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माईजोगमाई गाउँपालिकाको आलथयक ऐन ,२०७६ 

सभाबाट स्वीकृत भएको मिमतिः २०७६/०३/१० 

 

प्रस्तावनााः िाईजोगिाई गाउँपामिकाको आमथिक वर्ि २०७६/०७७ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको मनमित्त स्थानीर् कर 

तथा शुल्क संकिन गने, छुट मिने तथा आर् संकिनको प्रशासमनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संमवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोमजि िाईजोगिाई गाउँ सभाािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (२) र्स ऐनको नाि “आमथिक ऐन, २०७६” रहेको छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेिेखि िाईजोगिाई गाउँपामिका के्षत्रिा िागू हुनेछ । 

२. सम्पलि कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र अनुसूमि (१) बिोमजि एमककृत सम्पमत्त कर/घरजग्गा कर/घरधुरी कर िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोि):गाउँपामिका के्षत्रमभत्र अनुसूमि (२) बिोमजि भूमि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपामिका के्षत्रमभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोिाि, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी 

पूरै आंमशक तवरिे वहाििा मिएकोिा अनुसूमि (३) बिोमजि घर जग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसार् कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवािा पँूजीगत िगानी र आमथिक कारोवारका आधारिा अनुसूमि (४) 

बिोमजि व्यवसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जलिबुटी, कवािी र जीवजनु्त कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे ऊन, िोटो, जमिबुटी, वनकस, कवािी िाि र 

प्रिमित कानूनिे मनरे्ध गररएको जीवजनु्त वाहेकका अन्य िृत वा िाररएका जीवजनु्तको हाि, मसङ, प्ाँि, छािा जस्ता बसु्तको 

व्यवसामर्क कारोवार गरेवापत अनुसूमि (५) बिोमजिको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूमि (६) बिोमजि सवारी साधन कर िगाइने र असुि 

उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोमह बिोमजि हुनेछ । 

८. लवज्ञापन कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र हुने मवज्ञापनिा अनुसूमि (७) बिोमजि मवज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । तर, 

प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोमह बिोमजि हुनेछ । 

९. मनोरन्जन कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र हुने िनोरन्जन व्यवसार् सेवािा अनुसूमि (८) बिोमजि व्याावसर् कर िगाइने र असुि 

उपर गररनेछ । तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोमह बिोमजि हुनेछ । 

१०. सेवा शुल्क, दसु्तराः गाउँपामिकािे मनिािण, संिािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूमि (९) िा उखिखित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध 

गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूमििा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. हाटबजार कर: गाउँपामिका के्षत्रमभत्र अनुसूमि (१०) बिोमजि हाटबजार कर िगाईने र असुि उपर गररने छ । 

१२. कर छुटाः र्स ऐन बिोमजि कर मतने िामर्त्व भएका व्यखि वा संस्थाहरुिाई कुनै पमन मकमसिको कर छुट मिईने छैन । 

१३. कर िथा शुल्क संकिन सम्बन्धि कार्यलवलधाः र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकिन सम्बखन्ध कार्िमवमध 

गाउँपामिकािे तोके अनुसार हुने छ । 



  



अनुसूची १ 

१. सम्पलि करको दर 

 

मस .नं.  करर्ोग्य सम्पमत्तको िुल्य रु िर  कैमिर्त 

१. २ िाि रुपैर्ा सम्म  एकिुष्ट रु ५० /-  घर र घरिे ििेको जग्गाको 

िुल्यांकन गरी मनर्िानुसार सम्पती 

कर आगािी श्रवण १ गते िेखि िागू 

हुनेछ ।  

२. २ िाि १ रुपैर्ा िेखि ५ िाि रुपैर्ा सम्म थप रु ५० /-  

३. ५ िाि १ िेखि ५० िाि रुपैर्ा सम्म  प्रमतिाि रु २० /-  

४. ५० िाि १ िेखि १ करोि  रूपैर्ा सम्म प्रमतिाि रु २५ /-  

५. १ करोि १  िेखि २ करोि  रुपैर्ा सम्म प्रमतिाि रु ३० /-  

६. २ करोि १ िेखि ३ करोि रुपैर्ा सम्म  प्रमतिाि रु ३५ /-  

७. ३ करोि १ िेखि  ५ करोि रुपैर्ा सम्म प्रमतिाि रु ५० /-  

८. ५ करोि रुपैर्ा िेखि िाथी  प्रमतिाि रु ६० /-  

 

 

अनुसुची २ 

क्र.स सेवाका प्रकार िथा लववरण 

आ.व.२०७४/०

७५ को दररेट 

(रु) 

आ.व.२०७५/

०७६ को 

िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७६/०७७ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

कै. 

भूलम कर (मािपोि) पाखो िर्य   प्रलि रोपनी 

१ अब्बि  १० १० ११  

२ िोर्ि ९ ९ १०  

३ मसि ८ ८ ९  

४ िाहार ७ ७ ८  

भूलम कर (मािपोि) खेि िर्य  धनहर प्रलि रोपनी 

प्रमतरोपनी मनम्नअनुसार कार्ि गररर्ो 

६ अब्बि २० २० २२  

७ िोर्ि १५ १५ १७  

८ मसि १० १० ११  

९ िाहार ८ ८ ९  

भुमि कर (िािपोि) बजार के्षत्रका रहेका घिेरीको हकिािः नर्ाँबजार के्षत्रको हकिा प्रमत आना रु ३०/- का िरिे र अन्य 

विाकार्ाििर्का बजार के्षत्रको हकिा प्रमत आना रु २०/- का िरिे भुमि कर िागे्न छ । 

 



अनुसुची ३ 

घर बहाि कर :  

र्स गाउँपामिका के्षत्र मभत्र घर, जग्गा, टहरो, छाप्रो, पसि, ग्यारेज, िेमसनरी, िोजर िगार्त मनिािणका साधन र अन्य साधनहरु भािािा 

िगाएिा भािा रकि १०% बहाि कर िागे्न छ । 

अनुसुची ४ 

ब्यवसार् सञ्चािन िथा नलवकरण कर 

र्स गाउँपामिका के्षत्र मभत्रको ब्यबसार्िा मनम्न अनुसार कर िागे्न छ । 

क्र.सं. लववरण 

आ.व.२०७४/०

७५ को दररेट 

(रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७६/

०७७ को 

िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

कै. 

१ 
मिर्ा,नास्ता,सािान्य मकरानापसि,सािान्य 

कसे्मटीक पसि बामर्िक कर 
५००/- ५००/- ५००/- 

 

२ रेष्टुरेन्ट,होटि,बार, बामर्िक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

३ िाद्यान्न पसि,मकराना पसि बामर्िक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

४ 
तर्ारी पोसाक तथा काँिो कपिा पसि 

बामर्िक कर 
२०००/- २०००/- २०००/- 

 

५ 
से्टसनरी तथा िेिकुि सािग्री पसि बामर्िक 

कर 
१०००/- १०००/- १०००/- 

 

६ िाछा िासु पसि बामर्िक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

७ बाि काट्ने सैिुन बामर्िक कर ५००/- ५००/- ५००/-  

८ बू्यटी पाििर बामर्िक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

९ 
मनिािण सािग्री पसि / हाि्वारे्र पसि 

बामर्िक कर 
२५००/- २५००/- २५००/- 

 

१० भाँिा पसि बामर्िक कर २५००/- २५००/- २५००/-  

११ िोटर साइकि वकि सप बामर्िक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

१२ मजप,बस,टर क,टर ेक्टर, वकि सप बामर्िक कर ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

१३ सािान्य और्धी पसि बामर्िक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

१४ 
ल्याव,एक्सरे समहतको और्धी पसि बामर्िक 

कर 
३०००/- ३०००/- ३०००/- 

 

१५ सून िाँिी पसि  बामर्िक कर(बनाउने िात्र) २०००/- २०००/- २०००/-  



१६ 
सून िाँिी पसि बामर्िक कर ( िररि मबक्री र 

बनाउने) 
३०००/- ३०००/- ३०००/- 

 

१७ िमिरा तथा सूमतिजन्य पसि बामर्िक कर ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

१८ 
सािानको थोक मबके्रता (गिा तथा मकराना) 

बामर्िक कर 
५०००/- ५०००/- ५०००/- 

 

१९ टेिरीङ्ग पसि बामर्िक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

२० मनिािण ब्यबसार्ी (ग र घ) बामर्िक कर २५००/- २५००/- २५००/-  

२१ मनिािण ब्यबसार्ी (ि) बामर्िक कर १००००/- १००००/- १००००/-  

२२ मनिािण ब्यबसार्ी(क) बामर्िक कर २५०००/- २५०००/- २५०००/-  

२३ मग्रि उद्योग बामर्िक कर ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

२४ िमनििर उद्योग तथा ब्यबसार् बामर्िक कर ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

२५ 

िाद्य उद्योग 

(सिोसा,पाउरोटी,िाउिीन,िाउिाउ र 

अन्य) बामर्िक कर 

२०००/- २०००/- २०००/- 

 

२६ जि मवि्रु्त आर्ोजना प्रमत बर्ि एक िुस्ट  १००००/- १००००/- १००००/-  

२७ कुटानी मपसानी मिि  बामर्िक कर ५००/- ५००/- ५००/-  

२८ कुटानी मपसानी पेिानी मिि बामर्िक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

२९ क्रसर उद्योग बामर्िक कर २५०००/- २५०००/- २५०००/-  

३० अन्य उद्योग बामर्िक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

३१ ईट्ट तथा ब्लक उद्योग बामर्िक कर ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

३२ अन्य उद्योग तथा ब्यबसार् बामर्िक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

३३ िाछा िाने अनुिमत बामर्िक कर ५००/- ५००/- ५००/-  

३४ बोमिङ सु्कि बामर्िक कर (आधार भुत तह) ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

३५ बोमिङ सु्कि बामर्िक कर (िाध्यमिक तह) ८०००/- ८०००/- ८०००/-  

३६ िघु मवत्त कम्पनी बामर्िक कर ८०००/- ८०००/- ८०००/-  

३७ सहकारी संस्थाको बामर्िक कर ०/- ०/- ०/-  

३८ बैंक तथा मवमत्तर् संस्था बामर्िक कर (क वगि) २५०००/- २५०००/- २५०००/-  

३९ बैंक तथा मवमत्तर् संस्था बामर्िक कर (ि वगि) २००००/- २००००/- २००००/-  

४० बैंक तथा मवमत्तर् संस्था बामर्िक कर (ग वगि) १५०००/- १५०००/- १५०००/-  

४१ बैंक तथा मवमत्तर् संस्था बामर्िक कर (घ वगि) १००००/- १००००/- १००००/-  

४२ टेमििोन नेट्वाकि  टावर बामर्िक कर १५०००/- १५०००/- १५०००/-  



४३ िन्ड जररवाना   

मनर्िानुसार/ 

अध्यक्षिे तोके 

विोमजि 

मनर्िानुसार/ अध्यक्षिे 

तोके विोमजि 

मनर्िानुसार/ 

अध्यक्षिे तोके 

विोमजि 

 

४४ 
िामथ उिेि नभएका अन्य व्यवसार् प्रमत 

बर्ि 
१०००/- १०००/- १०००/- 

 

 

 

 

अनुसुची ५ 

जलिबुटी, कवािी र जीवजनु्त कर  

क्र.स. सेवाका प्रकार िथा लववरण 
आ.व.२०७४/०७५ को 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७६/०७

७ को िालग 

स्वीकृि दररेट 

(रु) 

कै. 

१ मिराईतो मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

२ मटिुर मवक्री िूल्यको ५% मवक्री िूल्यको ५% मवक्री िूल्यको ५%  

३ हििुि मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

४ िोिा मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

५ सतुवा मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

६ िानाक्पा मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

७ मिङमिङ मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

८ मनगािो ,िामिङगो ,घुिे मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

९ बुढो ओिमत मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

१० पािन वेि मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

११ बोझो मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%  

१२ 
पतकर,सुकेका काठ 

िाउरा,घाँस,घोिा,अिररसो 
मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% 

 

१३ 
नेपाि सरकारिे प्रमतबखन्धत 

नगरेको अन्य वन पैिावार 
मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २% 

 

 

 



 

अनुसुची ६ 

सवारी साधन कर  

क्र.स. सेवाका प्रकार िथा लववरण 

आ.व.२०७४/०

७५ को दररेट 

(रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७६/०७७ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

कै. 

१ िोटर साइकि बामर्िक कर ५०० ५०० ५००  

२ कार, जीप, भ्यान बामर्िक कर १००० १००० १०००  

३ टर र्ाक्टरबामर्िक कर १५०० १५०० १५००  

४ मिनी बस, मिनी टर क बामर्िक कर २००० २००० २०००  

५ बस, टर ्क बामर्िक कर २५०० २५०० २५००  

६ हेभी, गािी, िोजर, के्रन बामर्िक कर ३००० ३००० ३०००  

 

 

 

अनुसुची ७ 

लवज्ञापन कर 

क्र.स

. 
सेवाका प्रकार िथा लववरण 

आ.व.२०

७४/०७५ 

को 

दररेट 

(रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७६/०७

७ को िालग 

स्वीकृि दररेट 

(रु) 

कै. 

१ मिजीटि मिस्ले प्रमत वगि िुट प्रमत बर्ि  ५० ५० ५०  

२ 
पिािि, बार, मभत्तािा कम्पनी संस्थाको  रंग 

पोतेको प्रमत वगि िुट 
५० ५० ५०  

३ साइन बोिर्, होमिंग बोिि प्रमत वगि िुट ५० ५० ५०  

 

 

 



अनुसुची ८ 

मनोरन्जन कर 

क्र.स. सेवाका प्रकार िथा लववरण 
आ.व.२०७४/०७५ 

को दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७६ को 

िालग स्वीकृि दररेट 

(रु) 

आ.व.२०७६/

०७७ को 

िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

कै. 

१ 
िेिा िहोत्सव सञ्चािन प्रते्यक 

पटकको  
२५०००/- २५०००/- २५०००/-  

२ हाईमभजन हि ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

 

अनुसुची ९ 

सेवा शुल्क दसु्तर 

क्र.स लसर्ाररस िथा अन्य दसु्तर शुल्क 

आ.व.२०७४/०

७५ को दररेट 

(रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७६/०७७ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

कै. 

१ नागररकता मसिाररस साधारण २०० २०० २००  

२ नागररकता मसिाररस िुिुिका समहत ३५० ३५० ३५०  

३ 
अंमगकृत नागररकता मसिाररस 

बैबामहक 
५०० ५०० ५००  

४ नाता प्रिामणत मजमवत संगको ३५० ३५० ३५०  

५ नाता प्रिामणत िृतक संगको ३५० ३५० ३५०  

६ नागररकता प्रमतमिमप मसिाररस ५०० ५०० ५००  

लसर्ाररस दसु्तर 

७ पाररवाररक मववरण मसिाररस २०० २०० २००  

८ बसोबास प्रिामणत मसिाररस ५०० ५०० ५००  

९ नावािक मसिाररस २०० २०० २००  

१० जन्म मिमत प्रिामणत मसिाररस १५० १५० १५०  

११ वैवामहक सम्बन्ध प्रिामणत मसिाररस ३५० ३५० ३५०  

१२ अमववामहत प्रिामणत मसिाररस ५०० ५०० ५००  

१३ मजमवत रहेको मसिाररस ५०० ५०० ५००  

१४ व्यखिगत मववरण प्रिामणत मसिाररस २०० २०० २००  



१५ िारीमत्रक प्रिामणत मसिाररस ५०० ५०० ५००  

१६ सम्बन्ध मवचे्छि प्रिामणत मसिाररस २०० २०० २००  

१७ 
िानेपानी, टेमििोन जिान, नािसारी, 

ठाउँसारी 
३५० ३५० ३५०  

१८ 
मवि्रु्त मिटर जिान 

मसिाररस(घरार्सी) 
३५० ३५० ३५०  

१९ 
मवि्रु्त मिटर जिान मसिाररस 

(उद्योग) 
१५०० १५०० १५००  

२० अन्य प्रिामणत वा मसिाररस २५० २५० २५०  

२१ 

गोमिर्ा तथा रुि कटान मसिाररस  

प्रिामणत (१ ओटा िेखि २५ ओटा सम्म 

) 

१५०० १५०० १५००  

२२ 
२६ वटा रुि िेखि िामथ (प्रमत थप 

रुि) मसिाररस 
५० ५० ५०  

२३ गोमिर्ा कटान म्याि थप मसिाररस  ५००० ५००० ५०००  

२४ ठूिा उद्योग मसिाररस ५००० ५००० ५०००  

२५ िझौिा उद्योग मसिाररस २५०० २५०० २५००  

२६ साना तथा घरेिु उद्योग १५०० १५०० १५००  

२७ व्यवसार् बन्द तथा नाि पररवतिन ३५० ३५० ३५०  

२८ व्यवसार् सञ्चािन भएको मसिाररस ३५० ३५० ३५०  

२९ व्यवसार् नभएको मसिाररस ५०० ५०० ५००  

३० व्यवसार् िताि मसिाररस १००० १००० १०००  

३१ व्यवसार् िताि  १००० १००० १०००  

३२ िमिरा व्यवसार् मसिाररस (िुद्रा) ५००० ५००० ५०००  

३३ िमिरा व्यवसार् मसिाररस (थोक) १०००० १०००० १००००  

३४ 
संघ संस्था िताि मसिाररस, अन्य 

मसिाररस 
५०० ५०० ५००  

३५ विा सजिमिन ५०० ५०० ५००  

३६ लमटङ्ग इजाजत प्रमत रोपनी २००० २००० २०००  

३७ वनजन्य वसु्तको मसिाररस १५०० १५०० १५००  

३८ पर्िटन स्तरीर् होटि मसिाररस २००० २००० २०००  

३९ होटि ितािको मसिाररस १००० १००० १०००  



४० 
मनजी वैंक तथा मबत्तीर् संस्था स्थापना 

अनुिमत मसिाररस 
२५०० २५०० २५००  

४१ जग्गा धनी पूजाि प्रमतमिमप मसिाररस २०० २०० २००  

४२ घर पाति प्रिामणत ३५० ३५० ३५०  

४३ पुजाििा घर कार्ि मसिाररस ५०० ५०० ५००  

४४ 
जग्गािा हिबखन्द पररवार कार्िको 

मसिाररस 
  १००० १०००  

जग्गा रलजष्ट्र ेशन पास 

४५ पमहिो मकत्ता २०० २०० २००  

४६ पमहिो मकत्ता पमछ थप प्रमत मकत्ता ५० ५० ५०  

४७ टर ेस नक्सा मनिािण प्रमत मकत्ता ४०० ४०० ४००  

४८ टर ेस नक्सा प्रिामणत प्रमत मकत्ता १५० १५० १५०  

४९ उजुरी मनवेिन िसु्तर १०० १०० १००  

५० मििा  पत्र िसु्तर ३५० ३५० ३५०  

५१ 
जग्गा िताि वा नािसारी मसिाररस २० 

रोपनी सम्म 
४०० ४०० ४००  

५२ थप प्रमत रोपनी ५० ५० ५०  

५३ रामजनािा, बकसपत्र मसिाररस ५०० ५०० ५००  

५४ अशंवण्डा मसिाररस २०० २०० २००  

५५ नाि सच्याई सजिमिन ३०० ३०० ३००  

५६ 
अमिन िटन िसु्तर प्रमत मकत्ता विा नं. 

१,२ र ३ 
१००० १००० १०००  

५७ 
अमिन िटन िसु्तर प्रमत मकत्ता विा नं.  

४, ५ र ६ िा 
२००० २००० २०००  

५८ घर नक्सा नािसारी १००० १००० १०००  

५९ उद्योग नािसारी ठूिो २००० २००० २०००  

६० उद्योग नािसारी िझौिा १५०० १५०० १५००  

६१ उद्योग नािसारी सानो १००० १००० १०००  

चार लकल्ला प्रमालणि 

६२ पमहिो मकत्ता ३००  ३००  

६३ पमहिो मकत्ता पमछ थप प्रमत मकत्ता १००  १००  



घर जग्गा मूल्याङकन 

६४ १ िाि िेखि १० िाि सम्म १००० १००० १०००  

६५ १० िाि िेखि २० िाि सम्म २००० २००० २०००  

६६ २० िाि भन्दा िामथ थप प्रमत िाि २०० २०० २००  

६७ नक्सा पास मकताव ५०० ५०० ५००  

६८ आर् श्रोत प्रिामणत प्रमत िाि प्रमत वर्ि १०० १०० १००  

लनजी लवद्यािर्को किा वृन्धि / िह वृलि 

६९ कक्षा वृखि १०००  १०००  

७० तह वृखि २०००  २०००  

सामुदार्ीक लवद्यािर्को किा वृन्धि (अपगे्रि) 

७१ कक्षा वृखि ५०० ५०० ५००  

७२ तह वृखि १००० १००० १०००  

७३ क्याम्पस / किेज स्तर १५०० १५०० १५००  

अन्य 

७४ 
पञ्जीकरण, मववाह, जन्म, िृतु्य, 

बसाईसराई िताि 

३५ मिन सम्म 

मनशुल्क र त्यस 

पमछ रु। १०० 

३५ मिन सम्म 

मनशुल्क र त्यस पमछ 

रु। १०० 

३५ मिन सम्म 

मनशुल्क र त्यस 

पमछ रु। १०० 

 

७५ व्यखिगत घटना िताि प्रमतमिमप २०० २०० २००  

७६ आन्तररक बसाईसराई मसिाररस 

गा.पा. मभत्र २००, 

गा.पा. बामहर 

५०० 

गा.पा. मभत्र २००, 

गा.पा. बामहर ५०० 

गा.पा. मभत्र २००, 

गा.पा. बामहर ५०० 
 

७७ 
िौपार्ा मनकासी िसु्तर प्रमत गोटा(भेिा 

बाख्रा िसी बोका) मसिाररस 
५० ५० ५०  

७८      

७९ 
िौपार्ा मनकासी िसु्तर प्रमत 

गोटा(राँगा, भैसी आिी) मसिाररस 
१०० १०० १००  

८० 
संघ संस्था, क्लव, इस्टीचु्यट आमि िताि 

अमभिेि 
२००० २००० २०००  

८१ सिुह िताि वा नमवकरण ५०० ५०० ५००  



८२ कुटानी मपसानी मिि मसिाररस  १५०० १५०० १५००  

८३ स मिि काठमिरानी मसिाररस १००० १००० १०००  

८४ संस्था नमवकरण १००० १००० १०००  

८५ नाि, थर, जन्म मिमत मसिाररस २०० २०० २००  

८६ 
उद्योग िताि (५ िेखि २० हर्ि पावर 

सम्म) 
७०० ७०० ७००  

८७ उद्योग िताि (२० हर्ि पावर भन्दा िामथ) १५०० १५०० १५००  

८८ स मिि काठ मिरानी िताि ४००० ४००० ४०००  

८९ िमनििर उद्योग िताि २००० २००० २०००  

९० िेरी उद्योग िताि १००० १००० १०००  

९१ मनिािण व्यवसार् िताि १००० १००० १०००  

९२ परािशि सेवा िताि १५०० १५०० १५००  

लनजी लवद्यािर् लसर्ाररस / दिाय 

९३ मशशु कक्षा संिािन िताि ३००० ३००० ३०००/-  

९४ आधारभूत स्तर ४००० ५००० ५०००/-  

९५ िाध्यमिक स्तर  १००००/- १००००/-  

सामुदार्ीक लवद्यािर् लसर्ाररस / दिाय 

९६ मशशु कक्षा संिािन िताि मनशुल्क मनशुल्क मनशुल्क  

९७ आधारभूत स्तर मनशुल्क मनशुल्क मनशुल्क  

९८ िाध्यमिक स्तर मनशुल्क मनशुल्क मनशुल्क  

लवद्यािर्को ठाउँसारी गने लसर्ाररस 

९९ मनजी ५००० ५००० ५०००  

१०० सािुिामर्क १००० १००० १०००  

घिेरी प्ललटङ्गमा बाटोको िगि कट्टी 

१०१ १ रोपनी सम्म १५०० १५०० १५००  

१०२ ५ रोपनी सम्म २५०० २५०० २५००  

१०३ ५ रोपनी भन्दा िामथ ५००० ५००० ५०००  

लसर्ाररस िथा अन्य दसु्तर शुल्क 



१०४ 
घर जग्गा करको िेिा जोिा 

मसिाररस 
२०० २०० २५०  

१०५ मनशुल्क स्वास्थ्य उपिार मसिाररस मनिःशुल्क मनिःशुल्क मनिःशुल्क  

१०६ सशुल्क स्वास्थ्य उपिार मसिाररस १५० १५० १५०  

१०७ 

आफ्नो अमधकारके्षत्रका मवर्र्िा 

अंगे्रजी भार्ािा मसिाररस तथा 

प्रिामणत 

स्विेशी प्रर्ोजन 

१००० र 

वैिेशीक 

प्रर्ोजन ५००० 

स्विेशी प्रर्ोजन 

१००० र वैिेशीक 

प्रर्ोजन ५००० 

स्विेशी प्रर्ोजन 

१००० र वैिेशीक 

प्रर्ोजन ५००० र 

थप प्रमत मशिाररस 

रु ५०० /- 

 

१०८ संस्थागत संरक्षक मसिाररस ३५० ३५० ३५०  

१०९ व्यखिगत संरक्षक मसिाररस ३५० ३५० ३५०  

११० 
हकवािा वा हकिार मसिाररस र 

प्रिामणत 
३५० ३५० १०००/-  

१११ 

जग्गाको हक सम्बन्धी मसिाररस 

(साविजमनक, ऐिानी तथा पमति जग्गा 

बाहेक) 

४०० ४०० ५००/-  

११२ पािन पोर्ण मसिाररस २०० २०० २००  

११३ 
आमथिक अवस्था किजोर वा मवपन्नता 

प्रिामणत 
मनिःशुल्क मनिःशुल्क मनिःशुल्क  

११४ 
आमथिक अवस्था वमिर्ो वा सम्पन्नता 

प्रिामणत 
५००० ५००० 

५००० 
 

११५ कच्ची घरको RCC बाहेक एकिुर्ट ५०० ५०० ५००  

११६ 

RCC को िामग नर्ाबजार, तथा 

िूिसिक के्षत्रिा प्रमत स्क्वार्र मिट 

प्रमत तिा 

१० १० १०  

११७ 
RCC को िामग प्रमत स्क्वार्र मिट प्रमत 

तिा (अन्य के्षत्रिा) 
५ ५ ५  

११८ 

RCC को िामग नर्ाँबजार र 

िूिसिकिा पनेको प्रमत स्क्वार्र मिट 

प्रमत तिा मनिािण भईसकेको 

१५ १५ १५  

११९ 
RCC को िामग प्रमत स्क्वार्र मिट प्रमत 

तिा मनिािण भईसकेका (अन्य के्षत्रिा) 
१० १० १०  



अन्य 

१२० नर्ाँ घट्ट िताि २००० २००० २०००  

१२१ मवि्रु्तबाट िल्ने घट्ट िताि २००० २००० २०००  

१२२ ३ िमहना सम्म संिािन हुने १५० १५० १५०  

१२३ ६ िमहना सम्म संिािन हुने २५० २५० २५०  

१२४ १२ िमहना संिािन हुन  ३५० ३५० ३५०  

१२५ घट्ट बन्द मसिाररस तथा प्रिामणत ५०० ५०० ५००  

सेवा शुल्क 

१२८ िोमह िगत कट्टा ३५० ३५० ३५०  

छात्रवृलि लसर्ारीस 

१२९ मवपन्न मनशुल्क मनशुल्क मनशुल्क  

१३० सम्पन्न २५० २५० २५०  

१३१ 
अन्तरामष्टर र् अध्यर्न छात्रवृमत 

मसिाररस  
५००० ५००० ५०००  

१३२ अपाङ्गता मसिाररस ५० ५० ५०  

१३३ स्थाई वसोवास मसिाररस ३५० ३५० ३५०  

१३४ अस्थार्ी वसोवास मसिाररस ३५० ३५० ३५०  

१३५ कोट मि मिनाह मसिाररस  मनशुल्क मनशुल्क मनशुल्क  

१३६ छुट जग्गा िताि मसिाररस ५००० ५००० ५०००  

१३७ 
नेपाि सरकारको नाििा बाटो कार्ि 

मसिाररस  
२०० २०० २००  

१३८ कोठा िोल्ने रोहवरिा बसे्न ५०० ५०० ५००  

१३९ 
अन्य कार्ाििर्का िाग अनुसार 

मसिाररस 
२०० २०० २००  

१४० घर बाटो प्रिाणीत  
साधारण २०० 

जमटि ३५० 

साधारण २०० जमटि 

३५० 

साधारण २०० 

जमटि ३५० 
 

१४१ 
जग्गा रेिांकनको कार्ििा रोहोबरिा 

बसे्न 
५०० ५०० ५००  

सवारी साधन अलभिेख दसु्तर 



१४२ िोटर साइकि २०० २०० २००  

१४३ कार, जीप, भ्यान ५०० ५०० ५००  

१४४ टर र्ाक्टर ७०० ७०० ७००  

१४५ मिनी बस, मिनी टर क ९०० ९०० ९००  

१४६ बस, टर ्क ११०० ११०० ११००  

१४७ हेभी, गािी, िोजर, के्रन १५०० १५०० १५००  

१४८ 
स्थानीर् आवश्यकता अनुसार अन्य 

मसिाररस 

साधारण २००, 

िुिुल्का समहत 

३५० 

साधारण २००, 

िुिुल्का समहत ३५० 

साधारण २००, 

िुिुल्का समहत ३५० 
 

  

 

 

 

 

अनुसुची १० 

हाट बजार कराः  गाउँपामिका के्षत्रमभत्र रहेका बजारहरुिा िागे्न हाटबजारिा तपमसि बिोमजि हाट बजार कर िगाईने र असुि उपर गररनेछ । 

              िपलशि : 

क्र.स. सेवाका प्रकार िथा लववरण 

१ 

गाउँपामिकाको केन्द्र रहेको नर्ाँबजार के्षत्रिा हाटबजार करको िामग बामर्िक रु। १०००००र( को टेन्डर आव्हान 

गरर हाटबजार कर  तपमशस बिोमजिको िररेटिा संकिन गररने छ । टेन्डर िािि त कर संकिन नहुने भएिा 

सोही िररेटिा गाउँपामिकाबाट किििारी िटाई कर संकिन गररनेछ ।  

२ 
गाउँपामिकाका विाहरुिा िागे्न हाटबजारको हकिा नर्ाँबजार के्षत्रिै स्वकृत िर रेटिा हाटबजार कर विा 

कार्ाििर् िािि त हाट बजार संकिन गररने छ । 

 

  

क्र.सं. पसिको नाम स्थाई (लभत्र) अस्थाई (बालहर) कैलर्र्ि 

१ कपिा पसि २५ ३०   

२ जुत्ता िप्पि पसि २५ ३०   

३ भािा पसि २० ३०   

४ मकराना पसि २० ३०   

५ कसे्मटीक पसि १५ २०   

६ होटि व्यावसार् २० २५   

७ मिठाइ पसि १५ २०   

८ इल्क्टर ोमनक िेकामनक २५ ३०   

९ िरि मनिर पसि २० २५   



१० िेिीकि पसि २५ ३०   

११ से्टसनरी पसि २० २५   

१२ सुन िािी पसि २५ ३०   

१३ हाििवे्हर पसि २५ ३०   

१४ इन्टीचू्यट २५ ३०   

१५ टेिर २५ ३०   

१६ िोिी २५ ३०   

१७ हजि १५ २०   

१८ िाछा िासु पसि २५ ३०   

१९ साग सब्जी पसि १० १५   

२० मिर्ा सुमति कटुवा पसि १५ २०   

२१ सु्टमिर्ो २५ ३०   

२२ बँगुर िसी पािा प्रमत गोटा  १५ २०   

२३ स्टोर गोिाि ५५ ६०   

२४ मबरु्टी पाििर २५ ३०   

२५ पान पसि १५ २०   

२६ संघ संस्था २५ ३०   

२७ िोबाइि सेन्टर २५ ३०   

२८ ििाि पसि ४० ४५   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको लवलनर्ोजन ऐन, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

नर्ाँबजार, ईिाम 

१ नं. प्रदेश  

 

 

 

 

 

 



माईजोगमाई गाउँपालिकाको लवलनर्ोजन ऐन, २०७६ 

 

िाईजोगिाई गाउँपामिकाको आमथिक बर्ि २०७६/०७७ को सेवा र कार्िहरुको िामग स्थानीर् समञ्चत कोर्बाट केही रकि ििि गने 

अमधकार मिन र सो रकि मवमनर्ोजन गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनि बनेको मबधेर्क 

  सभाबाट स्वीकृि भएको लमलिाः २०७६/०३/१० 

प्रस्तावनािः िाईजोगिाई गाउँपामिकाको आमथिक बर्ि २०७६/०७७ को सेवा र कार्िहरुको िामग समञ्चत कोर्बाट केही रकि ििि गने 

अमधकार मिन र सो रकि मवमनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संमवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोमजि िाईजोगिाई गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.  संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “िाईजोगिाई गाउँपामिकाको मवमनर्ोजन ऐन, २०७६” रहेको छ। 

(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  आलथयक बर्य २०७६/०७७ को लनलमि सलञ्चि कोर्बाट रकम खचय गने अलधकाराः  

 (१) आमथिक वर्ि २०७६/०७७ को मनमित्त गाउँ कार्िपामिका, विा समिमत, मवर्र्गत शािािे गने सेवा र कार्िहरुका मनमित्त 

अनुसूिी १ िा उखिखित िािू ििि, पँूजीगत ििि र सशति रकि सिेत गरी जम्मा रकि रु  ३६ करोि ५४ िाि ३२ हजार 

िात्रिा नबढाई मनमििष्ट गररए बिोमजि समञ्चत कोर्बाट ििि गनि समकनेछ । 

३.  लवलनर्ोजनाः (१) र्स ऐनिारा समञ्चत कोर्बाट ििि गनि अमधकार मिइएको रकि आमथिक वर्ि २०७६/०७७ को मनमित्त 

िाईजोगिाई गाउँपामिकाको गाउँ कार्िपामिका, विा समिमत र मवर्र्गत शािािे गने सेवा र कार्िहरुको मनमित्त मवमनर्ोजन 

गररनेछ । 

(२) उपििा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको भए तापमन कार्िपामिका, विा समिमत र मवर्र्गत शािािे गने सेवा र कार्िहरुको 

मनमित्त मवमनर्ोजन गरेको रकि िधे्य कुनैिा बित हुने र कुनैिा अपुग हुने िेखिन आएिा गाउँ कार्िपामिकािे बित हुने 

शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकिा रकि सानि सके्नछ । र्सरी रकि सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकिको २५ 

प्रमतशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि तथा 

मनकासा र ििि जनाउन समकनेछ । पँूजीगत ििि र मवत्तीर् व्यवस्थातिि  मवमनर्ोमजत रकि साँवा भुिानी ििि र व्याज भुिानी 

ििि शीर्िकिा बाहेक अन्य िािू ििि शीर्िकतिि  सानि र मबत्तीर् व्यवस्था अन्तगित साँवा भुिानी ििितिि  मवमनर्ोमजत रकि 

व्याज भुिानी ििि शीर्िकिा बाहेक अन्यत्र सानि समकने छैन । 

तर िािु तथा पँूजीगत ििि र मवत्तीर् व्यवस्थाको ििि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानि समकनेछ । 

(३) उपििा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको भए तापमन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकिको २५ प्रमतशत 

भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुिा रकि सानि परेिा गाउँ सभाको स्वीकृमत मिनु पनेछ । 



 

 

 

 

अनुसूिी–१ 

(ििा २ सँग सम्बखन्धत) 

नेपािको संमवधानको धारा २२९ (२) बिोमजि 

संलञ्चि कोर्बाट लवलनर्ोजन हुने रकम 

रु. हजारिा 

    

क्र .स.  अनुिान 

सङ्या 

शीर्िकको नाि िािु ििि पँूजीगत ििि सशित तिि  जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कार्िपामिका ५३० १५३८३२ १५८६०० ३६५४३२ 

२  विा समिमत - - - - 

३  मवर्र्गत शािा - - - - 

४  ऋणको साँवा ब्याज भूिानी - - - - 

५  िगानी )सेर्र\ऋण(  - - - - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

आलथयक वर्य २०७६ / ७७ को 

नीलि िथा कार्यक्रम  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िाईजोगिाई गाउँपामिका, नर्ाँबजार,इिाि 

१ नं. प्रिेश, नेपाि 

२०७३ 

स्वीकृि लमलिाः २०७६/०३/१० 

 

  



गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, समु्पणय कमयचारीहरु, पत्रकार लमत्र र सुरिा कमीजू्यहरु 

जब हाम्रो िेश नेपाि राष्टर को इमतहास शुरु भर्ो तत्पशिात मवमभन्न राजनैमतक पररवितनहरु हुिै आएका छन, सकृर् राजतन्त्र, राणा तन्त्र, 

प्रजाताखन्त्रक, व्यवस्था, पंिार्ती व्यवस्था अमन िेरी प्रजाताखन्त्रक व्यवस्था हुिै हािी आज जनतािे िाहेको संमघर् िोकताखन्त्रक 

गणतन्त्रको अभ्यासिा छौ । मवमभन्न सिर्िा जनतािे शासमकर् पिमत जनिुिी होस, मवकास िुिीहोस, पारिमशि होस पररणाििुिी 

होस र शासन व्यवस्थािा जनता साँिै साविभौि होस भने्न िान्यताको पररणाि स्वरुप आजको शासन व्यवस्था र राज्यको पुनिसंरिनाको 

थािनी भएको हो । रज्यको पुनिसंरिना पश्चात मतन तहको सरकार िधे्य स्नामनर् सरकार पमन एक हो । सात सर् मत्रपन्न स्थामनर् तह िधे्य 

िाईजोगिाई गाउँपमिकािे  र्ो व्यवस्थािाई र्हाँसम्म ल्याउनका िामग अथक िेहनत र र्ोगिान गने क्रििा शमहि हुनु भएका ज्ञात 

अज्ञात समहिहरु प्रमत हामििक श्रिान्जिी अपिण गििछु । 

 

माननीर् सदस्य जू्यहरु 

२०७२ साि असोज ३ गते जारी नेपािको संमवधानिा व्यवस्था भएको राज्यको पुनिसंरिना अन्तरगत संघ, प्रिेश र स्थानीर् गरी मतन 

तहका सरकारको व्यवस्था भए विोमजि स्थानीर् तह अन्तरगित िहानगरपामिका, उपिहानगरपामिका, नगरपामिका, गाउँपामिका र 

मजिा सिन्वर् समितीहरु रहेका छन्, ४६० गाउँपामिकाहरु िधे्य २०७४ साि असार १४ गतेबाट स्थापीत र्ो िाईजोगिाई गाउँपामिका 

नेपािको सुिुर पूवी मजिा इिािको पमन पूवी भेगिा अवखस्थत गाउँपामिका हो । सामवकको गा.मव.स. हरु नािसामिङ्ग, सोर्ाङ्ग, 

नर्ाँबजार, जोगिाई र प्याङ्ग जोिेर र्ो गाउँपामिकािा जम्मा ६ वटा विाहरु रहेका छन् ।  र्सको के्षत्रिि १३५.७६ रहेको छ भने  कूि 

१६७९५ जनसंया रहेको छ ।  गाउँपामिका स्थापन भएपमछ सवि प्रथि र्स गाउँपामिकाको सनु्तमित र मिगो मवकासका िामग प्रथम 

पञ्च वलर्यर् र्ोजना २०७६ - २०८१ बनाई िागु गररएको छ, साथै गाउँपालिकाको सिक गूरुर्ोजना तर्ारी अखन्ति िरणिा छ भने 

गाउँपामिकाको िुय िोटरबाटो मि.मप.आर. तर्ारी कार्ि भइरहेको छ । सबै विाहरुिा कखच्च िोटरएवि सिकहरु छन् र मिक्कि 

नर्ाँबजार र नर्ाँबजार इिाि ग्राभेि सिक मनिािण कार्ि सम्पन्न हुने अवस्थािा छ । मवि्रु्त, स्वास्थ्य, मशक्षा िानेपानीको अवस्था भने 

मवकासोनु्मि अवस्थािा रहेको छ । राई, मिमु्ब, के्षत्री ब्राह्मण, तािाङ्ग, िगर, गुरुङ्ग, थािी, कािी, ििाई, साकी, िाप्िा िगार्त मवभन्न 

जामतहरु मवमभन्न संस्कार संसृ्कती अंगािेर बसेका छन् । जामतर् मवमवधतािा एकता हुनु र्स ठाउँको ठूिो साम्प्रािमर्क सम्पती हो । 

मवमभन्न पर्िटमकर् स्थिहरु, नमिनािा र जैगिहरु हाम्रा प्रामकमतक सम्पिाहरु हुन् । कृमर्, पशुपािन र्स के्षत्रको प्रिुि आमथिक श्रोत हो 

। र्ो भूगोि मभत्र थुपै्र िुनौमतहरु र संभावनाहरु उमत्तकै रहेको हँुिा मर्नै भूगोिको मविबाट जनतािे स्थानीर् सरकारको रुपिा  

जनप्रमतमनधीिाई एकामतर अमधकार र अको तिि  कतिव्यको सनु्तमित पिेटा मिएर र्स गाउँपामिकाको सिृि उिाउनको िामग जनािेश 

मिएको छ  र्सै सन्दभििा आज हािी र्स गाउँपामिकाको सिृि उिानको िामग जनािेश मिएको छ । र्सै सन्दभििा आज हािी र्स 

िाईजोगिाई गाउँपामिकाको आमथिक वर्ि ०७६/०७७ वजेट मनती तथा कार्िक्रि पाररत गने गररिािर् गाउँसभा सिारोहिा उपखस्थत 

भएको कुरा जानकारी गराउन िाहान्छु । 

 

सविप्रथि ि  र्स गाउँपामिकाको मवकास र सिृखिको िामग मवशेर् र िहत्वपूणि रुपिा िािू आ.व.िा मिईएको   मनमत तथा कार्िक्रिको 

समिक्षा पनि िाहान्छु । 

 

 

 

 



 

 

खण्ड १ 

 
१.१ पृष्ठभूलम 

    िाईजोगिाई गाउँपामिका अन््रतगत ६ वटा विाहरु रहेका छन् । र्स गाउँपामिकाको के्षत्रिि १३५.७६ वगि मक.मि रहेको छ । 

र्स के्षत्रिा जम्मा १६७९५ जनसंया बसोबास गरररहेका छन् । र्स गाउँपामिका पूवििा सुर्ोिर् नगरपामिका, पमश्चििा इिाि 

नगरपामिका नेपाि सरकारको घोर्णा बिोमजि सामवकका ५ वटा गा.मव.सहरु नर्ाँबजार, प्याङ, जोगिाई (सात वटा विाहरु 

),नािसामिङ र सोर्ाङ मििेर र्स िाईजोगिाई गाउँपामिका बनेको हो । उत्तरिा सन्दकपुर गाउँपामिका र भारत र िमक्षणिा सुर्ोिर् 

र इिाि नगरपामिका रहेका छन् । र्स के्षत्रिा मिर्ा, अिैिी, आिु, अकबरे, धान, िकै ,गहँु, सु्कस  जस्ता िाद्यान्न तथा नगिे बामिको 

उत्पािनको प्रसस्त संभावन रहेको छ । साथै प्राकृमतक स्रोत साधनको महसाबिे र्हाँ पर्ािप्त वनके्षत्र, िोिा तथा नमिहरु ताि पोिरीहरु 

रहेका छन् । शेपाि ,राई, मिमू्ब हरुको िुय बसोबास रहेको र्स के्षत्रिा अन्य जामतहरुको बसोबास सिेत रहेकोिे जामतगत ,धामििक र 

सांसृ्कमतक मवमवधता रहेको छ । 

मिर्ा र अिैिीको मवशेर् उत्पािन गररने र्स के्षत्रका िामनसको प्रिुि पेशा कृमर्,पशुपािन र व्यपार व्यवसार् रहेको छ । पर्िटकीर् 

महसाबिे र्स के्षत्रिे ठूिो संभावना बोकेको छ । िाईबेनी मशवािर् धाि, नर्ाँबजार गुम्बा, मशवािर् िखन्दर, उत्तरे पोिरी, सूर्ोिर्को 

दृश्याविोकन गनि समकने थुम्के, जौबारी, एमसर्ाको िोस्रो पुरानो िेग्मा गुम्बा,सन्दकपुर सम्मको टर ेमकङ रुट, र्हाँका हररर्ािी धुमपका 

िहरहरु, रङगीमवरङगी गुराँसका िुिहरुिे र्हाँको पर्िटकीर् संभावनािाई उजागर गरेका छन् । र्हाँको सिग्र अवस्था िूल्यांकन गिाि 

र्हाँ आमथिक सािामजक मवकास िध्यिस्तरिा रहेको छ । आमथिक सािामजक मवकासका मवमभन्न संभावनाहरु भएतापमन  अपेमक्षत रुपिा 

मवकासको प्रमतिि प्राप्त गनि समकएको छैन । 

 

 

१.२ चािु आ.ब. को  नीलि िथा कार्यक्रमको समीिा 

सबि पिहरु 

 प्राकृमतक स्रोतसाधनहरु वनजङगि, नमिनािा, ताि पोिरी आमि पर्ािप्त िात्रािा रहेका छन् । 

 जनाताहरु मवकासको मवर्र्िा जागरुक रहेका छन । 

 कृमर् उत्पािन, पशुपािन, जमिबुमटहरु, पर्िटनको मवकासका िामग पर्ािप्त संभावनाहरु रहेका छन् । 

 स्थानीर् सरकारको रुपिा स्थानीर् जनप्रमतमनमधहरुको बहािी भई मनरन्तर रुपिा मवकास मनिािणिा अमघ वढेको अवस्था रहको 

छ ।  

 राजनीमतक ििहरुिा गाउँपामिकाको मवकास र सिृखिको मवर्र्िा एकित रहेको छ । 

 

 

 



कमजोर पि 

 स्थानीर् तहिा िरबन्दी अनुसार किििारीहरुको पिपूमति हुन सकेको छैन र किििारी अभाव बाट गुज्रनु परेको अवस्था।  

 भौगोमिक मवकटताको कारणिे र्ातार्ात , सञ्चार, मशक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मवकासका पूवािधारहरुको किी रहेको छ । 

 गाउँपामिकािा संस्थागत संरिनाहरुको किी रहेको छ । 

 नर्ाँ संरिना अनुसार कार्िसम्पािन गनि किििारीहरु तथा जनप्रमतमनमधहरुिा आवश्यक ज्ञान मसपको किी रहेको छ । 

 

अवसर िथा चुनौिी 

राजनीमतको केन्द्रिा वसेर मनिाररएका नेतागण र वरै्ाििेखि प्रशासन ििाएर अनुभव सम्हािेका किििारीहरु, उपरु्ि नीमत तथा 

कार्िक्रि र स्रोत साधनको उपिब्धता बीि व्यापक छििि भई र्स गाउँपामिकाको आ.व २०७५/०७६ को समिक्षा र आ.व. २०७६/७७ 

को बजेट तथा कार्िक्रि तर्ार गरी र्स सभािा पेश गनुि तथा र्सको कार्ािन्वर्न गनुि हाम्रो िामग एउटा ऐमतहामसक अवसर र िुनौती 

पमन हो । राज्यको मवकासको िहरिाई स्थानीर् स्तरसम्म पु¥र्ाउन तथा स्थानीर् आवश्यकता र िाहना  पमहिान गरी स्थानीर्स्तरबाटै 

पूरा गनि तोमकएको सिर्िा  आवश्यक जनशखि, श्रोत र साधनको अभावको बीि र्ो बजेट तथा कार्िक्रि तर्ार पारी स्थानीर् सरकारको 

मजमे्मवारी तथा अमवभारा सिेत पूरा गरेका छौ ं। पर्ािप्त र स्पष्ट मनर्ि कानुन अनुभवको अभाविा बजेट कार्ािन्वर्न िुनौतीपूणि हुन 

सक्छ तर सवै पक्षको सहर्ोग प्राप्त भएिा  गाउँपामिकाको सिग्र मवकास सँगै स्थानीर् स्रोत साधनको कुशिति उपर्ोग भई जनताको 

जीवनस्तर िामथ उठ्नेछ ।   

 

लवकास िेत्रगि सलमिााः 

क) आलथयक िेत्र 

कृमर् तथा पशु सेवा तिि  सशति तिि  रु २८ िाि ३७ हाजर र  सािन्यीकरण अनुिान िािि त गाउँपामिकाबाट मवमनर्ोमजत रु ४० िाि 

५० हजार गरी  कुि बजेट ६८ िाि ८७ हजार मवमनर्ोजन भएकोिा साझेिारी अनुिानिा आधुमनक कृमर् औजारहरु तथा बीउमवजन  

कृर्कहरुिाई मवतरण कार्िक्रि सञ्चािन भएको साथै कृर्कहरुिाई तामिि, कृमर् उपज प्रिशिनी िेिा र   कृमर् अविोकन भ्रिण 

कार्िक्रि सिेत सम्पन्न भएको छ । पशु सेवा तिि  मवउ वोका मवतरण, गोठ सुधार कार्िक्रि सञ्चािनिा रहेको छ भने पशु मवकास तथा 

नश्ल सुधारका िामग आवश्यक पने मिक्वीि नाइटोजन मनशुल्क उपिब्ध गराउँिै आएको छ ।  

पर्िटन सम्बन्धी ३ वटा र्ोजना सञ्चािनिा रहेको छ । जस िधे्य ििुपोिरी पर्िटन मवकास कार्िक्रि, पाहा पोिरी मनिािण तथा संरक्षण 

आर्ोजना सम्पन्न भएको छ भने सात तिे झरना पर्िटन के्षत्र िी.पी.आर. तर्ार भएको छ ।  सहकारी िािि त आमथिक वृखि र रोजगारी 

मसजिना गनि मवमभन्न सहकारी संस्थािाई सहकारी प्रवद््रधन गनि अनुिान उपिब्ध गराइएको छ। सहकारी स्वच्छ पारिशी गनि 

गाउँपामिकाको सहकारी ऐन तर्ारी गरी िागु गररएको छ ।  

ख) सामालजक िेत्र 

मशक्षा तिि  विा स्तरिा निुना मवद्यािर् कार्िक्रि, मवद्यािर्हरुको ििित तथा सुधार कार्िक्रि, मवर्र् मशक्षक तामिि, मवद्याथी पुरस्कार, 

मवद्यािर् पुरस्कार कार्िक्रि आिी कार्ि सम्पन्न. हुने क्रििा रहेको छ ।  स्वास्थ्य सेवा तिि  स्वास्थ्य केन्द्र िौमकहरुिा आवश्यक सािग्रीको 

व्यवस्थापन,  स्वास्थ्य केन्द्रहरुको ििित तथा गाउँघर खक्लमनक भवन मनिािणको कार्ि सम्पन्न हुने क्रििा रहेको छ । िानेपानी तथा 



सरसिाई तिि  विा स्तरिा िानेपानी ििित तथा व्यवस्थापन कार्िक्रि सम्पन्न भईरहेको, नर्ाँबजार िानेपानी ट्ांकी मनिािण तथा 

पाईपिाइन ििित सम्भार कार्ि सम्पन्न भई रहेको, गाउँपामिकािाई पूणि सरसिाई घोर्णा गने अमभर्ान अन्तगित विा नं. १ र ६ पूणि 

सरसिाई उनु्मि घोर्णा भएको तथा वाँकी विाहरु पूणि सरसिाई उनु्मि घोर्णा गनि सुनगाभा मवकास संस्था सँग सिन्वर् गरी 

कार्िक्रि सञ्चािन भई रहेकोछ, गाउँपामिका के्षत्रमभत्र िानेपानी िुहान संरक्षण र मवस्तार कार्िक्रि अन््रतगत िुहान संरक्षण कार्ि 

भईरहेको भने रातेिोिा नर्ाँबजार िानेपानी िीमपआर तर्ार गने कार्ि प्रिेश सरकारिािि त भई रहेको अवस्था छ ।  संसृ्कमत प्रविन 

तिि  विा स्तररर् िठ िखन्दर, गम्वा आिी  मनिािण तथा ििित सम्भार कार्ि सञ्चािनिा रहेको, िेिकुि तथा िनोरञ्जन तिि  गा.पा स्तररर् 

िेिकुि िैिान मनिािण सम्पन्न भई सकेको अवस्था छ । अध्यक्ष कप िुटबि प्रमतर्ोमगता र िुिा रोछ रन प्रमतर्ोमगता कार्िक्रि सम्पन्न 

भईसकेको छ । मवमभन्न िेिकुि मवकास कार्िक्रि प्रवद््रधनका िामग िेिकुि संिािन तथा व्यवस्थापन गनि िाईभ्यामि क्लब तथा  

िगार्तका िेिकुि क्लविाई आमथिक सहर्ोग उपिब्ध गराईएको  छ।   

िैमगक सिानता तथा सिामजक सिावेशीकरण तिि  िमहिा, आमिवासी जनजाती, िमित, अपांग, मपछमिएको जाती , जेष्ठ नागररक, बाि 

सञ्जाि गठन गरी मवमभन्न शशखिकरणका कार्िक्रिहरु सञ्चािनिा रहेका छन् । करुणा िाउणे्डशन नेपािको सहकार्ििा हेरिाहको 

िामग उते्प्ररणा कार्िक्रि र नािसामिङ्ग सािुिार्ीक मवकास केन्द्र िाईजोगिाईको सहकार्ििा बाििैमत्र स्थामनर् शासन कार्िक्रि सञ्चािन 

भई रहेको छ । 

ग) पुबयधार िेत्र 

आ.व. २०७५/७६ का िामग  गाउँसभाबाट खस्वकृत कार्िक्रि बिोमजि पुवािधार तिि  मवमनर्ोमजत बजेट िधे्य नर्ाँबजार  बजार के्षत्रिा 

सिक कािोपत्र सिक मपि क्रिागत तिि  र्स आ.व. का िामग मवमनर्ोमजत बजेको मसिा मभत्र रमह ठेक्का िािि त र्ोजना सञ्चािन भई 

रहेको छ नर्ाँबजार प्यांग, नर्ाँबजार नािसामिंग, नर्ाँवजार जोगिाई, नर्ाँबजार थुम्के, नर्ाँबजार िखमं्पग साइट सिक िण्डहरु सम्पन्न 

हुने क्रििा रहेका छन्  भने विा स्तरीर् सिक पुवािधारहरु, विा स्तररर् मसंिाई आर्ोजनाहरु  सम्पन्न हुने क्रििा रहेका छन् ।  विा नं. 

४ र १ कार्ाििर् भवन मनिािणको अखन्ति िरणिा छ ।  मवि्रु्मतर् पोि िररि कार्ि ठेक्का िािि त भई रहेको छ । सञ्चार के्षत्रिा विा 

कार्ाििर्िा, प्रहरी िौकी,  इन्टरनेट सुमवधा उपिब्ध भईसकेको छ भने मवमभन्न मवद्यािर्हरुिा ई हामजरीको व्यवस्था गररएको छ ।  

घ) बन, बािाबरण िथा लवपद व्यवस्थापन  

 

वन तथा भू संरक्षण तिि  िखम्पङ्ग साइट जनेबाटो स्तर उन्नती गने कार्ि सम्मपन्न भई हाि नर्ाँबजारको िोरिैिा िखम्पङ्ग साइटिा नै 

िाल्ने गररएको छ । नर्ाँबजार बजार व्यवस्थापन समिमतको मजम्मािा मवपि व्यवस्थानका िामग पानी भण्डार पोिरीको ििित तथा 

मवपि उिार सािाग्री िररि कार्ि अगामि बढाइएको छ । 

 

ङ) सुशासन िथा संस्थागि लबकास  

र्स गाउँपामिकािा सेवा प्रवाहका मवर्र्िा आईटी वेश बनाउन आधारभूत संरिना तर्ार पारीएको छ, गाउँपामिकाको प्रोिाइि तर्ार 

गररएको साथै पमहिो गाउँसभाबाट पाररत कानुन संग्रह प्रकामशत गररएको छ तथा गाउँपामिकाको मशक्षा मनर्िावमि प्रकामशत गररएको 

छ भने गाउँपामिकाको वास्तमवक तथ्याङ्किा आधाररत भएर सोमिि नेपाि सँग सम्झौतागरी मिघिकामिन सोि िक्ष्य र उदे्दश्यका साथ 

िाईजोगिाई गाउँपामिकाको प्रथि पञ्चवमर्िर् र्ोजना २०७६ - २०८१  तर्ार गररएको छ भने गाउँपामिकाको मवमभन्न ठुिा सिकहरुको 



मि.मप.आर. तर्ार भएको साथै गाउँपामिकाको सिक र्ातार्त गुरुर्ोजना तर्ारीको अखन्ति िरणिा छ भने र्स िाईजोगिाई 

गाउँपामिकाको स्रोत नक्सा तर्ार भएको छ । त्यसै गरी पमञ्जकरण तथा सािामजक सुरक्षा सम्बन्धी सेवा िाई िुस्तिुरुत गनि 

किििारीहरुिाई आधारभूत तामिि मिइएको छ भने स्थामनर् तह शासन सञ्चािन र प्रविधन गनि जनप्रमतमनमध तथा कािििारी हरु िाई 

सिेतना कार्िक्रि संिािन भईसकेको छ ।  त्यसै गरी गाउँपामिकािाई साधन स्रोत सम्पन्न गराउँन मवि्रु्मतर् ठेक्का प्रणामिबाट एक / 

एक वटा एक्साभेटर, ब्याकूिोिर, मटर पर र मजप िररि गररएको छ  ।  

 

आ.व. ०७५/७६ को र्ोजना तथा कार्िक्रिको  मवसृ्तत जानकारी बजेट मकताब उिेि भएको जानकारी गराउँ िाहान्छु । 

आगािी मिनिा र्स गाउँपामिकाको मवकास र सिृखिको िामग मवशेर् र िहत्वपूणि मनमत तथा कार्िक्रि तर् भएको कुरा र्हाँहरु सिक्ष 

जानकारी गराउँिै अव ि िाईजोगिाई गाउँपामिकाको मनमत तथा के्षत्रगत मनमतहरु प्रसु्तत गनि गईरहेको छु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

खण्ड २ 

आगामी आ.ब. २०७६ र ०७७ को नीलि, बजेट िथा कार्यक्रम 

२.१   सोच,  िक्ष्य,  उदे्दश्य  र  अपेलिि उपिन्धि 

सोच : 

सक्षि स्थानीर् सरकारका सम्पन्न जनताको समृ्बि गाऊँपामिका  मनिािणका धे्यर्का साथ र्ो बजेट तथा कार्िक्रि तर्ार गरीएको छ । 

िक्ष्य : 

क) पूवािधारको मिगो मवकास िािि त र्स के्षत्रको जनजीवनिाई सहज तुल्याउने । 

ि) कृमर् उत्पािन वृखि गरर आत्ममनभिरता तथा आपूमतििा सहजता ल्याउने । 

ग) मशक्षा के्षत्रको संरिना तथा गुणस्तरिा सुधार ल्याउने । 

घ) पर्िटन के्षत्रको संभावना पमहिान गरर मवकासको प्रिुि पक्षको रुपिा अमघ बढाउने । 

ङ) व्यवखस्थत र आधुमनक वस्ती मवकास गरी गुणस्तरीर् वसोवास कार्ि गने । 

ि) सिामजि आमथिक मवकास िापिmत  जीवनको गुणस्तर कार्ि गने । 

छ) स्थानीर् सरकारको शासन तथा सेवा प्रवाहिाई आधुमनक र गुणस्तरीर् वनाउने । 

ज) स्थानीर् स्रोत, साधनको िोजी तथा मिगो उपर्ोग गने । 

झ) गाउँपामिका र अन्तगितका विाहरुिा संस्थागत क्षिता अमभवृखि गरर सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउने । 

उदे्यश्य :  

 पामिकाको सिग्र मवकासको िामग आवश्यक भौमतक पूवािधारहरूको मवकास गने । 

 पामिकाका जनताहरूको सिुन्नमतको िामग आमथिक मवकासका आधार र अवसरहरू उपिब्ध गराउने  

 सभ्य र सिुन्नत सिाज मवकासका आधारमशिाहरू तर्ार गरी मवकासका िामग जनसहभामगता अमभवृखि गने 

अपेलिि उपििी : 

क) स्थानीर् सिक, भवन, मवि्रु्त, सञ्चार, कृमर्, मशक्षा िागर्तका पूवािधारको मिगो मवकास भएको हुनेछ । 

ि) गाउँपामिकाको मवकासको िामग र्स वर्िको बजेटिे मवकासको आधारशीिािाई थप िजवुत बनाउने छ र मतव्र आमथिक सािामजक 

मवकास भएको हुनेछ । 

ग) गाउँपामिका के्षत्रको तत्कामिन आवश्यकता पूरा भएका हुनेछन भने िीघिकामिन र्ोजनाहरु बनेका हुनेछन् । 

घ) स्थानीर् साधन स्रोतहरुको िोजी भई मिगो उपर्ोग भएको हुनेछ । 

ङ) िमक्षत वगि के्षत्रका िामनसहरुको िामग सािामजक सुरक्षाका कार्िक्रि सञ्चािन भएका हुनेछन् । 

ि) पर्िटन के्षत्रको मवकास िािि त आर्स्तर वृखि भएको हुनेछ । 

छ) सािामजक आमथिक मवकास तथा आधुमनक वस्ती मवकास िािि त नागररकको जीवनस्तरिा सुधार भएको हुनेछ ।   

ज) स्थानीर् सरकारको सेवा प्रवाह शुसासनिैत्री भएको हुनेछ । 



२.२ बालर्यक बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय अबिम्बन गररएका प्रमुख नीलि िथा आधारहरु 

क) सहभामगतािूिक र्ोजना तजुििा पिमत अनुसार वस्ती तथा टोिहरुबाट र्ोजना तथा कार्िक्रि संकिन गररएको मथर्ो । 

ि) उि िागहरुिाई सवै विा समिमतिे अखन्ति रुप मिई प्राप्त बजेट मसमिंग र िागििशिनका का पररमध मभत्र रही र्ोजना तथा 

कार्िक्रिहरु गाउँकार्िपामिका कार्ाििर्िा पेश गररर्ो ।  

ग) गाउँकार्िपामिकािे गठन गरेको बजेट तथा कार्िक्रि तुजििा समिमतिे विास्तरबाट आएका िागसाथै गाउँपामिका के्षत्रिा आवश्यक 

र्ोजना तथा कार्िक्रिहरु सिावेस गरी अखन्ति रुप मिई गाउँ कार्िपामिका वैठकिा पेश गररर्ो । 

घ) गाउँ कार्िपामिकाबाट स्वीकृत गरी गाउँसभा वैठकिा पेश गररएको छ । 

ङ) जनताको प्रत्यक्ष सहभामगता तथा मवर्र्गत समिमतिा व्यापक सहभामगता, छििि र सहिमतिा र्ो वामर्िक बजेट तथा कार्िक्रि 

तजुििा गररएको छ । 

२.३ समग्र नीलि िथा आधारहरु 

 क) जनताको िाहना, आवश्यकता र उपरु्त्ततािाई आधार िामनएको, 

 ि) आि जनताको तत्कामिन र िीघिकामिन आवश्यकताहरुिाई सिेमटएको, 

 ग) के्षत्रगत र्ोजना तथा कार्िक्रि बीि सिन्वर् गररएको, 

 घ) ठूिा र्ोजनाहरुिाई क्रिागत र्ोजनाहरुको रुपिा छनोट गररएको, 

 ङ) स्थानीर् तह र केन्द्र सरकारको कार्िक्रि बीि सिन्वर्को प्रर्ास गररएको । 

 

िेत्रगि लनलि िथा कार्यक्रम  

क) आलथयक लवकास िेत्र : 

कृलर् िथा पशु लवकास िेत्र िर्य  : 

 िसािावािी, तरकारी िाद्यान्न र िििुि वािीको रोग, मकरा मनिान गनि आवश्यक कार्िक्रि सञ्चािन गररने छ । 

 गाउँपामिका मभत्रबाट पशु ओसारपसार गने कार्ििाई व्यवखस्थत गिै िमगने छ । 

 पशुहरुिा िागे्न परमजमवहरुिाई मनर्न्त्रण गने कार्िक्रििाई प्राथमििा मिईनेछ । 

 हाम्रो गाउँपामिकािा थुपै्र प्रकारका कृमर् उत्पािन छन् तर मबक्रीको उमित व्यस्थापन गनि नसक्दा ब्यापारी धनी हुने अमन मकसान 

सधै िकाििा पने अवस्था छ । त्यसैगरी, अझै पमन उन्नत मबऊमबजन र प्रमवमधको अभाविा मकसानिे गरेको िेहनतको िि प्राप्त 

गनि समकरहेको अवस्था छैन । र्सका िामग मकसानिे आफ्नो उत्पािनको उमित िूल्य प्राप्त गने अवस्था मसजिना गनि 

िाइजोगिाई िक्रपथका िहत्वपूणि ठाउँिा बजारको मवस्तार गने र ती ठाउँहरुिा मकसानहरुको सहभामगतािा कृमर् उत्पािनको 

संकिन र मबमक्र केन्द्रहरु िोमिनेछन् । मकसानिाई िामहने समू्पणि कृमर् सािग्री, िििाि, और्मध र बैज्ञामनक कृमर्को िामग 

आवश्यक समू्पणि परािशि सेवाहरु उपिब्ध हुनेछन् । र्सो गिाि कृमर् उत्पािन बढ्ने र उत्पािनिे उमित भाऊ पाउने भएबाट 

मकसानको आर् बढ्नेछ । 

 हािको मनवािह िुिी कृमर्बाट व्यवसामर्क कृमर्िा पररवतिन गनि कुन ठाउँिा कस्तो िेती उपरु्त्त हुन्छ त्यसको बैज्ञामनक 

अनुसन्धान गरी 'एक गाउँ, एक उत्पादन' िाई प्रवििन गने र उत्पामित सािग्रीको बजार व्यवस्थापनिा गाउँपामिकािे मवशेर् 

पहि मिने छ । 



 िेतीका िामग आवश्यक मसिाईको प्रबन्ध मििाउन हाि सञ्चािनिा रहेका कुिोहरुिाई स्तर उन्नमत गने र आवश्यक थप 

मसिाई पररर्ोजनाहरु सञ्चािन गररने छ साथै पाइप िाइन िािि त मसिाइको िामग तरकारी उत्पािनिा बृखि गररने छ । 

 कृमर् तथा पशुपािन संग सम्बन्धीत सहकारी िािि त गाउँपामिका र सहकारी सिुहको  संरु्ि िगानीिा मनम्न प्रकारका 

उत्पािनिाई औधोगीमककरण गरी अन्तरािमष्टर र् बजारिा मनकासीको प्रबन्ध मििाईनेछ । 

 व्यवसामर्क रुपिा उन्नतजातका गाईभैसी पािन गरी िुधको उत्पािन अझ बढाउने र िुधबाट मघउ,िीज,छुपी िातै्र 

होइन, मबमभन्न प्रकारका िकिेट, धुिो िुध आमि उत्पािन गरी मनकासी प्रबन्ध मििाउने जसको कारण मकसानिे 

िुधको उमित िुल्य पाउने अवस्था मसजिना हुनेछ । 

 त्यसैगरी बाख्रा, कुिुरा, सुगुरपािन र िाईजोगिाईिा रहेका असंय स्वच्छ मिसोपानीका िूिहरुिा 'रेन्बो टर ाउट' िाछा 

पािन गने र उत्पामित िासुिाई बजारको उमित व्यवस्था गररने छ । 

 मकसानको सहकारी बनाई व्यवसामर्क रुपिा सागसब्जी, च्याउ तथा िििुि िेती गने र उत्पािनिाई बजारीकरण 

गररने छ । 

 अगािमनक मिर्ा उत्पािनको िामग आधुमनक प्रमबमध समहतको मिर्ा प्रसोधन केन्द्र िोल्ने, समू्पणि मिर्ा मकसानहरुिाई 

अगािमनक मिर्ा िेती गनि सहुमिर्त उपिब्ध गराउने र उत्पामित समू्पणि पत्ती प्रसोधन केन्द्रिे उमित िुल्यिा मकने्न, 

प्रशोधन केन्द्रबाट उत्पामित मिर्ािाई अन्तरािमष्टर र् बजारिा मबक्री मवतरणको प्रबन्ध मििाइने छ । 

 िाईजोगिाई िगार्त इिािका मवमभन्न के्षत्रहरुिा पाइने नेपािी कागज उत्पािनको िामग आवश्यक अगेिीको िेमत 

गनि प्रोत्साहन गने र अगेिीबाट नेपािी कागजको उत्पािनको िामग उधोग िोल्ने र उत्पामित कागजिाई उमित 

बजारको व्यवस्था गररने छ । 

 अिैिी िेतीिाई पुरानै अवस्थािा मिताि गने र अिुवा िेतीिाई आधुमनकीकरण गरी उत्पामित अिुवाबाट सुठो, 'मजन्जर 

ट्ाबे्लट' बनाई मनकासी गररने छ जसको कारण अिुवा, अिैिी कृमर्कको आर्िा वखि हुनेछ । 

 अखिसो र अकबरे िुसािनीको बजार प्रवििन गररनेछ । 

 िाईजोगिाई के्षत्रिा रहेका मिराइतो, िोटसिा,  बुढोओिमत, मटिुर, जटािसी, िगार्तका जिीबुटीहरुको 

व्यवसामर्क िेती उमित बजारको व्यवस्था गररने छ । 

 नगे्द वािीको उत्पािनबाट पर्ािप्त िात्रािा आमथिक उपाजिनिा वृखि गररने छ भने  िाध्यन्न उत्पािन तिि  आत्मा मनभिर 

उन्निुि हुने मनमत मिइने छ । 

 जग्गा बाजो बाझो राखे्न र जग्गाको अनावश्यक िण्डीकरण गने प्रमवधिाई मनरुत्सामहत गररने छ । 

 उतृ्कष्ठ कृर्किाई पुरसृ्कत गने व्यवस्था गरर कृमर् पेशा प्रमतको आकर्िणिा बृखि गररने छ । 

उद्योग िथा सहकारी िेत्र : 

 उद्योग तथा वामणज्य के्षत्रिाई प्रवििनका कार्िक्रिहरुिाई  प्राथामििा मिइनेछ । र उि कार्िक्रि संिािन गनि आवश्यक 

िापिण्ड बनाई कार्िन्वर्न गररने छ । 

 तीन िमे्ब अथिमनमतिाई (सरकार,सहकारी र मनजी के्षत्र) अविम्बन गरर सहकारी िािि त आमथिक बृखि र मवकासिा जोि मिइनेछ 

। र्सका िामग आवश्यक िापिण्ड बनाई सहकारी प्रवििन गररनेछ । 

 स्थामनर् सरकारको पहििा िाइक्रो हाइिर ो संिािन गनि आवश्यक मनमत बनाई पहि गररने छ । 



ख) सामालजक िेत्र : 

लशिा : 

 पाँि बर्ि मभत्रिा गाउँपामिकािाई पूणि साक्षार गाउँपामिका घोर्णा गररनेछ । बाि मशक्षा, प्रौढ मशक्षा िगार्त प्रते्यक वािििा  

िाध्यमिक मवद्यािर् मनिािण र सञ्चािनको आवश्यक पहि  गररने छ । 

 मवद्यािर्हरुिाई सुिना प्रमवमध िैत्री बनाउँिै प्राथमिक तह िेखि नै कम्पु्यटर मशक्षािाई अमनबार्ि गिै िैजाने नीमतिाई क्रिश 

कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 प्राथमिक मवद्यािर् िेखि नै अंगे्रजी र नेपािी िुबै िाध्यिबाट गुणस्तरीर् मशक्षा प्रिान गने व्यवस्था मििाइनेछ । 

 सबै मवद्यािर्हरुको संरिना बाििैत्री बनाउने तथा गुणस्तरीर् मशक्षाका िामग आवश्यक कम्पु्यटर िगार्त शैमक्षक सािाग्रीहरु 

र िक्ष मशक्षकहरुको उमित व्यवस्थापन गररने छ । बाििैत्री स्थानीर् शासनको अवधारणा बिोमजि मवद्याथीको पठन पाठनिा 

जोि मिईनेछ । 

 मशक्षािा उतृ्कष्ट नमतजा ल्याउने मवद्यािर्िाई हरेक बर्ि पुरसृ्कत गररने छ । 

 गाउँपामिकाको केन्द्रिा पने गरी मवमभन्न मबर्र्िा स्नातक तह सम्मको मशक्षा मिने गरी क्याम्पस सञ्चािनका िामग प्रकृर्ा अमघ 

बढाईनेछ । 

 प्रामवमधक मबर्र्हरु जसै्त मिमकत्सा, कृमर्, इखन्जनीर्रीङ्ग, पशु मिमकत्सा िगार्तका मबर्र्िा उच्च अध्यर्नको िामग छात्रवृमतको 

िामग सिेत आवश्यक पहि गररनेछ । 

 मवद्यािर् शाखन्त के्षत्र भने्न सरकारको अवधारणिाई र्स गाउँपामिका के्षत्रिा सिेत किाईका साथ कार्िन्वर्न गररनेछ । मवमभन्न 

वाहानािा मवद्याथी, मशक्षक, राजमनमतक ििहरुबाट शैमक्षक हितािको अन्त्य गररनेछ । 

 प्रते्यक विािा कखििा एउटा मवद्यािर्िाई निुना मवद्यािर्को रुपिा मवकास गनि कार्िक्रि िागु गररने छ । 

 शैमक्षक सिानता, गणस्तररर् मशक्षािा एकता, िाईजोगिाई गाउँपामिकाको प्रमतबिता नारािाई कार्ािन्वर्न गनि कार्िक्रि तर् 

गरर कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 शैमक्षक संस्था मभत्र िािक पिाथि,धुम्रपान, नसािु पिाथि प्रर्ोग भएको पाईएिा जररिाना समहत कावािही गररनेछ जंगिुटिाई 

मनरुत्सामहत गररनेछ । राजमनमतिा संिगन भई आफ्नो मजमे्मवारी पुरा नगने मशक्षकिाई आवश्यक कावािही गररनेछ भने 

आस्थाको महसाबिे कुनै पमन मशक्षक किििारीिाई मवभेि गररने छैन । 

स्वास्थ्य : 

 भई रहेको स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तरको स्तरोन्न गिै गाउँपामिकाको प्रते्यक विािा कखििा एक वटा स्वास्थ्य संस्था स्थापन 

गररने व्यवस्था मििाईनेछ भने  गाउँपामिकाको केन्द्रिा मबशेर्ज्ञ सेवा समहतको कखििा २५ वेि क्षिता भएको अस्पताि 

मनिािणका िामग आवश्य प्रकृर्ा अगामि बढाईनेछ । 

 सािुिामर्क अस्पताि र गाउँपामिका स्तरको अस्पतािको मबििा सिन्वर्, िोहोरो रेिरि प्रणािी र 'टेिी िेमिमसन' 'एिहेल्थ' 

जस्ता अत्याधुमनक सूिना प्रमबमधको सिेत प्रर्ोग गरी गुणस्तरीर् स्वास्थ्य सेवा उपिब्ध गराईने छ । सानो स्वास्थ्य सिस्याको 

िामग गाउँपामिका बमहर जानुपने बाध्यताबाट जनतािाई िुखि गराइने छ । 

 गभिवती, सुते्करी तथा नवजात मशशु स्याहार सम्बन्धी समू्पणि सेवाहरु थप गुणस्तरीर् र व्यवखस्थत ढङ्गिे सञ्चािन गररने छन् । 



 झािापिािा, मनिोमनर्ा िगार्तका सरुवा रोगहरुको मनशुल्क उपिार गररनेछ र र्स्ता रोगहरुको उपिारको अभाविा कसैको 

ज्यान जाने छैन् । 

 अत्यामधक रुपिा बढ्िै गएको उच्च रििाप, िििोकी, िधुिेह (िाइबेटीज), क्यान्सर जस्ता नसने रोगको उपरु्ि उपिार, 

रोकथाि र मनर्न्त्रणको बृहत र्ोजना समहत कार्िक्रि सञ्चािन गने र ५ वर्ि मभत्रिा र्स्ता रोगहरुबाट हुने िृतु्यको संयािा ५० 

प्रमतशतिे कमि हुनेछ । 

 आमथिक अभाबका कारण स्वाथ्य सेवाबाट कुनै पमन व्यखि वखित नहुने अवस्था मसजिना गनि बीिा गनि सके्न पररवारिाई 

सािामजक स्वास्थ्य बीिािा सहभागी गराउने र बीिा गनि नसके्न ब्यखििाई राज्यकोर्बाट स्वस्थ्य उपिार गने व्यवस्था गररनेछ 

। 

 स्वास्थ्य केन्द्रहरुिा िरबन्दी अनुसारको किििारीहरु, औजार उपकरण र भौमतक संरिनाको व्यावस्था गरर स्वास्थ्य सेवाको 

गुणस्तर प्रवििन गररनेछ । 

 स्वास्थ्य सेवािा सिमपित भई उतृ्कष्ठ काि गने किििारीिाई पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । भने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहिा मजमे्मवारी 

पुरा नगरी, सिर् पािना मनर्मितताको पािना नगिने िराब आिरण र काििोर किििारी पाईएिा प्रिमित ऐन मनर्ािानुसार 

िखण्डत गररनेछ । 

 व्यखि स्वास्थ्य, पररवार स्वास्थ्य, सिाज स्वास्थ्य हाम्रो गाउँपामिका स्वास्थ्य भने्न नारा िाई अविम्बन गिै र्स गाउँपामिकाको 

सिग्र स्वास्थ्य सिन्धी सुिकहरुिा सुधार गररनेछ । 

संसृ्कलि िथा पर्यटन : 

 गाउँपामिकाको िेग्मा गाउँिा रहेको एमसर्ाको िोस्रो पुरानो भमनएको मिते्र गुम्बा िगार्तका गाउँपामिकाको उच्च िहत्वको 

धमििक तथा संसृ्कमतक िहत्वको के्षत्र संरक्षणका साथै प्रवधिन िामग उमित कार्िक्रि  गररनेछ । 

 िठिखन्दर गुम्बा ििि साकेिा थानहरुिाई बजेट मवमनर्ोमजत गिाि िी.मप.आर.  तर्ार गरेको िाई िात्र रकि मवमनर्ोमजत गने 

मनमत ल्याइने छ । 

 उत्तरे पोिरी, ििु पोिरी सोर्ाङ, नािसामिङको सात तिे झनाि र िाईबेनीिाई आवश्यक संरक्षण गरर पर्िटकीर् के्षत्रको रुपिा 

प्रवधिन गररनेछ । 

 स्थामनर् पर्िटन उद्योगिाई टेवा पुर्ािउन अन्तररक पर्िटन प्रविधनका कार्िक्रि गररनेछ । 

 पुरानो पैिि िागििाई टर ेमकङ िागिको रुपिा मवकास गने मिक्कि सन्दकपुर सम्म टर ेमकङ िागि मनिािण गरी पर्ािटकहरुिाई 

सन्दकपुर आउने जाने प्रवन्ध मििाउने र पैिि िागिका मवमभन्न ठाउँिा पर्िटकहरु बसे्न होि से्ट को व्यावस्थापन मििाईने छ । 

र्सिे पर्िटन प्रवन्धन हुने िात्र नभई गाउँिेहरुको आर्आजिन सिेत हुनेछ 

 र्स गाउँपामिकािा रहेको धामििक र संसृ्कमतक मवमवधतािाई आिुल्य सम्पमत्तको रुपिा मििै धामििक समहषु्णता र सांसृ्कमतक 

रुपान्तरणका िामग जनिेतना िुिक कार्िक्रि संिािन गररनेछ । 

 

 



द्वन्द   व्यवस्थापन मलहिा सशक्तीकरण िथा रोजगारी : 

 सिाजिा रहेका मवमभन्न कारणबाट उत्पन्न िन्दहरुिाई िेिमििाप िािि त अन्त्य गरी सािामजक शाखन्त कार्ि गररनेछ । 

 सािामजक कुरीमत, कुसंस्कार तथा अन्धमवस्वासको अन्त्य गिै िमहिा िामथ हुने महंसा र शोर्ण सिुिरुपिा अन्त्य गररनेछ । 

 पाँि वर्ि मभत्रिा बािमववाह अन्त्य गररनेछ । मवमभन्न पररर्ोजनाहरु संिािन गरर िमहिा तथा मकशोर मकशोरीहरुको मजवन 

उपर्ोगी तथा आर्आजिन सम्बन्धी मसप मवकास गरर सशखिकरण गररनेछ । रोजगारिुिक मसप मवकास र अवसरहरुको िोमज 

गरी वा रोजगारी बढाइने छ । तथा मसप भएको व्यखि वेरोजगार नहुने अवश्था मसजिना गररने छ । 

 बैिेमशक रोजगारिाई सुरमक्षत र व्यवखस्थत र िर्ािमित बनाइने छ । साथै बैिेमशक रोजगारबाट िमकि एको मसप उपर्ोग गरर 

रोजगारीका कार्िक्रि संिािन गररने छ । 

खेिकुद िथा शाररररक व्यार्म : 

 स्वाथ्य रहने सबैभन्दा िहत्वपूणि उपार् हो मनर्मित शाररररक व्यार्ि तथा िेिकुि िानव जीवनको िामग िाभिामर्क हुन्छ । 

त्यसैिे िेिकुिको मवकासका िामग गाउँपामिकाका मवभन्न ठाउँिा िेििैिान तथा िेि सािाग्रीको उमित व्यवस्थापन गररनेछ 

। उपरु्ि स्थानिा सुमवधा सम्पन्न िेििैिान तथा कवििहि मनिािणकार्ि प्राथामिकताका साथ  गररनेछ । 

 हरेक वर्ि गाउँपामिका स्तरको िेिकुि प्रमतर्ोमगता गररनेछ । जसको कारण मवमभन्न िेि प्रमतभा भएका िेिािीहरुको 

उत्पािन हुने र िामनसहरुिाई स्वास्थ्य रहन िद्दत पुगे्नछ । 

 मवमभन्न मवद्यािर्हरुिा अमतररि मक्रर्ाकिापिा जोि मिई िेकुिको मवकास गनि पहि गररनेछ । 

 हरेक विाहरुिा कखििा एउटा सुमवधासम्मपन्न िेि िैिान बनाउने नीमत अनुरुप क्रमिक रुपिा बजेट मवमनर्ोजन गररनेछ । 

 

 

खानेपानी िथा सरसर्ाई : 

 स्वच्छ सिा िानेपानी प्राप्त गने सबैको अमधकार भएकािे हाि सञ्चािनिा रहेको िानेपानी पररर्ोजनाहरुिाई थप 

व्यवस्थापन गररने तथा िानेपानी नभएका समू्पणि ठाउँिा िानेपानी पुराउन जोि मिईनेछ । िानेपानीका िुहान संरक्षण तथा 

पानीको शुखिकरणिाई प्रभावकारी बनाई पानीजन्य रोहरुको पूणिरुपिा मनर्न्त्रण गररनेछ । 

 िुिा मिशािुि के्षत्र घोर्णा भइसकेको हुनािे र्सको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गने तथा स्वास्थ्य वातावरण कार्ि गनि मवशेर् 

कार्िक्रिहरुिाई मनरन्तर सञ्चािन गररनेछ । 

 नर्ाँबजार बजार के्षत्रको िोहोर िैिा व्यवस्थापनको िामग िोहोर मवसिजन केन्द्र (िखम्पङ साइि) थप व्यवस्थापन गररनेछ र 

बजारिाई सिा तथा सुन्दर बनाइनेछ, अन्य के्षत्रको नसि्ने प्रकृमतका िोहोर संकिन गरी उमित व्यवस्थान गने कार्ि सिेत 

र्स वर्िबाट अमघ बढाइनेछ । 

 गाउँपामिका मभत्र रहेको वनजङ्गिको संरक्षण गररने तथा थुम्के के्षत्रिा रहेको िोपउनु्मि रेिपान्डा (हाबे्र) को संरक्षण गने 

िगार्तका जैमवक मवमवधता संरक्षणका कार्िक्रििाई अगािी वढाइनेछ । 



 पूणि सरसिाईका सबै सुिकहरु पुरा गरर र्सै वर्ि र्स िाईजोगिाई गाउँपामिकािाई पूणि सरसिाई उनू्मि गाउँपामिका 

घोर्णा गररनेछ । 

ग) पुबयधार िेत्र : 

 गाउँपामिकाको सिरिुकाि रहेको नर्ाँबजार बजार के्षत्रिाई आगामि िुई वर्ि मभत्र मपि / मप.मस.मस. ढिान गने गरी कार्िक्रि 

बनाईनेछ भने गाउँपामिकाको अन्य बजार के्षत्रिा क्रिश मपि / मप.मस.मस. ढिान गरी आधुमनक सुमवधा सम्पन्न बजारको मवकास 

गररनेछ । 

 गाउँपामिका केन्द्रबाट विा केन्द्र जोि्ने र गाउँपामिकाको उच्च िहत्वकाका सिकहरुिाई उच्च प्राथामिकताका साथ मनिािण 

गने मनमत मिइनेछ । 

 पुविधार तिि का मनिािणामधन संरिनाहरुको गुणस्तर कार्ि गनि मवशेर् अनुगिन गररनेछ । 

 गाउँपामिकाको सेवा प्रवाहिाई एकै ठाउँबाट संिािन गनिको िामग आवश्यक भौमतक संरिना मनिािण गररनेछ । 

 गाउँपामिकाको प्रथि पञ्चवमर्िर् र्ोजना २०७६ - २०८१ अनुरुप  पूवािधार मवकासका  कार्िक्रि तर् गरर कार्ािन्वर् गररनेछ । 

 पूवािधार पिि  सिक, मवि्रु्त, िानेपानी, कार्ाििर्को संस्थागत संरिना, मसिाइ, ढि व्यवस्थापनिाई प्राथमिकतािा राखि बजेट 

मवमनर्ोजन गररनेछ । 

 सिक तिि  गाउँपामिका िेिी सिरिुकाि जोि्ने सिक, विा कार्ाििर्हरु जोि्ने सिक र पर्िटकीर् िहत्वको थुम्के जौवारी 

सिकिाई रणमनमतक िहत्वका सिकका रुपिा अमघ बढाउन मवशेर् व्यवस्था गररनेछ । 

 मवि्रु्त नपुगेका टोिहरुिाई प्राथमिकतािा रािेर मवि्रु्त मवस्तार कार्िक्रि संिािन गररनेछ भने काठको  मवि्रु्तपोिबाट 

सेवा पुगेको के्षत्रिा काठको पोििाई ग्याल्वनाइज खस्टि पोििे मवस्थापन गने कार्िगररनेछ   साथै र्सको िामग सम्बखन्धत 

मनकार्सँग सहकार्ि र िगानीको िामग पहि गररनेछ । 

 कार्ििर् र जनप्रमतमनमध / किििारी आवस के्षत्र  छुटै हुने गरर पूवािधार मनिािणिाई प्राथमिकताका साथ अमघ बढाईनेछ । 

 बजारीकारण / शहरीकरण गनिको िामग नर्ाँबजार,शुक्रबारे, पञ्चिी, शमनश्चरे, सोर्ाङ बजार जस्ता ठाउँिा आधुमनक प्रमवमध, 

सेवा सुमवधारु्ि बजार  वा  Smart Village रुपिा मवकास गररनेछ । भवन आिार संमहता तत्काि कार्ािन्वर्न गरर आिुिुमस 

घर बनाउन प्रमतबन्ध िगाइने छ । राज्यको तिि बाट आवास मनिािण गिाि एक िहि सर्ौ ंपररवारको नीमत अविम्बन गररनेछ । 

र बाँकी भुिण्डिाई कृमर् प्रर्ोजनिा प्रर्ोग गररनेछ । 

 बजार के्षत्रिा मनिािण गररने संरिनािाई व्यवखस्थत गिै घर जग्गा पासको िाप िण्ड तर्ार गरी बजार के्षत्र व्यवखस्थत गिै िमगनेछ 

। 

 बजार के्षत्र तथा साविजमनक जमिन संग जोिीएको घर जग्गाको मसिाररस गिाि के्षत्रिि नापजाँि गररिात्र मसिाररस गने मनमत 

अविम्बन गररने छ । 

 िाईजोगिाई गाउँपामिका जिस्रोतिा धमन रहेकोिे िाइक्रो  हाईिर ो पावर सञ्चािन गनि समकने भएकोिे अध्यर्न अनुसन्धान 

गरी कार्ािन्वर्नका कार्िक्रि अगािी बढाईनेछ । 

 

जिलवद्रु्ि : 



 गाउँपामिकाका सबै गाउँहरुिा मवि्रु्मतकरण गररनेछ । मवि्रु्त नपुगेको विा र टोिहरुिा मवि्रु्त पुराउन प्राथमिकता 

मिइनेछ भने मवि्रु्त पुगेको बस्ती र टोििा आवश्यक ििित सम्भारको व्यवस्था गररनेछ । 

 जिमवि्रु्त उत्पािन हुन सके्न ठाउँहरुको पमहिान गरर सरकार र जनताको संरु्ि िगानीिा जिमवि्रु्त उत्पािन गररनेछ । 

 र्स गाउँपामिका मभत्र जिमवि्रु्त उत्पािन गनि सम्बखन्धत मनकार्िा पहि गरर गाउँपामिकािाई िोिसेमिङ िूि बनाउने 

मिघिकामिन सोिका साथ अमघ बमढनेछ । 

 र्स के्षत्रमभत्र जिमवि्रु्तको संभाव्यता पमहिान गरर जिमवि्रु्तिा बैिेमशक िगानी मभत्राउन पहि गररनेछ । 

 गाउँपामिकाका सबै गाउँहरुिा मवि्रु्िि 

 

घ) बािाबरण िथा लवपद व्यवस्थापन  : 

 मनमज आवािी र सरकारी वनको मसिांकन गने कार्ििाई प्राथमिकतािा राखि क्रिश कार्िक्रि शुरु गररने नीमत मिईनेछ । 

 वातावरण संरक्षण तथा जिवारु् पररवतिन सम्बन्धी कार्िक्रििाई प्राथमिकता मिइनेछ । 

 बमढपमहरो आगिागी जस्ता प्रकोपबाट बच्न मवपि व्यवस्थापनका िामग अत्यावश्यक सािाग्री तथा तामििप्राप्त जनशखि तर्ार 

गररनेछ । तथा मवपि कोर्िाई क्रिश बृखि गिै िमगनेछ । 

 स्थामनर्  वन र वातावरणिाई असर पने प्रजामतका आर्मतत वा हाइमब्रि प्रजामतका रुि  बोट मवरुवािाई मनरुत्सामहत गरी 

स्थामनर् प्रकृमतको वोटमवरुवािाई प्राथमिकता मिई वन संरक्षण संवधिनका कार्िक्रि गने मनमत मिईनेछ । 

 गाउँपामिका स्तरीर् बाटो र मवजुिी बत्तीको तार वररपरर रुि बोट मवरुवािाई हटाइने कानुन बनाइ बाटो मवजुिी बत्ती पोि 

तारिाई सुरक्षीत गने मनमत अबिम्बन गररनेछ । 

 िाईजोगिाई गाउँपामिका िाई लाखस्टक िुि गाउँपामिका घोर्णा गने नीमत अनुरुप कारवाही प्रमक्रर्ा अगािी बढाइनेछ । 

ङ) सुशासन िथा संस्थागि लबकाश : 

 पिामधकारी तथा किििारीहरुको क्षिता मवकास तथा तामिि कार्िक्रि सञ्चािन गररनेछ । 

 राजस्व संकिनका िामग गाउँपामिकाको समू्पणि सम्यन्त्रिाई पररिािन गरर गाउँपामिकाको आन्तररक श्रोत तथा आर्िा बृखि 

गररनेछ । साथै करको िार्रािाई िरामकिो बनाउिै जाने मनती मिइनेछ । 

 पमञ्जकरण सेवा िाई अनिाईन िािि त क्रिश व्यवखस्थत गने कार्ििाई मनरन्तर गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहिा नागररकको सनु्तमष्टको तहिाई अमभवृखि गररनेछ । 

 पररवमतित नर्ाँ संरिना अनुसार जनतािाई पररवतिनको अनुभूमत हुने गरर साविजमनकसेवा प्रवाहिा  नमवनति प्रमवमध र 

पिमतहरुको प्रर्ोग गरी सहज र सरि  रूपिा उपिब्ध हुने व्यवस्था मििाईनेछ । 

 नागररक विापत्र, सूिना अमधकारी, टोकन प्रणािी, गुनासो सुनुवाई संर्न्त्र, साविजमनक सुनुवाई, सािामजक िेिा पररक्षण, घुखि 

सेवा र मवि्रु्मतर् शासन प्रणािीिाई थप व्यवखस्थत गरर साविजमनकासेवा प्रवाहिा प्रभावकाररता ल्याइनेछ । 

 भष्टर िार, अपारिमशि र भष्टर िार जन्य प्रवृमतिाई रोक्न मवशेर् सतिकता अपनाईनेछ । 

 तोकीएका र्ोजना / कार्िक्रिहरु गुणस्तररर् रुपिा सिर्िै सम्पन्न गनि अनुगिन िूल्यांकन कार्ििाई प्राथमिकता मिईनेछ । 



 आर्ोजनाहरु सिर्िा सुरु नगने, उपभोिा समिमतिा अनावश्यक मववाििा अखल्झने र मवकास नै प्रभामवत हुने प्रवृमत िेखिएिा 

त्यस्ता के्षत्रका र्ोजनाहरु  अन्य के्षत्रिा मिईनेछ । 

 मजमे्मवारी पूविक उतृ्कष्ट कार्िसम्पािन गने, अनुशासन, ईिानिाररता र उच्च नैमतक िररत्र भएका किििारीहरुिाई पुरसृ्कत गरर 

प्रोत्साहन गररनेछ भने िराब आिरण र मजमे्मवारी वहन नगने किििारीिाई प्रिमित ऐन कानुन बिोमजि िण्ड सजार्को 

व्यवस्था गररनेछ । 

 उतृ्कष्ट कार्िसम्पािन गने उपभोिा समिमतिाई पुरसृ्कत गरर उते्प्रररत गररनेछ  भने सन्तोर्जनक कार्िसम्पािन नगने 

उपभोिा समिमतिाई िखण्डत गने साथै आगािी वर्ििा उपभोिा समिमतको रुपिा काि गनि बाट बखित गररनेछ । 

 जनताको घरिैिोिा जनप्रमतमनधी भने्न अमभर्ान िािि त जनताका सिस्याहरु सँग मनरन्तर पररमित भई सिाधानको प्रर्ास 

गररनेछ । 

 जनतानै जनाििन भने्न आििशका साथ सेवा प्रवाहिा जनताका आवश्यकता र िाहनािाई मवशेर् जोि मिईनेछ । 

 सूिना पामटि, वेव साईट, साविजमनक सुवाईको िाध्यिबाट जनतािा सूिनाको हक स्थामपत गनि पारिमशि कार्िप्रणािीिाई बढवा 

मिईनेछ । 

 सेवा प्रवाहिाई िर्ािमित र सम्मामनत बनाउन गाउँपामिका र विा कार्ाििर् पररसर धुम्रपान र िध्यपान मनरे्मधत के्षत्र घोर्णा 

गररनेछ । 

 

 

धन्यवाद । 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

 

 

  

माईजोगमाई गाउँपालिकाको उपाध्यि श्री सालवत्रा भट्टराई जू्यद्वारा प्रसु्ति गनुयभएको 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको 

आलथयक वर्य २०७६ / ७७ को 

कार्यक्रम िथा बजेट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माईजोगमाई गाउँपालिका, नर्ाँबजार,इिाम 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

२०७३ 

 

 

सभाबाट स्वीकृि लमलिाः २०७६/०३/१० 

 



िानमनर् सभाध्यक्ष िहोिर्, 

 

 

र्स गररिािर् सभािा र्स िाईजोगिाई गाउँपामिकाको उपाध्यक्षको हैमसर्तिे नेपािको संमवधान कानुन बिोमजि आगािी 

आमथिक वर्ि २०७६ / ०७७ को बजेट प्रसु्तत गरररहँिा गौरव िहशुस गरेको छु । र्स अवसरिा आजको िोकतखन्त्रक 

गणताखन्त्रक  शासन व्यवस्था र  राजनीमतक तथा सािामजक रुपान्तरणका मनमित्त आफ्नो अिूल्य जीवन बमििान गनुिहुने ज्ञात 

अज्ञात िहान शमहिहरु प्रमत हामििक श्रिानञ्जिी अपिण गििछु । साथै वेपत्ता तथा घाइते र्ोिाहरु र वहाँहरुको पररवार जन 

िगार्त आि गाउँबामसिा हामििक सम्मान प्रकट गनि िाहन्छु । 

 

“िाईजोगिाई गाउँपामिकाको आह्वान जनश्रि र जनसहभामगताको सम्मान” भने्न नाराका साथ मवकासिा उच्च 

जनसहभागीताका साथ सिृि गाउँपामिका बनाउने हाम्रो धे्यर् रहेको छ । 

 

२०७४ साि अर्ाढ २९ गते गठन भएको िाईजोगिाई स्थामनर् सरकार मवमभन्न अनुभवहरु संगालै्द िाईजोगिाई 

गाउँपामिकाको वृहत्तर मवकासका िामग अमघ बमढरहेको छ । नर्ाँ शासन व्यवस्था नर्ाँ संरिना नर्ाँ अनुभवको बाबजुि र्स 

िाईजोगिाई स्थामनर् सरकारिे तेस्रो वर्ििा प्रवेशको संघारिा िाईजोगिाई गाउँपामिकाका िामग तेस्रो वामर्िक बजेट तथा 

कार्िक्रि प्रसु्तत गने अवसर प्राप्त भएको छ । जनप्रमतमनमध बाहामि भएपमछ १ वटा वामर्िक बजेट तथा कार्ािक्रि सिि 

रुपिा कार्ािन्वर्न भएको छ भने िािु आ.व.को बजेट तथा कार्िक्रि कार्ािन्वर्नको अखन्ति िरणिा छ ।  

 

र्स मवििा िाईजोगिाई स्थामनर् सरकारिे मिगोमवकासको मनमित्त आर्ोजनहरुको मि.पी.आर. तर्ार गने, मवकास र्ोजना 

तर्ार गने कार्िको थािमन गरेको छ साथै वास्तमवक तथ्याङ्किा आधाररत भएर िाईजोगिाई गाउँपामिकाको प्रथि पञ्चवमर्िर् 

र्ोजना २०७६ – ८१ तर्ार गरर िागु गरेको छ । र्सै पञ्चवमर्िर् र्ोजना, केखन्द्रर् र्ोजना  र प्रिेशको र्ोजनाहरु सँग तािम्यता 

राख्िै  साथै जनताका आवश्यकता िाहानािाई िध्यनजर गिै आगामि आमथिक वर्ि २०७६/ ०७७ का िामग बजेट तथा 

कार्िक्रि तर्ार गररएको छ । 

 

अब म र्स माईजोगमाई गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को बजेट िपलसि बमोलजम प्रसु्ति गनय गईरहेको छु । 

िाईजोगिाई गाउँपामिकाको आ.व २०७६/०७७ को कुि बजेट ३६ करोि ५४ िाख ३२ हजार िधे्य िािु ििि तिि  ५ 

करोि ३० िाख , सशति अनुिान तिि  १५ करोि ८६ िाख, र पंुजीगत ििि तिि  १५ करोि ३८ िाख ३२ हजार  मबमनर्ोजन 

गररएको छ । 

पँुजीगत ििि तिि  कुि मवमनर्ोमजत बजेटको आमथिक मवकास तिि  ९.१२ प्रमतशत, सािामजक मवकास तिि  १७.८७ प्रमतशत, 

पूवािधार मवकास तिि  ५६.९७ प्रमतशत, वन, वातावरण तथा मवपि व्यवस्थापन तिि  ३.२५ प्रमतशत, संस्थागत मवकास, सेवा 

प्रवाह र सुशासन तिि  ५.९४ प्रमतशत बजेट ििि हुने गरर र्ोजना तथा कार्िक्रि तर्ार गररएको छ ।  

र्स वर्ि िुयतिः सिक, िानेपानी,  मसंिाई र भवन मनिािण िाई उच्च प्राथमिकतािा रािीएको छ साथै विा कार्ाििर् र 

गाउँपामिकाको केन्द्र जोि्ने िुय सिकहरुिा कखििा ५५ िािका िरिे बजेट मवमनर्ोजन गररएको छ भने विा स्तरीर् 

सिक र्ोजनाहरुिा कखििा ४ िािका िरिे बजेट मवमनर्ोजन गरेको छ । र्स वर्ि समू्पणि विा कार्ाििर् भवन मनिािण 

सम्पन्न हुने गरी बजेट मवमनर्ोजन गररएको छ । 



माननीर् अध्यि जु्य िथा सदस्य जु्यहरु, अव म लवर्र्गि िेत्र िर्य को बजेट प्रसु्ति गनय गईरहेको छु । 

आलथयक लवकास िेत्र : 

 कृमर् उत्पािनिा आधुमनमककरण मवमवमधकरण र व्यवसामर्करण गिै कृमर् पेशािाई प्रिुि आमथिक आधारको रुपिा 

मवकास गररनेछ । कृमर् के्षत्र अन्तगित मबउमवजन मवतरण कार्िक्रि, कृर्कहरुको क्षिता मवकास कार्िक्रि, कृर्क 

सिुहहरुिाई कृमर् सम्बखन्ध औजार उपकरण मवतरण कार्िक्रि र निुना अिैिी,अिुवा र अकबरे िुसािनी उत्पािन 

कार्िक्रि तथा पशु मवकास कार्िक्रि सिेतको िामग एकिुष्ट रु. ७० िाि मवमनर्ोजन गरेको छु ।  मवर्र्गत 

कार्ाििर्हरुसँग सिन्वर् गरी थप कार्िक्रिहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

 

 कुमटर उद्योग सञ्चािनको िामग आर्ोजनागत अनुिान  तथा उद्यिमशिता सम्बखन्ध मसप मवकास कार्िक्रिको िामग 

एकिुष्ठ ८ िाि ३२ हजार मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 

 पर्िटन प्रवििनका िामग नर्ाँबजार गुम्बाको संरक्षण तथा प्रवििन, प्याङ्ग गुम्बा मनिािण, गुरुङ्ग गुम्बा मनिािण र बािागूरु 

मशवािर् िखन्दरिा वेि मवद्याश्रि मनिािणका साथै थुम्के िहोत्सव, ििुपोिरी पर्िटन के्षत्र संरक्षण, ि.ि. गुपे्तश्वर 

कािीिाई धाि प्रवधिनको िागी एकिुष्ठ रु. ४० िाि मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 

 सहकारीको मसिान्त ििि अनुसार सहकारी सञ्चािन व्यवस्थापन र शसखिकरण कार्िक्रिका साथै सहकारी सञ्चर्, 

प्रशोधन, वजारीकरण र रोजगारिूिक किकारिाना सिेत स्थानीर् सम्भाव्यताको आधारिा आर्ोजनागत अनुिान 

कार्िक्रिका िागी  साथै जनताहरुको मबििा बैमकंङ पहँुि पुर्ािउने उिेश्यिे मवमत्तर् साक्षरता तथा बैमकंङ 

कार्िक्रिको िामग एकिुष्ठ रु. १२ िाि मवमनर्ोजन गरेको छु ।  

सामालजक लवकास िेत्र : 

 

 मशक्षािाई िाईजोगिाई गाउँपामिकाको मवकास र सिृखिको आधारको रुपिा मिइनेछ । र्स वर्ि मवद्यािर्को 

भौमतक पुवािधार भन्दा शैमक्षक के्षत्रिा क्षिता मवकासका कार्िक्रिहरु, मशकाई प्रमशक्षण हामजरी जवाि प्रमतर्ोमगता, 

मवद्यािर् मभत्र पोशाक एकरुपता कार्िक्रिका साथै मवद्यािर् घेरावारा जस्ता कार्िक्रिहरुको िामग  एकिुष्ठ रु. ४० 

िाि  मवमनर्ोजन गरेको छु । मशक्षा सम्वन्धी थप कार्िक्रिहरु मवर्र्गत कार्ाििर्बाट सिेत हस्तान्तरण भई थप 

हुनेछन् । 

 

 स्वास्थ्य नै िामनसको िहत्वपूणि धन हो भने्न िुि ििििाई र्स गाउँपामिकािे अनुशरण गनेछ । र्सका िामग स्वास्थ्य 

केन्द्रहरुिा आवश्यक सािाग्रीहरुको व्यवस्थापन कार्िक्रि, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको ििित संभार र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर 

प्रवििन अन्तगित अत्यावश्यक और्मध िररि जस्ता कार्िक्रिहरु सञ्चािन गररनेछ । र्ी कार्िक्रिहरुको िामग एकिुष्ठ 

रु. ३० िाि मवमनर्ोजन गरेको छु ।  

 

 िानेपानी तथा सरसिाई सेवािाई प्रवििन गनि गाउँपामिकाबाट मवशेर् जोि मिइनेछ । र्सका िामगे, विास्तरिा 

िानेपानीको ििित तथा व्यवस्थापन कार्िक्रि साथै र्सै वर्ि गाउँपामिकािाई पूणि सरसिाई उनु्मि गाउँपामिका 

घोर्णा गने गरी  कार्िक्रि सञ्चािन गररनेछ । र्ी कार्िक्रिहरुको िामग एकिुष्ठ रु.  १ करोि ६ िाि  मवमनर्ोजन 

गरेको छु । 

 

 इिाि मजिाकै पमहिानको रुपिा रहेको िाईवेनी मशवािर् धािको प्रवििन गनि िाईवेनी मशवािर् िखन्दर मवकास 

गुरुर्ोजना मनिािण, साकेिा थान मनिािण, िुगाि िखन्दर मनिािणका िामग एकिुष्ठ रु. १० िाि हजार मवमनर्ोजन गरेको 

छु ।  

 

 गाउँपामिकािा के्षत्रिा िेिकुिको प्रवििन र मवकासका िागी िेिकुि कार्िक्रि संिािनिाई प्राथमिकता मिईनेछ 

। िेिकुि  कार्िक्रि अन्तगित एकिुष्ठ  रु. १५ िाि मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 



 र्स गाउँपामिकािा रहेका िमहिा, आमिवासी जनजाती, िमित, बािबामिका , जेष्ठ नागररक,  अपाङ्ग.र 

मसिान्तकृतहरुिाई िमक्षत वगिहरुको रुपिा मििै मर्नीहरुको शसखिकरणका िामग मसप मवकास, आर्आजिन तथा 

रोजगारिुिक कार्िक्रिहरु संिािन गनि  एकिुष्ठ  रु. ७४ िाि  मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 

 स्थानीर् तहको घोर्णासँगै पुवािधार मवकासिा मतव्रता मिनु अमतआवश्यक िेखिएको छ । तसथि पूवािधार  मवकासको 

िामग स्थामनर् सिक तथा पुिको के्षत्रिा मतब्र गमतिा मवकास गने गरी र्स वर्ि िुयत बजेट मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 

नर्ाँबजार बजारके्षत्र मप.मस.मस. ढिानका िागी रु १ करोि ७० िाि,  इ.न.पा ब्रजिेमव हामत्तटार शुक्रबारे मिते्र 

नर्ाँबाजर सिकको िागी रु ७५ िाि, नर्ाँबजार साविजमनक शौिािर् शमनश्चरे विा कार्ाििर् सु.न.पा. सिक 

िण्डको िागी रु ५५ िाि , नर्ाँबजार प्याङ्ग पंििी इङ्िा सिक को िागी रु ५५ िाि, स्याि ढुङ्गा सरस्वमत िा.मव. 

सोिगोिाई हरािपािा बििार्ागोिाई कृष्णगोिाई मपङ्गगोिाई अिििेपुि इ.न.पा सिक रु ५५ िाि मवमनर्ोजन 

गरेको छु भने गत आ.व. िा िररि गरेको हेव्वी इखक्वपे्मन्ट सञ्चािन तथा ििितका िामग रु ५० िाि र पुि तथा झोिुङे्ग 

पुि ििित मनिािण साझेिारीका िामग रु १० िाि गरी जम्मा स्थामनर् सिक पुि तथा झोिुङे्गपुि तिि  विा स्तरीर् 

बाटोहरु सिेत गरी एकिुष्ठ रु ४ करोि ७४ िाि मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 

 गाउँपामिकािा  के्षत्रिा कृमर् उत्पािनिा वृखि गनि मसंिाईको भरपिो व्यवस्था गररनेछ । र्सको िामग विास्तरीर् 

मसंिाई ििित सुधार कार्िक्रिको िामग रु. ३४ िाि मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 

 स्थामनर् तहको घोर्णा संगै संस्थागत  संरिनाहरुको आवश्यकतािाई िध्यनजर गिै गाउँपामिका अन्तगित विा नं. 

१ को विा कार्ाििर् भवन मनिािण, विा नं. ४ को विा कार्ाििर् भवन मनिािण मनरन्तरता मििै विा नं. ३ को विा 

कार्ाििर् भवन तिा थप तथा विा नं. २ र ६ को विा कार्ाििर् भवन मनिािण  क्रिागत रुपिा मनिािण गररनेछ । 

साथै अिर कल्याण िा.मव.िा तामिि हि मनिािण गररनेछ । र्ी कार्िहरुको िामग एकिुष्ट  रु. १ करोि ३५ िाि   

मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 

 गाउँपामिकाका समू्पणि विाहरुिा मवि्रु्त मवस्तार गरर र्स गाउँपामिकािाई मवि्रु्मतर् पहँुि पुगेको गाउँपामिकाको 

रुपिा मवकास गने मिघिकामिन सोिका साथ अगािी बमढनेछ । र्स आ.व िा गाउँपामिका के्षत्रका मवमभन्न विाहरुिा 

मवि्रु्त मवस्तार र ििित कार्िक्रिको िामग एकिुष्ट रु.  ५० िाि मवमनर्ोजन गरेको छु । थप कार्िक्रिका िामग 

सम्बखन्धत मनकार्िा पहि गररनेछ । 

 

 

 वातावरमणर्  संरक्षण र   मवपि व्यवस्थापन जस्ता कार्िक्रिहरुिाई िध्यनजर गिै वन तथा भु-संरक्षणका िामग रु 

२० िाि, वातावरण संरक्षण जिवारु् पररवतिन सिेतना कार्िक्रिका िामग रु २ िाि मवमनर्ोजन गरेको छु भने प्याङ 

पञ्चिी, शमनश्चरे र शुक्रबारे जस्ता बजारिा ढि व्यवस्थापन का िामग रु २१ िाि मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 र्स गाउँपामिकाको के्षत्रिा हुने मवपि सम्वखन्ध कार्ििाई व्यावखस्थत गनिका िामग मवपि व्यवस्थापनका िामग सिेतना 

तामिि तथा मवपि उद्दार सािामग्र िररि र जि उत्पन्न प्रकोप मनर्न्त्रण कार्िक्रिका िामग एकिुष्ठ रु. ७ िाि 

मवमनर्ोजन गरेको छु । 

 

  गाउँपामिका बाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहको पिमतिा  सुधार गने, जनताको घर िैिोिा सेवा प्रवाहको पहँुि पुराउन 

घुखि सेवा संिािन गने, गुनासो सुनुवाई संर्न्त्र मनिािण गने जस्ता सुशासन कार्ि गने कार्िक्रि तथा किििारी / 

पिामधकारी तामिि अविोकन भ्रिण, न्यामर्क समिमतका िामग क्षिता मवकासका कार्िक्रि पमञ्जकरण व्यवस्थापन 

कार्िक्रि गने गरर कार्िक्रिहरु संिािन गररनेछ । र्ी कार्िक्रिको िामग एकिुष्ट रु. ३६ िाि ५० हजार  मवमनर्ोजन 

गरेको छु । 

 

 गाउँपामिका र अन्तगितका विा कार्ाििर्हरुिा पँूजीगत सािानहरु जसै्त िमनििर,  िेमसन औजार आमिको व्यवस्था 

गनि, पँूजीगत अनुसन्धान तथा परािशि सेवाकािामग एकिुष्ठ रु ५५ िाि मवमनर्ोजन गरेको छु । 



 आमथिक श्रोतको सुमनमश्चतता नै मवकासको सुमनमश्चतता भने्न िूि धेर्का साथ ऐन मनर्ि बनाई र्स वर्िबाट स्थामनर् 

मवकास कोर्  सञ्चािन गने गरी रु ५ िाि मवमनर्ोजन गरेको छु । भने अन्य मवकास साझेिार मनकार्हरु सँग 

साझेिारीिा काि गने गरी सिपुरक कोर्िा  एकिुष्ट रु. १ करोि  मवमनर्ोजन गरेको छु ।  

 

सिस्याहरु धेरै छन् सबैको एकैपटक सिाधान संभव छैन र हुन पमन सकै्दन । वतििान वसु्तगत र्थाथि धरातििा उमभएर 

िुनौमतहरुको सािना गनि हािी सबै कमटबि, प्रमतबि र एकताबि बनौ ँ। उज्जि भमवष्य मनिािणको िामग आशावािी बनौ ँ।  

 

अन्तिा, हािी राज्य पुनिसंरिना अन््रतगत अत्यन्त नर्ाँ व्यवस्थाको अभ्यासको क्रििा छौ । र्ो संक्रिणकामिन सिर्िा 
हािी जमत िेहनेत र पररश्रिका साथ अगािी बढ्छौ त्यमत नै संक्रिणकाि िाई मछटो अन्त्य गरर िाईजोगिाई 
गाउँपामिकािाई मवकास र सिृखिको पथिा अगामि बढाउन सिि हुन्छौ भने्न िैिे मवश्वास मिएको छु । र्स 
ऐमतहामसक र अभूतपूवि पररवतििाई संस्थागत गनि र्स िाईजोगिाई गाउँपामिकािा मक्रर्ामशि राजनीमतक ििहरु, 

नागररक सिाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, वुखिजीमव, मवकास पे्रिी, संिार जगत, आि जनताको साथ र 
सहर्ोगको र्स गाउँपामिका ठुिो अपेक्षा गििछ । 

आिनो बजेट र नीमत र्ोजना आिै तजुििा गरर मवकासको गमत र मिशा तर् गने हम्रो र्ो ऐमतहामसक अवसर र 
िुनौमत पमन हो । र्ो नीमत तथा बजेट मनिािण कार्ििा सुरु िेखि नै  आिनो बुखि मववेक र पररश्रििे सहर्ोग 
गनुिहुने प्रिुि प्रशासमकर् अमधकृत, गाउँकार्िपामिकाका समू्पणि सिस्यहरु, सरोकारवािा वगि र किििारी मित्रहरुप्रमत 
मवशेर् आभार प्रकट गििछु । 

 

धन्यवाद  ! 

 

श्री सालवत्रा भट्टराई 

उपाध्यक्ष 

िाइजोगिाइ गाउँपामिका इिाि 

मिमत २०७६/३/१० 

 

 

 

 

 

 



खण्ड ३ : अनुसूचीहरु 

अनुसूिी १ : आर् व्यर्को मववरण 

अनुसूिी २ : राजस्व तथा अनुिान प्राप्तीको अनुिान 

अनुसूिी ३ : व्यर् अनुिान 

अनुसूिी ४ : मवत्तीर् व्यवस्था अनुिान 

अनुसूिी ५ : कार्िके्षत्रगत व्यर् अनुिान 

अनुसूिी  : कार्िरत गैससहरुको मववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माईजोगमाई गाउँपालिका 

आर् व्यर्को लववरण 

आ.व.२०७६/७७ 

    अनुसूिी-१ 

    रु. हजारिा 

शीर्यक 

आ.व. 

२०७४/७५ 

को र्थाथय 

आ.व. 

२०७५/७६ 

को संशोलधि 

अनुमान 

आ.व. २०७६/७७ को 

अनुमान 

आर्ाः २९२९४७.११ ३४२५०१.०० ३६५४३२.०० 

  राजस्वाः ३२१६.५० ६११८५.०० ७८०६०.०० 

  आन्तररक राजस्व ३२१६.५० ३८००.०० ५०००.०० 

  राजस्व बाँििाँिबाट प्राप्त रकि ०.०० ५७३८५.०० ७३०६०.०० 

  अन्य आर्  ०.०० ०.०० ०.०० 

  अन्तर सरकारी लविीर् हस्तान्तरण २८००६२.५५ २२४३१६.०० २५७३७२.०० 

  
नेपाि सरकारबाट प्राप्त मवमत्तर् सिामनकरण 

अनुिान 
१५२०००.०० ८०७००.०० ९१८००.०० 

  नेपाि सरकारबाट प्राप्त शसित अनुिान ८७०६७.७५ १४०३००.०० १५८६००.०० 

  अन्य अनुिान ४०९९४.८० ०.०० ०.०० 

  प्रिेश सरकारबाट प्राप्त सिामनकरण अनुिान २२००.०० ३३१६.०० ६९७२.०० 

  वाह्य श्रोत १०४६.७४     

  जिा सिन्वर् समिमत ८१९.७९ ०.०० ०.०० 

  करुणा िाउणिेशन नेपाि १२९.९५ ०.०० ०.०० 

  अपांग सिन्वर् समिमत ९७.०० ०.०० ०.०० 

  अन्तर स्थानीर् तहबाट प्राप्त ० ०.०० ०.०० 

  जनसहभालगिााः ०.०० ०.०० ०.०० 

  नगि सहभामगता ०.०० ०.०० ०.०० 

  श्रि तथा वसु्तगत सहार्ता ०.०० ०.०० ०.०० 

  धरौटी आर् १५९.३२     

  गत बर्िको नगि िौज्दात अल्या  ६२६२.०० ५७०००.०० ३००००.०० 

व्यर्ाः २३२१४६.५५ ३४२५०१.०० ३६५४३२.०० 



  िािु ििि १६८२०४.६८ २०१४८५.०० २११६००.०० 

  पँूमजगत ििि ६३८०६.८७ १४१०१६.०० १५३८३२.०० 

  धरौटी मिताि १३५.००     

बजेट बचि (+)/नू्यन (-) ६०८००.५६ ०.०० ०.०० 

     

लविीर् व्यवस्था ०.०० ०.०० ०.०० 

  खुद ऋण िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

  ऋण िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

  ऋण िगानीको सावाँ मिताि प्राप्ती (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

          

  खुद शेर्र िगानी ०.०० ०.०० ०.०० 

  शेर्र िगानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

  शेर्र मबक्रीबाट िगानी मिताि प्राप्ती (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

          

  खुद ऋण प्राप्ती ०.०० ०.०० ०.०० 

  ऋणको साँवा भुिानी (-) ०.०० ०.०० ०.०० 

  ऋण प्राप्ती (+) ०.०० ०.०० ०.०० 

     

अन्धन्तम बजेट बचि (+)/नू्यन (-) ६०८००.५६ ०.०० ०.०० 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



राजस्व िथा अनुदान प्रान्धप्तको अनुमान 

आ.व. २०७६/०७७ 

    अनुसूिी : २ 

    रु. हजारिा 

शीर्यक 

आ.व. 

२०७४/०७५ 

को र्थाथय 

आ.व. 

२०७५/०७६ 

को 

संशोलधि 

अनुमान 

आ.व. २०७६/०७७ 

को िक्ष्य 
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कार्िक्रि      १८०.००               

१० 

मवउ मवजन िरीि 

तथा मवतरण 

कार्िक्रि     २४०.००               

११ 

अकवरे िुसािनी 

उत्पािन कार्िक्रि      १२०.००               

१२ 

िाइवेनी कृर्ी 

प्रिशिनी िेिा      १६०.००               

१३ 

धान मिवस तथा 

उतृ्कष्ठ कृर्किाई 

पुरस्कार मवतरण 

कार्िक्रि     १५०.००               

  पशु     ३०००.०००               

  गाउँपालिका स्तरीर्  ३०००.०००               

१ पशुमवकास कार्िक्रि     १२००.००               

२ 

पशु आहारा मवकास 

कार्िक्रि     ४००.००               

३ पशु प्रसार कार्िक्रि     ५००.००               

४ पशु उपिार सेवा     ६००.००               

५ 

पशु स्वास्थ्य मनर्िन 

कार्िक्रि     २००.००               



६ रोग मनिान सेवा     १००.००               

७ 

पुश हाटबजार 

व्यवस्थापन                      

  

उद्योग िथा 

वालणज्य     ८३२.०००               

  गाउँपालिका स्तरीर्  ८३२.०००               

१ 

नर्ाँ कुमटर उद्योग 

सञ्चािनको िामग 

आर्ोजनागत 

अनुिान     ७००.०००               

२ 

कुमटर उद्योग र 

उद्यिशीिता मबकाश 

सम्बखन्ध मसप मवकाश 

कार्िक्रि     १३२.०००               

  पर्यटन     ४०००.०००               

  

गाउँपालिका 

स्तरीर्      ४०००.०००               

१ 

पर्िटमकर् के्षत्र थुम्के 

िहोत्सव कार्िक्रि     ५००.०००               

२ 

सङ्गाछोमिङ्ग गुम्बा 

पुनमनििािण      १०००.०००               

३ 

बािागुरु वेि 

मवद्याश्रि मनिािण      ५००.०००               

४ प्याङ्ग गुम्बा मनिािण      ५००.०००               

५ 

ििुपोिरी पर्िटमकर् 

के्षत्र संरक्षण     ५००.०००               

६ 

ि.ि. गुपे्तस्वर 

कािीिाई धाि 

पर्िटन प्रवििन     ५००.०००               

७ गुरुङ्ग गुम्बा मनिािण      ५००.०००               

  सहकारी     २०००.०००               

  गाउँपालिका स्तरीर्  २०००.०००               



१ 

सहकारी संस्था 

अनुगिन कार्िक्रि     १५०.०००               

२ 

सहकारी कानुन तथा 

मिग्दशिन बिोमजि 

संस्थाहरुको 

स्थानीर्करण  तथा 

पुनरगठन प्रमशक्षण / 

सिेतना      १५०.०००               

३ 

मनखिर् संस्थाहरुको 

िताि िारेजी तथा 

मवगठन     ५०.०००               

४ 

सहकारी संिर्, 

प्रशोधन, 

बजारीकरण र 

रोजगारिुिक कि 

कारिाना सिेतका 

स्थानीर् सम्भाव्यता 

का आधारिा 

आर्ोजनागत 

अनुिान     ११६०.०००               

५ 

सहकारी संस्थाका 

अध्य्क्क्ष तथा 

व्यवस्थापकहरु िाझ 

िौिामसक 

अन्तरमक्रर्ा     २१०.०००               

६ 

सहकारी व्यवस्थापन 

तामिि      १५०.०००               

७ 

सहकारी िेिापािन 

तामिि     १३०.०००               

  लविीर् िेत्र     २००.०००               

१ गाउँपालिका स्तरीर्  २००.०००               

  

मवत्तीर् साक्षरता तथा 

सिेतना कार्िक्रि     २००.०००               

  सामालजक लवकास     २७५००.०००             १७.८७७ 



  लशिा     ४०००.०००               

  गाउँपालिका स्तरीर्  ४०००.०००               

१ 

कक्षा ५, ८ को 

गाउँपामिका स्तरीर् 

परीक्षा सञ्चािन ििि     २००               

२ 

सामहखत्यक तथा 

संसृ्कमतक कार्िक्रि     १००               

३ 

अंगे्रजी, गमणत, 

मवज्ञान प्रमशक्षण 

५/५मिने तामिि      ४००               

४ 

वाि मव.का. सहर्ोमग 

कार्िकतािको ५ मिने 

अध्यापन सम्बखन्ध 

क्षिता मवकास 

तामिि     १५०               

५ 

विा गत १-५कक्षाको 

हामजरर जवाि 

प्रमतर्ोमगता(प्रमत विा 

२० हजारका िरिे)      १६०               

६ 

सम्मान तथा पुरस्कार 

मव.व्य.स.,वद्याथी 

,मशक्षक तथा मशक्षा 

के्षत्रिा मवमशष्ट 

र्ोगिान पुर्ािउने 

सिाजसेमव     २००               

७ 

अन्तर मवद्यािर् 

भमिवि तथा 

िुटबि र एथ्िेमटक्स 

िेि     १००               

८ 

सरस्वती िा.मव. 

सोर्ाङ्ग पुरानो भवन 

रङरोगन तथा 

िमनििर ििित      २००               



९ 

आ.मव.मशक्षकहरुिाई 

१५ मिने आधारभूत  

computer तामिि        ४००               

१० मवद्यािर् अनुगिन     १४०               

११ 

प्र.अ.,मव.व्य.स., 

मश.अ. संघ बैठक 

तथा भेिा विा गत 

तथा गाउँपामिका 

स्तरको(िामसक 

प्र.अ. बैठक)     २००               

१२ 

मशक्षािा नवनति 

प्रमवमधको प्रर्ोग 

सम्वखन्ध तामिि     १००               

१३ 

 शैमक्षक तथ्यांक 

संकिन र प्रिशिन / 

फ्ल्याक्स मप्रन्ट     ५०               

१४ 

सारिा आ.मव.  

घेराबारा 

िाईजोगिाई १ 

संिाबुङ्ग     ५०               

१५ 

मवद्यािर् मभत्र 

पोसाक एकरुपता 

कार्िक्रि ( स.का. 

पोसाक भत्ता / 

मवद्यािर् 

किििारीिाई पोसाक 

)     ५००               

१६ 

मशि िेमव आ.मव. 

िाईजोगिाई ५ ििित 

तथा िमनििर मनिािण     १००               

१७ 

पाँि वटा आ. मव. 

शैमक्षक सािाग्री 

व्यावस्थापन      २००               

१८ 

हामत्तटार आ.मव. 

घेराबारा 

िाईजोगिाई - ४     १००.०००               



१९ 

सप्तकािी आ.मव. 

घेराबारा तथा मवि्रु्त 

जिान िाईजोगिाई 

- २     ७५.०००               

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

माईजोगमाई गाउँपालिका र्ोजना बैंक 
क्र.स. र्ोजनाको नाम   कैलर्र्ि 

गाउँपालिका स्तरीर् 

१ मिक्कि  - नर्ाँबजार- सोर्ांग -कटुसे - इ.न.पा. सिक     

२ इ.न.पा. -  बज्रिेवी - हामत्तटार - शुक्रबारे - नर्ाँबजार सिक     

३ नर्ाँबजार - प्याङ्ग - पञ्चिी - इङ्गिा  सिक     

४ नर्ाँबजार साविजमनक शौिािर् - शमनश्चरे - विाकार्ाििर् - सु.न.पा. सिक     

५ सु.न.पा. - पे्रिेजंुग - घुिाउने - हात्तीटार - बज्रिेमव - इ.न.पा.  सिक     

६ नर्ाँबजार - थुम्के - जौबारी - िेघिा  सिक     

७ स्यािढंुगा - विा कार्ाििर् हँुिै अिििेपुि - इ.न.पा. सिक     

८ गा.पा. केन्द्रिा २५ शैर्ाको अस्पताि मनिािण     

९ गा.पा. केन्द्रिा स्नातक सम्मको मशक्षण संस्था संिािन गनि आवश्यक पूवािधार मवकास     

१० गा.पा. कार्ाििर्को िामग भवन मनिािण     

११ नर्ाँबजार आधुमनक सुमवधा सम्पन्न सहरी मवकास र्ोजना     

१२ िाईजोगिाई वृहत िानेपानी र्ोजना     

१३ िाईजोगिाई ल्याण्ड मिल्ड साइट मनिािण     

१४ बािागुरु िेि िैिान मनिािण     

१५ भुमि सुधार तथा कृमर् मवकास पररर्ोजना     

१६ िाईबेनी- शुक्रबारे - थुम्के - जौबारी हँुिै िेघ्मा पिर्ात्रा िागि मवकास पररर्ोजना     

१७ वन तथा वातावरण सम्रक्षण तथा मिगो मवकास कार्िक्रि     

१८ गा.पा. के्षत्रको मशक्षा के्षत्र सुधार पररर्ोजना     

  विाबाट लसर्ाररस भई आएका र्ोजनाहरु     

१९ मशविाई िा.मव. बहुतिे भवन मनिािण    ८० िाि 

२० शंिाबुङ आ.मव. घेरावारा 

विा नं. 

१ १० िाि 

२१ सुनारगाउँ िुहान भई िप्सीवोटे िानेपानी र्ोजना ।   २० िाि 

२२ ज्ञानोिर् िा मव बहुतिे पक्की भवन मनिािण   ५० िाि 

२३ पाठक िोल्सा िुहान गरी पे्रिेजुङ िानेपानी र्ोजना    १ करोि 

२४ िीर्ावारी िोल्सी िुहान गरी काफे्लगाउँ पाठक गाउँ िानेपानी र्ोजना    ५० िाि 

२५ ज्योती स्पोमटङ क्लब रंगशािा मनिािण     ५० िाि 

२६ शारिा आ मव घुिाउने िेििैिान    

विा नं. 

४ २० िाि 

२७ हामत्तटार आ मव पुवािधार मनिािण   

विा नं. 

४ २० िाि 

२८ नेपाि ज्योमत आमव भौमतक पवािधार     १ करोि 

२९ स्वास्थ्य िौकी स्थापना नौिेगाउँ       

विा नं. 

४ १ करोि 



३० कािीिोिा िुहान गरी टोि नं ५ िानेपानी र्ोजना    

विा नं. 

५  ५० िाि 

३१ वोजेनी िानेपानीको  मिमपआर तर्ार  तथा मनिािण    २० िाि 

३२ टोि नं.  ५ को मवकासे मसंिाई कुिो ििित  

विा नं. 

५ २० िाि 

३३ कुिुङ गाउँ भािुिोप िानेपानी मनिािण    २० िाि 

३४ ििाटे िानेपानी ििित तथा मवस्तार कार्िक्रि  

विा नं. 

६ १ करोि 

३५  भािु आहाि मसगारे िानेपानी मनिािण    १ करोि 

३६ प्याङ िामव घेरावारा  

विा नं. 

६  २० िाि 

३७ शंिबुङ जोगिाई िोिा रुपेटार िोटरबाटो मनिािण तथा ििित   

विा नं. 

१  ६० िाि 

३८ मत्रपि आर सिक बाट बसे्नत गाउँ हँुिै िोमपिकि  जोरिकि  जोिने सिक   ५० िाि 

३९ भोटे साँघु संिबुङ गुरुङ गाउँ हँुिै िप्सी वोटेबाट मिक्कि नर्ाँबजार िुि सिक जोिने सिक 

विा नं. 

१ ६० िाि 

४० सवेिोिा रसाईिी गाउँ के्षत्री िाँिा मसंिाई आर्ोजना  

विा नं. 

१ १५ िाि 

४१ सिक बमत्त बजार के्षत्र  गुम्बा र िखन्दर सम्म  

विा नं. 

१  १५ िाि 

४२  शमनश्चरे विा कार्ाििर् ज्योती आ मव मभते्त   धोते्र अक्कर िेवी थान हँुिै तारे िढेिी  िेग्मा  

विा नं. 

२  ५०िाि 

४३ जोगिाई िोिा मवजुवा गाउँ धारेगाउँ मसंहिेवी आ मव  हँुिै कठेत गाउँ थुम्के   

विा नं. 

२  ४० िाि 

४४ 

सुर्ोिर् न पा भोटेसाँघु िोले्म पुछारिेखि जोर कटेरी हँुिै थुम्के भू्य टावर सम्म पर्िटमकर् रोि 

स्तरोन्नती 

विा नं. 

२  ५० िाि 

४५ गुप्ती बल्याङगे्र िारवरमपपि सिक स्तरउन्नती  

विा नं. 

३ 

१ करोि 

२० िाि 

४६ टारी शुक्रवारे गिेरे गोर्ाङ ईनपा सिक स्तरोन्नती  

विा नं. 

३ २ करोि 

४७ सुर्ोिर् गुम्बापथ आरुवोटे जोगिाई िोिा हामत्तटार ईनपा सिक    २ करोि 

४८ 

स्यािढंुगा िेि िाँिा सोि गोिाई हरािपािा वििार्ा गोिाई कृष्ण गोिाई मपङ गोिाई अिििे 

पक्कीपुि इनपा सिक स्तरोन्नती    १ करोि 

४९ ििके िोल्सा िोभान सोर्ाङ िोिा िुहान गरी टोि नं. ८,७,६ कुिो मनिािण       

५० सािुिामर्क स्वास्थ्य ईकाई भवन मनिािण   ५० िाि 

५१ सोर्ाङ िोिा मतिक गोिाई  सिक स्तरोन्नती   ५० िाि 

५२ जीवन गोिाई िािेन गाउँ प्याङ सिक    ५० िाि 

५३ ििका गोिाई थरी गाउँ सिक   

विा नं. 

५ ५० िाि 

५४ नर्ाँबजार प्याङ पञ्चिी ईङिा सिक स्तरोन्नती     १ करोि 

५५ िाईिोिा रुिुक प्याङ िा मव पञ्चिी गुम्वा िाँिा सिक स्तरोन्नती    

विा नं. 

६  ५० िाि 

५६ विा नं. ६ र ईनपा २ मवि िाई िोिािा पक्की पुि  

विा नं. 

६  ५ करोि 

५७ िरे िोिा र ििुिोिािा िोभानिा पक्की पुि     

५८ िोले्म पुच्छर र सु.न.पा. १ जोि्ने जोगिाई िोिािा पक्कीपुि      

५९ नर्ाँबजार प्याङ्ग पञ्चिी जिुना इङ्िा िोिा सम्म पक्की कृमर् िोटरबाटो      

६० िोले्म पुच्छार मनगािे गाउँ संिाबुङ्ग िप्सी बोटे पच्छर हँुिै िुिबाटो जोि्ने िोटर बाटो स्तर उन्नती     



६१ नर्ाआबजार िरिरे थुम्के जौबारी तुिीङ्ग िेग्मा पर्िटन रोि      

६२ मसंहिेवी िखन्दर मिमपआर तथा मनिािण 

विा नं. 

१   

६३ जामतर् संग्राहिर् मनिािण  

विा नं. 

१  १ करोि 

६४ थुम्के मभउ टावर     

६५ वािागूरु मशवािर् धाििा बहुतिे 

विा नं 

१    

६६ साविजमनक भवन मनिािण 

विा नं 

१    

६७ तुखिङिा पर्िटक गेष्ट हाउस मनिािण   

विा नं. 

२ १ करोि 

६८ वनपािा मझि मनिािण  

विा नं. 

४ ५० िाि 

६९ साततिे झरना पर्िटन प्रवधिन कार्िक्रि  

विा नं. 

५ 

१ करोि १० 

िाि 

७० ििु पोिरी के्षत्र मिमपआर तथा पर्िटन प्रवििन कार्िक्रि 

विा न. 

५    

७१ निििाश्वर मशव िखन्दर मनिािण   

विा नं. 

५  २० िाि  

७२ ऐमतहामसक िाप्िा गढी संरक्षण कार्िक्रि   

विा नं. 

५  २० िाि  

७३ प्याङ गुम्वा भवन मनिािण   २ करोि  

विा नं. 

६  २ करोि  

७४ कृमर्िा अग्यािमनकरण कार्िक्रि    

विा नं. 

१  ७० िाि  

७५ सबै घरधुरीिा गोठ तथा भकारो सुधार कार्िक्रि     ३० िाि  

७६ कृमर्िा प्राङगारीक कार्िक्रि  

विा नं. 

३  १ करोि  

७७ विा नं. ५ वृहत कमििेतीको िागी कार्िक्रि   

विा नं. 

५  २० िाि  

७८ विा नं. ५ मकमव पकेट के्षत्र कार्िक्रि   

विा नं 

५  ५० िाि  

७९ वोर्र जातको मवउ वोका तथा वाख्रा पािन कार्िक्रि  

विा नं. 

५  २० िाि  

८० विा नं ३ मवधुमतकरण कार्िक्रि  

विा नं. 

३  १ करोि  

८१ विा नं ५ मवधुमतकरण कार्िक्रि 

विा नं. 

५  १ करोि 

८२ वडा नं. ६ ववधवुिकरण कार्यक्रम  वडा नं. ६ १ करोड 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

नामसाल िंङ्ग सामुदालिक लिकास केन्द्र (NCDC) 

माईजोगमाई -३, नामसल िंङ्ग इ ाम 

आ.ि. २०७६/०७७ का  ालग प्रस्तालित काियक्रम 

स्थानीर् िहको नाम : माईजोगमाई गाउँपाविका इिाम 

क्र.स. काियक्रमको लििरण स्थान बजेट रकम रु. कैलिित 

१ सामदुावर्क खानेपानी स्वास््र् िथा सरसफाई कार्यक्रम वडा नं. ३ र ४ ५००००० 
स्रोि साझेदारीका िावग औपचाररक सम्झौिा नभएको 

ह दँा मध्र्ाववध सवमक्षामा पनुराविोकन गनुयपने | 

२ बािमैत्री स्थानीर् शासन कार्यक्रम प्रबर्द्यन साझेदारी गाउँपाविका के्षत्र ३०००००   

३ ववद्यािर्स्िरीर् मवहिा (छात्रा) छात्रववृि वववरण गाउँपाविका के्षत्र २७५००० 
बजेट सवुनविि भईसकेको | १३० जना छात्राका िावग 

वववनर्म बमोवजम ववद्यािर् कोटामा आधाररि | 

४ 
बैकवपपक िथा नववकरणीर् ऊजाय प्रवववध प्रबर्द्यनका िावग 

साझेदारी 
गाउँपाविका के्षत्र ५००००० भौविक िथा प्रावववधक साझेदारी 

५ संस्थागि पवूायधार सधुार (नासाववके आन्िररक) वडा नं. ३ ३५०००० नासाववके मखु्र् कार्ायिर् नामसाविङ्ग 

६ वसजयनामत्मक उद्यमी िथा उद्यमशीििा प्रबर्द्यन कार्यक्रम वडा नं. ३ र ४ १००००० स्वर्म्सेवक आदान प्रदान कार्यक्रम 

७ स्थानीर् प्रजािन्त्र िथा सशुासन प्रबर्द्यन कार्यक्रम गाउँपाविका के्षत्र २५००००   

  जम्मा बजेट रकम रु. २२  ाख ७५ हजार मात्र    २२७५०००   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

मानव अलधकार मञ्च नेपाि 

 इिाम 

आ.व. २०७६/०७७ का िालग प्रस्तालवि कार्यक्रम 

स्थानीर् तहको नाि : िाईजोगिाई गाउँपामिका इिाि 

क्र.स. कार्यक्रमको लववरण स्थान बजेट रकम रु. कैलर्र्ि 

१ बाि अमधकार        

  स्थामनर् सरकारको बाि अमधकार मनमत मनिािणिा सहर्ोग       

  बाि मववाह रवकथािका िामग सिेतना अमभर्ान       

२ 
िमहिा तथा िमित जनप्रमतमनमधिाई संमवधान र कानूनिे िैंमगक र जातीर् 

मवभेि हटाउन व्यवस्था गरेको कानूनहरु र नीमत बारेिा क्षिता मवकास तामिि 
  

 
  

३ नर्ाँ कानून िुिुकी संमहता र िौजिारी अपराध संमहताबारे सिुिार् सिेतना       

४ न्यामर्क समिमत क्षिता मवकास       

  
नर्ाँ कानून िुिुकी संमहता र िौजिारी अपराध संमहताबारे न्यामर्क समिमत 

िाई तमिि 
     

  न्यामर्क समिमत क्षिता मवकास सम्बन्धी क्षिता मवकास तामिि तमिि       

  िेिमििाप केन्द्रहरुको सवमिकरणिा  सहर्ोग र सिुिार् सिेतना      

  सुिामर्क िेिमििापकतािहरुको ३ मिने कार्ािशािा      

५ 
सुरमक्षत आप्रवासन र िेमिबेटी बेिमबिन मवरुि रु्वा सिुिार्को पररिािन 

कार्िक्रि  
    

 
  विा स्तरीर् रु्वा सिूह गठन      
  रु्वा िमक्षत उद्यिमशिता तामिि      
  मशप मवकास तामिि      

६ 
स्थामनर् सरकारिे मनिािण गरेका कानून नीमत र मवकास मनिािणिाई सिक 

नाटन / किहरी िािि त सिुिार्िा सिेतना गने 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

x]/rfxsf] nflu pTk|]/0ff sfo{qmd 

aflif{s lqmofsnfk tyf ah]6 cf=j=  )&^÷)&& 

dfO{hf]udfO{ ufpFkflnsf 

;du| s[ofsnfk tyf jh]6 

sf]8 

g+= 
lqmofsnfk vr{sf] k|sf/ OsfO{ 

j8f÷kflnsf

÷ 

lhNnf 

jflif{s 

nIo 
jflif{s jh]6 

s?0f

f 
kflnsf 

1 dft[lzz' :jf:Yo 

;]jf sfo{qmdsf] 

pkef]udf j[[4L ul/ 

cfdf / lzz'sf] 

:jf:Yodf ;'wf/ 

Nof]pg] 

              

1.1 dft[lzz' :jf:Yo 

;]jfsf] u'0f:t/ 

;'b[l9s/0f 

              

1.1.1 ef}lts k"jf{wf/ 

;'wf/sf nflu 

:jf:Yo ;+:yfnfO{ 

;xof]u 

nuflg ;+Vof j8f 

0 0 0 0 

1.2.1 ef}lts k"jf{wf/ 

;'wf/sf nflu 

ufpF3/ lSnlgsnfO{ 

;xof]u 

nuflg ;+Vof j8f 

0 0 0 0 

2.1 :jf:Yo 

;]jfk|bfossf] 

Aojxf/df / ;]jf 

k|jfxdf ;'wf/ 

      

        

2.1.1 hl6n cj:yfsf 

;'Ts]/Lx?nfO 

Joj:yfkg ug{ 

cfly{s cefj 

ePsf dlxnfx?sf 

nflu cfsl:ds 

sf]ifsf] :yfkgfdf 

;xof]u 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

2.1.2 cgdLnfO{  
Helping Baby 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 



Breathing  
tflnd 

2.1.3 cgdLnfO{ SBA 

tflnd 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

2.1.4 :jf:YosdL{x?nfO{ 

hGdbf ljs[[t 

ePsf tyf 

ckfËtf ePsf 

afnaflnsfx?sf] 

klxrfg;DaGwL 

tflnd 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

1.3 k'j{ k|z'lt hfFr, 

;+:yfut k|z'lt Pj+ 

pQ/ k|z'tL hfFr 

a[l4 

      

        

  z'e sfdgf 

sfo{qmd 

              

1.3.1 :jf:YosdL{sf 

nflu z'esfdgf 

sfo{qmd ;DjGwL 

cled'vLs/0f 

sfo{qmd  

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

1.3.2 dlxnf :jf:Yo 

:jod ;]ljsfx?sf] 

nflu z'esfdgf 

sfo{qmd ;DjGwL 

cled'lvs/0f 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

1.3.3 ljjfx btf{sf] 

;dodf z'esfdgf 

sf8{ -gjbDktL 

sf8{_ 

nuflg ;+Vof lhNnf 

300 9000 0 9000 

1.3.4 dlxnf :jf:Yo 

:j+o;]ljsfx?åf/f 

ue{jlt 

dlxnfx?sf] tYofÍ 

;+sng 

;+rfng JolQm j8f 

330 33000 0 33000 

1.3.5  k|;'tL ;]jf 

pkef]usf nflu 

ue{jlt 

dlxnfx?nfO{ 

lg/Gt/ lgu/fgL 

ug{sf] nflu cgdL 

nfO{ ;+rf/ vr{  

;+rfng dlxgf j8f 

60 30000 0 30000 

1.3.6 :jf:Yo ;+:yfsf 

OGrfh{sf nflu 

;+rf/ vr{  

;+rfng dlxgf j8f 

60 30000 0 30000 

1.3.7 :jf:Yo :jod\ 

;]ljsfsf] dfl;s 

;+rfng k6s j8f 

60 211200 0 211200 



a}7ssf nflu 

k|f]T;fxg vr{ 

1.3.8 z'e sfdgf 

sfo{qmdsf] 

k'g/fjnf]sg a}7s 

;+rfng k6s j8f 

0 0 0 0 

1.3.9 z'esfdgf sf8{ 

tyf /lhi6/ 5kfO 

nuflg ;+Vof lhNnf 
0 0 0 0 

  hgr]tgfd"ns 

sfo{qmd 

              

3.10 cfdf ;d'xx?sf 

nflu ckfËtf 

/f]syfd ;DaGwL 

cled''lvs/0f- 

dft[lzz' ;]jf 

;b'kof]u tyf 

k|;'tL tof/L 

Kofs]h_ 

;+rfng k6s j8f 

0 0 0 0 

3.11 leQ]n]vg tyf 

xf]l8¨af]8{ 

nuflg k6s j8f 
0 0 0 0 

3.12 ;d''bfonfO{ ;8s 

;'/Iff ;DaGwL 

cled"lvs/0f 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

1.4 ;'wfl/Psf] 

afn:jf:Yo ;]jf / 

kf]if0f 

      
        

1.4.1 afn a[l4b/ 

cg'udg 

sfo{qmdsf] 

;'b[l9s/0f 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

1.4.2 s'kf]lift 

afnjflnsfsf 

nflu laz]if ;]jf 

s]Gb|df k|]if0f 

nuflg AolQm lhNnf 

0 0 0 0 

1.4.3 ljBfnodf s'kf]]lift 

afnaflnsfsf] 

klxrfg ug]{ 

:jf:Yo lzlj/ 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

1.4.4 ljBfnodf s'kf]lift 

afnaflnsf 

klxrfgsf nflu 

k|lzIfs k|lzIf0f 

tflnd 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

1.4.5 ;'gf}nf xhf/ 

lbgsf 

afnafnaflnsfx?

sf cfdfx?nfO{ 

kf]if0f lzIff tyf 

cuf{lgs 

;+rfng k6s j8f 

26 39000 0 39000 



v]lt;DaGwL 

cled'lvs/0f 

2 l;=la=cf/= 

sfo{qmd dfkm{t 

ckfËtf ePsf 

AolQmx?sf] 

lhjgsf] u'0f:t/df 

;'wf/  

      

        

2.1 ckfËtf ePsf 

AolQmx?sf] ;'rgf 

cWofjlws Pj+ 

Aoj:yfkg 

      

        

2.1.1 ckfËtf ePsf 

AolQmx?sf] klxrfg 

/ tYof+s 

cWofjlws 

nuflg AolQm j8f 

0 0 0 0 

2.1.2 ckfËtf ePsf 

AolQmx?sf] 

lrlsT;sx? åf/f 

k|f/DeLs :jf:Yo 

hfFr lzla/ 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

2.1.3 ckfËtf ePsf 

AolQmx?sf] 

k|f]kmfO{n Pj+ 

k'g:yf{kgf of]hgf 

lgdf{0f  

;+rfng AolQm j8f 

362 18100 0 18100 

2.2  ckfËtf ePsf 

AolQmx?sf] 

;'wfl/Psf] :jf:Yo 

l:ylt 

      

        

2.2.1 u[xe]6 ;+rfng k6s j8f 999 0 0 0 

2.2.2 k|f/lDes 

k'g:yf{kgf y]/fkL 

;]jf k|bfg 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

2.2.3 :Jff:Yo pkrf/df 

;xof]u 

;+rfng AolQm j8f 
12 36000 0 36000 

2.2.4 ;xfos ;fdfu|Lsf] 

nflu ;xof]u 

;+rfng AolQm j8f 

18 
14400

0 
0 

14400

0 
2.2.5 ckfËtf ePsf 

afnaflnsfx?nfO{{ 

kf]if0f ;xof]u 

;+rfng AolQm j8f 

6 12000 0 12000 

2.2.6 cleefjs jf 

x]/rfx ug{] nfO{ 

l;k k|bfg 

;+rfng k6s j8f 

0 0 0 0 

2.3 lzIffdf kx'Fr a[l4               



2.3.1 ljBfno egf{ 

;xof]u 

;+rfng k6s j8f 
6 12000 0 12000 

2.3.2 ckfËtf ePsf 

afnaflnsfsf 

nflu z}lIfs 

;fdfu|L ;xof]u 

;+rfng AolQm j8f 

30 30000 0 30000 

2.3.3 Pp6f ljBfnonfO{ 

ckfËtf d]qL 

agfpg ;xof]u 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

2.3.4 afnljsf; s]Gb|sf 

;xhstf{ tyf 

lzIfsx?sf nflu 

;dfj]zL lzIff 

tflnd 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

2.3.5 ckfËtf ePsf 

afnaflnsfx?nfO{{ 

3/df cfwfl/t 

cgf}krfl/s lzIff  

;+rfng AolQm j8f 

0 0 0 0 

2.4 cfkfËtf ePsf 

AolQmx?sf] cfly{s 

tyf lhjg:t/df 

;'wf/ 

      

        

2.4.1 Joj;flos tyf 

lzk lasf; tflnd 

nuflg AolQm j8f 
0 0 0 0 

2.4.2 cfocfh{gsf nflu 

lap k'Flh cg'bfg 

;xof]u 

nuflg k6s j8f 

6 90000 0 90000 

2.5 ;fdflhs 

lqmofsnfkdf kx'Fr 

j[4L 

      
        

2.5.1 ckfËtf, ;d'bfodf 

cfwfl/t k'g:yf{kgf 

tyf ckfËtf 

ePsf AolQmsf 

clwsf/ ;DaGwL 

cled'lvs/0f 

sfo{qmd 

;+rfng k6s j8f 

0 0 0 0 

2.5.2 cGt/fli6«o ckfËtf  

lbj;  

;+rfng k6s j8f 
6 30000 0 30000 

2.5.3 ;dfa]zL 

afnSnasf] u7g 

nuflg k6s j8f 
0 0 0 0 

2.5.4 afnSnasf] a}7s ;+rfng k6s j8f 24 21600 0 21600 

2.5.5 afnSnax?sf] 

clt/LQm s[ofsnfk 

÷afn clwsf/ 

lbj; 

;+rfng k6s j8f 

6 48000 0 48000 

2.6 ckfËtf ePsf 

AolQm / kl/jf/sf]  

z;lQms/0f  

      
        



2.6.1 ckfËtf ePsf 

AolQmsf 

cleefjsx?sf] 

:jfjnDag ;d'xsf] 

u7g 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

2.6.2 :jfjnDag ;d'xsf] 

a}7s  

;+rfng k6s j8f 
72 86400 0 86400 

2.6.3 :jfjnDag ;d'xsf] 

nflu g]t[Tj lasf; 

tflnd / art 

tyf C0f kl/rfng 

tflnd 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

2.6.4 afn Snjsf] nflu 

g]t[Tj lasf; 

tflnd  

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

2.6.5 ckfËtfsf] kl/ro 

kqdf kx'Fr  

;+rfng AolQm lhNnf 
31 31000 0 31000 

2.6.6 :jfjnDag ;d"xsf] 

jrt tyf C0f 

sfo{qmdsf nflu 

kf;a''s tyf 

/lhi6/  

;+rfng ;+Vof j8f 

0 0 0 0 

2.6.7 :jfjnDag ;d'xsf] 

nflu sfo{qmd 

Joj:yfkg tyf 

g]t[Tj lasf; 

tflnd  

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

2.6.8 afn Snjsf] nflu 

sfo{qmd 

Joj:yfkg tyf 

g]t[Tj lasf; 

tflnd  

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

2.6.9 ckfËtf ePsf 

JolQmnfO{ 

;xhtfsf] nflu 

cfjflzo ;+/rgf 

kl/jt{g ug{ 

;xof]u 

nuflg JolQm j8f 

0 0 0 0 

3 ;fd'bflos ;xof]u 

k|0ffnLsf] 

;'b[l9s/0f 

            
  

3.1 :yflgo ;/sf/L 

;+/rgfsf]] 

;'b[9Ls/0f 

              

3.1.1 gu//ufpFkflnsfsf 

k|d'v tyf pkk|d'v 

/ k|zf;sLo 

clws[tnfO{  lhNnf 

:t/df I2C 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 



sfo{qmd af/] 

cled"lvs/0f 

3.1.2 kflnsf :t/df  
I2C sfo{qmd af/] 

lgjf{lrt k|ltlglw 

tyf :jf:Yo 

;+:yfsf 

sd{rf/LnfO{ 

cled"lvs/0f   

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

3.1.3 :jf:Yo ;+:yf 

;+rfng tyf 

Joj:yfkg 

;ldltsf] a}7ssf 

nflu vr{ 

;+rfng k6s j8f 

60 60000 0 60000 

3.1.4 kflnsf :tl/o 

ckfËtf ;dGjo 

;ldltsf] 

u7g÷k''gu{7g 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

3.1.5 kflnsf :t/Lo 

ckfËtf ;dGjo 

;ldltsf] a}7s 

;+rfng k6s j8f 

0 0 0 0 

3.1.6 aflif{s of]hgf 

lgdf{0f sfo{zfnf 

tyf ;Demf}tf 

;+rfng k6s kflnsf 

1 20000 0 20000 

3.1.7 j8f :t/Lo ;dLIff 

a}7s 

;+rfng k6s j8f 
6 25200 0 25200 

3.1.8 :jf=;+=;= tyf 

Ao=;= gu/ :t/Lo 

:jfanDag ;d'xsf 

nflu sfo{qmd 

Aoj:yfkg tyf 

g]t[Tj lasf; 

tflnd 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

3.1.9 l;ljcf/ 

;xhstf{sf]] nflu 

kmlg{r/ tyf 

;fdflu| ;xof]u 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

3.1.10 :jf:Yo ;+:yf 

Aoj:yfkg 

;ldltsf cWoIfsf 

nflu ;+rf/ vr{ 

;+rfng dlxgf j8f 

0 0 0 0 

3.1.11 :jf:YosdL{ tyf 

;d"bfodf cfwfl/t 

k'g:yf{kgf 

;xhstf{sf nflu 

n]vf clen]v 

Aoj:yfkg, 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 



k|ltj]bg n]vg 

Ifdtf lasf; 

tflnd 

3.1.12 k|zf;lgs vr{ ;+rfng dlxgf j8f 24 36000 0 36000 

3.1.13 :jf:Yo ;+:yf 

k|d'vx? Jff l;=la= 

cf/= Pkmsf nflu 

k]ZsL lng / 

km/5\of}6 ug{sf] 

nfuL otfoft vr{ 

;+rfng dlxgf kflnsf 

8 32000 0 32000 

3.1.14 aflif{s n]vf 

kl/If0f 

;+rfng k6s j8f 
0 0 0 0 

3.1.15 cfwf/e't 3/w'/L 

;j{]If0f 

nuflg k6s lhNnf 
0 0 0 0 

3.1.16 kflnsf :tl/o 

ckfËtf ;ldltsf] 

u7g÷k''gu{7g 

nuflg k6s kflnsf 

0 0 0 0 

3.1.17 kflnsf :t/Lo 

ckfËtf ;ldltsf] 

a}7s 

;+rfng k6s kflnsf 

4 28000 0 28000 

3.1.18 kflnsf :tl/o 

;ldIff a}7s 

;+rfng k6s kflnsf 
1 25000 0 25000 

3.2 k|zf;g tyf 

Aoj:yfkg 

;'b[l9s/0f 

      
        

3.2.1 l;ljcf/ 

;xhstf{sf] 

lgo'lQm 

nuflg k6s j8f 

0 0 0 0 

3.2.2 ;d'bfodf cfwfl/t 

k'g:y{fkgf 

;xhstf{sf nflu 

tflnd - l;lacf/, 

s'kf]if0f tyf 

sDKo'6/ ;DalGw_ 

nuflg k6s lhNnf 

0 0 0 0 

3.2.3 k|ltj]bgsf nlfu 

cfjZos 

kmf/dx?sf] 5kfO{ 

nuflg ;+Vof lhNnf 

0 0 0 0 

3.2.4 jf8{ :tl/o 

cg'udg tyf 

d'Nof+sg vr{ -

j8fWoIf jf 

lgjf{lrt k|ltlglw_ 

;+rfng JolQm j8f 

72 21600 0 21600 

3.2.5 kflnsf :tl/o  

cg'udg tyf 

d'Nof+sg vr{ 

;+rfng 

k6s 

kflnsf 

4 20000 0 20000 

3.2.6  l;lacf/Pkm 

dfl;s a}7s 

;+rfng 
k6s 

kflnsf 
0 0 0 0 



3.2.7 k'g:y{fkgf 

;xhstf{sf nflu 

kfl/>lds 

;+rfng dlxgf 

kflnsf 

13 832000 0 832000 

3.2.8 k'g:y{fkgf 

;xhstf{sf nflu 

cled'lvs/0f 

nuflg k6s 

lhNnf 

0 0 0 0 

3.2.9 ufpFkflnsfsf n]vf 

-@)))_, ;Dks{ 

JolQm -!))) tyf 

:jf:Yo ;+of]hs -

!)))_ sf nflu 

;+rf/÷k|f]T;fxg 

;+rfng dlxgf 

kflnsf 

4 28000 0 28000 

4 cGo 
              

4.1 CBRF nfO{ 

kf]zs eQf 
nuflg k6s 

kflnsf 

4 20000 0 20000 

4.2 ljBfno :Jff:Yo 

lzIff sfo{qmd 
nuflg k6s 

kflnsf 
27 16200 0 16200 

4.3 :Jff:Yo lzlj/ 
nuflg k6s 

kflnsf 6 90000 0 90000 

4.4 :j+od;]ljsfsf] 

nflu df]afOn 

dd{t tyf vl/b 

nuflg j6f 

kflnsf 

15 30000 0 30000 

4.5 ldlnh'ln ;d'x 

u7gsf] nflu 

:6]zg/L vr{ 

nuflg k6s 

kflnsf 

18 9000 0 9000 

4.6 pTs[i6 b'O 

:jfanDagnfO{ 

k'/:sf/ 

nuflg k6s 

kflnsf 

1 35000 0 35000 

4.7 l;k ljsf; 

;DjlGw ljz]if 

tflnd  

nuflg hgf 

kflnsf 

6 90000 0 90000 

4.8 ckfËtf kl/ro kq 

ljt/0f lzlj/ 
nuflg k6s 

kflnsf 
1 72000 0 72000 

4.9 ckfËtf ePsf 

AolQmx?sf nfuL 

:jf:Yo ladf 

;xof]u -lgnf] Ö 

#%)), kx]Fnf] 

Ö!*)) / 

;]tf]Ö!@))_ 

nuflg JolQm 

kflnsf 

0 600000 0 600000 

  

hDdf 

    

  
2689 

300130

0 
  

300130

0 
 


