको रूपमा न्वकास गनि रु. ७५ िाख र टँुन्डखेिमा न्ससाको भ्रु्टावर (तकाईवाक) न्नमािण गनि रु. ७५ िाख, जनप्रन्िन्नन्ि 

पाकि  न्नमािणिाई न्नरदिरिा न्िन रु १० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

मशक्षा तथा खेिकुदः- 

❖ आिारभुि िहसम्मको न्शक्षा अन्नवािर्ि र न्नशुल्क पाउने हकिाई प्रवद्धिन गरी िन्क्षि समूहका बािबान्िकाहरुको न्वद्यािर्मा पहुच 

बढाउन, बीचैमा कक्षा छाड्न ेबािबान्िकािाई न्वद्यािर् न्टकाईराख्न न्िवा खाजा कार्िक्रम सञ्चािनको िान्ग रु ४७ िाख ६ 

हजार न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ अपांगिा भएका र आन्थिक रुपिे न्वपदन पररवार एवं िन्िि न्वद्यान्थििाई छािवनृ्त्त उपिब्ि गराउन रु ८ िाख २९ हजार न्वन्नर्ोजन 

गररएको छ । 

❖ छनौट भएका नमूना न्वद्यािर्, न्वशेष न्वद्यािर्को क्रमागि भवन न्नमािण िथा कक्षा ११ तिरोदनिी भएका प्रान्वन्िक िार 

न्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वतथापनको िान्ग रु १ करोड ५० िाख न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ सामुिान्र्क न्वद्यािर्मा अध्र्ानरि छािाहरूिाई तर्ान्नटरी प्र्ाड न्विरण गनि रु १० िाख ७ हजार, राष्ट्रपन्ि रन्नंग न्शल्ड प्रन्िर्ोन्गिा 

संञ्चािनको िान्ग रु ५ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ गाउँ न्शक्षा र्ोजना न्नमािण, तथानीर् पाठ्र्क्रम न्नमािण िथा छपाईको िान्ग बजटे न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ गाउँपान्िका न्भि खेिकुि कार्िक्रम संञ्चािन गनि साथ ैखेिकुि सामाग्रीहरु न्विरण गनि बजेट न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ प्रारन्म्भक बाि न्वकास केदरका न्शन्क्षका र न्वद्यािर् कमिचारीको नेपाि सरकारिे न्निािरण गरेबमोन्जम दरू्निम पाररश्रन्मक मान्सक 

रु १५ हजार पुर्ािउन रु ६१ िाख ८८ हजार न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

खािेपािी तथा सरसफाईः- 

❖ आिारभुि खानेपानीको सविसुिभ पहुँच न्वतिारको िान्ग भुमसे बोररंग खानपेानी आर्ोजनाको िान्ग रु ५० िाख, बांग े न्समि 

खानेपानी आर्ोजनाको िान्ग रु ८४ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ बदिीपुर गाउँपान्िकाका न्वन्भदन वडाबाट माग भएका न्बन्भदन खानेपानी िथा सरसफाई आर्ोजनाहरुको िान्ग बजेट न्वन्नर्ोजन 

गररएको छ । 

िैंमगक सिािता तथा सािामजक सिावेशीकरण/ ज्येष्ठ िागररक 

❖ बढ्िो रु्वा न्विेश पिार्निरिाई कम गनि, बेरोजगार रहेका व्र्न्क्त, बैिेशीक रोजगारीबाट फन्कि एका, कोन्भड १९ को कारण रोजार 

गुमाएका, न्विेश जान िर्ार भएर पन्न जान नपाएका व्र्न्क्तहरु, न्बपदन मन्हिा, एकि मन्हिाका िान्ग सीप िथा क्षमिा न्वकास 

िान्िम कार्िक्रमहरु संञ्चािन गरी आर्आजिनसंग जोड्ने र  आन्थिक एवं सामान्जकतिर उकातन र सुिार गनि बजेट न्बन्नर्ोजन 

गररएको छ । 
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❖ र्स बदिीपुर गाउँपान्िकािाई बािमैिी तथानीर् िहको रुपमा तथान्पि गनि र बाि अन्िकारको सुन्नन्िििाको िान्ग बािमैिी 

तथानीर् शासनको प्रवद्धिन गनि "अध्यक्ष संग बािबामिका कायिक्रि" संञ्चािन गनि रु १ िाख बजेट न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुको सम्मानपूविक एवं मर्ािन्िि जीवनर्ापनका िान्ग वतिुगि टेवा सन्हिको  सीप न्वकास िथा क्षमिा 

न्वकास कार्िक्रमहरु संञ्चािन गरर अपांगिा भएका व्र्न्क्तको आर् आजिन क्षमिा, मनोवि र आत्मसम्मानमा  वनृ्द्ध गने र "ग" 

बगिका अपाङ्गहरुिाई बान्षिक जनही रु ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता न्विरण गनि रु ३ िाख बजटे व्र्वतथा गररएको छ । 

❖ गाउँपान्िका न्भिका न्वपदन िन्ििका िान्ग सुगरुको पाठा न्विरण गनि िथा माउ बाख्रा अनुिान न्िन बजेट न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ बदिीपुर गाउँपान्िकाको दर्ार्ीक सन्मन्िको क्षमिा सुदृढीकरणका िान्ग बजेट न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ न्बपदन नागररक, िन्िि, मन्हिा, बािबान्िका, अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्त, अल्पसंख्र्क जतिा िन्क्षि वगि क्षेि िथा समुिार्का 

िान्ग कार्िक्रम संञ्चािन गनि बजेट न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ उपाध्र्क्षसंग िन्िि उत्थान िथा अल्पसंख्र्क सामान्जक सेवा पररचािन कार्िक्रमका िान्ग बजेट न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ भुजेि िथा न्समादिकृि बािबान्िका िन्क्षि छािवनृ्त्त कार्िक्रमको िान्ग आवश्र्क बजटे न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ गाउँपान्िका न्भिका ७० बषि मान्थका बदृ्ध/बदृ्धा, सन्हि पररवार िथा वेपत्ता पाररएका पररवारका िान्ग दर्ानो जकेट न्विरण गनि बजेट 

न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

स्थािीय सडक, पुि तथा झोिुङ्गेपुिः- 

❖ डुमे्र बदिीपुर सडकको तिरोदनिीको िान्ग रु २ करोड १३ िाख बजेट न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ गाउँपान्िकाका न्बन्भदन वडा बाट माग भई आएका सडक, पुि िथा कल्भटका िान्ग बजटे न्बन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ न्बन्भदन भौन्िक पूवाििारको िीगो न्नमािणका िान्ग Detail Project Report िर्ार गनि आवश्र्क बजेट न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ शेराटार खुिी खोिा झोिुङ्गे पुि, चुँिी खोिा झोिुङ्ग ेपुि, भुकभुके खोिा झोिुङ्गे पुि, बर्रखोिा रेि वजृ, खहरे खोिा 

झोिुङ्गे पुिका िान्ग रु ३३ िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

भवि तथा सहरी मवकासः- 

❖ "सिृद्द बन्दीपुरः सुखी बन्दीपुरबासी" को गाउँपान्िकाको सोचिाई साथिक िुल्र्ाउन प्राकृन्िक िथा भौगोन्िक न्हसाबिे 

जोन्खरु्क्त निी न्कनारा, न्भरपाखामा रहेका वतिीहरुको पन्हचान गरर िी तथानहरुमा हनु सक्ने वतिी न्वतिारिाई न्नरुत्सान्हि गरर 

जोन्खमरु्क्त वतिीिाई सुरन्क्षि तथानको पन्हचान गरर त्र्तिा तथानहरुमा व्र्वतथापन गनि साथै न्वपदन पररवारका िान्ग आवासको 

व्र्वतथा गनि "अध्यक्ष सँग आवास कायिक्रि" संञ्चािन गनि आवश्र्क बजेट न्वन्नर्जन गररएको छ । 

❖ सुरन्क्षि नागररक आवास कार्िक्रम अदिगिि आगामी आन्थिक वषिन्भि बदिीपुर क्षेिन्भि रहेका घरका फुस िथा खरका छानाहरुिाई 

जतिापािािे प्रन्ितथापन गनि पन्हचान भएका १९१ घरिुरीका िान्ग रु ३६ िाख न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

उजाि, िघु तथा सािा जिमवदु्यतः- 

❖ वडा नं. ६ न्तथि ग्रान्मण न्वकास समाज िरमपानी न्वद्यिु ममििका िान्ग बजटे  न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ नवीकरणीर् उजाि प्रन्वन्ि (वार्ोग्र्ास, न्वद्युिीर् चुिो, सुिाररएको चुिो, सौर्ि उजाि) जडानमा अनुिान न्िन रु ८ िाख न्वन्नर्ोजन 

गररएको छ । 

वातावरण तथा मवपद् व्यवस्थापिः- 

❖ बदिीपुर बजार, डुमे्रबजार िगार्िका आसपासका तथानहरुबाट उत्सगि हुन ेफोहरमैिाको उन्चि व्र्वतथापन गरी प्रिषुण दरू्नीकरण 

गरी सफा एवं हराभरा बदिीपुर न्नमािणको िान्ग आिुन्नक ल्र्ाण्डन्फल्ड क्षेि न्नमािण गनि रु १ करोड ६६ िाख रकम न्वन्नर्ोजन 

गररएको छ । 

❖ न्वकास न्नमिणका आर्ोजनाहरु संञ्चािन गनुिपूवि िथा निीजदर् पिाथि ढुङ्गा, न्गटी, बािुवाको उत्खनन ् एवं संकिन गनिपूवि 

कानूनबामोन्जम गनुिपन े  प्रारन्म्भक वािावरणीर् पररक्षण र वािावरणीर् प्रभाव मुल्र्ांकनका िान्ग आवश्र्क वजटेको व्र्वतथा 

गररएको छ । 
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❖ बाढी, पन्हरो, आगिान्ग जतिा प्राकृन्िक प्रकोप िथा न्वपिक्ो अवतथामा ित्काि उद्धारका िान्ग Rapid- Response Team 

गठन गरी आवश्र्क सामाग्रीहरु सन्हि सुरन्क्षि वासतथानको व्र्वतथा, राहि, औषन्िउपचार, खानपान िथा ित्ताकपडा उपिब्ि 

गराउनको िान्ग िर्ारी गनिको िान्ग रु ३० िाख रकम न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

संस्थागत मवकास, सेवा प्रवाह र सुशासिः- 

❖ व्र्न्क्तगि घटना ििाि िथा सामान्जक सुरक्षा सम्बदिमा गाउँपान्िका िथा वडा कार्ाििर्मा कार्िरि कमिचारीका िान्ग िान्िम र 

जनप्रन्िन्नन्िहरुका िान्ग अन्भमुखीकरण कार्िक्रम संञ्चािन गनि रु १ िाख १४ हजार बजेट न्वन्नर्ोजन गररएको छ । 

❖ आदिररक पर्िटन प्रवद्धिन गनि र राष्ट्रसेवक कमिचारीिाई प्रोत्साहन गनि न्विा पर्िटनको कार्िक्रमिाई न्नरदिरिा न्िइएको छ । 

❖ नेपाि सरकारबाट न्नजामिी कमिचारीको िान्ग गररएको ििब वनृ्द्धिरमा एकरुपिा हुनगेरी गाउँपान्िका सरकारमा कार्िरि 

कमिचारीको ििब वनृ्द्ध समार्ोजन गररएको छ । 

❖ गाउँपान्िकामा कमिचारीको मनोवि उच्च पाि ैसेवा प्रवाहमा थप उत्पे्रररि गनि सान्वक रुपमा प्रिान गिै आइएको खाजा भत्ता िाई 

न्नरदिरिा न्िईएको छ ।  कमिचारीिाई अन्िररक्त समर्मा काम गरेवापि श्रमको दर्ार्ोन्चि सम्मान हुन ेप्रिान गररएका मौन्रक िथा 

गैर मौन्रक सेवा, सुन्विािाई न्नरदिरिा न्िइएको छ ।  

❖ कुि व्र्वसार् करको ५% रकम व्यवसायी महत कोर्मा जम्मा गररनछे र उक्त कोष व्र्वसार्ीको कल्र्ाणको िान्ग प्रर्ोग हनुे 

व्र्वतथा न्मिाएको छु  । 

❖ सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन उत्कृष्ट कार्ि सम्पािन गने कमिचारीिाई कार्ाििर्िे उत्कृष्ट कििचारी पुरस्कार प्रिान गन े

व्र्वतथा न्मिाईएको छ ।  

❖ राजश्व संकिन, र्ोजना कार्ािदवर्न, सेवा प्रवाहको अवतथा िगार्िका सूचकहरू न्निािरण गरर उत्कृष्ट कार्ि सम्पािन गने वडा 

कार्ाििर्िाई गाउँपामिका ििूिा वडा पुरस्कार प्रिान गने व्र्वतथा न्मिाइएको छ । 

सभाध्र्क्ष महोिर्, 

❖ आगामी आथिक वषिका नीन्ि िथा कार्िक्रमहरु कार्ािदवर्न गनि रु. ५३ करोड ४६ िाख ५२ हजार ५ सय खचि हुन े  अनुमान 

गररएको छ । जसमध्रे् कार्िक्रमगि िथा चािुिफि  ५१ प्रन्िशि र पुँन्जगििफि  ४९ प्रन्िशि रहेको छ । 

❖ सामान्जक सुरक्षा अनुिान रु १२ करोड प्राप्त हुन ेअनुमान गरेको छु । 

सभाध्र्क्ष महोिर्, 

❖ िेरै प्रकारका असहजिा र प्रन्िकूििाका अवतथामा र्स बदिीपुर गाउँपान्िकािे अन्ख्िर्ार गरेका नीन्ि िथा कार्िक्रमको 

कार्ािदवर्नबाट बदिीपुरबासीहरुमा न्सजिना भएको उत्साह िथा आन्थिक एवं सामान्जक न्वकासको गन्ििाई कार्म राख्िै आगामी 

आन्थिक बषिको बजेटिे "समदृ्ध बदिीपुर सुखी बदिीपुरबासी" को आकंक्षा पूरा गनि ठोस र्ोगिान पुर् र्ाउने कुराम म न्वश्वति छु । 

कोरोना भाईरस महामारीको रु्द्धमा डटेर िाग्नुपने र्स न्वषम पररन्तथन्िमा राजनीन्िक िि, जनप्रन्िन्नन्ि, सामान्जक संघ संतथा, न्नजी 

क्षेि िथा नागररक समाजिाई सकरात्मक, रचनात्मक, उत्पे्ररणािार्ी र मागििशिकको भुन्मका न्नवािह गररन्िनुहुन हान्ििक अनुरोि गििछु। 

❖ अदत्र्मा, सम्पूणि गाउँपान्िकाबासी ववुा-आमा, िाजु-भाई, न्ििी-बन्हनीहरुमा कोन्भड १९ महामारीबाट न्सन्जिि जोन्खमको घडीमा 

तवत्र् साविानी अपनाई नेपािको संन्विानिे पररकल्पना गरेको िीगो शान्दि, सुशासन, न्वकास र समनृ्द्धको र्ािामा दृढिाका साथ 

अगान्ड बढ्न आह्वान गििछु । 

 

धदयबाि । 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रस्ताविाः 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको आन्थिक वषि २०७८।७९ को अथि सम्बदिी प्रतिाविाई कार्ािदवर्न गनिको न्नन्मत्त तथानीर् कर िथा शुल्क संकिन 

गने, छुट न्िने िथा आर् संकिनको प्रशासन्नक व्र्वतथा गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संन्विानको िारा २२८ को उपिारा (२) बमोन्जम 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको नवौ ँगाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.  संमक्षप्त िाि र प्रारम्भः 

१. र्स ऐनको नाम “आन्थिक ऐन, २०७८” रहेको छ । 

२. र्ो ऐन गाउँ सभािे पाररि गरेको न्मन्ि िेखी बदिीपुर गाउँपान्िका क्षेिमा िागू हुनछे । 

२.   सम्पमत करः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि अनुसूची (१) बमोन्जम सम्पन्त्त कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
 

बन्न्दपरु राजपत्र 
बन्न्दपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्र्त 

 
 

 

खण्ड: ५    संख्र्ा:1   लमलत: २०७८/०3/2५ 
भाग १ 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को सचुना 

 

 

 

बमन्दपुर गाउँपामिकाको आमथिक ऐि,२०७८
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३. भूमि कर (िािपोत): बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि अनुसूची (२) बमोन्जम जग्गाको मूल्र्ांकनका आिारमा भून्म कर (मािपोि) 

िगाइने र असूि उपर गररनछे ।  

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

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

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

५. व्यवसाय कर (दताि, िमवकरण तथा व्यवसाय कर): बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँजीगि िगानी 

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

गररनेछ । होटि ब्र्वसार्को वन्गिकरण गरी होटिको तिर, पूवाििारको तिर िथा सेवाको तिरका आिारमा होटि ब्र्वसार् करको 

िार्रा न्निािरण गररने छ । वान्षिक कारोवारको आिारमा समेि कर न्निािरण गनि सन्कने छ । 

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

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

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

७. सवारी साधि करः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि ििाि भएका सवारी सािनमा अनुसूची (६) बमोन्जम सवारी सािन कर िगाइने र 

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

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

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

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

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

१०. बहाि मबटौरी शुल्कः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि आफुिे न्नमािण, रेखिेख वा संचािन गरेका िथा साविजन्नक तथानहरुमा अदर् 

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

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

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

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

र असूि उपर गररनछे । 

११. पामकि ङ शलु्कः बदिीपुर गाउँपान्िकाका क्षेिन्भि कुनै सवारी सािनिाई पान्कि ङ सुन्विा उपिब्ि गराए वापि अनुसूची (१०) बमोन्जम 

पान्कि ङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१२. िेमकङ्ग, कोयोमकड, क्यािोइङ्ग, बन्जी जमम्पङ्ग, रक ल्काईमिङ,मजपफ्िायर, प्याराग्िाईमडङ, ड्रोि क्यािेरा प्रयोग गरी 

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

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

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

१३. सेवा शुल्क, दस्तुरः बदिीपुर गाउँपान्िकाकािे न्नमािण, संचािन वा व्र्वतथापन गरेका अनूसून्च (१२) मा उन्ल्िन्खि तथानीर् पूवाििार 

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

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

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

१५. मपकमिक स्थि प्रयोग शुल्कः बदिीपरु गाउँपान्िकाकािे आफ्नो क्षेिन्भि िोन्कएका तथानहरुमा न्पकन्नक क्र्ाम्पफाईर संचािनको 

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

भई सो कानुनमा अदर्था व्र्वतथा भएको अवतथामा सोन्ह बमोन्जम हुनछे । 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

सन्कने छ ।  

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

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

जानेछ । प्राकृन्िक स्रोि सािनको िोहन गरेमा अनुसुची (१६) मा िोन्कए बमोन्जम िण्ड जरीवाना िगाइनेछ । 

२०. कर तथा शुल्क संकिि सम्बमन्ध कायिमवमधः र्ो ऐनमा भएको व्र्वतथा अनुसार कर िथा शुल्क संकिन सम्बदिी कार्िन्वन्ि 

बदिीपुर गाउँपान्िकाकािे िोके अनुसार हुन ेछ । 

२१. बैदेमशक तथा अन्य प्रयोजिको िामग सम्पमि स्व िलु्याङ्कि: बैिेन्शक िथा अदर् प्रर्ोजनको िान्ग सम्पन्त्त तवमुल्र्ाङ्कन गिाि 

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

अनुसूचीहरुमा समावेश गररएको छ । 
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अिुसूची - १ 

(दफा २ सँग सम्बमन्धत) 

सम्पिी करको दायरा तथा करको दर 

क्र.स. 
वडा 

िं. 
िक्सा मसट ि.ं स्थाि मववरण 

आ.ब. 

२०७७।७८ को 

िूल्यांकि दर 

(प्रमत रोपिी) 

आ.ब. 

२०७८।७९ को 

िूल्यांकि दर 

(प्रमत रोपिी) 

कैमफयत 

१ १ 

बन्न्दपरु १/क 

डुम्रवेजार 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा ४४००००० ४४०००००   

२ १ पपप्िे देखी प्र्ूघरसम्म पक्कीपपच सडकसँग जोलडएको जग्गा 1800000 1800000   

३ १ डुम्रवेजार, पपप्िे, गरुुङटार 
मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको 
जग्गाहरु 

1600000 1600000   

४ १   
लभत्रीकचची सडकसंग जोडीएको 
जग्गाहरु 

८००००० ८०००००   

५ १   अन्र्जग्गाहरुको 200000 200000   

६ १ 

बन्न्दपरु १/ङ 

प्र्ूघर देखी वडा २ को 
लसमानासम्म 

बन्न्दपरुजाने पपच सडकसँग जोलडएको 
जग्गाहरु 

800000 700000   

७ १   
लभत्री कचचीसडकसंग जोडीएको 
जग्गाहरु 

600000 500000   

८ १   अन्र् जग्गाहरुको 200000 200000   

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

1800000 1600000   

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

1800000 1600000   

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

1800000 1600000   

१२ १ मैवि ३/घ   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1600000   

१३ १ मैवि ३/ज   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1600000   

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

800000 700000   

१५ १ मैवि र किुयङ 
तल्िोफाँट उपल्िो 
फाटभोडाटार वालनर्ाटार 

लभत्रीकचची सडकसँग जोलडएका मैवि 
रकिुयङका जग्गाहरु 

८००००० 700000   

१६ १ सबै स्थान 
वडा नं. १ को सबै 
भाग 

लभत्री पपच सडकहरू 1800000 1800000   

१७ १ अन्र् जग्गाहरु   खेतअव्वि 100000 100000   

१८ १ 

सापवक घालसकुवा 
गा.पव.स.मा पने 
मैवि र किुयङ 
गापवसका अन्र् 
जग्गाहरु 

  खेतदोर्म 75000 75000   

१९ १   खेतलसम 50000 50000   

२० १   खेतचाहार 25000 25000   

२१ १   पाखोअव्वि 75000 75000   

२२ १   पाखोदोर्म 50000 50000   

२३ १   पाखोलसम 30000 30000   

२४ १   पाखोचाहार 20000 20000   
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क्र.स. 
वडा 

िं. 
िक्सा मसट ि.ं स्थाि मववरण 

आ.ब. 

२०७७।७८ को 

िूल्यांकि दर 

(प्रमत रोपिी) 

आ.ब. 

२०७८।७९ को 

िूल्यांकि दर 

(प्रमत रोपिी) 

कैमफयत 

२५ २ बन्न्दपरु ३/ङ डुम्र ेवन्न्दपरु सडकक्षेत्र पक्कीसडकसँग जोलडएका जग्गाहरु 2500000 2500000   

२६ २ वन्न्दपरु३/ग   पक्कीसडकसँग जोलडएका जग्गाहरु 2500000 2500000   

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

2200000 2200000   

२८ २ वन्न्दपरु३/ग   
वन्न्दपरुवजारका सडकसंग जोडीएका 
जग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

2200000 2200000   

२९ २ ३/ग र ३/ङ   
वन्न्दपरुवजारका गल्िी तथा मिुवाटो 
दार्ा वार्ा 

1800000 1800000   

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

200000 200000   

३१ २ बन्न्दपरु २/ग   
मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

३२ २ वन्न्दपरु ३/क   
मखु्र् कन्चच सडकसंग जोलडएको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

३३ २ 
अन्र् जग्गाहरु 

  
वन्न्दपरु २ का अन्र् लभत्री पक्की सडक 
दार्ा वार्ा 

1600000 1600000   

३४ २   धारापानी खहरे बट्टार सेराटार सडक 1000000 1000000   

३५ २ 

वन्न्दपरु २ लभत्रका 
माथी उल्िेन्खत 
भन्दा बाहेक वाकी 
जग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि 300000 300000   

३६ २   अन्र्खेत दोर्म 100000 100000   

३७ २   अन्र्खेत लसम 50000 50000   

३८ २   अन्र्खेत चाहार 30000 30000   

३९ २   अन्र्पाखोअव्वि 75000 75000   

४० २   अन्र्पाखोदोर्म 50000 50000   

४१ २   अन्र्पाखोलसम 30000 30000   

४२ २   अन्र्पाखोचाहार 20000 20000   

                

४३ ३ 

केर्वटार १ 

  

केर्वटार सकुौरा ढाँडखोिा, सकुौरा 
ररङरोड र ररङरोडसँग जोडीएको पक्की 
सडक 

2000000 2000000   

४४ ३   

केर्वटार सकुौरा ढाँडखोिा, सकुौरा 
ररङरोड र ररङरोडसँग जोडीएको कचची 
सडक 

1600000 1600000   

४५ ३   
वन्न्दपरु र्ेराटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको पक्की सडक 

1600000 1600000   

४६ ३ केर्वटार ९   
वन्न्दपरु र्ेराटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको कचची सडक 

1200000 800000   

४७ ३ केर्वटार ८   लछकय न र्ेराटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४८ ३ किुयङ ९   लछकय न र्ेराटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४९ ३ अन्र्   
वन्न्दपरु ३ लभत्रका अन्र् कचची सडक 
दार्ा वार्ा 

800000 600000   

५० ३ केर्वटार १र ९ का 
माथी उल्िेन्खत 
भन्दा वाहेकका 
बाँकीजग्गाहरुको 

बाकी अन्र्खेत अव्वि 200000 150000   

५१ ३   अन्र्खेत दोर्म 150000 100000   

५२ ३   अन्र्खेत लसम 100000 750000   
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५३ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 50000   

५४ ३   अन्र्पाखोअव्वि 200000 150000   

५५ ३   अन्र्पाखोदोर्म 150000 100000   

५६ ३   अन्र्पाखोलसम 100000 750000   

५७ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

५८ ३ 

सापवक केर्वटार ८ 
का जग्गाहरु तथा 
किुयङ का 
माथीउल्िेन्खत वाहेक 
अन्र् जग्गाहरुको 

बाकी अन्र्खेत अव्वि 150000 100000   

५९ ३   अन्र्खेत दोर्म 100000 750000   

६० ३   अन्र्खेत लसम 75000 50000   

६१ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 25000   

६२ ३   अन्र्पाखोअव्वि 100000 100000   

६३ ३   अन्र्पाखोदोर्म 75000 75000   

६४ ३   अन्र्पाखोलसम 50000 50000   

६५ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

क्र.स. 
वडा 

िं. 
िक्सा मसट ि.ं स्थाि मववरण 

आ.ब. 

२०७७।७८ को 

िूल्यांकि दर 

(प्रमत रोपिी) 

आ.ब. 

२०७८।७९ को 

िूल्यांकि दर 

(प्रमत रोपिी) 

कैमफयत 

६६ ४ बन्न्दपरु ४/ग   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६७ ४ वन्न्दपरु ६/झ   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६८ ४ 

बन्न्दपरु ४ क 

  
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

4200000 4200000   

६९ ४   
पथृ्वी राजमागबायट लभत्री पक्की सडकको 
दार्ा वार्ाका जग्गा (वन्न्दपरु ४) 

२२००००० २२०००००   

७० ४   
कन्चचसडकको दार्ा वार्ाका जग्गा 
(वन्न्दपरु ४) 

१६००००० १६०००००   

७१ ४ बन्न्दपरु ४/ख   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा ररङ रोड 
लभत्र दार्ावार्ा २५००००० २५०००००   

७२ ४ वन्न्दपरु ५   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा ररङ रोड 
लभत्र दार्ावार्ा २५००००० २५०००००   

७३ ४ बन्न्दपरु ४/ख   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा मिुवाटो 
समेतका दार्ावार्ा १६००००० १६०००००   

७४ ४ वन्न्दपरु ५   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा मिुवाटो 
समेतका दार्ावार्ा १६००००० १६०००००   

७५ ४ ऐ ऐ नक्साको   

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

६००००० 600000   

७६ ४     
वन्न्दपरु४ लभत्र पने वाकी सवै 
जग्गाको 

200000 200000   

७७ ४ बन्न्दपरु ६/ ट   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

७८ ४ वन्न्दपरु ६/ग   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

1800000 1800000   

७९ ४ 

ऐ ऐ नक्साको 
  

कन्चचसडकको दार्ा वार्ाका जग्गा 
(वन्न्दपरु ४) 

800000 800000   

८० ४   
वन्न्दपरु४ लभत्र पने वाकी सवै 
जग्गाको 

100000 100000   
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क्र.स. 
वडा 

िं. 
िक्सा मसट ि.ं स्थाि मववरण 

आ.ब. 

२०७७।७८ को 

िूल्यांकि दर 

(प्रमत रोपिी) 

आ.ब. 

२०७८।७९ को 

िूल्यांकि दर 

(प्रमत रोपिी) 

कैमफयत 

८१ ५ 

बन्न्दपरु ८/क 

  
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा 

३२००००० ३२०००००   

८२ ५   

पथृ्वीराजमागसँग जोलडएका लभत्री पक्की 
सडकसँग जोलडएका ८/क का 
जग्गाहरु 

२२००००० 1800000   

८३ ५   
मखु्र्कचची सडकसँग जोलडएका ८/क 
का जग्गाहरु 

१८००००० 1200000   

८४ ५   लभत्रीकचची सडकिे छोएको जग्गाहरु ८००००० ८०००००   

८५ ५   ८/क का बाँकी जग्गाहरु 200000 200000   

८६ ५ 

वन्न्दपरु ८/ग 

  
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा 
वाँर्ाका जग्गा २५००००० २५०००००   

८७ ५   
मखु्र्कचची सडकसँग जोलडएका ८/ग 
का जग्गाहरु 

800000 800000   

८८ ५   लभत्रीकचची सडकिे छोएको जग्गाहरु 600000 600000   

८९ ५   ८/गका बाँकी जग्गाहरु 100000 100000   

९० ५ अन्र्   
८/क र ८/ग देखी वाकी जग्गा 
कचची सडक दार्ावार्ा 

600000 600000   

९१ 5 

सालबक बन्न्दपरु ७ र 
९ का पदक्क सडक 
दार्ाँ बार्ाँ पकनार 

  
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी पक्की 
सडक पकनार 

१६००००० १५०००००   

९२ ५ 
सालबक बन्न्दपरु ७ र 
९ का कचची सडक 

  
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी 
कन्चच सडक पकनार 

१०००००० १००००००   

९३ ५ 

८/क,ख,ग,घ,ङ, 

च,छ,ज का सवै 
जग्गाहरु 

  अन्र्खेत अव्वि ३००००० २०००००   

९४ ५   अन्र्खेत दोर्म २००००० १०००००   

९५ ५   अन्र्खेत लसम १००००० ५००००   

९६ ५   अन्र्खेत चाहार ५०००० 30000   

९७ ५   अन्र्पाखोअव्वि २००००० २०००००   

९८ ५   अन्र्पाखोदोर्म १००००० १०००००   

९९ ५   अन्र्पाखोलसम ७५००० ७५०००   

१०० ५   अन्र्पाखोचाहार ५०००० ५००००   

                

१०१ ६ 

धरमपानी 

  
दमौिी घमुाउने सडक दार्ा वार्ा 
साराङघाट खहरे क्षेत्र बदु्दलसंह मागय २०००००० २००००००   

१०२ ६   
दमौिीघमुाउने सडक दार्ा वार्ा लभर 
कान्िा बदु्दलसंह मागय 

200000 200000   

१०३ ६   धरमपानी साराङघाट ग्रामीर् मागय ६००००० ६०००००   

१०४ ६   
बाक्से न्चसापानी ढाँडखोिा सडक 
दार्ावार्ा 

५००००० ५०००००   

१०५ ६   वाक्सेवजार क्षेत्र सडक दार्ावार्ा १०००००० १००००००   

१०६ ६   बन्दीपरु झप्री साम्दी न्चसापानी सडक ५००००० ५०००००   
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१०७ ६   
बन्दीपरु धरमपानी सडकको सल्िाघारी 
देखी काफिस्वारा हुदै बाक्से सडक 

६००००० ६०००००   

१०८ ६   
न्र्िदेवी मागयको ग्र्ाजाटार वाक्थि 
सराङ सम्म 

५००००० ५०००००   

१०९ ६   
वन्न्दपरु६ का उल्िेन्खत वाहेक अन्र् 
कचची सडक 

200000 200000   

११० ६ 

वन्न्दपरु ६ का 
सापवक धरमपानी 
गापवसका माथी 
उल्िेन्खतभन्दा वाहेक 
बाँकी अन्र् 
जग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि 75000 75000   

१११ ६   अन्र्खेत दोर्म 50000 50000   

११२ ६   अन्र्खेत लसम 30000 30000   

११३ ६   अन्र्खेत चाहार 20000 20000   

११४ ६   अन्र्पाखोअव्वि 50000 50000   

११५ ६   अन्र्पाखोदोर्म 30000 30000   

११६ ६   अन्र्पाखोलसम 20000 20000   

११७ ६   अन्र्पाखोचाहार 10000 10000   

नोट 

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

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

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

 

सम्पमि कर 

क्रसं देमख सम्ि मिधािररतदर 

१ ?= 1 Ps ?= 2 nfv ;Dd ?50 

२ ?= 2 nfv eGbf dfly ?= 4 nfv ;Dd ?=100 

३ ?= 4 nfv eGbf dfly ?= 6 nfv ;Dd  ?=150 

४ ?= 6 nfv eGbf dfly ?= 8 nfv ;Dd ?=175 

५ ?= 8 nfv eGbf dfly ?= 10 nfv ;Dd ?=200 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

१७ ?= 32 nfv eGbf dfly ?= 34 nfv ;Dd ?=1400 
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क्रसं देमख सम्ि मिधािररतदर 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

४७ ?=3 s/f]* eGbf dfly ?=3 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=39000 
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क्रसं देमख सम्ि मिधािररतदर 

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

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

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

५१ 5 s/f]* eGbf dflysf] ;DklQ To; kl%sf] k|To]s xhf/df ?= 2 sf b/n] 

अिुसूची -२ 

(िफा ३ सँग सम्बन्दिि) 

भुमि कर (िािपोत) को दायरा र करको दर 

आ.व. २०७८/७९ को श्रावण मन्हना िेशन्ख भून्म कर (मािपोि) वापि भूमीको मूल्ि कार्म गरर सोन्ह अनुसार भून्म कर (मािपोि) िगाईने छ। 

िपन्शि बमोन्जम मूल्र्को आिारमा भून्म कर (मािपोि) िगाउईने र असुि गररन ेछ। 

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

२०७७।०७८ 

को दर (प्रलत 
रोपनी) 

२०७८।०७९ 

को दर (प्रलत 
रोपनी) 

कैपफर्त 

१ १ 

बन्न्दपरु १/क 

डुम्रवेजार 
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा ४४००००० ४४०००००   

२ १ पपप्िे देखी प्र्ूघरसम्म पक्कीपपच सडकसँग जोलडएको जग्गा 1800000 1800000   

३ १ डुम्रवेजार, पपप्िे, गरुुङटार मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको जग्गाहरु 1600000 1600000   

४ १   लभत्रीकचची सडकसंग जोडीएको जग्गाहरु ८००००० ८०००००   

५ १   अन्र्जग्गाहरुको 200000 200000   

६ १ 

बन्न्दपरु १/ङ 

प्र्ूघर देखी वडा २ को 
लसमानासम्म 

बन्न्दपरुजाने पपच सडकसँग जोलडएको 
जग्गाहरु 

800000 800000   

७ १   लभत्री कचचीसडकसंग जोडीएको जग्गाहरु 600000 600000   

८ १   अन्र् जग्गाहरुको 200000 200000   

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

1800000 1800000   

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

1800000 1800000   

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

1800000 1800000   

१२ १ मैवि ३/घ   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा 

1800000 1800000   

१३ १ मैवि ३/ज   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा 

1800000 1800000   

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

800000 800000   

१५ १ मैवि र किुयङ 
तल्िोफाँट उपल्िो 
फाटभोडाटार वालनर्ाटार 

लभत्रीकचची सडकसँग जोलडएका मैवि 
रकिुयङका जग्गाहरु 

८००००० ८०००००   

१६ १ सबै स्थान वडा नं. १ को सबै भाग लभत्री पपच सडकहरू 1800000 1800000   

१७ १ अन्र् जग्गाहरु   खेतअव्वि 100000 100000   

१८ १ सापवकघालसकुवा 
गा.पव.स.मा पने 

  खेतदोर्म 75000 75000   

१९ १   खेतलसम 50000 50000   



 

28 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७८/७९को वान्षिक नीन्ि िथा कार्िक्रम एवम् बजेट पुन्तिका                www.bandipurmun.gov.np 
 

२० १ मैवि र किुयङ 

गापवसका अन्र् 
जग्गाहरु 

  खेतचाहार 25000 25000   

२१ १   पाखोअव्वि 75000 75000   

२२ १   पाखोदोर्म 50000 50000   

२३ १   पाखोलसम 30000 30000   

२४ १   पाखोचाहार 20000 20000   

क्र.स. वडा 
नं. 

नक्सा लसट नं. स्थान पववरर् 

२०७७।०७८ 

को दर (प्रलत 
रोपनी) 

२०७८।०७९ 

को दर (प्रलत 
रोपनी) 

कैपफर्त 

२५ २ बन्न्दपरु ३/ङ डुम्र ेवन्न्दपरु सडकक्षेत्र पक्कीसडकसँग जोलडएका जग्गाहरु 2500000 2500000   

२६ २ वन्न्दपरु३/ग   पक्कीसडकसँग जोलडएका जग्गाहरु 2500000 2500000   

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

2200000 2200000   

२८ २ वन्न्दपरु३/ग   
वन्न्दपरुवजारका सडकसंग जोडीएका 
जग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

2200000 2200000   

२९ २ ३/ग र ३/ङ   
वन्न्दपरुवजारका गल्िी तथा मिुवाटो दार्ा 
वार्ा 

1800000 1800000   

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

३१ २ बन्न्दपरु २/ग   मखु्र्कन्चच सडक संग जोलडएको जग्गाहरु 600000 600000   

३२ २ 

वन्न्दपरु ३/क 

  मखु्र् कन्चच सडकसंग जोलडएको जग्गाहरु 600000 600000   

३३ २   
वन्न्दपरु २ का अन्र् लभत्री पक्की सडक दार्ा 
वार्ा 

1600000 1600000   

३४ २   धारापानी खहरे बट्टार सेराटार सडक 1000000 1000000   

३५ २ 

वन्न्दपरु २ लभत्रका 
माथी उल्िेन्खत 
भन्दा बाहेक 

वाकीजग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि 300000 300000   

३६ २   अन्र्खेत दोर्म 100000 100000   

३७ २   अन्र्खेत लसम 50000 50000   

३८ २   अन्र्खेत चाहार 30000 30000   

३९ २   अन्र्पाखोअव्वि 75000 75000   

४० २   अन्र्पाखोदोर्म 50000 50000   

४१ २   अन्र्पाखोलसम 30000 30000   

४२ २   अन्र्पाखोचाहार 20000 20000   

                

४३ ३ 

केर्वटार १ 

  
केर्वटार सकुौरा ढाँडखोिा, सकुौरा ररङरोड 
र ररङरोडसँग जोडीएको पक्की सडक 

2000000 2000000   

४४ ३   
केर्वटार सकुौरा ढाँडखोिा, सकुौरा ररङरोड 
र ररङरोडसँग जोडीएको कचची सडक 

1600000 1600000   

४५ ३   
वन्न्दपरु र्ेराटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको पक्की सडक 

1600000 1600000   

४६ ३ केर्वटार ९   
वन्न्दपरु र्ेराटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
जोडीएको कचची सडक 

1200000 1200000   

४७ ३ केर्वटार ८   लछकय न र्ेराटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४८ ३ किुयङ ९   लछकय न र्ेराटार सडकरामकोट सम्म 500000 500000   

४९ ३ अन्र्   
वन्न्दपरु ३ लभत्रका अन्र् कचची सडक दार्ा 
वार्ा 

800000 800000   

५० ३ बाकी अन्र्खेत अव्वि 200000 200000   
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५१ ३ 

केर्वटार १र ९ 
का माथी उल्िेन्खत 
भन्दा वाहेकका 
बाँकीजग्गाहरुको 

  अन्र्खेत दोर्म 150000 150000   

५२ ३   अन्र्खेत लसम 100000 100000   

५३ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 50000   

५४ ३   अन्र्पाखोअव्वि 200000 200000   

५५ ३   अन्र्पाखोदोर्म 150000 150000   

५६ ३   अन्र्पाखोलसम 100000 100000   

५७ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

५८ ३ 

सापवक केर्वटार ८ 
का जग्गाहरु तथा 
किुयङ का 
माथीउल्िेन्खत 
वाहेक अन्र् 
जग्गाहरुको 

बाकी अन्र्खेत अव्वि 150000 150000   

५९ ३   अन्र्खेत दोर्म 100000 100000   

६० ३   अन्र्खेत लसम 75000 75000   

६१ ३   अन्र्खेत चाहार 50000 50000   

६२ ३   अन्र्पाखोअव्वि 100000 100000   

६३ ३   अन्र्पाखोदोर्म 75000 75000   

६४ ३   अन्र्पाखोलसम 50000 50000   

६५ ३   अन्र्पाखोचाहार 50000 50000   

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

२०७७।०७८ 

को दर (प्रलत 
रोपनी) 

२०७८।०७९ 

को दर (प्रलत 
रोपनी) 

कैपफर्त 

६६ ४ बन्न्दपरु ४/ग   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा 

4200000 4200000   

६७ ४ वन्न्दपरु ६/झ   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा 

4200000 4200000   

६८ ४ बन्न्दपरु ४ क   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा 

4200000 4200000   

६९ ४ 

ऐ ऐ नक्साको 
  

पथृ्वी राजमागबायट लभत्री पक्की सडकको दार्ा 
वार्ाका जग्गा (वन्न्दपरु ४) 

२२००००० २२०००००   

७० ४   
कन्चचसडकको दार्ा वार्ाका जग्गा (वन्न्दपरु 
४) 

१६००००० १६०००००   

७१ ४ बन्न्दपरु ४/ख   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा ररङ रोड लभत्र 
दार्ावार्ा २५००००० २५०००००   

७२ ४ वन्न्दपरु ५   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा ररङ रोड लभत्र 
दार्ावार्ा २५००००० २५०००००   

७३ ४ बन्न्दपरु ४/ख   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा मिुवाटो 
समेतका दार्ावार्ा 

१६००००० १६०००००   

७४ ४ वन्न्दपरु ५   
बन्न्दपरुवजारका सडक तथा मिुवाटो 
समेतका दार्ावार्ा 

१६००००० १६०००००   

७५ ४ 
ऐ ऐ नक्साको 

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

600000 600000   

७६ ४   वन्न्दपरु४ लभत्र पने वाकी सवै जग्गाको 200000 200000   

७७ ४ बन्न्दपरु ६/ ट   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा 

1800000 1800000   

७८ ४ वन्न्दपरु ६/ग   
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा 

1800000 1800000   

७९ ४ 
ऐ ऐ नक्साको 

  
कन्चचसडकको दार्ा वार्ाका जग्गा (वन्न्दपरु 
४) 

800000 800000   

८० ४   वन्न्दपरु४ लभत्र पने वाकी सवै जग्गाको 100000 100000   
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क्र.स. वडा 
नं. 

नक्सा लसट नं. स्थान पववरर् 

२०७७।०७८ 

को दर (प्रलत 
रोपनी) 

२०७८।०७९ 

को दर (प्रलत 
रोपनी) 

कैपफर्त 

८१ ५ 

बन्न्दपरु ८/क 

  
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा ३२००००० ३२०००००   

82 ५   
पथृ्वीराजमागसँग जोलडएका लभत्री पक्की 
सडकसँग जोलडएका ८/क का जग्गाहरु 

२२००००० २२०००००   

८३ ५   
मखु्र्कचची सडकसँग जोलडएका ८/क का 
जग्गाहरु 

१८००००० १८०००००   

84 ५   लभत्रीकचची सडकिे छोएको जग्गाहरु ८००००० ८०००००   

८५ ५   ८/क का बाँकी जग्गाहरु 200000 200000   

86 ५ 

वन्न्दपरु ८/ग 

  
पथृ्वीराजमागयमा जोलडएको दाँर्ा वाँर्ाका 
जग्गा 

२५००००० २५०००००   

८७ ५   
मखु्र्कचची सडकसँग जोलडएका ८/ग का 
जग्गाहरु 

800000 800000   

88 ५   लभत्रीकचची सडकिे छोएको जग्गाहरु 600000 600000   

८९ ५   ८/गका बाँकी जग्गाहरु 100000 100000   

90 ५ 

अन्र् 

  
८/कर ८/ग देखी वाकी जग्गा कचची 
सडक दार्ावार्ा 

600000 600000   

९१ ५   
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी मखु्र् पक्की 
सडक 

१६००००० १६०००००   

92 ५   
बन्दीपरु बाहनुभन्ज्र्ाङ धरमपानी मखु्र् 
कचची सडक 

१०००००० १००००००   

९३ ५ 

८/क र ८/ग का 
जग्गा साथै माथी 
उल्िेन्खत भन्दा 
बाहेकबाँकी वन्न्दपरु 
५ लभत्रका अन्र् 
जग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि ३००००० ३०००००   

94 ५   अन्र्खेत दोर्म २००००० २०००००   

९५ ५   अन्र्खेत लसम १००००० १०००००   

96 ५   अन्र्खेत चाहार ५०००० ५००००   

९७ ५   अन्र्पाखोअव्वि २००००० २०००००   

98 ५   अन्र्पाखोदोर्म १००००० १०००००   

९९ ५   अन्र्पाखोलसम ७५००० ७५०००   

100 ५   अन्र्पाखोचाहार ५०००० ५००००   

                

१०१ ६ 

धरमपानी 

  
दमौिी घमुाउने सडक दार्ा वार्ा साराङघाट 
खहरे क्षेत्र बदु्दलसंह मागय २०००००० २००००००   

१०२ ६   
दमौिीघमुाउने सडक दार्ा वार्ा लभर कान्िा 
बदु्दलसंह मागय 

200000 200000   

१०३ ६    धरमपानी साराङघाट ग्रामीर् मागय ६००००० ६०००००   

१०४ ६   बाक्से न्चसापानी ढाँडखोिा सडक दार्ावार्ा ५००००० ५०००००   

१०५ ६   वाक्सेवजार क्षेत्र सडक दार्ावार्ा १०००००० १००००००   

१०६ ६     बन्दीपरु झप्री साम्दी न्चसापानी सडक ५००००० ५०००००   

१०७ ६     
बन्दीपरु धरमपानी सडकको सल्िाघारी देखी 
काफिस्वारा हदैु बाक्से सडक 

६००००० ६०००००   

१०८ ६     
न्र्िदेवी मागयको ग्र्ाजाटार वाक्थि सराङ 
सम्म 

५००००० ५०००००   

१०९ ६ धरमपानी   
वन्न्दपरु६ का उल्िेन्खत वाहेक अन्र् कचची 
सडक 

200000 200000   
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११० ६ 

वन्न्दपरु ६ का 
सापवक धरमपानी 
गापवसका माथी 
उल्िेन्खतभन्दा 
वाहेक बाँकी अन्र् 
जग्गाहरुको 

  अन्र्खेत अव्वि 75000 75000   

१११ ६   अन्र्खेत दोर्म 50000 50000   

११२ ६   अन्र्खेत लसम 30000 30000   

११३ ६   अन्र्खेत चाहार 20000 20000   

११४ ६   अन्र्पाखोअव्वि 50000 50000   

११५ ६   अन्र्पाखोदोर्म 30000 30000   

११६ ६   अन्र्पाखोलसम 20000 20000   

११७ ६   अन्र्पाखोचाहार 10000 10000   

नोट 

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

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

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

 

भूमि कर (िािपोत) 

क्रसं देमख सम्ि मिधािररतदर 

१ ?= 1 Ps ?= 2 nfv ;Dd ?=50 

२ ?= 2 nfv eGbf dfly ?= 4 nfv ;Dd ?=100 

३ ?= 4 nfv eGbf dfly ?= 6 nfv ;Dd  ?=150 

४ ?= 6 nfv eGbf dfly ?= 8 nfv ;Dd ?=175 

५ ?= 8 nfv eGbf dfly ?= 10 nfv ;Dd ?=200 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२५ ?= 48 nfv eGbf dfly ?= 50 nfv ;Dd ?=3000 
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क्रसं देमख सम्ि मिधािररतदर 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

५१ 5 s/f]* eGbf dflysf] ;DklQ To; kl%sf] k|To]s xhf/df ?= 2 sf b/n] 

 
अिुसूची ३ 

(िफा ४ सँग सम्वन्दिि) 

घर-जग्गा बहाि तथा भाडा कर 

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

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

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

 
बन्न्दपरु गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र लनमायर् भएका वा संचािनमा रहेका घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, सेड, छप्पर, उद्योग, काखायना, जग्गा वा 
पोखरी भाडामा ददएको अवस्थामा तपलसि बमोन्जम घर-जग्गा बहाि कर िगाईन ेर असनु गररन ेछ । 
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अिुसूची ४ 

(िफा ५ सँग सम्वन्दिि) 

व्यवसाय दताि, वमबकरण शुल्क तथा ब्यवसाय कर 

s|=;+= Joj;fosf] ljj/)f rfn' cfj 2077÷78  s/sf] >])fL  

  :t/ क ख ग घ 

1_ ko{^g pBf]u     

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

1=2 

xf]^n, nh Pj+ ;fwf/)F xf]^n 

-s_ l/;f] {̂ / 15 eGbf a(L sf]&f ePsf 

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

-u_ 10 eGbf sd sf]&f ePsf 

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

20000 10000 5000 1500 

1=3 

/]i "̂/]G^ -dMd, tf;, ;]s"jf, rfpldg cflb_ 

-s_ 20 eGbf a(L ]̂a'n Ifdtf ePsf 

-v_ 10 b]lv 20 ]̂a'n Ifdtf ePsf 

-u_ 10 eGbf sd Ifdtf ePsf 

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

10000 5000 3000 1500 

2_ Jofkfl/s j:t" क ख ग घ 

2=1 

vfBfGg, ls/fgf l*n/ / v"b|f 

-s_ l*n/, kmnk"mn, t/sf/L, Uof; ;lxtsf] 

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

-u_ ls/fgf v"b|f 

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

10000 5000 3000 1000 

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

2=3 gd"gf k] «̂f]n kDk 10000    

2=4 ;fwf/)f k] «̂f]n kDk 5000    

2=5 

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

#*L /]l*of] laqmL 

-s_ l^le, lk|mh ;xLtsf] ljlqm 

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

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

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

10000 5000 3000 1500 

2=6 

df]jfOn k;n 

-s_ l*n/ -v_ ;fwf/ tyf dx+uf ljlqm tyf dd{t 

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

8000 5000 3000  

2=7 

;jf/L ;fwg ljlqm tyf dd{t 

-s_ x]eL OlSjkd]G^ a;, «̂s, ]̂S^/, sf/ ljlqm  

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

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

;fgf k;n 

10000 8000 5000 1500 

2=8 
lgdf{)f ;fdfu|L -/+u/f]ug k;n ;d]t_ 

-s_ yf]s ljlqm tYff &"nf k;n, -v_ ;fgf 
10000 5000   

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

2=10 
km]G;L k;n 

-s_ &"nf÷yf]s, -v_ dWod -u_ ;fgf / u|fdL)f If]q 
10000 5000 1500  

2=11 
pgL wfuf] k;n 

-s_ &"nf÷yf]s, -v_ dWod -u_ ;fgf / u|fdL)f If]q 
5000 3000 1500  

2=12 

h"Qf rKkn k;n 

-s_ yf]s ljqm]tf 

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

-u_ ;fwf/)f k;n 

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

10000 5000 3000 1500 

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

3_ cGo ;]jf क ख ग घ 
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3=1 

ljljw >[#f/ k;n -yf]s÷v'b|f_ 

-s_ yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

8000 5000 3000 1500 

3=2 
kmgL{r/ k;n  

-s_ &"nf÷yf]s, -v_ dWod -u_ ;fgf / u|fdL)f If]q 
15000 10000 5000  

3=3 

ef+*f / lukm\̂  k;n -yf]s÷v"b|f_ 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

10000 8000 5000 1500 

3=4 s]j"n, g]^jls{ª, O{G^/g]^ ;]jf  20000 15000 10000 5000 

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

3=6 
k'hf ;fdfu|L k;n 

-s_ &"nf÷yf]s, -v_ dWod -u_ ;fgf / u|fdL)f If]q 
3000 2000 1500 0 

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

3=8 

k":ts tyf klqsf k;n 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

7000 5000 3000 1500 

3=9 

g;{/L / kmnkm'nsf lj?jf laqmLljt/)f 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

5000 3000 2000 1500 

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

3=11 

t/sf/L k;n 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

8000 5000 3000 1500 

3=12 

kmnk"mn k;n 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

8000 5000 3000 1500 

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

;fgf tyf u|fdL)f If]q 
5000   1500 

3=14 

df%f, df;" k;n 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

8000 5000 3000 1500 

3=15 

sk*f l;nfO{ 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

8000 5000 3000 1500 

3=16 

x]o/ sl^ª 

-s_ d]sk ;fdfg ;lxtsf], -v_ dWod -u_ clt ;fgf 

/ u|fdL)f If]q 

5000 3000 2000  

3=17 

cf {̂ 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

5000 4000 3000 1500 

3=18 

kmf]^f] : "̂l*of] 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

8000 5000 3000 1500 

3=19 

rZdf k;n 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

5000 4000 3000 2000 

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

4_ dd{t ;+ef/ क ख ग घ 

4.1 

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

k+vf tyf :^f]e, ljB't ;fdu|L dd{t s]Gb| 

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

u|fdL)f If]q 

5000 3000 1500  

4.2 

dd{t ;Def/ 

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

v_ sf/, hLk, ]̂Dkf]  

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

10000 8000 5000 3000 
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u_ ;fO{sn tYff ^fo/ dd{t s]Gb| 

5_ ;]jf pBf]u क ख ग घ 

5.1 
*«fOleª OlGi^Ro"^ 

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

u|fdL)f If]q 

8000 5000 3000  

5.2 
rnlrq dlGb/ 

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

u|fdL)f If]q 

15000 10000 5000  

5.3 
Nofa tyf kmf]^f] u|flkm 

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

u|fdL)f If]q 

8000 5000 2000  

5.4 
kmlg{r/ pBf]u 

-s_ &"nf -v_ ;fgf 
10000 5000   

5.5 ;Mldn 10000    

5.6 
%fkfvfgf 

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

u|fdL)f If]q 

8000 5000 3000  

6_ s[lif tyf jghGo pBf]u क ख ग घ 

6.1 
s[lif kmd{ -s_ 2 eGbf a(L ld>Lt 

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

7_ phf{d'ns क ख ग घ 

7.1 
jfof] Uof; tyf ;f}o{ k|ljlw / cGo >f]tx? 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

10000 5000 3000 1500 

8_ pTkfbg d'ns pBf]u क ख ग घ 

8.1 
kfp/f]^L e)*f/ 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

8000 5000 3000 1500 

8.2 
;Mldn÷ldn 

-s_ &"nf÷yf]s ljqm]tf -v_ dWod vfnsf 

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

8000 5000 3000 1500 

8.3 
*]/L, cfO;lqmd pBf]u tyf k;n 

-s_ *]/L -v_ cfO{;lqmd -u_ cfO{;lqmd ;fgf  

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

5000 3000 2000 1500 

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

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

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

10_ :jf:Yo ;]jf क ख ग घ 

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

20000 10000 8000 5000 

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

15000 10000 8000 5000 

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

10000 5000 3000 2000 

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

10000 8000 5000 2500 
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10.5 
;lh{sn k;n (क) हाई-वे संग जोलडएको (ख) हाई-वे लभत्री भाग  
देन्ख ५०० लमटर सम्म (घ) अलत साना, ग्रामीर् क्षेत्र 

10000 5000 3000  

11_ lzIff ;]jf क ख ग घ 

11.1 
lg=lh If]qsf af]l*{ª :s'n SofDk; p=df=lj df=lj= / 

k|f=lj= 
15000 10000 5000 3000 

11.2 xf]:^n 2000    

11.3 
^fO{lkª, sDKo"^/ tyf efiff k|lzIf)f ;+:yf -s_ &"nf -

v_ dWod -u_ ;fgf -#_ clt ;fgf / u|fdL)f If]q 
10000 7000 5000 2500 

11.4 
l;nfO{{ a"gfO{, k]lG^ª, sl^ª k|lzIf)F -s_ &"nf -v_ 

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

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

b]lv afxL/ 
15000 10000   

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

11.7 sflrË ;]G6/ 10000    

12_ lgdf{)f Joj;foL  क ख ग घ 
 lgdf{)f Joj;foL 20000 15000 10000 5000 

13_ ;+rf/ ;]jf क ख ग घ 
11.1 lghL If]qsf s"l/o/, km\ofS;,Od]n, OG^/g]^ / ]̂lnkmf]g 5000    

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

14.2 n kmd{ 5000 3000   

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

14.4 Hof]ltif ;]jf 5000    

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

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

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

15.3 nfp)*L k;n 5000    

15.4 dfbn k;n 3000    

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

15.6 
ld&fO{ k;n 

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

;fgf tyf u|fdL)f If]q 

8000 5000 3000  

16_ pBf]u क ख ग घ 
16.1 lu|n pBf]u 10000 8000 5000  

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

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

3000 1500 1000  

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

5000 3000 1000  

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

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

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

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

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

10000 5000   

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

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

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

16.13 प्िान्स्टककाभाडा वतयन झोिा (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) साना 10000 5000 3000  
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16.14 ह्याचरीउद्योग, सप्िार्सय (क) ठुिा, (ख) मध्र्म, (ग) साना 20000 15000 10000  

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

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

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

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

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

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

16.21 पवमा र्ाखाहरु 5000 0 0 0 

16.22 मलनट्रान्सफर 3000 0 0 0 

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

10000 5000 3000 2000 

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

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

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

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

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

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

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

16.30 9'+uf vfgL, :n]6 pBf]u, O6fe§f, qm;/ pBf]unfO{ juL{s/0f u/L Ifdtf cg';f/sf] jftfj/0f ;+/If0f z'Ns / cg'dlt kq z'Ns 

lng]5 

                            वातावरर् र्लु्क     अनमुलत र्लु्क 

krf; xhf/ O§f pTkfbg ug]{nfO{          ?= %,))).–              ?= %,))).– 
krf; xhf/ b]lv ! nfv pTkfbg ug]{nfO{      ?= &,%)).–              ?= &,%)).– 
Psnfv eGbf dfyL pTkfbg ug]{nfO{      ?= !),))).–             ?= !),))).– 
:n]6÷9'+uf vfgLsf] jflif{s ;"rLs[t÷btf{ z'Ns   ?= !),))).–             ?= !),))).– 
qm;/ pBf]u ;+rfng cg'dlt kq z'Ns          ?= $,)),))).–           ?= !,)),))).– 

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

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

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

gS;fkf; If]q  

s  v u 3 

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

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

_ cf/=l;=;L= 6fon h:tfkftf 5fgf 
4 3 2.5 2.25 

c_ k'/fgf] 3/x?sf] xsdf gS;f lgofldtsf nflu k|lt ju{ lkm6 dfly pNn]lvt b/x?nfO{ sfod ug{]। 
cf_ ;fwf/0f :jLs[tLsf nflu lkmN8 ;/hldg z'Ns lnO ;/hldg u/fO{ dfq :JLs[tL lbg]  

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

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

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

cf_ gS;f kf; If]q -u_ eGgfn] ufpFkflnsf  If]q leqsf gS;f kf; If]q s / v df gk/]sf ltgwf/f df]6/af6f] sf] df]x8fdf kg{] 3/x? . 

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

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

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

agfpg gx'g] . 

 

अिुसूची ५ 

(िफा ६ सँग सम्वन्दिि) 

व्यवसाय दताि, वमबकरण शुल्क तथा ब्यवसाय कर 



 

38 | बन्दिपरु गाउँपान्िका आ.व. २०७८/७९को वान्षिक नीन्ि िथा कार्िक्रम एवम् बजेट पुन्तिका                www.bandipurmun.gov.np 
 

लस.नं. कर िगाईन ेक्षते्रहरु र्काई दर कैपफर्त 
१ सािको पात भारी २०  

२ अलम्रसो भारी २५  

३ वन अमिा के जी २  

४ बन िप्सी के जी २  
५ दािन्चनीको पात भारी २५  
६ ररठ्ठो के जी २  

७ खोटो के जी २  

८ पर् ुपंन्क्षको हाडखोर के जी मलु्र्को २%  

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

 

अिुसूची ६ 

(िफा ७ सँग सम्वन्दिि) 

सवारी साधि कर 

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

s_ aflif{s ;jf/L s/ ? 

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

@ nf]8/  1500 

# PS;fe]6/  3000 

$ 8f]h/  2000 

% h]l;eL  2000 

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

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

* 6«s÷a;  1000 

( ldlg j;, ldgL 6«s  1000 

!) ef8fsf] sf/ lhk  1500 

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

!@ kfj/ 6]n/  300 

!# l/S;f  300 

!$ df]6/;fO{sn÷:s'6/  100 

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

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

v_ पटके सवारी कर ? 

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

!* 6\ofS6/  100 

!( ldlg 6«s , 6«s 100 

@) lghL sf/ , lhk , Eofg 50 

@! ef8fsf] sf/, lhk, Eofg  50 

@@ dfOqmf] a; 50 

@# df]6/afOs 10 

@$ !) kfFu||] 6«s 200 

@% 8f]h/ a'n 8f]h/ nf]8/ Eofs'd 200 

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

lhk x?n] Joj;flos ?kdf ef8fdf kof]u u/]sf kfO{Pdf k6s] s/ :j?k 
50 

 

अिुसूची ७ 

(िफा ८ सँग सम्वन्दिि) 

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

qm= ;=  xf]l*{u+ jf]*{ ;lxtsf lj!fkg ;fdfu|Lsf] aflif{s b:t' -?= k|lt :Sjfo/ lkm^df_  रु. 
1 50 :Sjfo/ lkm^ ;Dd  500  

2 ;f] eGbf dfly 100 :Sjfo/ lkm^ ;Dd  1000  

3 ;f] eGbf dfly k|lt :Sjfo/ lkm^  10  

4 leQ]n]vg k|lt :Sjfo/ lkm^  10  

5 km]n]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ ;Dd k;n aflx/sf  500  

6 km]Nn]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ dfly k;n aflx/sf  1000  

7 lghL ;DklQ ejg,^x/f, hUufdf ;d]t lj!fkg u/] jfkt s/ uf=kf=n] lng kfpg]% .  

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

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

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

अिुसूची ८ 

(िफा ९ सँग सम्वन्दिि) 

ििोरञ्जि कर 

प्रदेर् सरकारिे तोकेको आधारमा मनोरन्जन कर िाग्नेछ । 
 

अिुसूची ९ 

(िफा १० सगँ सम्वन्दिि) 

वाहि मवटौरी शुल्क 

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

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

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

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

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

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

 
अिुसूची १० 

(िफा ११ सगँ सम्वन्दिि) 

पामकि ङ शुल्क 

l;= g+=  gfd  j; kfs{ z'Ns k|lt lbg   cGo tf]lsPsf] :yfgdf b/ k|lt k^s  
1  a;, «̂s, ldlga;, ldgL «̂s  100 30  
2  dfO{qmf]a;, lhk  75 20  
3  ]̂Dk' c^f] l/S;f 50 10  
4  df]^;fO{sn  20 5  
5 nf]*/ h]l;lj 150 50 
6 &'nf ;fwg 200 50 
7 lgoldt j; kfs{ k|of]u ug{] ;jf/L ;fwgnfO{ 50 k|ltzt %'^ x'g]% . 
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अिुसूची ११ 

(िफा १२ सगँ सम्वन्दिि) 

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

लस.नं.  पवषर् ब्र्न्िगत प्रलत ददन सामूपहक प्रलतददन हािको िालग 

1  टे्रपकङ 100   

2  रक क्िाईलमङ 100   

3  प्र्ाराग्िाईलडङ  1000   
4  ड्रोन क्र्ामेरा  1000   
5 पफल्म सपुटङ 1000   

6 लभलडर्ो सपुटङ 1000   

7 र्ायफपटङ 50 500  
उल्िेन्खत न्र्षयक मध्र्े केही न्र्षयकमा गाउँपालिकािे लनर्लु्क अनमुलत ददन सक्नेछ । 

 
अिुसूची १२ 

(िफा १३ सगँ सम्वन्दिि) 

सेवा शुल्क, दस्तुर 

क्र  .स .  न्र्षयक तथा पववरर् दर 
१ लसफाररस तथा दस्तरु  

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

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

१.३ of]hgf lstfj 100 

१.४ • 36gf btf{ 

• 36gf btf{ k|ltlnkL 

• 200 
• 500 

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

१.६ JolQmut 36gf k|dfl0ft l;kmfl/; -hGd, d[To', ljfx, j;fO{;/fO{_ 500 

१.७ c+u|hL l;kmfl/; 500 

१.८ lhNnf k|zf;g sfof{no, dfnkf]t sfof{nodf ul/g] ljljw l;kmfl/; nufot 36gf btf{ k|df0fkqdf 

k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 k|dfl0ft u/fpFbf ;f] sf] b:t'/  
500 

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

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

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

२.३ cGo 500 

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

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

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

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

३.३ cGo 500 

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

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

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

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

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

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

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

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

१२ lghL ljBfno btf{ tyf sIff yk ;DjlGw  

१२.१ dG6]Zj/L ÷ lk| – k|fO{d/L 5000 

१२.२ k|fylds tx btf{ ÷ sIff yk  5000 

१२.३ cfwf/e't tx btf{ ÷ sIff yk 10000 
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क्र  .स .  न्र्षयक तथा पववरर् दर 
१२.४ dfWolds tx btf{ ÷ sIff yk 15000 

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

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

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

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

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

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

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

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

१७ gfd 5'6sf] l;kmfl/; 500 

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

१९ rf/ lsNnf k|dfl0ft l;kmfl/;  

२० Pp6f lsTtfsf] nflu b:t'/ 500 

२१ b'O{j6f lsTtfsf] nflu b:t'/ 700 

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

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

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

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

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

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

२८ cldg z'Ns  3000 

२९ ljB't ld6/ ;DaGwL l;kmfl/; 

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

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

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

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

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

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

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

३७ pBf]u :yfkgf l;kmfl/;  

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

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

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

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

४२ gLlh xf]d:6] btf{ l;kmfl/; 1000 

४३ xf]6n btf{ l;kmfl/; 2000 

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

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

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

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

४८ 5fqj[QL ;DaGwL l;kmfl/; 500 

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

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

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

५२ भकुम्पको िाभग्राहीहरुको िालग कुनै दस्तरु निाग्ने ० 

५३ गाउँपालिकावाट ब्र्वसार् दताय गराउदा वडावाट लसफाररस दस्तरु निाग्ने  ० 

५४ आर्स्रोत तथा मलु्र्ाकंन दर प्रमान्र्त दस्तरु  –आधा बापषयक मलु्र्ाकंन_ 

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

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

मिवेदि तथा मिखत दताि शुल्क दस्तुरः 

१) दताय, फारम, नपवकरर् तथा अन्र् 

१.१ lgj]bg kmf/d k|lt kfgf 10 
१.२ cg';"rL gful/stf k|lt kfgf 15 
१.३ lgj]bg btf{ z'Ns 10 
१.४ ejg lgdf{0f b/vf:t kmf/d 1000 
१.५ klt kTgLsf] ;DaGw laR5]b btf{ b:t'/ 500 

१.६ k/LIff ;DaGwL b/vf:t kmf/d z'Ns  िोक सेवा आर्ोगको दर 

१.७ sf]6]zg kmf/d z'Ns   खररद लनर्म अनसुार 
१.८ 6]08/ kmf/d z'Ns  खररद लनर्म अनसुार 
१.९ lgj]bg gSsn k|lt kfgf  15 

१.10 3/kfn'jf s's'/ btf{ / gljs/0f b:t'/ 100 
1.11 e?jf aGb's gljs/0f b:t'/ 1000 
1.१२ 3/ lgdf{0f gSzfsf] gSsn b:t'/ - k|lt tnf _ 500 

1.१३ 

d'4f lkm/fb ph'/L btf{ b:t'/M hfx]/L jfnfsf] cj:yf x]/L Goflos ;ldltjf6 

lg0f{o eP cg';f/ lgz'Ns lgj]bg btf{ ;d]t x'g ;Sg]5 . 300-500 
1.१४ ldnfkq b:t'/ -b'j} kIfjf6 j/fj/ u/L jf PsfkIfn] dfq Aoxf]g{]_ 500 

 
अिुसूची १२ ख 

घर िक्शा पास सम्बन्धी दस्तुर 

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

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

gS;fkf; If]q  

s  v u 3 

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

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

cf/=l;=;L= 6fon h:tfkftf 5fgf 4 3 2.5 2.25 
c_ k'/fgf] 3/x?sf] xsdf gS;f lgofldtsf nflu k|lt ju{ lkm6 dfly pNn]lvt b/x?nfO{ sfod ug{] 

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

O_ 

gS;f kf; If]q -s_ eGgfn] j8f g+=! k[YjL /fhdfu{ cf;kf;sf] 8'd|] ahf/, k[YjL /fhdfu{sf] df]x8fdf kg{] ofDkf 

kmf6 b]lv 8'd|] ahf/ x'b} lkKn] ahf/ If]q . 

O{_ 

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

If]q . 

p_ 

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

df]x8fdf kg{] 3/x? . 

pm_ 

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

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

P_ 

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

/ kmnfd] ;6/x? /fv]/ agfpg gx'g] . 
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अिुसूची १३ 

(िफा १४ सगँ सम्वन्दिि) 

पयिटि शुल्कः 

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

 

अिुसूची १४ 

(िफा १५ सगँ सम्वन्दिि) 

मपकमिक स्थि प्रयोग शुल्कः 

लस.नं. कर िगाईन ेस्थान सपुवधा र्लु्क रू. 
१ गाउँपालिकाको तोपकएको क्षेत्र वन्न्दपरु वजार 

लतनधारा पाकय  
समूहको िालग छुट्टा छुटै्ट स्थान उपिब्ध हनु े १०००/- 

२ अनमुती लिई अन्र् स्थान - ५००/- 

अिुसूची १५ 

(िफा १६ सगँ सम्वन्दिि) 

मवक्री शुल्कः 

लस.नं. कर िगाईन ेक्षते्रहरु र्काई कैपफर्त 
१ प्राकृलतक ढंुगा (खानी) पावरटेिर। ट्याक्टर।पटपर। ट्रकको  प्रलत 

पटप  
२००। ५००।७००।१००० 

२ sl6ª 9'+uf -5fpg] 9'+uf_ ufpFkflnsf 

leq 
पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 

पटप  
१०००। १५००। २०००। 

४००० 
३ sl6ª 9'+uf -5fpg] 9'+uf_ ufpFkflnsf 

jflx/ 
पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 

पटप  
१२००। १७००। २२००। 

४३०० 
४ 5kgL ;fbf 9+'uf ufpFkflnsf leq पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 

पटप  
३००। ५००। ७००। १००० 

५ 5kgL ;fbf 9+'uf ufpFkflnsf jflx/ पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

४००। ६५०। ९००। १३०० 

६ r§f 9'+uf - uf/f] nufpg] 9'+uf _ 

vfgLaf6 lgsflnPsf] ufpFkflnsf 

leq 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

१००। ३००। ५००। ७०० 

७ r§f 9'+uf - uf/f] nufpg] 9'+uf _ 

vfgLaf6 lgsflnPsf] ufpFkflnsf 

jflx/ 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

३००। ६००। ९००। १३०० 

८ uf/f] nufpg] 9'+uf jf cGo 9'+uf 

ufpFkflnsf leq 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

१००। ३००। ५००। ७०० 

९ uf/f] nufpg] 9'+uf jf cGo 9'+uf 

ufpFkflnsf jflx/ 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

३००। ६००। ९००। १३०० 

१० uf/f] nufpg] 9'+uf jf cGo 9'+uf 

ufpFkflnsf leq 

पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

1००। 3००। 6००। १३०० 

११ प्राकृलतक स्िेट गाउँपालिका बापहर पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

१२ प्राकृलतक स्िेट गाउँपालिका लभत्र पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

३०० ।7०० ।10०० ।१3०० 

१३ चनु ढंुगा पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

१४ खरी  पावरटेिर। ट्याक्टर। पटपर। ट्रकको  प्रलत 
पटप  

३०० ।५०० ।७०० ।१००० 

१५ gbL hGo kbfy{ ufpFkflnsf jflx/ 

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

पटप 
३०० ।५०० ।७०० ।१००० 
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१६ gbL hGo kbfy{ ufpFkflnsf leq 

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

पटप 
100 . 300 . 500 . 700 

 नीन्ज जग्गा धलन प्रमार् पूजायमा भएको खानीको समेत  उपरोिानसुर र्लु्क िाग्नेछ । 
१७ रातो माटो लसमेन्ट उद्योग k|lt 3g ld6/ १०० /-  75/- 

१8 अन्र् सामानको लनकासी कर प्रलतपटप रु, 1000 देन्ख २००० सम्म िाग्न ेछ । 
गाऊपालिका क्षेत्र बपहर उल्िेन्खत सामानहरू लनकासी गदाय मात्र लनकासी कर समेत िाग्नेछ । गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र मात्र 
उपभोग हनुे सामानको िालग लनकासी कर िाग्ने छैन । 

 

अिुसूची १५ क 

(िफा १६ सगँ सम्वन्दिि) 

मवक्री करका दरहरुः 

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

1 e§fdf k|of]u ug]{ df6f] – k|lt So'=lkm6  0.30 
2 O{§f lgsf;L – k|lt xhf/  50 

3 Ans lgsf;L – k|lt uf]6f  0.20 
4 kz' rf}kfo ;fgf] -vl;, af]sf_ – k|lt uf]6f  20 

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

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

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

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

10 t/sf/L– k|lt SjLG6n  20 

11 df5f k|lt SjLG6n  200 

12 r'g 9'+uf k|lt So" lkm6  2.50 
13 sl6ª 9'ªuf M lj; O{Gr jf ;f] eGbf 7'nf] k|lt lk; ?  0.50 
14 sl6ª 9'ªuf M lj; O{Gr eGbf ;fgf] k|lt lk;  0.25 
15 lao/ af]tn k|lt uf]6f  0.25 
16 dlb/f l;l; k|lt uf]6f  0.25 
17 r'/÷km'6]sf] l;;f -;fbf÷/+lug_ k|lt  0.25 
18 cGo af]tn k|lt uf]6f  0.25 
19 Knfl:6s hGo kbfy{ k|lt s]=lh=  0.50 
20 kmnfd k|lt s]=lh  2 

21 l;nf}6÷h:tf k|lt s]=lh=  2 

22 tfdf÷lkQn k|lt s]=lh= 30 

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

24 xf8 l;ª vf]/ k|lt s]=lh=  2 

25 5fnf k|lt lk; 25 

26 cGo k|lt s]=lh=  1 

27 kfgL k|lt sf6'{g  2 

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

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

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

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

32 l;dn, ;fh, cf+k / cGo ?v k|lt So" lkm6 25 
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33 bfp/f k|lt s]=lh 0.10 
34 afF; k|lt 3gf 2 

 

अिुसूची १६ 

(िफा १९ सगँ सम्वन्दिि) 

प्राकृमतक स्रोत साधिको दोहि गरेिा दण्ड जररवािाको न्यूिति तथा अमधकति दरः 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

आज्ञािे 

महेर् सवेुदी 
प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

प्रस्ताविाः 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको आन्थिक बषि २०७८/०७९ को सेवा र कार्िहरुको िान्ग सन्ञ्चि कोषबाट केही रकम खचि गन े

अन्िकार न्िन र सो रकम न्वन्नर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संन्विानको िारा २२९ को उपिारा (२)बमोन्जम 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संमक्षप्त िाि र प्रारम्भः  

(१) र्स ऐनको नाम “बदिीपुर गाउँपान्िकाको न्वन्नर्ोजन ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
 

बन्न्दपरु राजपत्र 
बन्न्दपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्र्त 

 
 

 

खण्ड: ५    संख्र्ा: 2   लमलत: २०७८/०3/2५ 
भाग १ 

 
 

बन्न्दपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को सचुना 

 

 

 

बमन्दपुर गाउँपामिकाको मवमियोजि ऐि, २०७८
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(२) र्ो ऐन िुरुदि प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आमथिक वर्ि २०७८/०७९ को मिमिि समञ्चत कोर्बाट रकि खचि गिे अमधकारः 

(१) आन्थिक वषि २०७८/०७९ को न्नन्मत्त गाउँ कार्िपान्िका, वडा सन्मन्ि, न्वषर्गि शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका 

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

५३,४६,५२,४४९।- (अके्षरुपी न्िपदन करोड छर्ािीस िाख बाउदन हजार चार सर् उनादपचास रुपैर्ा माि) मा 

नबढाई न्नन्ििष्ट गररए बमोन्जम सन्ञ्चि कोषबाट खचि गनि सन्कनेछ ।  

३.  मवमियोजिः  

(१) र्स ऐनद्वारा सन्ञ्चि कोषबाट खचि गनि अन्िकार न्िइएको रकम आन्थिक वषि २०७८/०७९ को न्नन्मत्त बदिीपुर 

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

गररनेछ । 

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

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

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

शीषिकको जम्मा रकमको १० प्रन्िशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भदिा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक 

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

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

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

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

सानि सन्कनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएिापन्न एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा तवीकृि रकमको १० 

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

 

अिुसूमच –१ 

(िफा २ संग सम्बन्दिि) 

िेपािको संमवधािको धारा २२९ (२) बिोमजि 

 

        संमञ्चत कोर्बाट मवमियोजि ह िे रकि                   (रु. हजारिा) 

क्र.स. अिुदाि संतया मशर्िकको िाि चािु खचि पूँजीगत खचि मवमिय व्यवस्था जम्िा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कार्िपान्िका २८५८१८ १९१८४६ ० ४७७६६४ 

२  वडा सन्मन्ि १२०० २६७५० ० २७९५० 

३  न्बषर्गि शाखा २१२३८ ७८०० ० २९०३८ 

४  ऋणको साँवा ब्र्ाज भुक्तानी ० ० ०   

५  िगानी(शेर्र/ऋण) ० ० ०   

६  सामान्जक सुरक्षा १२०००० ० ० १२०००० 

 

 

 

 

आज्ञािे 

िहेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीय अमधकृत 



 

 
 

बमन्दपुर गाउँपामिका 

नेपाि सरकारबाट हतिादिररि आ.व. २०७८/०७९ मा संचािन हुने कार्िक्रमहरु  

(शसिि अनिुान) - ८०४३८५०५५११ 

क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप क्षेर 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१ आरु्वेि औषिािर्को ििब, भत्ता, मंहगी भत्ता/पोशाक चाडबाड खचि तवात्र् २११११ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२०,००,००० 

२ 
पान्िका तिरमा तवात्र् संतथाहरुको मान्सक बैठक, डाटा भेररन्फकेशन 

एवं गुणतिर सुिार साथै चौमान्सक एवं बान्षिक सन्मक्षा 
तवात्र् २११३४ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,००,००० 

३ कार्ाििर् संचािन खचि (पानी िथा न्वजुिी, संचार) समिे तवात्र् २२३११ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,५८,००० 

४ 
रान्ष्ट्रर् मन्हिा तवात्र् तवरं्सेन्वका कार्िक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

र्ािार्ाि खचि, वान्षिक सन्मक्षा गोष्ठी र न्िवस मनाउने खचि समेि) 
तवात्र् २२५१२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
४,००,००० 

५ 

उपचारात्मक सेवा अदिगििका कार्िक्रमहरु ( ,आिारभूि तवात्र् सेवा 

केदर (तवात्र् चौकी ) / आिारभूि अतपिािको दरु्निम सेवा 

मापिण्ड कार्िक्रम संचािन िथा सुन्रन्िकरण र आँखा, नाक, कान, 

घांटी िथा मुख तवात्र् सम्वन्दि अन्भमुखीकरण िथा न्बद्यािर् 

तक्रीन्नंग कार 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
४,००,००० 

६ 

औिो िथा कािाजार माहामारी हुने क्षेिको छनौट गरी न्बषान्ि छकि ने 

(रेतपोदसीभ तप्रेइङ समेि), न्कटजदर् रोग न्नर्दिण कार्िक्रमको अनुगमन 

एवम् मूल्र्ाङ्कन िथा न्कटजदर् रोग न्नर्दिणका िान्ग बहुन्नकार् 

अदिरन्क्रर्ा गन े

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३०,००० 

७ 

क्षर्रोगका जोन्खम समुह िथा तवातथ सेवाको पहुच कम भएका 

समुिार्मा सकृर् क्षर्रोग खोजपडिाि कार्िक्रम, घरपररवारका 

सितर्हरूको सम्पकि  पररक्षण, समुिार्मा क्षर्रोगका न्वरामीहरूको 

खोजपडिािका िान्ग क्षभिा अन्भवनृ्द्ध िथा पररचािन । 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३०,००० 

८ 

कोन्भड १९ िगार्ि न्वन्भदन महामारीजदर् रोगहरुको रोकथाम, 

न्नर्दिण िथा न्नगरानीका िान्ग सरोकारवािा सँगको अदिरन्क्रर्ा िथा 

RRT, तवात्र्कमी पररचािन 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२५,००० 

९ 

कोन्भड १९ न्वरुद्ध खोप अन्भर्ान संचािन ब्र्वतथापन खचि -

पान्िकातिररर् सन्मक्षा िथा र्ोजना र पान्िका िथा तवात्र् सतथा 

तिररर् सुपररवेक्षण_ 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,३२,००० 

१० जेष्ठनागररकका िागी तवात््र् प्रवििक कार्िक्रम तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,००,००० 

११ िदवदिरी जर्दिी, रान्ष्ट्रर् र्ोग िथा अदिरान्ष्ट्रर् न्िवस तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,००० 

१२ नागररक आरोग्र् सेवा न्क्िन्नक तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,००,००० 

१३ पंचकमि/पूविकमि तनेहन, तवेिन तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
९५,००० 

१४ पररवार न्नर्ोजन न्कशोर न्कशोरी िथा प्रजनन् तवात्र् कार्िक्रम तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३,३६,००० 
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क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप क्षेर 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१५ 

पशुपंक्षी आिीबाट हुन ेईदफुएदजा, बडि फ्िु, AMR, न्सन्ष्टसकोन्सस, 

टक्सोप्िाज्मोन्सस आन्ि न्वन्भदन सरुवारोग सम्बन्दि रोकथाम िथा 

न्नर्दिणका िान्ग सचेिना कार्िक्रम 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२०,००० 

१६ 

पान्िका तिरमा ःः टाई िफाइड खोप अन्भर्ान संचािन िथा न्नर्न्मि 

खोपमा टाई िफाइड खोप शरुुवािको साथ ैन्नर्न्मि खोप सुिढीकरण र 

सरसफाई प्रबर्िनको िान्ग पान्िका र वडा खोप समदवर् सन्मिी र 

सरोकारवािाहरुको अन्भमुन्खकरण बैठक १ न्िन 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,४८,००० 

१७ 

पान्िकातिरमा खोप र सरसफाई प्रवर्िन कार्िक्रमको सन्मक्षा, 

सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावन्िक र पान्िका खोप समदवर् सन्मन्िको 

अन्भमुन्खकरण समेि पान्िका तिरमा २ न्िन, वडा खोप समदवर् 

सन्मन्िको तवात्र् संतथा, वडा सिरमा अन्भमुन्खकरण १ न्िन िथा पूणि 

खोप सुन्निििाको िागी घरिुरी सर 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,३०,००० 

१८ पोषण कार्िक्रम तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
८,९२,००० 

१९ न्बरामी नवजाि न्शशु न्नशुल्क उपचार सोिभनाि तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२,००,००० 

२० माि ृिथा नवन्शश ुकार्िक्रम तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२३,६२,००० 

२१ 
माि ृिथा नवन्शश ुकार्िक्रम अदिगिि आमा सुरक्षा, गभिविी उत्पे्ररणा 

सेवा, दर्ानो झोिा र न्नशुल्क गभिपिन कार्िक्रम 
तवात्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
११,००,००० 

२२ 
न्वद्यािर् तवात्र् न्शक्षा/आमा समुह िथा मन्हिा तवात्र् 

तवरं्सेन्वकाहरूका िान्ग सामान्जक व्र्वहार पररवििन कार्िक्रम 
तवात्र् २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,००,००० 

२३ 

न्वन्भदन सरुवारोग, नसन ेरोग, जनुोन्टक, मानन्सक तवात्र् सम्बन्दि 

अदिरन्क्रर्ा कार्िक्रम िथा न्िवसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्र्ा रोकथाम न्िवस, मानन्सक 

तवात्र् न्िवस, अल्जाईमर न्िवस, रेन्बज न्िवस, न्वश्व औिो न्िवस) 

मनाउन े

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,२५,००० 

२४ न्शरोिरा पञ्चकमि तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
५,००० 

२५ तिपाई आमाको िागी मािनृ्शश ुसुरक्षाथि कार्िक्रम तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
८५,००० 

२६ 

तथिगि अनुन्शक्षण गरर तवात्र्कन्मिहरूको क्षमिा अन्भवनृ्ध्ि एवं 

ि्र्ांङकको गुणतिर सुन्नन्िि, क्षर्रोगका कार्िक्रमको अिि बान्षिक 

सन्मक्षा िथा उपचार नन्िजाको कोहटि न्वशे्लषण 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३५,००० 

२७ 

तवात्र् संतथामा आकन्तमक अवतथामा औसन्ि एवं ल्र्ाब सामाग्री 

ढुवानी, रेकन्डिङ िथा ररपोन्टिङका िान्ग फमि फरमेट छपाइ िथा 

फोटोकपी, ई-न्ट.न्ब रन्जतटर अध्र्ावन्िक, न्वश्व क्षर्रोग न्िवस सम्बदिी 

कार्िक्रम 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३५,००० 

२८ 

तवात्र् संतथामा आकन्तमक अवतथामा औसन्ि एवं ल्र्ाब सामाग्री 

ढुवानी, रेकन्डिङ िथा ररपोन्टिङका िान्ग फमि फरमेट छपाइ िथा 

फोटोकपी, ई-न्ट.न्ब रन्जतटर अध्र्ावन्िक, न्वश्व क्षर्रोग न्िवस सम्बदिी 

कार्िक्रम 

तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,४०,००० 
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क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप क्षेर 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

२९ न्सन्बआईएमएनन्सआई Onsite कोन्चंङ्ग र समिा िथा पहुँच कार्िक्रम तवात्र् २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२,००,००० 

३० आिारभूि िथा आकन्तमक तवात्र् सेवाको िान्ग औषन्ि खररि तवात्र् २७२१३ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१३,००,००० 

३१ आरु्वेि अत्र्ावश्र्क औषन्ि खररि तवात्र् २७२१३ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
६,००,००० 

३२ तवात्र् उपकरण खररि तवात्र् ३११२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१५,००० 

३३ फन्निचर खररि तवात्र् ३११२३ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३०,००० 

३४ तवात्र् सूचना साथै आइ एम रू् सुदृढीकरण कार्िक्रम तवात्र् ३११७१ 
नेपाि सरकार - नगि 

ऋण 
२,००,००० 

३५ प्रान्वन्िक सहार्कको ििव 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२११११ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३,६७,००० 

३६ रोजगार संर्ोजकको ििव 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२११११ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
४,९२,००० 

३७ रोजगार सहार्कको ििब 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२११११ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३,६७,००० 

३८ प्रान्वन्िक सहार्कको पोसाक 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२११२१ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,००० 

३९ रोजगार संर्ोजकको पोसाक 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२११२१ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,००० 

४० रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२११२१ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१०,००० 

४१ रोजगार सेवा केदरको सञ्चािन संञ्चार 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२११२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२२,००० 

४२ रोजगार सेवा केदरको सञ्चािन (ममिि,अदर्) 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२२३१ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१५,००० 

४३ रोजगार सेवा केदरको सञ्चािन कार्ाििर् संचािन 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२३१९ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
७५,००० 

४४ कामका िान्ग पाररश्रन्मक अनुिान 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,९८,००० 

४५ कामका िान्ग पाररश्रन्मक अनुिान (रु्वा रुप) 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२५२२ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

३८,००,००० 

४६ कामका िान्ग पाररश्रन्मक अनुिान (रु्वा रुप) 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
४१,००० 

४७ पोपण न्वशेष (तवात्र्) क्षेिका कार्िक्रम सञ्चािन 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२५२२ 

रु्रोन्पर्न रु्न्नर्न - 

नगि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

१,४०,००० 

४८ 

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

िथा बािबान्िका, न्शक्षा र शासकीर् प्रवदि) क्षेिका कार्िक्रमहरू 

सञ्चानि) 

सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२५२२ 

रु्रोन्पर्न रु्न्नर्न - 

नगि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

४,६०,००० 
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क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप क्षेर 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

४९ रोजगार सेवा केदरको सञ्चािन (अनुगमन, ) 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
२२६११ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
९३,००० 

५० 
रोजगार सेवा केदरको सुदृन्ढकरण (कम्प्रू्टर, क्र्ामरा, अदर् न्वद्युिीर् 

उपकरण) 

सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
३११२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

ऋण 
१,२०,००० 

५१ रोजगार सेवा केदरको सुदृन्ढकरण फन्निचर न्फक्चसि,) 
सामान्जक सुरक्षा 

िथा संरक्षण 
३११२३ 

नेपाि सरकार - नगि 

ऋण 
८०,००० 

५२ 

आिारभूि िहका तवीकृि िरवदिीका न्शक्षक, राहि अनुिान न्शक्षकका 

िान्ग ििब भत्ता अनिुान (न्वशषे न्शक्षा पररषि अदिरगिका 

न्शक्षक/कमिचारीहरु समेि) 

न्शक्षा २११११ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
७,६०,००,००० 

५३ 
प्रारन्म्भक बाि न्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रन्मक िथा न्वद्यािर् 

कमिचारी व्र्बतथापन अनुिान 
न्शक्षा २११११ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

५,०९,००० 

५४ 
प्रारन्म्भक बाि न्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रन्मक िथा न्वद्यािर् 

कमिचारी व्र्बतथापन अनुिान 
न्शक्षा २११११ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
६९,७३,००० 

५५ 

माध्र्न्मक िहका तवीकृि िरवदिीका न्शक्षक, राहि अनिुान न्शक्षक 

िान्ग ििब भत्ता अनिुान (न्वशषे न्शक्षा पररषि अदिरगिका 

न्शक्षक/कमिचारी,प्रान्वन्िक िारका प्रन्शक्षक समेि) 

न्शक्षा २११११ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,४२,००,००० 

५६ 
न्वद्यािर्मा शैन्क्षक गुणतिर सुदृढीकरण एवम ्कार्िसम्पािनमा 

आिाररि प्रोत्साहन अनुिान 
न्शक्षा २२४१२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२८,६४,००० 

५७ 
न्वद्यािर्मा शैन्क्षक गुणतिर सुदृढीकरण एवम ्कार्िसम्पािनमा 

आिाररि प्रोत्साहन अनुिान 
न्शक्षा २२४१२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

२,०८,००० 

५८ 
आिारमुि िह कक्षा (६-८) मा अंगे्रजी,गन्णि र न्वज्ञान न्वषर्मा न्शक्षण 

सहर्ोग अनुिान 
न्शक्षा २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
६,३१,००० 

५९ 
आिारमुि िह कक्षा (६-८) मा अंगे्रजी,गन्णि र न्वज्ञान न्वषर्मा न्शक्षण 

सहर्ोग अनुिान 
न्शक्षा २२५२२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

४६,००० 

६० 
कोन्भड - १९ का कारण उत्पदन पररन्तथन्िमा न्सकाइ सहजीकरणका 

िान्ग शैन्क्षक कार्िक्रम 
न्शक्षा २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३,७३,००० 

६१ 
कोन्भड - १९ का कारण उत्पदन पररन्तथन्िमा न्सकाइ सहजीकरणका 

िान्ग शैन्क्षक कार्िक्रम 
न्शक्षा २२५२२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

२७,००० 

६२ 
प्रन्ि न्वद्याथी िागिका आिारमा न्शक्षण न्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 

को परीक्षा व्र्वतथापन अनुिान 
न्शक्षा २२५२२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

६९,००० 

६३ 
प्रन्ि न्वद्याथी िागिका आिारमा न्शक्षण न्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 

को परीक्षा व्र्वतथापन अनुिान 
न्शक्षा २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
९,४४,००० 

६४ 
माध्र्न्मक िह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रजी,गन्णि र न्वज्ञान न्वषर्मा 

न्शक्षण सहर्ोग अनुिान 
न्शक्षा २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,०८,००० 

६५ 
माध्र्न्मक िह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रजी,गन्णि र न्वज्ञान न्वषर्मा 

न्शक्षण सहर्ोग अनुिान 
न्शक्षा २२५२२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

८८,००० 
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क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप क्षेर 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

६६ न्वद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वतथापन अनुिान न्शक्षा २२५२२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

१,३०,००० 

६७ न्वद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वतथापन अनुिान न्शक्षा २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१७,९४,००० 

६८ 
सामुिान्र्क न्वद्यािर्का छािाहरुिाई न्नशुल्क तर्ान्नटरी प्र्ाड 

ब्र्वतथापन 
न्शक्षा २२५२२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

६८,००० 

६९ 
सामुिान्र्क न्वद्यािर्का छािाहरुिाई न्नशुल्क तर्ान्नटरी प्र्ाड 

ब्र्वतथापन 
न्शक्षा २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
९,३९,००० 

७० 
साविजन्नक न्वद्यािर्का न्वद्याथीहरुका िान्ग न्नशुल्क पाठ्र्पुतिक 

अनुिान 
न्शक्षा २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१९,५२,००० 

७१ 
साविजन्नक न्वद्यािर्का न्वद्याथीहरुका िान्ग न्नशुल्क पाठ्र्पुतिक 

अनुिान 
न्शक्षा २२५२२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

१,४२,००० 

७२ 
साविजन्नक न्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि न्वद्याथीहरुका िान्ग छािबनृ्त्त 

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 
न्शक्षा २२५२२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

९४,००० 

७३ 
साविजन्नक न्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि न्वद्याथीहरुका िान्ग छािबनृ्त्त 

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 
न्शक्षा २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
७,३५,००० 

७४ िोन्कएका न्वद्याथीको न्िवा खाजाका िान्ग न्वद्यािर्िाई अनुिान न्शक्षा २५३११ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

३,१९,००० 

७५ िोन्कएका न्वद्याथीको न्िवा खाजाका िान्ग न्वद्यािर्िाई अनुिान न्शक्षा २५३११ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
४३,८७,००० 

७६ 

केदरबाट छनौट भएका नमुना न्वद्यािर्,न्वशषे न्वद्यािर्को क्रमागि 

भवन न्नमािण िथा कक्षा ११ तिोदनन्ि भएका प्रान्वन्िक िार 

न्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वतथापन अनुिान 

न्शक्षा ३१११२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,४०,००,००० 

७७ 

केदरबाट छनौट भएका नमुना न्वद्यािर्,न्वशषे न्वद्यािर्को क्रमागि 

भवन न्नमािण िथा कक्षा ११ तिोदनन्ि भएका प्रान्वन्िक िार 

न्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वतथापन अनुिान 

न्शक्षा ३१११२ 

एस.एस. न्ड. न्प. - 

सोिभनाि अनुिान 

(बैिेन्शक) 

१०,००,००० 

७८ 

मन्हिा, बािबान्िका, अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्त, ज्रे्ष्ठ नागररक र 

र्ौन्नक िथा िैंन्गक अल्पसंख्र्क का ि्र्ाङ्क संकिन र अिावन्िक 

गन े

िैंन्गक समानिा 

िथा सामान्जक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,००,००० 

७९ राष्ट्रपन्ि रन्नङ्ग न्सल्ड प्रन्िर्ोन्गिा (तथानीर् िहतिरीर्) रु्वा िथा खेिकुि २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,००,००० 

८० 

सेराटार खुिी खोिा झो.पु. बदिीपुर ३, चुिँी झो.पु. बदिीपुर १- भानु १, 

भुकभुके खोिा, बर्रखोिा रेि बजृ, खहरेटार झो.पु, वन्दिपुर 

गाउँपान्िका, िनहु ँ

र्ािर्ाि पूवाििार ३११५१ 
नेपाि सरकार - नगि 

ऋण 
३३,००,००० 

८१ 
सुरन्क्षि नागररक आवास कार्िक्रम :- गण्डकी प्रिेशको िनहुँ न्जल्िा 

क्षेि नं. १ अदिगिि वन्दिपुर गाउँपान्िका- 191 वटा 

भवन, आवास िथा 

सहरी न्वकास 
३११११ 

नेपाि सरकार - नगि 

ऋण 
३६,००,००० 
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क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप क्षेर 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

८२ 
बाख्राको साना व्र्वसान्र्क कृन्ष उत्पािन केदर (पकेट) न्वकास 

कार्िक्रम सञ्चािन 
पशुपदछी न्वकास ३११३१ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१५,००,००० 

८३ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र न्फल्ड सहार्क पाररश्रन्मक, चाडपवि खिि 

िथा पोशाक खचि 
ि्र्ांक प्रणािी २११११ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

५,२०,००० 

८४ एम. आइि. एस. अपरेटर र न्फल्ड सहार्को िान्ग सञ्चार खचि ि्र्ांक प्रणािी २२११२ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

५,००० 

८५ मसिदि सामान खररि (सेवा केदर सञ्चािानाथि) ि्र्ांक प्रणािी २२३११ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

१,२०,००० 

८६ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण िथा छपाइि (सञ्चार र पँहुच अन्भर्ान 

सञ्चािान) 
ि्र्ांक प्रणािी २२३१५ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

१,४०,००० 

८७ 

न्वभागिे उपिव्ि गराएको िान्िम खाका बमोन्जम घटना ििाि िथा 

सामान्जक सुरक्षा सम्बदिमा नपा/गापा, वडा कार्ाििर्का 

कमिचारीहरुको िान्ग िान्िम िथा जनप्रन्िन्नन्िहरुिाई अन्भमुन्खकरण 

कार्िक्रम सञ्चािन 

ि्र्ांक प्रणािी २२५१२ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

१,७४,००० 

८८ अदर् न्वन्वि खचि-Periodic meeting costs of LGPCC ि्र्ांक प्रणािी २२५२९ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

२५,००० 

८९ 
तथानीर् िहका कमिचारी र जनप्रन्िन्नन्िहरुको िान्ग अनुगमन िथा 

मुल्र्ाकन खचि 
ि्र्ांक प्रणािी २२६११ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

४८,००० 

९० 
एम. आइि. एस. अपरेटर र न्फल्ड सहार्क िेन्नक भ्रमण भत्ता िथा 

र्ािार्ि खचि 
ि्र्ांक प्रणािी २२६१२ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

१,०८,००० 

९१ मेन्शनरी आजार िथा फन्निचर ममिि सम्भार (सेवा केदर सञ्चािानाथि) ि्र्ांक प्रणािी ३११२२ 

आई न्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैिेन्शक) 

६०,००० 

९२ 
आ.व. २०७७/७८ मा तथापना भएका कृन्ष िफि का साना व्र्वसान्र्क 

कृन्ष उत्पािन केदर (पकेट) न्वकास कार्िक्रम न्नरदिरिा 
कृन्ष २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,००,००० 

९३ 
आ.व. २०७७/७८ मा तथापना भएको बाख्राको साना व्र्वसान्र्क कृन्ष 

उत्पािन केदर (पकेट) न्वकास कार्िक्रम न्नरदिरिा 
कृन्ष २२५२२ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
७,००,००० 

९४ ईन्पडेन्मर्ोिोजी ररपोन्टिङ कृन्ष २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
६,००० 

९५ कृन्िम गभाििान न्मसन कार्िक्रम कृन्ष २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२,९४,००० 

९६ कृन्ष, पशुपदछी िथा मत्तर् ि्र्ाकं अध्र्ावन्िक कार्िक्रम कृन्ष २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,००,००० 

९७ न्कसान सूचीकरण कार्िक्रम कृन्ष २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
३,००,००० 

९८ रैथाने बािी प्रवद्धिन कार्िक्रम (बािी न्वकास कार्िक्रम) कृन्ष ३११३१ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१३,००,००० 

९९ 
सुदििाजाि फिफूिको साना व्र्वसान्र्क कृन्ष उत्पािन केदर (पकेट) 

न्वकास कार्िक्रम सञ्चािन 
कृन्ष ३११३१ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१२,००,००० 
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क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप क्षेर 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१०० 
कोल्डरुम/पोटेवि कोल्ड च्र्ाम्वर न्नमािण (िागि साझेिारी 5० 

प्रन्िशि) 
कृन्ष ३११५९ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
११,००,००० 

१०१ 

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

कमिचारीहरुको ििव, महगी भत्ता, तथानीर् भत्ता, पोषाक िगार्ि 

प्रशासन्नक खचि समेि 

कार्ाििर् सञ्चािन 

िथा प्रशासन्नक 
२११११ 

नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
१,९९,००,००० 

१०२ 
नवीकरणीर् ऊजाि प्रवन्ि जडान (वार्ोग्र्ाँस/न्वद्युिीर् चुिो/सुिाररएको 

चुिो/सौर्ि ऊजाि) 
उजाि ३११५९ 

नेपाि सरकार - नगि 

ऋण 
८,००,००० 

१०३ 

गररबी न्नवारणका िान्ग िघु उद्यम न्वकास कार्िक्रम संचािन 

न्निेन्शका, २०७७ बमोन्जम िघु उद्यम न्वकास मोडेिमा नर्ाँ िघु 

उद्यमी न्सजिना गन े

उद्योग २२५१२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
२५,६०,००० 

१०४ 

गररबी न्नवारणका िान्ग िघु उद्यम न्वकास कार्िक्रम संचािन 

न्निेन्शका, २०७७ बमोन्जम उद्यमीको तिरोदनिी (आवश्र्किा 

पन्हचानका आिारमा पनुिािजगी र एडभादस सीप न्वकास िान्िम 

कार्िक्रम) 

उद्योग २२५२२ 
नेपाि सरकार - नगि 

अनुिान 
६,००,००० 

 
 
 

बमन्दपुर गाउँपामिका 

संघीर् र प्रिेश सरकारबाट हतिादिररि आ.व. २०७८/०७९ मा संचािन हुन ेकार्िक्रमहरु 

(न्वषेश अनुिान) - संघीर् ८०४३८५०५५१२ र प्रिेश ८०४३८५०५५२२ 

क्र 

स 
कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप के्षर 

खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१ 
बन्दिपुर शीि भण्डार न्नमािण िथा व्र्वतथापन 

आर्ोजना 
कृन्ष ३१११२ नेपाि सरकार - नगि ऋण ८३,००,००० 

२ 
बन्दिपुर आिुन्नक ल्र्ादडन्फल्ड ( फोहोर व्र्वतथापन 

प्रणािी) क्षेि न्नमािण कार्ि 

खानेपानी 

िथा 

सरसफाई 

३११५८ नेपाि सरकार - नगि ऋण १,६६,००,००० 

३ भुमसे बोररङ्ग खानेपानी र्ोजना बदिीपरु-२ 

खानेपानी 

िथा 

सरसफाई 

३११५६ 
गण्डकी प्रिेश - नगि 

अनुिान 
५०,००,००० 

 
 
 

बमन्दपुर गाउँपामिका 

प्रिेश सरकारबाट हतिादिररि आ.व. २०७८/०७९ मा संचािन हुने कार्िक्रमहरु 

(समपुरक अनुिान) - प्रिशे ८०४३८५०५५२२ 

क्र 

स 
कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि उप के्षर 

खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१ बांगे न्समि खानेपानी आर्ोजना 

खानेपानी 

िथा 

सरसफाई 

३११५६ 
गण्डकी प्रिेश - समपुरक 

अनुिान पुँजीगि 
५०,००,००० 
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बमन्दपुर गाउँपामिका 

नवौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७८/०७९ मा गाउँपान्िका तिरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बमन्दपुर गाउँपामिका) - ८०४३८५०५१०१ 

क्र 

स 
कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि 

खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१ १ न्िटर ििुमा १ रुन्पर्ाँ अनुिान कार्िक्रम २५३१५ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि १५,००,००० 

२ 
७० वषि भदिा मान्थका बदृ्ध/बदृ्धा िथा शन्हि िथा बपेत्ता 

पररवारका िागी दर्ानो िुगा न्विरण कार्िक्रम 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ९,५०,००० 

३ अध्र्क्ष संग आवास कार्िक्रम ३११११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १२,००,००० 

४ अचिि ेआमा समुह भवन न्नमािण ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

५ असहार् र न्वरामी सहर्ोग २७१११ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि ४,००,००० 

६ अतपिाि न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २०,००,००० 

७ आिारभुि िह उत्तीणि परीक्षा संचािन २२६११ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि ३,००,००० 

८ ईन्दजन्नर्ररङ्ग अध्र्र्न छािवनृ्त्त २७२११ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि ८,००,००० 

९ उत्कृष्ट कृषक/समूह/सहकारी पुरतकार प्रोत्साहन कार्िक्रम २२५२२ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि १,००,००० 

१० उद्योग ग्राम न्नमािण क्रमागि ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ९२,००,००० 

११ उद्योग बान्णज्र् संग डुमे्र/बन्दिपुर २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,५०,००० 

१२ उपभोक्ता सन्मन्िको अन्भमुन्खकरण र सम्झौिा कार्िक्रम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

१३ 
उपाध्र्क्षसँग मन्हिा न्सप न्वकास िथा क्षमिा अन्भबनृ्द्ध 

कार्िक्रम 
२२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १०,००,००० 

१४ एक हि गोरु एक थान हिो अनुिान कार्िक्रम ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १४,००,००० 

१५ एन्वसी होष्टि िेखी चौकी जाने बाटो ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,५०,००० 

१६ औषिी खररि २७२१३ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १३,००,००० 

१७ 
कम्प्रु्टर सफ्टवेर्र न्नमािण िथा खरीि खचि (र्ोजना, 

प्रान्वन्िक, न्जदसी िगार्ि) 
३११३४ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि १०,००,००० 

१८ कामीडाडाँ आमा समहु भवन न्नमािंण ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,५०,००० 

१९ कािमुडा मरौटे मोटर मागि तिरोदनन्ि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

२० कृन्ष उपज संकिन केदर/हाटबजार कार्िक्रम ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ४,००,००० 

२१ कृन्ष िफि का िागि सहभान्गिा ३११५९ जन सहभान्गिा - आदिररक श्रोि २०,००,००० 

२२ 
कृषी मेन्शनरी िथा औजार कार्िक्रम (िागि सहभान्गिा 50 

प्रन्िशि)  
३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १०,००,००० 

२३ कोरोना कोष खचि २२५२२ गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान २०,००,००० 

२४ कोल्ड तटोर (पोटेवि च्र्ाम्बर ) साझेिारी ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ११,००,००० 

२५ खेिकुि कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १०,००,००० 

२६ ग वगिका अपाङ्गिाई वान्षिक ६ हजार भत्ता २७१११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

२७ गाउँ न्शक्षा र्ोजना न्नमािण २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

२८ गाउँपान्िका संग बािबान्िका कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

२९ गोरखािी आमा समुह ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ५,००,००० 

३० ग्र्ादपा आमा समुह भवन ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 
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क्र 

स 
कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि 

खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

३१ 
घरेिु िथा िैङ्न्गक न्हंसा दरू्न्नकरणका िागी 

सचेिनामूिक कार्िक्रम 
२२५१२ गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान १,५०,००० 

३२ चण्डेश् वरी सामुिान्र्क भवन सुकौरा शौचािर् न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

३३ न्चसापानी न्क्रर्ापुिी भवन ममिि ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

३४ छपेिी सामुिान्र्क वन उपभोक्ता भवन अिुरो न्नमािण ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

३५ छागेखोिा िोरे खण्ड कल्भटि न्नमािण ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

३६ छाप रामकोट मागि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

३७ जनप्रन्िन्नन्ि पाकि  न्नमािण (न्मिेरी) ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १०,००,००० 

३८ जुमडाडाँ चौिारो न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

३९ झारगाउँ सामुिान्र्क भवन ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

४० डुमे्र मनातिु गुरुङ्गटार मोटर मागि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ४,००,००० 

४१ डेिडाडाँ िमुखोिा मोटर मागि पक्की नािा ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १०,००,००० 

४२ 
िरकारी, खाद्यादन बािी, मुि न्बउ िथा न्वरुवामा अनिुान 

(िागि सहभान्गिा 50%25) 
३११३१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ७,००,००० 

४३ िल्िो खहरे न्भन्ि गल्िी न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

४४ िामाङ्गडाडाँ मोटर मागि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

४५ थुम्का चौिारो िथा पानीपोखरी मन्दिर न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

४६ िनटार आमा समुह भवन अिुरो ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

४७ िरमपानी साराङ्गघाट मागि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ५,००,००० 

४८ िवािी खोिा कल्भटि न्नमािण ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

४९ नागररकको िैिोमा न्नशुल्क तवात्र् परीक्षण कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

५० न्नर्न्मि डाइिान्सस न्वरामी आन्थिक सहार्िा २७२१२ गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

५१ 
दर्ान्र्क सन्मन्ि व्र्वतथापन िथा दर्ान्र्क सन्मन्ि 

अविोकन कार्िक्रम 
२२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १०,००,००० 

५२ पिम प्रा.न्व. सुकौरा ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

५३ पश ुउपचार जदर् उपकरण खररि ३११२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

५४ पश ुखोप कार्िक्रम २२५२२ गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान १,५०,००० 

५५ पाच ेखानेपानी ममिि ३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

५६ 
पुरतकार कार्िक्रम (उत्कृष्ठ न्शक्षक, न्कसान, उपभोक्ता, 

कमिचारी, सवारी चािक र कर िािा) 
२११३५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

५७ फुिवारी टोि (कोखा गाउँ) अिुरो बाटो सम्पदन ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

५८ बन्दिपुर क्र्ाम्पस भवन िथा बगेचँा ममिि बदिीपुर-2 ३१११३ गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान ५,००,००० 

५९ बन्दिपुर पर्िटन भ्रमण वषि २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ५,००,००० 

६० बन्दिपुर पर्िटनमा पिकार २२३१५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

६१ 
बदिीपुर अतपिाि र िरमपानी तवात्र् चौकीको िागी 1-1 

वटा एम्बुिेदस खररि 
३११२१ आदिररक श्रोि - नगि २६,००,००० 

६२ 
बदिीपुर आिुन्नक ल्र्ाण्ड न्फल्ड साइटको िागी जन्मन 

भाडा/खररि कार्िक्रम 
२८१४१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २०,००,००० 

६३ बदिीपुर बस पाकि  अिुरो सम्पदन ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 
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६४ बरथुम्की साम्िी मागि तिरोदनिी ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

६५ 
बांग ेन्समि खानेपानी आर्ोजना (गण्डकी प्रिेश समपूरक 

अनुिानमा साझेिारी) 
३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३४,००,००० 

६६ 
बाि श्रम िथा वाि न्ववाह दरू्न्नकरणका िागी 

सचेिनामुिक कार्िक्रम 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

६७ 
भुजेि िथा न्समादिकृि बािबान्िका िन्क्षि छािवनृ्त्त 

कार्िक्रम 
२७२११ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

६८ 
भून्म सम्बदिी समतर्ा समािान कार्िक्रमका िान्ग 

प्रशासन्नक खचि 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३०,००,००० 

६९ भेटररनरी औषिी खररि कार्िक्रम २७२१३ गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान ७,००,००० 

७० भैसेखार सामुिान्र्क भवन कम्पाउण्ड ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,५०,००० 

७१ मन्ण मुकुदिेश्वरी पिमागि (न्मन्न गे्रट वाि) साझेिारी ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ६०,६८,००० 

७२ मन्ण मुकुदिेश्वरी पिमागि (न्मन्नगे्रट वाि) साझेिारी ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १४,३२,००० 

७३ 
मन्हिा न्वकास बहुउिेन्श्र्र् सामाग्री खररि िथा सेवा केदर 

संचािन 
२२५२९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

७४ 
मन्हिा सहकारी संतथाहरुसँग चौमान्सक अदिरन्क्रर्ा 

कार्िक्रम 
२२५१२ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि १,००,००० 

७५ माझथर आमा समहु भवन ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

७६ मुदिेश्वरी न्संडी न्नमािण ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

७७ र्ाम्पा मरणघाटमा शविाह न्नमािण र्ोजना ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ६,५०,००० 

७८ राजश्व सुिार कार्िक्रम २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

७९ राष्ट्रपन्ि रन्नङ न्शल्ड प्रन्िर्ोन्गिा २२५२२ गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान ४,००,००० 

८० रेन्डर्ो संग गाउँपान्िका कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

८१ 
रेसम खेिी मान्थल्िो खहरे हुँि ैन्शश ुतर्ाहार केदर ह्यूमपाईप 

, कल्भटि, नािी ग्राभेि 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

८२ 
िन्क्षि वगि कार्िक्रम (मन्हिा, िन्िि, न्समादि कृि िथा 

आन्िवासी जनजािी ) 
२२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १५,००,००० 

८३ वडा कार्ाििर्िेखी सानुभञ्ज्र्ाङ्ग सम्म न्संडीबाटो न्नमािण ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ४,००,००० 

८४ वडा नं. 2 कार्ाििर् जाने मागि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

८५ न्वद्यािर्मा एक न्िन कार्िक्रम २२५२२ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

८६ न्वपि ब्र्वतथापन कोष २७२१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २०,००,००० 

८७ न्वपि व्र्वतथापन (बाटो ममिि र पन्हरो हटाउन ेसमेि) ३११७१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १०,००,००० 

८८ न्वपदन िन्िि सँुगुँर/बुँगुँर पाठा न्विरण कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ९,००,००० 

८९ न्वपदन नागररक उपचार खचि २२५२२ गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

९० न्वपदन पररवार माउ बाख्रा न्विरण कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ९,००,००० 

९१ न्वन्भदन संघ संतथा िागि साझेिारी कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ५,००,००० 

९२ न्वन्िवसि चचि न्समिटार ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

९३ 
वैकन्ल्पक न्शक्षा/अनिाईन प्रणािी माफि ि न्सकाई 

सहजीकरण 
२२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ४,००,००० 
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९४ व्र्वसान्र् न्हि कोष तथापना २७२१९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

९५ शन्हि मन्ण मागि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ५,००,००० 

९६ शन्हि शोभाकादि तमनृ्ि प्रन्िक्षािर् (बन्दिपुर-6, खहरे) ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ४,५०,००० 

९७ न्शखरडाडाँ प्रु्घर मोटर मागि ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

९८ न्शवािर् मन्दिर ममिि पाच े ३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

९९ संघ संतथा (रु्वा, मन्हिा र अदर्) २५३१५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ४०,००,००० 

१०० 
सिनिे खानेपानी कुवा ममिि (प्र.म.रोजगार कार्िक्रमसंग 

साझेिारी) 
३११५६ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,५०,००० 

१०१ 
समपूरक कोष (सडक वोडि र अदर् साझेिारीका 

कार्िक्रमहरु) 
३११५९ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३०,००,००० 

१०२ 
समुह सन्मन्ि अनुन्शक्षण िान्िम िथा न्वपदन मन्हिाका 

िागी सीप न्वकास र वतिगुि सहार्िा कार्िक्रम 
२२५१२ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि १,५०,००० 

१०३ 
सहकारी िथा न्वत्तीर् संतथाको अनुगमन, अदिन्क्रि र्ा र 

प्रन्शक्षण कार्िक्रम 
२२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ४,००,००० 

१०४ साना न्सँचाई कार्िक्रम (िागि सहभान्गिा िीस प्रन्िशि) ३११५५ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ७,००,००० 

१०५ साराङ्गघाट आमा समुह ३१११२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ३,००,००० 

१०६ साविजन्नक न्नमािण र ममिि संभार समिे ३११७१ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि ४,३२,००० 

१०७ साविजन्नक न्नमािण र ममिि संभार समिे ३११७१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ६८,००० 

१०८ न्सके न्वके क्र्ाम्पस भवन ममिि बदिीपुर-1 ३१११३ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ५,००,००० 

१०९ 
न्समिटार न्हक्मि बहािरु काकीको घर हुिैं अमिटारी जाने 

बाटो 
३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

११० न्ससाको भ्रू्टावर ( तकाई वाक) न्नमािण ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ७५,००,००० 

१११ सुकौरा झोिुङ्गे पुि संरक्षण ३११५१ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान १,००,००० 

११२ सुचना केदर न्नमािण ३१११२ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि ९,०८,७६० 

११३ सुचना केदर न्नमािण ३१११२ आदिररक श्रोि - नगि ९१,२४० 

११४ तथानीर् पाठ्र्क्रम न्नमािण २२५१२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ४,००,००० 

११५ न्हउँिे िथा वष ेघाँसका न्बउ िथा न्वरुवा न्विरण कार्िक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान २,००,००० 

११६ होन्डिङ्ग बोडि न्नमािण २२५२२ नेपाि सरकार - समान्नकरण अनुिान ५,००,००० 

 
बमन्दपुर गाउँपामिका 

नवौ ँगाउँ सभाबाट पाररि आ.व. २०७८/०७९ मा वडातिरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रम 

(बन्दिपुर गाउँपान्िका) - ८०४३८५०५१०१ 

क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि वडा िं. खचि संकेत स्रोत जम्िा 

१ गुरुङटार न्भिी बाटो तिर वृन््द्ध 1 ३११५१ 
गण्डकी प्रिेश - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

२ न्पप्ि ेटोि न्वकास संतथा भवन सम्पदन 1 ३१११२ आदिररक श्रोि - नगि ३,००,००० 

३ पन्विा िेन्ख खेि मैिान वाटो तिर वनृ्द्ध 1 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

४ शन्हि शोभाकादि तमनृ्ि भवन फन्निचर 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

५ 
वडा कार्ाििर् िेन्ख गैरी गाउँ वाटो तिर वनृ्द्ध (पक्को नािी, 

कल्भटि) 
1 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि ३,००,००० 

६ ढि ेआँप जान ेबाटो तिर वनृ्द्ध 1 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 
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७ सुकेटार र नर्ाँवतिी न्भिी भूत्र्ाई रह जाने बाटो तिर वदृ्धी 1 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

८ फुटबि खेि मिैान िेन्ख रािमाटे सम्म सडक तिर वृन््द्ध 1 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि ४,००,००० 

९ मुडुिे थुन्म्क िेन्ख कुखुरे कृन्ष मोटर मागि सम्पदन 1 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

१० हात्ते कृन्ष भँुडा मोटर मागि ममिि सुिार 1 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

११ चचि (न्पप्िे) व्र्वतथापन 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

१२ भगेरी थान बाटो िथा मन्दिर व्र्वतथापन 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

१३ िारापानी बाख्रा फारम खानेपानी ममिि सुिार 1 ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

१४ िाकुरी खानेपानी िथा बाटो ममिि सुिार 1 ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

१५ न्चल्ड्रेन पाकि  व्र्वतथापन 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

१६ ज्र्ोिी आिारभूि न्वद्यािर् खाजा घर न्नमािण 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

१७ न्शवािर् मन्दिर (ररमाल्नी) न्नमािण 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

१८ िेविटारी मन्दिर पररसर ममिि 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

१९ आठघरे बाँि कुिो न्नमािण 1 ३११५४ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

२० भगेरी आिारभूि न्वद्यािर् खाजा घर न्नमािण 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

२१ बदजारे खोल्सी कुवा न्नमािण 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ५०,००० 

२२ गगटे खोल्सी कुवा 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ५०,००० 

२३ क्षेिी िथा नेवार गुठी भवन नाहािा 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

२४ मुडुिे थुम्का खोल्सी व्र्वतथापन 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

२५ भुडाटार कान्िका मन्दिर जान ेबाटो तिरउदनिी 1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

२६ 
िल्िोिार खेि मैिानबाट न्शवािर् मन्दिर जाने बाटो र 

शौचािर् न्नमािण 
1 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

२७ गुरुमपानी खानेपानी वान्नर्ाटार 1 ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

२८ िारापानी खानेपानी ममिि संभार 2 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

२९ थारुवास खानेपानी ममिि संभार 2 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

३० थारुबास बगैचँा घेरावार अिुरो पुरा गन े 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

३१ 
न्समिटार रानीपानी शोभाको घरबाट ढापखोिा मोटर बाटो 

न्नमािण 
2 ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५०,००० 

३२ न्समिटार खेि मिैान न्नमािण 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

३३ िल्िो मचु्चुक न्शखरबाट मोटर बाटो तिरोदनिी 2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

३४ सेिो गुराँस िेखी गोखेनिे पंिेरा जाने बाटो तिरोदनिी 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

३५ सुर्िकुमारको घर िेखी टुडीखेि जाने अिुरो बाटो न्नमािण 2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

३६ सेिो गुरांस जाने अिुरो बाटो 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

३७ सदि कुमारको घर िेन्ख चण्डेनी मन्दिर सम्म छपनी ढुङ्गा छाप्ने 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

३८ पौवा वािन्वकास 2 ३१११२ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

३९ खहरे खानेपानी टंकी िथा मुहान संरक्षण 2 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 
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४० बट्टार चौिरा न्नमािण 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

४१ खहरे बट्टार िनुटार मोटर बाटो अिुरो पुरा गन े 2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

४२ सनराइज रु्वा क्िव खेि मैिान न्नमािण 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

४३ खहरे बट्टार आमा समहु फन्निचर र सामान खररि 2 ३११२३ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

४४ 
गोिडाडाँ कामीडाडा ँन्सद्धथान मोटर बाटो िेउरािी खोिामा 

कल्भटि न्नमािण र्ोजना 
2 ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

४५ कामीडाडाँ िेउिी पानी कुवा ममिि 2 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५०,००० 

४६ हिथुम्का रानीपानी कुवा ममिि 2 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५०,००० 

४७ हिथुम्का वेिी चौिारो न्नमािण 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

४८ न्िनपाटे खानपेानी ममिि 2 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

४९ आहाि भञ्ज्र्ाङ्ग आरथुम्का मोटर मागि 2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

५० आहाि भञ्ज्र्ाङ्ग गमुािी बेिवोट मोटर बाटो तिरोदनिी 2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

५१ कुवािी थम्केडाडाँ वस प्रन्िक्षािर् न्नमािण 2 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

५२ बरािथोक आसबोटे कृन्ष मागि अिुरो पुरा गन े 2 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

५३ आरथुम्का सामुिान्र्क भवन न्नमािण 2 ३१११२ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

५४ मोहोररर्ा न्वनर् चचिमा रङ्गरोकन िथा फन्निचर 2 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

५५ 
ईश्वर गोपािको घर अगाडीको वाटो ढंुगा छपनी िथा न्सँडी 

न्चदने अिुरो कार्ि पुरा 
2 ३११५९ 

गण्डकी प्रिेश - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

५६ 
घ्र्ान्प्रङडाडा मुडाभञ्ज्र्ाङ वेिी चौिारा हुँि ैढाँडखोिा मोटर 

मागि जोड्ने अिुरो वाटो 
2 ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

५७ मन्णभञ्ज्र्ाङ न्िनपाटे कुकुिी सुकौरा कृन्ष मागि 2 ३११५१ 
गण्डकी प्रिेश - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

५८ 
िारापानी न्समिटार कुवािी कुकुिी सुकौरा मोटर मागि कुवािी 

कुकुिी खण्ड तिर उदनिी 
2 ३११५१ 

राजतव बाँडफाँड - प्रिेश 

सरकार - नगि 
५,००,००० 

५९ बाघखोर छन्वसे मानपुर मरडाँडा कुवािी मोटर मागि 3 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि ३,००,००० 

६० मनकामना आमा समूह भवन न्नमािण 3 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

६१ गहि ेखसीनीतवाँरा मोटर मागि न्नमािण (नर्ाँ रर्ाक खोल्ने) 3 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ३,००,००० 

६२ मानपुर खानेपानी ट्र्ाङ्की न्नमािण 3 ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि २,५०,००० 

६३ 
सेराटार सकौरा ढाडखोिा खहरे बदु्ध न्सं जोड्ने मोटर मागि तिर 

उदनिी 
3 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १०,००,००० 

६४ 
डुम्रीगैह्रा भािुखोिा खाराठाँटी एवम ्भािुखोिा फाराम सुकौरा 

मोटर मागि तिर उदनिी 
3 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

६५ सुकौरा रु्वा क्िब खेि मिैान न्नमािण 3 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

६६ िाँकुरी ओखरे हुिै ररङरोड मग े 3 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

६७ न्झरुघाँटी न्वरौटा मोटर मागि 3 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 
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६८ रामकोट गटे िेन्ख पान्कि ङ सम्म पक्की नािा 3 ३११५८ आदिररक श्रोि - नगि ३,००,००० 

६९ सेराटार टोिका सम्पूणि खानेपानी र्ोजनाहरु ममिि गन े 3 ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि ३,५०,००० 

७० सेराटार टोिका न्वन्भदन रोडहरु ममिि गन े 3 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि ३,००,००० 

७१ िगु्ि सहाकरी संतथािाई जेनरेेटर खररि 3 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

७२ कुढार न्चिाउने भञ्ज्र्ाङ मोटर मागि तिर उदनिी 3 ३११५१ 
गण्डकी प्रिेश - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

७३ सदिानेश्वर महािेव र कान्िका मन्दिर न्नमािण 3 ३११५९ 
राजतव बाँडफाँड - प्रिेश 

सरकार - नगि 
१,००,००० 

७४ न्वमिनगर सामिुान्र्क होमतटेको कम्पाउण्ड िथा िारबार 4 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

७५ पुिामी चोक, न्सिखान अिुरो पक्की नािा 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

७६ 
न्िनिारा क्िवको भवन हिुैं न्भमसेन थान सम्म पक्की नािी 

न्नमािण 
4 ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

७७ 
कावतवारा (ििािमीटोि) कल्भटि िेखी खहरे(चाँपको बोट) सम्म 

कन्च्च सडकमा ग्राभेि हाल्ने कार्ि 
4 ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५,००,००० 

७८ च्र्ादचा खोिा िेखी टचाजोिे खोिा सम्म नािी न्नमािण 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

७९ न्पप्ि ेजुमडाडाँ भुमसे पक्की नािा र ग्राभेि 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
४,००,००० 

८० बांगे्रपानी, बेल्टारी झप्री, जुमडाडाँ पक्की नािा र ग्राभेि 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

८१ 
शन्हि न्िपेश मागि न्व.क. टोि हुिैं वडा न.ं ५ को तवात्र् चौकी 

जोड्ने कन्च्च बाटो तिरोदनन्ि 
4 ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,५०,००० 

८२ तकूिडाडाँ िेखी कािी खोिा कन्च्च बाटो तिरउदनिी 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

८३ वोकेखोिा िेखी िोही सम्म पक्की नािी 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,५०,००० 

८४ िोहीपाखा िेखी न्वमिनगर झन ेपुरानो गोरेटो बाटो ममिि 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५०,००० 

८५ 
टुन्डखेि िेखी िुङ्गेिीसम्मको कन्च्च मोटर बाटोमा पक्की 

नािा र ग्राभेि 
4 ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

८६ 
न्पपि चौिारो िेखी च्र्ादचा सम्मको अिुरो ढुङ्गा छपनी र 

पक्की नािा न्नमािण 
4 ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

८७ 

कदर्ािेवी मोटरमागि तिरोदनिी(बाँिखोिा ढापे्र, फेिी चौिारा 

क्षेिन्भि पक्कीनािा, कल्भटि राख्ने र ग्राभेि र बािखोिा 

उकािो 15मीटर ढिान 

4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५,००,००० 

८८ आरु्वेन्िक औषिािर्को भवन ममिि 4 ३१११३ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५०,००० 

८९ न्िि प्रा.न्व. बाि उद्यान न्नमािन 4 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

९० 
च्र्ादचा िेखी भैंसेखार न्वचको मुि बाटो पन्हरो हटाउने िथा 

ग्र्ान्भङ्ग वाि 
4 ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,५०,००० 

९१ भञ्ज्र्ाङ्ग िेखी िामुङ्ग डाडाँ मोटर मागि 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

९२ टुन्डखेिमा रेन्िङ्ग ममिि 4 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

९३ न्क्रर्ापुिी कुवा ममिि 4 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५०,००० 
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९४ नर्ाँपुि पाििद्वार मोटर मागि 4 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

९५ मोहोररर्ा खानेपानी काफिडाँडा मुि िथा ट्र्ाङ्की न्नमािण 5 ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि १,५०,००० 

९६ ढाडगाउँ सामुिान्र्क भवन न्नमािण 5 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

९७ 
वाहुनभञ्जर्ाङ्ग सामुिान्र्क भवन (अिुरो भवन िथा 

शौचािर् न्नमािण) 
5 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ३,००,००० 

९८ चदरकोट मागि तिरउदनिी 5 ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

९९ जििेवी पाकि  न्नमािण िथा मन्दिर न्जणोद्धार 5 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

१०० कोररखा पैििमागि सम्पदन िथा थानी न्भर रेन्िङ्ग 5 ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

१०१ कल्चोक सामुिान्र्क भवन अिुरो न्नमािण 5 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५,००,००० 

१०२ थुम्का ररङरोड तिरोदनिी 5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
४,००,००० 

१०३ हरेडाँडा चैनपुर खा. पा. टंकी ममिि िथा पाइप न्वतिार 5 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

१०४ िुम्टे सामुिान्र्क भवन न्नमािण 5 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

१०५ झारगाउँ खानेपानी ममिि 5 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

१०६ वडतवारा मागि तिरउदनिी 5 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

१०७ न्ििार पैििमागि अिुरो िथा ठाँटी न्नमािण 5 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

१०८ न्सद्धबाबा मन्दिर िथा पाकि  न्नमािण 5 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,५०,००० 

१०९ भुजेिगाउँ खानेपानी पाइप न्वतिार िथा इदटेक न्नमािण 5 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

११० फिामडाँडा भिौरे हुिँै िगारे मागि तिरोदनिी 5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

१११ ररठ्टेडाँडा चापपानी खानेपानी मुहान संरक्षण िथा पाइप न्वतिार 5 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

११२ नाङ्िो अनुिान कार्िक्रम 5 २२५२२ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

११३ 
िन्िि जनजािी, एकि मन्हिा न्वपदन पररवार िोकि कुखुरा 

चल्िा न्विरण कार्िक्रम 
5 २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
३,००,००० 

११४ खानीगाउँ पानी पिेरो ममिि 5 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

११५ चौिारा बारी खानेपानी अिुरो 5 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

११६ न्ििाहार खानेपानी ममिि 5 ३११५९ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

११७ साराङ्ग भुिखोिा मोटर मागि ममिि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

११८ न्शिि िेवी मोटर मागि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१०,००,००० 

११९ बहुउिेन्श्र्र् सामुिान्र्क भवन अिुरो 6 ३१११२ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

१२० थुमथमुे मोटर मागि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 
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१२१ बाक्से माझथर हुतिाङ्गकोट मोटर मागि ममिि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

१२२ झप्री न्चसापानी मोटर मागि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

१२३ कल्िेरी िखनवारी मोटर मागि ममिि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

१२४ काफिश्वाराँ ओख्िे कल्िेरी मोटर मागि ममिि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

१२५ घमिछाप ज्ञादपा ज्र्ान्मरेतवाँरा मोटर मागि ममिि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

१२६ ज्र्ान्मरे वेसी मोटर मागि ममिि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,००,००० 

१२७ ग्रान्मण न्वकास समाज िरमपानी न्वद्युि ममिि/हेरािु 6 ३११५३ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
१,५०,००० 

१२८ डाडाछाप आँगाटारी मोटर मागि ममिि 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
५०,००० 

१२९ ज्र्ान्मरे तवारा खानेपानी ममिि 6 ३११५६ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२,००,००० 

१३० भैपरी बाटोघाटो पुवाििार 6 ३११५१ 
नेपाि सरकार - 

समान्नकरण अनुिान 
२०,००,००० 

 

बमन्दपुर गाउँपामिका 

आ.व. २०७८/७९को कायाििय सञ्चािि तथा प्रशासमिक खचि मववरण 

क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१ 
MIS Operator र न्फल्ड सहार्क को िागी 

पाररश्रन्मक १ चौमान्सक 
२११११ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि       235,240  

२ पाररश्रन्मक कमिचारी २११११ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि   29,600,000  
३ पाररश्रन्मक कमिचारी (सूचना प्रन्वन्ि अन्िकृि) २११११ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि      400,000  
४ पाररश्रन्मक पिान्िकारी २१११२ आदिररक श्रोि - नगि    2,000,000  
५ पाररश्रन्मक पिान्िकारी २१११२ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि    8,000,000  
६ पोशाक (कमिचारी) २११२१ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि     1,000,000  
७ पोशाक (पिान्िकारी) २११२१ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि       340,000  
८ महंगी भत्ता २११३२ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,300,000  
९ न्फल्ड भत्ता २११३३ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,000,000  

१० कमिचारीको बैठक भत्ता २११३४ नेपाि सरकार - नगि ऋण     1,000,000  
११ कमिचारी प्रोत्साहन िथा पुरतकार २११३५ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि       200,000  
१२ अदर् भत्ता २११३९ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि       200,000  
१३ पिान्िकारी बैठक भत्ता २११४१ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,000,000  

१४ 
कमिचारीको र्ोगिानमा आिाररि न्नविृभरण िथा 

उपिान कोष खचि गि न्वगि आ.व. को 
२१२१२ आदिररक श्रोि - नगि     832,461  

१५ कमिचारी कल्र्ाण कोष २१२१४ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,000,000  
१६ पानी िथा न्बजुिी २२१११ आदिररक श्रोि - नगि       700,000  
१७ पानी िथा न्बजुिी ( बन्दिपुर अतपिाि) २२१११ नेपाि सरकार - नगि ऋण       300,000  
१८ संचार महसुि २२११२ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,200,000  
१९ इदिन (पिान्िकारी) २२२११ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि     1,000,000  
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क्र स कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि 
खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

२० इदिन (कार्ाििर् प्रर्ोजन) २२२१२ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,500,000  
२१ इदिन (बन्दिपुर अतपिाि) २२२१२ नेपाि सरकार - नगि ऋण       200,000  
२२ न्बमा िथा नवीकरण खचि २२२१४ गण्डकी प्रिेश - नगि अनुिान       350,000  
२३ अदर् सम्पन्त्तहरूको संचािन िथा सम्भार खचि २२२९१ नेपाि सरकार - नगि ऋण    2,000,000  
२४ मसिदि िथा कार्ाििर् सामाग्री २२३११ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि    2,800,000  
२५ मसिदि िथा कार्ाििर् सामाग्री (बन्दिपुर अतपिाि) २२३११ गण्डकी प्रिेश - नगि अनुिान       200,000  
२६ इदिन - अदर् प्रर्ोजन २२३१४ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि       100,000  
२७ पिपन्िका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचि २२३१५ नेपाि सरकार - नगि ऋण     1,500,000  
२८ एनेष्ट्थेन्सर्ा सहार्क करार सेवा २२४११ गण्डकी प्रिेश - नगि अनुिान         81,000  
२९ एनेष्ट्थेन्सर्ा सहार्क करार सेवा २२४११ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि       519,000  
३० सेवा र परामशि खचि २२४११ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि       700,000  
३१ अदर् सेवा शुल्क २२४१९ आदिररक श्रोि - नगि      400,000  

३२ 
सीप न्वकास िथा जनचेिना िान्िम िथा गोष्ठी सम्बदिी 

खचि 
२२५१२ नेपाि सरकार - नगि ऋण       800,000  

३३ कार्िक्रम खचि २२५२२ नेपाि सरकार - नगि ऋण      400,000  

३४ 
भून्म सम्बदिी समतर्ा समािान कार्िक्रमका िान्ग 

प्रशासन्नक खचि 
२२५२२ नेपाि सरकार - नगि ऋण     3,000,000  

३५ न्वन्वि कार्िक्रम खचि २२५२९ आदिररक श्रोि - नगि       500,000  
३६ अनुगमन, मूल्र्ांकन खचि २२६११ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि       700,000  
३७ भ्रमण खचि (पिान्िकारी) २२६११ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि       500,000  
३८ भ्रमण खचि २२६१२ नेपाि सरकार - नगि ऋण     2,600,000  
३९ अदर् भ्रमण खचि अविोकन भ्रमण खचि २२६१९ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,000,000  
४० अन्िन्थ सत्कार खचि २२७११ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,500,000  
४१ वडा व्र्वतथापन खचि २२७११ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,000,000  
४२ न्वन्वि खचि २२७११ नेपाि सरकार - नगि ऋण     1,500,000  
४३ सभा सञ्चािन खचि २२७२१ नेपाि सरकार - नगि ऋण     1,000,000  
४४ उपभोक्ता सन्मन्ि िथा गैर सरकारी संतथा सहार्िा २५३१३ गण्डकी प्रिेश - नगि अनुिान       800,000  
४५ अदर् सामान्जक सुरक्षा २७११२ गण्डकी प्रिेश - नगि अनुिान       100,000  
४६ उद्दार, राहि िथा पुनतथािपना खचि २७२१२ आदिररक श्रोि - नगि       500,000  
४७ अदर् सामान्जक सहार्िा २७२१९ गण्डकी प्रिेश - नगि अनुिान       500,000  
४८ जग्गाको भाडा २८१४१ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि        50,000  
४९ घरभाडा २८१४२ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,500,000  
५० सवारी सािन िथा मेन्शनर औजार भाडा २८१४३ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि       500,000  
५१ भैपरी आउने चािु खचि २८९११ नेपाि सरकार - नगि ऋण       200,000  
५२ मेन्शनरी, कम्प्रु्टर िथा ईदटरनेट न्डभाइस ३११२२ राजतव बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगि     1,500,000  
५३ फन्निचर िथा न्फक्चसि ३११२३ राजतव बाँडफाँड - प्रिेश सरकार - नगि     1,000,000  
५४ पूँजीगि परामशि खचि (न्डन्पआर समेि) ३११३५ गण्डकी प्रिेश - नगि अनुिान     3,000,000  
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बमन्दपुर गाउँपामिका 

आ.व. २०७८/७९िा प्रधाििन्री रोजगार कायिक्रिबाट सञ्चािि ह िे योजिाहरु 

क्र.स. शीर्िक/योजिा कायािन्वयि ह िे स्थि 
प्रस्तामवत िागत 

गा. पा.  प्र.ि. रोजगार 

१ 
पौवा मन्दिर ढाड खोिा मोटर वाटो अिुरो नािा 

ममिि 
बन्दिपुर -२   ३००००० 

२ िनवासे वाँि कुिो ममिि  बन्दिपुर -२   २००००० 

३ िामुङ छरडाँडा हिुै छन्वसे पैिि मागि ममिि बन्दिपुर-३ िामुङ   ५००००० 

४ 
तवामीफेि िेउरािी मरांिी मोटर मागिको नािा 

न्नमािण  
बदिीपुर -३   ५००००० 

५ 
खँुिी खोिामा रहेका बाँि िथा खोिा िटबदि 

न्नमािण 
बदिीपुर -३   ५००००० 

६ गुम्बा जाने बाटो ममिि वदिीपुर ४     

७ कोररखा थान्नभीर चदरकोट गढी पैििमागि ममिि वदिीपुर ५   ५००००० 

८ 
बाहुन भञ्ज्र्ाङ चदरकोट खानीगाउँ न्संढी बाटो 

न्नमािण 
बदिीपुर ५   ५००००० 

९ िईुघरे िेखी सुकेको रुखसम्म अिुरो न्सँडी वाटो  बन्दिपुर ६      

१० 
न्सिििेवी िेखी न्िनकदर्ा िेवी मन्दिरसम्म न्सँडी 

वाटो  
बन्दिपुर ६    ५००००० 

११ काफितवारा वागेरश्वरी मन्दिरसम्म न्सँडी वाटो  बन्दिपुर ६    ३००००० 

१२ वाक्से िरमपानी साराङघाट नािी ममिि बन्दिपुर ६    ५००००० 

१३ साईकि िेन ममिि बन्दिपुर-१,२,३,४,५   ३००००० 

 
बमन्दपुर गाउँपामिका 

आ.व. २०७८/७९िा संचािि ह िे क्रिागत योजिाहरु 

क्र 

स 
कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि 

खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१ 
बन्दिपुर िारापानी न्समिटार कुवािी कुकुिी सुकौरा मोटर मागि 

पक्की नािा (खुिी खोिा ह्यमु पाइप समिे) 
३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २५,००,००० 

२ शेराटार तवान्मफेि कल्भटि िथा ह्युम पाइप ३११५१ 
नेपाि सरकार - समान्नकरण 

अनुिान 
८,००,००० 

३ 
राहुटार असौबोटे, रािमाटा वेल्टार, िशमुरे क्षेिमा ह्युमपाइप एवं 

सडक तिर उदनिी 
३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १,००,००० 

४ अन्मन्िगैरा खेिकुि मिैान ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,५०,००० 

५ गाउँपान्िका तिरीर् खेि मैिान न्नमािण ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १०,००,००० 

६ डेिडाँडा िुम्टे िमुखोिा मोटर मागि तिरउदनिी क्रमागि ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १५,००,००० 

७ िरमपानी खानेपानी र्ोजना क्रमागि ३११५६ आदिररक श्रोि - नगि २,००,००० 

८ सेिी गगंा आिारभूि न्वद्यािर् पखािि न्नमािण क्रमागि ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १,५०,००० 

९ जर्नेपाि प्रा.न्व. शौचािर् न्नमािण क्रमागि ३११५९ 
गण्डकी प्रिेश - समान्नकरण 

अनुिान 
३,००,००० 
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क्र 

स 
कायिक्रि/आयोजिा/मक्रयाकिापको िाि 

खचि 

संकेत 
स्रोत जम्िा 

१० सडक ममिि िथा पन्हरो व्र्वतथापन बन्दिपुर -5 ३११५९ 
नेपाि सरकार - समान्नकरण 

अनुिान 
५,००,००० 

११ बदिीपुर-झारगाउँ सडक तिरउदनिी क्रमागि ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १८,६३,३०३.९१ 

१२ न्िभुवन प्रा. न्व. 3 कोठे रस भवन न्नमािण कार्ि क्रमागि ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १४,३९,१७९.३७ 

१३ बन्दिपुर िरमपानी सडक तिर उदनिी क्रमागि ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २९,६८,५२४.४७ 

१४ बदिीपुर अतपिाि-रस न्नमािण कार्ि क्रमागि ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि १९,१८,०८२.३५ 

१५ जगन्िश्वर तकुि पुनन्नमािण िथा पुनतथािपना कार्ि क्रमागि ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ९,७३,४१६.९१ 

१६ वडा नं. २ कार्ाििर् भवन न्नमािण ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ३५,४९,८४८.०५ 

१७ बन्दिपुर शेराटार सुखौरा कािोपिे-२ (क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २३,००,००० 

१८ ररमाल्नी िेन्ख वडा नं. १ कार्ाििर् कािोपिे (क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि ३४,५७,४६१.७३ 

१९ बन्दिपुर बाहुन भञ् ज्र्ाङ हुतिाङ सडक ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १८,६२,६७७.५१ 

२० वडा नं. ३ कार्ाििर् भवन न्नमािण (क्रमागि) ३११५९ आदिररक श्रोि - नगि ३०,४४,३८२.८४ 

२१ बन्दिपुर बाहुनभञ्ज्र्ाङ िरमपानी सडक क्रमागि ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २८,१२,११४.८१ 

२२ बन्दिपुर खहरे शेराटार सडक कािोपिे क्रमागि ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि ५४,७०,९९२.५८ 

२३ िरमपानी हन्टर्ा प्रथम खण्ड क्रमागि ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि ३९,५९,१३१ 

२४ िरमपानी हन्टर्ा िोस्रो खण्ड क्रमागि ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २०,५२,२०१ 

२५ खानेपानी िेन्ख गाउँपान्िका सम्मको बाटो क्रमागि ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १०,५९,२५९.१२ 

२६ न्शशाको भ्रु् टावर न्ड. न्प. आर भुक्तानी बाँकी ३११३५ आदिररक श्रोि - नगि ७,००,००० 

२७ औिोन्गक ग्राम आई. ई. ई/न्डन्पआर भुक्तानी बाँकी ३११३५ आदिररक श्रोि - नगि ५,००,००० 

२८ 
बदिीपुर खहरे सेराटार सडक तिरउदनिी (प्रिशे समपूरक अनुिान 

क्रमागि) 
३११५१ आदिररक श्रोि - नगि १७,०१,२०४.८४ 

२९ 
न्वष्ट्णु मा.न्व. छािावास भवन न्नमािण (संघीर् न्वशेष अनिुान 

क्रमागि) 
३१११२ 

नेपाि सरकार - समान्नकरण 

अनुिान 
१०,००,००० 

३० रामकोट न्छकि न सडक तिरउदनिी (प्रिेश समपुरक क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि ४०,८१,१९९.८१ 

३१ डुमे्र बन्दिपुर सडक तिरोदनिी (संघीर् समपुरक क्रमागि) ३११५१ आदिररक श्रोि - नगि २,१३,४५,३१७.६१ 
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बन्दीपुर गाउँपामिकाको िवौ ँगाउँ सभाका मिणियहरू 

मिणिय िं. १ 

दर्ान्र्क सन्मन्िका संर्ोजक एवम् उपाध्र्क्ष श्री करूणा गुरुङिे गाउँ सभामा पशे गनुि भएको दर्ान्र्क सन्मन्िको आ.व. २०७७/०७८ को 

बान्षिक प्रन्िवेिन मान्थ छिफि गरर सविसम्मन्िि ेपाररि गररर्ो । 

मिणिय िं. २ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाकी उपाध्र्क्ष श्री करुणा गुरुङिे नवौ ँगाउँ सभाको बठैकमा पेश गनुि भएको आन्थिक वषि २०७८/७९ को राजश्व र व्र्र्को 

अनुमान (बजटे) सविसम्मन्ििे पाररि गने न्नणिर् गररर्ो ।   

मिणिय िं. ३ 

बदिीपुर गाउँपान्िका उपाध्र्क्ष श्री करुणा गुरुङिे नवौ ँगाउँ सभाको बैठकमा पेश गनुि भएको िपन्सिका न्विेर्कहरू सविसम्मन्ििे पाररि गन े

न्नणिर् गररर्ो ।   

क) आन्थिक वषि २०७८/७९ को राजश्व र व्र्र्को अनुमान (बजेट) 

ख) बदिीपुर गाउँपान्िकाको आन्थिक न्विेर्क, २०७८ 

ग) बदिीपुर गाउँपान्िकाको न्वन्नर्ोजन न्विेर्क, २०७८ 

मिणिय िं. ४ 

न्बषर्गि सन्मन्िबाट छिफि भइ गाउँ सभामा प्रश्िुि भएका िपन्सि बमोन्जमका ऐन, कार्िन्वन्ि, न्निेन्शका, मापिण्डहरू सविसम्मन्ििे पाररि 

गने न्नणिर् गररर्ो । 

क) बदिीपुर गाउँपान्िकाको पूवाििार ऐन,२०७५ (पन्हिो संशोिन), न्विेर्क २०७८ 

ख) बदिीपुर गाउँपान्िकाको कार्ि सञ्चािन न्निेन्शका,२०७८ 

ग) बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सन्मन्िको कार्ि सञ्चािन कार्िन्वन्ि,२०७८ 

घ) अनुगमन िथा सुपररवेक्षण सन्मन्िको कार्ि सञ्चािन कार्िन्वन्ि,२०७८ 

ङ) मेिन्मिाप केदर सञ्चािन सम्बदिी कार्िन्वन्ि,२०७८ 

मिणिय िं. ५ 

तथानीर् सरकार संञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा २२ िे न्िएको अन्िकार बमोन्जम बदिीपुर गाउँपान्िकामा न्नम्न अनुसार सितर् रहन ेगरर 

िेखा सन्मन्िको गठन गन ेप्रतिाव सविसम्मन्िि ेपाररि गररर्ो । 

संर्ोजक – श्री धु्रव प्रसाि िान्मछाने 

सितर् – श्री खड्ग बहािरु थापा 

सितर् – श्री सान्विी िवाडी 

सितर् सन्चव – आदिररक िेखा परीक्षण शाखाका शाखा प्रमुख 

मिणिय िं. ६ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाका केही न्बषर्गि सन्मन्ि एवम ् दर्ान्र्क सन्मिमा संर्ोजक िथा सितर् हेरफेर गने िपन्सि बमोन्जमको प्रतिाव 

सविसम्मन्ििे पाररि गररर्ो । 

क) पूवाििार न्वकास सन्मन्ि संर्ोजकः सान्वक – धु्रव प्रसाि िान्मछाने, प्रतिान्वि – भानु भक्त पोखे्रि 

ख) अनुगमन सन्मन्ि सितर्: सान्वक – धु्रब प्रसाि िान्मछान,े प्रतिान्वि – ठाकुर न्संह थापा 

ग) दर्ान्र्क सन्मन्ि सितर्: सान्वक – राम शरण कँुवर, प्रतिान्वि – अमिृ शाह 

मिणिय िं. ७ 

तथानीर् िह संतथागि क्षमिा तवमूल्र्ाङ्कन कार्िन्वन्ि, २०७७ बमोन्जम बदिीपुर गाउँपान्िकाको तवमुल्र्ाङ्कनको अन्दिम नन्िजा सभामा 

छिफि गरर अनमुोिन गररर्ो । 

तव-मूल्र्ाङ्कनको नन्िजाको जम्मा प्राप्ताङ्कः ६५% 

तव-मूल्र्ाङ्कनको न्वषर्क्षेि अनुसार प्राप्ताङ्कः 

क) शासकीर् प्रवदि -  ७५% 

ख) संगठन िथा प्रशासन - ५६.२५% 

ग) वान्षिक बजेट िथा र्ोजना व्र्वतथापन -  ५९.०९% 

घ) न्वत्तीर् एवं आन्थिक व्र्वतथापन - ७२.७३% 

ङ) सामान्जक समावेशीकरण -  ५२.५% 



 

68 | बन्दिपुर गाउँपान्िका आ.व. २०७८/७९को वान्षिक नीन्ि िथा कार्िक्रम एवम् बजेट पुन्तिका                www.bandipurmun.gov.np 
 

च) सेवा प्रवाह - ७१.८८% 

छ) दर्ार्ीक कार्ि सम्पािन - ७१.४३% 

ज) भौन्िक पूवाििार -  ७३.०८% 

झ) वािावरण संरक्षण िथा न्वपि ्व्र्वतथापन - ६६.६७% 

ञ) समदवर् र सहकार्ि - ३३.३३% 
मिणिय िं. ८ 

आन्थिक बषि २०७७/०७८ मा गाउँ कार्िपान्िकाबाट भएका प्रशासन्नक िथा आन्थिक र अदर् न्बषर्हरूसगँ सम्बन्दिि न्नणिर्हरू, खचि िथा 

भुक्तानीहरू, न्वषर्गि शाखा सन्मन्िहरुवाट भएका न्नणिर्हरु, गाउँ कार्िपान्िकाबाट न्नमािण भएका न्नर्माविी, कार्िन्वन्ि िथा 

न्निेन्शकाहरूिाई समथिन/तवीकृिी प्रिान गररर्ो ।  

मिणिय िं. ९ 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको आ. व. २०७७/०७८ का िान्ग पाररि वान्षिक नीन्ि, र्ोजना िथा कार्िक्रममा समावशे नभएका आन्थिक वषि 

२०७७/०७८ को गाउँ कार्िपान्िकाको वैठकवाट न्नणिर् भई कार्ािदवर्न भएका र हुन वाँकी सवै नीन्ि, र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु र्ही नवौ ँगाउँ 

सभावाट अनुमोिन गने न्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. १० 

कोरोना संक्रमण रोकथाम न्नर्दिणका िान्ग आ.व. २०७७/७८ मा औषन्ि िथा औषन्िजदर् सामग्री, राहि सामाग्री, आन्थिक सहार्िा, 

तवात्र् सुरक्षा सामाग्री र अदर् व्र्वतथापनमा भएका सब ैप्रकारका खचिहरूिाई कोरोना कोषबाट व्र्र्भार हुन ेगरर गररएका सब ैन्नणिर् प्रन्क्रर्ा, 

खचि िथा भुक्तानीिाई अनुमोिन /तवीकृिी गन ेन्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. ११ 

कोरोना संक्रमण, न्नर्दिण र उपचारको सदिभिमा आवश्र्क औषन्ि िथा औषिीजदर् सामाग्री, खाद्यादन िगार्िका राहि सामाग्री, आन्थिक 

सहार्िा, ढुवानी खचि तवात्र् सुरक्षा सामाग्रीहरु िगार्िका समग्र व्र्वतथापन िफि  गररएका सवै प्रकारका खचिहरुिाई कोरोना कोष िथा अदर् 

श्रोि र न्शषिकबाट भए गरेका खचििाइ व्र्ार्भार हुने गरी सवै न्नणिर् कार्ि प्रन्क्रर्ा र खचि िथा भुक्तानीिाई गाउँ सभाबाट अनुमोिन/तवीकृि गन े

न्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. १२ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको आ.व. २०७७/७८ का िान्ग पाररि बान्षिक नीन्ि, र्ोजना, कार्िक्रम िथा बजेटमा समावशे नभएका आन्थिक वषि 

२०७७/७८ को गाउँकार्िपान्िका बैठक न्नणिर् भई कार्ािदवर्न गररएका िथा कार्ािदवर्नमा आएका सबै नीन्ि, र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, प्रमुख 

प्रशासकीर् अन्िकृिको काम, कििव्र् अन्िकार अदिगिि भए गरेका काम िथा सबै न्वषर्गि शाखाबाट भएका कार्ि प्रन्क्रर्ा एवम् न्नणिहरूिाई 

अनुमोिन गने न्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. १३ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको कर िथा गैरकर राजश्व संकिनको िान्ग राजि परामशि सन्मन्िबाट पशे भएको करको िर िथा िार्रा तवीकृि गन े

न्नणिर् गररर्ो । साथै नर्ाँ क्षेिमा कर, शुल्क, ितिुर िगाउनपुने भएमा वा िगाएका करका िरहरुमा सामादर् संसोिन गनुिपरेमा वा गाउँ सभाबाट 

सम्पािन गनुिपन ेकुनै पन्न न्जम्मेवारी अको गाउँ सभा भदिा पन्हिे सम्पािन गनुिपरेमा सो कार्ि गनिको िान्ग गाउँ कार्िपान्िकािाई अन्िकार 

प्रत्र्ार्ोजन गने न्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. १४ 

आ.व. २०७८/०७९ मा गाउँपान्िका न्भि सञ्चािन हुने र्ोजनाहरूको िान्ग न्नमािण सामाग्री र ढुवान्नको िररेट, मेन्सन िथा उपकरणको भाडा 

र कामिारको ज्र्ािा सम्बदिमा न्जल्िा िररेट न्निािरण सन्मन्िबाट न्निािररि िररेटिाई न ै र्स गाउँपान्िकाको िररेट कार्म गरर र्ोजनाहरू 

कार्ािदवर्न गने न्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. १५ 

र्स बदिीपुर गाउँपान्िकाको गाउँ सभािे आगामी आ.व २०७८/७९ को िान्ग बजटे न्वन्नर्ोजन गरेका न्बन्भदन र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु मध्रे् 

उपभोक्ता सन्मन्िको िागि सहभान्गिा जट्ुन ेर्ोजनाहरु उपभोक्ता सन्मन्ि माफि ि, िागि सहभान्गिा नजट्ुन ेर भारी मेन्शनरी िथा औजार (रोिर, 

एक्साभेटर, न्बटुन्मन) प्रर्ोग गनुिपने र्ोजनाहरु ठेक्का प्रकृर्ाबाट सञ्चािन गन ेन्नणिर् गररर्ो । पूवाििार ऐन, २०७५ को पन्हिो संशोिन अनुसार 

न्सँचाई र खानेपानीका र्ोजनामा जनसहभान्गिा सान्वकको १५% र अदर् पूवाििार न्नमािणका र्ोजनामा १०% कार्म गरर र्ोजना कार्ािदवर्न 

गने न्नणिर् गररर्ो।   

मिणिय िं. १६ 

न्वगिका बषिहरुिेन्ख गाउँपान्िका कार्ाििर् र वडा कार्ाििर्मा कार्िरि कमिचाररहरुिाई खाजा खचि बापि उपिब्ि गराइिँै आएको प्रन्ि 

कमिचारी मान्सक रु. २,०००।–(अक्षररुन्प िईु हजार रुपैर्ा), आठौ ँगाउँ सभाको न्नणिर् अनुसार प्रान्वन्िक कमिचारीिाई उपिब्ि गराइएको 
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मान्सक भत्ता, सवारी चािकको अन्िररक्त भत्ता िगार्ि कमिचारीिे न्वगि आ.व. िेन्ख प्राप्त गरररहेका सेवा सुन्विािाई आ.व. २०७८/७९ मा 

पन्न न्नरदिरिा न्िने न्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. १७ 

र्स गाउँपान्िका कार्ाििर्, वडा कार्ाििर् र गाउँपान्िका अदिगििका तवात्र् संतथा र अतपिािमा करार िथा अतथार्ी िरबदिीमा कार्िरि 

कमिचारीहरूको करार म्र्ाि आगामी २०७८ पुस मसादिसम्म थप गने गाउँ कार्िपान्िकाको न्नणिर् अनुमोिन गररर्ो ।  

मिणिय िं. १८ 

र्स बदिीपुर गाउँपान्िकाको नवौ ँगाउँ सभामा पेश भएको बदिीपुर गाउँपान्िकामा कार्िरि कमिचारीहरुको ििबी प्रन्िवेिन २०७८ सविसम्मन्ििे 

पाररि गने न्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. १९ 

नेपाि सरकारद्वारा हतिादिररि न्वशेष अनुिान अदिगिि सञ्चािन हुने न्वष्ट्णु मा. न्व. छािावास न्नमािणको िान्ग चािु आ.व. २०७७/०७८ मा 

न्बशेष अनुिान अदिगिि न्वन्नर्ोन्जि रू. २,००,००,०००।– र आगामी आ.व. २०७८/०७९ को िान्ग न्बशेष अनुिान अदिगिि न्वन्नर्ोजन हुन े

रू १,६५,००,०००।– गरर कुि रू. ३,६५,००,०००।– बराबरको िागि अनुमानमा गाउँ कार्िपान्िकाको न्मन्ि २०७७ कान्ििक २० गिेको 

न्नणिर् अनुसार बोिपि आव्हान गरर आिेर् न्नमािण सेवा कमिािाई न्सदिुिी   सँग कार्ाििर्िे न्मन्ि २०७७/१०/२९ मा रू. 

२२६४३३०८।४३ रकममा र्ोजनाको म्र्ाि २०७८/१०/३० सम्म हुन ेगरर सम्झौिा गरे अनुसार हाि न्नमािण कार्ि सुचारू रहेको उक्त र्ोजनाको 

िान्ग गाउँपान्िकािे आगामी आ.व. २०७८/०७९ को िान्ग नेपाि सरकारसँग न्बशषे अनिुान माग गिाि उक्त र्ोजनािाई प्राथन्मकिा न.ं १ 

मा राखी र्ोजना माग गरेको िर आगामी आ.व. २०७८/०७९ मा उक्त र्ोजनाको िान्ग नेपाि सरकारद्वारा न्बशेष अनुिान प्राप्त नभएकोिे 

रान्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, अथि मदिािर्मा उक्त अनुिानिाई आ.व. २०७८/०७९ मा न्नरदिरिा न्िनको िान्ग अनुरोि गन ेन्नणिर् गररर्ो । नेपाि 

सरकारबाट न्बशेष अनुिान प्राप्त नभएमा बाँकी िान्र्त्व गाउँपान्िकािे आगामी आ.व. हरूमा क्रमश व्र्होिै जान ेगरर बजटेमा सुनुन्िििा गन े

न्नणिर् गरर आगामी आ.व. २०७८/०७९ को िान्ग रू १० िाख न्वन्नर्ोजन गिै र्ोजनािाई न्नरदिरिा न्िन ेन्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. २० 

नेपाि सरकारबाट न्बशषे अनिुान अदिगिि न्बगि आन्थिक बषिहरू िेन्ख नै बदिीपुर आिुन्नक ल्र्ादड न्फल्ड क्षेि न्नमािणको िान्ग बजटे 

न्वन्नर्ोजन भएको र आगामी आ.व. २०७८/०७९ को िान्ग रू. १,६६,००,०००।– न्बशषे अनुिान प्राप्त भएको िर ल्र्ादड न्फल्ड साइटको 

िान्ग उपरु्क्त तथान छनौट हुन नसक्िा न्वगि आ.व. हरूमा उक्त र्ोजना सञ्चािन हुन नसकेकोमा बदिीपुर गाउँपान्िका वडा नं. १ न्तथि 

जामुनेमा ल्र्ादड न्फल्ड साइट न्नमािणको िान्ग तथानीर्को सहमन्ि र १ नं. वडा सन्मन्िको बैठकको न्नणिर् समेिबाट न्सफाररस भएकोिे उक्त 

क्षेिमा ल्र्ादड न्फल्ड साईट न्नमािण कार्िमा सहजीकरण गररन्िनका नेपाि सरकार वन िथा वािावरण मदिािर्, न्डन्भजन वन कार्ाििर् िनहुँ, 

उद्योग, पर्िटन वन िथा वािावरण मदिािर्, गण्डकी प्रिशे पोखरािाई अनुरोि गन ेन्नणिर् गररर्ो । 

मिणिय िं. २१ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको आन्थिक बषि २०७७/७८ मा तवीकृि बान्षिक नीन्ि, कार्िक्रम िथा बजेट अदिगिि समावेश भएका र उपभोक्ता सन्मन्ि 

माफि ि कार्ािदवर्नमा आएका न्नम्न आर्ोजनाहरु महामाररको रूपमा फैन्िएको कोन्भड-१९ िथा आन्थिक बषिको अदत्र्मा गाउँपान्िकामा 

आएको बाढी, पन्हरो िगार्िको प्राकृन्िक न्वपिक्ा कारण सम्झौिा बमोन्जमको समर्मा सम्पदन गनि नसन्कएको कारणबाट आगामी 

आ.व.२०७८/७९ मा बजेट न्वन्नर्ोजन गरर क्रमागि र्ोजनाको रुपमा सञ्चािन गने न्नणिर् गररर्ो । 

क्र स र्ोजनाको नाम 

१ बन्दिपुर िरमपानी न्समिटार कुवािी कुकुिी खुकौरा मोटर मागि पक्की नािा (खुिी खोिा ह्यमु पाईप) समिे 

२ शेराटार तवामीफेि कल्भट िथा ह्युम पाईप  

३ राहुटार असौबोटे, रािमाटा वेल्टार, िशमुरे क्षेिमा न्हमपाइप एवं सडक तिर उदनन्ि 

४ अन्मन्िगैरा खेिकुि मिैान 

५  गाउँपान्िका तिरीर् खेि मैिान न्नमािण 

६ डेिडाँडा िुम्टे िमुखोिा मोटर मागि तिर उदनिी  

७ िरमपानी खानेपानी र्ोजना  

८ सेिी गगंा आिारभुि न्वद्यािर् पखािि न्नमािण  

९ जर् नेपाि प्रा. न्व. शौचािर् न्नमािण 
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मिणिय िं. २२ 

बदिीपुर गाउँपान्िकाको आन्थिक बषि २०७७/७८ मा तवीकृि बान्षिक नीन्ि, कार्िक्रम िथा बजेट अदिगिि समावेश भएका र ठेक्का प्रन्क्रर्ा 

पाफि ि कार्ािदवर्नमा आएका न्नम्न आर्ोजनाहरु महामाररको रूपमा फैन्िएको कोन्भड-१९ िथा आन्थिक बषिको अदत्र्मा गाउँपान्िकामा 

आएको बाढी, पन्हरो िगार्िको प्राकृन्िक न्वपिक्ा कारण सम्झौिा बमोन्जमको समर्मा सम्पदन गनि नसन्कएको कारणबाट आगामी 

आ.व.२०७८/७९ मा बजेट न्वन्नर्ोजन गरर क्रमागि र्ोजनाको रुपमा सञ्चािन गने न्नणिर् गररर्ो । 

क्र 

स 
र्ोजनाको नाम 

१ बदिीपुर-झारगाउँ सडक तिरोदनन्ि  

२ न्बष्ट्णु मा.न्ब. छािाबास न्नमािण कार्ि 

३ कोल्ड तटोर न्नमािण कार्ि 

४ बदिीपुर-खहरे-शेराटार सडक तिरोदनन्ि 

५ रामकोट-न्छकि न सडक तिरोदनन्ि  

६ न्िभुवन प्रा.न्ब.-३ कोठे रस भवन न्नमािण कार्ि 

७ बदिीपुर-िरमपानी सडक तिरोदनन्ि 

८ डुमे्र-बदिीपुर सडक तिरोदनन्ि 

९ बदिीपुर अतपिाि-रस न्नमािण कार्ि 

१० जगन्िश्वोर तकुि-पुनन्निमािण िथा पुनतथािपना कार्ि 

११ वडा नं २ कार्ाििर् भवन न्नमािण  

१२ बदिीपुर-शरेाटार-सुखौरा कािोपिे-२  

१३ ररमाल्नी िेन्ख वडा नं १ वडा कार्ाििर् कािोपिे 

१४ बदिीपुर - बाहनु भदज्र्ाङ-हुतिांग सडक  

१५ वडा नं ३ कार्ाििर् भवन न्नमािण  

१६ बदिीपुर -बाहुनभदज्र्ाङ-िरमपानी सडक  

१७ बदिीपुर-खहरे -शेराटार सडक कािोपिे 

१८ िरमपानी हन्टर्ा प्रथम खण्ड 

१९ िरमपानी हन्टर्ा िोश्रो खण्ड 

२० खानेपानी िेन्ख गाउँपान्िका सम्मको बाटो 

२१ न्शशाको भ्रु् टावर न्ड.न्प.आर. भुक्तानी वाँकी  

२२ औिोन्गक ग्राम आई.ई.ई.\ न्ड.न्प.आर. भुक्तानी वाँकी  

 

 

जनप्रलतलनलध पववरर् (नवौँ गाउँ सभा) 
क्रस नाम ठेगाना पद सम्पकय  नं. कैपफर्त 

1 श्री परु्य लसंह थापा  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  अध्र्क्ष 9856003101   

2 श्री करुर्ा गरुुङ  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५  उपाध्र्क्ष 9856003102   

3 श्री भान ुभि पोख्रिे  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  १ नं. वडा अध्र्क्ष 9856067801   
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4 
श्री कृष्र् प्रसाद 
िालमछाने  

बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २  २ नं. वडा अध्र्क्ष 
9856067802   

5 श्री हस्त वहादरु न्जलस  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३  ३ नं. वडा अध्र्क्ष 9856067803   

6 श्री हरेराम थापा मगर बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४ ४ नं. वडा अध्र्क्ष 9846275961   

7 श्री ध्रवु प्रसाद िालमछान े बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५  ५ नं. वडा अध्र्क्ष 9856067705   

8 श्री सन्त वहादरु गरुुङ  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा अध्र्क्ष 9856067806   

9 श्री दान बहादरु थापा बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४  ४ नं. का.वा. वडा अध्र्क्ष 9856067804   

10 श्री सापवत्री  दवाडी  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  कार्यपालिका सदस्र् (मपहिा) 9846129323   

11 श्री दमर्न्ती थापा मगर  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २  कार्यपालिका सदस्र् (मपहिा) 9846542444   

12 श्री िक्ष्मी गरुुङ्ग  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५  कार्यपालिका सदस्र् (मपहिा) 9806723370   

13 श्री लबमिा अछामी  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५  कार्यपालिका सदस्र् (मपहिा) 9846126696   

14 श्री लगर वहादरु वसेि  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३  कार्यपालिका सदस्र् 9846609580   

15 श्री रन वहादरु भजेुि  बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  कार्यपालिका सदस्र् 9816169987   

16 श्री अमतृ र्ाही बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १  १ नं. वडा सदस्र् 9846138828   

17 श्री टेक बहादरु राना बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १ १ नं. वडा सदस्र् 9845211826   

18 श्री पवन्दा सनुार बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. १ १ नं. वडा सदस्र् 9846055640   

19 श्री रत्न बहादरु काकी बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २ २ नं. वडा सदस्र् 9803805739   

20 श्री राम र्रर् कँुवर बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २ २ नं. वडा सदस्र् 9806608655   

21 श्री छलि मार्ा सनुार बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. २ २ नं. वडा सदस्र् 9816194193   

22 
श्री खड्क बहादरु 
थापा 

बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३ 
३ नं. वडा सदस्र् 9806567258   

23 श्री हकय  बहादरु थापा 
मगर 

बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३ 
३ नं. वडा सदस्र् 9806588047   

24 श्री सरिा देवी भट्टराई बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३ ३ नं. वडा सदस्र् 9818364869   

25 श्री प्रेम कुमारी नेपािी बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ३ ३ नं. वडा सदस्र् 9805855900   

26 श्री लत्रभवुन थापा बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४ ४ नं. वडा सदस्र् 9846142974   

27 श्री िक्ष्मी दवाडी बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४ ४ नं. वडा सदस्र् 9811238792   

28 श्री आर्ा पवक बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ४ ४ नं. वडा सदस्र् ९८१९२५९३०६   

29 श्री छपविाि गरुुङ्ग बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५ ५ नं. वडा सदस्र् 9846012077   

30 श्री ठाकुर लसंह थापा बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ५ ५ नं. वडा सदस्र् 9846262254   

31 श्री सजुन गरुुङ्ग बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा सदस्र् 9864021122   

32 श्री पवरेन्द्र गरुुङ्ग बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा सदस्र् 9806659818   

33 श्री वृख मार्ा गरुुङ्ग बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा सदस्र् 9841749531   

34 श्री पावयती पवक बन्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ ६ नं. वडा सदस्र् 9827152214   
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आ.व. २०७७/०७८ िा सञ्चामित केही कायिक्रि तथा योजिाहरु 

 
मचर ि.ं १ र २ – िन्क्षि बगि अदिगिि १५ न्िने सन्पङ्ग झोिा िथा मोजा बनाउने िान्िम 

 

 
मचर ि.ं ३ – आ.व. २०७७/७८को प्रथम चौमान्सक प्रगन्ि सन्मक्षा कार्िक्रम 
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मचर ि.ं ४ – तथानीर् िह संतथागि क्षमिा तवमुल्र्ाङ्कन (LISA) कार्िक्रम 

 

 
मचर ि.ं ५ र ६ – आ.व. २०७७/७८को प्रथम चौमान्सक प्रगन्ि सन्मक्षा कार्िक्रम 
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मचर ि.ं ७ – बन्दिपुर गाउँपान्िका एन्ककृि न्वकास गरुुर्ोजना २०७६-९६ साविजन्नन्ककरण कार्िक्रम 

 

 

 
मचर ि.ं ८ र ९ – पर्िटन प्रवद्धिन कार्िक्रम 
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मचर ि.ं १० – सामुिान्र्क न्वद्यािर्हरु – प्र.अ. बैठक 

 

 
मचर ि.ं ११ र १२ – र्ोजना अनगुमन सन्मन्ि 
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मचर ि.ं १६ – आ.व. २०७७/७८ उत्कृष्ठ कमिचारी सम्मान कार्िक्रम 

 

 

 
मचर ि.ं १७ र १८ – राष्ट्रपन्ि रन्नङ्ग न्सल्ड २०७७ 
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