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 दइु शब्द 

योजना तजुयमाका चरण पार गदै स्थानीय राजश्व परामशय सतमतत, स्रोत 

ऄनुमान तथा बजेट तसमा तनधायरण सतमतत, बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सतमतत  

एवं तबषयगत सतमततहरुिाइ योजना छनौट प्रतक्रयामा सहभागी गराइ तसतमत स्रोत 

साधनबाट ऄतधकतम फाआदा तिन र ऄत्यतधक प्रततफि तदने योजना तथा काययक्रमहरु 

छनौट गनुयको साथै भौततक पूवायधार तवकास र समावेशी तवकासको माध्यमबाट अतथयक , सामातजक रुपान्तरण गदै सेवा प्रवाहिाइ 

सशुासनको माध्यमबाट नततजा मखुी बनाईने प्रयास गररएको छ ।  

यावत समस्या र चनुौततको सामना गनय थुपै्र खािका ऄवसर र संभावनाहरुको खोतज गने क्रममा िामो राजनीततक संक्रमणकािबाट 

पार भएर संतवधान सभा माफय त नयााँ संतवधान तनमायण भइ राज्यको पुनयसंरचना साँगै ऄतधकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको ऄवधारणा 

ऄनुरुप स्थानीय तहहरु गठन पिात सम्पन्न तेस्रो नगर सभाबाट केतह नौिा र रचनात्मक काययक्रमहरु समेत िागु गने प्रयास गरेका छौ ।  

प्रसस्त सम्भावना बोकेको यस  नगरपातिकाको बहृत्तर तहतका िातग नव तनवायतचत जन प्रतततनतध ज्यहूरु , यस क्षेत्रमा कृयातशि 

राजनैततक दि, समाजसेवी, वतुितजतव, तनतज क्षेत्र िगायत सम्पूणय  नगरवातसहरुिे अअफ्ना क्षेत्रवाट पहि गरर राजश्वका स्रोतहरुको 

पतहचान गरर नगरपातिकाको अन्तररक अयको बतृिमा पहि गनुयका साथै  ईपिब्ध  बजेटको सतह सदपुयोग गरर सम तवकासको 

भावनािे ऄगातड बढ्नु अजको अवश्यकता देतखएको छ ।  

ऄन्तमा बातषयक नगर तवकास योजना तजुयमा गने क्रममा प्रत्यक्ष ऄप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुयायईनु हुने नगर सभाका सदस्य ज्यहूरु , 

तबषयगत सतमततका सदस्य ज्यहूरु , स्रोत ऄनुमान तथा बजेट तसमा तनधायरण सतमततका सदस्यज्यहूरु , बजेट तथा काययक्रम तजुयमा 

सतमततका सदस्य ज्यहूरु , स्थानीय राजश्व परामशय सतमततका सदस्य ज्यहूरु , स्थानीय राजनैततनक दि , सरकारी तथा गैर सरकारी संघ 

सस्थाका प्रमखु एवं प्रतततनतध ज्यहुरु , पत्रकार ज्यहूरु , नगर काययपातिकामा काययरत सम्पूणय कमयचारीहरुिाइ हातदयक धन्यवाद तदाँदै  

पाररत बजेट, नीतत तथा काययक्रमहरुको सफि एवं प्रभावकारी कायायन्वयनका िातग सदैव तनरन्तर सझुाव , सल्िाह, सहयोग एवं मागय 

दशयनको ऄपेक्षा राखेको छु ।  

 

वेदकोट नगरपातिकामा जनप्रतततनतधहरु तनवायतचत भएको २ वषय पुगेकोछ । यस ऄवतधमा नागररकहरुमा अशा र तवश्वासको 

संचार गराईन वेदकोट नगरपातिका सफि भएको तवश्वास हामीिे गरेका छौ ।  संतबधानिे तदएका ऄतधकार ऄनुसारका कानुन तनमायण 

भएका छन्  । तवतधको मजबुत जग तनमायण भएको छ । नगरपातिकाको व्यवतस्थत तवकास र नागररकिाइ सशुासन तदनु 

जनप्रतततनतधका ऄजुयन दृति हुन ।  

जनताको सन्तुतिमा राज्य व्यवस्थाको अय ुकोररन्छ । हातम यही व्यवस्था तमत्र रहरे जनतािाइ ऄतधकतम सेवा प्रवाह गने र िामो 

समय सम्म संघीय िोकतातन्त्रक गणतन्त्रात्मक  शासन व्यवस्था नेपािमा तटकाइ राख्ने बाटोमा ऄतघ बढ्न सकौ । 

 जीवन तकताबको खिुा पाना जस्तै बन्नु पदयछ । अवश्यक पदाय सबैिे हामीिाइ जनुसकैु बेिा पतन ऄध्ययन गनय पाईनु पछय र हामीिे 

तवकास – समतृिका पाइिाहरु तदगो तवकासका िक्ष्य ऄनुसार हुनुपदयछ । हातम जनप्रतततनतधहरुिे अफुिे तिएको तजम्मेवारी 

प्रततिता, व्यवहारमा, इमान्दाररता, सोचाइमा समझदाररता र काममा साझेदाररता अजको ऄपररहाययता हो । 

२०६२/०६३ को जनअन्दोिन पतछ नेपािी नागररकिे पररवततयत संघीय िोकतातन्त्रक गणतन्त्र व्यवस्थाबाट धेरै ऄपेक्षा गरेका तथए । 

ऄनेक ऄपेक्षा मध्ये राजतन्त्रमा ऄनुभतू गनय नसकेका सशुासन, पारदतशयता, न्याय समानता, अतथयक समतृि, भौततक प्रगतत र जीवन 

स्तरमा सधुार जनतािे खोजेको कुरा हुन ।  यो पररवतयनका तनतम्त जनअन्दोिन, जनतबद्रोह र सशस्त्र संघषयमा होतमएर कततपयिे जीवन 

बतिदान गरे, शारीररक रुपमा तवकिांक बने, पररवारजन बाट ऄितगगए, मानतसक, अतथयक संकट भोगेको तत सबै नागररकहरुिाइ 

सम्मान प्रकट गनय चाहन्छु र सम्झन चाहन्छु । वहााँ हरुको सपना साकार बनाईन हातम सबै इमान्दाररता पुवयक िागनु पदयछ । 

 

गत अतथयक वषय ०७५/०७६ मा दैजी औद्योतगकक्षेत्रको कामिाइ सावयजतनक सनुुवाइ गरर काम ऄतघ बढाएका छौ,वेदकोट तािमा 

भ्यटुावरको काम सम्पन्न गरर सम्मानीय ईपराष्ट्रपतत ज्य ुबाट वेदकोट भ्रमण वषयको समदुघाटन गरेका छौ । वेदकोट ताि र तशव 

तिंगेश्वरमा भौततक पूवायधार तनमायणका साथै मास्टर प्िान र DPR तयार गने काम सम्पन्न भएको छ । वेदकोट नगर ऄस्पताि ५० 
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सैय्याको दैजी बजारमा बाईन्डरी र गेट तनमायण भएको छ । वेदकोट नगरपातिकाको अफ्नै भवन तनमायण गरर सेवा संचािन गरेको छ । 

वडा नं. १,२,४,५,६,७,१० मा स्वास््य केन्द्र र प्रसतुी तिह भवन तनमायण भएका छन् ।  तवद्यािय भवन तनमायण गररएका छन् । खेिकुद 

कभडय हि तनमायण  भएको छ ।तक्रकेट स्टेतडयमको काम भइरहकेो छ । पुस्तकािय,तजम हाईस र मतहिा तथा वािवातिका सेभ 

हाईसको भवन तनमायण भएको छ । कफी सप हाईस, सावयजतनक शौचािय, फन पाकय  तनमायण भइरहकेो छ । वडा नं. १,२ र ८ का 

कायायिय भवन तनमायणका िातग टेन्डर भएर तनमायण कायय चतिरहकेो छ । वेदकोट नगरपातिकाका तकशोरीहरुको स्वास््य र पढाइिाइ 

ध्यानमा राखी नगर तभत्रका सबै सामदुातयक (सरकारी) तवद्यािय र स्वास््य चौकी र नगर स्वास््य केन्द्रमा स्यानेटरी प्याड ATM 

मेतसन जडान गने कायय सम्पन्न भएको छ । तसचाइका िातग कुिो, अतटयजन बोररंग,समरसेवेि पम्प, डीप ट्यबुवेि राख्ने कायय गररएको 

छ । खानेपानीका िातग ९ वटा खानेपानी अयोजनाको काम चतिरहकेो छ । ऄतधकांस नदीहरुमा तटबन्ध गररएको छ । थप ५ वटा 

खानेपानी अयोजनाको माग गररएको छ । ४ वटा पतक्क पुि को काम सम्पन्न भएको छ । ६ वटा पक्कीपुि तनमायणाधीन ऄवस्थामा 

रहकेा छन् । ८ वटा पुिको माटो पररक्षण गरर सवेको काम सम्पन्न भएको छ । शुक्िाफााँटा तनकुन्ज नतजक बस्तीमा वन्य जन्तुबाट 

खेतबारीमा हुने नोक्शानीिाइ न्यनूीकरण गनय फेतन्संग मेसवायर िगाईने काम वडा नं. १ र १० मा सम्पन्न भएको छ । वेदकोट नगर 

चक्रपथ (ररंगरोड ) कािोपते्र गने काम वडा नं. १ र ८ बाट संचािनमा ल्याइएको छ । १३ तक.तम. सडक कािो पते्र गररएको छ । नयााँ 

सडकमा िइभेि, पुराना सडक स्तरोन्नततका काम सम्पन्न भएका छन् । धातमयक पययटकीय क्षेत्रका पूवायधार तनमायण कायय गररएका छन् । 

स्वास््य तशतवर,कृतष, पशु, तशक्षा, मतहिा तवकासका काययक्रम संग संगै मतहिा, अतदवासी, जनजातत, दतित, ऄपाङ्गता, यवुा, 

वािवातिका अतद ितक्षत समहुका काययक्रम संचािन गरर सम्पन्न भएका छन् ।  

अतथयक वषय २०७६/०७७ को बजेटमा नगर गौरबका अज्योजनाहरु, वेदकोट नगरको पुवय पतिम राजमागयका मखु्य बजारमा सौयय बतत्त 

र सी.सी. क्यामरा जडान गने, वेदकोट ताि, तशव तिंगगेश्वर, तसिसरोवर ताि, भम्केश्वर, बक्षेिा बैजनाथ मतन्दर, रौतेिा िगायत 

पययटकीय क्षेत्रको पूवायधार तनमायण र सडक तनमायण, वेदकोट नगर ऄस्पतािको भवन तनमायण, वेदकोट चक्रपथ  कािोपते्र, तक्रकेट 

स्टेतडयम, मेस वायर, तजम हाईस, फन पाकय , पुस्तकािय,रेडक्रसका २ वटा भवन तनमायण, खानेपानी, तसचाइ, ढि तनकास, भतूमहीन 

सकुुम्बासीहरुका िातग नमनुा बतस्त तनमायण, प्रमखु पययटकीय क्षेत्र जाने बाटो कािोपते्र, पुि, झोिुंगे पुि, कल्भटय तनमायण, ताि 

जिाधार संरक्षण, नतद तटबन्ध र नतद दवैु (तकनार) क्षेत्रमा सडक तनमायण, तवद्यािय भवन तनमायण, स्वास््य चौकी र नगर स्वास््य केन्द्र 

तनमायण िगायत, कृतष, पशु, मतहिा तवकास, स्वास््य, तशक्षा, िगायतका ितक्षत समहुको माग ऄनुसार तसपमिुक, अयमिुक, 

ईत्पादन मिुक, रोजगार मिुक, काययक्रमका िातग चाि ुअतथयक वषयमा व्यवस्था गररएको छ ।  

"जनतामा अशा र ईत्साह सतजिै अईदैन । केतह हदसम्म अएको छ, यसिाइ बचाईन अवश्यक छ ।" 

 

 

ऄशोक कुमार चन्द 

               नगर प्रमखु 
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पररचय 

संतघय गणतातन्त्रक नेपाि राज्यको सदुरुपतिम प्रदेश , महाकािी ऄञ्चि ऄन्तरगत कञ्चनपुर तजल्िाको सदरमकुाम 

महने्द्रनगर तस्थत भीमदत्त नगरपातिकाको पूवी तसमाना साँग जोतडएको सातवक सडुा गा.तव.स.र दैजी गा.तव.स.को कुि क्षेत्रफि तभत्र 

पने क्षेत्र बेदकोट नगरपातिका हो । यो नगरपातिका कञ्चनपुर तजल्िाको सदरमकुाम देतख ३ तक.मी. पूवय वाट १३ तकिोतमटर पूवय 

सम्म रहकेो र महने्द्र  राजमागय तथा जोगबुढा डडेल्धरुा सडक संग जोतडएको शहर ईन्मखु क्षेत्रको रुपमा तवकासतशि क्षेत्र हो । यस 

नगरपातिकाको तसमाना ऄन्तरगत पूवय तफय  शुक्िाफााँटा रातष्ट्रय तनकुन्ज ऄजुयनी पोि (शुक्िाफाटा न.पा.क्षेत्र) , पतिम तफय  तभमदत्त 

नगरपातिका, ईत्तर तफय  चरेु श्रखंृिा(डडेल्धरुा तजल्िा) तथा दतक्षण तफय  शुक्िाफााँटा तनकुन्ज रहकेो छ भने यसको कुि क्षेत्रफि  जम्मा 

१५९.९२ वगय तक.मी. रहकेो छ । यो नगरपातिका २८.३२ तमनेट ईत्तर देखी २९.०८ तमनेट ईत्तरी ऄक्षांश र ८०.०३ तमनेट पतिम देखी 

८०.३३ तमनेट पतिमी देशान्तर सम्म फैतिएको छ । यस न.पा.तभत्र शैतक्षक तवकास , खानेपानी,स्वास््य, संचार, कृतष, यातायात तथा 

तवद्यतुका साथै चार वटा कृतष सम्बतन्ध क्षेत्रीय कायायिय अतदको तवकास भइरहकेो र छेिा औद्योतगक क्षेत्र स्थापनाको समेत पहि भइ  

रहकेो छ ।  

यस नगरपातिकाको ईत्तरी भेकमा रहकेो चरेु श्रखंृिाको मध्यमा रहकेो तवशाि , स्वच्छ एवं सनु्दर वेदकोट ताि, बण्डताि, 

तसि सरोवर , तसि बैदनाथ धाम , तशवतिङ्गेश्वर, भम्केश्वर महादेव स्थान िगायतका सम्पदािाइ धातमयक पययटकीय क्षेत्रका रुपमा 

व्यवतस्थत गररएमा तवकासको मखु्य श्रोत बन्न सक्ने प्रवि सम्भावना रहकेो छ र यस क्षेत्रमा रहकेा हराभरा वन जंगििे प्राकृततक 

सनु्दरता र वातावरणीय स्वच्छता तदनुका साथै वन पैदावारको सदपुयोतगता भएमा श्रोतको अधार बन्न सक्दछ । तवतवध धातमयक , 

सांस्कृततक, भेषभषुा रहकेो यस न.पा.मा तमतश्रत वतस्तहरु रहकेो र राजमागय सतहत मखु्य सडकहरु साँगै बजार एवं घना बस्तीको 

तवकासका साँग साँगै िातमण भेग बाट नगर तफय  ईन्मखु भइ व्यवतस्थत शहरीकरण गनुय यस क्षेत्रको बहृत्तर तहतका िातग ऄतत अवश्यक 

रहकेो छ । 

देश िामो राजनीततक संक्रमणकािबाट पार भएर संतवधान सभा माफय त नयााँ संतवधान तनमायण भइ राज्यको पुनयसंरचना साँगै 

ऄतधकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको ऄवधारणा ऄनुरुप स्थानीय तहहरु गठन  भआ तेस्रो नगर सभा सम्पन्न भएको छ ।  

प्रसस्त सम्भावना बोकेको यस  नगरपातिकाको बहृत्तर तहतका िातग नव तनवायतचत जन प्रतततनतध ज्यहूरु , यस क्षेत्रमा 

कृयातशि राजनैततक दि , समाजसेतव, वतुितजतव, तनतज क्षेत्र िगायत सम्पूणय नगरवातसहरुिे अ अफ्ना क्षेत्रवाट पहि गरर राजश्वका 

स्रोतहरुको पतहचान गरर नगरपातिकाको अन्तररक अयको बतृिमा पहि गनुय तथा  ईपिब्ध बजेटको सतह सदपुयोग गरर सम 

तवकासको भावनािे ऄगातड बढ्नु अजको अवश्यकता देतखएको छ ।  
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प्रशासतनक तवभाजनः 

संघीय संसदीय तनवायचन क्षेत्र – क्षेत्र नं. २ र ३ (१,२,३,४,५,६,७,९,१० वडाहरु २ नं. क्षेत्रमा  र ८      नं.वडा ३ नं.क्षेत्रमा) 

वडा संख्या : १० 

जनसंख्या :  

घरधरुी सवेक्षण २०७३ ऄनुसार 

वडा नम्बर घरधरुी जनसंख्या 

१ ७९१ ४७२८ 

२ ८४६ ५०७० 

३ १३५६ ८६६८ 

४ ९२९ ६०२८ 

५ ९३० ५७७३ 

६ ८३२ ४८२७ 

७ १६८५ ८३६१ 

८ ८८९ ५०१२ 

९ ९३८ ५२७३ 

१० १४३३ ९०५१ 

जम्मा १०६२९ ६२७९१ 

 

नगरपातिका क्षेत्र तभत्र रहकेा पययटकीय स्थिहरुको तववरण  

क्र. सं. स्थिको नाम वडा नं. स्थिको महत्व दैतनक अगन्तुक 

(औसत ) 

१  तशवातिंगा धाम ४  प्राकृततक तिंगा ४००-७००  

२  बेदकोट ताि  ३  बैजनाथ धाम   ५०-६०  

३  बैजनाथ मतन्दर बछेिा र रौटेिा ५ र ८  मतन्दर  ४०-५०  

४  भम्केश्वर महादेव  ६  जि ईत्पन्न  ४०-५०  

५  तसिसरोवर  बन्दताि ६   जि ईत्पन्न  ४०-५० 

६  तसिबैजनाथ धाम     

७  बैजनाथ विृाश्रम ८  विृाश्रम   

 

वेदकोट नगरपातिका क्षेत्र तभत्र रहकेा सामदुातयक तवद्याियहरुको तववरण  

 

लि.नं. 
िामुदालयक लिद्याियको 

नाम 
ठेगाना कक्षा 

लबद्याथी 

िंख्या 
िम्पकय  नम्बर 

प्रधानाध्यापक को 

नाम   

१ श्री शारदा मा.तव दैजी १२ ६६३ ९८४८७७८३९३  परमानन्द भट्ट   

२ श्री घटाि मा.तव सडुा १२ ४७६ ९८०९४०८७२४   शंकर दत्त भट्ट  

३ श्री बैजनाथ मा.तव गैयिनदी १० २७१ ९८४८७०६५७०   पदम बोहरा  

४ श्री बैजनाथ मा.तव जडेपानी १२ १२१० ९७४९५३६१६०   तथरेंद्र चन्द्र भट्ट  
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५ श्री घटाि अ.तव पोल्खरी ८ १८९ ९७४९५०४०५७  नर बहादरु बोहरा  

६ श्री भवुनेश्वरी मा.तव तससैया १२ ९३१ ९८४८८०९०४१  रण बहादरु दौल्याि  

७ श्री नवदगुाय अ.तव नयााँगाई ८ २१८ ९८४८७३८९८७  आन्द्र बहादरु मल्ि   

८ श्री रत्न मा.तव चतहरी १० ६३१ ९८४८७६४९८७  खडक तसंह पाि   

९ श्री तसि बैजनाथ मा.तव बगुन १० ३६६ ९८६८४०७१८०   जय तसंह रावि  

१० श्री तसिनाथ प्रा .तव हातत्तथिा ५ ८३  ९८०६४७०११८   तबर बहादरु खडायत  

११ श्री तसिनाथ अ.तव बसन्तथिा ८ १९२  ९८४८७२२९१३   गजराज चटौत  

१२ श्री ईदयदेव मा.तव सनु्दरपुर १२ ६७४  ९८४८७३८३५४   महशे्वर दत्त भट्ट  

१३ श्री जनता मा.तव गाईजी १० २९८  ९७५९५०१४२७   भातन चन्द  

१४ बािज्योतत मा.तव बैतडा १० ३६८  ९७४९५०७०७६   डम्बर राज जोशी  

१५ श्री तशव प्रा.तव सामादैजी ५ ५१ ९८४८८४१६०७   हसं राज शमाय  

१६ श्री तसिनाथ मा.तव मसेुपानी १० १९५  ९७४९५१५२१८   खेम राज पाण्डे  

१७ श्री शान्ती तनकेतन प्रा.तव शातन्तपुर ५ ७३  ९७४९५९९२२५   जय बहादरु बुढाएर  

१८ श्री गणेश अ.तव तपपिथिा ८ २५३  ९८४८७२७४२१   पशुपतत मल्ि  

१९ श्री सरस्वती मा.तव धरमपुर १० ५७४  ९८४८७२६३०२   जयदेव बडू  

२० श्री पशुपतत अ.तव बसन्तपुर ८ १७०  ९८४८८६४९७४  नरेन्द्र बहादरु थापा   

२१ 
श्री पे्रमतसंह धामी स्मतृत 

अ.तव 
गाईजी ८ १२२  ९८६८७४७०४४  हरर दत्त भट्ट  

२२ श्री सरस्वती अ.तव चादनीफााँटा ८ २००  ९८०६४३३८४१   हकय  बोहरा  

२३ श्री बेदकोट प्रा.तव चौरी ५ २९  ९७४९५०६५०६   शंकर दत्त जोशी  

२४ श्री मतुि प्रा.तव धरमपुर ५ २३०  ९८४८५५४६३६   धमायनन्द जोशी  

जम्मा ८४६७     
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स्वास््य सेवा सम्बन्धी तववरण  

 

क्र.सं. 
स्वास््य 

सेवा  

रडाह 

नगर 

स्वास््य 

केन्द्र   

जडेपानी 

नगर 

स्वास््य 

केन्द्र   

दैजी 

स्वास््य 

चौकी  

बगुन 

नगर 

स्वा.के.  

धरमपुर 

सा.स्वा.इ. 

घोसुयवा 

न.स्वा.के. 

सडुा 

स्वास््य 

चौकी 

गैिनदी 

न.स्वा.के. 

सनु्दरपुर 

न.स्वा.के. 

हरपाि 

सा.स्वा.इ. 

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत 

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

१  स्वास््य 

चौकी  

- - १ - - - १ - - - 

२  वतथिंग 

सेन्टर  

- - १ - - - - - - - 

३  प्रसतुी गहृ - - १ - - - - - - - 

४  तचतकत्सक 

संख्या  

- - - - - - - - - - 

५  फामेसी  १ - ९ - २ २ ६ १ २ १ 

६  स्वास््य 

संस्थामा 

सतु्केरी 

गराईने 

प्रततशत  

- - ४६.८४% - - - - - - - 

७   दक्ष 

स्वस््य 

कतमयबाट 

सतु्केरी 

गराईने 

प्रततशत  

- - ४६.८६ 

% 

- - - - - - - 

८  मतहिा 

स्वयंसेतवका  

- - ४४ - - - ४१ - - - 

९  गााँईघर 

तक्ितनक र 

खोप केन्द्र  

- - १० - २ - ८ - - १ 

१०  गभयवती 

जााँच 

- - ७७.४९% - ५२% ६.८१% ७२% - - ३२% 
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क्र.सं. 
स्वास््य 

सेवा  

रडाह 

नगर 

स्वास््य 

केन्द्र   

जडेपानी 

नगर 

स्वास््य 

केन्द्र   

दैजी 

स्वास््य 

चौकी  

बगुन 

नगर 

स्वा.के.  

धरमपुर 

सा.स्वा.इ. 

घोसुयवा 

न.स्वा.के. 

सडुा 

स्वास््य 

चौकी 

गैिनदी 

न.स्वा.के. 

सनु्दरपुर 

न.स्वा.के. 

हरपाि 

सा.स्वा.इ. 

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत 

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

संख्या 

/प्रततशत  

पतहिो 

पटकको 

प्रततशत  

११  गभयवती 

जााँच चौथो 

पटकको 

प्रततशत 

- - ५३.९८% - २८% ४.५४% ५२% - - ३५% 

१२  सतु्केरी 

पिात जााँच 

गनय अईने 

प्रततशत (३ 

पटक ) 

- - ३३.३३% - - - - - - - 

१३  औसत 

अय ुवषय 

- - ७०.०८ 

वषय 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

नगरपातिका क्षेत्र तभत्र सरुक्षा तनकाय तथा प्रहरी चौकी सम्बन्धी तववरण 

 

वडा नं  बस्तीको नाम  

सरुक्षा तनकाय तथा प्रहरी चौकी संख्या  वस्ती देतख 

दरुी  

(तक.तम.) 

सरुक्षाकमी संख्या   

जनपद प्रहरी  सशत्र प्रहरी  जनपद 

प्रहरी 

सशत्र प्रहरी 

१०  सडुा चौकी  १   ४  ८   

३  ऄ.प्रा.पोस्ट दैजी  १   ५  ११   

१०  द.तन.  प्रहरी गण    १  ५   ३५०  
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सामदुातयक वन सम्बन्धी तववरण  

 

क्र.सं. 
वडा 

नं  
सामदुातयक वन  क्षेत्रफि (ह)े 

िाभिाही 

पररवार संख्या  
मखु्य रुख प्रजाततहरू  

१  १  बैजनाथ म. सा. वन  २४.८३  ७००  खैर,साि,तससौ,जामनु 

२  २  तशव शातन्त सा.व. २४.५५  १३१  सल्िो,साि,तससौ,जामनु 

३  ६  गणेश सा.व  ४१२.३९  ५५३२  खयर,हरो,बरो,बेि,ऄमिा 

४  ३  जय शंकर सा.व  ३९.४९ १२४९  ऄसना,कमाय,हल्द,ुकुररिो,दधेु 

५  ४ तसि बैजनाथ सा.व  ४९५.३८  ३८४  खैर,साि,तससौ,जामनु 

६  २  जनचेतना सा.व. १८८  ५१८  खैर,साि,तससौ,जामनु 

८  ७  अतदशति सा.व. १५  २००  खैर,साि,तससौ,जामनु 

९  ४  बैतडा सा.व. ४७६  ६१५  खयर,हरो,बरो,बेि,ऄमिा 

१०  ५  बछेिा सा.व. ५१३  १०४५  साि,तसमि,जामनु,ऄमिा,खैर  

११  ७  ऄमर सा.वा. ३०५.१७  ५५०  साि,तसमि,तपपि,जामनु,हरो,बरो 

१२  ७  प्रगतत सा.व. ५  ६०  साि,तसमि  

१३ ३ तिनबेल्ट सा.व.    

१४  ३  वेदकोट सा.व.    

  जम्मा  २४९८.८१  १०९८४   

 

 

 

 

सरकारी वन  

१  २,३,४,५

,६,७,८, 

चरेु रातष्ट्रय वन    साि,तसमि,खैर,जामनु,बेि,तपपि,खयर

,हरो,बरो,बेि,ऄमिा  

२  ३  शुक्िाफााँटा रातष्ट्रय तनकुन्ज     साि,तसमि,खैर,जामनु,बेि  

धातमयक वन  

१  ३  बेदकोट धातमयक वन  १८.२९   साि,तसमि,खैर,जामनु,बेि,तपपि  

 

 

 

नगरपातिका क्षेत्रमा रहकेा सरकारी कायायियहरुको तववरण  

तस.नं. कायायियको नाम  ठेगाना  कायायिय प्रमखु  फोन नं. 

१  बेदकोट न.पा. कायायिय  बेदकोट न.पा.-६  श्री धमयराज जोशी  ०९९-४१३१२२  

२  
क्षे. माटो पररक्षण 

कायायिय  

बेदकोट न.पा.-९, सनु्दरपुर    

३  नेपाि तवद्यतु प्रातधकरण  बेदकोट न.पा.-९, िािपुर    

४  हुिाक कायायिय  बेदकोट न.पा.-९, दैजी    
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नगरपातिकामा तक्रयातसि राजनीततक दिहरु  

क्र.िं. राजनीलतक दि  

१  नेपाि कम्यतुनस्ट पाटी (नेकपा) 

२  नेपािी कांिेस  

३ समाजवादी पाटी नेपाि  

४  रा.ज.पा. 

५  रा.प्र.पा. नेपाि  

६ रा.प्र.पा. 

७  नेकपा मािे  

८  म.ज.ऄ.फो.िोकतातन्त्रक  

९  रा.ज.मो. 

१०  नेकपा क्रातन्तकारी माओवादी पाटी 

 

 

 

 

 

हािापानी : 

ईष्ट्ण तथा समतसतोष्ट्ण 

बातषयक बषाय दर : सरदर १५७५ तम.तम. 

तापक्रमः 

ऄतधकतमः ४३ तडति सेतल्सयस 

न्यनूतमः ६ तडति सेतल्सयस 

जि भण्डार : 

भतूमगत जिस्रोतको भण्डार 

ऄन्य स्रोत : बेदकोट ताि, तसि सरोबर बन्दा ताि, तचसापातन चरेु ताि,महाकािी नदी िगायत तबतभन्न महुान । 

चाडपिय : 

गौरा, दशै, ततहार, माघी, होति, तीज, तबष,ु चौतोिी, हरेति, गुरेति, चररया तमिन, ऄट्वारी,चराइ   अदी 

िंचार प्रणािी : 

तवतररत टेतिफोन िाइन :-  

आन्टरनेट सतुवधा प्रदायक तनजी संस्था : २  

आन्टरनेट सतुवधा प्रदायक सरकारी संस्था : १ 

खानेपानीको ऄिस्था : 

यस नगरपातिका क्षेत्रमा भतूमगत जिस्रोत ईपयोग गरर खानेपानी ईपभोिा समहुका रुपमा खानेपातनको तवतरण गरेको छ भने 

अवश्यकता ऄनुसार घरधरुीमा ब्यतिगत तवरिे पतन ह्याण्डपम्पको पतन ब्यवस्था गरेका छन । 

नगरपालिकाका प्रमूख िमस्याहरु : 

१. मखु्य वजार क्षेत्रहरुको ढि तनकासको समस्या ।  

२. चरेु क्षेत्रवाट बषेतन हुने भकु्षयको समस्या ।  

३. फोहरमैिा ब्यवस्थापनको िातग ईपयिु ठाईको ब्यवस्थापनमा कतठनाइ ।  
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४. नगरमा औद्योगीकरणका साथै पययटन प्रवद््रधनका िातग अवश्यक पुवायधारको ऄभाव  

५. वडाहरुमा तबद्यतुतकरणका साथै सडक बतत्तको ब्यवस्थापन ।  

६. नगरपातिका क्षेत्रमा रहकेो तटबन्धको समस्या ।  

७. बेरोजगारीको बढ्दो चाप ।  

८.  व्यवतस्थत ऄन्तेति घाटको समस्या । 

९.  छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन ।  

 

 

नगर प्रमखु,ईप प्रमखु,वडा ऄध्यक्ष र नगर काययपातिकाका सदस्यहरुको नामाविी 

 

क्र.िं. पदालधकारीको नाम पद  ठेगाना  फोन नं. 

१  श्री ऄशोक कुमार चन्द नगर प्रमखु  बेदकोट-४   ९८५११७८४४५/९८५८७३०१११   

२  श्री सतुशिा तसंह नगर ईप-प्रमखु  बेदकोट- ७  ९८४८७२२७०१  

३ श्री हरर तगरर वडा ऄध्यक्ष  वडा नं. १ ९८१०६०१४००  

४  श्री नरेश बहादरु तसंह वडा ऄध्यक्ष वडा नं. २ ९८०९४२६९०५  

५  श्री ततिक बहादरु ठकुल्िा वडा ऄध्यक्ष  वडा नं. ३ ९८०६४७८९१५ 

६ श्री भाष्ट्कर दत्त भट्ट वडा ऄध्यक्ष वडा नं. ४ ९८०९४१४७२९  

७  श्री गणेश ब. तब.क. वडा ऄध्यक्ष वडा नं. ५ ९८०९४१३७०३/९८६१४१२२५३  

८. श्री फटे्टराम राना वडा ऄध्यक्ष वडा नं. ६ ९८४८७०१२५३  

९  श्री तबर बहादरु डगौरा वडा ऄध्यक्ष वडा नं. ७ ९८६८८७५३४४  

१०  श्री दगुाय तसंह भण्डारी वडा ऄध्यक्ष वडा नं. ८ ९८४८७२२४५९  

११ श्री राम तसंह धामी वडा ऄध्यक्ष वडा नं. ९ ९८४८८२८४६३  

१२  श्री केशब रावि वडा ऄध्यक्ष वडा नं. १० ९८०६४६०६९९  

१३  श्री गंगोत्री जोशी काययपातिका सदस्य  वडा नं. ९ ९८४८७३८३६०  

१४  श्री माया महरा काययपातिका सदस्य  वडा नं. ४ ९८६८४०७२८९  

१५  श्री नन्दकिा पुिामी काययपातिका सदस्य  वडा नं. ४ ९८०६४४२६६२  

१६ श्री तनमयिा तबि चौधरी काययपातिका सदस्य  वडा नं. १० ९८१७६२५०९७  

१७  श्री तपंकी दमाइ काययपातिका सदस्य  वडा नं. २ ९८०९४२४३३४  

१८  श्री तकय  बहादरु रैकाि काययपातिका सदस्य  वडा नं.७ ९८४८७२२१५२  

१९  श्री चेतराम कातम काययपातिका सदस्य  वडा नं. १० ९८०६४८२२३५  

२०  श्री दिबीर टमाटा काययपातिका सदस्य  वडा नं.३ ९८०६४५०६७४  

 

नगरसभाका सदस्यहरुको नामाविी  

क्र.सं. पदातधकारीको नाम पद  ठेगाना  फोन नं. 

१   श्री बसन्ती राना  मतहिा सदस्य  बेदकोट-१   

२   श्री तुिसी कातम  दतित  मतहिा सदस्य बेदकोट-१ ९८१२७२१२०९  

३   श्री ऄम्बर बहादरु चन्द  सदस्य  बेदकोट-१ ९८१२७३५६००  

४   श्री तदि बहादरु बोहरा  सदस्य  बेदकोट-१ ९८०९४४३६४२  
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५   श्री सतबता देवी बोहरा मतहिा सदस्य बेदकोट-२  ९८१०६८७९२६  

६    श्री जोगराम डगौरा  सदस्य  बेदकोट-२ ९८१२७५६४०९  

७   श्री गोमती देवी कुाँ वर  मतहिा सदस्य बेदकोट-३  ९८०५७४८१४६  

८  श्री देईमा िहुार बाब्िी  दतित  मतहिा सदस्य बेदकोट-३ ९८१०६२७४२४  

९   श्री शेर बहादरु राना  सदस्य  बेदकोट-३ ९८४८७२१९५६  

१०    श्री पल्टा डगौरा  सदस्य  बेदकोट-३ ९८१०६१३७११  

११   श्री पावयती देवी साकी  दतित  मतहिा सदस्य बेदकोट-४  ९८१२७२७६४९  

१२   श्री ऄजुयन धानुक  सदस्य बेदकोट-४ ९८०६४४८७६८  

१३   श्री जगानी डगौरा  मतहिा सदस्य  बेदकोट-५  ९८०६४४८७०७  

१४   श्री गोमती टमटा  दतित  मतहिा सदस्य   बेदकोट-५ ९८१०६७५५६६  

१५   श्री जय बहादरु बोहरा  सदस्य  बेदकोट-५ ९८४८७५३८०२  

१६  श्री ऄन्ते बोहरा  सदस्य  बेदकोट-५  

१७ श्री तबरमा देवी बडू  मतहिा सदस्य  बेदकोट-६   ९८६७८६८४१२  

१८   श्री तसता अईजी  दतित  मतहिा सदस्य बेदकोट-६  ९८०५७५८०५४  

१९  श्री सागर तसंह सवाद  सदस्य  बेदकोट-६  

२०   श्री धन तसंह पुजारा  सदस्य  बेदकोट-६ ९८०५७४०१४४   

२१  श्री कल्पना तगरर  मतहिा सदस्य बेदकोट-७  ९८४८७४२१७२  

२२  श्री जानकी देवी दमाआ  दतित  मतहिा सदस्य बेदकोट-७  ९८४८७२६६४७  

२३  श्री तबर बहादरु धामी  सदस्य  बेदकोट-७ ९८४८७६२६६१  

२४  श्री चन्द्र बहादरु कुाँ वर  सदस्य  बेदकोट-७ ९८४८८९७०६१  

२५  श्री रेश्मी डगौरा  मतहिा सदस्य बेदकोट-८    

२६  श्री धौिी देवी महर कातम  दतित  मतहिा सदस्य बेदकोट-८   ९८४८८१४८३६  

२७  श्री गणेश बहादरु तबि  सदस्य बेदकोट-८   ९८४८७६४५९६  

२८   श्री ईत्तर तसंह भाट  सदस्य बेदकोट-८   ९८६५८७०५९१  

२९  श्री तहमा कुमारी टमाटा  दतित  मतहिा सदस्य बेदकोट-९    ९८६५९२३७३१  

३०  श्री मोहन बहादरु राना  सदस्य बेदकोट-९    ९८१२७४०१७८  

३१  श्री जनक बहादरु तबि  सदस्य बेदकोट-९    ९८४८७८१३३७  

३२  श्री िक्ष्मी िहुार  दतित  मतहिा सदस्य बेदकोट-१०     ९८०९४१७८७५  

३३   श्री भजन तसंह राना  सदस्य बेदकोट ९८१२७११३४७  

३४   श्री डम्मर दत्त भट्ट  सदस्य बेदकोट ९८४९६७६६९४  

 

बेदकोट नगर काययपातिकाको कायायियमा काययरत कमयचारी तववरण 

क. ऄलधकृत स्तरका कामयचारी 

लि.न नाम थर पद िम्पकय  नं. 

१ >L wd{/fh hf]zL k|d"v k|zf;lso clws[t (*$*&*!$!! 

२ >L kbd/fh e§ ऄतधकृत (दशौ तह) तशक्षा  (*$*&$@)$^ 

३ >L z+s/ bQ e§ clws[t (अठौ तह) तशक्षा (*$**@(&&& 

५ >L lqnf]s rGb zfvf clws[t (*$*&#%*$% 
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६ >L /fd bQ hf]zL zfvf clws[t   

७ >L k|]d axfb'/ lgbfn n]vf clws[t सातौ तह  (&$(%)&*)! 

८ >L tf/f bQ e§ clws[t 5}6f} (*$*&@@(%! 

९ >L g/ axfb'/ sfsL{ clws[t 5}6f} (*$*&!*!** 

१० >L /flwsf kGt clws[t 5}6f} (*$*&@&@)# 

११ >L ts{/fh e§ clws[t 5}6f} (*$*$@#)%( 

१२ >L zDe' rGb clws[t 5}6f} (*)^$%*!** 

१३ >L lj/ axfb'/ s'Fj/ clws[t 5}6f} (*$**&($)# 

१४ >L xl/zf kfn l;=cx]j clws[t 5}6f} (*$**$((&& 

१५ >L l;4/fh e§ l;=cx]j clws[t 5}6f} (*$*&@)%)& 

१६ >L ;tLz a=zfxL O{lGhlgo/ (*$!#%#^$* 

१७ >L ;'lgn rGb ;"rgf k|ljlw clws[t (*^*&&@%&^ 

१८ >L sdn]z k|zfb e§ /f]huf/ ;+of]hs (*^**)*!#& 

 

 

 

ख. िहायक स्तरका कमयचारी 

 

लि.न नाम थर पद िम्पकय  नं. 

१ >L ;"Gb/ l;+x af]x/f ;xfos :t/ kfrf}+ (*^%(*@(!) 

२ >L 6]s axfb'/ rGb ;xfos :t/ kfrf}+ (*%*&%!()( 

३ >L hgs/fh kGt gf=;"= (*$**)*(^# 

४ >L dfgb]j hf]zL ;xfos :t/ kfrf}+ (*^%^%!(&% 

५ >L nfn axfb'/ g]uL ;xfos :t/ kfrf}+ (*^$^)#*&^ 

६ >L s/g axfb'/ sfdL ;xfos :t/ kfrf}+ (*$***()(@ 

७ >L /d]zb]j e§ ;xfos :t/ kfrf}+   

८ >L xl/z k|;fb e§ ;xfos :t/ kfrf}+ (*$*%*!#($ 

९ श्री केशव दत्त ऄवस्थी ;xfos :t/ kfrf}+ ९८६८८०७५०० 

१० >L s[i0f bQ kf08]o ;xfos :t/ kfrf}+ (&$(%@))%# 

११ >L ;/:jtL kf08]o ;xfos :t/ kfrf}+ (*$#@#!!)# 

१२ >L b]j /fh j8' ;xfos :t/ kfrf}+ (*$*(*!(#% 

  १३ >L z]/ l;+x lji6 ;xfos :t/ kfrf}+ (*$**^@!@% 

१४ >L ;'lgtf s"df/L e§ ;=d=lj=lg= (*^%*%###$ 

१५ >L l;4/fh cf]emf ;a O{lGhlgo/ (*$*&@$@!% 

१६ >L hgs /fh e§ n]vfkfn ९८४८७६३२०४ 

१७ >L ef]h/fh e§ ;xfos rf}yf] (*$**$@#^* 

१८ >L lxdfn 8uf}/f ;xfos rf}yf] (*^*&@()^! 

१८ >L /laGb| axfb'/ wfdL ;xfos rf}yf] (*^%^&!!%( 
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२० >L k|]d ;l+x 3f]6f ;xfos rf}yf] (*$*&#%@^& 

२१ >L ;f]lgof lai6 ;xfos rf}yf] (*^%($@($! 

२२ श्री करन तसह बुढाऐर ;xfos rf}yf] ९८४८७३५४१५ 

२३ >L uf}/L bQ hf]zL ;xfos rf}yf] (*^@@&@!%% 

२४ श्री तकरन चन्द ;xfos rf}yf] 

 २५ >L tf/f k|;fb e§ ;xfos rf}yf] (&$(%!##@!/९८६५९३३५०७ 

२६ >L lbks /fh hf]zL  ;xn]vfkfn (*^*&&&@() 

२७ 
>L o1/fh e§ vl/bf/ (*)($^^*&%/९८४८८९२०८५ 

२८ >L zfGtL cj:yL vl/bf/ (*!)^)!$)* 

२९ >L zfGtL e§ vl/bf/ (*^**)&)^# 

३० >L lagf rf}w/L vl/bf/ (*$*&$!^## 

३१ >L hoGb| a=rGb vl/bf/ (*)^$&(%#) 

३२ >L v]d/fh e§ vl/bf/ (*$*&!(@!^ 

३३ >L /d]z k|zfb e§ vl/bf/ (*$*&%^!)( 

३४ >L lbk]Gb| /fh hf]zL c=;=O{ (*!)^$)&#% 

३५ >L lty{/fh kf08]o ;=sDKo'6/ ck/]6/ (*$*&@)!() 

३६ >L k|sfz snf}gL ;xhstf{ (*$**!^$%( 

३७ >L tf/f s'df/L e§ gf=k|f=;= (*$*&)#*^* 

३८ >L ?dnf P;=s]= ;xhstf{ (*)%&%@*!& 

३९ >L clgn n'xf/ GofoLs ;ldlt ;xhstf{ (*$(&%!&!& 

४० >L x]df dxtf h]=l6=P= (*)($&!^@) 

४१ >L wg l;+x P]8L sf=;= (*$*&)))$% 

४२ >L u0f]z wfg's sf=;= (*^%^$*#@^ 

४३ >L cf]d k|sfz /fgf sf=;= (*$*&@^!*& 

४४ >L t'n;L /fd cof{n sf=;= (*$*&^)%#( 

४५ >L b|f]ktL wfdL sf=;= (*$*&$&*@( 

४६ >L lg/h rf}w/L sf=;= (*$*(^&^!$ 

४७ >L o1 /fh e§ sf=;   
४८ >L sdn b]j e§ sf=;= (*^(*#))(^ 

४९ श्री गीता भण्डारी  स्वीपर ९८४४१८३७८३ 

५० >L O{Zj/L b]jL af]x/f sf=;= ९८६८७०९३५९ 

५१ >L lbn axfb"/ rf}w/L xn'sf ;jf/L rfns (*)^$*&%@# 

 ५२ >L c?0f rGb ef/L ;jf/L rfns (*)($#&(^! 

५३ श्री कणय कुमार भट्ट  ef/L ;jf/L rfns (*$*&)%!$& 

५४ श्री तबमि पाण्डेय xn'sf ;jf/L rfns ९८४८८११०२५ 

५५  >L rqm axfb'/ ad ef/L ;jf/L rfns (*$*&))&!@ 
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वेदकोट नगरपातिकाका नगर प्रमखु श्री ऄशोक कुमार चन्द ज्यिेू तमतत २०७६ /०३/१० गते नगरपातिकाको पााँचौ नगर सभामा प्रस्तुत 

गनुय भएको नीतत तथा काययक्रम :  

अदरणीय नगर िभा िदस्यहरु, 

 बेदकोट नगरपातिकाको पााँचौ नगरसभाको रुपमा अयोतजत यस गररमामय सभामा अ.व.२०७६/०७७ को नीतत तथा काययक्रम 

प्रस्तुत गनय पाईाँदा गवयको ऄनुभतुी महससु भएको छ । यस महत्वपूणय घडीमा तवतभन्न ऐततहातसक कािखण्डमा देश र जनताका 

िातग प्राणको अहुती तदने ज्ञात/ऄज्ञात महान शतहदहरु प्रतत हातदयक श्रिासमुन ऄपयण गद,ै तवतभन्न जन अन्दोिन एवं संघषयका 

घाआते, ऄपाङ्ग, बेपत्ता, शतहद पररवार प्रतत ईच्च सम्मान व्यि गदयछु । 

 नेपािको संतवधान बमोतजम राज्यको मिू संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था भए बमोतजम 

यस बेदकोट नगरपातिकाि ेअ.व.२०७६/०७७ का िातग नगरको समतृि र तवकासको यात्रा िाइ ऄतघ बढाईन कृतष, पययटन, 

ईद्योग, पूवायधार क्षेत्रको तवकास एवं ईतचत व्यवस्थापन र पररचािन गरी यस नगरको सवायङ्तगण ईन्नतीको ढोका खोतिने छ ।  

 चाि ुअ.व.२०७५।७६ मा यस ऄतघ नगरपातिकाका तफय बाट प्रस्तुत नीतत तथा काययक्रम र बजेट तेस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत भइ 

कायायन्वयनको चरणमा ऄगाडी बढीरहकेो छ । अ.व.२०७६/०७७ को िागी नगरपातिकाको नीतत तथा काययक्रम तजुयमा गदाय 

चाि ुअ.व.२०७५।०७६ मा पाररत गररएको नीतत तथा काययक्रमिाइ अधार स्तम्भको रुपमा तिइएको छ । 

 नेपािको संतवधानको ऄनुसचूी ८ मा ईल्िेतखत स्थानीय तहको एकि ऄतधकार  तथा ऄनुसचूी ९ मा ईल्िेतखत संघ, प्रदेश र 

स्थानीय तहको साझा ऄतधकार सचूी, स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गररएका प्रावधानहरु, यस 

नगरपातिकाबाट नगरपातिकाको तवतभन्न नगर सभा र काययपातिकाबाट पाररत तवतभन्न कानूनहरुिे गरेको व्यवस्था समेतिाइ 

कायायन्वयन गने तफय  अगामी अ.व.मा नगरपातिका तनदेतशत हुनेछ ।  

 बेदकोट नगरपातिकाको समि तवकासका िातग तवतभन्न क्षेत्रगत योजना तथा काययक्रम एवं नगरका गौरवका योजनाहरुिाइ 

संचािन गनय अवश्यक बजेट व्यवस्था गररने छ ।  

 गत अ.व. देतख नगरको तवकासका िातग ५० सैयाको नगर ऄस्पताि,प्रयटन पूवायधार, कभडयहि, तक्रकेट स्टेतडयम, फन पाकय ,  

बेदकोट चक्रपथ, मेस वायर, पुस्तकािय, मतहिा सेफ हाईस, तजम हाईस िगायतका स्थानीय गौरवका योजनाहरुिाइ तनरन्तरता 

तदइ यस नगरपातिकाको पतहचान र तवकासमा टेवा पुयायईने नीतत ऄविम्वन गररनेछ ।  

 स्थानीय सरकारिे तजुयमा गरी िाग ु गरेका नीतत कानून, मापदण्ड, तनणययहरु कायायन्वयनमा सहयोग पुयायईने, नगरपातिकाको 

सम्पतत्तको संरक्षण गनय एवं स्थानीय बजार, पातकय ङ स्थि व्यवस्थापनमा सहयोग गनय तथा तवपद व्यवस्थापनमा सहयोग 

िगायतका तवतभन्न काययहरु गनय नगर प्रहरीको व्यवस्था गने गरी अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

 यस नगरपातिका तभत्र रहकेा सहकारी संस्थाहरुको बचत तथा ऊण पररचािन, क्षमता ऄतभबतृि, सहकारी क्षेत्रको प्रवधयन र 

पररचािन गने नीतत ऄविम्वन गररने छ । 

 नगरपातिकाको समतृि र तवकासका िातग अन्तररक अय बतृि गनय ऄपररहायय हुने कुरािाइ अत्मसाथ गद ै स्थानीय कर 

ऄन्तरगतका तवतभन्न करहरुको दर र दायरामा सामान्य हरेफेर गररनेछ र कर संकिनका काययमा तवतभन्न सरोकारवािा पक्षसाँग 

हातेमािो एवं सहकायय गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ ।  

 तसंहदरबारको ऄतधकार सातच्चकै गाईाँ बस्ती म ैअइ पुगेको महससु गनय, गराईन नगरपातिका र वडा कायायियहरुबाट प्रदान गररने 

सेवा सतुवधािाइ सतुवधाजनक पारदशी एवं सेवािाही मैत्री बनाआनेछ ।  

 अतथयक समतृि र तवकासका िातग अफ्नो टोि अफै बनाईन तथा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग, दक्ष जनशति ईत्पादन, 

रोजगारी र ईद्यमशीिताको तवकास, शहरी पूवायधार तनमायण र अधतुनकीकरणका िातग, समाजमा व्याप्त तवभेद, शोषण र 

ईत्पीडनको ऄन्त्य गरी नागररकको सीप र दक्षता ऄतभबतृि गरी समिृ, समनु्नत र नेपािी तवशेषताको समाजवाद “एक घर एक 

सीप रोजगारीको अधार, "समिृ बेदकोट नगर समाजवादको पूवायधार" कायायन्वयन गररने छ । 
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 बेदकोट नगरपातिकाको सामातजक, अतथयक र भौततक पूवायधार तवकासको कामिाइ व्यवतस्थत रुपमा ऄगाडी वढाईन वेदकोट 

नगरपातिका गुरुयोजना कायायन्वयनमा ल्याआने छ । 

 बेदकोट नगरपातिका तस्थत   बेदकोट ताि, तशवतिङ्गेश्वर, भम्केश्वर  धाम,  बैजनाथ मतन्दर, घटाि मतन्दर, तसिसरोवर ताि, 

रौटेिा अतद प्रमखु धातमयक ,पययटकीय क्षेत्रिाइ जोडेर पययटकीय क्षेत्रको रुपमा तवकास गनय गुरुयोजना तयार गरी दु्रत गततमा 

ऄगाडी बढ्नका िातग नगरपातिकाको अफ्नो स्रोत साधन, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र ऄन्य तनकायहरुसाँग सहकायय, 

समन्वय, साझेदारी गनय प्रयत्न गररनेछ ।  

 बेदकोट नगरपातिकामा सतुवधा सम्पन्न ५० सैयाको नगर ऄस्पतािको तडतपअर तनमायण कायय सम्पन्न भइ पखायि िगाईने कायय 

भइसकेकोिे नगर ऄस्पतािका िातग केही बजेट तवतनयोजन गररनेछ । यस काययका िातग बेदकोट नगरपातिकाको स्रोत साधनिे 

मात्र नभ्याईने ऄवस्था रहकेोि ेसंघीय सरकार, प्रदेश सरकार र ऄन्य दाताहरुबाट स्रोत जटुाईन तवशेष पहि गररनेछ । 

 बेदकोट नगरपातिकािाइ हररत, सफा, सनु्दर समनु्नत र ऄपराध मिु शहर बनाईन पहि गररनेछ ।  

 संघीय सरकार बाट अ.व.०७५/०७६ मा सरुु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमिाइ संतघय सरकार बाट जारर काययतवतध, 

तनदेतशका,बजेट समेतका अधारमा अगामी अ.व. ०७६/०७७ मा समेत संचािन गररनेछ । 

 

नगर िभा िदस्यहरु, 

 तसंहदरबारको ऄतधकार नगरका वडा वडा र बस्ती बस्तीमा पुयायईन र नागररकिाइ सहज, सरि, सतुवधाजनक र पारदशी 

ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गद ैसो कुराको प्रत्याभतूत गरेर जनमखुी िोकतन्त्रिाइ सदुृढ गदै भ्रिाचारमिु प्रशासन सञ्चािन गररने छ ।   

 समावेशी िोकतन्त्रद्वारा स्थानीय सरकारमा तवतभन्न जातजातत, भाषा, तिङ्ग, धमय, क्षेत्र, वगय र समदुायको प्रतततनतधत्व गराईाँद ै

रातष्ट्रयताको प्रवधयन  गनय पहि गररने छ ।   

 साक्षरता, औसत अय,ु प्रततव्यति वातषयक अय अतदमा वतृि र मात ृ तशश,ु बाि मतृ्य ु दर घटाइ ईत्कृि मानव तवकास 

सचूकाङ्क भएको तवभेद, जोतखम र ऄसमानता मिु साथै सामातजक न्याययिु नेपािको नमनुा नगरका रूपमा तवकतसत गररने छ 

।   

 संतघय सरकारको एक प्रदेश एक औद्योतगक क्षेत्र स्थापना गने तनती ऄनुसार सदुरूपतिमको  दैजी औद्योतगक क्षेत्र बेदकोट वडा नं. 

२ र ३ को छेिामा रहकेो ३०० तवगाहा जगगाको तकत्ता काट नाप नक्सा भइ नेपाि सरकारको नाममा भोगातधकार तदन तथा  ईि 

जगगािाइ औद्योतगक क्षेत्र तितमटेड बािाजकुो नाममा यथातशघ्र स्वातमत्व हस्तान्तरणका िातग नेपाि सरकारसाँग ऄनुरोध गररनेछ 

साथै थप बजेटको माग गररनेछ । औधोतगक क्षेत्र व्यवस्थापन तितमटेड, बािाज ुर वेदकोट नगरपातिकाको संयिु अयोजनामा 

तमतत २०७६ जेष्ठ २८ गते सावयजतनक सनुुवाइ काययक्रम सम्पन्न भएकोछ  । वन तथा वातावरण मन्त्री मा. शति बस्नेत ज्यिेू EIA 

– SD र ToR स्वीकृत गनुय भएको छ | 

 बेदकोट नगरपातिकामा तनमायणाधीन तक्रकेट स्टेतडमका िातग यस अ.व.मा पतन बजेट तवतनयोजन गररनेछ | 

 बेदकोट नगर पुस्तकाियको ऄधरुो भवन तनमायण कायय सम्पन्न गने  बजेट तवतनयोजन गररनेछ । 

 बेदकोट नगर बसपाकय  तनमायण गनय बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

 शुक्िाफााँटा रातष्ट्रय तनकुञ्जसाँग बेदकोट नगरका बस्तीहरु नयााँगाईाँ, चतहरी, (बडी) राना दैजी चम्फापुर, रडाहा, हात्तीथिा 

िगायतका बस्तीहरुमा तवगत वषयहरु देतख वन्यजन्तुहरुिे खेतबारी नोक्सान गद ै अएको हुाँदा ईि क्षेत्रमा वन्यजन्तुिाइ 

खेतबारीमा अईन रोकथाम गनय तवद्यतुीय तारबार िगाईन बजेटको व्यवस्था गररनेछ  

 बेदकोट नगरपातिकामा फन पाकय  तनमायण गनय बजेट तवतनयोजन गररनेछ । 

 पययटकीय क्षेत्रको तवकास र तवस्तारका िातग बजेट तवतनयोजन गररनेछ । 
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 यस न.पा.मा तनमायणाधीन मतहिा तथा बािबातिका सेफहाईसको फतनयतसङका िातग अवश्यक बजेट तवतनयोजन गररनेछ । 

 सप्तरङ्गी पाकय  तनमायणका िातग अवश्यक बजेट तवतनयोजन गररनेछ । 

 “जनताको जगगा जनताको नाममा” भन्ने मिू नाराका साथ ५० औाँ बषय देतख भोगचिन गरररहकेा तकसान अम जनताहरुको 

जगगािाइ यथातसघ्र जगगा नातप नक्सा गरर सम्वतन्धत जगगाधतनहरुिाइ जगगाधतन प्रमाण पूजाय तदनका िातग कानून वमोतजम 

अवश्यक प्रकृया थाितन गररने छ ।संतघय संसद र  प्रदेश सभािाइ कानून तनमायण गनयका िातग ऄनुरोध गररनेछ ।  

 बेदकोट न.पा.तभत्र रहकेा धातमयक र पययटकीय क्षेत्रहरुिाआ पययटतकय क्षेत्र घोषणा गररनेछ ।   

 बेदकोट नगरको समि तवकासका िातग नगर योजना अयोग गठन गरेर काम शुरु गररनेछ ।  

 यवुाहरुको तसजयनात्मक क्षमता तवकास तथा सहतजकरणका िातग  सचूना केन्द्र स्थापना गनय पहि गररनेछ ।  

 महाकािी तसंचाइ दोस्रो चरण र पााँचौ चरणको पतिमबाट पूवय जाने नहरको सभे िाआनमा बैकतल्पक ईजायका िातग सोिार पावर 

कनेतक्टङ गरेर वैकतल्पक ईजाय ईत्पादन गरी नेपाि तवद्यतु प्रातधकरणिाइ तबक्री तवतरण गनय पहि गररनेछ । यसका िातग केन्द्र र 

प्रदेश सरकारसाँग बजेटको माग गररनेछ ।  

 बेदकोट नगरपातिकामा रहकेा राष्ट्रिे घोषणा गरेका खेिहरुमा सामेि भइ रातष्ट्रय र ऄन्र्तरातष्ट्रय पदक प्राप्त व्यतिहरुिाइ 

बेदकोट नगरपातिकािे सम्मान एवम ्प्रोत्साहन गने काययिाइ  तनरन्तरता तदइनेछ । 

 बेदकोट नगरपातिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम र स्थानीय शतिको पतहचानका िातग “पाठ्यक्रम तवकास योजना” तयार गररनेछ ।   

 सरकारी तवद्याियको नततजाका अधारमा तबषयगत तशक्षकिाइ प्रोत्साहन र सचेत गराइनेछ ।  

 सरकारी तवद्याियमा तवद्याथीहरुको नततजाका अधारमा बजेट तवतनयोतजत हुनेछ ।  

 बेदकोट नगरपातिकामा तवतभन्न तबषय तवज्ञहरुको “तथंक ट्यांक” टीम बनाआनेछ ।  

 बेदकोट नगरपातिकामा काम गने NGO/INGO हरुि ेकाययपातिकाबाट ऄनुमतत तिएर काययक्रम स्वीकृत गरेपतछ मात्र काम गनय 

तदआनेछ ।  

 रातष्ट्रय यवुा पररषदको काययक्रमिाइ तनरन्तरता तदइनेछ । 

 बेदकोट नगरपातिकाको तनमायण काययिाइ तनरन्तरता  तदइनेछ । 

 अरक्ष तपतडत, वाढी तपतडत, सकुुम्वातसहरुको समस्या समाधान गनय नेपाि सरकारिाइ ऄतधकार सम्पन्न अयोग गठन गनय 

ऄनुरोध गरर समस्या समाधान गनय पहि गररने छ । 

 तशवतिङ्गेश्वर–तिप्ना–बेदकोट ताि–तिङ्गा केबुिकार संचािनका िातग सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ र केबुिकार तनमायण र 

संचािनका िातग तनजी क्षेत्रिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 यस बेदकोट नगरपातिका तभत्र रहकेा मखू्य नदीहरु चौधर नदी, गैिनदी, रौटेिा खोिा, गाईजी खोिा, अमथिा खोिा, तत्रशुति 

खोिा, गदवुा खोिा, मसेुपानी खोिा, बक्षेिा खोिा, घोसुयवा खोिा, झौिे खोिा, कनकरट्ट खोिा, बगून खोिा, चलु्ि ुगाड, 

साज गाड खोिा, राधा नदी, पथररया नदी, सोताहा खोिा िगायतका ठूिा साना खोिानािाहरु समेत िाइ ब्यवतस्थत नदी 

तनयन्त्रण गने गूरुयोजना तयार गरर नदी तनयन्त्रण काययिाइ ऄगातड वढाआने छ । यस काययका िातग अगातम अ.व.मा DPR तयार 

गररनेछ ।  

 बेदकोट नगरपातिकाका सवै गाईाँ नगर बतस्तमा शुि खानेपानी ब्यवस्थापनका िातग अवश्यक बजेटका िातग प्रदेश र संघीय 

सरकारसाँग माग गदयछ । 

 सामातजक सरुक्षा भत्ता वडा वडामा तवतरण गने काययिाइ तनरन्तरता तदइनेछ । 
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 नगरपातिका तभत्रको फोहोर व्यवस्थापन गनय जगगा खोजी फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र (ल्यान्डतफल्ड साइट) व्यवतस्थत रुपमा तनमायण 

गनय अवश्यक पहि गररनेछ । 

 चरेु संरक्षण र सोको ईतचत व्यवस्थापन गनय पहि गररनेछ ।  

 “आको टुररज्म” को तवकास गरी गाईाँ गाईाँमा पययटक पुयायईने र जैतवक कृतष योजना ऄन्तगयत गाईाँको तवकास गनय प्रयास गररनेछ  ।  

 सदुरूपतिम प्रदेश को जतडबुटी प्रशोधन केन्द्र बेदकोटमा स्थापना गरी रोजगारी तसजयना गररनेछ । 

 दैजी–जोगबुढा सडक खण्डिाइ कािोपते्र गनय अवश्यक पहि  गररनेछ र सदुरूपतिम प्रदेश मा रहकेा तजल्िाहरुको प्रमखु 

व्यापाररक केन्द्र बेदकोट नगरपातिकािाइ बनाईन पहि गररनेछ ।  

 गररब, ऄन्याय र तहसंामा परेका व्यतिको न्यायका िातग न्यातयक सतमतत माफय त  तनःशुल्क कानूनी पैरवी परामशय केन्द्र स्थापना 

गररनेछ ।  

 अतदवासी, जनजाती, मतहिा, दतित र तवपन्न वगयका िातग तवशेष काययक्रम यस न.पा.को मतहिा वािवातिका तथा जेष्ठ 

नागररक शाखा बाट  संचािन गररनेछ ।  

 बेदकोट नगरपातिका तभत्र रहकेा सम्पूणय घरधरुी, सावयजतनक भवन, तवद्याियहरुमा तवद्यतु तवस्तार गरर ऄतत तबपन्न पररवारका 

िातग तन:शुल्क तमटर जडानका िातग अवश्यक पहि गररनेछ। 

 दतित, ईत्पीतडत समदुायका िातग परम्परागत तसप र किाको संरक्षण, सम्वधयन तवकास र व्यवसायिाइ प्रोत्साहन गद ै

नगरपातिकािाइ अधतुनक प्रतवतध एवं पूाँजी तनमायणमा सहजीकरण गररनेछ ।  

 राना, थारु, डगौंरा, चौधरी समदुायका िातग नयााँ बषयमा तवशेष काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 बेदकोट नगरपातिका तभत्र रहकेा ऄतत गररब र बुबा अमाको संरक्षण नपाएका बािबातिकाहरुको ऄध्ययनका िातग नतजकको 

तवद्याियमा तनःशुल्क ऄध्ययन र शैतक्षक सामिी ईपिब्ध गराआनेछ । 

 HIV संक्रतमत वा प्रभातवत पररवारका बाि बातिकाहरुिाइ शैतक्षक सामिी र छात्रवतृत्तको व्यवस्था गररनेछ ।   

 खेिकुद क्षेत्रमा तबशेष प्रततभा र योगदान गनेहरुिाइ तनयतमत सहयोग गनय पुरस्कार तथा प्रोत्साहनका िातग ऄक्षय कोषको 

स्थापना गररनेछ ।  

 बेदकोट नगरमा “हिेो मेयर तक्वक रेस्पोन्स” काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 तहसंा तपतडत मतहिाको तत्काि ईिार र पुनयस्थापना गररनेछ । 

 कृतष तथा पशुपािन तवशेष काययक्रम संचािन गररनेछ र नगरका कृतष तवज्ञ र समहूका ऄनुभवी ऄगुवाहरुको परामशयबाट कायय 

गररनेछ ।  

 समि बेदकोट नगरपातिकाका मतहिाहरुका िातग तसप मिूक, व्यवसाय मिूक, रोजगारी मिूक अन्ततनभयर हुन सक्ने काययक्रम र 

नेततृ्व तवकास सम्बतन्ध काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 बेदकोट नगरको तवकासका िातग, “यवुाको १ तदन काययक्रम” संचािन गररनेछ ।  

 बेदकोट नगरपातिका तभत्र रहकेा पुरातातत्वक, धातमयक मठ मतन्दर, धमयशािा, गुम्बा िगायतको संरक्षण, सम्बद््रधन , ममयत सम्भार 

गररनेछ ।  

 यस नगरमा समावेश भइ शहरी तवकास पूवायधार न्यनू रहकेा वडाहरूमा नगर स्तरीय तवकासका तवशेष काययक्रमहरू सञ्चािन गरी 

सवै वडाहरूिाइ समान स्तरमा पुयायईदै सवै नगरवासीहरूिाइ समिृ नगरका गौरवशािी नागररकको ऄनुभतूत तदिाआनेछ । 
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 सहकारी एवं तनजी क्षेत्रको सहभातगतामा अधाररत अत्मतनभयर तथा समिृ ऄथयतन्त्रको तनमायण र तवकास गद ैनगरको समतृिका 

िातग गैरअवासीय नेपािी संघको सहयोगमा वैदेतशक तथा बहुरातष्ट्रय िगानीकतायिाइ अकतषयत गरी ऄन्तरातष्ट्रय शहरहरू 

साँगको भतगनी सम्वन्ध कायम गद ैनगरको ऄन्तरातष्ट्रय सम्वन्धिाइ मजबुत वनाआनेछ । 

 टुहुरा ऄनाथ बािबातिकाहरुको िातग तवतभन्न काययक्रमहरु ल्याआनेछ ।  

 नदी, खोिा, ताि तथा जिाधार संरक्षण गरी सबै खाि े प्रदषूण तनयन्त्रण माफय त पयायवरण सन्तुिन गद ै यस नगरिाइ कृतष 

औद्योतगक पययटकीय शहर को रूपमा तवकास गररने छ । 

 भ्रिाचारमिु राजनीतत र कमयचारी प्रशासन एवं जनताप्रतत तजम्मेवार नगर प्रशासन बनाईन भ्रिाचार तवरूि शून्य सहनशीिताको 

नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

 वैज्ञातनक अतवष्ट्कार, ऄनुसन्धान र प्रातज्ञक काययमा संिगन यवुा वैज्ञातनकहरू, ऄनुसन्धानदाता र प्राज्ञहरूका रचनात्मक 

काययहरूमा अवश्यक सहयोग पुयायआनेछ । 

 नगर अफैिे तवतभन्न रातष्ट्रय, ऄन्तरायतष्ट्रय संघसंस्थाहरु साँग समन्वय तथा सहकायय  गरी तवतभन्न क्षेत्रमा िगानी गरी समिृ नगर 

तनमायणको नीतत तिआनेछ । 

 बैकतल्पक ईजाय प्रबिन केन्द्र संग सहकायय गरर यस नगरपातिकाका तबतभन्न सडकहरुमा सौयय सडक बत्ती जडान गररनेछ । 

 तनजी अवातसय तवद्याियका माग र समस्याका बारेमा एक अयोग गठन गररनेछ  

 सरकारी तवद्याियको परीक्षाफिमा सधुार ल्याईनका िातग नगर क्षेत्रतभत्रका संस्थागत तवद्याियहरुको महत्वपूणय भतूमका रहन्छ । 

त्यसका िातग तनजी क्षेत्रका तवद्याियहरुको सहयोगमा “शैतक्षक गुणस्तर सधुार कोष” बनाआनेछ  

 शातन्त र समतृिका िातग यवुा ऄतभयान सञ्चािन गररनेछ । 

 “एक वडा एक यवुा क्िब, एक यवुा क्िब एक ईद्यमी, एक ऄततररि तक्रयाकिाप” काययक्रमिाइ तनरन्तरता तदआनेछ। 

 “एक शैतक्षक संस्था, एक तवद्याथी क्िब, एक तवद्याथी क्िब एक ईद्यमी, एक ऄततररि तक्रयाकिाप” काययक्रमिाइ तनरन्तरता 

तदइनेछ । 

 रानाथारु समदुायिाइ नेपाि सरकारको अदीवातसको सचूीमा सतूचकृत गनयका िातग बेदकोट न.पा. िारा संघीय सरकारसाँग 

जोडदार माग गररने छ । 

 चेिी बचाई, चेिी पढाई ऄतभयान संचािन गररनेछ ।  

 ऄन्तरायतष्ट्रय अतदवासी, जनजाती तदवसको तदन, राना थारु समदुायको साईन पतहिो हप्तामा पने ततजको तदन, डगौंरा चौधरी 

समदुायको ऄटबारी पवयका तदन सावयजतनक तवदाका िातग प्रदेश सरकारसाँग ऄनुरोध गररनेछ । 

 तवकासको काममा नयााँपन ल्याईन वेदकोट मोडेि (3 S) थ्री एस ऄथायत तस्पड (गतत), स्कीि (कौशि) र स्केि (माप) काययक्रम 

बनाआनेछ । 

 सास ुसासरुा संरक्षण गने बुहारीिाइ स्थानीय सरकारबाट सम्मान गररनेछ । 

 छाईगोठ  भत्काईनेिाइ सम्मान नभत्काईनेिाइ सरकारी सेवाबाट बतन्चत गररनेछ । 

 कक्षा २,५ र ८ को नगर स्तरीय पररक्षा संचािन गररनेछ । 

 मतहिा ईद्यतम  केन्द्र बनाईन सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । 

 तवपद व्यवस्थापन माफय त नागररक सरुक्षा काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 भतूमहीन सकुुम्वासीहरुका िागी  एतककृत बतस्त तनमायण गनय संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संघ तवशेष ऄनुदानका िातग ऄनुरोध 

गररनेछ । 
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 तराइ मधेश समतृि काययक्रम संग साझेदारी गररनेछ । 

 समपुरक ऄनुदान संघीय र प्रदेश सरकार संग माग गररनेछ । 

 "गररब तबरामीका साथमा मेयर" काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 वाि मैत्री नगरपातिका घोषणा गनय अवश्यक पहि गररनेछ । 

 पुरातातत्वक, धातमयक, संस्कृततक सम्पदाको संरक्षण गररनेछ । 

 नगर प्रमखु माततृशशु स्वास््य काययक्रम िागु गररनेछ । 

 पययटक मैत्री नगरपातिका बनाईन ऄतभयान थातिने छ  । 

 केमोमाइि-मेन्था जतडबुटी ईत्पादनमा जोड तदइनेछ । 

 सुशासन र पारदलशितामा नगरपालिकािाई ऄब्बि बनाइनेछ । 

 पययटक िोभ्याईन धातमयक – पययटन मेिाको अयोजना गररनेछ  । 

 बािश्रम हटाईन तबशेष पहि गररनेछ । 

 ईपमेयर कप मतहिा कबड्डी प्रततयोतगता अयोजना गररनेछ । 

 तवपद जोतखम न्यनूीकरणमा तवतभन्न संघ संस्था संग साझेदारी गररनेछ । 

 अफ्नै नगरमा रोजगारी तदने तशक्षाका िातग बहु प्रातवतधक तशक्षािय स्थापना गररनेछ । 

 नगर सरसफाइमा साझेदारी गररनेछ । 

 पययटकीय क्षेत्रको सौन्दययकरण गररनेछ । 

 तवकास अयोजना र नागररक तवकासका िातग सहभागीता र साझेदारी मोडेि ऄपनाइनेछ । 

 खडेरीमा जीवन रतसिो बनाईन डीप बोररंग काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 धातमयक-संस्कृततक पवय बाहके घरेि ुमतदरा तनषेतधत र मतदरा व्यवस्थापन र तनयन्त्रण गररनेछ । 

 जैतवक तवतवधता र सम्पदाको संरक्षण गररनेछ । 

 जनताको सेवामा जनप्रतततनतध तथा टोि बतस्त भेटघाट तथा गुनासो सनु्न "कचहरी काययक्रम" संचािन गररनेछ । 

 वेदकोट नगरपातिका तभत्र रहकेा पययटकीय- धातमयक सांस्कृततक क्षेत्र सतकय ट तनमायण गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररकिाइ नगरको सम्मान काययक्रम गररनेछ । 

 सामदुातयक तवद्याियमा बाि मैत्री तसकाइ काययक्रम गररनेछ । 

 नगरमै खाद्य पररक्षण प्रयोगशािा तनमायण र स्थापनाका िातग पहि गररनेछ ।   

 ऄसि अमाबाट सामातजक तवकास काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 मैत्रीपूणय खेिकुद अयोजना गररनेछ । 

 तवद्यािय व्यायाम तथा योग काययक्रम  संचािन गररनेछ । 

 पययटन प्रवाियनमा यवुा पररचािन गररनेछ । 

 नागररक यवुा पररचािन तथा सहकायय गररनेछ । 

 वेदकोट नगरपातिकामा मतहिा तहसंा न्यनूीकरण काययक्रमका िातग UNDP संग साझेदारी गररनेछ ।   

 यवुाहरुको स्वयं सेवक समहु गठन र तवपद व्यवस्थापनमा पररचािन गररनेछ । 
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 तकशोर तकशोरी यवुा सरुक्षा काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 स्थानीय तहका जनप्रतततनतधहरुका तबच "निेज एक्सचेन्ज प्रोिाम" को अयोजना गररनेछ । 

 अइ तट पाकय को तवकास गररनेछ । 

 वाि वातिका मातथ हुने तहाँसा तबरुिको ऄतभयान संचािन गररनेछ । 

 पानीको श्रोतको संरक्षण गररनेछ । 

 जिवाय ुपररवातयनबाट हुने ऄसर तथा जोतखमको व्य्वस्थापन गररनेछ । 

 प्राकृततक श्रोत साधनको संरक्षण र ईपयोग गररनेछ । 

 िैंतगक समानता हातसि गने र सबै मतहिा,तकशोरी तथा वािवातिकाहरुिाइ सशि बनाइनेछ । 

 तदगो तवकास िक्ष्य प्रातप्तका िातग कायययोजना बनाआनेछ । 

 नगरपातिकािे नगर गौरवका अयोजनाका िातग अवश्यक पने जगगा ईपिब्धताका िातग सरोकारवािा तनकाय संग समन्वय 

गररनेछ । 

 सबैको तनतम्त खानेपानीको र सरसफाइको ईपिब्धताका साथै यसको तदगो व्यवस्थापन सतुनतितता गनय पहि गररनेछ । 

 समावेशी तथा न्यायोतचत र गुणात्मक तशक्षा सतुनतित गदै सबैका िातग तजवन पययन्त तसकाइका ऄवसरहरु प्रवियन गनय 

कायययोजना बनाइनेछ । 

 मतहिािाइ अय अजयनमा संिगन गराइ अतथयक क्षेत्रमा मतहिाको संिगनता ऄतभवतृि गररनेछ । 

 मिु कमैया, हतिया,भतूमहीन, एकि मतहिा, तपछतडएका तथा तवपन्न वगय, ऄपांगता भएका व्यतिहरुका िातग तवशेष काययक्रम 

संचािन गररनेछ । 

 सामदुातयक तवद्याियहरुमा नतसिंग  तशक्षा तदइनेछ । 

 साना तथा घरेि ुईद्योग संचािन गने मतहिाहरुिाइ प्राथतमकता तदइनेछ ।      

 फुि नसयरी ईत्पादन गनय जोड तदइनेछ । 

 पत्रकाररता जगतमा यस नगर क्षेत्रको िातग ईत्कृि खोजमिूक तथा समतृिका िातग पत्रकाररता गरे बाफत १ जनािाइ बातषयक 

रुपमा रु.१५,५५५।- बराबरको स्व.कणय बोहरा स्मतृत पत्रकाररता पुस्कारिाइ तनरन्तरता तदआनेछ । 

 यस वेदकोट नगरपातिकािे जातीय तवभेद तथा छुवाछुत मिु समाज तनमायण गनय जातीय तवभेद सम्बतन्ध ऄतभयान काययक्रम 

शुरुवात गररसकेको र अगामी तदनमा पतन तनरन्तरता तदइनेछ । 

 वेदकोट नगरपातिका तभत्र दतित समदुायको पुनः त्यांक संकिन गरर सो समदुायका भतुमतहन   तथा अवास तबतहन दतितका 

िातग "एतककृत बतस्त तवकास" को ऄवधारणा ल्याइ काययक्रम संचािन गनय संघीय तथा प्रदेश सरकार संग तबशेष जोड गररनेछ । 

 दतित समदुायका परम्परागत तशप र पेशािाइ अधतुनतककरण गरर अय अजयन ईन्मखु गनय तवशेष पहि गररनेछ । 

 यस न.पा. ऄन्तगयतका दतित समदुाय तभत्र रहकेा हतियाहरुिाइ सरकारिे संचािन गरेको अवास व्यवस्थापनमा  र ईनीहरुका 

अतथयक,शैतक्षक, सामातजक तवकासको तनतम्त अवश्यक सहजीकरण गररनेछ । 

  

ऄि यि नगरपालिकाबाट अगामी बर्यमा ऄििम्िन गररने के्षत्रगत नीलत तथा काययक्रम िंके्षपमा प्रस्तुत गनय 

चाहन्छु । 

१) अलथयक के्षत्र 

क) कृलर् तथा पशुपािन 
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 सनु्दरपुरमा रहकेा कृतष सम्बतन्ध चार वटा क्षेत्रीय कायायियहरु सतहत ५२ तवगाहा जगगामा कृतष ऄनुसन्धान केन्द्र र स.ुप.तवश्व 

तवद्याियको कृतष संकाय स्थापनाका िातग सरोकार वािाहरुसाँग ऄनुरोध गररनेछ ।  

 कृतष ईत्पादन र ईत्पादकत्व प्रवधयन गनय तवतभन्न योजना तथा काययक्रमहरु संचािन गद ै कृतषमा अधाररत ईत्पादनमखुी र 

स्वरोजगारमखुी काययक्रमहरुिाइ प्राथतमकता तदनु, तवकास र मतहिा सशतिकरण गनुय अजको ऄपररहायय अवश्यकता हो भने 

ऄकोततर ऄझै पतन समाजमा तवतभन्न रुप र प्रकृततका मतहिा मातथ हुने तहसंाजन्य तक्रयाकिापहरुको तनवारण गनुय वाञ्छनीय 

देतखन्छ । यसका िातग मतहिाको क्षमता तवकास र िैंतगक तहसंा तनवारणमा टेवा पुयायईनका िातग मतहिा जागतृत काययक्रम 

संचािन गररनेछ । 

 कृतष तवकासका िातग तसंचाइ, मि, र ईन्नत जातको तबई ऄपररहायय कुरा हो । भरपदो तसंचाइको व्यवस्था तबना कृतष काययिाइ 

िाभदायी  बनाईन कठीन मात्र होआन ऄसम्भव प्रायः हुन्छ भन्ने कुरािाइ अत्मसाथ गद ैसाना तसंचाइ तनमायण, ममयत सम्भार, 

प्िातिक पोखरी तनमायण तथा पचास प्रततशत ऄनुदानमा प्रांगाररक मि र तबई तबतरण  िगायतका  काययक्रम संचािन गनय 

अवश्यक बजेट तवतनयोजन गररनेछ ।  

 सेवा तथा क्वारेन्टाइन काययक्रम संचािन गररनेछ । यस ऄन्तगयत तडतजज सतभयिेन्स तथा ररपोतटयङ, इतपडेतमयोिोतजकि ररपोतटयङ, 

अईटब्रेक आन्भेतन्टगेशन िगायतका काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 कृतष ईत्पादन र ईत्पादकत्व प्रवधयन गनय तवतभन्न योजना तथा काययक्रमहरु संचािन गद ै कृतषमा अधाररत ईत्पादनमखुी र 

स्वरोजगारमखुी काययक्रमहरुिाइ प्राथतमकता तदने नीतत ऄविम्बन गररनेछ ।  

 कृतष तवकास सेवा केन्द्र र पशु तवकास सेवा केन्द्रको तबस्तार गररनेछ र थप प्रातवतधक कमयचारीहरुको व्यवस्थापनका िातग बजेट 

तवतनयोतजत गररनेछ | 

 पश ु सेवा तवकास काययक्रमिाइ प्राथतमकताका साथ संचािन गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । व्यवसातयक पश ु फमय प्रवधयन 

काययक्रम (गाइ/भैंसी/भेडा/बाख्रा/बंगुर) माफय त पशुपािन एवं पश ु फामय संचािन काययिाइ टेवा र प्रोत्साहन तदआनेछ ।यसबाट 

पशुपािन माफय त अय अजयन हुने र यस काययमा संिगन नगरबासीहरुको जीवनस्तरमा सधुार हुने पररकल्पना एवं तवश्वास 

तिआएकोछ ।  

 पशु तवकास काययक्रम संचािन गररने छ । 

 कृतष/पश ुसम्बतन्ध कृषक पाठशािा संचािन काययका िातग बजेट व्यवस्था गररनेछ ।  

 नश्ल सधुारका िातग कृतत्रम गभायधान काययक्रम संचािन गनय बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

 पशुपन्छी (गाइ/भैंसी/भेडा/बाख्रा/बंगुर) तथा पश ुअहार स्रोतकेन्द्र तवकास सहयोग काययक्रम संचािन गररनेछ  

 पशुपािनका िातग पश ुअहारा प्रमखु तत्व हो । पश ुअहारा सेवा काययक्रम संचािन गनय अवश्यक व्यवस्था तमिाआनेछ ।  

 ईत्पादन र ईत्पादकत्व ऄतभवतृिमा ईन्नत बीई तवजन, कृतष सामिी र अधतुनक औजारको प्रयोगमा जोड तदआनेछ । 

 माटो परीक्षण तथा सधुार सेवा काययक्रमका िातग बजेट व्यवस्था गररनेछ र यसबाट कृतषजन्य ईत्पादन (कृतष ईपज) मा बतृि हुने 

तवश्वास तिआएकोछ ।  

 ईन्नत तवउ ईत्पादन,कृतष पययटनमा जोड तदआनेछ ।  

 मास ुईत्पादनमा अत्म तनभयर तथा अयात प्रततस्थापन काययक्रम गररनेछ । 

 िातमण कुखरुा प्रवधयन काययक्रम गररनेछ । 

 पशु स्वास््य ईपचार काययक्रम गररनेछ । 

 पशु स्वास््य तशतबर संचािन गररनेछ । 

 पशु सेवा केन्द्र माफय त तनशुल्क रेतवज खोप काययक्रम संचािन गररनेछ । 
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 पशु पन्छी बजार प्रवधयन तथा मास ुपसि सधुार काययक्रम गररनेछ । 

 ईन्नत जातको गहुाँको तबई ५०% ऄनुदानमा तवतरण गररनेछ । 

 ईन्नत जातको धानको तबई ५०% ऄनुदानमा तवतरण गररनेछ । 

 च्याई खेतत, मुंग खेतत, मकै, अि,ुफिफुि खेतीिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

 ऄगेतनक तरकारी तबतक्र केन्द्र स्थापना गनय ऄनुदान सहयोग गररनेछ । 

 I.P.M कृषक पाठशािा काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 नगदेवािी र फिफुि तथा पुष्ट्प व्यवसायिाइ ऄतभवतृि गररनेछ ।  

 कृतष वजारको स्थापना गरर तरकारीमा अत्मतनभयर बनाइ तरकारी तनयायतमा जोडतदआने छ ।  

 ईन्नत पशुको अयातमा जोड तदइ स्थानीय पश ुप्रजाततको संरक्षण गरर दगुध र मासजुन्य ईत्पादनमा जोड तदआनेछ । 

 कृतष तवकासमा संिगन तनकाय संस्थासंग समन्वय  र सहकायय गरर कृतष तवकासमा एकद्वार प्रणािी ऄपनाइनेछ । 

 कृषकिाइ वािी तथा पश ुतवमा तफय  ईन्मखु हुने नीतत ऄविम्वन गररनेछ । 

 कृतष सहकारी माफय त कृतष ईपज संकिन र तवक्री केन्द्र स्थापना गररनेछ ।  

 नगरपातिकािे साझेदारीमा अफ्नै तशतभण्डारको स्थापनामा िातग अवश्यक पहि गररनेछ । 

 High Value Crops र एक गाई एक ईत्पादनको व्यवसायीकरण गररनेछ ।  

 कृतषवािी संरक्षणका िातग वन्य जन्तुवाट हुने नोक्सानीको एतकन गरर अवश्यक क्षततपूततय  तदआनेछ । 

 खेतीयोगय तवशेष क्षेत्रिाइ प्राङ्गाररक क्षेत्र घोषणा गरी प्राङ्गाररक खेतीको तवस्तार गररने छ  । अधतुनक कृतष पिततको 

माध्यमबाट कृतषक्षेत्रको तबकास गररने छ ।  

 कृतष तथा पशुपािनिाइ अधतुनकीकरण र व्यवसायमखुी बनाईद ैनगरिाइ तरकारी ,मास ु ,दधु र ऄण्डा ईत्पादनमा अत्मतनभयर 

वनाआनेछ ।  

 

ख)  ईद्योग तथा िालणज्य 

  सदुरू पतिम प्रदेशको क्षेिा औद्योतगक क्षेत्रको EIA को काम सम्पन्न गरर स्वातमत्व हस्तान्तरण गनय यथातसघ्र पहि गररने छ 

। 

 औद्योतगक क्षेत्र व्यवस्थापनका िातग पहुाँच मागय तनमायणका िातग अवश्यक पहि गररनेछ ।  

 स्थानीय ईद्यमीिाइ ईद्योग संचािन गनय अवश्यक वातावरण तयार गररने छ । 

 सावयजनीक,नीतज साझेदारी र सहकाययमा जोड तदआनेछ । 

 जिवायु ऄनुकुिन ईद्योग स्थापनामा जोड तदआनेछ । 

 

ग)  पययटन/िंस्कृती 

 पययटन क्षेत्रको प्रवियन , संरक्षण एवं तवकास गनय बेदकोट ताि क्षेत्र, तशव तिङ्गेश्वर क्षेत्र, रौटेिा, भम्केश्वर क्षेत्र, तसिसरोवर 

ताि, तछितछिे झरना  िगायतका धातमयक पययटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण, प्रवधयन एवं प्रचार प्रसार गरी अन्तररक र बाह्य 

पययटकहरुका िातग समेत अकषयक गन्तव्य स्थिको रुपमा तवकास गद ै िैजाने तथा यस काययमा तवतभन्न सरोकारवािा 

पक्षसाँग सहकायय, समन्वय, साझेदारी गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ ।  
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 संस्कृतत प्रवियन काययक्रम ऄन्तगयत यस नगरक्षेत्रका महत्वपूणय पययटकीय धातमयक, सांस्कृततक महत्व बोकेका घटाि मतन्दर, 

तशव तिङ्गेश्वर वेदकोट ताि,भम्केश्वर,बैजनाथ मतन्दर,बक्षेिा, तसिसरोवर ताि  िगायत क्षेत्रको संरक्षण र पययटकीय 

पूवायधार तवकास काययक्रम िगायतका कायय संचािन गनय बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।  

 बेदकोट तिङ्गा धातमयक सांस्कृततक मागयको स्तरोन्नतत गररनेछ । 

 तिङ्गा–तिपना–बेदकोट केबुिकार संचािनका िातग सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ र तनजी क्षेत्रिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 दैजी–जोगबुढा–बुडर सडक खण्डको बेदकोट ताि देतख ईत्तर परशुराम न.पा.सम्म सरुुङ मागय बनाईन केन्द्र सरकारसाँग 

ऄनुरोध गररनेछ ।  

 तशवतिङ्गेश्वर क्षेत्रमा  तचतडयाखाना  तथा बन्यजन्तु ऄनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका िातग अवश्यक पहि गररनेछ ।  

 टुररि सतवयस सेन्टर स्थापनाका िातग नेपाि पययटन बोडय संग समन्वय गरर पहि गने तनणयय गररयो ।  

 बेदकोट सांस्कृततक संिहािय स्थापनाका िातग पहि गररनेछ । 

 पययटन तवकासका िातग सु.प.नाटासाँग सहकायय गररनेछ । 

 चरेु क्षेत्रका पययटतकय स्थििाइ जोड्ने पदमागय तनमायण गरर तबतभन्न स्थानमा Home Stay को तवकास गररने छ । 

 

घ) िहकारी  

 सहकारी सम्वतन्ध तवतभन्न तातिम संचािनमा सहयोग गररने छ । 

 नगरपातिका तभत्रका सहकारी र तवतत्तय संस्थाहरुिाइ ईत्पादनमिुक क्षेत्रमा िगानीको िातग प्रोत्साहन गररनेछ । 

 एक वडा एक तकतशमको सहकारीको नीतत ऄविम्वन गररनेछ । 

 हरेक सहकारीको तवकासका िातग अवश्यक तनयमन तथा ऄनुगमनको व्यवस्था गररनेछ । 

 

ङ) लिलिय के्षत्र 

 तवतत्तय संस्थामा सहज पहुाँचको नीतत ऄविम्वन गररनेछ । 

 नयााँ स्थापना हुने तवतत्तय संस्थािे नगरपातिकामा जानकारी तदने  र क्षेत्र तवस्तार गनय नगरपातिकाको सहमतत तिनु पने 

व्यवस्था गररने छ । 

 तवतत्तय संस्थामा “एक पररवार एक खाता” नीतत ऄतनवायय रुपमा ऄविम्वन गरर अम जनताको बचत ऄतभवतृिमा पहि 

गररने छ ।  

 

 

 

 

२) िामालजक लिकाि 

क) लशक्षा 

 तशक्षाको तवकास तबना नगरपातिको सवायङ्गीण तवकास हुन नसक्ने ममयिाइ अत्मसाथ गद ैतशक्षा क्षेत्रको तवकासका िातग 

सातवकमा संचािनमा रहकेा तवतभन्न काययक्रमिाइ तनरन्तरता तदआएको छ । अधारभतू र माध्यतमक तहमा ऄध्ययनरत 
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तवद्याथीहरुका िातग तवपन्न ितक्षत हुने गरी गैरअवासीय र अवासीय छात्रवतृत्त, माध्यतमक तवद्याियमा पुस्तकािय 

स्थापना तथा व्यवस्थापन, तशक्षण तसकाइमा सचूना प्रतवतधको प्रयोग िगायतका तवतभन्न काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 यस बेदकोट नगरपातिका तभत्र रहकेा तवतभन्न सामदुातयक तवद्याियहरुमा काययरत नीतजक्षेत्रका तशक्षक, तशतक्षकाहरुको 

पाररश्रतमक ऄत्यन्तै न्यनू रहकेो र यसबाट ईनीहरुको मनोबि कमजोर बन्ने ऄवस्था रहकेो कुरा तवतभन्न समयमा भएका 

ऄन्तरतक्रया एवं छिफिबाट ऄवगत भएकोि े तनजी स्रोतमा काययरत तशक्षक–तशतक्षकाहरुिाइ प्रोत्सान गनय मातसक रुपमा 

प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गररने छ । यसबाट तनजी स्रोतमा काययरत तशक्षक–तशतक्षकाहरुको मनोबि ईच्च हुने र 

तवद्याथीहरुको तसकाइ प्रतक्रयामा समेत सकारात्मक योगदान पुगने ऄपेक्षा गररएको छ । साथै नगरक्षेत्र तभत्रका बाितवकास 

तशतक्षकाहरुको मनोबि ईच्च गनय बातषयक रुपमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गररनेछ । 

 वेदकोट नगरपातिका तभत्र बहु प्रातवतधक एबंम व्यवशातयक तशक्षािय स्थापना गररनेछ र ईि काययका िातग संघीय र प्रदेश 

सरकार संग माग गररनेछ ।  

 संतवधानमा मौतिक हकका रुपमा रहकेो तशक्षािाइ सवयशुिभ र गुणस्तरीय बनाईन तवशेष योजना  ऄगाडी वढाइनेछ ।  

 सामदुायीक तवद्याियको गुणस्तर सधुारमा तवशेष जोड तदआनेछ । 

 तवद्याियको पररणामका अधारमा अगामी बषयमा प्रोत्साहन स्वरुप वजेट तवतनयोतजत गररने छ । 

 सामदुायीक तवद्याियका तशक्षकिाइ पेशा प्रतत तजम्मेवार बनाआनेछ । 

 सामदुायीक तवद्याियको तशक्षाको प्रभावकाररता र गुणस्तरीयता ऄतभवतृिका िातग मलु्याङ्कनको तनतित मापदण्ड बनाइ 

सोको अधारमा कुनै एक तवद्यािय छनौट गरर Center of excellenceका रुपमा तवकास गररनेछ  

 तवद्यािय प्रततको अमजनताको ऄपनत्वको भावनामा तवकास र सधुार गररने छ । 

 बाि तवकासमा ऄध्यापन गराईने तशतक्षकाहरुिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

 सामदुातयक तवद्याियहरुमा छात्राहरु र मतहिा तशतक्षकाहरुका िातग तसनेटरी प्याड ए .तट. एम जडान तथा संचािन गररनेछ । 

 सामदुातयक तवद्याियहरुमा जडान गररएको  तवधतुीय हातजरीिाइ व्यवतस्थत गररनेछ । 

 कम्प्यटुर नभएका सामदुातयक तवद्याियहरुमा कम्प्यटुर तवतरण गररनेछ । 

 ऄपाङ्गमैत्री भौततक संरचना तनमायणमा जोड तदआनेछ  

 एक तवद्यािय एक व्यवसायीक र तशपमिुक तशक्षामा जोड तदआनेछ । 

 तशक्षासंग सम्वन्धीत ICT केन्द्र स्थापना गररनेछ । 

 अवश्यकता ऄनुसार नगरतभत्र प्रातवतधक तशक्षािय काययक्रम िागू गनय सामदुातयक तवद्याियहरूमा व्यवहाररक र प्रातवतधक 

तशक्षा िाग ुगनय अवश्यक पहि गररनुका साथै तवपन्न र सीमान्तकृत समदुायका बािबातिकािाइ ईच्च तशक्षामा ऄतभप्रेररत 

गनय “नगर प्रमखु छात्रवतृत्त काययक्रम” िाग ुगररने छ । 

 

 

ख) स्िास््य 

  वेदकोट नगरपातिकाका सबै  सामदुातयक तवद्याियहरुमा  र महत्वपूणय जनसरोकार वािा काययियहरुमा  तसनेटरी प्याड  

ए .तट. एम जडान गररनेछ । 

 नगरक्षेत्रको स्वास््य सेवािाइ प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाआने छ । यसका िातग प्रजनन तथा बाि स्वास््य काययक्रम, पोषण 

सम्बन्धी काययक्रम, शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रम, स्वास््य संस्थाहरुको सेवा सदुृतढकरणका िातग 

तवतभन्न तक्रयाकिाप संचािन गररनेछ ।  
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 तनशुल्क स्वास््य सेवािाइ तनरन्तरता तदआनेछ । यसका िातग औषधी खररद िगायतका कायय गनय अवश्यक बजेटको 

व्यवस्था गररनेछ ।  

 Birthing Centre मा २४ सै घण्टा प्रसतुी सेवा संचािन गररनेछ । 

 अमा सरुक्षा काययक्रम, अइ.य.ुतस.डी. तथा आम्प्िान्ट सेवा प्रदान, स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहकेा बस्ती तथा स्वास््य 

सेवामा पहुाँच कम भएको जनसंख्यामा माआक्रोस्कोतपक क्याम्प संचािन िकेुर बसेका क्षयरोगका तबरामी ईपचार दायरामा 

ल्याईन तशक्षक, समाजसेवी, मतहिा स्वास््य स्वयम सेतवका पररचािन िगायतका काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 स्वास््य सेवा नरहकेा वडाहरुमा स्वास््य केन्द्र स्थापना गरी संचािन गररनेछ । अवश्यक स्वास््य कमयचारीको प्रबन्ध 

गररनेछ । 

 स्वास््य सेवा ऄन्तगयत सातबकमा संचािनमा रहकेा तवतभन्न काययक्रमहरुिाइ तनरन्तरता तदआनेछ । 

 खोपको पहुाँच बढाइ छुट बच्चािाइ खोप तदिाइ पूणयखोप सतुनतित गनय बैशाख मतहनािाइ खोप मतहनाको रुपमा तिइ 

काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 स्वास््य सेवा ऄन्तरगत संचातित काययक्रमहरुको गुणस्तरीयता सतुनतित गनय ईपचार केन्द्रहरुमा गइ ऄनुगमन तथा मलू्यांकन 

गने काययिाइ प्राथतमकता तदइनेछ । 

 स्वास््य सेवामा तवगत िामो समय देतख ईल्िेखनीय योगदान पुयायईाँदै अइ रहकेा मतहिा स्वास््य स्वयमसेतवकाहरुको 

भतूमकाको कदर गद ैबातषयक रुपमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गररनेछ । 

 वेदकोट नगर ऄस्पताि स्थापना गनय पूवायधारका िातग वजेट तवतनयोतजत गररएको छ । यसका िातग केन्द्र, प्रदेश सरकारसाँग 

र शहरी तवकास मन्त्राियसाँग थप बजेटको िातग समन्वय गररनेछ  

 गाईाँ घर तक्ितनक भएका स्थानमा १ वडामा १ नगर स्वास््य केन्द्रका रुपमा स्तरवतृि गररनेछ | 

 नगर स्वास््य केन्द्रको स्तरवतृि गररनेछ । 

 स्वास््य केन्द्र र ऄस्पतािमा सतु्केरी हुने अमा र नवजात तशशुको पोषण र न्यानो कपडाका िातग प्रतत तशश ुरु. १०००। 

वेदकोट नगरपातिकाि ेईपिब्ध गराईने छ र “नवजात तशशुिाइ वेदकोट नगरमा स्वागत” काययक्रमिाइ तनरन्तरता तदइनेछ ।  

 प्रजनन स्वास््य सधुार, यवूा प्रजनन तशक्षा तथा No Home Delivery को नीतत ऄपनाआनेछ ।  

 वेदकोट नगरपातिकाका सबै वडाहरुमा नगर स्वास््य सेवा केन्द्र र स्वास््य चौकी भवन तनमायण गररनेछ । 

 यस न.पा.का वडा नं. ७ र वडा नं. ५ मा वतथिंग सेन्टर भवन तनमायण को कायय ऄतन्तम चरणमा पुतगसकेकोिे अगामी 

अ.व.बाट सेवा प्रवाह गररनेछ । 

 सडक दघुयटना सचेतना काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 िागु पदाथय दवु्ययसन न्यनूीकरण सम्बतन्ध सचेतना काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररक,ऄपाङ्गता भएका व्यति, ऄसहायको ईपचारमा तवशेष सतुवधा प्रदान गररनेछ ।  

 योगाभ्यास र योग तशक्षामा जोड तदआनेछ । 

 नगर स्वास््य केन्द्र सवै वडाहरुमा स्थापना गररने छ । 

 “हाम्रो ऄतभभारा स्वच्छ सनु्दर बेदकोट” काययक्रमिाइ तनरन्तरता तदद ैनगर स्वास््य नीतत तयार गररनेछ । 

 अधारभतू स्वास््य सेवा, भ्यातक्सन र खोपहरु तनःशुल्क गररने छ । 

 “नगर प्रमखु स्वास््य ईपचार कोष”को स्थापना गररनेछ ।  

 सतुवधा यिु पश ुबधशािाको तनमायण गररने छ ।  
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 बािबातिका र गभयवती मतहिाका िातग मोबाआि स्वास््य सेवा माफय त तनशुल्क स्वास््य सेवाको प्रबन्ध गररनुको साथै 

गभयवती मतहिा र नवजात तशशुिाइ पौतिक अहारका िातग भत्ताको व्यवस्था गररने  छ । 

 तनजीस्तरमा सञ्चातित स्वास््य संस्थाहरुिाआ व्यवतस्थत र तनयमन गररने छ ।  

 बेदकोट नगरपातिकािाइ पूणय रुपमा िागु औषध मिु क्षेत्र बनाईने ऄवधारणा तिइनेछ ।  

 

ग) खानेपानी तथा िरिफाइ  

 वेदकोट नगरपातिकामा शुि खानेपानीको व्यवस्थापन गनय पहि गररनेछ । 

 खानेपानी महुानको खोजी र संरक्षण गरर साझा स्वामीत्व स्थापना गररनेछ । 

 साना शहरी खानेपानी व्यवस्थापनका िातग अवश्यक सहयोग प्रदान गरर तछटो सम्पन्न गनयमा पहि गररनेछ । 

 खानेपानी तथा सरसफाइका ९ वटा अयोजनाहरुिाइ यथातसघ्र सम्पन्न गनय सरोकारवािा तनकायिाइ बजेट प्रबन्ध गरी 

तनकासा गनय ऄनुरोध गररनेछ । 

 बेदकोटका तवतभन्न ९ वटा खानेपानी तथा सरसफाइका योजनाहरुको सवे भइ सकेको र बजेट व्यवस्थापन गनय संतघय सरकार 

र प्रदेश सरकारसाँग माग गररनेछ । 

 नगरतभत्र फोहर व्यवस्थापनका िातग प्रत्येक टोिटोिमा कुतहने, र नकुतहने फोहरमैिा सङ्किन गने कन्टेनरको व्यवस्था 

तमिाआने छ । 

 नगर तभत्रका िामीण बस्तीमा “एक घर एक धारा”को व्यवस्था गनुयका साथै नगरका व्यस्त क्षेत्रहरू तथा सावयजतनक स्थिमा 

धाराबाट सोझै तपईन तमल्ने शुि पानीको व्यवस्था गनय अवश्यक पहि गररने छ । 

 खानेपानी तथा सरसफाइ सतमततिाइ ऄझ वढी प्रभावकारी वनाआनेछ । 

 ढि तनकासको ईतचत व्यवस्थापन गनय सबै पक्षसाँग समन्वय गररनेछ । 

 फोहरमैिा व्यवस्थापनमा संिगन जनशतिको ईत्पे्रणा वढाईनमा जोड तदआनेछ । 

 सावयजनीक शौचािय व्यवतस्थत गररनेछ । 

 “स्वस्थ नागररक तजम्मेवार सरकार”को नीतत तिआनेछ । 

 

 

 

घ) खेिकुद 

 खेिकुद तवकास काययक्रम ऄन्तगयत रातष्ट्रपतत रतनङ तशल्ड प्रततयोतगतािाइ तनरन्तरता तदआनेछ ।  

 वेदकोट नगरपातिका–३, भम्कामा खेिकुद रङ्गशािामा कभडयहि  तनमायण भइसकेकोमा थप बााँकी काम र खेिकुद 

सामािी खररदका िातग बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।   

 वेदकोट नगरपातिका–६, भम्केश्वरको तनमायणातधन तक्रकेट स्टेतडयमका िातग  अवश्यक बजेट तवतनयोजन गनय केन्द्र र प्रदेश 

सरकारसाँग ऄनुरोध गररनेछ र नगरबाट पतन बजेट तवतनयोतजत गररनेछ | 

 वेदकोट नगरमा व्याटतमन्टन, तक्रकेट, फुटवि, भतिवि खेििाइ प्राथतमकता तदआने छ । मतहिा खेिाडी िाइ थप प्रोत्साहन 

गररने छ ।  

 यवुा खेिकुदका िातग तवशेष काययक्रम संचािन गररने छ । 
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 खेिकुदिाइ जीवनको ऄतभन्न ऄंगको रुपमा तवकास गररनेछ । 

 सामदुायीक तवद्याियका खेिकुद मैदानको स्तरोन्नती गररनेछ । 

 खेिकुदमा िैङ्तगक तवभेदको ऄन्त्य गररनेछ । 

 तवतभन्न खेिकुद संचािन गररनेछ । 

  “स्वच्छ  खेिकुद स्वस्थ जीवनको ऄवधारण” ऄगाडी ल्याआने छ ।  

 

ड.) िामालजक िुरक्षा 

 ज्येष्ठ नागररक हामी सबैका िातग अदरणीय हुने एवं ज्येष्ठ नागररकको सम्मान, सरुक्षा, सहयोग एवं प्रोत्साहनका काययहरुबाट 

हाम्रो सामातजक, सांस्कृततक सद्भाव र तवकासमा समेत टेवा पुगनेछ भन्ने भाव िाइ मनन गद ैज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी तवतभन्न 

काययक्रमहरु संचािन गनयका िातग अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।  

 जेष्ठ नागररक तमिन केन्द्र स्थापनाका िातग सम्भाव्यता ऄध्ययन गररने छ । 

 वैजनाथ विृाश्रम केन्द्रिाइ  थप व्यवतस्थत गररने छ । 

 ऄल्पसंख्यक, तपछतडएको वगय, क्षेत्रको ईत्थान र जातीय भेदभावको ऄन्त्य गररनेछ । 

 यस नगरपातिकािाइ जाततय छुवाछुत एवं भेदभाव मिु नगरपातिका घोषणा गनय तवशेष पहि गररनेछ । 

 ऄपाङ्ग,दतित, ऄसहायको सामातजक जीवनको सरुक्षाको सतुनतित गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररकको मयायतदत जीवनका िातग ऄनुभवको साटासाटमा टेवातदन तदवासेवा केन्द्र स्थापना गनय सरकारी गैरसरकारी 

तनकायसंग अवश्यक समन्वय गररनेछ । 

 प्रधानमन्त्री रोजगार माफय त Job Bank को स्थापना गररनेछ । 

 

 

च) स्थानीय ऄदाित, मेिलमिाप 

 सामदुातयक मेितमिाप, मध्यस्थताका िातग अवश्यक वजेट तवतनयोजन गररने छ । 

 नगरको तवकास र नागररकहरूको सतुवधाका िातग मेितमिाप तथा मध्यस्थता सेवािाइ प्रभावकारी बनाआनेछ । 

 नगर ऄदाित तथा मेितमिाप सम्बन्धी काययहरूको व्यवस्थापन र सञ्चािनका िातग नगर न्यातयक सतमतत माफय त 

न्यायिाइ प्रभावकारी र सवयसिुभ बनाआने छ । 

 

छ) घर जग्गा धनीपुजाय लितरण तथा भू—ईपयोग नीलत 

 जगगाधनी प्रमाण पूजाय तवतरणका िातग कानून तनमायण गनय प्रदेश र संतघय सरकारसाँग ऄनुरोध गररनेछ ।  

 सावयजातनक जगगा संरक्षण तनदेतशका तयार गरर िागु गररने छ । 

 

ज) जेष्ठ नागररक र ऄशक्त िृलि 

 हरेक वषय तवश्व जेष्ठ नागररक तदवस (ऄक्टुवर १) मा नगरका सवै भन्दा जेष्ठ मतहिा र पुरूषिाइ नगर माता र नगर तपता को 

सम्मान प्रदान गररनेछ ।  
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झ) बेरोजगारीको िमाधान 

 बेरोजगार यवुाहरुको योगयता र क्षमता ऄनुसारको तसप प्रदान गनय व्यवसातयक तथा प्रातवतधक तातिम तदनुका साथै 

यवुाहरुिाइ ईद्यमशीिता तवकासमा प्राथतमकता तदआनेछ । 

 बेरोजगार यवुाहरुिाइ अवश्यक तसप, प्रतवतध, ऄनुदान र सहुतियत ऊणको व्यवस्था गनय अवश्यक समन्वय गरी 

स्वरोजगारीका िातग प्रोत्सातहत गररने छ । रोजगारी तसजयना गने ईद्योग, व्यबसाय र  सेवािाइ कर छुटको व्यवस्था गररनेछ ।  

 

ञ) स्थानीय कर 

 प्रगततशीि कर प्रणािीका अधारमा करको दायरा तवस्तार गररनेछ र सीमान्तकृत एवं सतुवधा वतञ्चत समहूको भिाइका 

िातग प्रयोग गररने छ ।   

 घर जगगा पास, नक्सा पास, कर–राजस्व भिुानी र कुनै पतन तसफाररस तिने प्रयोजनका िातग प्रदान गररने नागररक सेवािाइ 

सहज र व्यवतस्थत बनाआनेछ ।   

 सम्पतत कर प्रणािीिाइ ऄझ वैज्ञातनक बनाइ तनरन्तरता तदआनेछ । 

 

ट) नागररक िेिाको व्यिस्थापन 

 नगर प्रमखुको ऄध्यक्षतामा नगरतभत्र एईटा ऄतधकार सम्पन्न Utility Service Authority गठन गरी सडक, खानेपानी, 

तबजिुी, दरुसञ्चार, फोहर व्यवस्थापन, ढितनकास अतदका एतककृत सेवा र सतुवधा प्रदान गररने छ । 

 भतूपूवय सैतनक, प्रहरी तथा सेवा तनवतृ्त तशक्षक, प्राध्यापक एवं राष्ट्रसेवकहरूको ईतचत सम्मान गद ैवहााँहरूको ऄनुभव, ज्ञान, 

तसप र दक्षतािाइ अवश्यक सतुवधा सतहत नगरको तवकासमा पररचािन गररने छ ।  

 

ठ) स्थानीय त्याङ्क र ऄलभिेख िङ्किन 

 सावयजतनक तथा सरकारी सम्पतत्तको ऄतभिेख राखी संरक्षण र सदपुयोग गररने छ साथै मानव संशाधन, प्राकृततक स्रोत 

साधन, धातमयक, सास्कृततक, पुरातातत्वक सम्पदा अतदको ऄतभिेखीकरण र ऄद्यावतधक गरी व्यवतस्थत गररने छ । 

 तवपन्न तथा न्यनू अय भएका नागररक, फरक क्षमता भएका नागररक, बािश्रतमक, सडक बािबातिका, तहसंा पीतडत 

मतहिा, ऄल्पसंख्यक जातत र द्वन्ि पीतडतको ऄतभिेख तयार गनय अवश्यक पहि गररनेछ । 

 बेरोजगार यवुाहरूको योगयता ऄनुसारको िागत सङ्किन गनय पहि गररने छ । 

 

ड) नगरीय लिकाि अयोजना तथा पररयोजनाहरू 

 कम ईवयर र जोतखम कम भएका स्थानहरूमा बस्ती तवकास काययक्रम िागू गररने छ । एकीकृत बस्ती तवकास काययक्रमद्वारा 

सकुुम्वासी, मजदरु र भतूमहीनहरूिाइ “एक पररवार एकघर” काययक्रम कायायन्वयनका िातग सम्भाव्यता ऄध्ययन गररने छ । 

 

३) पूिायधार लिकाि 

क) िडक 

 यस वेदकोट नगरपातिकाको नगर यातायात गूरुयोजना (MTMP) िे तनतदयि गरे बमोतजम सडकहरुिाइ कािोपते्र एबं 

स्तरोन्नतत गररने छ । साथै सडक ऄतधकार क्षेत्र तभत्र कुनै पतन तकतसमको संरचनाहरु बनाईन तनरुत्सातहत गररने छ । 
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 नगर ईज्यािो काययक्रम ऄन्तरगत सडकमा सौयय बत्ती जडान गने काययिाइ सरुुवात गद ैयस अतथयक बषयमा सौयय बत्ती जडान 

गरर अवश्यक स्थानमा शौचािय, स्वच्छ तपईने पानी सतहतका सतभयस स्टेसनको तनमायण गररने छ ।  

 बेदकोट नगरतभत्र चक्रपथको तनमायणका िातग अवश्यक बजेट तवतनयोतजत गररनेछ । 

 पातकय ङ व्यवस्थािाइ प्रभावकारी बनाइ नगरतभत्र सम्वतन्धत तनकाय साँगको समन्वयमा अवश्यक ठााँईमा तस.तस.क्यामरा 

जडान गरी रातफक बत्ती समेतको व्यवस्था गररनेछ । 

 नगरपातिका क्षेत्रको व्यवतस्थत, दीघयकािीन एवम ्वातावरण मैत्री तदगो तवकासको िातग भ—ूईपयोग गुरू योजना तजुयमा 

गरी अवास क्षेत्र, सावयजतनक क्षेत्र, खिुा एवम ्हररयािी क्षेत्र, सावयजतनक पाकय , वन, कृतष तथा सरुतक्षत क्षेत्रको पतहचान गरी 

कायायन्वयनमा ल्याआनेछ । 

 वेदकोट नगरपातिकाका सवै वडाका गाई, नगर, बतस्त जोड्ने सडकहरुको सडक संजाि बनाइने छ ।  

 नगरपातिका भएर जाने सवै िोकमागयको क्षेत्र तसमाङ्कन गरर सडक तमच्ने काययिाइ तनरुत्सातहत गररनेछ । 

 वेदकोट नगरपातिका तभत्रका प्रमखू सडक, धातमयक पययटतकय सडकहरु कािोपते्र गररने छ र ऄन्य सडकहरु िाभेि गद ै

सडक स्तरोन्नती गररने छ । 

 सवै वडाको पहुाँचका िातग सडक रयाक खोल्ने काययिाइ तनरन्तरता तदआनेछ ।  

 नगरका सवै प्रमखु बाटो कािोपते्र  गररने छ । 

 सामदुातयक छाडा पशु  व्यवस्थापन गनय अवश्यक वजेट तवतनयोजन गररने छ  । 

 

 ख) लिचाइ  

 महाकािी तसचाइ पााँचौ चरणको नहर तनमायण गनय तकसानको जगगाको मअुब्जाको ईतचत न्यातयक मलु्य तनधायरण गनय पहि 

गररनेछ । 

 महाकािी तसंचाइको सेवा क्षेत्र वाहकेको क्षेत्रमा तसंचाइको िातग वैकतल्पक व्यवस्था गररने छ । 

 महाकािी तसंचाआको पााँचौ चरणको अयोजनाको जगगाको क्षेततपूततय दताय जगगा सरह नै प्रतत जगगाको क्षेततपूततय तदने व्यवस्था 

तमिाईन अवश्यक पहि गररनेछ | 

 भमुीगत तसचाइको ऄध्ययन ऄनुसन्धान गररनेछ ।  

 समरस्वेि तथा डीप वेि  तसचाइको प्रतवतध माफय त तवकास र ईपयोग गररनेछ । 

 तसचाआका तनतमत्त पोखरी माफय त वखेपानी संकिनमा जोड तदआनेछ । 

 तसचाइ र कृतष ईपज क्षेत्रको तादात्म्यता तमिाइनेछ । 

 

ग) भिन तथा शहरी लिकाि 

 स्थानीय भ–ूईपयोगको नीतत िाग ुगरर एतककृत  शहरी तबकासको तनततिाइ ऄविम्बन गररनेछ ।  

 शहरी तवकास मन्त्राियसाँग समन्वय गरी व्यवतस्थत बसोबासका िागी मापदण्ड बनाइ Land Poling Programme 

संचािनमा ल्याआनेछ । 

 घर नक्सा पासिाइ व्यवस्थीत गरर सडक सतहवाट माथी तनमायण हुने घरका तिाको संख्या तनतित तुल्याइनेछ । 

 यस नगरपातिकामा गत अ.व. को नगरसभाको तनणयय बमोतजम रातष्ट्रय भवन संतहता २०६० र भवन तनमायण सम्बन्धी 

अधारभतू मागयदशयन २०७२ र शहरी तबकास मन्त्राियिे तयार पारेको भवन तनमायण सम्वतन्ध मापदण्ड २०७२ का 
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अधारमा यस बेदकोट न.पा.को भवन तनमायण तथा योजना सम्वतन्ध मापदण्ड २०७२ िाग ु भैसकेकोमा सोही बमोतजम 

घरनक्सा पास प्रकृयािाइ ब्यवतस्थत गररनेछ । साथै तवगतमा बनेका घरहरुको िगत खडा गरर नक्सापास प्रकृयाकािातग 

अवश्यक पहि गररने छ । 

 यस नगरपातिकामा अजका तदन सम्म पतन केतह घरधतनहरुि ेनगरपातिकाको ऄनुमतत तवना घरहरु धमाधम बनाइरहकेो 

ऄवस्था सवयतवतदतै छ, यस्ता काययिे शहरी जोतखममा बतृि तथा शहरी सौन्दययतामा ह्रास भै सम्पूणय शहरनै जोतखममा रहने 

सम्भावना रहन्छ तसथय न.पा.को ऄनुमतत तबना तनमायण हुने संरचना िाइ तनरुत्सातहत गद ैतातिम प्राप्त डकतमयहरुबाट मात्र घर 

तनमायण गनय जोड तदआनेछ । 

 नक्सापास नगरी भौततक संरचना तथा घर तनमायण गने र स्वीकृत मापदण्ड तबपरीत कायय गने काययिाइ तनरूत्सातहत गरी 

कानुनी दायरामा ल्याआनेछ । तवषेशज्ञ समेतको प्रतततनतधत्व रहने सतमततद्वारा तनमायण भएका संरचना तथा तवकास 

अयोजनाको ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण गरी व्यवतस्थत गररने छ । 

 कानुनी अधारमा नगरपातिकािाइ हस्तान्तरणभएका भवनको ईतचत व्यवस्थापन गररनेछ । 

 नगरपातिका क्षेत्र तभत्रका िातमण क्षेत्रमा पूवायधार तवकास गरर शहरीकरण गररनेछ । 

 स्वच्छ र सरुतक्षत अवास भवन तनमायणमा जोड तदआनेछ । 

 सावयजनीक जमीन तमचेर घर तनमायण गने काययिाइ तनरुत्सातहत गरर सावयजनीक जमीनको िगत तिइ संरक्षणमा जोड तदआनेछ 

। 

 बेदकोट नगरपातिकािाइ Industrial तथा  Residential City  को रुपमा तवकास गररनेछ । 

 कतम्तमा पतन “एक भवन, एक शौचािय र दइु तवरुवा” रोपी हरीयािी शहरमा (Green City)  जोड तदआनेछ। 

 ऄव्यवस्थीत वसोवासिाइ व्यवस्थीत वनाआनेछ । 

 वढ्दो शहरीकरणिाइ ईतचत व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 ऄपाङ्ग,विृ,ऄसहाय मैत्री शहरी संरचनामा जोड तदआनेछ ।  

 भवन तनमायणिाइ व्यवसायीक, अवासीय र औद्योतगक गरर तीन भागमा वगीकरण गररनेछ ।  

 बस्ती तबकास माफय त नवीन शहर र वजारको तवकासमा जोड तदआनेछ र सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । 

 

घ) िंचार  

 मखु्य तवषय र काययक्रमहरुको प्रभावकारीता र प्रचार प्रसार गनय तमतडया संगको सहकाययमा तवतभन्न काययक्रमहरु गररनेछ | 

 नगरपातिका तभत्रका िातमण क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय Internet सेवा तवस्तारमा पहि गररनेछ । 

 यस नगरपातिकाका मखु्य शहरी क्षेत्रमा तन:शुल्क Wifi को व्यवस्था गररनेछ । 

 

ङ) िैकल्पीक ईजाय, िाना जिलिद्यतु   

 सधुाररएको चिुो (बायोगयास) प्रतवतध जडानका िातग बजेट तवतनयोजन गररएको छ । यसबाट एकाततर थोरै भएपतन 

काठ/दाईरा मातथको तनभयरतामा कमी अईनेछ भने ऄकोततर िातमण भेगमा धवुााँरतहत चिुोबाट नगरवासीहरुको स्वास््यमा 

सकारात्मक योगदान पुगने ऄपेक्षा गररएकोछ । 

 नतवकरण ईजायको रुपमा रहकेो सौयय उजाय प्रतवतध जडानिाइ प्राथतमकता तदआनेछ । यसबाट नगरवातसहरुिाइ सौयय ईजाय 

जडानका िातग प्रोत्सातहत हुने वातावरण बन्ने ऄपेक्षा तिआएकोछ । सौयय उजाय प्रतवतध जडान काययका िातग अवश्यक बजेट 

तवतनयोजन गररनेछ ।  
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 वनजंगि मातथ काठ/दाईराका िातग पने चाप कम गने काययमा टेवा पुयायईन तथा जैतवक उजाय ईत्पादन र प्रयोग काययमा 

प्रोत्साहन गनय बायोगयास जडान काययका िातग बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।  

 यस वेदकोट नगरपातिकाको तशवतिंगेश्वर हुद ै वगने चलु्ि ु गाड खोिामा Micro Hydro  का िातग प्रचरु सम्भावना 

भएकािे ईि काययका िातग हाि तवस्ततृ  सम्भाव्यता ऄध्ययन गरर कायायन्वयनका िातग वैकतल्पक ईजाय संग समन्वय गरर 

कायय ऄगाडी वढाआने छ । 

 नगरपातिका तभत्रका िातमण बतस्तमा गोवर गयााँसको प्रयोग र ईपयोगमा जोड तदआनेछ । 

 सोिार उजाय जडानमा ऄनुदान र छुटको व्यवस्थासतहत नगरका सबै टोिका सडकहरूमा सोिार बत्ती जडान गरी “हाम्रो 

नगर ईज्यािो सहर” ऄतभयानिाइ सफि पाररनेछ । 

 सावयजतनक शौचाियहरूमा बायोगयास प्िाण्ट जडान गने व्यति वा संस्थािाइ प्रातवतधक सहयोग सतहत ऄनुदानको 

व्यवस्था गररने छ । 

 

४) िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन 

 क) िन तथा भू–िंरक्षण 

 वन जंगि, सावयजतनक जगगा, सरकारी जगगा  चिनभोग गरररहकेा नागररकहरुको जगगाको त्यांक संकिन गररने छ । 

 सामदुातयक वन, धातमयक वन, कबुतियत वन संग अवश्यक छिफि तथा ऄन्तरकृया गरेर थप काययक्रम संचािन गररने छ । 

 नगरक्षेत्र तभत्रका मखु्य राजमागय तथा शाखा सडक र खिुा स्थानहरूमा गैर सरकारी संघ संस्था, इच्छुक व्यति, तथा तवकास 

साझेदारसाँगको सहकाययमा हररयािी तवकास तथा तिनवेल्ट तनमायण गरी “िीन तसटी तक्िन तसटी” ऄतभयानिाइ सफि 

पाररनेछ । 

 नगरतभत्रका सबै धातमयक स्थि एवं पययटकीय स्थि, तािको ऄततक्रमण रोकी संरक्षण, प्रवधयन र तवकास गनय पहि गररने छ । 

 वढ्दो वन तवनासको तनयन्त्रण  र भसंूरक्षणमा जोड तदआनेछ । 

 वन ईद्यान तवकासमा जोड तदआनेछ । 

 वन संरक्षणमा सवैको सहभातगता जटुाइनेछ । 

 सावयजतनक प्रतत, वाटो, चौतारी,परम्परागत धामीक पययटकीय, खिुाक्षेत्रको तसमाङ्कन गरी बनको संरक्षण गररनेछ । 

 “जनताको वन,जनताको धन” ऄवधारणा तवकास गररनेछ । 

 Fruit Forest  को िातग ऄध्ययन र तवकास गररनेछ । 

 

ख) जििायु पररियतन  

 बढ्दो जिवायु पररवतयन वारे नगरवासीिाइ ससुतुचत तुल्याइ जिवायु पररवयतन न्यनूीकरणमा जोड तदआनेछ । 

 जिवायु पररवतयन ऄनुकुिन (LAPA) काययक्रमको कायययोजना कायायन्वयनमा जोड तदआने छ । 

 

 

ग) जि ईत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण 

 नदी कटान रोक्न तटवन्ध काययक्रम र रोकथाम एवं तनयन्त्रण काययक्रम संचािन गररने छ । 

 धेरै जोतखम बतस्तिाइ पतहिो प्राथतमकता तदआने छ । ठूिा ठूिा तटबन्ध तनमायण गनय पहि गररने छ । 
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 बस्ती व्यवस्थापन,ढि तनकासिाइ व्यवस्थीत गद ैप्रकोप तनयन्त्रणमा सरोकारवािा सवैसंग सहकायय र समन्वय गररनेछ । 

 

घ) लबपद् व्यिस्थापन 

 तवपद ्व्यवस्थापन वारे व्यापक जनचेतना फैिाईनमा जोड तदआनेछ । 

 तवपद ्व्यवस्थापन बारे पूवय तयारीवारे जानकारी संयन्त्र तनमायण गररनेछ । 

 प्रत्येक वडामा ईिार,राहत पुनःस्थापना सतमतत तनमायण गररनेछन ्। 

 तवपद ्व्यवस्थापन नगर कायय योजना तनमायण गररनेछ । 

 “नगर प्रमखु दैवी प्रकोप राहत कोष”िाइ तनरन्तरता तदआनेछ ।  

 प्रत्येक वडामा सहयोतग यवुा क्िब बनाएर जोतखम व्यवस्थापनमा दक्ष बनाइ तत्कातिन ईिार तथा सहयोगमा िगाआनेछ ।  

 

ङ) जिाधार र बन्यजन्त ु

 नगर तभत्रका वन तथा जङ्गिहरूको संरक्षण र तनयमन गररने छ साथै सावयजतनक बााँझो जतमनहरूमा वकृ्षारोपण गनय प्रेररत 

गररने छ ।  

 वन्य जन्तु संरक्षणका िातग तवशेष संरतक्षत क्षेत्रहरू बनाइने छ । घाआते वन्यजन्तु तथा चराहरूको ईिार र ईपचारका िातग 

सरोकारवािा तनकायसंग समन्वय गरी पुनयस्थापन गररने छ ।  

 

च) खानी तथा खलनज 

 नगरमा रहकेा खानी तथा खतनज पदाथयको पतहचान संरक्षण र तनयमन गररने छ । 

 नगरतभत्र रहकेा तवतभन्न खानी तथा खतनज स्रोतको ऄन्वेषण कायय यसै बषयदेतख सरुू गरी संरक्षण र ईपयोगका िातग 

अवश्यक नीतत तनमायण गररने छ । 

 

छ) िुशािन  

  “सशुासनका िातग अतथयक पारदतशयता” भन्ने नीतत कायायन्वयन गनय प्रमखु तथा ईपप्रमखु िगायत काययपातिका 

सदस्यहरूिे २०७६ भाद्र मसान्ततभत्र अफ्नो सम्पतत्त तववरण सावयजतनक गने छन ्। 

 भ्रिाचार तवरूि शून्य सहनशीिताको नीतत ऄविम्बन गद ैभ्रिाचार गरेको पाआएमा तनयमानुसार कडा कारवाहीका िातग 

सम्बतन्धत तनकायमा पठाआनेछ । 

 स्थानीय सरकारबाट प्रदान गररने सेवािाआ जनईत्तरदायी बनाईन नगरपातिका र प्रत्येक वडा कायायियहरूमा नागररक 

बडापत्र, हले्प डेस्क, नागररक भेिा, सावयजतनक सनुवाआ, ऄनुगमन संयन्त्र र काययप्रणािीिाइ पारदशी वनाईाँदै नगरको 

वेबसाइटमा रातखनेछ ।  

 नगरवासीकािातग तशक्षा, स्वास््य, यातायात िगायतका अधारभतू सेवा र दैतनक ईपभोगय बस्तुहरू सहज र सपुथ मलू्यमा 

प्राप्त हुने व्यवस्था तमिाआनेछ । 

 

ज) भार्ा, िंस्कृलत र िलितकिाको िंरक्षण र लिकाि 
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 नगर तभत्रका सबै जातजातत भाषा संस्कृतत र  रैथाने जाततको पतहचान र संस्कार झल्कनेगरी बेदकोट संिाहाियको स्थापना 

गररनुका साथै सांस्कृततक गााँईहरुको पतहचान र तवकास गरी पययटन प्रवधयन गररने छ । 

 नगरतभत्र अपसी सामातजक सद्भाविाइ सदुृढ तुल्याईन सााँस्कृततक पवयहरु गौःरा पवय, ततज, माघे संक्रातन्त, होिी, ऄट्वारी 

पवय, माघी, चराइ तमिन  अतदिाइ प्रादेतशक पवयको मान्यता तदिाईन अवश्यक पहि गररने छ । 

 परम्परागत पेशा, व्यवसाय र िोपोन्मखु किा, ज्ञान र तसपको पतहचान गरी सोको संरक्षण र सम्बधयनका िातग अवश्यक 

काययक्रम बनाइ िाग ूगररने छ ।  

 तशक्षा, स्वास््य, भाषा, संस्कृतत, किा, सातहत्य अतदको तवकासमा योगदान पुयायईने व्यतित्वहरुिाइ “नवरत्न सम्मान”द्वारा 

सम्मातनत गने काययिाइ तनरन्तरता तदआनेछ । 

 

५) िंस्थागत लिकाि िेिा प्रभाि र िुशािन 

क) मानि िंिाधन लिकाि  

 कमयचारी भनायमा योगयता प्रणािी ऄपनाइनेछ । 

 कमयचारीको क्षमता ऄतभविृी र सेवा सतुवधामा न्यायोतचत व्यवहार गररने छ । 

 नगरपातिकाका ऄस्थायी र करारका कमयचारीको कामको अधारमा मलु्याङ्कन गरर सेवामा तनरन्तरता तदइनेछ । 

 कमयचारी ऄनुशासनमा नरहने र व्यावसायीक क्षमता र अचरण नभएकोिाइ गुण र दोषको अधारमा व्यवहार गररनेछ । 

 नेपाि सरकारको प्रशासतनक पुनसंरचना माफय त तय भएका मापदण्ड कायायन्वयनमा तशघ्रता ल्याआनेछ । 

 स्थानीय तहका कमयचारीको ईतचत व्यवस्थापन गररनेछ । 

 अन्तरीक ऄनुशासन कामय गद ैक्षमता ऄनुसार तजम्मेवारी तदआनेछ । 

 कायायियको मयायदा Chain of Command र नैततकतामा नरहने, कायायिय समयमा सेवा प्रवाहमा िापरवाही गने तर वतृी 

तवकास खोज्ने र तजम्मेवारीमा तनष्ठावान नहुने कमयचारी ईपर हदै सम्मको कारवाही गनय पतछ नपने नीतत तिआनेछ । 

 सभ्य,मयायतदत, ऄनुशातसत ,नैततक कमयचारी सेवाको तवकास गररनेछ । 

 नगर सेवाको प्रयोजनका िातग अवश्यक पने कमयचारीहरूको संगठतनक ढाचा , दरबन्दी तनधायरण ,कायय तववरण र ऄस्थायी 

/करार कमयचारीहरुको ब्यवस्थापन गनय अवश्यक पहि गररनेछ । 

\ 

  ख) िुरक्षा व्यिस्था  

 अन्तरीक अतथयक क्षमताका अधारमा नगर प्रहरीको व्यवस्था गररनेछ । 

 नगर सरसफाइ फोहर व्यवस्थापन र नगरको शान्तीका िातग नगर प्रहरीको पररचािन गररनेछ । 

 नगरपातिकाको E-Profile तयार गरी स्माटयकाडय तवतरणको व्यवस्था तमिाइनेछ । 

 नगरका सम्पूणय पररवारको िगत तिआनेछ । 

 तनमायण सामिी थुपारी सडक ऄसरुक्षा बढाईने िाइ कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याआनेछ । 

 

ग) िूचना प्रलिलध 

 सचूना प्रतवतध मैत्री नगरपातिका बनाईन सचूना प्रतवतध सम्बतन्ध तवतभन्न काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 
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 गुनासो सनुुवाइिाइ व्यवस्थीत गररनेछ । 

 सेवा प्रभावमा Token System,  सावयजनीक सनुुवाइ, नागररक वडा पत्रिाइ प्रतवतधसंग जोतडनेछ ।  

 सचूना प्रवाहमा एक द्वार प्रणािी ऄपनाआनेछ । 

 नगरतभत्र सञ्चािनमा रहकेा र सञ्चािनमा अईने एफ.एम.रेतडयो तथा टी.भी.को प्रसारण, सञ्चािन, दताय, नवीकरण अतद 

सम्बन्धी अवश्यक नीतत बनाइ व्यवतस्थत गररने छ । 

 नगरका काययक्रम, सेवा तथा योजनाका बारेमा नगरवासीिाइ ससुतूचत गनय हाम्रो नगर मखुपत्र प्रकाशन गररने छ । नगरको 

पहिमा मेरो एफ.एम. संचािन गररने छ । 

 नगरका सम्पूणय वडाहरूमा आन्टरनेट सतुवधासतहत तवतभन्न प्रकारका टेतिफोन सेवा र भचुयऄि पुस्तकािय सतुवधा ईपिब्ध 

गराईनुका साथै बस टतमयनि, तवमानस्थि जस्ता तनतित सावयजतनक स्थिहरूमा तनःशुल्क आन्टरनेट सतुवधा प्रदान गराईन 

पहि गररनेछ  ।  

 

६) लिलिय व्यिस्थापन र िुशािन 

 

क) िेखाङ्कन, लिलिय पररचािन 

 अतथयक प्रशासन संचािनमा प्रतवतधमा जोड तदआनेछ । 

 तवतत्तय सदाचारीतामा जोड तदआनेछ । 

 व्यतिगत घटना दताय प्रणािीिाइ प्रतवधी मैत्री वनाईदै ितगनेछ । 

 कायायियका सम्पूणय कामकारवाहीिाइ कम्प्यटुरकृत गररनेछ । ऄतभिेखको तदघयकािीन सरुक्षामा जोड तदआनेछ ।  

 सचुनाको हकको सतुनतित गररनेछ । 

 अन्तरतक तनयन्त्रण प्रणािीिाइ प्रभावकारी वनाआनेछ ।  

 

ख) त्याङ्क िंकिन 

 तदघयकािीन नगर गुरुयोजना तनमायण भइरहकेो छ । अगामी बषय देतख कायायन्वयन हुनेछ । 

 धातमयक, सांस्कृततक क्षेत्रहरुको गुरुयोजना तयार गररनेछ ।  

 प्रत्येक जनप्रतततनधीिाइ त्याङ्कमा तजम्मेवार वनाइनेछ ।  

 क्षेत्रगत Master Plan तनमायणमा जोड तदआनेछ । 

 

ग) लिलिय जोखीम र अन्तरीक िेखापररक्षण  

 तवतत्तय जोखीम न्यनु गररनेछ । 

 अन्तररक िेखापररक्षण शाखा स्थापना गरी  व्यवस्थीत गररनेछ । 

 अन्तररक िेखापररक्षकको तनयतुि योगयता,क्षमताका अधारमा गररनेछ। जसमा योगयतम व्यतििाआ  तजम्मेवारी तदआनेछ । 

 अन्तरीक िेखा पररक्षण औपचारीकतामा मातै्र तसतमत राखीने छैन । 
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७) लिलिध 

बहुईदेश्यीय भवन, Smart City, धातमयक ,अतथयक पूवायधार ,खेिकुद रंगशािा ऄन्य सम्भावनाको ऄध्ययन ऄनुसन्धान परामशय र 

तडतपअर तयारीमा जोड तदआनेछ ।  

 अवतधक नगर तवकास योजना  तजुयमा गररनेछ । 

 नगरका सबै वडाहरूमा सावयजतनक पुस्तकािय र यवुा ितक्षत व्यायमशािा र अवश्यकता ऄनुसार व्यायम सामािी राख्न 

अवश्यक पहि गररने छ ।  

 सडक बािबातिकाका िातग संरक्षण र पुनयस्थापनाका िातग छात्राबास, अवश्यक तशक्षा र प्रातवतधक ज्ञान प्रदान गद ैरोजगार 

तथा स्वरोजगारद्वारा समाजमा पुनयस्थापनाको व्यवस्था गनय पहि गररने छ  

 समि वेदकोट क्षेत्रमा रहकेा धातमयक, सााँस्कृततक, प्राकृततक अकषयणका सम्पदाहरुिाइ पययटकीय केन्द्रको रुपमा तवकास गनय ईि 

क्षेत्रमा पययटन गतततवतधको तवकास र तवतवधीकरण गनय तवशेष काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 पययटन तवकास बोडय गठन गररनेछ ।   

 योग ऄभ्यास हि तथा तजम हाईसको भवन तनमायणका िातग बजेट तवतनयोतजत गररनेछ | 

 खेिकुदको तवकास र प्रावधयन गनय तवद्यािय र क्षेतत्रय स्तरका प्रततयोतगताहरू सञ्चािन गररने छ साथै ईत्कृि खेिाडीहरूिाइ 

पुरस्कार तथा छात्रवतृत्तको व्यवस्था गररनेछ । 

 यवुाहरूिाइ व्यायाम र खेिकुदप्रतत अकषयण गरी स्वस्थ र रचनात्मक बनाईन सहयोग गररने छ ।  

 तशक्षा, स्वास्थ तथा कृतष जस्ता अधारभतू सेवाका िातग वडामा सेवा कायायियहरु खोतिनेछ । 

 स्थानीय जनताको अवश्यकता र सझुाविाइ अधार मानी ऄल्पकािीन र दीघयकािीन योजना तनमायण गरी कायायन्वयन गररने छ । 

 बािबातिका मातथ हुने शारीररक, मानतसक दण्ड सजाय तथा यौनजन्य दवु्ययवहार न्यतूनकरण गनय अवश्यक बजेट व्यवस्था 

गररएकोछ ।  

 यवुा ईद्यम काययक्रम गनय बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

 तकशोर तकशोरी काययक्रम ऄन्तगयत मतहनावारी स्वास््य व्यवस्थापनका िातग तवद्याियमा स्यानेटरी प्याडको तवतरण काययक्रम 

गररनेछ ।  

 वन वातावरण तथा सरसफाइका काययक्रम प्रारम्भ गररनेछ ।  

 तशक्षाको गुणस्तरका िातग तवपन्न वगयका िातग बजेटको व्यवस्था गररएकोछ ।  

 स्वास््य, मतहिा, पश ुतवकासका काययक्रम गनय बजेटको व्यवस्था गररएकोछ ।  

 बेदकोट न.पा.को ल्याण्डतफि साआट तनमायणका िातग अवश्यक बजेट तवतनयोजन गररएकोछ ।  

  “स्वच्छ बेदकोट सफा बेदकोट” भन्ने मिु नाराका साथ १ मखु ६ रुख वकृ्षारोपण गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

 नगर पातिका तभत्रका सबै सावयजतनक जतमन संरक्षण गनय ऄतभयान संचािन गररनेछ । 

 १ वडा १ पतहचान १ ईत्पादन भन्ने काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

 बेदकोट न.पा. तभत्रका सबै कु–प्रथाको ऄन्त्य गनय पहि गररनेछ । 

 अधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका मतहिाहरुको तवकास तबना स्थानीय तहको समि तवकास हुने कुराको कल्पना समेत गनय 

सतकदैन । एकाततर मतहिाहरुको क्षमता तवकास र सशतिकरण गनुय अजको ऄपररहायय अवश्यकता हो भने ऄकोततर ऄझै पतन 

समाजमा तवतभन्न रुपमा  मतहिा मातथ हुने तहसंाजन्य तक्रयाकिापहरुको तनवारणमा टेवा पुयायईनका िातग मतहिा जागतृत 

काययक्रम संचािन गररनेछ ।  
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 अजका बािबातिका नै भोिीको तदनमा हाम्रो समाज र राष्ट्रका संवाहक हुन । बािबातिकािाइ भतवष्ट्यका कणयधार मात्र होआन 

वतयमानका साझेदारका रुपमा समेत तिाँदै बाि बातिका मातथ हुने तवतभन्न प्रकारका दवु्ययवहार न्यतूनकरणका िातग काययक्रमहरु 

संचािन गररनेछ ।  

 कुनै पतन समाजको तवकासमा यवुाहरुको ऄहम भतूमका र योगदान रहने कुरािाइ मध्यनजर गद ैयवुा ईद्यम काययक्रम तथा यवुा 

पररचािन तथा समाजका िातग यवुाको योगदान काययक्रम संचािन गने नीतत ऄविम्बन गररनेछ । 

 जंगिी जनावरबाट कृषकहरुको बािीनािीमा पुतग रहकेो क्षतत न्यतूनकरण गनय अवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

 यस नगरपातिका क्षेत्रतभत्र “क” शे्रणीको आिाका प्रहरी कायायिय स्थापनाका िातग संघीय सरकारसाँग माग गररनेछ ।  

 स्थानीय सरकारको ऄभ्यास शुरु भएको २ बषय पुरा भएकोछ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट तनमायण गनुय पने धेरै जसो 

कानूनहरु बतन नसकेको ऄवस्था भएकोिे यस नगरपातिकािे समेत पयायप्त कानूनी व्यवस्था गनय नसकेको ऄवस्था तवद्यमान 

रहकेोि े संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट तनमायण गररने कानूनहरुसाँग तदात्म्यता तमिाईाँद ै यस नगरपातिकाका िातग कानून 

तनमायण गरी िागु गने काययिाइ तनरन्तरता तदइनेछ ।  

 बदतिाँदो पररवेश र पररतस्थतत ऄनुरुप नगरवासीका चाहना र अकांक्षा बमोतजमको तछटो, छररतो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गनय 

गराईनका िातग राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु र तनवायतचत जनप्रतततनतधहरुको क्षमता तवकासका िातग अवश्यक पने तवतभन्न तातिम, 

प्रतशक्षण, गोष्ठी र सेतमनारहरुको संचािन गनय अवश्यक बजेट तवतनयोजन गररनेछ ।  

 मतहिा, दतित, अतदवासी, अतदवासी/जनजाती एवं अतथयक रुपिे तवपन्न समदुाय, ईपेतक्षत, ईतत्पतडत एवं ऄवसरबाट 

छुटेका/छुटाइएका वगयका नगरवासीहरुको िातग अयमिूक, सीपमिूक काययक्रमहरु संचािन गद ैितक्षत वगयको क्षमता तवकास, 

सशतिकरण एवं अत्मतनभयरता बतृि गनय तवतभन्न काययक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

 अजको यगु सचूना प्रतवतधको यगु हो । प्रतवतधमा अधाररत भएर सेवा प्रवाह गनय सके पारदतशयता, जवाफदेहीता, व्यवतस्थत 

ऄतभिेख अतद कुराहरुको प्रबद््रधन हुनुका साथै समिमा सशुासन प्रातप्तमा योगदान पुगन सक्ने कुरािाइ मध्यनजर गद,ै अगामी 

अ.व.मा सबै वडा कायायियहरुमा आन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गनय अवश्यक बजेट तवतनयोजन गररनेछ । 

 नगरपातिकाको योजना शाखामा काययरत इतन्जतनयर, सब–इतन्जतनयर, ऄतसस्टेन्ट सब इतन्जतनयर िगायतका कमयचारीको कायय 

बोझ धेरै रहकेो र सााँझ/तबहान एवं तबदाका तदनहरुमा समेत िागत ऄनुमान तयार गनय प्रातवतधक नापजााँच गनय तथा तनररक्षण एवं 

सपुररवेक्षण गनय तनरन्तर तफल्डमा खतटइ रहनुपने ऄवस्था रहकेो कुरािाइ मध्यनजर गद ैप्रोत्साहन स्वरुप मातसक तफल्डभत्ताको 

व्यवस्था गररनेछ । 

 योजनाको कामिाइ पारदशी र गुणस्तर तनमायण गनय ल्याब टेस्ट आक्यपुमेन्टको व्यवस्था गररनेछ । 

 चाि ुअ.व.मा सञ्चातित काययहरुिाइ अवश्यकता हरेी तनरन्तरता तदआनेछ । 

 बेदकोट नगरपातिकाबाट संचातित योजनाहरु तथा गतततवतधहरु बारे अम नागररक समक्ष जानकारी पुयायईन तथा सञ्चारमैत्री 

ढंगिे ऄतघ बढ्न मातसक पत्रकार भेटघाट काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

 संचार क्षेत्रमा अवि तमतडयाकमी एवं अवि हुन चाहने आच्छुक यवुा यवुतीहरुिाइ पत्रकाररता तातिमको व्यवस्था गररनेछ ।  

 बाि तववाहिाइ तनरुत्सातहत गनय सचेततकरण ऄतभयान सञ्चािन गररनेछ ।  

 नगर क्षेत्र तभत्र िाग ूऔषध दवु्ययशन तनयन्त्रण, रोकथाम एवं न्यतूनकरण गनयका िातग िाग ूऔषध सेवन तवरुिका काययक्रमहरु 

संचािन गररनेछ ।  

 दतित समदुायको चौतफी तवकासको िातग ईनीहरुसाँग भएको परम्परागत पेशा, सीप, किा र दक्षतािाइ सदुृढीकरण गद ै

अधतुनकीकरण गने नीतत तिइनेछ ।  
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 धातमयक, पययटकीय एवं सांस्कृततक क्षेत्रको संरक्षण, सम्वधयन र तवकास गदाय “प्रकृतत पतहिा” (Nature First) भन्ने ऄवधारणा 

ऄविम्बन गद ैयथासम्भव प्राकृततक स्वरुप नतबिीने गरी पूवायधार तथा संरचना तवकास गररनेछ । 

 िोपोन्मखु राजी समदुाय, वादी समदुायका हरेक पररवारिाइ अय अजयनसाँग जोड्न अवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

 तवपन्न मतहिाहरुिाइ अत्म तनभयर एवं व्यवसातयक क्षमता तवकास गनय बााँसका सामिी तनमायण सम्बन्धी तातिमको व्यवस्था 

गररनेछ । 

 ईपभोिा सतमततिाइ अवश्यक तातिमको व्यवस्था गररनेछ । 

 तवपन्न दतित समदुायका तवद्याथीहरुको प्रातवतधक तशक्षामा पहुाँच स्थातपत गनय अवश्यक पहि गररनेछ । 

 बस्तीस्तर र वडा भेिाबाट छनौट भइ नगरपातिका समक्ष पेश भएका योजनाहरु मध्ये स्रोत साधनको ऄभावका कारण यस 

नगरपातिकाबाट बजेट तवतनयोजन गनय नसतकएका योजना तथा काययक्रमहरुिाइ योजना बैंकको रुपमा बातषयक नगरसभा 

पुतस्तकामा समावेश गररनेछ र यस्ता योजाहरु बजेट व्यवस्था गरी कायायन्वयन गनय प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र ऄन्य तवतभन्न 

संघ,  संस्था र तनकायहरुसाँग अवश्यक पहि गररनेछ ।  

ऄन्तमा  

नगरपातिकािे प्रस्तुत गरेका नीतत तथा काययक्रमहरुको सफि कायायन्वयनका िातग नगरपातिकाको एक्िो प्रयास मात्रिे पुगदैन । यसथय 

बेदकोट नगरपातिकाि े अगामी अ.व.२०७६/०७७ को  िातग नीतत तथा काययक्रममा व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको प्रभावकारी 

कायायन्वयनका िातग यस क्षेत्रका सम्पूणय राजनीततक दि, नगरबासीहरु, तनवायतचत जनप्रतततनतधहरु, पूवय तनवायतचत जनप्रतततनतधहरु, 

नागररक समाज, तवतभन्न सरोकारवािा संघ, संस्था, नीतज क्षेत्र, नगर काययपातिकाका सम्पूणय राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, तमतडया क्षेत्र 

िगायत सम्बतन्धत सबै पक्षबाट सतक्रय, रचनात्मक र सहभातगतामिूक सहयोग हुनेछ भन्ने तवश्वास तिएको छु ।  

धन्यवाद !!  

प्रस्तुतकताय 

ऄशोक कुमार चन्द 

नगर प्रमुख  
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 बेदकोट नगरपालिकाका ईप-प्रमुख श्री िुशीिा लिंह ज्युिे लमलत २०७६/०३/१० गते नगरपालिकाको 

पाचौं नगरिभामा प्रस्तुत गनुय भएको बजेट बक्तब्य 

 

अदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू,  

वेदकोट नगरपातिकाको अगामी अतथयक वषय २०७६।०७७ को िातग यस गररमामय नगरसभा समक्ष बजेट 

प्रस्तुत गनय पाईाँदा अफूिाइ गौरवातन्वत महससु  गरेको छु । अजको यस  ऐततहााँतसक ऄवसरमा सवयप्रथम प्रजातन्त्र 

प्रातप्त तथा िोकतन्त्रको िातग भएका तवतभन्न ऐततहातसक जनअन्दोिन , ससस्त्र संघषयहरुमा ज्यानको अहुती तदने 

सम्पणूय ज्ञात ⁄ऄज्ञात शहीदहरूप्रतत हातदयक श्रिान्जिी व्यि गदयछु । साथै जनअन्दोिनका क्रममा घाआते र वेपत्ता 

नागररकहरुप्रतत सम्मान तथा सहानुभतुत प्रकट गद ैयस दशेको समि अतथयक , राजतनततक एबम ्सामातजक पररवतयनका 

िातग युगान्तकारी नेततृ्वदातय भतूमका तनवायह गने सवै राजनीततक तशखर व्यतित्वहरु प्रतत ईच्च सम्मान व्यि गनय 

चाहन्छु । 

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

सदुरूपतिम प्रदशेको कञ्चनपरु तजल्िामा ऄवतस्थत वेदकोट नगरपातिका प्राकृततक श्रोत साधनिे भररपणूय 

रहनुका साथै पयायप्त सम्भावना बोकेको नगरपातिका पतन हो । ईपिब्ध साधन श्रोतको प्रभावकारी रूपमा ईपयोग गनय 

सक्ने हो भने केतह वषय तभत्रमा यस नगरपातिकािाइ एक सवि तथा समिृ नगरपातिका बनाईन सतकने प्रशस्त 

सम्भावनाहरु रहेका छन् । यसका िातग नगरपातिका तस्थत तक्रयातशि सम्पणूय राजनीततक दि तथा अम सवयसाधारण 

िगायत सबै सरोकारवािाहरूको सकृय सहभातगता जरूरी रहेको कुरा समेत यसै बजेट बिव्य माफय त ऄनुरोध गनय 

चाहन्छु ।  

नगर सरकारिे स्थानीय जनता  साँग हातेमािो गरर तवकासका गतततवतधहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभातग हुने 

सऄुवसर प्राप्त गरेको छ  । यसिाइ अतथयक सामातजक रुपान्तरणको ऄवसरको रुपमा ईपयोग गरर अम नगरवातसका 

अकांक्षा परुा गदै , नगरको तीब्र अतथयक बतृि र तवकास हातसि गने मौका प्राप्त भएको छ । स्वाधीन , समिृ, 

अत्मतनभयर र समाजवाद ईन्मखु ऄथयतन्त्र तनमायण गरर नगरको समि तवकासमा िगानी गने हाम्रो एकमात्र साझा ध्येय 

रहेको छ । यो वजेट नगरपातिकािे तिएको अतथयक समतृिको ऄतभयानिाइ साकार पानय सवि ऄथयतन्त्रको प्रस्थान 

तवन्दकुो रुपमा रहने कुरामा म तवस्वस्त छु । 

स्थानीय तहहरू संधैभरी संघीय र प्रदशे सरकारको ऄनुदान रकममा मात्र भर परेर बढ्दो जनऄपेक्षा र 

अवश्यकता बमोतजमको तवकास तनमायण गनय सतकदनै । यसका िातग अन्तररक श्रोतहरूको ऄतभवतृि ऄपररहायय हुन 

अईाँछ । जनतािे ततरेको करबाट जनताकै तवकास तनमायणिाइ ऄगातड बढाईनु पने हुन्छ । यसका िातग राजश्व 

संकिनका के्षत्रहरू पतहचान गरी करका दर र दायराहरूिाइ समयसापेक्ष वनाईद ैिैजानु पने अवश्यकता दतेखन्छ । 

यस काययमा सरोकारवािा सबैको सकृय एबं रचनात्मक सहयोग र सहकायय रहनेछ भन्ने ऄपेक्षा गरेको छु ।  
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ऄध्यक्ष महोदय, 

चाि ुअतथयक वषयमा यस नगरपातिका ऄन्तगयत कायायन्वयन भएका तबतभन्न तवकास तनमायणका योजना तथा 

काययक्रमहरूको संतक्षप्त तववरण । नगर सभावाट घोतषत वजेट , नीतत तथा काययक्रम ऄनुसार यस नगरपातिकाको 

कायायिय भवन तनमायण कायय समपन्न भै हाि नव तनतमयत भवनबाटै सेवा प्रवाह समेत भैरहेको छ । साथै चाि ुअतथयक 

वषय दतेखनै वडा न १ र ८ का वडा कायायिय भवनको तनमायण काययको शरुुवात भएको छ । त्यसै गरर नगरको गूरुयोजना 

तनमायण सम्पन्न भै सकेको छ । नगर ऄस्पतािको तड.तप.अर. तयार भै ऄस्पतािको पखायि तनमायण भै रहेको छ । 

ररङ्गरोडको तड .तप.अर. तयार भै तनमायण काययको शरुुवात भएको छ । तक्रकेट स्टेतडयम तनमायणकै क्रममा रहेको 

ऄवगत गराईन चाहन्छु । प्रत्येक वडामा कािोपते्र सडक तनमायण कायय भै रहेको छ , । धातमयक, पययटतकय क्षेत्र वेदकोट 

तािमा भ्यू टावर , स्वागत गेट, चौतकदार क्वाटर पखायि तनमायण सम्पन्न भएको छ , । तशवतिंगेश्वर के्षत्रमा स्वागत गेट , 

सेतल्फ प्वाआन्ट , चौतकदार क्वाटर , मतहिा वािवातिका सेफहाईस तनमायण भै रहेको छ ।  कभडयहि तनमायण कायय 

सम्पन्न भै सकेको छ । सवै तनवायतचत जनप्रतततनधी , राजनैततक दि , राष्ट्रसेबक कमयचारीहरु , तथा समस्त वेदकोट 

वातसको ऄथक  तमतहनेत र प्रयासवाट चाि ुअ.व. को जेष्ठ मसान्त सम्मको भौततक प्रगतत ६५ प्रतत शत हाराहाररमा र 

तवत्तीय प्रगतत चाि ुखचय ७३ .८३ प्रततशत र पूाँतजगत खचय ३६ .३१ प्रततशतको हाराहाररमा हातसि गनय हामी सफि 

भएका छौ र ऄषाढ मसान्त सम्ममा थप भौततक एबं तबतत्तय प्रगतत हातसि हुने ऄपेक्षा गररएको छ ।  

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

हाम्रा साम ुतवतभन्न कतठनाइ र चनुौततहरु तवद्दमान छन । यसका वावजदु पतन नगरको तदगो तवकास र समतृि 

हााँतसि गने िक्ष्य तफय  ईन्मखु हुने गरर वजेट तयार गररएको छ । यो वजेटका ईद्देश्यहरु तनम्न वमोतजम रहेका छन् । 

 नगरका गौरवका योजनाहरु संचािन माफय त नगरिाइ तवतशि पतहचान कायम गनुय । 

 तशक्षा, स्वास््य, खेिकुद, कृतष, पश,ु पययटन, ईद्योग, जिस्रोत, ईजाय, वनजंगि, वातावरण, जतडबतुट, जतमन 

एबम ्भौततक पवुायधारको तवकास र तवस्तार गरी नगरिाइ अतथयक समतृि तफय  ईन्मखु गराईनु । 

 ईपिब्ध स्रोत साधन र ऄवसरको न्यायोतचत तवतरण माफय त स्वातधन ऄथयतन्त्रको तनमायण गनुय ।  

 अतदवातस जनजाती, दतित, ईतत्पतडत, ईपेतक्षत, पछातड परेका र पाररएका मतहिा, राजी, वादी, राना, थारु, 

चौधरी अदी गररतवको रेखामतुन रहेका नगरवातसहरुिाइ सामातजक र अतथयक समानता कायम गनुय ।  

 नगरका प्रत्येक वडामा तवकास तनमायणमा सन्तुिन कायम गनुय । 

 चाि ुअ.व. का महत्वपणुय र तनमायणातधन योजनाहरुिाइ तनरन्तरता तदनु ।  

     

बजेटका ईद्देश्यहरु हातसि गनयका िातग अगामी अ.व. का प्राथतमकता दहेाय बमोतजम तनधायरण गररएको छ ।  

 

 सन्तुतित नगर तवकास । 

 अवतधक तवकास योजना एबम ्के्षत्रगत नीतत तनमायण तथा कायायन्वयन । 

 गरीवी न्यूनीकरणका िातग ितक्षत काययक्रम । 
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 कृतषमा अत्मतनभयरता । 

 अधारभतू पवूायधार तवकास । 

 वैज्ञातनक  कर प्रणाति  माफय त नगरको राजश्व क्षमता ऄतभबतृि । 

 नवजात तशश ुस्वागत काययक्रम । 

 पययटन के्षत्रको संरक्षण, सम्वधयन एबं तवकास । 

 तशक्षा, स्वास््य, खेिकुद, कृतष, पश,ु बन, वातावरण क्षेत्रको तवकास । 

 शातन्त सरुक्षा एबम ऄपराधमिु समाजको तवकास । 

 सचूना प्रतवतधमैतत्र प्रशासनको तवकास । 

 

अगामी अ.व. मा योजना तथा काययक्रम संचािन काययिाइ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गनय जरूरी रहेको 

कुरा समेत यस गररमामय सभामा पेश गनय चाहन्छु ।  

ऄध्यक्ष महोदय, 

चाि ुअतथयक वषयको िातग योजना तथा काययक्रमहरूको तजूयमा गदाय ऄपनाआएका मखु्य मखु्य तवतधहरूको 

संके्षपमा ।  

नेपािको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थािाइ संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गने गरी नेपािको संतवधान 

जारी भइ िागू भएको हामीहरू सबैिाइ तवतदतै छ । सोही तशितशिामा स्थानीय तहहरूको तनवायचन सम्पन्न भइ 

तसंहदरबारको ऄतधकार स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भइरहेको तवद्यमान ऄवस्था छ । स्थानीय सरकार संचािन 

ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोतजम  अषाढ १० गते तभत्र स्थानीय सरकारहरूिे अगामी अतथयक वषयका िातग नीतत , 

योजना तथा काययक्रमरू अ —अफ्नो नगर काययपातिकावाट पाररत गराआ नगर सभा समक्ष पेश गनुयपने कानूनी 

व्यवस्था रहेको छ ।  

अगातम अतथयक वषयका िातग वस्तीस्तरबाट योजना तथा काययक्रमहरू छनौट भइ वडा सतमततहरूिे ती 

योजना तथा काययक्रमहरूिाइ प्राथतमकीकरण गरी बजेट तथा काययक्रम तजूयमा सतमततमा पठाएको व्यहोरा जानकारी 

गराईदछु । संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट यस नगरपातिकािाइ अगामी अ.व. को िातग वजेट तसमा र मागयदशयन 

ईपिब्ध गराआएको व्यहोरा समेत जानकारी गराईदछु । नगर ईप —प्रमखु को संयोजकत्वमा रहेको राजश्व परामशय 

सतमततबाट करका दर र दायरा सतहत अगामी अतथयक वषयका िातग अन्तररक अयको प्रके्षपण गररएको छ । नगर 

प्रमखुको संयोजकत्वमा रहेको श्रोत ऄनुमान तथा वजेट तसमा तनधायरण सतमततिे अन्तररक अय प्रके्षपण तथा संघीय 

र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त बजेट तसमाको दायरातभत्र रही अगामी अतथयक वषयका िातग कूि वजेट तसमा तनधायरण 

गरीएको छ । नगरकाययपातिकामा बजेट तनमायणका िातग तवतभन्न तवषयगत सतमततहरू तथा तवषयगत समहूहरूमा 

व्यापक छिफि गररएको छ । वडा स्तरबाट प्राथतमकीकरण गरर पठाएका योजनाहरूिाइ काययपातिका ऄन्तगयतका 

योजना तथा काययक्रम तजुयमा सतमततमा व्यापक छिफि गरी सोतह बैठकबाट चाि ुअतथयक वषयको िातग ऄनुमातनत 

अय, व्यय (बजेट) तजूयमा गरी काययपातिका समक्ष प्रस्तावको रुपमा पेश भइ स्वीकृत भइसकेको छ । वडागत वजेट 

तसमा तनधायरण गदाय वडाको जनसंख्या , भगूोि, तवकासको ऄवस्था र अन्तररक अय समेत िाइ अधार मातन प्रत्येक 
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वडाका िातग न्यूनतम रु. ५१ िाख १३ हजार  ८७८  दतेख ऄतधिम रु ५६ िाख ५९ हजार  २०४  सम्म रकम 

तवतनयोजन गररएको छ । 

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 अगातम अतथयक वषयका िातग योजना तथा काययक्रमहरूको तजूयमा गदाय तिआएका अधारहरू । अगातम अतथयक 

वषय २०७६।०७७ को योजना तथा काययक्रमहरू तयार गदाय तनम्न बमोतजमका अधारहरू तिआएको छ ।  

 नेपािको संतवधान 

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

 रातष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा तवत्त अयोग ऐन, २०७४ 

 ऄन्तर सरकारी तवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 संघीय र प्रदशे सरकारिे जारर गरेका नीतत, कानून र मापदण्डहरु  

 स्थानीय तहमा वजेट तजुयमा, कायायन्वयन, अतथयक व्यवस्थापन तथा सम्पतत्त हस्तान्तरण सम्वतन्ध तनदतेशका , 

२०७४ 

 चाि ूतत्रवषीय योजना 

 यस नगरपातिकािे  तेस्रो र चौथो नगर सभाबाट पाररत गरेका तनततहरु  

 ईपिब्ध श्रोत साधन 

 तवकासका ऄन्तरसम्वतन्धत तबषयहरु 

 नेपाि सरकारिे ऄन्तरातष्ट्रय जगतमा जनाएका प्रततवितावाट तसतजयत दातयत्वहरु,  

 संघ र प्रदशे सरकारिे ऄविम्वन गरेका ऄन्य अतथयक नीततहरु  

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

चाि ुअतथयक वषयको जेष्ठ मसान्त सम्मको यथाथय अय व्यय तववरण । चाि ुअतथयक वषयमा यस 

नगरपातिकाको सबै तशषयक गरेर केतन्द्रय ऄनुदान रकम सामातजक सरुक्षा सतहत रू.५१ करोड ८ िाख ९८ हजार ४ 

पैसा ८५ र अन्तररक अय गतको मौज्दात सतहत रु.७ करोड २५ िाख ४२ हजार ३ सय ५२ पैसा १२ गरर कुि रकम 

५८ करोड ३४ िाख ४० हजार ३५६ पैसा ९७ मध्ये चाि ुतफय  रु. ३६ करोड ५९ िाख ९३ हजार ८ सय र पतुजगत 

खचय रकम रु २९ करोड ४७ िाख ९१ हजार २८१ तवतनयोजन भएकोमा यस ऄवतध सम्मको चाि ुखचय रु २७ करोड 

२ िाख २८ हजार ३२२ र पतुजगत खचय १० करोड ७० िाख ३७ हजार ६४३ भएको व्यहोरा ऄवगत गराईन चाहन्छु 

।  

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 यस गररमामय नगरसभा समक्ष अगामी अतथयक वषय २०७६।०७७ को िातग ऄनुमातनत अय व्यय (बजेट)  

। अगामी अतथयक वषयको िातग ऄनुमातनत कूि बजेट रू. ६० करोड २८ िाख १९ हजार ५८ हुने ऄनुमान गररएको 
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छ । जस मध्ये संघीय सरकारबाट तवत्तीय समानीकरण ऄनुदान ऄन्तगयत प्राप्त रु. १४ करोड ७९ िाख , राजश्व वााँडफाड 

वाट रु ११ करोड ६२ िाख , संघीय सरकारबाट प्राप्त सशतय ऄनुदान तफय  कूि रु. १७ करोड २१ िाख , प्रदशे 

सरकारवाट प्राप्त तवतत्तय समानीकरण ऄनुदान रु. ७४ िाख ६७ हजार , प्रदशे सरकारवाट सवारी साधन कर वाडफााँड 

तशषयकमा प्राप्त रु ३८ िाख २४ हजार , अगातम अ.व.को िातग प्रके्षतपत अन्तररक अयश्रोत तफय  रु. २ करोड १९ 

िाख ३० हजार , चाि ुअ.व. वाट खचय नभइ वााँकी रहन सक्ने ऄनुमातनत रकम रु. ५ करोड २५ िाख ५२ हजार ३ 

सय ९२ , सामातजक सरुक्षा तफय  प्राप्त रकम रु. ७ करोड ३८ िाख ४५ हजार , सडक बोडय नेपाि वाट प्राप्त हुने 

ऄनुमातनत रकम रु. ३५ िाख र तवतभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त हुने रु. ३५ िाख ६६६ ऄनुमान गररएको छ । अन्तररक 

अयश्रोत तफय का करका दर र दायराहरू ऄनुसचूीमा प्रस्तुत गरेको छु । अगामी  अतथयक वषयका िातग चाि ूखचय तफय  

कूि १४ करोड ९५ िाख तवतनयोजनको प्रस्ताव गररएको छ । संघीय सरकारको अ . व . २०७६।०७७ को बजेट 

बिव्य माफय त राष्ट्रसेवक  कमयचारीहरुको खाइपाइ अएको तिवमा भएको बतृध्दकै अधारमा राजपत्र ऄनंतकत तफय  

२० प्रततशत र राजपात्रतकंत तफय  १८ प्रततशत मातसक तिव बतृध्द गनयका साथै खाआपाइ अएको महङ्तग भत्ता तथा 

पोशाक भत्ता िगायतका सतुवधाको व्यवस्था तनरन्तरता तदआनेछ ।   

 

अगामी अतथयक वषयका िातग कूि पूाँजीगत खचय रू. ३७ करोड ९४ िाख ७४ हजार ५८ प्रस्ताव गररएको 

छ । स्थानीय तहहरूको कायायन्वयन पिात जनताहरूमा धेरै ऄपेक्षाहरू बढेर अएका छन् । वस्ती बस्तीमा स्थानीय 

तहको ऄनुभतूत पु यायईनु छ । त्यसैिे अगातम अतथयक वषयका िातग हरेक वडाहरू समानुपाततक तबकाशका िातग 

अबश्यक श्रोत सतुनतितता गरी सोही वडा ऄन्तगयतबाट जनताहरूिे प्रस्ताव गरी पठाआएका ऄतधकांश अयोजना 

तथा काययक्रमहरूिाइ  छनौट गररएको छ । वडा स्तरबाट प्राथतमकीकरण भइ अएका अयोजनाहरूमा कूि ५ करोड 

२५ िाख ५२ हजार ३९२ वजेट तवतनयोजन गररएको छ । जनताका सबै ऄपेक्षाहरूिाइ एकै वषयमा सम्पणूय रूपमा 

संवोधन गनय कठीन हुने भएकािे जनस्तरबाट छनौट भइ अएका तर चाि ुअतथयक वषयका िातग वजेट तवतनयोजन हुन 

नसकेका योजना तथा काययक्रमहरूिाइ योजना बैंकको रुपमा सतुचकृत गरर प्राथतमकताका अधारमा प्रदशे सरकार 

तथा संघीय सरकारमा तसफाररस साथ पठाईने व्यवस्था तमिाइने छ । प्रत्येक वडा स्तरबाट  तसफाररस भइ अएका 

योजनाहरूको तववरण वातषयक नगरसभा पतुस्तकामा ईल्िेख गररनेछ ।  

ऄध्यक्ष महोदय, 

यस के्षत्रमा भरपदो र गुणस्तरीय स्वास््य सेवाको ऄभाव रहेको समस्यािाइ मध्यनजर गद ैगुणस्तरीय स्वास््य 

सेवािाइ प्रभावकारी रुपमा संचािन गनयका िातग नगर ऄस्पतािको तनमायण कायय चाि ुअव दतेख नै शरुु भएको 

व्यहोरा ऄवगत गराईद ैअगातम अव मा समेत  नगर ऄस्पताि तनमायणका िातग अवश्यक वजेटको व्यवस्था 

गररएको छ । 

समावेशी एवं समतामिूक समाजको तनमायण गनय मतहिा , अतदवासी, जनजाती, दतित, पछातड 

परेका/पाररएका एवं राज्यबाट ईपेतक्षत , ईतत्पतडत वगयिाइ सशतिकरण गरर मिू प्रवातहकरणमा ल्याईनका िातग 

ितक्षत वगय ऄन्तरगतका काययक्रममा समेत  अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

समनु्नत एवं समिृ नगर तनमायणको िागी जनतासाँग प्रत्यक्ष रुपमा जोतडएका स्वास््य, तशक्षा, पशु , कृतष, वन 

एवं मतहिा तवकास जस्ता तबषयगत के्षत्रको िागी रु १,९०,३०,०००।- करोड बजेटको व्यवस्था गररएको छ । जसको 

तशषयकगत वजेट तवतनयोजनको तवस्ततृ तववरण यसै वजेट विव्य साथ संिगन ऄनुसतूचमा ईल्िेख गररएको छ ।  
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समि वेदकोट नगरपातिकाका बतस्तहरुिाइ सडक संजािमा जोड्नका िातग चाि ुअतथयक वषय दतेख वडा न 

१ बाट शरुु भएको ररङ्गरोड तनमायण काययिाइ तनरन्तरता तदद ैरु ३० िाख वजेटको व्यवस्था गररएको छ ।  

  

यस नगरपातिकामा रहेका प्राकृततक ,परुातातत्वक, धातमयक, सााँस्कृततक एवं पययटकीय के्षत्रका रुपमा प्रचरु 

सम्भावना बोकेको बेदकोट ताि , तशबतिङ्गेश्वर धाम, तसिसरोवर, भम्केश्वर मतन्दर, बन्दा ताि बधृ्दाश्रम र तपकतनक 

स्पोटय िगायतका ऄन्य पययटकीय के्षत्रको भौततक पवुायधारका िातग रु १ करोड बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

तनमायणातधन तक्रकेट स्टेतडयमको प्यारातफट तनमायणको िागी  िातग रु ३० िाख बजेट तवतनयोजन गररएको छ ।  

 

नगरका गौरवका तबतभन्न योजनाहरु नगर पसु्तकािय , बसपाकय  तनमायण , तजमहाईस , वेदकोटपाकय , 

फनपाकय ,सडक बतत्त ,सामदुातयक पश ुव्यवस्थापन ,  वेदकोट संिािय तनमायण , तचतडयाघर , तज. अआ . मेस वायर 

खानेपानी तथा सरसफाइका  िागी अवश्यक वजेट तवतनयोजन गररएको छ । जसको तशषयकगत वजेट तवतनयोजनको 

तबस्ततृ तववरण यसैसाथ ऄनुसतूचमा संिगन गररएको छ । 

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 

चाि ूतथा पूाँजीगत तफय का सबै खचय शीषयकका तवस्ततृ तववरणहरू यसै बजेट विव्य साथ ऄनुसचूीमा संिगन 

राखी सबै सदस्य महानुभावहरूिाइ ईपिब्ध गराइएको छ । अगातम अतथयक वषयका िातग  सशतय ऄनुदान तफय  कूि 

रू १७ करोड २१ िाख तवतनयोजन गने प्रस्ताव गररएको छ ,। तशषयकगत बजेट बााँडफाड यसैसाथ संिगन गररएको छ । 

यस शीषयक ऄन्तगयतको बजेट सशतय ऄनुदान तफय को भएको र सो सम्बन्धी प्रस्तातवत काययक्रम संघीय सरकारवाट प्राप्त 

हुन अएकोिे सोही प्रस्ताविाइ कुनै हेरफेर नगरी यस नगर सभा समक्ष तनणययाथय पेश गररएको छ ।  

 

ऄध्यक्ष महोदय, 

 

प्रस्तातवत योजना तथा काययक्रमहरूको सफिता तयनीहरूको प्रभावकारी कायायन्वयमा भर पदयछ। तसथय , 

प्रस्तातवत योजना तथा काययक्रमहरूको प्रभावकारी तथा व्यवतस्थत कायायन्वयनमा यस नगरपातिका ऄन्तगयतका 

सम्पणूय राजनीततक दि ,तनवायतचत जनप्रतततनतध, राष्ट्रसेवक कमयचारी, नागररक समाज, स्थानीय वतुितजवी , नगरबासी 

सम्पणूय दाजभुाआ तददीबहीनीहरूको ईल्िेख्य सहयोग रहनेछ भन्ने ऄपेक्षा तिएको छु ।  

 

 

 

ऄन्तमा, 

बजेट तजूयमाको दौरान ऄमलू्य सहयोग गनुयहुने सम्पणूय नगरबासीहरू , वडा ऄध्यक्ष िगायत सदस्य ज्यूहरु , 

स्रोत ऄनुमान तथा बजेट तसमा तनधायरण सतमततका सदस्य ज्यूहरू , बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सतमततका 
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सदस्यज्यूहरू, नगर काययपातिकाका सबै सदस्य ज्यूहरू साथै , बजेट तजूयमाको दौरान प्रातवतधक तथा ऄन्य 

व्यवस्थापकीय सहयोग पयुायईनुहुने नगर काययपातिकाका कमयचारी तथा वडा कायायियका सतचवहरू िगायत 

महत्वपणूय मागयदशयनका िातग श्रिेय नगर प्रमखु ज्यूिाइ हातदयक धन्यवाद व्यि गदयछु ।     

 

धन्यवाद, 

                                                                                                                               प्रस्तुतकतायः- 

                                                                     सतुशिा तसंह 

                                                                             नगर ईप-प्रमखु  
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 ३११२२ भेमशनयी तथा 
औजाय सभायनकयण अनुदान नगद अनुदान १७१ १७१ ० ० 

 ३११५९ अन्म सावयजयनक 
यनभायण सभायनकयण अनुदान नगद अनुदान ८० ८० ० ० 

 ८०७७६४०३३०५  फेदकाेेट नगयऩामरका - भहहरा,फारफामरका तथा ज्मेष्ट्ठ नागरयक शाखा २५३० २५३० ० ० 

 २२५१२ सीऩ ववकास तथा 
जनचेतना तामरभ तथा 
गोष्ट्ठी सम्फन्धी खचय सभायनकयण अनुदान नगद अनुदान ९३० ९३० ० ० 

 २२५२२ कामयक्रभ खचय सभायनकयण अनुदान नगद अनुदान १६०० १६०० ० ० 

 ८०७७६४०३५०१  सॊघीम सयकायफाट हस्तान्तरयत कामयक्रभ १७२१०० १७२१०० ० ० 

 २११११ ऩारयश्रमभक कभयचायी ११२५२५ ११२५२५ ० ० 

 

  

शसतय अनुदान चारु - एस.एस. डड. 
वऩ. 

नगद अनुदान- 
सोधबनायहुने अनुदान ९४४ ९४४ ० ० 

   शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान १०९९०३ १०९९०३ ० ० 

   शसतय अनुदान चारु - एस.एस. डड. नगद अनुदान- सोधबनाय १६७८ १६७८ ० ० 

 



वऩ. हुने ऋण 

२११२१ ऩोशाक शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान १० १० ० ० 

 २२३११ भसरन्द तथा 
कामायरम साभाग्री शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान ५० ५० ० ० 

 २२५१२ सीऩ ववकास तथा 
जनचेतना तामरभ तथा 
गोष्ट्ठी सम्फन्धी खचय शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान ८० ८० ० ० 

 २२५२२ कामयक्रभ खचय २८५८१ २८५८१ ० ० 

 

  शसतय अनुदान चारु - मुयनसेप 

नगद अनुदान- सोझै 
बुक्तानी अनुदान १०० १०० ० ० 

 

  

शसतय अनुदान चारु - एस.एस. डड. 
वऩ. 

नगद अनुदान- 
सोधबनायहुने अनुदान २१३१ २१३१ ० ० 

   शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान २२५६४ २२५६४ ० ० 

 

  

शसतय अनुदान चारु - एस.एस. डड. 
वऩ. 

नगद अनुदान- सोधबनाय 
हुने ऋण ३७८६ ३७८६ ० ० 

 २२६११ अनुगभन, भूल्माॊकन 
खचय शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान ११० ११० ० ० 

 २७२११ छात्रववृत्त ३८९४ ३८९४ ० ० 

 

  

शसतय अनुदान चारु - एस.एस. डड. 
वऩ. 

नगद अनुदान- 
सोधबनायहुने अनुदान ४०६ ४०६ ० ० 

   शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान २७३० २७३० ० ० 

 

  

शसतय अनुदान चारु - एस.एस. डड. 
वऩ. 

नगद अनुदान- सोधबनाय 
हुने ऋण ७५८ ७५८ ० ० 

 २७२१३ औषधीखरयद खचय शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान २०५० २०५० ० ० 

 ३११५५ मसॊचाइय सॊयचना 
यनभायण शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान ५०० ५०० ० ० 

 ३११५९ अन्म सावयजयनक यनभायण २४३०० २४३०० ० ० 

 

  

शसतय अनुदान चारु - एस.एस. डड. 
वऩ. 

नगद अनुदान- 
सोधबनायहुने अनुदान २५१९ २५१९ ० ० 

   शसतय अनुदान चार ु नगद अनुदान १७३०३ १७३०३ ० ० 

 



  

शसतय अनुदान चारु - एस.एस. डड. 
वऩ. 

नगद अनुदान- सोधबनाय 
हुने ऋण ४४७८ ४४७८ ० ० 

 ८०७७६४०३५०४  सडक फाेेडय ३५०० ३५०० ० ० 

 ३११५१ सडक तथा ऩूर 
यनभायण अन्म अनुदान ऩुॊजीगत नगद अनुदान ३५०० ३५०० ० ० 

 ८०७७६४०३५०५  साभाक्जक सुयऺा ७३८४५ ७३८४५ ० ० 

 २७१११ साभाक्जक सुयऺा अन्म अनुदान चार ु नगद अनुदान ७३८४५ ७३८४५ ० ० 

 ८०७७६४०३५०६  अन्म अनुदान ३१७४.४ ३१७४.४ ० ० 

 ३११५९ अन्म सावयजयनक 
यनभायण अन्म अनुदान ऩुॊजीगत नगद अनुदान ३१७४.४ ३१७४.४ ० ० 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कायषक्रम 

  

आ.व. : २०७६/७७  

 यकभ रू. हजायभा 
 

सस.
न.ं 

कायषक्रम/आयोजना/क्रक्रया
कऱाऩको नाम 

कायाषन्वयन 
हुने स्थान 

ऱक्षऺत 
समूह 

खर्ष 
शीषष
क 

स्रोत ऱऺ इकाई 

ववननयोजन रु. 
कैक्रप
यत 

प्रथम 
र्ौमाससक 

दोश्रो 
र्ौमाससक 

तेस्रो 
र्ौमाससक 

जम्मा 

फेदकोट नगयऩामरका - ८०७७६४०३१०१ 

             

१ ऩारयश्रमभक कभयचायी   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ६००० ४५०० ४५०० १५०००   

२ ऩारयश्रमभक कभयचायी   अन्म 

२११
११ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ६१५१.६ ४६१३.७ ४६१३.७ १५३७९   

३ ऩारयश्रमभक ऩदाधधकायी   अन्म 

२११
१२ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A २८०० २१०० २१०० ७०००   

४ ऩोशाक   अन्म २११
नेऩार 

सयकाय - १ N/A ० ० ८०० ८००   



२१ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

५ भहॊगी बत्ता   अन्म 

२११
३२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A ७५२ ७५२ ७५२ २२५६   

६ क्रपल्ड बत्ता   अन्म 

२११
३३ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद ३ N/A २०० २०० २०० ६००   

७ कभयचायीको फैठक बत्ता   अन्म 

२११
३४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A ३०० ३०० ३०० ९००   

८ 

कभयचायी प्रोत्साहन तथा 
ऩुयस्काय   अन्म 

२११
३५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० १०० १०० २००   

९ अन्म बत्ता   अन्म 

२११
३९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम १ N/A ० ० १०० १००   



सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद 

१० ऩदाधधकायी फैठक बत्ता   अन्म 

२११
४१ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १०५० १०५० १४०० ३५००   

११ ऩदाधधकायीअन्म सुबफधा   अन्म 

२११
४२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ३०० ४०० ३०० १०००   

१२ ऩदाधधकायीअन्म सुबफधा   अन्म 

२११
४२ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A ३०० ३०० ४०० १०००   

१३ ऩदाधधकायी अन्म बत्ता   अन्म 

२११
४९ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A ३० ३० ४० १००   

१४ कभयचायी कल्माण कोष   अन्म 

२१२
१४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५०० ० १५००   



१५ कभयचायी कल्माण कोष   अन्म 

२१२
१४ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० १५०० ० १५००   

१६ ऩानी तथा बफजुरी   अन्म 

२२१
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४०० ३०० ३०० १०००   

१७ सॊचाय भहसुर   अन्म 

२२१
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A २१० २८० २१० ७००   

१८ इन्धन (ऩदाधधकायी)   अन्म 

२२२
११ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ८०० ६०० ६०० २०००   

१९ 

इन्धन (कामायरम 
प्रमोजन)   अन्म 

२२२
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १० N/A ९०० १२०० ९०० ३०००   



अनुदान 

२० सवायी साधन भभयत खचय   अन्म 

२२२
१३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A १००० ७५० ७५० २५००   

२१ बफभा तथा नवीकयण खचय   अन्म 

२२२
१४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A २८० २१० २१० ७००   

२२ 

भेमशनयी तथा औजाय 
भभयत सम्बाय तथा 
सञ्चारन खचय   अन्म 

२२२
२१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ३९० ३९० ५२० १३००   

२३ 

अन्म सम्ऩवत्तहरूको 
सॊचारन तथा सम्बाय 
खचय   अन्म 

२२२
९१ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

२४ 

भसरन्द तथा कामायरम 
साभाग्री   अन्म 

२२३
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण ३ N/A १००० १००० १००० ३०००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२५ ऩुस्तक तथा साभग्री खचय   अन्म 

२२३
१३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A २५० ० २५० ५००   

२६ इन्धन - अन्म प्रमोजन   अन्म 

२२३
१४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

२७ 

ऩत्रऩबत्रका, छऩाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचय   अन्म 

२२३
१५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A १००० १००० १००० ३०००   

२८ 

ऩत्रऩबत्रका, छऩाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचय   अन्म 

२२३
१५ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A १००० ५०० ५०० २०००   

२९ 

अन्म कामायरम सॊचारन 
खचय   अन्म 

२२३
१९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ३७१ ० ० ३७१   



यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३० 

अन्म कामायरम सॊचारन 
खचय   अन्म 

२२३
१९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ६२९ ६२९   

३१ सेवा य ऩयाभशय खचय   अन्म 

२२४
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ५०० ५०० ५०० १५००   

३२ सेवा य ऩयाभशय खचय   अन्म 

२२४
११ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ५०० ५०० ५०० १५००   

३३ सेवा य ऩयाभशय खचय   अन्म 

२२४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A २०० २०० ६०० १०००   

३४ 

सूचना प्रणारी तथा 
सफ्टवेमय सॊचारन खचय   अन्म 

२२४
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १० N/A ६०० ८०० ६०० २०००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३५ कयाय सेवा शलु्क   अन्म 

२२४
१३ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ४००० ३००० ३००० १००००   

३६ कयाय सेवा शलु्क   अन्म 

२२४
१३ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १०९६ ८२२ ८२२ २७४०   

३७ सयसपाईसेवा शलु्क   अन्म 

२२४
१४ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A २०० १५० १५० ५००   

३८ अन्म सेवा शलु्क   अन्म 

२२४
१९ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद २ N/A १०० ० १०० २००   

३९ कभयचायी तामरभ खचय   अन्म 

२२५
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४०० ३०० ३०० १०००   

४० आहदवासी जनजायत   आहदवा २२५
आन्तरय
क श्रोत - १ N/A ० ० २०० २००   



भहहरा हरुका राधग 
मसऩभुरक / आमभूरक 
कामयक्रभ 

सी 
/जनजा
ती 

१२ आन्तरय
क श्रोत 
- नगद 

४१ 

आहदवासी जनजाती 
मसऩभूरक / आमभूरक 
कामयक्रभ   

आहदवा
सी 
/जनजा
ती 

२२५
१२ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० २०० २००   

४२ 

गरयफ तथा ववऩन्न 
भहहराका राधग 
मसऩभुरक/ आमभूरक 
कामयक्रभ   भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ४३० ० ४३०   

४३ 

दमरत मसऩभुरक / 
आमभूरक कामयक्रभ   दमरत 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ४५० ४५०   

४४ 

द्वन्द्व ऩीडडत वेऩत्ता 
ऩरयवायका राधग 
मसऩभुरक / आमभूरक 
तामरभ   अन्म 

२२५
१२ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० १०० १००   

४५ 

भहहरा हरुका राधग बवन 
यनभायण सम्फन्धी डकभी 
तामरभ / ड्राइमबङ 
तामरभ सञ्चारन   भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ३२० ० ० ३२०   



अनुदान 

४६ अक्ग्न यनमन्त्रण कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० २०० २००   

४७ 

अन्तयऩाहटय भहहरा सॊजार 
सचेतना गोष्ट्ठी कामयक्रभ   भहहरा 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A १०० ० १०० २००   

४८ 

अनुबव आदानप्रदान 
कामयक्रभ 
(जनप्रयतयनधध,कभयचायी 
रगामतहरु बफच)   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० २०० २००   

४९ 

अनाथ वारवामरकाहरुका 
रागी सहमोग कामयक्रभ   

फारफामर
का 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

५० 

अऩाङ्गता बएका 
व्मक्क्तहरुका राधग 
सहामक साभग्री सहमोग   अऩाङ्ग 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A २०० ० ० २००   



कामयक्रभ अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

५१ 

अवरोकन भ्रभण 
(ऩदाधधकायी,कभयचायी)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ६०० ६००   

५२ 

आकक्स्भक उऩचाय सेवा 
सऩयदॊश केन्रराइ अनुदान 
सहमोग   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

५३ 

आरु वऩववएस ववतयण 
५० प्रयतशत अनुदानभा 
ढुवानी सभेत   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

५४ 

इन्टयनेट जडान (१० वटै 
वडा कामायरम)   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A ४०० ४०० ४०० १२००   

५५ 

ई एभ आइ एस अऩरोड 
य ववश्रेषण   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम १ N/A ० ० ५० ५०   



सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद 

५६ 

उऩबोक्ता समभयतहरुको 
तामरभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A २०० ० ० २००   

५७ 

एकर भहहराका राधग 
जनचेतनाभुरक कामयक्रभ   भहहरा 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

५८ 

एच आइ मब सॊक्रमभत 
तथ प्रबाववतराइ 
छात्रबिती कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

५९ 

कबडय हरभा सोराय 
खरयद तथा जडान 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५०० ५००   

६० कम्प्मुटय खरयद   अन्म २२५
नेऩार 

सयकाय - १ N/A ४०० ० ० ४००   



२२ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

६१ 

कम्प्मुटय तथा ल्माऩटऩ 
खरयद   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ५०० ० ० ५००   

६२ 

कणय फहादयु फोहया स्भयृत 
ऩुयस्काय   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १६ १६   

६३ 

करा साहहत्म सॊस्कूती 
प्रवधयन कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A २०० ० २०० ४००   

६४ 

ऺेत्रीम स्तय कृषक 
तामरभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ७० ७०   



६५ 

कृवष प्राववधधक सेवा 
व्मक्क्त कयाय   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ११५.२ ८६.४ ८६.४ २८८   

६६ 

कृवष सम्फन्धी ववमबन्न 
कामयक्रभहरु सञ्चारन 
गने   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A १२४ १२४ १२४ ३७२   

६७ 

कामयऩामरका सदस्म तथा 
न्मायमक समभयतका 
सदस्महरुराइ ऺभता 
ववकास तामरभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A २०० ० ० २००   

६८ 

खानेऩानी तथा सयसपाई 
सचेतीकयण कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

६९ 

ग्राभीण कृवष कामयकताय 
सेवा व्मक्क्त कयाय   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड १० N/A १६६.४ १२४.८ १२४.८ ४१६   



- नगद 

७० 

गरयव तथा जेहेनदाय 
फारबफरका छात्रफयृत 
कामयक्रभ   

फारफामर
का 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A १०० ० १०० २००   

७१ 

घटार फहुभुखी क्माम्ऩस 
राइ ऩुस्तक खरयद 
कामयक्रभका राधग 
अनुदान प्रदान गने   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ३०० ३००   

७२ 

जनप्रयतयनधीहरु को 
ऺभता ववकास तामरभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ३०० ० ० ३००   

७३ 

ज्मेष्ट्ठ नागरयकका राधग 
स्वास््म मशववय 
सञ्चारन   

जेष्ट्ठ 

नागरयक 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १५० १५०   

७४ 

जेष्ट्ठ नागरयक मभरन 
तथा सम्भान कामयक्रभ   

जेष्ट्ठ 

नागरयक 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० ० १०० १००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

७५ 

रान्सपय खरयद तथा 
जडान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५०० ५००   

७६ 

तक्स्फयभा वेदकोटका 
कामयक्रभ य ववकास   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

७७ तायजारी खरयद   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० २५० २५० ५००   

७८ 

दैजी औधोधगक ऺेत्र 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५०० ५००   

७९ 

दैजी औधोधगक ऺेत्र 
बफकासभा फेदकोट   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० २०० ० २००   



मभडडमा सॉग सहकामय यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

८० 

दृक्ष्ट्टय ववहहन हरुका रागी 
बफशेष कामयक्रभ   अऩाङ्ग 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

८१ 

दमरत उत्थान ऺभता 
ववकास कामयक्रभ मभडडमा 
सॉग सहकामय   दमरत 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

८२ दैवी प्रकोऩ याहत कोष   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५०० ० १५००   

८३ 

नगय शाक्न्त सुयऺा 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

८४ नगय सयसपाई कामयक्रभ   अन्म २२५
नेऩार 

सयकाय - २ N/A ० ५०० ५०० १०००   



२२ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

८५ 

नगयऩामरका कामायरमको 
सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन 
सवेऺण कामय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५०० ० ५००   

८६ 

नेऩार फाय 
ऩुस्तकारमराई अनुदान 
प्रदान गने   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A १०० ० ० १००   

८७ 

नेऩार भ्रभण वषय प्रचाय 
साभग्री   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

८८ 

नेऩार येडक्रस सोसाइटी 
क्जल्रा कञ्चनऩुय राइ 
यनशलु्क यक्तदान सेवा 
सहमोग   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A १०० ० ० १००   



८९ 

नभुना मुवा सॊसद 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० १०० १०० २००   

९० 

न्मायमक समभयत(न्मायमक 
समभयत सहजकताय य 
कानूनी सल्राहकायको 
ऩारयश्रमभक रगामत 
न्मायमक समभयत 
सम्फन्धी ववमबन्न 
कामयक्रभ सञ्चारन गने)   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ३०० ३०० ४०० १०००   

९१ 

नवजात मशश ुस्वागत 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

९२ 

यनष्ट्कृम सभूह 
गठन,ऩरयचारन य सभूह 
सदस्मको अनुमशऺण ३ 
हदने गाउॉ स्तय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ३१ ० ० ३१   

९३ 

ऩमयटन प्रवद्यधन सम्फन्धी 
ववमबन्न कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण ४ N/A २०० २०० ४०० ८००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

९४ 

ऩमयटन बफकास फेदकोट 
मभडडमा सॉग सहकामय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

९५ 

पयनयचय खरयद तथा 
भभयत   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ५०० ० ० ५००   

९६ 

पयनयमसङ्ग तथा 
काऩेहटङ्ग   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ५०० ० ५००   

९७ 

फेदकोटभा खेरकुद 
बफकास मभडडमा सॉग 
सहकामय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

९८ 

फेदकोटभा ऩश ुबफकास 
कामयक्रभ मभडडमा सॉग   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० २०० ० २००   



सहकामय यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

९९ 

फेदकोटभा मुवा ऩरयचारन 
मभडडमा सॉग सहकामय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

१०० 

फेदकोटभा वन वातावयण 
य साभुदायमक वन 
मभडडमा सॉग सहकामय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १०० ० ० १००   

१०१ 

फेदकोटभा शकै्षऺक 
अमबमान मभडडमा सॉग 
सहकामय   

फारफामर
का 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

१०२ 

फेदकोटभा सहकायी 
कामयक्रभ मभडडमा सॉग 
सहकामय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

१०३ फहहयाहरुका राधग ववशेष   अऩाङ्ग २२५
नेऩार 

सयकाय - १ N/A ० ० १०० १००   



कामयक्रभ २२ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१०४ 

फाहद रोऩोन्भुख बफऩन्न 
फगयका राधग सचेतना 
कामयकभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

१०५ भुक्त कभरयी सचेतना   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १०० १००   

१०६ 

भहदया व्मवस्थाऩन तथा 
फजाय अनुगभन 
कामयक्रभ/सभूह गठन   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ५ N/A १०० २०० २०० ५००   

१०७ 

भानव वन्म जन्तु 
व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रसायका राधग साइयन 
खरयद   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   



१०८ 

मुवा रक्षऺत एवभ 
खेरकुद ववकास कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० ५०० ५०० १०००   

१०९ याजश्व प्रशासन तामरभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A १०० ० ० १००   

११० 

याष्ट्टऩती ययनङ्ग मसल्ड 
प्रयतमोधगता   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३०० ३००   

१११ 

रैंधगक हहॊसा यनगयानी 
सभूहका सॊमोजकहरुराइ 
सभुदामभा आधारयत 
सॊयऺण प्रणारी तामरभ 
५ हदने   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० २३० २३०   

११२ 

रोकसेवा आमोग तमायी 
कऺा सॊचारन या.ऩ. 
अनॊक्रकत   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड १ N/A ० २५० ० २५०   



- नगद 

११३ 

वैजनाथ वदृ्धाश्रभ 
व्मवस्थाऩन अनुदान   

जेष्ट्ठ 

नागरयक 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ४०० ० ० ४००   

११४ 

वेदकोट जायतम ववबेद 
भुक्त अमबमान कामयक्रभ 
/ सहबोज   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

११५ 

वेदकोट नगयऩामरका मबत्र 
वातावयण स्वास््म 
सुयऺा सम्फन्धी 
अन्तयक्रक्रमा कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १८६ १८६   

११६ 

वेदकोट नगयऩामरका 
सा.व.उ. य वन कामायरम 
वीच अन्तयक्रक्रमा 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

११७ 

वेदकोट मबत्रका ववमबन्न 
धामभयक, ऐयतहामसक 
भेरा,ऩमयटकीम ऺेत्र   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० ७०० ० ७००   



रगामतका ववमबन्न 

कामयक्रभ 

अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

११८ 

वेदकोटभा मोग मशववय 
सॊचारन गने   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

११९ 

वमश्क तौर भेमसन 
खरयद   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १६ ० ० १६   

१२० 

वारवामरकाहरुका राधग 
क्रव / सॊजार गठन 
कामयक्रभ   

फारफामर
का 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १०० ० ० १००   

१२१ 

वव.ऩी. सेट रगामत 
स्वास््म सम्फन्धी 
ववमबन्न उऩकयणहरु 
खरयद   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २०० ० २००   

१२२ ववमबन्न हदवश भनाउने   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक २ N/A १०० ० १०० २००   



यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१२३ 

ववमबन्न मोजनाहरुको सवे 
डडजाइन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५०० ० ० ५००   

१२४ 

ववमबन्न सॊस्थाहरुसॉग 
साझेदायी गयी ववमबन्न 
कामयक्रभ सॊचारन गने   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ४ N/A १०० १०० २०० ४००   

१२५ 

ववमबन्न सहकायी तामरभ 
सॊचारन गने 
(कभयचायी,जनप्रयतयनधध,स
हकायी सॊस्था आहद)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५०० ५००   

१२६ 

ववरुवा उत्ऩादन काठ 
परपूर प्रजायत   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A २५० ० २५० ५००   

१२७ ववरुवा ढुवानी १० वटा   अन्म २२५
नेऩार 

सयकाय - १ N/A ० ० ७५ ७५   



वडा कामायरम सम्भ २२ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१२८ ववरुवा ववतयण कामय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २५ २५   

१२९ शहहद तथा फेऩत्ता ऩरयवाय   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १०० १००   

१३० 

मशऺक सेवा आमोग 
तमायी कऺा सञ्चारन 
थऩ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० २०० २००   

१३१ 

सडक सुयऺा (Road 

Safety) सम्फन्धी 
अध्ममन कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ४०० ४००   



१३२ 

सबाहरभा साउन्ड 
मसस्टभ खरयद तथा 
जडान कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५०० ० ० ५००   

१३३ 

सभुदाम प्रहयी साझेदायी 
कामयक्रभ अन्तगयत रागू 
औषध ओसायऩोसाय 
ववरुद्धको अमबमान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५७५ ५७५   

१३४ स्मानेटयी प्माड खरयद   भहहरा 
२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद २ N/A १०० १०० ० २००   

१३५ 

सऩय दॊश कामयक्रभ सऩय 
धचन्ने तरयका रगामत 
फाये अन्तयक्रक्रमा कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A १०० ० ० १००   

१३६ 

सेवा केन्रफाट येबफज योग 
ववरुद्ध खोऩ यनशलु्क 
सेवा थऩ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड ३ N/A १०० १०० १०० ३००   



- नगद 

१३७ 

स्वास््म उऩचाय सहमोग 
कोष   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ५०० ० ५०० १०००   

१३८ स्वास््म मशववय सञ्चारन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

१३९ 

साभुदायमक ऩश ु
व्मवस्थाऩनभा सहमोग 
गने व्मक्क्त,सॊस्था राई 
सहमोग तथा प्रोत्साहन   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ३०० ३०० ४०० १०००   

१४० 

साभाक्जक सुयऺा 
सम्फन्धी सचेतना 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १०० १००   

१४१ 

हल्रो फेदकोट 
जनसयोकाय कामयक्रभ 
मभडडमा सॉग सहकामय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० ० २०० २००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१४२ 

हेल्रो भेमय क्क्वक 
येस्ऩोन्स कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

१४३ 

हाम्री चेरी फचाउ 
अमबमान /क्रकशाेेयी 
भहहरा सभूह गठन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A १०० ० १०० २००   

१४४ ववववध कामयक्रभ खचय   अन्म 

२२५
२९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४०० ३०० ३०० १०००   

१४५ अनुगभन, भूल्माॊकन खचय   अन्म 

२२६
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A ६० ६० ८० २००   

१४६ भ्रभण खचय   अन्म 

२२६
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान १० N/A १२०० १६०० १२०० ४०००   



- नगद 
अनुदान 

१४७ ववववध खचय   अन्म 

२२७
११ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A १००० १००० १००० ३०००   

१४८ सबा सञ्चारन खचय   अन्म 

२२७
२१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A ५०० ५०० ५०० १५००   

१४९ 

गाॉउघय क्क्रयनक गैरनहद 
वडा नॊ.८   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १४२ १०६.५ १०६.५ ३५५   

१५० 

गाॉउघय क्क्रयनक गाउजी 
वडा नॊ.७   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १४२ १०६.५ १०६.५ ३५५   

१५१ गाउॉघय क्क्रयनक चतहयी   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १०० ७५ ७५ २५०   

१५२ 

गाॉउघय क्क्रयनक फगुन 
वडा नॊ.४   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय १० N/A १४२ १०६.५ १०६.५ ३५५   



क श्रोत 
- नगद 

१५३ 

गाॉउघय क्क्रयनक यडाहा 
वडा नॊ.१   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १४२ १०६.५ १०६.५ ३५५   

१५४ 

गाॉउघय क्क्रयनक 
सुन्दयऩुय वडा नॊ.९   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १४२ १०६.५ १०६.५ ३५५   

१५५ 

जडेऩानी क्क्रयनक वडा 
नॊ.२   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद ३ N/A ११० ११० ११० ३३०   

१५६ 

नगय स्वास््म केन्र 
घोसुयवा वडा नॊ.६   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A ११२ ८४ ८४ २८०   

१५७ मरप्ना क्क्रयनक वडा नॊ.३   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद ४ N/A १०० ५० ५० २००   

१५८ 

स्वास््म चौकी दैजी वडा 
नॊ.३   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद ३ N/A २१० २१० २१० ६३०   

१५९ स्वास््म चौकी सुडा वडा   अन्म २६४
आन्तरय
क श्रोत - १० N/A २४४ १८३ १८३ ६१०   



नॊ.७ ११ आन्तरय
क श्रोत 
- नगद 

१६० 

साभुदायमक स्वास््म 
इकाई धयभऩुय वडा नॊ.५   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १२० १२० १६० ४००   

१६१ 

साभुदायमक स्वास््म 
इकाई हयऩार वडा नॊ.१०   अन्म 

२६४
११ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १०० ७५ ७५ २५०   

१६२ 

सयकायीयनकाम, समभयत¸ 

प्रयतष्ट्ठान एवॊ फोडयहरूराई 
सशतय चारु अनुदान   अन्म 

२६४
१२ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद ३ N/A २००० २००० २००० ६०००   

१६३ औषधीखरयद खचय   अन्म 

२७२
१३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ५०० ५०० ० १०००   

१६४ औषधीखरयद खचय   अन्म 

२७२
१३ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १० N/A १०० १०० ८०० १०००   

१६५ अन्म साभाक्जक सहामता   अन्म 

२७२
१९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण ३ N/A ५०० ५०० ५०० १५००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१६६ घयबाडा   अन्म 

२८१
४२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ३०० ३०० ४०० १०००   

१६७ 

सवायी साधन तथा 
भेमशनय औजाय बाडा   अन्म 

२८१
४३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A २०० १५० १५० ५००   

१६८ 

५० सैमाको नगय 
अस्ऩतार यनभायण   अन्म 

३११
१२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद २ N/A ० १००० १००० २०००   

१६९ क्जभ हाउस   अन्म 

३११
१२ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० १५०० १५००   

१७० 

प्राववधधक ल्माफ 
इक्क्वऩभेन्ट   अन्म 

३११
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- प्रदेश 
सयकाय - 
याजस्व १ N/A ० ० १७३३ १७३३   



फाॉडपाॉड 
- नगद 

१७१ 

प्राववधधक ल्माफ 
इक्क्वऩभेन्ट   अन्म 

३११
२२ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A २६७ ० ० २६७   

१७२ 

वेदकोट रयॊगयोड रमाक 
खोल्ने   अन्म 

३११
५१ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A १००० १००० १००० ३०००   

१७३ 

सभऩूयक काेेष 
(Matching Fund)   अन्म 

३११
५१ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ३००० ३००० ४००० १००००   

१७४ ह्मुभऩाईऩ खरयद   अन्म 

३११
५१ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० ८०० ८००   

१७५ तटफन्ध तथा तायजारी   अन्म 

३११
५४ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० ७०० ७००   



१७६ 

आहदशक्क्त साभुदायमकको 
ऩानीघाट भभयत वे.न.ऩा 
७   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

१७७ 

ओझाखारी थनुवा भक्न्दय 
अधुयो ऩखायर यनभायण 
वे.न.ऩा. ६   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १४० १४०   

१७८ 

कबडयहरभा फाॉकी थऩ 
काभ   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ५ N/A ५०० १००० १००० २५००   

१७९ 

कामरका भक्न्दय भभयत 
वे.न.ऩा. ८   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

१८० 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई/ढरयनकास   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक २ N/A ० १६३४.३०४ १६३४.३०४ 

३२६८.६०
८   



यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१८१ 

गत आधथयक वषयभा 
सम्ऩन्न हुन नसकेका 
माेेजनाकाेे बूक्तानी 
फाॉकी   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० 

१९३४०.२७
७ 

१९३४०.२
७७   

१८२ 

गत आधथयक वषयभा 
सम्ऩन्न हुन नसकेका 
माेेजनाकाेे बूक्तानी 
फाॉकी   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- प्रदेश 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १११४१ १११४१   

१८३ 

गत आधथयक वषयभा 
सम्ऩन्न हुन नसकेका 
माेेजनाकाेे बूक्तानी 
फाॉकी   अन्म 

३११
५९ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A 

२३३६७.३९
२ ० ० 

२३३६७.३
९२   

१८४ 

बत्रव्मक्मभ भहादेव 
भक्न्दयको शौचारम 
यनभायण तथा खानेऩानी 
व्मवस्थाऩन वे.न.ऩा. ७   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

१८५ 

तल्रो ऩोल्खयी क्स्थत 
अधुयो बूभीयाज भक्न्दय   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - १ N/A ० ० १०० १००   



यनभायण वे.न.ऩा. ५ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१८६ दैजी औद्मौधगक ऺेत्र   अन्म 

३११
५९ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० १००० १०००   

१८७ 

दगुाय भक्न्दय, साभादैजी 
वे.न.ऩा. ३   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ७५ ७५   

१८८ 

धयभऩुयको अधुयो थनुवा 
प्राष्ट्टय यनभायण वे.न.ऩा. 
५   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

१८९ नगय ऩुस्तकारम   अन्म 

३११
५९ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० १००० १०००   

१९० नगय फसऩाकय    अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - १ N/A ० ० १००० १०००   



सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१९१ 

नवदगुाय भक्न्दय वे.न.ऩा. 
१०   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

१९२ 

ऩेमरतारेश्वय भक्न्दय, 

ऩेमरतार वे.न.ऩा. ३   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २५ २५   

१९३ 

ऩोल्खयी इभक्ल्चथरा 
क्स्थत मसद्धनाथ भक्न्दय 
तायवाय वे.न.ऩा. ५   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

१९४ 

पोहोय व्मवस्थाऩन केन्र 
यनभायण   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण १ N/A ० ० १५०० १५००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१९५ 

फौद्ध गुम्फा अधुयो बवन 
यनभायण वगुन वे.न.ऩा. ४   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

१९६ बम्केश्वय भक्न्दय   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ७०० ० ७००   

१९७ 

बूमभयाज गौया भक्न्दय 
दशयनाथी फस्ने ऩखायर 
यनभायण वगुन वे.न.ऩा. ४   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

१९८ 

बुमभयाज भक्न्दय, बम्का 
वे.न.ऩा. ३   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० ० ५० ५०   



अनुदान 

१९९ 

मबभसेन बूइमा भक्न्दय 
पसय प्राष्ट्टय वे.न.ऩा. ९   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १५० १५०   

२०० भभयत सम्बाय   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ५ N/A ७०० १४०० १४०० ३५००   

२०१ भेस वामय   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A १००० १००० १००० ३०००   

२०२ 

भुसेऩानी मसयाडी टोर 
मसद्धनाथ भक्न्दय 
यनभायण वे.न.ऩा. ६   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १५० १५०   

२०३ 

येडक्रस वेदकोट उऩशाखा 
बवन यनभायण   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - १ N/A ० ० १००० १०००   



सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२०४ 

येडक्रस सुडा उऩशाखा 
बवन यनभायण   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १००० १०००   

२०५ 

याधाकृष्ट्ण भक्न्दयको 
अधुयो स्टोय कोठा 
यनभायण वे.न.ऩा ७   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

२०६ 

मर ॊगेश्वय धाभभा ववमबन्न 
यनभायण कामय गने   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ५ N/A ५०० १००० १००० २५००   

२०७ वछेरा भक्न्दय   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ७०० ० ७००   



२०८ 

वैजनाथ भक्न्दय यानादैजी 
वे.न.ऩा.१०   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

२०९ 

वैजनाथ भक्न्दयको ऩखायर 
यनभायण वे.न.ऩा २ 
जडेऩानी   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३०० ० ३००   

२१० 

वुढावैजनाथ भक्न्दयको 
पसय प्राष्ट्टय वे.न.ऩा. ९   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

२११ 

वेदकोट क्रीकेट स्टेडडमभ 
प्मायाक्रपट यनभायण   अन्म 

३११
५९ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ३००० ० ३०००   

२१२ 

वेदकोट तारभा ववमबन्न 
यनभायण कामय गने   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान ५ N/A ५०० १००० १००० २५००   



- नगद 
अनुदान 

२१३ 

वेदकोट ऩाकय  स्वीमभङ्ग 
ऩुर यनभायण   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १००० १०००   

२१४ वेदकोट पन ऩाकय    अन्म 

३११
५९ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० १००० ० १०००   

२१५ वदृ्धाश्रभ वऩकयनक स्ऩोट   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ६०० ० ६००   

२१६ 

ववश्वकभाय भक्न्दयको 
धभयशारा यनभायण 
वे.न.ऩा. ५   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

२१७ 

मशव भक्न्दय यनभायण 
वे.न.ऩा. ८   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक १ N/A ० २५० ० २५०   



यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२१८ 

सडक फत्ती उज्मारो 
फेदकोट   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ५ N/A ० १५०० १००० २५००   

२१९ 

सबाहर तथा गोदाभ घय 
यनभायण   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद २ N/A ० २५०० २५०० ५०००   

२२० 

सभऩूयक काेेष 
(Matching Fund)   अन्म 

३११
५९ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ४००० ३००० ३००० १००००   

२२१ 

साभुदायमक ऩश ु
व्मवस्थाऩन   अन्म 

३११
५९ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० २००० २०००   

२२२ 

मसद्ध वैजनाथ अधुयो 
ऩखायर यनभायण वैतडा 
वे.न.ऩा. ४   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक १ N/A ० १०० ० १००   



यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२२३ 

मसद्धनाथ भक्न्दय, चौयी 
वे.न.ऩा. ३   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ७५ ७५   

२२४ 

मसद्धनाथ भक्न्दय, 

डगौयादैजी वे.न.ऩा. ३   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ७५ ७५   

२२५ 

मसद्धवैजनाथ भक्न्दय 
वे.न.ऩा. १०   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

२२६ 

मससैमा याना भक्न्दय 
यॊगयोगन वे.न.ऩा. ६   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान १ N/A ० ० १० १०   



- नगद 
अनुदान 

२२७ 

हात्तीथरा यनभायणाधीन 
अवस्थाभा यहेको 
भक्न्दयको वाउन्ड्रीवार 
यनभायण वे.न.ऩा. १   अन्म 

३११
५९ 

सुदयु 

ऩक्श्चभ 
प्रदेश - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३०० ० ३००   

२२८ 

धचडडमाघय यनभायण 
सम्बाव्मता अध्ममन/ 
DPR   अन्म 

३११
७२ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० १००० ० १०००   

२२९ 

वेदकोट सॊग्रहारम 
यनभायणका राधग 
अध्ममन/DPR   अन्म 

३११
७२ 

आन्तरय
क श्रोत - 
आन्तरय
क श्रोत 
- नगद १ N/A ० ० १००० १०००   

फेदकोट नगयऩामरकावडा नॊ.१ - ८०७७६४०३२०१ 

             

२३० 

बफऩन्न दमरतका राधग 
प्रत्मऺ राबहुने 
आमआजयन तथा 
मसऩभूरक कामयक्रभ 
सॊचारन 1 दमरत 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

२३१ 

भहहराहरुको आधथयक 
उन्नतीका राधग आम 
आजयन, मसऩ भूरक तथा 1 भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १० N/A ५१ ५१ ६८ १७०   



प्रत्मऺ राब हुने 
कामयक्रभ सॊचारन 

अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२३२ 

मुवाका राधग मसऩभूरक 
तथा आम आजयन 
कामयक्रभ(भोफाईर भभयत 
तामरभ, ऩेक्न्टङ तामरभ 
तथा हाउसवाईरयङ) 
तामरभ सॊचारन 1 अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १२१.४४९ ० ० १२१.४४९   

२३३ 

एकर भहहरा तथा जेष्ट्ठ 
नागरयकहरुका राधग 
सम्भान तथा स्वास््म 
मशववय सॊचारन 1 

जेष्ट्ठ 

नागरयक 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A २५ २५ ० ५०   

२३४ 

गौडी खेर भैदान कामयक्रभ 
सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन 1 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

२३५ 

बफऩद व्मवस्थाऩन जॊगरी 
हात्तीफाट हुने ऺती 
नोक्सानीको याहत 
कामयक्रभ 1 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ४३.९ ० ० ४३.९   



२३६ 

याना थारु सभुदामभा 
याना थारुहरुको सॊस्कृयत 
जगेनाय गने याना 
थारुहरुको ऩहहचानका 
राधग डे्रसका राधग 
आवश्मक यकभ 1 

आहदवा
सी 
/जनजा
ती 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ५० ५० १००   

२३७ 

गणेश आधायबूत 
ववद्मारम वऩऩरथरा 
सॊचारन अनुदान 1 अन्म 

२५३
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० २५१.५५ २५१.५५ ५०३.१   

२३८ 

मसद्धनाथ आधायबूत 
ववद्मारम हात्तीथरा 
सॊचारन अनुदान 1 अन्म 

२५३
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

२३९ 

गणेश आधायबूत 
ववद्मारम वऩऩरथरा य 
मसद्धनाथ आधायबुत 
ववद्मारम हात्तीथरा ऩॊखा 
तथा ह्वाइटफोडय 
व्मवस्थाऩन 

1, 

वऩऩरथरा,हा
त्तीथरा अन्म 

३११
२३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ११५ ० ० ११५   

२४० 

हटकाऩुय चोक देखी ऩूवय 
गणेश आधायबूत 
ववद्मारम हुॉदै मभन फ. 
भल्र का घय सम्भको 1 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान १० N/A ३० ३० ४० १००   



सडक गे्रबर - नगद 
अनुदान 

२४१ 

डम्भय फहादयु चन्दका घय 
देखी ऩक्श्चभ सुयेन्र 
फहादयु चन्दका घय 
सम्भको सडकभा 
ह्मुभऩाईऩ सहहत सडक 
ग्राबेर 1 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० १४० ६० २००   

२४२ 

दर फ धानुकका घय देखी 
ऩूवय मसद्धनाथ 
आधायबूत ववद्मारम 
जाने फाटोभा २ स्थानभा 
होभऩाईऩ सहहत सडक 
ग्राबेर 1 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४५ ४५ ६० १५०   

२४३ 

देवी याभ कोरीका घय 
देखी ऩूवय प्रकाश बट्ट य 
मसद्धनाथ भक्न्दय जाने 
फाटोभा ग्राबेर 1 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ७५ ७५ १५०   

२४४ 

धन फहादयु धानुकका घय 
देखी उत्तय बफय मस ॊह 
जागयीका घय सम्भ 
सडक ग्राबेर 1 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ५० ५० १००   

२४५ धभे फोहयाका घय देखी 1 अन्म ३११
नेऩार 

सयकाय - १० N/A ० ७५ ७५ १५०   



ऩक्श्चभ बफय फहादयुका 
ऩसर सम्भ ह्मुभऩाईऩ 
सहहत ग्राबेर 

५१ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२४६ 

वऩऩरथरा यनभायणाधधन 
अवस्थाभा यहेको 
कारोऩत्रे दान फ ऐय का 
घय देखी उत्तय रुऩारी को 
ऩसर सम्भ सडक 
कारोऩत्र े १, वऩऩरथरा अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४५० ४५० ६०० १५००   

२४७ 

याजेन्र प्रसाद जोशी 
(रुऩारी) का घय देखी 
सुनीर ववष्ट्ट का घय 
सम्भ सडक गे्रबर १ अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४५ ४५ ६० १५०   

२४८ 

याभचन्र येग्भीका घय 
देखी दक्षऺण प्रकाश 
जोशीका घय सम्भ य 
उत्तय फेदकोट न.ऩा.१ य 
१० जोड्ने झो.ऩु.सम्भको 
सडकभा ग्राबेर 1 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० १०९ १०९ २१८   

२४९ 

हात्तीथरा टोर नॊ.६ 
घनश्माभ दभाईका घय 
नक्जक बु-ऺम यनमन्त्रण 
गनय वार यनभायण 1 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   



२५० 

फेदकोट न.ऩा.१ को 
हात्तीथरा टोर नॊ.१ भा १ 
स्थानभा य वऩऩरथरा 
मभन फहादयु भल्रका घय 
नक्जक १ स्थानभा गयी २ 
स्थानभा स्मारो ट्मुफेर 
जडान 

1, 

वऩऩरथरा,हा
त्तीथरा अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ५०० ० ५०० १०००   

फेदकोट नगयऩामरकावडा नॊ.२ - ८०७७६४०३२०२ 

             

२५१ 

ऊनको गभरा फनाउने य 
ऊनको पुर फनाउने 
तामरभ भहहराका राधग 2 भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ९६.०५५ ० ९६.०५५   

२५२ मसराई कटाई तामरभ 2 अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A २०० ० ० २००   

२५३ खेरकुद साभग्री   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   



२५४ 

गुणस्तयीम मशऺा 
भुक्तकभैमा फारफामरका, 
टुहुया, शहहद ऩरयवाय, ११ 
य १२ का 
ववद्माथीहरुराई सहुमरमत 
य कऺा ८ य १० को थऩ 
अयतरयक्त कऺाका राधग 2 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २०० ० २००   

२५५ 

जडेऩानी नगय स्वास््म 
केन्रको यनशतय अनुदान 2, जडेऩानी अन्म 

२५३
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A १०० ७५ ७५ २५०   

२५६ 

राक्रपक मशववयको गुराफ 
समभयत बवन 2 अन्म 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

२५७ 

ऩशऩुती आभा सभूहको 
बवन यनभायण 2 भहहरा 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३०० ० ३००   

२५८ 

फैजनाथ भा.वव.जडेऩानी 
अधुयो बवन पसय, 
प्राष्ट्टय, यॊगयोगन २, जडेऩानी अन्म 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० ३०० ० ३००   



सजावट अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२५९ 

भुक्ती बवन घय भभयत 
तथा यनभायण 2 अन्म 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १५० ० ० १५०   

२६० 

फेदकोट न.ऩा.वडा नॊ.२ 
का ववमबन्न सडकहरु 
डड.वऩ.आय. यनभायण 2 अन्म 

३११
३५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ५ N/A ३०० २०० ० ५००   

२६१ 

ऩथरयमा नदी चाॉदनीपाॉटा 
स्ल्माब कल्बटय 2, चाॉदनीपाॉटा अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ५०० ५०० १०००   

२६२ 

फसन्तथरा नयेन्र शाहीको 
घयदेणख बुऩेन्र यानाको 
घय सम्भको अधुयो फाटो 
य भोहन बण्डायीको घय 
जाने नमा सडक 2 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

२६३ नदी यनमन्त्रण ऩथरयमा 2 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक २ N/A ० ३०० ३०० ६००   



यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२६४ वडा नॊ.२ भा मस ॊचाई 2 अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५०० ० ५००   

२६५ जडेऩानी चचय यनभायण 2, जडेऩानी अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

२६६ 

फैजनाथ भक्न्दय यनभायण 
झयना टोर 2, झयना टोर अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

२६७ 

सयस्वती आधयबूत 
ववद्मारम चाॉदनीपाॉटा 
गेट यनभायण 2, चाॉदनीपाॉटा अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३०० ० ३००   

२६८ मसद्धनाथ आ.वव.ऩखायर 2 अन्म ३११
नेऩार 

सयकाय - १ N/A ० ३०० ० ३००   



यनभायण ५९ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

फेदकोट नगयऩामरकावडा नॊ.३ - ८०७७६४०३२०३ 

             

२६९ दमरत कामयक्रभ 3 दमरत 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १५० १५०   

२७० भहहरा कामयक्रभ 3 भहहरा 
२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A १०० १०० ० २००   

२७१ 

करा सॊस्कृयत तथा 
ववववध   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

२७२ खेरकुद 2 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद २ N/A १०० ० १०० २००   



अनुदान 

२७३ 

नमाॉ कृवष अमबमान कृषी 
कामयक्रभ 3 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० १०० १०० २००   

२७४ 

वातावयण सॊयऺणका 
राधग साभुदायमक मशऺा 
कामयक्रभ 3 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

२७५ 

अशोक साउदको घय हुॉदै 
क्रकयन चन्दको घय जाने 
सडक ग्राबेर 3 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ४०० ० ४००   

२७६ 

काकी टोरको अधुयो फाटो 
हुॉदै श्री मसद्धनाथ 
भूरथान सम्भ जाने 
सडक ग्राबेर 3 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३०० ३००   

२७७ 

खानडाॉडा फहादयु नाथको 
घय जाने फाटो ग्राबेर 3, खानडाॉडा अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० ० ७५ ७५   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२७८ 

धग्रनफेल्ट पायराईन 
भुरथान जाने अधुयो 
फाटो ह्मुभाऩाईऩ य 
ग्राबेर 3 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५०० ० ५००   

२७९ 

घटारथान फाटो देणख ऩूवय 
ऩुयन दासको घय जाने 
सडकभा ग्राबेर 3 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

२८० 

छेरा योड ऩूवय भनोयथ 
बट्टको घय जाने सडक 
ग्राबेर 3 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

२८१ 

ऩातरीटोर छेरा योड देखी 
यॊग फहादयु ऩातरीको घय 
जाने फाटोभा ग्राबेर 3, ऩातरीटाेेर अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ७५ ० ७५   

२८२ 

फाधुयाभ चौधयीको घयदेखी 
भेजयको घय सम्भको 3 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० १५० ० १५०   



सडक ग्राबेर यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२८३ 

बम्का खडक फहादयु 
मस ॊहको घय देखी अधुयो 
फाटो ग्राबेर 3, बम्का अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

२८४ 

भनबफय काभीको घय देणख 
उत्तय छेरा जोड्ने सडक 
ग्राबेर ३ अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३०० ० ३००   

२८५ 

शाक्न्तऩुय ऩक्की ऩूर 
देखी शान्ती यनकेतन 
ववद्मारम, भान मस ॊह 
धाभीको घय सम्भको 
सडक ग्राबेर 3, शान्तीऩुय अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३०० ० ३००   

२८६ 

स्रोत केन्रफाट यतन 
रुहायको घय हुॉदै 
भन्टेश्वयी स्कुर जाने 
सडक ग्राबेर   अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २५० ० २५०   

२८७ साभादैजी याभेश्वय   अन्म ३११
नेऩार 

सयकाय - १ N/A ० २०० ० २००   



बट्टजी को घय देखी 
दक्षऺण जाने फाटो ग्राबेर 

५१ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२८८ 

मस ॊचाई ऩाईऩ राईन 
जडान 3 अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

२८९ 

चोयऩानी खानेऩानी भभयत 
सॊबाय 3, चाेेयऩानी अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

२९० 

वाडय कामायरम शौचारम 
भभयत 3 अन्म 

३११
५८ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ७५ ० ७५   

२९१ 

डगौंया दैजी देणख गोबफन्द 
फल्रब ऩन्तको घय 
सम्भ ऩक्की नारी सहहत 
ह्मुभऩाईऩ 3 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ६५० ० ६५०   



२९२ म्माधचङ्ग पण्ड ३ अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २४८.९४५ २४८.९४५   

२९३ 

शायदा भा.वव.साईकर 
स्ट्माण्ड 3 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३०० ३००   

फेदकोट नगयऩामरकावडा नॊ.४ - ८०७७६४०३२०४ 

             

२९४ 

ववमबन्न मसऩभूरक तथा 
आमभूरक तामरभ 4 अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

२९५ 

कृवषका राधग उन्नत 
जातको बफउ बफजन य 
तामरभको व्मवस्था ४ अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

२९६ खेर साभग्री खरयद 4 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A १०० ० ० १००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

२९७ 

खानेऩानीका राधग 
हेण्डऩम्ऩको खरयद तथा 
ववतयण 4 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

२९८ 

भहहरा, फारफामरकाको 
राधग ऩोषण सम्फन्धी 
कामयक्रभ 4 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

२९९ 

फगुन यनभायणाधधन 
गाउॉ घय क्क्रयनक अधुयो 
यनभायण 4 अन्म 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३०० ० ३००   

३०० 

फैतडा अधुयो गाउॉ घय 
क्क्रयनक बवन यनभायण 4 अन्म 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ४०० ० ४००   

३०१ 

हटका प्रसाद बट्टको 
घयदेणख कन्थे योड जोड्ने 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० १०० ० १००   



सडक ग्राबेर यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३०२ 

फगुन साभुदायमक बवन 
देखी बफयबान ऐडीको 
घयसम्भ सडक ग्राबेर 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १५० १५०   

३०३ 

फगुनमससभाडी गाउॉघय 
क्क्रयनक देणखकेशव 
धाभीको घय जाने सडक 
ग्राबेर 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३०४ 

फुढाथोकीको घय जाने 
सडक ग्राबेर 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

३०५ 

फैतडा ओड पाटा देणख 
उद्वव खत्रीको ऩसर 
सम्भ सडक ग्राबेर 
यनभायण 4, फैतडा अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० २०० २०० ४००   

३०६ फैतडा कल्मान खत्रीको 4, फैतडा अन्म ३११
नेऩार 

सयकाय - १ N/A ० ० १५० १५०   



घय देणख रार धानुकको 
घय सम्भ सडक ग्राबेर 

५१ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३०७ 

बफष्ट्णु बट्टको ऩसर 
देणख बफष्ट्ट टोर जोड्ने 
सडक ग्राबेर यनभायण 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३०८ 

रक्ष्भीयाज ऩक्ण्डतको 
घयदेखी उत्तय सडक 
ग्राबेर 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १७१.०२५ ० १७१.०२५   

३०९ 

मसद्धफैजनाथ 

भा.वव.भाधथ कृष्ट्ण 
ओडको घय सम्भ सडक 
ग्राबेर 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २०० ० २००   

३१० 

मससभाडी देखी केशव 
कऩाडीको घयसम्भ सडक 
ग्राबेर 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३०० ३००   



३११ हमुभऩाईऩ खरयद 4 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A १५० १५० २०० ५००   

३१२ फगुन मस ॊचाई भभयत 4, फगुन अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० १५० १५० ३००   

३१३ 

फैतडाको हहभार धानुकको 
घय नक्जक फोरयङ 
यनभायण 4 अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५०० ० ५००   

३१४ 

फगुन खानेऩानी मोजना 
भभयत 4, फगुन अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २५० २५०   

३१५ 

फैतडा खानेऩानी मोजना 
भभयत 4, फैतडा अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० २०० ० २००   



अनुदान 

३१६ 

प्रगतीमशर मुवा क्रफ 
बवन यनभायण 4 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३१७ 

फारज्मोती भा.वव.भा खेर 
भैदान य कोटयको यनभायण 4 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

३१८ 

मसद्धफैजनाथ भा.वव.भा 
अधुयो सयस्वती 
भक्न्दयको यनभायण 4 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३१९ 

मसद्धफैजनाथ भा.वव.भा 
घेयवाय यनभायण 4 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३२० 

फारज्मोती भा.वव.भा 
सबाहरको व्मवस्थाऩन 4 अन्म 

३११
६१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० ० १०० १००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

फेदकोट नगयऩामरकावडा नॊ.५ - ८०७७६४०३२०५ 

             

३२१ 

वडाका भुख्म चौक य 
स्थानभा सुचना केन्र 
यनधाययण गयी सुचना 
ऩाटी/फोडय यनभायण 5 अन्म 

२२४
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ३८ ० ० ३८   

३२२ 

दमरत भहहराका रागी 
क्जववकोऩाजयन भुरक 
मसराई काटाई भेमसन 
तथा ईन्टयरक खरयद 5 दमरत 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

३२३ 

भहहराहरुका रागी 
आमभुरक धचप्स तथा 
अचाय यनभायण तामरभ 5 भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४० ३० ३० १००   

३२४ 

अऩाङ्गहरुका रागी 
क्ह्वरचेमय तथा फैशाखी 
खरयदभा रा.स. 5 अऩाङ्ग 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   



३२५ 

गाई बैंसी ऩशऩुारन भा 
गोठ सुधाय कामयक्रभभा 
रागत सहबाधगता 
अनुदान ५ वटा 5 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ० १०० १००   

३२६ 

तल्रो धयभऩुय क्रपल्ड 
योमरङ तथा खेर साभग्री 
खरयद 

5, तल्रो 
धयभऩुय अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ३० २२.५ २२.५ ७५   

३२७ 

तीन वटै 
बफद्मारमकाआधायबुत 
बफद्मारम स्तरयम 
बफद्माथीको हाक्जयी 
जवाप प्रयतमोधगता 5 

फारफामर
का 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A २० १५ १५ ५०   

३२८ 

थारु सभुदामको भाघी 
बफशेष कामयक्रभभा 
साॊस्कृयतक जगेनाय गनय 
फाजा तथा ऩोशाक खरयद 5 

आहदवा
सी 
/जनजा
ती 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A २०.३५१२ १५.२६३४ १५.२६३४ ५०.८७८   

३२९ 

धयभऩुय नसययीभा 
साभुहहक परपुर खेती 
अन्तयगत आॊऩ,मरची य 
अभरा का फोट बफतयण 
सहहत योऩण ५ अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १० N/A ६० ४५ ४५ १५०   



अनुदान 

३३० 

फाख्राऩारन खोय सुधायभा 
रा.स. अनुदान ( ५ वटा 5 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

३३१ 

भुक्ती वस्तीभा फॊगुय 
ऩारन खोय सुधाय 
अनुदान रा.स. ५ अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

३३२ 

सजृना तथा रारीगुयाॊस 
भहहरा य मुवतीहरुको 
सस उद्मोग बवन 
यनभायण भा रा.स. 5 भहहरा 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ८० ६० ६० २००   

३३३ 

सयस्वती भा.वव.को ४ 
कोठे बवनभा झ्मार 
ढोका यनभायण तथा 
यॊगयोगन 5 अन्म 

३११
१३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० १५० १५० ३००   

३३४ 

भुक्ती आधायबुत 
बफद्मारमभा कामायरम 5 अन्म 

३११
२३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १० N/A ० २५ २५ ५०   



पयनयचय खरयद यनभायण यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३३५ 

गणतन्त्र चौक देखी 
धयभऩुय थनुवा तपय को 
सडक गे्रबर 5, धयभऩुय अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ५० ५० १००   

३३६ 

ज्मोती चचय देखी 
बफचपाटा फॊगुय ऩारन 
पभय सम्भको सडक 
गे्रबर 5, बफचपाॉटा अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ५० ५० १००   

३३७ 

डम्भय कुवयका घय देखी 
भहेश ऩाकीका घय 
सम्भको सडक गे्रबर 5 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३३८ 

तल्रो धयभऩुय नसययी 
छेउको सडक गे्रबर 

5, तल्रो 
धयभऩुय अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ५० ५० १००   

३३९ धयभऩुय नागाजुयन 5, धयभऩुय अन्म ३११
नेऩार 

सयकाय - १० N/A ० ५० ५० १००   



भेडडकर देखी भदनयाज 
बट्टका घय सम्भको 
सडक गे्रबर 

५१ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३४० 

ऩोल्खयी दत्तयाभ ऩन्का 
घय छेउको नमाॊ सडकभा 
गे्रबर 5, ऩाेेल्खयी अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ५० ५० १००   

३४१ 

ऩोल्खयी बफद्मुत सहकायी 
हुॊदै ऩुस्कय बफष्ट्टका घय 
फाट फैजनाथ सम्भको 
सडक गे्रबर 5, ऩाेेल्खयी अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

३४२ 

ऩोल्खयी बोजयाज ऩन्तका 
घय देखी घटार आ.बु. 
जोड्ने अधुयो सडक 
गे्रबर यनभायण 5, ऩाेेल्खयी अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A १२० १२० १६० ४००   

३४३ 

बफचपाटा उत्तय टोरको 
अधुयो सडक तथा शाखा 
सडक गे्रबर 

5, बफचपाॉटा, 
उत्तय अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ५० ५० १००   



३४४ 

वडाका बफमबन्न 
अत्मावस्मक ठाउॊभा 
ह्मुभऩाईऩ खरयद तथा 
जडान यनभायण 5 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ९० ९० १२० ३००   

३४५ 

श्रीरॊका टोर देखी अम्फा 
दत्त ऩन्तका घय सम्भको 
सडक गे्रबर 5, श्रीरॊका अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ६० १४० २००   

३४६ 

सडक फत्ती जडानभा 
रागत सबाधगता 5 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

३४७ 

सयस्वती भा.वव. ऩुवयको 
नाराभा स्ल्मफ करबटय 
यनभायण 5 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ३७५ ३७५ ७५०   

३४८ 

ऩोल्खयी अजुयन अवस्थीका 
घय देखी नसययी घाट 
सम्भ बण्डायीका घय 
नक्जकको नाराभा 
तटफन्ध यनभायण 5, ऩाेेल्खयी अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० १०० ० १००   



अनुदान 

३४९ 

हटभटोर मस ॊचाई फोरयङ्ग 
छेउभा टॊकी यनभायण 5, हटभटोर अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

३५० 

घटार आधायबुत 
बफद्मारमभा खानेऩानी 
टॊकी यनभायण 5 अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ९० ९० १२० ३००   

३५१ 

भुक्ती आधायबुत 
बफद्मारमभा खानेऩानी 
टॊकी यनभायण 5 अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ९० ९० १२० ३००   

३५२ 

सुकुम्वी बुमभहहन 
वस्तीभा खानेऩानीका 
रागी डडऩ फोरयङ्ग 
जडान यनभायण 5 अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ८० ६० ६० २००   

३५३ 

साभुदायमक स्वास््म 
ईकाईभा खानेऩानी 5 अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १० N/A ८० ६० ६० २००   



व्मवस्थाऩन यनभायण यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३५४ 

धयभऩुयको अधुयो खेरकुद 
क्रपल्ड यनभायण 5, धयभऩुय अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ६० ४५ ४५ १५०   

३५५ 

मुवाहरुका रागी वडा 
कामायरम प्राङगणभा 
ब्मटभेक्न्टन कोडय यनभायण 5 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A २० १५ १५ ५०   

फेदकोट नगयऩामरकावडा नॊ.६ - ८०७७६४०३२०६ 

             

३५६ 

वडा कामायरमभा ईन्टयनेट 
जडान तथा टेमरपोनको 
व्मवस्था 6 अन्म 

२२४
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

३५७ 

बफधवा तथा एकर भहहरा 
सीऩभूरक तामरभ 6 भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   



३५८ 

२ वषय भूयनको फच्चा तथा 
सुत्केयी आभाराई ऩोषण, 

सयसपाई सम्फन्धी 
जनचेतनाभूरक कामयक्रभ 6 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A २० ० ० २०   

३५९ 

गरयव, जेहेन्दाय, असहाम 
फारफामरकाहरूराई 
स्टेशनयी तथा ऩोशाकको 
व्मवस्था य छात्रववृत्त 6 

फारफामर
का 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

३६० 

जेष्ट्ठ नागरयक सम्भान 
कामयक्रभ 6 

जेष्ट्ठ 

नागरयक 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३० ३०   

३६१ 

बुवनेश्वयी भा.बफ.भा 
कम्प्मुटय खरयद 6 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

३६२ 

साभुदायमक मसकाई 
केन्रभा ऩुस्तकारम 
स्थाऩना, मससैमा ६ अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद २ N/A ० १०० १०० २००   



अनुदान 

३६३ 

बफषमगत, तहगत मशऺक 
व्मवस्था गनय अनुदान, 

भुसेऩानी 6 अन्म 

२५३
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A २०० ० ० २००   

३६४ 

घोसुयवा नगय स्वास््म 
केन्रको अधुयो बवन 
यनभायण 6, घाेेसुयवा अन्म 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १००० ० १०००   

३६५ 

गणेश मस ॊह घटारको घय 
देणख उत्तय धयन 
पस्वायनको घय हुॉदै गणेश 
सा.व. जाने फाटो 
ह्मुभऩाईऩ सहहत ग्राफेर 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

३६६ 

जमदेव ऩन्तको घय देणख 
मसयाडी पाॉटासम्भ सडक 
स्तयोन्नती 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १००० ० १०००   

३६७ 

धन मसह घटारको घय 
देखी आहद शक्क्त सा.व. 
जाने अधुयो सडक ग्राफेर 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० ५० ० ५०   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३६८ 

ऩुण्टे पस्वायसनको घय 
देणख फाफु ऩन्तको घय 
सम्भ ह्मुभऩाईऩ सडक 
ग्राफेर 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १५० १५०   

३६९ 

मबण्डी चौयाहदेणख तुरसी 
यानाको घय हुॉदै नहय 
जोड्ने सडक स्तयोन्नती 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५०० ० ५००   

३७० 

यतन बाटको घय देणख 
भक्न्दय य नहय जोड्ने 
फाटो ग्राफेर 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ७५.४४ ० ७५.४४   

३७१ 

श्रीयाभ फोहयाको घय देणख 
ऩूवय ऩक्श्चभ दवुैतपय  
सडक स्तयोन्नती 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A २५० ० २५० ५००   

३७२ 

श्रीयाभ यानाको घय देणख 
फेचा यानाको घय सम्भ 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० २०० ० २००   



सडक गे्रबर यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३७३ 

हरयकृष्ट्ण यानाको घय 
देणख ७ नॊ. वडा जोड्ने 
फाटोभा कल्बडय यनभायण 6 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ४०० ४००   

३७४ 

नवर मस ॊह बाटको घय 
नक्जक अधुयो ढर 
यनकास यनभायण 6 अन्म 

३११
५८ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

३७५ 

 श्रीयाभ फोहयाको घय 
नक्जक घटारथान 
भक्न्दय यनभायण 6 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

३७६ 

बगवती भक्न्दय भभयत 
भुसेऩानी 6 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

३७७ भुसेऩानी चौधयी टोरभा 6 अन्म ३११
नेऩार 

सयकाय - १ N/A १०० ० ० १००   



अधुयो बुॉईहया भक्न्दय 
यनभायण 

५९ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 
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३७८ 

भहहरा, दमरत, एकर 
भहहराहरुका राधग आम 
आजयन तामरभ 
फाख्राऩारन, कुखुयाऩारन 
तामरभ सॊचारन 7 अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

३७९ मसराई कटाई कामयक्रभ 7 अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

३८० 

गाउॉघय क्क्रयनक फेदकोट 
७ गाउजीको यनभायणाधधन 
बवनको फाहहयी प्राष्ट्टय 
तथा ऩेटी 7 अन्म 

३११
१३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ७५ ० ७५   

३८१ 

गाउजी बत्रभव्मक्रभेश्वय 
भक्न्दयदेखी उत्तय ताया 
धगरयको टोर सम्भ जाने 
फाटो नाऩनक्सा अनुसाय 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० १०० ० १००   



छुटमाई खोल्नु ऩने अनुदान 

३८२ 

धचनीमभर मसद्धयाज 
फोहयाको घय जाने फाटो, 
झसऩुया टोर भहेश याज 
जोशीको घय जाने, भूर 
नहय देखी उत्तय मभश्रको 
घय जाने फाटो य नमाॉ 
ऩाटी ऩेरेसको ऩक्श्चभको 
फाटो ७ अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ४ N/A ३७.५ ७५ ३७.५ १५०   

३८३ 

झसऩुया घटारथानभा 
भाटो बयान य घटार 
थान देखी ऩक्श्चभ जाने 
फाटोभा ग्राबेर 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

३८४ 

थानेश्वय बट्टको मभर 
देखी ऩूवय झोरुङ्गे ऩुर 
सम्भको फटो य झोरुङ्गे 
ऩुर देणख उत्तय ऩट्टी शेय 
फहादयु फभको घय 
सम्भको नमाॉ फाटोभा 
ग्राबेर 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० ७५ ७५ १५०   

३८५ 

ऩशऩुती स्कुर देखी 
दक्षऺण याना फस्ती 
सम्भको फाटो ग्राबेर 
तथा स्तयोन्नती 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान १ N/A ० ४०० ० ४००   



- नगद 
अनुदान 

३८६ 

बुवनेश्वयी ईटा बट्टाको 
दक्षऺण धभययाज ऩन्तको 
घय जाने फाटो य ताया 
यैकारको टोरको फाटो 
ग्राबेर 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

३८७ 

भक्न्दयऩुय कारोऩत्रे सडक 
देखी दऺीण फुधनी 
डगौंयको घय हुॉदै ऩक्श्चभ 
सम्भ जाने फाटो, 
भक्न्दयऩुयको नमाॉ रेक 
खोरेको फाटो य 
भक्न्दयऩुय नहय देखी 
ऩक्श्चभ काकीको घय 

सम्भको फाटो 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २५० ० २५०   

३८८ 

भक्न्दयऩुय शाखा नहय हुॉदै 
गोकुरऩुय जाने फाटो 
कारोऩत्र े 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ७५० ७५० १५००   

३८९ 

भहेन्रयाजभागय देखी ऩवन 
मस ॊहको घय उत्तय ताया 
डगौंयाको घय सम्भको 
सडक कारोऩत्र े ७ अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ० ७५० ७५० १५००   



३९० 

भहुमरमा ऩदभ ऩाण्डेमको 
मभर देणख नमाॉ 
खानेऩानी ट्माॊकी जाने 
नहयको फाटो ग्राबेर 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

३९१ 

सुडा टकुमरम टोरभा 
ववमबन्न फाटोहरु ग्राबेर 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३९२ 

हजाया प्रकाश बट्टको घय 
देखी खोरा सम्भ य सुडा 
भहेन्रयाज भागय देखी 
दक्षऺण देवकी बफष्ट्टको 
घय सम्भको, हजाया ऩवन 
नेऩारीको घय सम्भको 
फाटो 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ७५ ० ७५   

३९३ ह्मुभऩाईऩ खरयद 7 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २०० ० २००   

३९४ 

फैजनाथ डडऩ ट्मुफवेरको 
ऩाईऩराईन ववस्ताय 7 अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० १०० ० १००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

३९५ 

फझाङ्गी टोरभा 
सभमसयमर फोरयङ्ग 7 अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३०० ० ३००   

३९६ 

भहुमरमा ऩाकीटोरभा 
मस ॊचाईको राधग फोरयङ 7 अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३९७ 

ऩशऩुती यन.भा.वव. 
फसन्तऩुयभा खानेऩानी 7 अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

३९८ 

खेरकुदका राधग क्रपल्ड 
भभयत 7 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५९.२०४ ५९.२०४   

३९९ भभयत सम्बाय 7 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० ० ५० ५०   



यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 
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४०० 

स्वमभ ्सेववका तथा 
गबयवती भहहरा सम्फक्न्ध 
चेतनाभूरक कामयक्रभ 8 भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

४०१ 

फारफामरका ऩोषण 
सम्फक्न्ध कामयक्रभ तथा 
ऩोषणमुक्त खाद्मान्न 
ववतयण 8 

फारफामर
का 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ६० ४५ ४५ १५०   

४०२ 

मुवाहरुका राधग खेरकुद 
साभग्री खरयद तथा खेर 
सॊचारन 8 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १५० ० ० १५०   

४०३ 

उभेश चन्दको घय नक्जक 
वाडय नॊ.७ जोड्ने खोराभा 
ह्मुभऩाईऩ कल्बडय 
यनभायण 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   



४०४ 

टकुमरमा जाने फाटोको 
कल्बडय सॊयऺणका राधग 
ह्मुभऩाईऩ जडान ८ अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

४०५ 

नमाॉ नहय देणख उत्तय 
फदृ्धाश्रभ जाने फाटोभा 
ह्मुभऩाईऩ कल्बडय सहहत 
नारी यनभायण 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ६०० ० ६००   

४०६ 

नय फहादयु मस ॊहको घय 
नक्जक ह्मुभाऩाईऩ 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २०० ० २००   

४०७ 

याज फहादयु बफष्ट्टको घय 
नक्जक ह्मुभऩाईऩ 
कल्बडय 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ४०० ० ४००   

४०८ 

शेय फहादयु फभको घय 
जाने फाटोभा ह्मुभऩाईऩ 
कल्बडय 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० ० २०० २००   



अनुदान 

४०९ 

शेय मस ॊह पस्वायनको घय 
नक्जक कल्बडय स्रेब 
सॊयऺणको राधग वार 
यनभायण 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

४१० 

सफै टोरभा आवश्मकता 
अनुसाय ग्राबेर गने 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

४११ 

सऩय मस ॊह सेटीको घय 
नक्जक स्रेब सॊयऺणका 
राधग वार यनभायण 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

४१२ 

हरयमस ॊह काकीको घय 
नक्जक खोराभा स्रेब 
ढरान 8 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

४१३ 

आभथरा नारा कटान 
सॊयऺण(पे्रभ फहादयु 
चन्दको घय नक्जक) 8 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० ० १०० १००   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

४१४ 

कृष्ट्ण नाथको घय 
नक्जकको नहयको नारी 
गयेको कटानको 
यनमन्त्रणका राधग जारी 
बयान 8 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

४१५ 

गणेश फभको घय नक्जक 
कल्बडय सॊयऺणका राधग 
वार यनभायण 8 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

४१६ 

डडबाईन एकेडेभीको 
दक्षऺण तपय को फाटो 
सॊयऺणका राधग वार 
यनभायण 8 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

४१७ 

दाभोदय जोशीको घय 
नक्जकको फाटोभा स्रेब 
कल्बडय सॊयऺणका राधग 
वार यनभायण 8 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५० ५०   

४१८ 

ऩुयानोनहय देणख दक्षऺण 
आभथरा नारारे गयको 8 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A १५० ० ० १५०   



कटान यनमन्त्रण यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

४१९ 

भदन धाभीको घय जाने 
फाटोभा यहेको कल्बडय 
उत्तययतय वार यनभायण 8 अन्म 

३११
५४ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

४२० 

फैजनाथ टोरभा मस ॊचाईका 
राधग कुरो यनभायण 8 अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४२० ४२० ५६० १४००   

४२१ 

श्रमभक कल्माण 
सहकायीको ऩक्श्चभयतय 
ढर यनकासीका राधग 
नारी यनभायण 8 अन्म 

३११
५८ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A २५० ० ० २५०   

४२२ 

फैजनाथ भा.वव.को 
भैदानभा भाटो बयान 8 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १५० ० ० १५०   

४२३ हुनैनाथ शाक्न्त प्रफद्यधन 8 अन्म ३११
नेऩार 

सयकाय - १ N/A ६५.०२१ ० ० ६५.०२१   



सॊस्थाको तायफाय य गेट 
यनभायण 

५९ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

फेदकोट नगयऩामरकावडा नॊ.९ - ८०७७६४०३२०९ 

             

४२४ भहहराहरुको सीऩ बफकास ९ भहहरा 
२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

४२५ मुवा सीऩ बफकास 9 अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A २०० ० ० २००   

४२६ कृवष तथा ऩशऩुारन 9 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २०७.५७ ० २०७.५७   

४२७ खेरकुद 9 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० ० १०० १००   



अनुदान 

४२८ 

उदमदेव भा.वव. राइ 
अनुदान 9 अन्म 

२५३
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

४२९ 

गाउॉघय क्क्रयनकको 
अधुयो बवनभा रेन्टय 
ढरान 9 अन्म 

३११
१३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १०० ० ० १००   

४३० 

कणय अवस्थीको घय देणख 
भानभयत खडामतको घय 
सम्भ फाटो ग्राबेर 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

४३१ 

चन्रदेवर फोडड यङ स्कुर 
देणख यनरभ ठगुन्नाको 
घय सम्भ फाटो ग्राबेर 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

४३२ 

टेक फहादयु बफष्ट्टको घय 
देणख दमायाभ यानाको 
घय सम्भ फाटो ग्राबेर 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ N/A ० १५० ० १५०   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

४३३ 

फेदकोट नगयऩामरका वडा 
नॊ. ९ अन्तगयत आदयश 
टोरको बफगतको सडक 
कारोऩत्रेको यनयन्तयता 9, आदशय टोर अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ४०० १००० ६०० २०००   

४३४ 

बक्त हदमारको घय 
अगाडी नाराभा कल्बटय 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ७०० ० ७००   

४३५ 

बयत योकामाको घय देणख 
नहय सम्भ फाटो ग्राबेर 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २०० ० २००   

४३६ 

भोहन यानाको घय देणख 
पे्रभ ऩाण्डेमको घय सम्भ 
फाटो ग्राबेर 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १०० ० ० १००   

४३७ 

मस वडा अन्तगयत 
आवश्मक ठाॉउभा 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० १५० ० १५०   



ह्मुभऩाईऩ खरयद यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

४३८ 

मस वडा अन्तगयतका 
बफमबन्न फाटाहरु भभयत 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

४३९ 

मशफरार यानाको घय 
देणख भहाबफय बफष्ट्टको 
घय सम्भ फाटो ग्राबेर 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

४४० साकी टोरभा फाटो ग्राबेर 9 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

फेदकोट नगयऩामरकावडा नॊ.१० - ८०७७६४०३२१० 

             

४४१ 

दमरत सभुदामका राधग 
व्मवसायमक तामरभ 10 भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   



४४२ 

भहहराहरुका राधग 
उद्मभमशर कामयक्रभ 10 भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

४४३ 

अऩाङ्गताहरुका राधग 
क्ह्वर धचमयको व्मवस्था 10 अऩाङ्ग 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

४४४ खेरकुद कामयक्रभको राधग 10 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

४४५ 

भहहरा तथा 
फारफामरकाहरुका राधग 
ऩोषण सम्फन्धी कामयक्रभ 10 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ५० ० ५० १००   

४४६ 

वडा स्तयभै ऩशऩुॊऺी 
उऩचाय सेवाका राधग 
प्राववधधक तथा 
उऩकयणहरुको 
व्मवस्थाऩनका राधग 10 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० ३०० ० ३००   



अनुदान 

४४७ ह्मुभऩाईऩ खरयदका राधग 10 अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

४४८ 

हयऩार साभुदायमक एकाई 
य चतहयी गाउॉ घय 
क्क्रयनक सॊचारन 10 अन्म 

२५३
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 

सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A १२० ९० ९० ३००   

४४९ 

श्री नवदगुाय साभुदायमक 
फार ववकासको अधुयो 
बवन यनभायण 10 अन्म 

३११
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

४५० 

श्री चतहयी साभुदायमक 
फार ववकासको झ्मार 
ढोका तथा ऩरास्टय कामय 10 अन्म 

३११
१३ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ५० ० ० ५०   

४५१ 

तीन भहहने तामरभ 
अन्तगयत मसराई मसकेय 10 भहहरा 

३११
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० ० ५० ५०   



आम आजयन गने 
भहहराहरुका राधग 
मसराई भेमसनको 
व्मवस्थाऩन 

यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

४५२ भेमशनयी तथा औजाय 10 अन्म 

३११
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A १०० ० ० १००   

४५३ 

दङ्गा प्रहयी गणफाट 
नाथजीको मभर सम्भ 
जोड्ने फाटोभा ह्मुभऩाईऩ 
तथा कल्बडय यनभायण 10 अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

४५४ सडक ग्राबेर १० अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० N/A ५७० ७६० ५७० १९००   

४५५ 

मस ॊचाई कामयका राधग हट 
फोरयङ २ स्थानभा 10 अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ० १०० १०० २००   



४५६ 

दैजी चोकभा क्रपल्टय 
सहहतको शदु्ध वऩउने 
ऩानी टॊकीको व्मवस्थाऩन 10 अन्म 

३११
५६ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २५० ० २५०   

४५७ 

क्रक्रष्ट्ट ग्रोयी चचयको बवन 
यनभायण 10 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

४५८ 

कामरका भक्न्दय 
यनभायण(चुनाया टोर) 10 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

४५९ भभयत सम्बाय 10 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

४६० 

श्री नवदगुाय आधायबूत 
ववद्मारमको वार 
फाउण्ड्री यनभायण 10 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० १५० ० १५०   



अनुदान 

४६१ 

श्री यत्न भा.वव.चतहयीभा 
सयस्वती भक्न्दय यनभायण 10 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

४६२ 

सहहद स्भयृत ऩाकय  
यनभायण चतहयीका राधग 10 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ११८.८०५ ० ११८.८०५   

४६३ 

सारोभ प्राथना बवनको 
अधुयो शौचारम तथा 
फाथरुभ यनभायण 10 अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

४६४ 

हुराकी योडभा वृऺ ायोऩण 
गरयएका फोट 
बफरुवाहरुको सम्बायका 
राधग आवश्मक तायजारी १० अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

फेदकोट नगयऩामरका - मशऺा - ८०७७६४०३३०१ 

             



४६५ 

प्राथमभक तहको मशऺकका 
राधग ववषमगत तामरभ 
(नेऩारी साभाक्जक 
अॊगे्रजी ववऻान गणणत) 
आधायबूत तह कऺा ६ ८ 
को नेऩारी सभेत   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ६७८.३ ६७८.३   

४६६ 

फारववकास केन्रका 
सहमोधग कामयकतायका 
राधग मशऺण ववधध तथा 
शकै्षऺक साभग्री यनभायण 
य प्रमोग सम्फक्न्ध ५ हदने 
तामरभ   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३२६.७ ३२६.७   

४६७ 

IEMIS सम्फक्न्ध 
कामयशारा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ४७.४५ ० ० ४७.४५   

४६८ 

आधायबूत तहको प्रश्नऩत्र 
यनभायण सम्फक्न्ध 
कामयशारा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५०.७५ ० १५०.७५   

४६९ 

आधायबूत य भाध्ममभक 
तहको हाक्जरय जफाप 
प्रयतमोधगता   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान २ ऩटक ३५ ० ३५ ७०   



- नगद 
अनुदान 

४७० 

कऺा ८ को ऩयीऺा 
सॊचारन ब्मवस्थाऩन, 

तथा नयतजा बफष्ट्रेषण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २० 

ववधारम/स
स्था ० ० ५०० ५००   

४७१ प्रधानाध्माऩक फैठक   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १६ ऩटक २८.८ १९.२ २८.८ ७६.८   

४७२ 

प्राथमभक तहको हहज्जे 
प्रयतमोधगता   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ३५ ० ३५   

४७३ 

प्राथमभक य आधायबूत 
तहको sepling test   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ ऩटक ३५ ३५ ० ७०   

४७४ 

भाध्ममभक तहको फक्ततृ्व 
करा प्रयतमोधगता   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण १ ऩटक ० ३५ ० ३५   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

४७५ शकै्षऺक क्मारेण्डय यनभायण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ० ८० ८०   

४७६ 

स्थानीम ऩाठ्मक्रभ 
यनभायण सॊफक्न्ध 
कामयशारा सॊचारन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २५० ० २५०   

४७७ 

हार सम्भ एक ऩयन 
कम्प्मुटय नबएका 
साभुदायमक ववद्मारमभा 
कम्प्मुटय ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ 

ववधारम/स
स्था ० १८० ० १८०   

फेदकोट नगयऩामरका - स्वास््म - ८०७७६४०३३०२ 

             

४७८ 

ऩुन्उऩचाय क्माटोगयी 
बएका सफै 
वऩ.बफ.मस.बफयाभीहरुराई 
उऩचाय अवधधबय ऩोषण 
बत्ता   अन्म 

२११
३९ 

याजस्व 
फाॉडपाॉड - 

सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ७० ७०   



४७९ 

SMS प्रववधध भापय त 
सुयक्षऺत भाततृ्व सेवा 
हदनका राधग 
भ.स्वा.स्व.से.हरु 
स्वास््म सॊस्थाहरु तथा 
स्वास््म शाखाराई सॊचाय 
खचय   अन्म 

२२१
१२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १२० १२०   

४८० 

LMIS सम्फक्न्ध 
स्वास््मकभीहरुराई 
तामरभ   अन्म 

२२५
१२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A १०० ० ० १००   

४८१ 

SMSप्रववधध भापय त 
सुयक्षऺत भाततृ्व सेवा 
हदनका राधग 
भ.स्वा.स्व.से.हरुराई १ 
हदने ऩुनयताजगी तामरभ   अन्म 

२२५
१२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ७० ० ० ७०   

४८२ 

ऩूणय खोऩ गा.बफ.स., 
न.ऩा.तथा क्जल्रा 
मसयनक्श्चतता य 
हदगोऩनको रागी 
स्वास््म सॊस्था प्रभुख 
सहहत न.ऩा.प्रभुख तथा 
न.ऩा.वडा प्रभुखहरुको १ 
हदने गोष्ट्ठी   अन्म 

२२५
१२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ४० ० ० ४०   



४८३ 

स्वास््म सॊस्था स्तयीम 
MODSR सम्फन्धी तामरभ   अन्म 

२२५
१२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ५५ ० ० ५५   

४८४ 

HMIS को तामरभ 
यनयन्तयता, आभा सुयऺा 
कामयक्रभका अनुसूचीहरु 
छऩाई HMIS अमबरेख 
तथा प्रयतवेदन पायाभ 
छऩाई   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० २०० ० २००   

४८५ 

No More Home Delivery 

सम्फन्धी जनचेतनाभूरक 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ६२ ० ६२   

४८६ 

आधायबुत तथा 
आकक्स्भक सेवाको राधग 
औषधी खरयद   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A ६०० ४५० ४५० १५००   

४८७ आभा सभूह ऩुनयजागयण   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व १ N/A ० १०० ० १००   



फाॉडपाॉड 
- नगद 

४८८ 

कुष्ट्ठयोग सम्फक्न्ध 
चौभामसक समभऺा   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ ऩटक ० ० ५० ५०   

४८९ 

क्रकशोयक्रकशोयी भैत्री 
स्वास््म सॊस्था यनयन्तय 
सॊचारन   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ४० ४०   

४९० 

खोऩको ऩहुॉच फढाई छुट 
फच्चाराई खोऩ हदराई 
ऩूणय खोऩ हदराई य 
फैशाख भहहनाराई खोऩ 

भहहनाको रुऩभा 
सॊचारन, डाटा 
बेरयक्रपकेसन तथा 
अनुगभन   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ५० ५०   

४९१ 

न.ऩा.स्तयीम २ हदने अधय 
फावषयक समभऺा   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- नगद २ ऩटक ० ७० ७० १४०   



४९२ 

न.ऩा.स्तयीम २ हदने 
फावषयक समभऺा   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ७० ७०   

४९३ 

नऩा स्तयीम उत्कृष्ट्ट 
स्वास््मकभी, 
भ.स्वा.स्वॊ.से., स्वास््म 
सॊस्था व्मवस्थाऩन 

समभयत सम्भान कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ५० ५०   

४९४ नवमशश ुस्वागत कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ४ N/A ३५० १७५ १७५ ७००   

४९५ 

यन:शलु्क स्वास््म मशववय 
सॊचारन   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद २ ऩटक २०० ० २०० ४००   

४९६ 

ऩूणय खोऩ न.ऩा.घोषणा 
ऩूवय 
भ.स्वा.स्व.से.अमबभुखीक
यण तथा घयधुयी सवेऺण   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड १ N/A ० १८५ ० १८५   



- नगद 

४९७ 

ऩहुॉच नऩुगेका य ड्रऩ 
आउट फच्चाको खोजी 
तथा ऩूणय खोऩ हदराउन 
भ.स्वा.स्वॊ.से.हरुराई 

अमबभुखीकयण य मोजना 
यनभायण   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ८० ० ० ८०   

४९८ 

भहहरा तथा 
फारफामरकाको कुऩोषण 
न्मूयनकयण, योकथाभ 
यनमन्त्रण य व्मवस्थाऩन   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A ५० ५० ५० १५०   

४९९ 

भहहरा स्वास््म स्वमॊ 
सेववका अधयफावषयक 
समभऺा फैठक   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद २ ऩटक ० ११३.५ ११३.५ २२७   

५०० 

भहहरासॉग उऩ-भेमय 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ५० ० ० ५०   

५०१ 

योग यनमन्त्रण तथा 
योकथाभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड ३ N/A ५० ५० ५० १५०   



- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद 

५०२ 

योटा खोऩ शरुुवात गनय 
स्वास््म सॊस्था स्तयभा 
स्वास््मकभीहरुको 
अमबभुखीकयण   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A २५ ० ० २५   

५०३ 

रागुऩदाथय दवु्मसन 
न्मूयनकयण सम्फक्न्ध 
सचेतना कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० १०० १००   

५०४ 

ववद्मारम भुख स्वास््म 
अमबमान   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ६० ० ० ६०   

५०५ 

सडक दघुयटना न्मूयनकयण 
सम्फक्न्ध सचेतना 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A ४० ४० ४० १२०   



५०६ 

सुयक्षऺत भाततृ्व 
आकक्स्भक कोष   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ५० ५०   

५०७ 

सयसपाई भहहरा य 
आपन्तको यक्त सभूह 
ऩहहचान कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ५० ० ० ५०   

५०८ 

सयसपाईमुक्त स्वास््म 
ऩरयसय कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ५० ५०   

५०९ स्वस्थ बफद्माथी अमबमान   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ५० ० ५०   

५१० 

स्वास््म सॊस्था स्तयीम 
भामसक मभहटङ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड १२ ऩटक ४२ ४२ ४२ १२६   



- नगद 

५११ 

स्वास््म सॊस्थाभा सयकाय 
प्रभुख कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० ० ५० ५०   

५१२ 

मसकरसेर एयनमभमा य 
थारेसेमभमा सम्फक्न्ध 
जनचेतना भूरक 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १ N/A ० १०० ० १००   

५१३ 

Rural Ultrasound 

तामरभको राधग दै.भ्र.ब. 
य मातामात खचय   अन्म 

२२६
१२ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद ३ N/A ५० ५० ५० १५०   

५१४ 

भ.स्वा.स्व.से.हरुराई 

भामसक मभहटङभा 
मातामात तथा खाजा 
खचय   भहहरा 

२२७
११ 

याजस्व 

फाॉडपाॉड 
- सॊघीम 
सयकाय - 
याजस्व 
फाॉडपाॉड 
- नगद १० N/A १६४ १२३ १२३ ४१०   

फेदकोट नगयऩामरका - कृवष - ८०७७६४०३३०३ 

             

५१५ कृवष सहजकताय   अन्म २११
नेऩार 
सयकाय - ३ सॊख्मा २०८ २०८ २०८ ६२४   



ऩारयश्रमभक ११ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

५१६ स्थरगत घुक्म्त तामरभ   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० ऩटक ३० ४० ३० १००   

५१७ 

अगाययनक तयकायी बफक्री 
केन्र स्थाऩना सहमोग   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ७५ ७५   

५१८ 

असाय १५ भनाउने 
(याक्ष्ट्रम धान हदवस)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ सॊख्मा ० ० ५० ५०   

५१९ 

आ.ई.वऩ.एभ.कृषक 

ऩाठशारा सॊचारन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० २५४ ० २५४   



५२० आकक्स्भक फारी सॊयऺण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ६६ ६६   

५२१ 

आरु खेती गने 
सभूह/सहकायीराई ववषादी 
सहमोग   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ५० ० ५०   

५२२ 

उन्नत जातको गहुॉको 
ववउ ववतयण ५०% 
अनुदान ढुवानी सभेत   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 

अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ भे.टन ३३० ३३० १६५ ८२५   

५२३ 

उन्नत धानको बफउ 
ववतयण ५०% अनुदान 
ढुवानी सभेत   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ भे.टन ० ३०० ३०० ६००   

५२४ 

कृषकको भागभा 
आधारयत एकभुष्ट्ट   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० ३०० ० ३००   



अनुदान 

५२५ चैते धान बफउ ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ५०० सॊख्मा ० ० ५० ५०   

५२६ 

च्माउ खेती गने 
क्रकसानराई च्माउ 
ववतयण यनशलु्क   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१००
० सॊख्मा ४० ३० ३० १००   

५२७ 

परपुरका बफरुवा 
ववतयण(५०% अनुदान) 
आॉऩ, मरची अन्म   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १५० ० १५०   

५२८ फेसाय प्रदशयन/अदवुा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ सॊख्मा ० ० ३० ३०   

५२९ फारी उऩचाय मशववय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण २ ऩटक ८ ८ ० १६   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

५३० 

भकैको मभयनक्रकट ववतयण 
हहउॉ दे   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

१००
० सॊख्मा ० १०० ० १००   

५३१ भुङ मभयनक्रकट ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ भे.टन ० ० २२० २२०   

५३२ 

मुवा रक्षऺत कामयक्रभ 
तयकायी खेती गने 
क्रकसानराई अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १५ सॊख्मा १५० १५० १५० ४५०   

५३३ 

व्मवसामीक तयकायी खेती 
गने क्रकसानराई 
मसल्ऩोमरङ प्राक्ष्ट्टक 
ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ N/A ९५ ० ९५ १९०   

५३४ 

सभूह/पाभयराई तयकायी 
बफउ ववतयण हहउॉ दे य फष े   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक २ ऩटक ५० ० ५० १००   



यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

५३५ 

सहकामयभा परपुर नसययी 
स्थाऩना(पुर सभेत)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ सॊख्मा ० १०० ५० १५०   

फेदकोट नगयऩामरका - ऩश ु- ८०७७६४०३३०४ 

             

५३६ 

ऩश ुसेवा प्राववधधक 
ऩरयचारन ऩारयश्रमभक(१ 
जना)   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १३ भहहना ८० ६४ ६४ २०८   

५३७ 

स्थानीम ऩत्रऩबत्रका 
एप.एभ.भापय त 
सचेतनाभूरक सुचना 
सम्पे्रषण   अन्म 

२२३
१५ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ ऩटक ५ ५ ५ १५   

५३८ 

जुनोहटक योग फाये 
अन्तयक्रक्रमा गोष्ट्ठी   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ ऩटक ० ५० ५० १००   



५३९ 

व्मवसायमक पाभयहरुराई 
नगयस्तयीम गाई, बैंसी 
ऩारन तामरभ ३ हदन   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० १३० ० १३०   

५४० 

स्थरगत तामरभ सेवा 
केन्रस्तयीम ववमबन्न 
सभूह समभयतभा   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १२ ऩटक २० २० २० ६०   

५४१ 

सभूहभा फाख्रा ऩारन 
सम्फन्धी स्थरगत 
तामरभ   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ ऩटक १० १० १० ३०   

५४२ सहामकस्तय तामरभ   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ४० ० ० ४०   

५४३ 

आन्तरयक य फाह्म 
ऩयक्जवव यनमन्त्रण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद ३ ऩटक १० १० १० ३०   



अनुदान 

५४४ 

उऩचाय सेवा भेडडकर 
उऩचाय, गाईनोक्रोक्जकर, 

सक्जयकर य अन्म   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A १०० १०० १०० ३००   

५४५ 

खोय सुधाय अनुदान 
ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ ऩटक १०० १०० १०० ३००   

५४६ 

ग्रामभण कुखुया प्रवद्यधन 
कामयक्रभ(१००) स्थानीम 
भाउ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ ऩटक ५० ० ५० १००   

५४७ 

गाई, बैंसी,(कृ.ग.कामयका 
राधग मरक्क्वड 
नाईरोजन, ए.आई., ग्रोब, 

एप्रोन, गभफुट, ब्माग, 

येनकोट, येफ्री, कन्टेनय य 
अन्म कृ.ग.सम्फन्धी 
आवश्मक साभग्री खरयद 

ढुवानी, भ्रभण खचय तथा 
अन्म रक्जक्ष्ट्टक   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ७६ ० ० ७६   



सऩोट(कृ.ग.गाई, बैंसी) 

५४८ 

गोफय, दधु, यगत, वऩसाफ, 

छारा, सफ ऩरयऺण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ N/A १६ १६ १६ ४८   

५४९ 

दगु्ध सॊकरन केन्रहरुराई 
दधु बफक्री गने 
कृषकहरुका राधग तथा 
व्मवसायमक पाभयहरुराई 

फषे घाॉस(हटमोमसन्टी, 
फाज्रा, सुडान) को बफउ 
ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ४० हेक्टय ७५ ६० ६५ २००   

५५० 

दगु्ध सॊकरन केन्रहरुराई 
दधु बफक्री गने 
कृषकहरुका राधग तथा 
व्मवसायमक पाभयहरुराई 

हहॉउदे घाॉस(फवषयभ, जै, 

बेच) को बफउ ववतयण 
ढुवानी सभेत   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३० हेक्टय १०० १०० १०० ३००   

५५१ 

प्रजनन ववकृती तथा 
घुम्ती सेवा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान २ ऩटक २० ० २० ४०   



- नगद 
अनुदान 

५५२ 

ऩश ुस्वास््म मशववय 
सॊचारन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ८० ८०   

५५३ 

ऩशसेुवा सम्फन्धी 
ववमबन्न हदवश भनाउने 
कामयक्रभ(दधु, ऩशऩुन्छी 
हदवस, येबफज सप्ताह 
आदी   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान - 

नगद 
अनुदान ३ N/A २० २० २० ६०   

५५४ 

फाख्राऩारन सभूह गठन 
२० जना   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ६ ० ६   

५५५ 

फाख्राऩारन सभूह गठन 
तथा ऩरयचारन(दमरत, 

जनजाती तथा भहहरा 
सभूह गठन तथा 
ऩरयचारन)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ६ ० ० ६   

५५६ भाछा ऩोखयी सुदृढीकयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण ५ सॊख्मा ० ० १२५ १२५   



अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

५५७ भाछाका बुया ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

७५०
०० सॊख्मा ५० ५० ५० १५०   

५५८ 

भास ुऩसर अनुगभन, 

यनरयऺण तथा प्राववधधक 
ऩयाभशय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ० १० १०   

५५९ 

भास ुऩसर सुधाय 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ८ सॊख्मा ० २०० २०० ४००   

५६० मु.एभ.एभ.बफ.ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ० १०० १००   

५६१ 

व्मवसायमक गाई, बैंसी 
तथा डेयी ऩकेटभा खोऩ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक १ N/A ० ३० ० ३०   



सेवा(खोयेत, भ्मागुते, 

चयचये) 
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

५६२ 

स्कुर मशऺा कामयक्रभ 
येबफज, फडय फ्रु   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ ऩटक २५ २५ २५ ७५   

५६३ 

सभूहभा प्रजननका राधग 
५० प्रयतशत फोमय फोका 
ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ३ सॊख्मा ४० ४० ४० १२०   

५६४ 

सेवा केन्रफाट येबफज योग 
बफरुद्ध खोऩ यनशलु्क 
सेवा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १०० ० १००   

५६५ 

सेवा केन्रस्तयीम फावषयक 
प्रगती प्रयतवेदन सहहत 
प्रोपाइर तमाय गने   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ० १० १०   

५६६ फडडजो क्मास्टेटय   अन्म ३११
नेऩार 

सयकाय - ४ सॊख्मा ० ७० ० ७०   



खरयद(सानो ठूरो) २२ सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान 

५६७ भाईक्रोस्कोऩ खरयद   अन्म 

३११
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ सॊख्मा ७५ ० ० ७५   

५६८ सेन्टीफ्मुज भेमशन खरयद   अन्म 

३११
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ सॊख्मा २६ ० ० २६   

५६९ 

रेबफज यनभायण(गाई, बैंसी 
य कुकुय)   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २ सॊख्मा ० ४० ४० ८०   

फेदकाेेट नगयऩामरका - भहहरा,फारफामरका तथा ज्मेष्ट्ठ नागरयक शाखा - ८०७७६४०३३०५ 

             

५७० 

आधायबूत तामरभा ७ 
हदने   भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 
सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद १ N/A ० ० १७० १७०   



अनुदान 

५७१ 

क्रकशोयीराई जीवनोऩमोगी 
तामरभ   भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० १७० ० १७०   

५७२ 

नेततृ्व तथा सॊस्थागत 

ववकास तामरभ ५ हदने   भहहरा 
२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान २५ जना ० १०० ० १००   

५७३ 

भहहरा सदस्म तथा 
भहहरा सॊस्था समभयतका 
ऩदाधधकायीहरु राइ 
उद्घाेेषक तामरभ   भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १७० १७०   

५७४ 

मसऩ तथा 
व्मवसायमकता(च्माउ 
खेती, फॊगुय ऩारन, 

ड्राइमबङ,फेभौसभी तयकायी 
खेती,फाख्राऩारन, नभकीन 
तथा ऩाऩड फनाउने,चुया 
फनाउने , दनुा टऩयी 
फनाउने ) ववकास तामरभ 
७ हदने नगयस्तय   भहहरा 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ४० जना ० ३२० ० ३२०   



५७५ 

अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र 
ववतयण सम्फन्धी फैठक 
सञ्चारन   अऩाङ्ग 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १२ ऩटक ६० ६० ६० १८०   

५७६ 

ज्मेष्ट्ठ नागरयक हक 
अधधकाय सम्फक्न्ध 
सयोकायवाराहरु बफच 
अन्तयक्रक्रमा कामयक्रभ   

जेष्ट्ठ 

नागरयक 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ४० ० ४०   

५७७ 

फारअधधकाय तथा 
फारबफफाह न्मूयनकयण 
सम्फक्न्ध सयोकायवाराहरु 
सॉग अन्तयक्रक्रमा   

फारफामर
का 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ५० ० ५०   

५७८ 

भहहरा उम्भेदवायका 
राधग रोक सेवा तमायी 
कऺा सञ्चारन 
या.ऩ.अनॊ . द्ववतीम   भहहरा 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ४० जना ० ० १७० १७०   

५७९ 

भहहरा सॊस्था समभयतका 
अध्मऺ भाझ 
अन्तयक्रक्रमा दईु हदने 
नगयस्तय   भहहरा 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद ३ ऩटक ४० ४० ४० १२०   



अनुदान 

५८० 

भानवफेचबफखन 

ओसायऩसाय तथा 
यनमन्त्रण हदवस, 

अन्तयाक्ष्ट्रम भहहरा 
हदवस, अऩाङ्गता हदवस, 

याक्ष्ट्रम तथा 
अन्तयाक्ष्ट्रम फार 
हदवस,ज्मेष्ट्ठ नागरयक 
हदवस, अल्जाइभसय हदवस   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ८ ऩटक ० ० १५० १५०   

५८१ 

रैंधगक हहॊसा ववयद्धको 
१६ हदने अमबमान 
सञ्चारन (उद्घाटन 
नगयऩामरका, वडा नॊ १ 
देणख १० सम्भ कामयक्रभ 
सञ्चारन,सभाऩन 
नगयऩामरकाभा)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ ऩटक ० ० २०० २००   

५८२ 

व्मवसाम स्थाऩना खचय 
अनुदान प्रयत व्मक्क्त 
३०००   भहहरा 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान ४० जना ० ० १२० १२०   

५८३ 

मशऺक सेवा आमोग 
तमायी कऺा सॊचारन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान ४० जना ० ० १७० १७०   



- नगद 
अनुदान 

५८४ 

सभूह सदस्मको 
अनुमशऺण (३ हदने वडा 
स्तयीम)   भहहरा 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ३५० ० ३५०   

५८५ 

समभयत गठन य 
ऩरयचारन यनगयानी 
सभूह   भहहरा 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
सभायनक
यण 
अनुदान 
- नगद 
अनुदान १० समभयत १५ २५ १० ५०   

सॊघीम सयकायफाट हस्तान्तरयत कामयक्रभ - ८०७७६४०३५०१ 

             

५८६ 

आधायबूत तहका स्वीकृत 
दयवन्दीका मशऺक, याहत 
अनुदान मशऺकका राधग 
तरफ बत्ता अनुदान 
(ववशेष मशऺा ऩरयषद 
अन्तयगतका 
मशऺक/कभयचायीहरु 
सभेत)   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 
सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A २८९४० २१७०५ २१७०५ ७२३५०   

५८७ तरव   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद १० N/A १६६.८ १२५.१ १२५.१ ४१७   



अनुदान 

५८८ 

प्रायक्म्बक फार ववकास 
सहजकतायहरुको 
ऩारयश्रमभक तथा 
ववद्मारम कभयचायी 
व्मफस्थाऩन अनुदान   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १६७८ १६७८   

५८९ 

प्रायक्म्बक फार ववकास 
सहजकतायहरुको 
ऩारयश्रमभक तथा 
ववद्मारम कभयचायी 
व्मफस्थाऩन अनुदान   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ९४४ ९४४   

५९० 

प्रायक्म्बक फार ववकास 
सहजकतायहरुको 
ऩारयश्रमभक तथा 
ववद्मारम कभयचायी 
व्मफस्थाऩन अनुदान   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A ३५५३.८ २३६९.२ ० ५९२३   

५९१ 

भात ृतथा नवमशश ु
कामयक्रभका राधग व्मक्क्त 
कयाय   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A २१२.८ १५९.६ १५९.६ ५३२   



५९२ 

भाध्ममभक तहका स्वीकृत 
दयवन्दीका मशऺक, याहत 
अनुदान मशऺक राधग 
तरफ बत्ता अनुदान 

(ववशेष मशऺा ऩरयषद 
अन्तयगतका 
मशऺक/कभयचायी,प्राववधधक 
धायका प्रमशऺक सभेत)   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A ९५५०.४ ७१६२.८ ७१६२.८ २३८७६   

५९३ 

ववमबन्न खोऩहरु रगाए 
वाऩत भ्माक्क्सनेटयराई 
ऩारयश्रमभक   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A ५० ३७.५ ३७.५ १२५   

५९४ 

स्थानीम तहका स्वास््म 
चौकी,प्रा स्वा के य 
अस्ऩतारहरुभा कामययत 
कभयचायीहरुको तरव 

भहगी बत्ता स्थानीम 
बत्ता ऩोषाक रगामत 
अन्म प्रशासनीक खचय 
सभेत   अन्म 

२११
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A २६७२ २००४ २००४ ६६८०   

५९५ 

अस्थामी तथा कयाय 
कभयचायीका राधग ऩोशाक   अन्म 

२११
२१ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १० १०   



५९६ 

कामायरम सॊचारन तथा 
भसरन्द खचय   अन्म 

२२३
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   

५९७ 

आॉखा नाक कान घाॉटी 
तथा भुख स्वास््म 
सम्वक्न्ध भ. स्वा. 
स्वमॊसेववकाहरु तथा 
स्वास््म मशऺकहरुको 
रागी अमबभुणखकयण   अन्म 

२२५
१२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ८० ० ८०   

५९८ 

आधायबूत तथा 
आकक्स्भक सेवा 
स्वास््म चौकी/प्रा. स्वा. 
के./ प्राथमभक 
अस्ऩतारको न्मूनतभ 

सेवा भाऩदण्ड अनुगभन 
सम्वक्न्ध अमबभुणखकयण 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान २ N/A ५० ५० ० १००   

५९९ 

उऩचाय केन्रहरुभा 
आकक्स्भक अवस्थाभा 
औसधध एवॊ ल्माफ 
साभाग्री ढुवानी, 
कामयक्रभका राधग 
आवश्मक स्टेशनयी तथा 
पभय पयभेट पोटोकऩी, 
बफयाभीको व्मक्क्तगत   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान २ N/A ० २० २० ४०   



वववयण ई-हट.बफ 

यक्जस्टयभा अध्मावधधक, 

सभुदाम ऩरयचारन गरय 
ऺमयोग ववयाभी 
यनदानका राधग पे्रषण 

तथा उऩचाय, ववश्व 
ऺमयोग हदवस भनाउने 

६०० 

एक स्थानीम तह एक 
वडा एक मुवा क्रव एक 
उद्मभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ५०० ५००   

६०१ 

औरो यनमन्त्रण 
कामयक्रभको अनुगभन 
एवभ ्भूल्माङ्कन, औरो 
भाहाभायी हुने औरो 
ग्रसीत ऺेत्रको छनौट गयी 
बफषाहद छकय ने 
(येस्ऩोन्सीब स्पे्रइङ 
सभेत), ववश्व औरो 
यनमन्त्रण हदवस भनाउने 
तथा औरो यनमन्त्रणका 
राधग फहुयनकाम 
अन्तयक्रक्रमा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A १५० ० ० १५०   

६०२ 

औषधध रगामतका 
साभाग्रीको ढुवानी तथा 
रयप्माक्रकङ य ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय १० N/A ४० ४० २० १००   



सभेत अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान 

६०३ 

औषधधको सभुधचत प्रमोग 
प्रवधयनको राधग साथी 
सभुह मशऺा कामयकभ ( 
peer group discussion) 

तथा आधायबूत स्वास््म 
सेवा सम्वक्न्ध स्तयीम 
उऩचाय ऩद्धधयत 

अमबभुणखकयण तथा 
समभऺा कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A १२५ ० ० १२५   

६०४ 

कुष्ट्ठयोग ऩत्ता रगाउन 
चभययोग मसववय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २०० २००   

६०५ 

कामयक्रभको यनममभत 
अनुगभन तथा भुल्माॊकन 
गरय कामयक्रभको 
गुणस्तयीमता सुयनक्स्चत 
गने, स्थरगत अनुमशऺण 
गरय स्वास््मकमभयहरूको 
ऺभता अमबवकृ्ध्द, 

ऺमयोगका बफयाभीको 
उऩचायको नयतजको 
कोहटय ववश्रेषण तथा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ५० ० ५०   



कामयक्रभको चौभामसक 
समभऺा 

६०६ खोऩ केन्र यनभाणय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ३८६ ० ३८६   

६०७ 

डेंग ुयनमन्त्रण गनय 
नगयऩामरकाहरु सभेतभा 
राभखुट्टेको वास स्थान 
खोजी गयी राबाय नष्ट्ट 

गने अमबमान सॊचारन 
गने तथा ओरयएन्टेसन 
गने   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान २ N/A ५० ० ५० १००   

६०८ 

तयर नाईरोजन ढुवानी 
बण्डायण तथा ववतयण 
तथा व्मवस्थाऩन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान २ N/A ० १२० १२० २४०   

६०९ 

दानुया रुवेरा खोऩ 
अमबमान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - १ N/A ० ० ९३ ९३   



नगद 
अनुदान 

६१० 

नभुना मुवा सॊसद 
अभ्मास   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० १२५ ० १२५   

६११ 

न्मूनतभ सेवा भाऩदण्ड 
कामायन्वमनका राधग 
आवश्मक औजाय 
उऩकयण तथा स्वास््म 
सभाग्री खरयद, भभयत 
तथा व्मवस्थाऩन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान २ N/A १०० ० १०० २००   

६१२ 

नवीकयणीम ऊजाय 
प्रबफधधहरु ( रघु तथा 
साना जरबफधुत, सौमय 
ऊजाय, वामोग्मास, 

वामोभास, ऊजायको 
उत्ऩादनभुरक ऩरयप्रमोग) 
भापय त ऊजाय उत्ऩादन य 
ऩरयप्रमोग   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १२४५ १२४५   

६१३ 

नसने योग सम्फक्न्ध 
कामयक्रभ 
(अमबभुणखकयण, नसने 
योग तथा भानमसक 
स्वास््मसम्फक्न्ध सचेतना 
कामयक्रभ(Hypertension,   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान २ N/A ३५ ० ३५ ७०   



Diabetes, COPD, Cancer 
days ) ) 

६१४ 

यनममभत तथा ऩुणय खोऩ 
हदगोऩना य खोऩ ढुवानी   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान ३ N/A १०६ १०६ १०६ ३१८   

६१५ 

प्रयत ववद्माथी रागतका 
आधायभा मशऺण मसकाइ 
साभग्री एवभ ्कऺा ८ को 
ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 
अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ११५० ११५०   

६१६ 

प्रयत ववद्माथी रागतका 
आधायभा मशऺण मसकाइ 
साभग्री एवभ ्कऺा ८ को 
ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 
अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ४०५७ ० ४०५७   

६१७ 

प्रयत ववद्माथी रागतका 
आधायभा मशऺण मसकाइ 
साभग्री एवभ ्कऺा ८ को 
ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 
अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ६४७ ० ० ६४७   



६१८ 

ऩरयवाय मोजन तथा 
प्रजनन स्वास््म 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A १३५ १३५ १८० ४५०   

६१९ 

ऩरयवाय मोजन तथा 
प्रजनन स्वास््म 
कामयक्रभका राधग 
औजाय/उऩकयण खरयद   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २७ २७   

६२० 

ऩश ुस्वास्थ 
व्मवस्थाऩनको राधग 
ओषधध ववतयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० १४५ ० १४५   

६२१ 

ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म 
उऩचाय सेवा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ६० ६०   

६२२ 

ऩोषण कामयक्रभ (नेऩार 
सयकाय)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद १० N/A १६२.८ ८१.४ १६२.८ ४०७   



अनुदान 

६२३ 

ऩोषण कामयक्रभ 
(मुनीसेप)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

६२४ 

बफद्मारम स्वास््म 
मशऺा, आभा सभूह तथा 
स्थानीम तहभा 
स्वास््मका राधग 
साभाक्जक व्मवहाय 

ऩरयवतयन प्रवध्दयन 
अमबमान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान २ N/A ६२.५ ० ६२.५ १२५   

६२५ बकायो सुधाय कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३०० ३००   

६२६ 

भहाभायी तथा प्रकोऩजन्म 
योगहरुको अफस्थाभा 
RRT/ CRRT ऩरयचारन 
गने, चौभामशक रयभ्मु 
तथा अमबभुखीकयण गने   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ६० ० ६०   

६२७ 

भहीरा स्वास््म स्वमॊ 
सेववका कामयक्रभ (अधय   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - १ N/A १२ ० ० १२   



वावषयक समभऺा य हदवस 
भनाउने) 

शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान 

६२८ 

भाटो ऩरयऺण गयी भाटो 
सुधायको राधग साभग्री/ 
प्रववधध ववतयण/ 
हस्तान्तयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० २०० ० २००   

६२९ 

भात ृतथा नवमशश ु
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ४० ४०   

६३० 

भात ृतथा नवमशश ु
कामयक्रभ अन्तगयत आभा 
सुयऺा, ANC, न्मानो 
झोरा, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, 

Calcium Gluconate य 
यनशलु्क गबयऩतन 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A ७८८ ५९१ ५९१ १९७०   



६३१ 

भानमसक स्वास््म 
सम्फन्धी भहत्वऩूणय 
हदवस भनाउने 
(आत्भहत्मा योकथाभ 
हदवस, भानमसक स्वास््म 
हदवस, अल्जाईभय 
हदवस)भानमसक स्वास््म 
सभस्माफाट प्रबाववत 
ब्मक्क्तका ऩरयवायका 
सदस्महरु 
(स्माहायकतायहरु ) का 
रागी ऺभता अमबबिधी 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १९ १९   

६३२ 

मुवा प्रयतबा ऩहहचान य 
प्रोत्साहन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ४० ० ० ४०   

६३३ मुवा ऩरयचारन   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   



६३४ 

येबफज, सऩयदॊश आहदको 
जनचेतनासम्फक्न्ध प्रचाय 
प्रसाय तथा हदवस 
भनाउने ऩश ुऩॊऺी 
आदीफाट हुने ईन्पुएन्जा, 
फडय फ्रु, ए मभ आय 
मसक्ष्ट्टसकोमसस, 

टक्सोप्राज्भोमसस आदी 
ववमबन्न सरुवायोग 
सम्फक्न्ध योकथाभ य 
सचेतना कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २० २०   

६३५ 

याष्ट्रऩयत ययनङ्ग मसल्ड 
प्रयतमोधगता (स्थानीम 
तहस्तयीम)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० १०० १००   

६३६ योटा खोऩ सुरुवात   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A १५ ० ० १५   

६३७ 

वडय फ्रु योग रगामत 
अन्मयोगहरुको 
यनमन्त्रणको राधग वैठक 
तथा नभुना सॊकरन गयी 
ऩठाउने तथा प्रदेश तथा   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद १ N/A ० ० ७५ ७५   



सॊघभा रयऩोहटयङ्ग गने अनुदान 

६३८ 

ववद्मारम सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २१६ २१६   

६३९ 

ववद्मारम सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३८३ ३८३   

६४० 

ववद्मारम सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A ५४०.८ ८११.२ ० १३५२   

६४१ 

ववद्मारमभा शकै्षऺक 
गुणस्तय सुदृढीकयण 
एवभ ्कामयसम्ऩादनभा 
आधारयत प्रोत्साहन 
अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A १०७२ ० ० १०७२   



६४२ 

ववद्मारमभा शकै्षऺक 
गुणस्तय सुदृढीकयण 
एवभ ्कामयसम्ऩादनभा 
आधारयत प्रोत्साहन 
अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ३७८३ ० ३७८३   

६४३ 

ववद्मारमभा शकै्षऺक 
गुणस्तय सुदृढीकयण 
एवभ ्कामयसम्ऩादनभा 
आधारयत प्रोत्साहन 
अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ६०३ ६०३   

६४४ 

ववयाभीको राधग 
ओ.वऩ.डड.हटकट (कावयन 
कऩी सहहतको ) छऩाई   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A ३० ४० ३० १००   

६४५ 

ववश्व कुष्ट्ठयोग हदवस 
तथा अऩाॊगता हदवसको 
उऩरक्ष्मभा कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A १५ ० ० १५   

६४६ 

शकै्षऺक ऩहुॉच 
सुयनक्श्चतता, 
अनौऩचारयक तथा 
वैकक्ल्ऩक मशऺा कामयक्रभ 
(ऩयॊऩयागत ववद्मारम,   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद १ N/A ० ० २३६ २३६   



वैकक्ल्ऩक ववद्मारम, 

साऺयता य यनयन्तय 
मशऺाका कामयक्रभ सभेत) 

अनुदान 

६४७ 

शकै्षऺक ऩहुॉच 
सुयनक्श्चतता, 
अनौऩचारयक तथा 
वैकक्ल्ऩक मशऺा कामयक्रभ 
(ऩयॊऩयागत ववद्मारम, 

वैकक्ल्ऩक ववद्मारम, 

साऺयता य यनयन्तय 
मशऺाका कामयक्रभ सभेत)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ८३१ ० ० ८३१   

६४८ 

शकै्षऺक ऩहुॉच 
सुयनक्श्चतता, 
अनौऩचारयक तथा 
वैकक्ल्ऩक मशऺा कामयक्रभ 
(ऩयॊऩयागत ववद्मारम, 

वैकक्ल्ऩक ववद्मारम, 

साऺयता य यनयन्तय 
मशऺाका कामयक्रभ सभेत)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० १३३ ० १३३   

६४९ 

स्थानीम तहका स्वास््म 
सॊस्थाहरुको भामसक, 

चौभामसक समभऺा, सूचना 
सॊकरन, गुणस्तय सुधाय 

साथै ववधुयतम 
प्रयतवेदनका राधग 
इन्टयनेट सेवा सभशरु 
बुक्तानी सभेत   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ७३ ० ० ७३   



६५० 

स्वास््म सॊस्थाफाट टाढा 
यहेका फस्ती तथा 
स्वास््म सेवाभा ऩहूच 
कभ बएका, कायागाय, 

गुम्फा, स्कुर, 

फधृाश्रभ,उद्मोग बएको 
ऺेत्र, शहयी घनाफस्ती, 
रगामत अन्म ऺमयोगका 
जोणखभमुक्त 
जनसॊख्माभा 
भाइक्रोस्कोवऩक क्माम्ऩ 
रगामतका अन्म सकृम 

ऺमयोग खोजऩडतार 
कामयक्रभ   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ४८ ४८   

६५१ 

सावयजयनक ववद्मारमका 
ववद्माथीहरुका राधग 
यनशलु्क ऩाठ्मऩुस्तक 
अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३३३४ ३३३४   

६५२ 

सावयजयनक ववद्मारमका 
ववद्माथीहरुका राधग 
यनशलु्क ऩाठ्मऩुस्तक 
अनुदान   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ९४५ ० ९४५   

६५३ 

सावयजयनक ववद्मारमका 
ववद्माथीहरुका राधग   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय १ N/A ५३२ ० ० ५३२   



यनशलु्क ऩाठ्मऩुस्तक 
अनुदान 

अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान 

६५४ 

सावयजयनक मशऺा 
सवरीकयण   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३५ ३५   

६५५ 

हावत्तऩाईरे योग बफरूध्दको 
आभ औषधी सेवन 
(MDA) कामयक्रभ 
सञ्चारन (१५ क्जल्राका 
१५६ ऩामरकाहरू)   अन्म 

२२५
२२ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ७२९ ० ७२९   

६५६ 

आधायबूत तथा 
आकक्स्भक सेवाको 
सुयनश्चततका राधग 
औषधीको आऩूयत य य 
उऩमोग, सम्वक्न्ध 

कामयक्रभहरुको अनुगभन 
तथा भूल्माङकन 
(अनुगभन भुल्माङ्कन 
तथा कामयक्रभ 

कामायन्वमन भ्रभण खचय)   अन्म 

२२६
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान २ N/A ५० ० ५० १००   

६५७ 

भात ृतथा नवमशश ु
कामयक्रभ अनुगभन तथा 
सुऩरयवेऺण   अन्म 

२२६
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय १ N/A ० १० ० १०   



अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान 

६५८ 

सावयजयनक ववद्मारमभा 
अध्ममनयत 
ववद्माथीहरुका राधग 
छात्रफवृत्त (आवासीम तथा 
गैयआवासीम)   अन्म 

२७२
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ४०६ ४०६   

६५९ 

सावयजयनक ववद्मारमभा 
अध्ममनयत 
ववद्माथीहरुका राधग 
छात्रफवृत्त (आवासीम तथा 
गैयआवासीम)   अन्म 

२७२
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ७५८ ० ७५८   

६६० 

सावयजयनक ववद्मारमभा 
अध्ममनयत 
ववद्माथीहरुका राधग 
छात्रफवृत्त (आवासीम तथा 
गैयआवासीम)   अन्म 

२७२
११ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A १६३८ १०९२ ० २७३०   

६६१ 

आधायबूत तथा 
आकक्स्भक सेवाको राधग 
औषधध खरयद ( 
ऩूवायनुभान, ऩरयभाण 
यनधाययण तथा 
स्ऩेमशक्रपकेसन तमाय गने 
कामयको सभेत खचय )   अन्म 

२७२
१३ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A ६१५ ८२० ६१५ २०५०   



६६२ 

सहकायी मसचाई, साना 
मसचाई भभयत सम्बाय 
तथा यनभायण   अन्म 

३११
५५ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ५०० ० ५००   

६६३ 

नमा गाउॉ , चम्ऩाऩुय, 

कन्कट्टी, झमाउरे खोरा, 
ऩधयनमाघाट, 

मशफमर ॊगेस्वय, धयभऩुय 
मससैमा झो.ऩु, वेदकोट 
नगयऩामरका, कञ्चनऩुय   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० १५०० ० १५००   

६६४ 

ववद्मारम बौयतक 
ऩुवायधाय यनभायण अनुदान   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० १५८०३ ० १५८०३   

६६५ 

ववद्मारम बौयतक 
ऩुवायधाय यनभायण अनुदान   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १ N/A ० ० २५१९ २५१९   

६६६ 

ववद्मारम बौयतक 
ऩुवायधाय यनभायण अनुदान   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 

सयकाय - 
शसतय 
अनुदान 
चारु - १ N/A ० ० ४४७८ ४४७८   



नगद 
अनुदान 

सडक फाेेडय - ८०७७६४०३५०४ 

             

६६७ सडक फाेेडय   अन्म 

३११
५१ 

नेऩार 
सयकाय - 
अन्म 
अनुदान 
ऩुॊजीगत 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३५०० ३५००   

साभाक्जक सुयऺा - ८०७७६४०३५०५ 

             

६६८ साभाक्जक सुयऺा   

जेष्ट्ठ 
नागरयक 

२७१
११ 

नेऩार 
सयकाय - 
अन्म 
अनुदान 
चारु - 
नगद 
अनुदान १० N/A २२१५३.५ २२१५३.५ २९५३८ ७३८४५   

अन्म अनुदान - ८०७७६४०३५०६ 

             

६६९ 

ववमबन्न सॊघसॊस्थाहरु 
फाट प्राप्त अनुदान फाट 
सञ्चारन हुने माेेजना 
तथा कामयक्रभहरु   अन्म 

३११
५९ 

नेऩार 
सयकाय - 
अन्म 
अनुदान 
ऩुॊजीगत 
- नगद 
अनुदान १ N/A ० ० ३१७४.३८९ 

३१७४.३८
९   

कुर जम्भा 
१७२२९७.४

६३२ 

१९८०९३.६
६२४ 

२३२४२७.९
३२४ 

६०२८१९.
०५८   

 



निर्णय िं. ३ : 

स्थानीय सरकार संचालान ऐन २०७४ बमोजजम राजश्व परामर्श सजमजतको बैठकबाट प्रस्ताव तयार भइ नगर कायशपाजलकाको बैठकबाट 

पाररत अगामी अ.व. २०७६/०७७ का लाजग जनम्न बमोजजमको कर, दस्तुर, सेवा-र्ुल्क लगायतका ऄन्य दरहरु स्वीकृत गने जनणशय 

गररयो । 

१. बानषणक सवारी दर्ाण कर 

 १. टेम्पो, टााँगा, ररक्सा, ऄटो ररक्सा, इ-ररक्सा 

……………………………………………………………………रु.३००।— 

 नोट : नगर क्षेत्रजभत्र संचाजलत सवारी साधनहरु लाइ न.पा मा ऄजनवायश रुपमा दताश गनश लगाईने । सोको लागी महाकाली ऄन्चल 

यातायात व्यबस्था कायाशलय  महने्रनगर लाइ सहयोगका लागी ऄनुरोध गने ।  

२.पटके ब्यवसायकर ( दैनिक ) 

१.  प्रत्येक ऄस्थायी टहरा र 

फडबाट…………………………………………………………………………………………..रु.१०।— 

२.  न.पा. ले तोकेको ठाईंमा तक्ता खाट अजद राखी ठाईं ओगटी ब्यवसाय गनेलाइ……………………..रु.१०।— 

३.  तरकारी राखी ठाईं ओगटी ब्यवसाय 

गनेलाइ………………………………………………………………………रु.१०।— 

४. सब्जीमण्डीजभत्र फलफूल तथा तरकारी राखी ठाईं ओगटी ब्यवसाय गनेलाइ……………………………..रु.१०।— 

५. ठेलागाडीबाट एक ठाईबाट अको ठाईंमा सानश सजकने फलफूलका ठेलाबाट………....…………………….रु.१०।– 

६.  तरकारीका ठेलावाट...........................................................................................................रु.१०।— 

७.  आन्जनद्रारा फलफूलको रस र ईखकुो रस बेच्ने ब्यवसायवाट.................................................रु.२०।— 

८. हातले चलाईने मेजसनबाट फलफूल,र ईखकुो रस बेच्ने ब्यवसाय चाट,वदाम जवजि.......................रु.२०।–  

९. D- Freezer मा जवरे्ष अआस्िीम राखी गररने व्यबसाय गने बाट ..........................................रु.२०।– 

१०. मेनरोडको छेई छाईमा रेजडमेट कपडा राखी जबिी व्यवसाय गने.............................................रु.२५।– 

 

३. व्यवसाय कर 

क. बेदकोट नगरपाजलका मखु्य वजार केन्र र सो अर्पार्का क्षेत्रमा रहकेा ऄस्थायी टहरा र फडबाट  जनम्नानुसार बाजषशक 

ब्यवसायकर जलने । 

१. खाना खाने होटल र लज ....................................................................................रु.१२००।— 

२. जचया नास्ता होटल..............................................................................................रु.८००।— 

३. खरुा ऄन्य पसल.................................................................................................रु.८००।— 

 

ख. बेदकोट नगरपाजलका मखु्य वजार केन्र  वाहके ऄन्य ग्राजमण ठाईंमा  टहरा र फडबाट जनम्नानुसार बाजषशक ब्यवसायकर जलने जनणशय 

गररयो । 



१. जचया नास्ता होटल...............................................................................................रु.५००।— 

२. जकराना पसल .....................................................................................................रु.८००।— 

३. खाना खाने होटल ...............................................................................................रु.८००।— 

४. जमठाइ पसल ......................................................................................................रु.८००।— 

५. रेडीमेड कपडा पसल ............................................................................................रु.१५००।— 

 

नोट :-  खलु्ला स्थानमा ब्यापार गने र नगरपाजलका क्षेत्र जभत्र टहरा,फडमा व्यापार व्यवसाय संचालन गदाश बातावरण प्रदषुण हुने  एवं 

यातायातको अवत जावतमा ऄसर पने कुरा न.पा.लाइ लागेमा त्यस्तो स्थानमा सो व्यापार व्यवसाय गनश नगरपाजलकाले  प्रजतबन्ध 

लगाईन सक्नेछ । 

ग. बेदकोट नगरपाजलका जभत्रका  मसेुपानी, गाईजज, घोसुशवा, बगून, छेला, चौधर नदी वाट ढंुगा, वालवुा, जगट्टी, आटा, माटोको ओसार 

पसार गने साधन तथा ऄन्य सवारी साधनमा अ.व. २०७६।०७७ मा तपजसल बमोजजमको सडक सेवा र्ुल्क प्रजत जिप  लागू गने 

जनणशय गररयो  । 

८ घनजमटर भन्दा माथी प्रजत जिप.................................................................................रु.९०। 

८ घनजमटर सम्म जटप्पर प्रजत जिप ..............................................................................रु.८०।  

िक  प्रजत जिप .......................................................................................................रु.७०।  

िेक्टर प्रजत जिप .......................................................................................................रु.६०।  

भाडाको बस  .......................................................................................................रु.४०।  

भाडाको जजप..............................................................................................................रु.३०। 

नोट— सरकारको स्वाजमत्वमा रहकेा जनुसकैु सवारीसाधन र जवद्यालय प्रयोजनका School Bus हरुमा सडक सेवा र्ुल्क लाग्ने छैन । 

४. क) पयणटकीय होटलको व्यवसाय निम्िािुसार नलिे 

पांच तारे होटल..........................................................................................................रु. ३५,०००/- 

चार तारे होटल..........................................................................................................रु. २५,०००/- 

तीन तारे होटल..........................................................................................................रु. २०,०००/- 

दइु तारे होटल............................................................................................................रु. १५,०००/- 

एक तारे होटल...........................................................................................................रु. १०,०००/- 

 

ख) होटलहरु ( जबको  खोली मजदरा जविी  गने समेत ) मा जनम्नानुसारको बाजषशक ब्यवसायकर जलने 

१. क शे्रणीको होटल ................................................................................................रु.८०००/- 

२. ख शे्रणीको होटल ................................................................................................रु.७०००/- 

३. ग शे्रणीको होटल ................................................................................................रु.५०००/- 

४.घ शे्रणीको होटल ..................................................................................................रु.२५००/- 

५. होटलले क्याजसनो संचालन गरेमा ..........................................................................रु.२००००/- 

६. दोहरी सांझ एण्ड रेषु्टरेन्ट ....................................................................................रु.१२०००/- 



नोट :- होटलको शे्रणी वजगशकरणका अधारहरु नतोजकएको भए होटलमा  लज /गेष्ठहाईस/रेषु्टरा समेको व्यवस्था भए वेड सख्या ,लज 

सख्या,रेषु्टराको स्तर ,सवारर साधन पाजकश ङ्ग सजुवधा , होटल रहकेो स्थान ,ईपलव्ध  सेवा सजुवधा समेतलाइ अधार  माजन  जनजित 

मापदण्ड जनधाशरण गरर होटलको शे्रणी जनधाशरण गररनेछ ।  यस प्रयोजनका लाजग व्यवसाय संग सम्वजन्धत संघसस्था र जनकायका 

प्रजतजनजधीहरु समेत संलग्न कायश समहु गठन गरर शे्रणी जनधाशरण गनश सजकनेछ । 

 

ख. रेषु्टरा, हलवाइ, जचया पसलमा बाजषशक ब्यवसायकर जनम्नानुसार जलने जनणशय गररयो  । 

१.  जमठाआ पसल ( ठुलो )............................................................................................रु.१५००/- 

२.  जचया,चाईजमन जस्ता र्ाकाहारी नास्ता समेतको जमठाआको पसल..................................रु.१०००/- 

३.  ग्राजमण क्षेत्रका जचया,चाईजमन जस्ता र्ाकाहारी नास्ता र जमठाआको पसल......................रु.५००/- 

४.  जचया र सामान्य नास्ताका पर्ल ............................................................................रु.३००/- 

५.  जचया र सामान्य नास्ता मात्रको पसल ( ग्राजमण क्षेत्र ).........................................................रु.२००/- 

 

५. व्यापाररक बस्रु् 

क. पेिोजलयम पदाथशको व्यवसायमा जनम्नानुसारको बाजषशक व्यवसायकर जलने जनणशय गररयो  । 

 १. पेिोल, जडजल र मट्टीतेल र लजुिकेन्ट जवजि  पसल....................................................रु.७,०००। 

 २. मटृीतेल मात्रको जबिी पसल...................................................................................रु.४,०००। 

नोट :- पेिोजलयम पदाथशको जडपोका लाजग नयां ऄनुमजत जदंदा बजार क्षेत्र देजख बाजहर हुनु पने  व्यवस्था जमलाइनेछ  । 

 

 

 

६ . जनम्नानुसार ब्यवसायमा बाजषशक ब्यवसाय कर जलने जनणशय गररयो । 

१. चरुोट,जबडीजन्य धमु्रपान एजेन्सी ..............................................................................रु.३०००। 

२. साबुन एजेन्सी .......................................................................................................रु.२,०००। 

३. जबस्कुट एजेन्सी .....................................................................................................रु.२,०००। 

४. टायर एजेन्सी  ......................................................................................................रु.३,०००। 

५. प्लाजष्टक भांडा अजदको एजेन्सी ..............................................................................रु.२,५००। 

६. चाईचाई एजेन्सी  ..................................................................................................रु.२,०००। 

७.  एजेन्सीमा थप प्रजत एजेन्सीको ..............................................................................रु.१०००। 

८. स्वदेर्ी,जबदेर्ी कपडा तथा ऄन्य सामानको थोक पसल...............................................रु.२०००। 

९. इलेक्िोजनक पसल ...............................................................................................रु.१५००। 

१०. स्वदेर्ी जबदेर्ी तयारी फैजन्स कपडा पसल .............................................................रु.१५००। 

११.  श्रृंगारको सामानको  पसल .................................................................................रु.१०००। 

१२. स्टेसनरर व्यवसाय पसल  ............................... ....................................................रु.१५००।  



१३. साआकल जबिी पसल ...........................................................................................रु.३०००। 

१४. मोटर साआकलको एजेन्सी तथा सजभशस सेन्टर समेत.................................................रु.५०००। 

१५. मोटरसाआजकल एक्सचेञ्ज गने व्यवसाय..................................................................रु.३०००। 

१६. साधारण कपडा पसल...........................................................................................रु.८००। 

१७. मोवाइल सेट जविी पर्ल......................................................................................रु.१५००। 

१८. मोटरसाआकल पाटसश जबिी पसल ..........................................................................रु.१५००।  

१९. बस,िक, जजप,टयाक्टर  जबिी पसल तथा सजभशस सेन्टर समेत..................................रु.१२०००। 

२०. वस,िक,जजप,टयाक्टर पाटशसको जवजि पर्ल............................................................रु.५०००।              

२१. नाप तौलको ढक तराज ुजबिी पसल......................................................................रु.१०००। 

२२. भाडा वतशन पर्ल    .........................................................................................रु.१०००। 

२३. प्लाष्टीकको भाडा वतशन जबिी पसल ....................................................................रु.५००। 

२४. कृजष कायशका लागी सानो पावर जटलर एजेन्सी ......................................................रु २०००। 

२५. इलेजक्िक  ररक्सा एजेन्सी  ..................................................................................रु १५००। 

२६. कम्प्यटुर जवजि पर्ल..........................................................................................रु ३०००। 

२७. स्टेसनरर र छापाखाना समेतको  पर्ल..................................................................रु.२०००। 

२८. पजत्रका मात्राको पर्ल..........................................................................................रु.२००। 

 

७. निमाणर् सामग्री ,हार्णबेयर, नससा फे्रम, नबदु्यर् समाि नबक्री पसलमा निम्िािुसार बानषणक व्यवसाय कर नलिे निर्णय 

गररयो  । 

१. हाडशबेयर पसल.......................................................................................................रु.२०००।— 

२. जससा तथा जससा फे्रम पसल ..................................................................................रु.१,०००।— 

३. जबद्यतु सामग्री र इलेक्िेक सामानका पर्ल ............................................................रु.२,०००।— 

४. पेन्ट मात्रको पसल ...............................................................................................रु.२,०००।– 

८. नकरािा पसलमा निम्िािुसार बानषणक ब्यवसाय कर नलिे निर्णय गररयो । 

१. जकराना पसल  ....................................................................................................रु. ८००।— 

२. जकराना पसल (खोका छाप्रा)....................................................................................रु. ५००।— 

 

९. खाद्यान्ि खररद नबक्री पसलमा निम्िािुसार बानषणक ब्यवसायकर नलिे निर्णय गररयो । 

१. बाजारमा गद्दी राखी गोदाम गने ब्यवसाय ............................................................रु.५०००।— 

२. फुटकर खाद्मान खररद जबिी ब्यवसाय  ................................................................रु.२,५००।— 

३. गल्ला खररद गोदाम राख्ने व्यवसाय (हाआवे भन्दा १०० जम.टाढा...................................रु.२,०००।— 

 

१०. निम्िािुसारका ब्यवसायमा बानषणक ब्यवसाय कर निम्िािुसार नलिे निर्णय गररयो । 

१. टेजलजभजन लगायत इलेक्िोजनक सामानको पसल ...................................................रु.२५००।— 

२. जडस लाआनको केबुल ब्यवसाय  ............................................................................रु.५०००।— 

३. काठ मात्रको फजनशचर जबिी ब्यवसाय....................................................................रु.१०००।— 

४. काठ समेत ऄन्य प्रकारका सोफासेट, दराज र फजनशचर जबिी पसल...........................रु.२०००।—  

५. छाला जतु्ता एवं ऄन्य प्रकारका जतुा पसल ..........................................................रु.१५००।— 

६. मजदरा होलसेल पसलमा  ..................................................................................रु.७०००।— 

७.मावशल/स्लेट मात्रको पसल ................................................................................रु.३०००।–    



८. मल खाद जबई जवजन र जकटनाटक ओषधी जबिी पसल ........................................रु.१५००।– 

९. तरकारी पसल...................................................................................................रु.५००।– 

१०. जसरक डसना वनाईने पर्ल .............................................................................रु.८००।— 

 

११. उत्पादिमुलक उद्योगमा 

क  उद्योग कारखािा र्था उद्योगहरु वाट निम्िािुसारको बानषणक ब्यवसाय कर नलिे निर्णय गररयो । 

१. सजुतश,गटुखा तथा सजुतशजन्य पदाथशका ईद्योग.........................................................रु.७०००।–             

२. चावल,तेल,जपठो,दाल, सेलरजमल ..........................................................................रु.७०००।— 

३. चावल,तेल,जपठो,दाल, सेलरजमल ( ग्राजमण क्षेत्र ) ..................................................रु.२५००।— 

४. ग्राजमण क्षेत्रमा पम्पसेटबाट चल्ने जमल................................................................रु.१००० ।—    

५. काठ जचरान जमल  ..........................................................................................रु.७५००।— 

६. फजनशचर/काठ जचरान सःजमल  ..........................................................................रु.८०००।— 

७. जसमेण्ट रोडी र बालवुा प्रयोग गरी हयमूपाइप, जपलरपोल अजद बनाईने ईद्योग.........रु.९०००।— 

८. जसमेण्ट रोडी,बालवुा प्रयोग गरर ररङ,खटुा,ब्लक,गमला अदी बनाईने ईद्योग.............रु.५५००।— 

९. प्लाआईडको कच्चा पदाथश ईत्पादन गने ईद्योग (भेजनयर).......................................रु.७०००।— 

१०.पाईरोटी, सपशत, तथा पापड बनाईने ईद्योग...........................................................रु.१०००।— 

११. गारमेन्ट तयारी पोर्ाक ईद्योग........................................................................रु.२५००।– 

१२. जफक्स  जचम्नीको इटा भट्टा ईद्योग................................................................रु.२०,०००।— 

१३. भसेु इटा भट्टा ईद्योग...................................................................................रु.७,०००।— 

१४. दइु जचम्नीको इटा भट्टा ईद्योग......................................................................रु.२०,०००।— 

१५. खप्टा टायल भटृा ईद्योग................................................................................रु ८,०००।— 

१६. अयसजिम बरफ ईत्पादन ईद्योग.....................................................................रु.२०००।— 

१७. मोमबत्ती ईत्पादन ईद्योग.................................................................................रु.१०००।—   

१८. साबुन सोडा ईत्पादन ईद्योग............................................................................रु १०००।– 

१९. चकलेट,टौजफ ईत्पादन ईद्योग...........................................................................रु.१०००।— 

२०. चाईजमन ईत्पादन ईद्योग................................................................................रु.१०००।— 

२१. छालाका जतु्ता चप्पल बनाईने ईद्योग................................................................रु.१०००।—    

२२. जटनका फजनशचर, सोफा, दराज बनाईने ईद्योग......................................................रु.५०००।— 

२३. काठको फजनशचर, सोफा, दराज बनाईने ईद्योग......................................................रु.५०००।— 

२४. वयलगाडा बनाईने ईद्योग................................................................................रु.१२००।— 

२५. काठको जगलास,ठेकी,बनाईने ईद्योग..................................................................रु.१,०००।—    

२६. भााँडा बतशन बनाईने ईद्योग..............................................................................रु.१,०००।— 

२७. गलैचा, होजजयरी ईद्योग...................................................................................रु.१,२००।—    

२८. ऄगरबत्ती ईद्योग.............................................................................................रु.७००। –  

२९. नमकीन, दालमोट अजद बनाईने ईद्योग .............................................................रु.१ ,०००।–                          

३०. खाना पकाईने एलजप गेस जफल गने ईद्योग........................................................रु.७,०००।— 

३१. जस्टलका फजनशचर वनाईने ईद्योग........................................................................रु.५,०००।– 

३२. जग्रल/सटर वनाईने ईद्योग..................................................................................रु.३,०००।– 

३३. सोलर पालर व्यवसाय ईद्योग..............................................................................रु.४,०००।– 

३४. स्टोन िेसर........................................................................................................रु.३५,०००।– 



३५. जचईरा जमल........................................................................................................रु.३,०००।– 

३६. कत्था ईद्योग.....................................................................................................रु.१०,०००।–   

३७. ग्यास प्लान्ट ईद्योग...........................................................................................रु.५०,०००।– 

३८. ऄस्थायी स्टोन िसर ईद्योग ………………………………………………………रु. २०,००० |- 

 

नोट :-  माजथ जस.न.१२ ,१३,१४ र १५ वातावारण संग सम्वजन्धत ईद्योगहरुवाट वाजषशक २०००।०० का दरले थप पयाशवरण र्ुल्क 

जलने र सो रकमलाइ पयाशवरण संरक्षण कोषमा जम्मा गने र कायशजवधी तयार गरर पयाशवरण संरक्षणमा खचश गने  जनणशय गररयो । 

 

(ख) ममशत सम्भार सेवा सम्वन्धी  जनम्नानुसारका ब्यवसायमा बाजषशक ब्यवसाय कर जनम्नानुसार जलने जनणशय गररयो । 

१. बस,ट्क,जजप,टयाक्टर ममशत पसल..........................................................................रु.२५००।– 

२. मोटर साइकल ममशत पसल....................................................................................रु.२०००।— 

३. कम्प्यटूर ममशत पसल...........................................................................................रु.१०००।–     

४. ररक्सा साइकल ममशत पसल   .............................................................................रु.५००।—     

५. ब्यािी चाजश समेतको पसल ..................................................................................रु.१०००।— 

६. खराद मजसन पसल   ....................................................... ................................रु.१०००।— 

७. गेस जसलेण्डर जबिी पसल.....................................................................................रु.१०००।— 

८.घजड ममशत पसल ..................................................................................................रु.५००।— 

९. जट.भी.,जभ.जस.अर,जभ.जस.जप,रेडीयो ममशत पसल.........................................................रु.१०००।— 

१०. रेजडयो ममशत पसल..............................................................................................रु.५००।— 

११. छाता,टचश,गेस र जसलाइ मजसन ममशत पसल ..........................................................रु.३००।—    

१२. जबद्यतु सामग्री, मोटर, पंखा र टेजलफोन समेतको ममशत पसल  ................................रु.१०००।— 

१३. खोकामा जतु्ता चप्पल ममशत गने .......................................................................रु.२००।– 

१४. सटररङ ब्यवसाय पसलमा .................................................................................रु.२०००।— 

१५. टायर ममशत पसल............................................................................................रु.१०००।— 

         

(ग) जबरे्ष परामर्श तथा सामाजजक पररचालन सम्वन्धी संस्था, ब्यवसाय सेवामा कर जनम्नानुसार जलने जनणशय गररयो । 

१. रु २० लाख  सम्मको व्यवसायमा  ....................................................................रु.१५००।–     

२. रु १ करोड सम्मको व्यवसायमा .........................................................................रु.२५००।–     

३. रु १ करोड भन्दा माजथको व्यवसायमा ................................................................रु.३०००।–     

१२. स्वास््य सेवा/व्यवसाय संग सम्वजन्धत संस्था तथा व्यजक्तबाट जनम्नानुसारको वाजषशक व्यवसाय/सेवा कर जलने जनणशय गररयो । 

१.औषधी थोक जविेता............................................................................................रु.४०००।                                         

२. दन्त जचजकत्सालय ............................................................................................रु.२०००।— 

३. औषजध जबजि पसल ..........................................................................................रु.१५००।— 

४. क. जचजकत्सक.................................................. ................................................रु.१५००। — 

   ख. पर्ु जचजकत्सक........................................... ...............................................रु.१०००।  

   ग. कजबराज, बैद्य ............................................................................................रु १०००।—  

   घ. दन्त जचजकत्सक............................................................................................रु.१०००।–                                                    

५. पर्ु औषधालय पसल..........................................................................................रु.१०००।— 



६. चस्मा जवजि पर्ल ............................................................................................रु.१०००।– 

७. नजसशङ्ग होम , जनजी ऄस्पताल  ..........................................................................रु.५०००।– 

८. जफजजयो थेरापी  ................................................................................................रु.१५००– 

९. ल्याव परीक्षण सेवा ............................................................................................रु.१५००।– 

१०. ऄल्िा साईण्ड एक्सरे सेवा..................................................................................रु.१५००।– 

१३ . जनजी कानून ब्यवसायी, जवमा एजेन्ट, इजन्जजनयररंग सेवा लगायतका  जनम्न व्यवसाय संचालन गने व्यजक्त तथा जनकायवाट 

जनम्नानुसारको बाजषशक ब्यवसायकर जलने जनणशय गररयो । 

१. बररष्ठ ऄजधबक्ता  ........................................................................................... रु.१५००।— 

२. ऄजधबक्ता  .......................  .............................................................................रु.१२००।— 

३. ऄजभबक्ता........................... ..............................................................................रु.१०००।— 

४. ऄजभकताश र लेखनदास  ......................................................................................रु. ५००।— 

५. जबमा एजेन्ट व्यबसाय.........................................................................................रु. १०००।–  

६. ऄनुसन्धान तथा परामर्शदाता ..............................................................................रु.३०००।— 

७. जसप तथा व्यवसाय प्रवधशन सेवा केन्र...................................................................रु.१०००। 

८. कृजष जवरे्षज्ञ ....................................................................................................रु.१५००। 

९. वातावरण जवरे्षज्ञ .............................................................................................रु १५००। 

१०.अयकर,म.ुऄ.कर र लेखा सम्वजन्ध सेवा प्रदान गने ...............................................रु.१०००।– 

११. कम्प्यटुर एनाजलजसष्ट र प्रोग्रामर  ....................................................................रु.१५००।– 

१२. भाषा ऄनुवादक ..............................................................................................रु.५००।– 

१३. इजन्जजनयररङ परामर्श सेवा   ..........................................................................रु.२५००।– 

१४. सभेयर .........................................................................................................रु.५००।– 

१५. रे्यर दलाल ..................................................................................................रु.१०००।– 

१६. नोटरी पजव्लक व्यवसाय .................................................................................रु.१५००।– 

१४. म.ले.प.बाट लाइसेन्स प्राप्त ऄजडटरवाट जनम्नानुसार वाजषशक ब्यवसायकर जलने जनणशय गररयो  । 

१. क शे्रणीको ऄजडटरबाट ......................................................................................रु.२५००।—    

२. ख शे्रणीको ऄजडटरबाट.......................................................................................रु.२०००।—   

३. ग शे्रणीको ऄजडटरबाट......................................................................................रु.१५००।—    

४.घ शे्रणीको ऄजडटरबाट   .....................................................................................रु.१२००।—       

१५. सामान ढुवाजन कम्पनी (िान्सपोटश) वाट वाजषशक व्यवसाय कर  .............................रु.३०००।— 

१६. कृजष सेवा  ब्यवसायमा बाजषशक ब्यवसायकर जनम्नानुसार जलने जनणशय गररयो । 

१. कुखरुा पालन ............................................................................                   .......................रु.१०००।— 

२. बंगुर पालन .....................................................................................................रु.१०००।         

३. व्यवसाजयक कृषी ईत्पादन   .............................................................................रु.५००।— 

४.बोटजबरुवा ईत्पादन गने तथा बेचजबखन ( नसशरी )  ...............................................रु.५००।—   

५.माछापालन व्यवसाय ..........................................................................................रु.१०००।— 

१७.  ऄन्य सेवा  

  देहायका ऄन्य सेवा व्यवसायहरुवाट जनम्नानुसारको वाजषशक व्यवसाय कर जलने जनणशय गररयो  

 क. जनम्नानुसारका ब्यवसायमा बाजषशक ब्यवसाय कर जनम्नानुसार जलने जनणशय गररयो । 

१. भन्सार एजेन्ट  ..............................................................................................रु.१५००।— 

२. ऄडशर सप्लायसश     ........................................................................................रु.१५००।— 



३. खजस,बोका लगायत मास ुजबिी पसलमा   .........................................................रु.१०००।— 

४. बंगुर सुाँगर मास ुपसलमा .................................................................................रु.१०००।— 

५. माछा मात्रको पसलमा .....................................................................................रु.१०००।— 

६. कुखरुा मात्रका मास ुपसलमा ........................................................ ..................रु.१००० ।— 

७. खजस,बोका लगायतका मास ुजबिी पसल ( ग्राजमण )   .......................................रु.५००।— 

८. बंगुर सुाँगर मास ुपसल ( ग्रामजण ).....................................................................रु.५००।— 

९. कुखरुा मात्रको मास ुपसल ( ग्रामजण )................................................................रु.५०० ।— 

१०.माछा पसलमा ( ग्राजमण )................................................................................रु.५००।— 

११. रााँगा मास ुपसल ...........................................................................................रु.१०००। — 

१२. पान,जबडी पर्ल...............................................................................................रु.५००।—  

१३. फलफूल ,तरकारी जबिी पसलमा .....................................................................रु.१०००।—    

१४. हजाम पसल (ठुलोमा तीन जसटभन्दा वढी भएको) ................................................रु.१०००।— 

१५. हजाम पसल साना  ........................................................................................रु.५००।— 

१६. ब्यटूी पालशरमा ................................................................................................रु.५००।— 

१७. मसाज र पालशर पसल.......................................................................................रु.१०००।— 

१८. मेररज ब्यरुो ( जवबाह गराईने संस्था )................................................................रु.१०००।— 

२२.जर्त भण्डार व्यवसाय संचालन ..........................................................................रु.५०००। 

२३.जसलाइ पसल  

क) दइु जसलाइ मेजसन सम्मको पसल .....................................................................रु.१०००।– 

ख) दइु जसलाइ मेजसन देजख ५ जसलाइ मेजसन  सम्मको पर्ल.....................................रु.१३००|- 

ग) ५ जसलाइ मेजसन देजख माजथ सम्मको पर्ल..........................................................रु.१५००।- 

२४. जनजी टेलीफोन व्यबसाय ..................................................................................रु.१५००।- 

२५.जजम सेन्टर व्यवसाय ........................................................................................रु.१०००।– 

२६.कपडा धनेु पसल साधारण ..................................................................................रु.५००।— 

२७.ड्राइजक्लन मेजसन सजहत भएको कपडा धनेु पसल.....................................................रु.१०००।— 

२८.सनुचादी जबिी तथा गर गहना बनाईने पसल  .......................................................रु.३५००।— 

२९.सनुचादी गहना मात्र बनाईने पसल ........................................................................रु.२०००।— 

३०.कलर ल्याब सजहतको फोटो स्टुजडयो   ...................................................................रु.१५००।— 

३१.सबै जकजसमको श्रगृार पसल....................................................................................रु १५००।— 

३२.चरुा पोतेको मात्र श्रृंगार पसल  ..............................................................................रु.१५००।— 

३३.साइन बोडश बनाईने पेन्टीङ सेवा .............................................................................रु.१०००।—    

३४.फोटोकपी पसल.....................................................................................................रु.१०००।— 

३५. जग्रजसङ्ग व्यबसाय ..............................................................................................रु.१०००।– 

३६. घर जग्गा खररद जबिी व्यवसाय............................................................................रु.३५००।– 

३७.ऄनलाआन सेवा व्यवसाय  ......................................................................................रु.१५००। – 

३८. गेम क्लव व्यवसय...............................................................................................रु १०००।– 

 

 



१८.  जर्क्षा सेवा 

(क) जनम्नानुसारका ब्यवसायमा बाजषशक ब्यवसायकर जनम्नानुसार जलन (संस्थागत) बाहके जसफाररस गने जनणशय गररयो । 

१. मन्टेश्वरी..............................................................................................................रु.१००० 

अधारभतू तह  (कक्षा ३ सम्म संचालन भएको)....................................................... रु.२०००। – 

अधारभतू तह  (कक्षा ४ देजख ८ सम्म संचालन भएको).............................................रु.२५००। – 

माध्यजमक तह (कक्षा ९ देजख १२ सम्म संचालन भएको)................................................रु.४०००।– 

क्याम्पस ..................................................................................................................रु.६०००।– 

२. व्यवसायीको सीप जवकास सम्वन्धी प्राजबजधक जर्क्षालय ...........................................रु.३,०००।— 

३. कम्प्यटूर आजन्सच्यटू  ...........................................................................................रु.१५,००।– 

४. ट्यरु्न,कोजचंग सेन्टर सेवा.....................................................................................रु.४०००।— 

५.भाषा  प्रजर्क्षण .....................................................................................................रु.१५,००।— 

६.रै्जक्षक परामसश सेवा .................................................................................................रु.१,०००।— 

ख) जनम्नानुसारका जनजज रै्जक्षक सस्थाहरु खोल्न जनम्नानुसारको  जसफाररस/दताश दस्तुर  जलन जसफाररस गने जनणशय गररयो । 

 

१.   

मन्टेश्वरी…………………………………………………………………………………………………………रु

. १०००।–  

२.  अधारभतू तह(कक्षा १ देजख ८ सम्म)……………………………………………………………….. रु.२५००।— 

३.  माध्यजमक तह (कक्षा ९ देजख १२ सम्म)

 ……………………………………………………………..रु.४५००।— 

४.  क्याम्पस 

………………………………………………………………………………………………………….रु.६००

०।— 

 

१९.  जबजत्तय सेवा : 

१. नेपाल सरकारको पूणश स्वाजमत्व रहकेो बाहके अजथशक कारोबार गने  बैक .....................................................रु.१५०००।—  

२. अजथशक कारोवार समेत गने  वैंक वाहकेका जवजत्तय कम्पजनहरु……………………………………….……रु.३०००।– 

३ .जबमा 

कम्पनी……………………………………………………………………………………………..रु.७०००।— 



४. जबदेर्ी मरुा सटही 

काईन्टर…………………………………………………………………………………………….रु.२५००।– 

५. सहकारी 

..………………………………………………………………………………………………….रु.२,०००।— 

६. रेजमटेन्स  

सेवा……..…………………………………………………………………………………………रु.२०००।– 

७. जधतोपत्र कारोवार…………………………………………………………………………………. रु.२५००।– 

 

२०.  संचार सेवा ( वाजषशक ) 

१. आमेल / आन्टरनेट व्यवसाय ...................................................................................................................रु.१५००।— 

२. कुररयर सेवा ....................................................................................................................................रु.१२००।— 

३. एस.जट.जड./अइ.एस.जट.जड/ फ्याक्स सम्वन्धी जनजज व्यवसाय ......................................................................रु.१०००।— 

४. एफ.एम. रजडयो  ...............................................................................................................................रु.२०००।–   

५. केवलु नेटवकश  सेवा संचालन सेवामा.......................................................................................................रु.८०००।– 

 

२१.बेदकोट नगरपाजलकामा दताश भएका जनमाशण ब्यवसाय ( वाजषशक ) कर जलन जसफाररस गने जनणशय गररयो । 

१. (क) शे्रणीका रजजष्टडश जनमाशण व्यवसाय ...................................................................................................रु.३०००।—    

२. (ख) शे्रणीका रजजष्टडश जनमाशण व्यवसाय ............................................................... .........................रु.२५००।— 

३. (ग) शे्रणीका रजजष्टडश जनमाशण व्यवसाजय ....................................................................................................रु.२०००।— 

४.(घ) वगश दताश/आजाजतपत्र प्रदान .............................................................................................................रु.११०००।—    

(घ) वगशको नवीकरण (ऄसोज मसान्त सम्म)..................................................................................................रु.२५००।  

(घ) वगशको नवीकरण (ऄसोज मसान्त पजछ चैत्र मसान्त सम्म दोब्बर दस्तुर समेत)...................................................रु.५०००। 

(घ) वगशको आजाजत पत्र नामसारी (हकवाला भएमा).........................................................................................रु.३०००। 

(घ) वगशको आजाजत पत्र नामसारी (हकवाला बाहके).........................................................................................रु.७०००। 

(घ) वगशको आजाजत पत्र खारेज (ऄसोज सम्म)................................................................................................रु.२५००।  

(घ) वगशको आजाजत पत्र खारेज (चैत्र सम्म).....................................................................................................रु.५०००। 

(घ) वगशको आजाजत प्रजतजलजप दस्तुर...............................................................................................................रु.५००। 

 

२२. ऄन्य व्यवसाय जनम्नानुसारका व्यवसायमा वाजषशक व्यवसायकर जनम्नानुसार जलने जनणशय गररयो । 

१. गोजलया काठ खररद जबिी ...................................................................................................................रु.५०००।— 

२. इटा ढंुगा बालवुा जगट्टी जम्मा गरी जबिी गने..............................................................................................रु.७०००।— 

३. ररचाजश काडशको थोक पसल ..................................................................................................................रु.२०००।— 

४. बैण्ड बाजा व्यवसाय............................................................................................................................रु.१५००।— 

५ लाआसेन्स  प्राप्त स्थाआ चलजचत्र हल............................................................................................................रु.२०००।— 

६. थोत्रा बोरा, रस्सीका टुिा, पुराना प्लाजष्टक चप्पल कवाड पसल......................................................................रु.२५००।— 

७  जमनरल वाटर प्लान्ट ............................................................................................................................रु.१०००।–                          

८. पम्पसेट जडलर.................................................................................................................................... रु.१२००।— 

९  डेरी फामश(  प्रर्ोधन वाहके )................................................................................................................. रु.१५००। 

१०. कोकाकोला, पेप्सी, फन्टा जचसो पेय पदाथशको ऐजेन्सी................................................................................रु.१०००।— 

११ केसर जमल ......................................................................................................................................रु.३,०००।— 



१२. केसर जमल जडपो ..............................................................................................रु.१५००।– 

१३. कपडाको थोक व्यवसाय ....................................................................................रु.१०००।— 

१४. पूल हाईस.........................................................................................................रु.१५००।- 

१५ . पर्ु खररद जवजि व्यवसाय.................................................................................रु.२०००।- 

१६.   टेन्ट हाईस सेवा..............................................................................................रु.२५००।- 

१७  डेरी ईद्योग( प्रर्ोधन सजहत ).............................................................................रु.२०००।- 

१८ ऄनुमती प्राप्त जनावरका हाड जसंगको व्यवसाय.......................................................रु.१५००। 

१९. ऄल्िा एजसड जडष्टील्ड वाटर ईत्पादन.................................................................. रु.१२००। 

 

२३. मनोरञ्जन कर 

१. ऄस्थायी लाआसेन्स जलइ जभजडयो प्रदसशन व्यावसाय संचालन( प्रजत जदन).......................रु.२२५।—                     

२  पटके जथयटर, नौटंकी, सकश स, (प्रत्येंक पटक).............................................................रु.३००।— 

३. चटक देखाईने, औषधी बेच्ने (दैजनक)........................................................................रु.५०।– 

४. ऄन्य खेल देखाईने (दैजनक)....................................................................................रु.२५।— 

५. चलजत्रत्र व्यवसाय ( वाजषशक ) .................................................................................रु.२००।– 

 

२४.  बाजषशक जवज्ञापन कर     

१. व्यवसाजयक दृजष्टकोणले प्रसार गने, साआनबोडश राख्ने, पोष्टर टांस्ने, जफल्मी पोष्टर राख्ने (प्रजत 

वगश फूट) ..................................................................................................................रु.७०।– 

२.काठ, जटन, जदवालमा (प्रजत वगशफूट) ............................................................................रु.३०।– 

३. संघ संस्था पसलको पोष्टरमा ( पटके ) ...................................................................रु.५०।–   

नोट : यस सम्वन्धी जवज्ञापन राख्ने स्थानको लाजग नगरपाजलकाको पुवश जस्वकृती जलनु पने  छ । 

 

२५ .  सम्पजत्त जग्गाको मलू्यांकन दस्तूर जनम्नानुसार जलने जनणशय गररयो । 

१. सम्पजत्त जग्गाको मलु्यांकन   

 क) रु.१ देजख १० लाख सम्म.............................................................................रु.६००। – 

 ख) रु.१० लाख देजख रु.२५ लाख सम्म................................................................रु.१५००। – 

 ग) रु.२५ लाख देजख १ करोड ५० लाख सम्म.......................................................रु.३०००। – 

 घ) रु.१ करोड ५० लाख देजख माजथ ...................................................................रु.५०००। – 

 

२६. जनम्नानुसारको जसफाररसमा जनम्न बमोजजमको दस्तुर जलने जनणशय गररयो । 

१. चौहद्दी प्रमाजणत दस्तुर  

 क) राजमागशसग जोजडएको प्रजत वगश जमटर.............................................................रु.०.६०  

 ख) राजमागश देजख ५०० जमटर सम्म .....................................................................रु.०.४०  

 ग) ग्राजमण क्षेत्रका लाजग.....................................................................................रु.०.१५                     

२. जटकट दस्तुर.............................................................................................................रु.१०।— 

३. साधारण जसफाररस.....................................................................................................रु.१००।— 

४. मदु्दा सम्बजन्ध जसफाररस ..........................................................................................रु.२००।— 

५. सजशजमन गनुश पने जसफाररसमा ...................................................................................रु.२००।— 

६. कृजष ईद्योगको जसफाररसमा ......................................................................................रु.२५०।–                    



७. .साना ईद्योगको  जसफाररसमा ..................................................................................रु.५००।— 

८. मझौला ईद्योगको जसफाररसमा ..................................................................................रु.१०००।– 

९. ठूला ईद्योगको जसफाररसमा ......................................................................................रु.१०,०००।– 

१०.नागररकता फाराम  ..................................................................................................रु.२०।— 

११. वंर्जको नाताले नागररकता जसफाररस  .....................................................................रु.१००।—    

१२. जन्मजसद्ध नाताले नागररकता जसफररस.....................................................................रु.१०००।— 

१३. वैवाजहक ऄंजगकृत नागररकता जसफाररस......................................................................रु.२०००।—    

१४. ऄंगीकृत नागररकता जसफाररस...................................................................................रु.३०००।— 

१५. घटना दताश (कानुनले जलनु पने ऄवस्थामा).................................................................रु.१००।– 

१६. ऄंगे्रजीमा गररने बसोबास, जन्म ,मतृ्य,ुजववाह ,ऄजववाजहत,नाता  प्रमाजणत दस्तुर..............रु.३००।– 

१७. प्रजतजलपी प्रमाजणत दस्तुर.........................................................................................रु.५०।–    

१८. बसोबास प्रमाजणत दस्तुर..........................................................................................रु.२००।— 

१९.ऄस्थायी बसोबास प्रमाजणत दस्तुर..............................................................................रु.२००।— 

२०.टेक्टरको भंसार छुट सम्बन्धी जसफाररस......................................................................रु.१०००।— 

२४. पम्पसेटको भंसार छुट सम्बन्धी जसफाररस.................................................................रु.२००।— 

२५ चारा काटने मजसनको भन्सार छुट सम्बन्धी जसफाररसमा.............................................रु.१२५।— 

२६. जबद्यतु जडानको जसफाररस.....................................................................................रु.१५०।— 

२७.जवद्यतु जडानको जसफाररर् (संस्थागत).................................................................... रु.५००।– 

२७. कृजष औजार सम्बजन्ध भन्सार छुट जसफारजस............................................................रु.२५०।— 

२८. टेलीफोन नामसारी जसफारीस दस्तुर.........................................................................रु.१५०।— 

२९. खानेपानी धारा जडान जसफाररस..............................................................................रु.१५०।— 

३० मजदरा जडलरजसप/पसल संचालन जसफाररस.................................................................रु.५१००।— 

३१. सावशजजनक टेजलफोन जसफाररस ...............................................................................रु.१५०।— 

३२. संचार व्यवसायको जसफाररस  ................................................................................रु.२५०।-  

३३. व्यवसायको नामसारी/ठाईाँसारर दस्तुर.........................................................................रु.५५०। 

३४. गैर सरकारी संघ संस्था क्लब तथा सजमजत अदी जसफारीसमा ..........................................रु.१०००।— 

३५. नाता प्रमाजणत लयायत घटना दताश मचुलु्का गनुश पने भए प्रत्येक सजजशमनको लाजग………......रु.३००।– 

३६. होम स्टे................................................................................................................रु.३००।– 

२७. न.पा. क्षेत्रमा जवद्यतु पोल जडान गरे वाफत ने. जव. प्रा.बाट प्रजत पोल ..................................रु.१५।— 

 

िान्सफश मरको प्रजतवगशफुट रु. ८।— का दरले वाजषशक र्ूल्क जलने । जवद्यतु तार प्रजत जमटर रु. ०.०१ पैसा जलने । 

२८. नेपाल खानेपानी संस्थानले पाआप लाइन जबछाए वाफत प्रजत जमटर रु. ०.५ पैसाका दरले माजसक सेवा र्ूल्क जलने जनणशय गररयो । 

२९. केवलु ,जडस लाइनको प्रजत जमटर रु.०.२ पैसा माजसक जलने जनणशय गररयो । 

३०. नेपाल दरु संचार संस्थानले टेजलफोन लाइन तानेकोमा प्रजत पोल वाजषशक रु. १०।- केवल तारको प्रजत   जमटर ०.२५ पैसा –  

माजसक र टेजलफोन क्याजवनेट बक्सको प्रजत बक्स रु. २ ।- माजसक र्ूल्क जलने जनणशय गररयो । 

३१. क) जग्गा खररद जबिीको घर बाटो प्रमाजणतमा  महने्रराजमागश संग जोजडएको प्रजत जकत्ताको रु.२०००।– (थप   जकत्ता भएमा प्रजत 

जकत्ता ३००।– दरले थप गने जनणशय गररयो  ) 

   ख) माजथ जस.न. क मा ईल्लेजखत  वाहके ऄन्य क्षेत्रको जग्गा खररद जविीको घर वाटो प्रमाजणत दस्तुर  रु.१०००।–  (थप जकत्ता  

भएमा प्रजत जकत्ता १००।०० दरले थप) 



   ग) माजथ जस.नं.क ख मा ईल्लेजखत बाहके ग्राजमण क्षेत्रमा घर जग्गा खररद जबिीको घर बाटो नभएको प्रमाजणत जसफाररस दस्तुर  

रु.५०० र (थप जकत्ता भएमा प्रजत रु.१०० का दरले थप) 

   घ) ऄर्बण्डा, बकसपत्रको घर बाटो  प्रमाजणत घर बाटो प्रमाजणतमा  महने्रराजमागश संग जोजडएको प्रजत  

      जकत्ताको .रु.७५०।– (थप जकत्ता भएमा प्रजत जकत्ता १५०।०० दरले थप) 

   ङ) ऄर्बण्डा , बकसपत्रको घर बाटो  प्रमाजणत घर बाटो प्रमाजणतमा  माजथ जस.न. ग मा ईल्लेजखत  

      वाहके ऄन्य क्षेत्रको जकत्ताको .रु.५००।– (थप जकत्ता भएमा प्रजत जकत्ता १००।०० दरले थप  ) 

नोट : क) प्राकृजतक प्रकोपमा परेका, ऄनाथ, ऄर्क्त, ऄपांगता भएका  व्यजक्तहरुले सो सम्वन्धी व्यहोराको  जसफाररर् माग गरेमा 

जसफाररर् दस्तुर लाग्ने छैन । 

      ख) जेष्ठ नागररक, ऄपांग  एकल मजहला पररवार र र्जहद पररवार सदस्यहरुको सामाजजक सरुक्षा सम्बजन्ध  

      जनवेदनमा जनवेदन दस्तुर लाग्ने छैन ।                                 

३२.  खानेपानी धारा जडान र्ूल्क 

 १. कच्ची तथा  ग्राआभेल सडक र फुटपाथ काटी धारा जडान गनुश पनेमा   रु.६००। — 

 २. सडक नकाटनु पने जसफाररसमा                   रु.२००। – 

नोट :– पक्की सडक र फुटपाथ काटनु  पनेमा सो कायश गनशमा लाग्ने सम्पुणश खचश ल.इ. ऄनुसारको रकम  सम्बजन्धत  व्यजक्त  बाट धरौजट 

जलइ ऄनुमती जदने  र सम्वन्धीत व्याजक्तले ममशत गरेमा मात्र धरौटी जफताश गनश  

       पने । 

३३. नक्सापास भइ घर बनाईंदा पाईने सहुजलयत काठ सम्बजन्ध जसफाररस ....................................रु.५००।—   

३४. नगर क्षेत्रजभत्र कुनै घर,गोदाम,पसल,ग्यारेज,कारखाना,घरजग्गामा टहरा, पोखरी, जमल अदी बहालमा        जदएकोमा जदएको 

बहाल रकमको १२ प्रजतर्तका दरले बहाल कर लाग्नेछ । 

 

३५. घर नक्सा पासमा जनम्नानुसार दस्तुर जलने । 

१. बेदकोट नगरपाजलकाको मखु्य बजार क्षेत्रको ५०० जमटर दायााँ वायााँ अवाजसय प्रयोजनका लाजग जनमाशण हुने घरको प्रजत 

वगशफूट...............................................................................................................................रु.४।— 

२. बेदकोट नगरपाजलका जभत्र राजमागश साँग जोजडएको स्थानमा व्यवासाजयक प्रयोजनका लाजग जनमाशण हुने प्रजत 

वगशफूट................................................................................................................................रु.६।–            

३. १ र २ मा ईल्लेजखत स्थान वाहके  ऄन्य स्थानमा जनमाशण हुने घरको प्रजत वगश फुट...... ………................रु. ३।– 

४. नक्सा पासको जनवेदन जकताव................................................................................................रु.५००। 

५. नक्सा नामसारी दस्तुर.........................................................................................................रु.५००। 

६. नक्साको प्रजतलीपी प्रमाजणत दस्तुर............................................................................................रु.५००। 

७. नक्सा पासको प्रमाण पत्रको प्रजतलीपी दस्तुर ........................................................................... रु.२५०। 

८. संजन्ध सपशन सम्वन्धी सावशजजनक सचूना प्रकासन वाफत दस्तुर रु ..............................................रु.२००। 

 

३६.     सम्पजत्त कर स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यबस्था ऄनुरुप प्रजत हजार रुपैयामा १० पैसा को दरले सम्पजत्त कर 

लगाईने जनणशय पाररत गररयो । (यस प्रयोजनका लाजग घर र घरले चचेको जग्गाको दोब्बर क्षेत्रफल सम्ममा सम्पजत्त कर 

लाग्नेछ । ) 

३७. भजुम कर (मालपोत) राजमागश संग जोजडएको जग्गामा प्रजत कट्ठा रु. ३० ऄन्यमा प्रजत कट्ठा रु.१० |  

३८. बहाल जबटौरी र्ुल्क प्रजत हजारमा ५ पैसा | 

 

 

 



३९. निम्िािुसारको नसफाररसमा निम्ि बमोनिमको नसफाररस दस्रु्र नलिे । 

क्र.सं. नववरर्           नसफाररस दस्रु्र 

१. एग्रो सप्लायसश............................................................................................................ रु.७ ,०००।– 

२. सःजमल........................................................................................................................रु.७ ,०००।– 

३. सेलर जमल...................................................................................................................रु.५ ,०००।– 

४. प्लाजस्टक फैक्िी............................................................................................................रु.५ ,०००।– 

५. प्लाइईड फैक्िी..............................................................................................................रु.७ ,०००।– 

६. फजनशचर ठूलो................................................................................................................रु.५ ,०००।– 

७. फजनशचर सानो...............................................................................................................रु.३ ,०००।– 

८. सटररङ .......................................................................................................................रु.१ ,०००।– 

९. गुट्का ईद्योग...............................................................................................................रु.२ ,५००।– 

१०. जचईरा जमल..................................................................................................................रु.२ ,०००।– 

११. जमनी प्लान्ट.................................................................................................................रु.१ ,५००।– 

१२. कुटानी जपसानी जमल......................................................................................................रु.२ ,०००।– 

१३. वकश  सप ......................................................................................................................रु.१ ,५००।– 

१४. पेिोल पम्प...................................................................................................................रु.५ ,०००।– 

१५. बंगाली इटा भट्टा .........................................................................................................रु.५ ,०००।– 

१६. औषधी पसल................................................................................................................रु.१ ,५००।– 

१७. कम्प्यटुर तालीम केन्र...................................................................................................रु.१ ,२००।– 

१८. गोदाम.........................................................................................................................रु.१ ,२००।– 

१९. थोक पसल...................................................................................................................रु.५००। – 

२०.     खरुा पसल...................................................................................................................रु.५००।– 

२१. क्था फैक्िी.................................................................................................................रु.७ ,०००।– 

२२. ट्यसून सेन्टर................................................................................................................रु.२ ,५००।– 

२३.  जसमेन्ट ब्लक जपलर........................................................................................................रु.३ ,०००।– 

२४. होटेल एण्ड लज...............................................................................................................रु.१ ,०००।– 

२५. साना ईद्योग...................................................................................................................रु.१ ,०००।– 

२६. ह्यमुपाआप ईद्योग............................................................................................................रु.५ ,०००।– 

२७. वकश र्प एण्ड कम्पनी........................................................................................................रु.१० ,०००।– 

२८. मजदरा पसल....................................................................................................................रु.५ ,१००।– 

२९. कुखरुा , बंगुर र माछा पसल ................................................................................................रु.१ ,०००।– 

३०. ग्यास प्लान्ट...................................................................................................................रु.३० ,०००।– 

३१. कृजष औजारको लाजग काठको जसफाररस दस्तुर.....................................................................रु.२००। – 

३२. बहुईदे्दश्यीय व्यवसायको लाजग जसफाररस दस्तुर..................................................................रु.१ ,५००।– 

३३. ड्राआजभङ सेन्टर दताश दस्तुर ................................................................................................रु.१ ,५००।– 

३४. कुखरुा दाना ईत्पादन फमश दताश जसफाररस दस्तुर...................................................................रु.१०००। – 

३५. एग्रो सप्लायसश..................................................................................................................रु.२५००। – 

३६. ईख ुपेल्ने जमल जसफाररस दस्तुर........................................................................................रु.८ ,०००।– 

३७. बगर खेती सेवा र्ुल्क बाजषशक............................................................................................रु.२२ ,०००।– 

३८. प्लाजष्टक बोतल बनाईने ईद्योग जसफाररस..........................................................................रु.३ ,०००।– 



३९. अवादीको काठ जबिी जसफाररस..........................................................................................रु.१ ,०००।– 

४०. सहकारी संस्था नजवकरण जसफाररस र्ुल्क............................................................................रु.५००। – 

४१. एग्रो फमश दताश जसफाररस.....................................................................................................रु.१०००।-  

 

४०– यस बेदकोट नगरपाजलका क्षेत्र जभत्र गठीत सामदुाजयक वन ईपभोक्ता समहूहरुले समदुाजयक बनको काठ जबिी गदाश काठको सदर 

मलू्यको १०% रकम न.पा.लाइ ऄजनवायश बुझाईनु पने र ईक्त रकम सम्वजन्धत क्षेत्रको जवकास जनमाशणमा खचश गररने छ । 

४१. अगाजम अ.व. २०७६।०७७ साईन देजख लागूहुने गरर बेदकोट नगरपाजलकामा सम्पजत्तकर लागु गनुशका साथै प्रजत हजार १० पैसा 

का दरले सम्पजत्तको सम्पजत्त कर जनधाशरण गने जनणशय गररयो । साथै जग्गाको मलु्यांकन गदाश मालपोत कायाशलयको दररेटलाइ  

अधार जलने तथा घरको मलु्यांकन गदाश तपजसल ऄनुरुप गने जनणशय गररयो । (यस प्रयोजनका लाजग घर र घरले चचेको 

जग्गाको दोब्बर क्षेत्रफल सम्मको सम्पजत्त सम्पजत्त कर लाग्नेछ । ) 

 

तपजसलः 

नस.िं. भैनर्क संरचिाको बनगणकरर् औसर् लागर् दर प्रनर् 

बगण नफट (रु.) 

प्रनर् बषण टुटफुट करि 

दर प्रनर्शर् 

करि गिे बषण 

१  अर.जस.जस. फे्रम स्िक्चर । १५००.००  ०.७५  १००  

२  जसमेन्ट जोडाइमा आटा वा ढंुगाको गारो र 

अर.जस.जस. छाना । 

८००.००  १.००  ७०  

३  माटोको जोडाइमा आटा वा ढंुगाको गारो र 

अर.जस.जस.को छाना । 

५२५.००  २.००  ३०  

४  जसमेन्टको जोडाइमा आटा वा ढंुगाको गारो 

र जस्ताको छाना । 

५५०.००  १.००  ७०  

५  माटोको जोडाइमा आटा वा ढंुगाको गारो र 

जस्ता वा टायलको छाना । 

४५०.००  २.००  ३०  

६  जसमेन्टको जोडाइमा आटा वा ढंुगाको गारो 

र टायलको छाना । 

४७५.००  २.०० ७०  

७  काठ वा जसमेन्टको खम्वा भएको घर, 

जस्ता टायलको छाना । 

४२५.००  २.०० २०  

८  काठ वा बााँस वा जसमेन्टको खम्वा, जटन 

वा टायल वा खरको छाना भएको भइू 

तथा भइू टाडे घर । 

३००.००  ५.००  १५  

९   इटा वा ढंुगाको पखाशल । ३००.०० २.०० ७०  

१०  कजच्च घर । मलु्यांकन नहुने  ०.००  ०  

प्रत्येक बषश ह्रास करट्ट जनम्न ऄनुसार हुने छ । 

क) ५ बषश सम्म ह्रास कट्टी नहुने  । 

ख) ६ बषश देजख १५ बषश सम्म १० प्रजतर्त 

ग) १६ बषश देजख २० बषश सम्म १५ प्रजतर्त 

घ) २१ बषश देजख २५ बषश सम्म २० प्रजतर्त 

ड.) २६ बषश देजख ३० बषश सम्म २५ प्रजतर्त 

च) ३१ बषश देजख ४० बषश सम्म ३० प्रजतर्त 



छ) ४० बषश देजख माजथ जजत बषश भएतापजन ५० प्रजतर्त 

४२. छेला बगुन हुाँदै चौधर रर घसुुशवा गाईजी मसेुपानी नदीको ढंुगा , जगट्टी, बालवुा, ग्राभेल, माटो अजद –नदीजन्य पदाथश) ईत्खनन 

गरी जबिी रकम संकलन गने ठेक्काको अगामी अ.व. २०७६।०७७ का लाजग बोलपत्र अह्वानका लाजग न्यनूतम ऄंक 

रु.७०,००,०००। (ऄक्षरेपी सत्तरी लाख मात्र) कामय गनश मनाजसव हुने व्यहोरा गने जनणशय गररयो । 

४३. बेदकोट नगरपाजलका जभत्र रहकेो धाजमशक पयशटकीय क्षेत्र बेदकोट तालको भ्य ुटावरमा सेवा र्ुल्क प्रजत व्यजक्त रु.५ र 

जर्वजलङ्गेश्वर क्षेत्रमा प्रजत व्यजक्त सेवा र्ुल्क रु.५ र सवारी साधनहरुको जनम्नानुसारको पाजकश ङ र्ुल्क कायम गने जनणशय 

गररयो । 

बस...........................................................................................रु.१०० 

हाआस, जमनीबस, िक, ट्याक्टर........................................................रु.५० 

कार, जीप...................................................................................रु.३० 

ऄटो ट्याम्प,ु इ ररक्सा.................................................................रु.२० 

मोटर साआकल............................................................................रु.१० 

वेदकोट जपकजनक स्पोटमा सेवा र्ुल्क प्रजत व्यजक्त...................... रु.५    

४४. बेदकोट ग्रीनपाकश मा प्रजतव्यजक्त सेवा र्ुल्क रु.५ तोक्ने जनणशय गररयो ।  

४५. बेदकोट ग्रीनपाकश मा सवारी साधनहरुको पाजकश ङ र्ुल्क जनम्नानुसार कायम गने जनणशय गररयो ।  

बस..........................................................................................रु.१०० 

हाआस, जमनीबस, िक, ट्याक्टर.......................................................रु.५० 

कार, जीप..................................................................................रु.३० 

ऄटो ट्याम्प,ु इ ररक्सा................................................................रु.२० 

मोटर साआकल...........................................................................रु.१० 

४६. बेदकोट ग्रीनपाकश  जभत्र रहकेो स्वीजमङ पुलमा स्वीजमङ गरेको प्रजत व्यजक्त रु.१००(प्रजत दइु घण्टाको)  

 (जेष्ठ नागररक , जवद्याथी, मजहला १८ बषश मनुीका बाजलकाहरुलाइ रु.५० प्रजत व्यजक्त ।) 

४७. बेदकोट ग्रीन पाकश लाइ अगामी अ.व.मा ठेक्का लगाईने प्रयोजनका लाजग न्यनूतम ऄंक बाजषशक रु.१ ,५०,०००। तोक्ने 

जनणशय गररयो । 

४८. कभडशहलमा बाजषशक सदस्यता र्ुल्क रु.३००। का दरले जलने जनणशय गररयो ।  

४९. बेदकोट न.पा.क्षेत्र जभत्र रहकेा सबै नदी नालाको बगरमा बगर खेती को अ.व.२०७६।७७ मा ठेक्का लगाईनका लाजग 

न्यनूतम ऄंक १,००,००० तोक्ने जनणशय गररयो । 

५०. सडक सेवा र्ुल्क अगामी अ.व.को ठेक्का लगाईनका लाजग न्यनूतम रु.१४,५५,००५.०० तोक्न जनणशय गररयो ।  

५१. माजथ ईल्लेजखत करका दर र दायराहरुको ऄनुमाजनत छलफल जवशे्लषण गदाश अगामी अ.व.२०७६।०७७ को कुल 

ऄनुमाजनत अय रु.६०,२८,१९,०५८ ।- हुने व्यहोरा जसफाररस गने जनणशय गररयो । 

५२. कबाडी, जजडबुटी तथा जीवजन्तु जनकासीमा कर जलने ठेक्काको अगामी अ.व.का लाजग रु. १,००,०००।- न्यनुतम  ऄंक 

कायम गने | 

५३. वेदकोट ताल र जपकजनक स्पोटमा सेवा सलु्क संकलनको लाजग ठेक्का बन्दोवस्त गनश अगामी अ.व.का लाजग रु. 

१,००,०००.०० न्यनुतम ऄंक कायम गने | 

५४. जलंगा क्षेत्रको सेवा र्ुल्क संकलनकामा अगामी अ.व. का लाजग न्यनुतम ऄंक रु.१,००,०००,.०० कायम गने |  

 

   

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ननणणय नं. ४  

वडा भेलाबाट छनौट भइ अएका तर बजेट ऄभावको कारण बजेट नबननयोजन हुन नसकेका योजना तथा कायणक्रम एवं प्रदशे र 

संघीय सरकार संग माग गररएका योजना तथा कायणक्रमहरुलाइ योजना बैंकको रुपमा तपनशल बमोनजम ईल्लेख गरर सम्बनधधत 

ननकायहरुमा अवश्यक पहलका लानग ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

वडा नं. १ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

क) अनथणक नवकाश –कृनषण ईपयोग तथा बानणणज्य,पयणटन,सहकारी नवनतय क्षेत्र  

नननतगत .१.—  वषौ दखेी चलनभोक गद ैअइ रहेका र ज.ध.प्र. पजुाण नपाएका नकसानहरुको जग्गा नापी र जग्गा धनी प्रमाण 

पजुाण नबतरणका लागी अवश्यक पहल । 

स.ुस.स. अयोग ले जग्गा धनी प्रमाणपजुाण नबतरण गरेको र शे्रत्ता कायम नभएकोले ईक्त जग्गा धनी प्रमाणपजुाण को शे्रश्ता कायम 

का लागी अवश्यक पहल । 

कृनषणमा अधनुीकी करण , ईधनत जातका नबईनबजन ,मलखाद,समय समयमा कृनषण सम्बधधी तालीम तथा  जे.नट.ए.को 

अवश्यकता साथै मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गनण अवश्यक ताल्रीम संचालन 

कृषणक हरुलाइ कृनषणकायणका लागी सहुलीयत ऋणको अवश्यकता र सपुत मलु्य पसल सचालन  

बाली र पश ुनबमा 

माध्वती सा.वन मा रहेका जडीबटुी प्रसोधन मेनसन ममणत का लागी लागत सहभागीताका लागी अवश्यक पहल ।  

ख) सामाजीक नबकाश –नशक्षा, स्वाथ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ ,संस्कृती प्रवणधनण खेलकुद तथा मनोुुरधजन लैगीक समानता 

तथा सामाजीक समाबेशीकरण )  

 

 

 

नशक्षा क्षेत्र 

श्री नसद्धनाथ अधारभतु नबद्मालय हानत्तथला । 

१. श्री नसद्धनाथ तथा गणेश अधारभतु नबद्मालयमा अवश्यकता ऄनुसार (नबद्माथी को ऄनुपातमा नशक्षक दरबधदी (कम्युटर 

नशक्षक समेत) , नबद्मालयकै पखाणला , गेट र सरस्वती मधदीर  ननमाणण , सरकारी नबद्मालयमा गुणस्तररय नशक्षाका लागी 

अवश्यक पहल साथै कायणरत ऄस्थाइ नशक्षकको ब्याबस्थापन र खानेपानी का लागी अवश्यक पहल ।  

श्री गणेश अधारभतु नबद्मालय नपपल्थला । 

१. श्री गणेश अधारभतु नबद्मालयमा अवश्यकता ऄनुसार (नबद्माथी को ऄनुपातमा नशक्षक दरबधदी (कम्युटर नशक्षक समेत) , 

नबद्मालयकै पखाणला , गेट र सरस्वती मधदीर  ननमाणण ,पंखा सरकारी नबद्मालयमा गुणस्तररय नशक्षाका लागी अवश्यक पहल 

साथै नशक्षणसधुार सामाग्री ह्वाइटबोडण,प्रोजेक्टरसनहतको ल्यापटप का लागी अवश्यक पहल । 

स्वास्थ्य तथा सरसफाइ । 

१.रडाहा नगर स्वास्थ्य केधर को स्थरोधनती तथा औषधीको ब्याबस्थापनका लागी अवश्यक पहल साथै ल्याब 

संचालनकालागी अवश्यक पहल ।,  

२.वाडण नभत्र रहेको मनहला स्वास्थ्य स्वयमसेवीकाको ईचीत ब्याबस्थापन ,ननसलु्क स्वास्थ्य ईपचार । 

३.वाडण नभत्र एम्वलेुधस संचालनका लागी अवश्यक पहल ।  

४.नबशेषज्ञ नशनवर संचालन का लागी अवश्यक पहल 



५.औषधी खररद तथा प्रशासनीक खचणको ब्याबस्था 

६.वास्थ्य स्वयमसेवीकाको बैठकका बेला यातायात खचणमा बदृी,साइकलको ब्याबस्था 

७. २ बषण मनुीका बच्चा तथा सतु्केरी अमा लाइ पोषण तथा सरसफाइ सम्वधधी जनचेतनामलुक कायणक्रम  

 

 

 

 

खानेपानी 

१.हानत्तथला खानेपानी योजना नबस्तारका लागी अवश्यक पहलका  

२. नबनभधन स्थानमा बैकल्पीक रुपमा (दनलत तथा अनथणक नबपधन  बस्तीमा) खानेपानी हेधडपम्प १५ र नबपधन दनलतबस्तीमा  

४ स्थानमा चपीका लागी अवश्यक पहल 

३.नपपल्थलामा बस्तीमा पानीमा अनसणनीकको मात्र बढी रहेकोले अनषणनीक नफल्टर का लागी ऄवश्यक पहल  

 

संस्कृनत  

१.संस्कृती जगेनाका लागी गौरा तथा नतज कायणक्रममा डेईडा प्रनतयोगीताका लागी अवश्यक बजेट नबननयोजीत गनण अवश्यक 

पहल 

२.राना समदुायमा राना थारु हरुको संस्कृती जगेनाण गने रानाहरुको पनहचानका लागी डे्रस तथा चराइनमलन कायणक्रमका लागी 

अवश्यक बजेट नबननयोजीत गने अवश्यक पहल । 

३.नकसमस कायणक्रमका लागी अवश्यक बजेट नबनीयोजीत गनुण अवश्यक पहल । 

 

खेलकुद 

१.यस बे.न.पा. ०१को हानत्तथलामा रहेको गौडी खेलमैदानको स्थरोधनती का साथै भवन ननमाणणका लागी अवश्यक पहल ।  

२. यस बे.न.पा. ०१को रडाहाको पवुण पट्टी राधानदी नकनारमा रहेको बगर तटबधधगरर खेल मैदानका लागी अवश्यक पहल  

३.ऄसहाय नबद्माथी सहायता कोष ननमाणणकालागी मेयरकप फुटबल टुनामेधट २०७६ अयोजनाका लागी अवशयक पहल  

४.नगर स्तररय नकृकेट टुनामेधट संचालन तथा ब्यबस्थापन गनेका लागी अवश्यक रकम नबननयोजीत 

 मनहलाका कायणक्रम । 

१.यस बेदकोट न.पा. ०१ मा नबपधन दनलत ,लोपोधमखु जातीको बस्ती रहेकोले नबपधन मनहला ,नबपधन दनलतमनहला तथा 

लोपोधमखु राजी जातीका २०० जना मनहला हरुका लागी अय अजणन तथा नसपमलुक तथा प्रतक्ष लाभ हुने कायणक्रम सम्बधधी 

( नसलाइ कटाइ , ,पेननटङ कढाइ ,ब्युटीपालणरतालीम,पेधटीङ तालीम तथा हाईसवाइररङ तालीमका लागी अवश्यक बजेट 

नबननयोजीत का लागी अवश्यक पहल ।  

 

युवाका कायणक्रम । 

युवा शशक्तीकरणका लागी वाल नववाह ,छाईपडी प्रथा तथा सामाजीक नबकृती नबसंगती  ईधमलुनका लागी जनचेतनामलुक 

कायणक्रम ,युवा स्वरोजगारका लागी नसपमलुक तालीम ( अधारभतु कम्युटर तालीम , मोवाइलममणत तथा मौसमी र बेमौसमी 

तरकारी खेती संचालनका लागी अवश्यक पहल । 

 

दधदनपनडत, एकल मनहलाका कायणक्रम । 

 द्धोधदनपनडत तथा एकल मनहला हरुका लागी अय अजणन ,जनचेतनामलुक कायणक्रम तथा टुहुरा वालवालीका हरुका लागी 

प्रतक्ष लाभहुने कायणक्रम  संचालन का लागी लागतसहभागीता का लागी अवश्यक पहल ।  



 

जेष्ठनागररकका कायणक्रम । 

१. नबपधन जेष्ठ नागररक पररवारका लागी नबरामी ईपचार कोषको स्थापनाका लागी अवश्यक पहल ।  

२.जेष्ठनागररक हरुलाइ सम्मान तथा जेष्ठालय ननमाणणका लागी अवश्यक पहल.  

३.सामाजीक सरुक्षा भत्तामा दनलत सरह ऄधय जे.ना हरुको ईमेरको हद ६० बषण कायम का लागी अवश्यक पहल ।  

४.जेष्ठनागररक तथा एकल मनहला हरुका लागी नन:शलु्क अखा नसनवर संचालनका लागी अवश्यक पहल दनलत ,  

 

जनजाती तथा लोपोधमखु नबपधनबगणका कायणक्रम 

१. दनलत को पेशागत अरन लाइ ब्यबस्थीत संचालनका लागी अवश्यक पहल  

जनजाती तथा लोपोधमखु नबपधनबगणका साथै जेहेधदार छात्र र छात्रा हरुका लागी ईच्च नशक्षा का लागी छात्रबतृी का लागी 

अवशयक पहल साथै अनथणक रुपमा नबपधन दनलत ,जनजाती तथा लोपोधमखु राजी जातीहरुको अय अजणनका लागी  बाख्रा 

पालनका लागी ऄनुदानमा बाख्रा नबतरण कायाणक्रम  

 

एच.अइ.नभ.संक्रमीतहरुका कायणक्रम 

एच.अइ.नभ.संक्रमीतहरुका वालवालीकाहरुका लागी प्रतक्ष लाभ हुने कायणक्रम का लागी अवश्यक पहल ।  

 

 ऄपाङगका कायणक्रम 

ऄपाङगता भएका ब्यनक्त हरुका लागी ह्ुुवइलनचयर ,बैसाखी तथा ररक्सा ननसलु्क नबतरणका लागी अवश्यक पहल र 

प्रतक्षलाभहुने अयअजणन सम्वधधी कायणक्रम । 

 

वातावरण तथा नबपत ब्यबस्थापन 

१.भैपरर अने नबपत अगलागी,दबैीय प्रकोप ब्याबस्थापनका लागी वडामा नबपत ब्यबस्थापन कोष का लागी अवश्यक पहल  

२. बेदकोट न.पा.वाडण नं. १ को पवुण र ईत्तर पट्टी रहेको सकु्लापलाटा बधयाजधतु अरक्ष बाट जंगली जनावर अइ कृषणक हरुले 

लगाएको ऄधन वाली मा क्षेती का साथै अतङक लाइ रोगथाम गनण अरक्ष क्षेत्रमा तार वार ननमाणणलाइ ननरधतरता नदइ क्षती  

गरेका नकसानहरुको स्थलगत सजणमीनको अधारमा ईचीत राहत का लागी अवश्यक पहल । 

३.राधानदी र पथररया नदीको तनटयके्षत्रमा बकृ्षारोपणगरर गीररनरर ननमाणण का लागी अवश्यक पहल  

 

धानमणक मठमनधदर  

१.हानत्तथला बैजनाथ मनधदर ऄधरुो वाल ननमाणण ,मनधदर ,धनुीघर ,र  नपपल्चौतारा ननमाणण तथा खानेपानीका लागी हेधडपम्प का 

लागी अवश्यक पहल । 

२.नत्रमतुी मनधदर बौधड्रवाल, धमणशाला ननमाणण का लागी अवश्यक पहल । 

३.नसद्धनाथ मनधदर नपपल्थला यज्ञसाला ननमाणण र खानेपानीका लागी अवशयक पहल  

४.बैजनाथ मनधदर रडाहा ननदनकनार  मनधदर,यज्ञसाला ननमाणणका लागी अवश्यक पहल 

५.चचणमा बौधड्रवाल,चपी र पलाष्टर का लागी अवश्यक पहल।  

६.राना समदुायमा रहेको भइुया को बौधड्रीवाल,पेधट का लागी अवशयक पहल 

 

नबद्मतु तथा संचार 

१.हानत्तथला टोल न.ु.ं ०१ पवुणपट्टी नबद्मतुलाइन नबस्तार  

२.टोल नं. ५ र ६ मा नबद्मतुपोल १० सनहत लाइन नबस्तार  



३.टोल नं. ७ मा नबद्मतुपोल १२ सनहत लाइन नबस्तार  

४.टोल नं. ०९ चम्फपरु दवे राज भट्ट का घर दखेी पवुण धमाणनधद भट्टका घर सम्म नबद्मतु नबस्तार  

५.हरर प्र.सबुेदी का घर दखेी नर बहादरु शाही का घर सम्म नबद्मतु नबस्तार 

६.नहमाल जोशीका घर दखेी पश्चीम नबर ब. खातीका घर सम्म नबद्मतु नबस्तार  

 

संचार 

१.टेलीफोनलाइन नबस्तारका लागी अवश्यक पहल । 

२.वडा कायाणलयमा नेट जडान गनुणपने ऄती अवश्यक भएकोले नेट जडानका लागी अवश्यक पहल  

नसचाइ 

१.टोल नं. १ र २ मनहलाहरुले बेमौसमी तथा मौसमी तरकारी खेती गरर अय अजणनमा बदृ्धी गने स्यालो टुबेल ३ को ऄनत 

अवश्यक । 

२. ननमाणानधन ऄटोमीनटक नजणण ईद्धारका लागी स्थलगल ननररक्षण गरर संचालनमा ल्याईन ऄनुदानका लागी अवश्यक 

पहल 

३.टोल नं. ३ र ४ मा स्यालो टुबेल ०१ को अवश्यक पहल ।  

४. ननमाणानधन ऄटोमीनटक नजणण ईद्धारका लागी स्थलगल ननररक्षण गरर संचालनमा ल्याईन ऄनुदानका लागी अवश्यक 

पहल 

५.टोल नं. ५ र ६ मा स्यालो टुबेल ०५ को अवश्यक पहल ।  

६.टोल नं. ७ मा नसचाइका लागी नडपटुबेल १ र स्यालोटुबेल ५ थान का लागी अवश्यक पहल  

७.टोल नं. ९ को तल्लो चम्फापरुमा रहेको ऄटोमीटीक बोररङको मोटर ममणतका लागी ऄनुदान को अवश्यक पहल ।  

पवुाणधार नबकास 

स्थानीय सडक (सडक गे्रभल तथा स्तरोधनती) 

१.प्रेम ब. ऐडी का घर दखेी पवुण हुद ैगौडी खेल मैदान सम्मको बाटोमा गे्रभल  

२. पषु्कर खडका का घर दखेी गौडी खेल मैदान सम्मको बाटोमा गे्रभल  

३.पदम बोहरा का घर दखेी पवुण गोनबधद भण्डारीका घर सम्मको सडकमा गे्रभल  

४.बैजनाथ मनधदर दखेी पवुण राधा नदी नकनार सम्म सडक गे्रभल  

५.दल ब. धानुकका घर दखेी पवुण राधा नदी नकनार सम्म सडक गे्रभल  

६.धन ब. धानुकका घर दखेी ईत्तर नबर नसंह जागररका घर सम्म सडक गे्रभल 

७.नहरा कामी का घर दखेी ईत्तर श्री नसद्धनाथ अधारभतु नबद्मालय जाने बाटोमा गे्रभल  

८.धमण ब. बोहरा का घर दखेी पश्चीम नबर ब. बोहरा का पसल सम्म सडक गे्रभल  

९.राधानदी नकनार नमन ब. बोहरा र धौले लहुार का घर दखेी पश्चीम कल्लो धामी का घर सम्मको बाटोमा गे्रभल ।  

१०.लोक राज पाण्डेय का घर दखेी ईत्तर कृष्ण राज जोशी का घर सम्म सडक गे्रभल  

११.कल्भट दखेी दक्षीण वडा सदस्य तुलसी कामीका घर सम्मको बाटोमा गे्रभल  

१२.नटकापरु चोक दखेी पवुण श्री गणेश अधारभतु नबद्मालय हुद ैनमन ब. मल्ल सम्म जोडने बाटोमा गे्रभल ।  

१३.नबष्ण ुनगरीका घर दखेी ईत्तर जय राज परुी का घर सम्मको बाटोमा गे्रभल  

१४.डम्मर चधदका घर दखेी पश्चीम सरेुधर चधदका घर सम्मको बाटोमा गे्रभल  

१५.खडक लहुार का घर दखेी दक्षीण कल्यान नाथ का घर सम्मको बाटोमा सडक गे्रभल  

१६. दबेी राम कोली का घर दखेी पवुण प्रकाश भट्ट र नसद्धनाथ मनधदर जोडने बाटोमा गे्रभल  

१७.दान ब. ऐरका घर दखेी बेदकोट न.पा. ०२ जोडने बाटो सम्म रपतुली बजार दखेी लोक ब. नबष्ट का घर सम्मको सडक 

फराकीलो र गे्रभल  



१८.राजेधर प्रसाद जोशी (रुपाली) का घर दखेी दक्षीण सनुील नबष्टका घर सम्मको बाटोमा गे्रभल  

१९.रडाहा नगर स्वास्थय केधर दखेी पवुण बैजनाथ मनधदर सम्म र बैजनाथ मनधदर दखेी ईत्तर र दक्षीण को सडक स्थरोधनती का 

लागी अवश्यक पहल  

१९.महेधर राजमागण दखेी ईत्तर अस्थापधुज बोडीङ स्कुल सम्मको बाटोमा गे्रभल  

२० .नदपक मल्ल का जमीन दखेी दक्षीण शेर ब. ऐर का जमीन सम्मको बाटोमा गे्रभल  

२१.जगधनाथ कलौनी का घर दखेी पवुण नारायण राना को घर सम्मको बाटोमा गे्रभल  

२२.रामचधर रेग्मीका घर दखेी दक्षीण प्रकाश जोशी का घर सम्म र ईत्तर बेदकोट न.पा. ०१ र १० जोडने झो.प ुसम्म को बाटोमा 

गे्रभल 

२३.पषु्प राज जोशी का घर दखेी पश्चीम टेक नबष्ट का घर हुद ैईत्तर घनश्याम भट्ट का घर सम्मको बाटो नाली सनहत गे्रभल  

२४.ललीत कलौनीका घर दखेी पवुण प्रकाश राना का घर सम्मको बाटोमा गे्रभल  

२५. राधा नदी दखेी पश्चीम पथररया नदी सम्म जोडने बाटोमा गे्रभल  

 

ह्यमुपाइप , कल्भटण तथा पलु 

१.रण दबे बोहरा का र दवे ब. बोहराका घर नजीक कल्भटण  

२. बैजनाथ मनधदर दखेी पवुण राधा नदी नकनार सम्म को बाटोमा हेम पाइप २ स्थानमा  

३.बैजनाथ मनधदर पश्चीमको बाटोमा हेमपाइप २ स्थानमा  

४.नहरा कामी का घर दखेी ईत्तर श्री नसद्धनाथ अधारभतु नबद्मालय जाने बाटोमा हमपाइप २  

५. धमण ब. बोहरा का घर दखेी पश्चीम नबर ब. बोहरा का पसल सम्मको बाटोमा हेमपाइप ४  

६. नारायण बोहराका घर नजीक हेमपाइप १ थान 

७. लोक राज पाण्डेय का घर दखेी ईत्तर कृष्ण राज जोशी का घर सम्मको बाटोमा हेमपाइप थान ४ र ज्ञानेशवर प्रसाद जोशी का 

घर नजीक १ हेमपाइप । 

८.कल्भट दखेी दक्षीण वडा सदस्य तुलसी कामीका घर सम्मको बाटोमा कल्भटण १ स्थानमा  

९.मान नसंह धामी र ऄभ्वादत्त जोशीका घर नजीक हेमपाइप थान २  

१०. नबष्ण ुनगरीका घर दखेी ईत्तर जय राज परुी का घर सम्मको बाटोमा हेमपाइप थान ४  

११. डम्मर चधदका घर दखेी पश्चीम सरेुधर चधदका घर सम्मको बाटोमा कल्भटण थान १  

१२. पषु्प राज जोशी का घर दखेी पश्चीम टेक नबष्ट का घर हुद ैईत्तर घनश्याम भट्ट का घर सम्मको बाटोमा हेमपाइप  

१३. ललीत कलौनीका घर दखेी पवुण प्रकाश राना का घर सम्मको बाटोमा हेमपाइप  

१४.हेम राज पनेरु का घर दखेी पवुणमा पानी ननकासका लागी हेमपाइप  

१५.मेघ राज बोहराका घर नजीक पानी ननकासका लागी हेमपाइप थान १  

१६.पदम बहादरु धामीका घर दखेी पश्चीम वाडण नं. ०२ का गोरे धामी का घर सम्म जोडने बाटोमा पलु ननमाणणका लागी 

अवश्यक पहल । 

१७.नटकापरु चोक नजीक रहेको कल्भटण फरानकलो बनाईन अवश्यक पहल । 

१८.नपपल्थला रचना पनेरुका घर नजीक ह्यपुाइप थान १  

सडक नबस्तार (बाटो खोल्ने) 

१.गणेश अधारभतु नबद्मालय दखेी नत्रमतुी मनधदर सम्म सडक नबस्तार का लागी अवश्यक पहल  

 

सडक कालोपते्र 

१. चम्फापरु ,रडाहा नपपल्थला र हानत्तथला हुद ैबेदकोट न.पा. ०२ जोडने सडक नालीसनहत १०  

नम. चौडा ऄधताजी १० नक.मी लम्वाइ सडक नाली सनहत कालोपते्रका लागी अवश्यक पहल  



२.महेधरराजमागण दक्षीण कृष्ण दत्त वडु का घर दखेी रामचधर रग्मीका घर हुद ैईत्तर  बेदकोट न.पा. १ र १० जोडने ननमाणाणनधन 

झो.प.ु सम्म नालीसनहत ८ नम. चौडा ऄधताजी ०३ नक.मी लम्वाइ सडक नाली सनहत कालोपते्रका लागी अवश्यक पहल ।  

३.नपपल्थला ननमाणाणनधन ऄवस्थामा रहेको कालोपते्र दान बहादरु ऐर का घर दखेी ईत्तर राजेधर प्रसाद जोशी (रुपाली) का 

पसल सम्म १० नम. चौडा ऄधताजी २ नक.मी लम्वाइ सडक नाली सनहत कालोपते्रका लागी अवश्यक पहल ।  

 

ननदननयधत्रण, तथा तटबधध  र ढल ननकास 

पथररया नदी 

१.नवीन रोकाया,रमेश कोली ,कैलास जागरी र जैलाल भण्डारी का घर नजीक तटबधध 

२.हरजीत भण्डारीका घर नजीक तटबधध 

३.कणण ब. खडायत,ऄम्मर ब. बोहरा र धमण बोहरा का घर नजीक तटबधध 

४.कैले बोहरा का घर दखेी दक्षीण धने नगरी का घर सम्म तटबधध  

५.नबष्ण ुनगरी र कल्यान नाथ का घर नजीक तटबधध । 

६.घनश्याम भट्ट का जमीन दखेी टेक नसंह नबष्ट का जमीन सम्म तटबधध 

७.इश्वर प्र. रेग्मी ,रमेह साकी बरी प्रसाद भट्ट का घर नजीक र बेदकोट न.पा. १ र १० जोडने झो.प.ु नजीक तटबधध ।  

राधानदी 

१.पे्रम ऐडी र इश्वरा सनुार का घर हुद ैदक्षीण पदम थापा का घर सम्म तटबधध  

२.कणण ब. बोहरा का घर दखेी दक्षीण कणण बहादरु बोहरा का घर सम्म तटबधध  

३.कणण ब. बोहरा का घर दखेी नबरभान नबष्ट का घर सम्म तटबधध र नबचमा धन ब.बोहरा (सल्याडी) का घर नजीक तटबधध  

४.राज ब. शाह,कणण ब. शाहु,दानी साकी,कणण ब. ऐर ,राजेधर प्रसाद भट्ट र कणण भट्ट का जमीनमा तटबधध 

५.सरुज मल्ल का घर दखेी ईत्तर नागेधर मल्ल का जमीन सम्म तटबधध ।  

६.पलु दक्षीण नारायण राना का घर नजीक पलु ईत्तर ऄशोक पाल का घर दखेी ईत्तर नारायण राना का जमीन सम्म तटबधध  

७.खगेधर नाथ का घर नजीक तटबधध  

 

नपपलथला नाला 

१.नटकापरु चोक भधदा ईत्तर वडा सदस्य ऄमर ब. चधद का जमीनमा तटबधध  

२.सरेुधर चधद,लोक ब. चधद र नमन बहादरु मल्ल का घर नजीक तटबधध  

३.तुलाराम परुी,प्रबेश नाथ , नारायण नाथ र नागेधर मल्लका जमीनमा तटबधध  

 

 गूरु योजना 

राधा नदी र पथररया नदीमा तटबधध र छेई छाईमा बकृ्षारोपण का लागी अवश्यक पहल  

नहर नबस्तारकाक्रममा जग्गाक्षती हुन गएका नकसानहरुको दताण जग्गा सरह मऄुब्जाका लागी अवश्यक पहल 

भ:ूक्षय ननयधत्रण 

१.दल ब. मल्ल ,नागेधर मल्ल ,सरुज मल्ल ,सरेुधर दईेवा ,नारायण राना ,गणेश ब. मल्ल र टेक ब. पाल का जमीनमा भ ुक्षय 

ननयधत्रण 

२.प्रकास भट्ट का जमीन दखेी ईत्तर भरौषा राना ,लोक ब. चधद बाश ुदबे पनेरु ,नटका राना र छत्तर रानाका जमीनमा भ-ूक्षय 

ननयधत्रण 

 

ढलननकास  



१.टोल न. ०१ को पश्चीम जाने सडक दवे ब. बोहरा का घर दखेी पदम धामी का घर सम्म र पषु्कर खडकाका घर दखेी धन 

बहादरु बोहरा का घर सम्मको बाटोमा ढल ननकासका लागी अवश्यक पहल ।  

२.रडाहा जै राज जोशी का घर दखेी पवुण ऄटोमीनटक बोररङ हुद ैदक्षीण सम्म  

३.शरद भट्ट का घर हुद ैदक्षीण राधानदी सम्म र जगनदस पालका घर दखेी पश्चीम पतुली बजार सम्म ढल ननकास  

४.डम्मर नसंह नबष्ट का जमीन दखेी दक्षीण नटका राना को जमीन हुद ैपथररया नदी सम्म ढल ननकास का लागी अवश्यक पहल 

। 

ङ) संस्थागत नबकाश सेवा प्वाह र ससुासन –सामाधय सेवा सरुक्षा ब्यबस्थापन ,सचुना प्रनबनध,पधजीकरण ब्यबस्थापन स्थानीय 

तथ्याङक संकलन र ऄनभलेख ब्यबस्थापन ससुासन प्रबणधन ऄनुसासन तथा नबकाश ऄधयधत्र बनगणकृत नभएको योजनाहरु । 

१. वडा कायाणलयको भवन ननमाणण का लागी अवश्यक पहल  

२. नत्रपरु युवा क्लव तथा लक्ष्मी मनहला बचल समहुको मानसक बैठकका लागी भवन ।  

३.नकसोर नकसोरी हरुका लागी जनचेतना मलुक र नसपमलुक साथै युवा सोरोजगार कायणक्रम ।  

४.. मनदरा,लागुऔषध तथा जवुातास ननयधत्रणका लागी अवश्यक पहल । 

५. बेदकोट बहुईधेश्यीय सरकारी संस्थाको भवन ननमाणण। 

६.जनचेतनामलुक होडीङ बोड ननमाणण । 

७.सहकारी संस्था का कायाणलय र लेखा ब्यबस्थापन तालीम । 

८.अदशण युवा क्लव को भवन ननमाणण (हानत्तथला) ।  

९.मालपोत सनहत अधतररक राजश्व संकलनका लागी वडामा इधटरनेट सचुना प्रणलीको ब्याबस्था ।  

१०.पञ्जीकरण ब्याबस्थापन गनण MIS  ब्याबस्थापनका लागी कमणचारी लाइ तालीम सनहत अवश्यक पवुाणधार को ब्यबस्था  

                                                                                                  

वडा नं. २ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

१) अनथणक नबकास 

क) बेमौसमी तरकारी खेनत अधनुनक कृषी सम्बनधध तानलम र नबईनबजन ईपलब्ध गराईनु पनें 

ख) दगु्ध ब्यबसायका लानग ईधनत जातका गाइ तथा भैसी पालन प्रोत्साहन  गने  

ग) बाख्रा,कुखरुा,बंगुर तथा मत्स्यपालन ब्यबसाय लाइ ब्यबसानयकरण गराईनुपने 

घ) थारु होम स्टे मनुक्त नशनबरमा संचालनका लानग पहल गनुणपने  

ङ) सैदान बचत सहकारीको ऄधरुो भवन ननमाणण गनुणपने 

च) कुखरुा, गाइ , भैसी ,बाख्रा पालनका का युवाहरु लाइ नबषेश कायणक्रम संचालन गने  

छ)  नगद ेबाली का लागी नकसान लाइ ईत्पे्रर्रत गने 

ज) ५ कठ्ठा भधदा माथी जग्गामा नवनभधन जातका  फलफुल खेती गने नकसान लाइ ईत्पेर्ररत गने  

झ) नकसान ले ईत्पादन गरेका वस्तु लागी नचसान केधर (कोल्ड स्टोर)  ननमाणण गनुणपने 

ञ) हाट बजार ननमाणण गनुणपने 

ट) समयमा मलखाद ईपलब्ध गराईनु पने 

ठ)  थारु अलकुो नबईनबजन नवस्तार गरर भण्डारण गने  

 

 

२) सामानजक नबकास 

जेष्ठ नागररक सम्मान कायणक्रम  

ऄसाहाय नवद्याथी साहायता कोष संचालन गने 



युवा सांसद कायणक्रम लाइ ऄगानड बढाईने 

नहसामा परेका मानहला लाइ नबषेश कायणक्रम ल्याईने  

मनदरा जवुा तास ननयधत्रण गरर व्यवस्थापन गने 

 

नशक्षा  

बैजनाथ मा. नब. जडेपानी 

नफनजक्स केमेष्री र वाइलोजी ल्याबका लागी ३ कोठा  

बाचनालय समेतको पसु्तकालय  

नवद्यालयमा इको पाकण , स्वीनमङ पलु व्यवस्थापन  

छात्रावास छात्रा र छात्र गरी २ वटा  

ऄधरुो घेरवार ननमाणण  

इ लाइबे्ररी व्यबस्थापन  

सबै कक्षामा प्रोजेकट  द्रारा कक्षा संचालन गनण प्रोजेक्ट तथा ऄधय सामाग्री व्यवस्थापन  

नननज नशक्षक कमणचारी व्यवस्थापन  

सेक्सन ऄनुसार दरबधदी थप ११ वटा 

 नशद्धनाथ अधारभतु नवद्यालय.२ 

१.नवद्यालयको ऄधरुो पखाणल ननमाणण 

२.नशक्षक दरबधदी को व्यवस्था एवम नननज स्रोत नशक्षकको व्यवस्थापन  

३ कम्प्युटर सनहतको   पसु्तकालय एवं आधटरनेट 

४. खेल मैदान ननमाणण 

५. नवद्यालयको कायाणलय भवन ममणत सम्भार एवं फननणचर ननमाणण  

६ .बाल नवकास कक्षा व्यवस्थापन  

७.शैनक्षक सामाग्री एवं खेलकुद सामाग्री को व्यवस्था  

८. पेशागत एव ुंनवषयगत दक्षता सम्बनधधत तानलमको व्यवस्था 

९. नवद्यालय हेरालकुो व्यवस्था 

१०.नवद्यालयका लागी वैकल्पीक ईजाणको व्यवस्था  

११.नवद्यालय रंगरोगन तोनकए बमोनजम 

 

श्री सरस्वती अधारभतु नवद्यालयमा 

 नशक्षक व्यवस्था(नन.मा.नव तह  नवज्ञान र ऄगे्रजी 

 गेट एवम पखाणल ननमाणण 

 शैनक्षक सामाग्री कमप्युटर प्रोजेक्टर एवं नप्रधटर 



 सरस्वती  मनधदर ननमाणण 

 

ऄधय 

 नवद्यालयमा खाली ठाईमा वकृ्षारोपण गने र बालईद्यान ननमाणण गने ।  

 नवद्यालय नवदा भइ सकेपनछ नवद्याथी लाइ(घमु्ती नसकाइ)ऄयबतऄजष्लन कक्षा संचालन गने ।  

 मकु्तकमैयाका बालबालीका लाइ कक्षा १२ सम्म ननशलु्क ऄध्ययन  गराईनु पने  

 वडा  नभत्र रहेका सम्पणुण बालनकास केधरको भवन ननमाणणका साथै ईनचत ब्यबस्थापन गने  

 घमु्ती कुना पढाइका लागी शैनक्षक सामाग्रीको व्यवस्थापन र सयोजकको पारश्रमीक को व्यवस्थापन गनुणपने  

 मेधावी नवद्याथी लाइ छात्रा १ र छात्र १लाइ परुस्कार व्यवस्था गनुणपने  

 राष्रीय खेलाडी लाइ सम्मान गनुणपने  

 धानमणक तथा संस्कृनत प्रवदणधन 

 वडा नभत्रका का नवनभनन चोक चौराहाको नामाङ्कन गरी ईक्त चोकमा राष्रीय नवभतुीको सानलक ननमाणण गनुणपनेर ्ु ्  

 बैजनाथ नमधदरको ऄधरुो पखाणल ननमाणण गनुणपने 

 बैजनाथ मनधदरमा खानेपानीको व्यवस्था  

 मनधदरको जग ननमाणण गररनु पने  

 जनकटोलमा जडेपानी नख्रष्ट मण्डलीको  ऄधरुो ननमाणणानधन भवन परुा गनुणपने  

 मकु्तकमैयाको लागी मसानघाट व्यवनस्थत बनाईनु पने  

 डाडाबागको मनधदरमा  लेधटर ढलान गनुणपने  

 झरनाटोलमा बैजनाथ  ऄधरुो मनधदर ननमाणण गनुणपने 

 गौरा नबसणजन गने ठाईमा मनधदर ननमाणण 

                स्वास्थ्य  

 वाडण नभत्र रहेका मनहला स्वयम सेनबका को ईनचत ब्यबस्थापन गनुणपने  

 मकु्तकमैया हरुलाइ ननशलु्क स्वास्थ्य सेवा नदनुपने  

 वडा नभत्र एम्बलेुधस संचालन गनुण पने  

 गभणवनत मानहला तथा  बालबानलका लाइ स्वास्थ्य सम्बधधी जनचेतना मलुक कायणक्रम  

 गभणवनत अमा र दइु बषणमनुनको बच्चाका  नबकासका लागी पोषण  

    

 खानेपानी 

क) ननमाणणानधन झरना खानेपानी योजना परुा गररनु पने 

ख) वेदकोट चोरपानी खानेपनी लाइ ममणत गररनु पने  

ग) वसंधतथला खानेपानी योजना सचुारु गररनुपने 

 

 

खेलकुद 



 वाडण नं. २ मा खेलकुद संचालनका लानग खेल मैदानको स्तरोईधनती   गनुणपने ।  

 ब्याटमेधटन कोट ननमाणण गनुणपने  

 कवणड हल ननमाणण गनुणपने 

 

३) पबुाणधार नवकास  

      स्थानीय सडक हरु    

  श्री अनशणबाद नबद्या ननकेतन दनेख ऄछामी टोल सम्मको कालो पते्रका लागी ननरधतरता नदनुपने  

  झरनाटोलको ऄधरुो बाटो जसनवरे लहुारको घर दनेख दनलत बस्ती सम्म बाटो नवस्तार गरी गे्रबल गने  

  छेला दनेख हात्तीथला सम्म जोडने सडक कालो पते्र गररनु पने  

  थापाजीको घर ननजक स्ल्याभ कल्भटण  

  चादनी चौराह दखेी ईदय नसह नबष्टको  घर सम्म जाने नया बाटो मा कल्भटण  

  बैजनाथ मा नव जडेपानी दखेी चादनी फाटासम्म जाने सडक कालो पते्र  

  थापा जी को घरदनेख धननसहको घर सम्मको सडकमा गे्रभल  

  हुलाकी सडक दनेख मगरटोल जाने सडक कालो पते्र  

  नशद्धनाथ नवद्यालय दनेख हुलाकी सडक जाडने  सडक को ननकास साथै कालो पते्र  

  मोहन रावतको घर दनेखको ऄधरुो सडक मा गे्रभल तथा कालो पते्र  (छाईपनड नबषेस क्षेत्र जाने बाटो 

   ऄवस्थीको नमल दनेख रानाटोल जाने बाटो ऄधरुो सडक ननमाणण  

   भपेुधर रानाको घर दनेख दनक्षण लोक बहादरु ठकुल्लाको  घर जोडने सडक गे्रभल  

  केशव ऄवस्थीको घर दनेख पवुणमा पने वडा न १ जोडने नया सडकमा गे्रभल  

  नरेधर शाहीको घर दनेख भपेुधर रानाको घर सम्मको ऄधरुो सडक गे्रभल  

  नरेधर शाही को घरबाट मोहन भण्डारीको घर सम्म जाने परुानो नक्सामा भएको सडक को ननकास गररनदनहुन का साथै 

गे्रभल 

    दान बहादरु साहीको घर दनेख कणण बहादरु चधदको घर जाने सडकमा गे्रभल 

 

   कल्ल ुनसहको घर दनेख राम बहादरुको घर सम्म सडक गे्रबल 

   छेद ुखनुाको घर दनेख राम प्रसादको घर सम्म बालमनधदर सडक गे्रबल 

  सडक कालो पते्र बनाईनु पने छेला दनेख मनुक्त सम्म  

  धामी जीको पसल पनश्चमपरट्ट सडक गे्रबल बैजनाथ मा.नव जोडने  

  टंकरकुना बाट नभत्र जाने बाटोमा गे्रभल गररनुपने 



            

भवन तथा सहरी नवकास 

  वडा कायाणलयको भवन ननमाणण गनुपने  

  वडाका नसमानामा प्रवेश द्रार (गेट) ननमाणण गनुपने  

  वेदकोट नगरपालीका को वडा न. २ मा  क mबचत ऄष्तथ   ननमाणण गनुण पने 

  सावणजननक सौचालय ननमाणण गनुणपने  

  पसपुनत अमा समहुको ऄधरुो भवन ननमाणण  परुा गनुणपने  

  नदव्यजोती समाज नवकास  केधर को भवन ननमाणण  तथा जनरेटर खररद गनुणपने  

  मनुक्तभवन मा लेधटर ढलान पक्की वाल ननमाणण गररनु पने ।  

  

ईजाण 

  वसधतटोलमा नवधतु राधसनमटरको क्षमता बढाइ नवधतु लाइ नवस्तार गनुणपने  

  वडामा संचालनमा रहेका नवधतु सहकारी हरु संग साझेदारीमा सौयण बत्ती जडान गनुणपने  

  जनक टोलमा नवधतु राधसनमटरको क्षमता बढाइ नवधतु नबस्तार गररनु पने  

 

  प्राथनमकताका पलु,झोलङ्ुगे पलु र स्ल्याभ कल्भटहरु 

क)  वडा न. २ को  ऄछामी टोल दनेख बाडण नं. १ राजेधर प्र जोशीको पसल जाने बाटोमा पनक्क पलु ननमाणण गनण पहल गने  

ख)       चादनी टोल अईने बाटो थापा चौराहामा स्ल्याभ कल्भट ननमाणण गने  

ग)  बसधत टोलमा वाडण नं. २ र ३ जोडने नशद्रनाथटोल झोलङ्ुगे पलु तथा पक्की पलु  

घ)        भपेुधर रानाको घरदनेख  पथररया ननदमा पलु  

ङ) मगरटोल दनेख महेधरराजमागण जोडने मोटरपलु  

च) हुलाकी सडकमा पने वडा.न.२ र१ जोडने मोटरपलु  

छ) मोहन ठकुल्लाको घर दनेख पनश्चम पथररया ननदमा पनक्क पलु  

ज) चादनीटोलको  नया बाटोमा स्यालभ कल्भटण ननमाणण गनुणपने  

  

 

 

नसचांइ 

o झरनाटोल नबचमा नसचाआका लानग १ वटा नडप ट्युबेल ननमाणण गनुणपने  

o मकु्तीटोलमा नसचाआका लानग नया माग गनुणपने 

o जडेपानी नसचाइ अयोजना लाइ परुा गनुणपने 

  

नसचाइका लागी नडप टयुबेल  



  ऄछामी टोलमा २ वटा  

  राना टोलमा १ वटा  

  बैजनाथ मनधदर ननजक १वटा  

  केराबारी टोलमा १ वटा    

  

४) वातारण तथा नबपत् ब्यबस्थापन 

 नचभबल तधय— ऄनभबल तधय भधने नाराका साथ वडा नभत्रका मखु्य तथा साहायक सडकमा  वकृ्षारोपण तथा 

सडक सरसफाइ ऄनभयान  सरुु गने  । 

 वडा नभत्रका सबै घरपररवारले  वडालाइ पयाणवरणीय बनाईन एक मखु ६ रुख भधने नारा का साथसंग सबैले वकृ्षारोपण 

गने  

  पानीको स्रोत संधचीत गनाणका लागी वडानभत्र नवनभधन ठाईमा पानीपोखरी ननमाणण गनुणपने  

  नेपाल भकु्मपीय जोनखमले  ईच्च राष्रभएकोले नवपत व्यवस्थापन सम्बधधी कायणक्रम  गने  

   वाडणनभत्रका सावणजननक जनमन संरक्षण गने सम्बधधमा । 

क)       बैजनाथ मा.नव. को दनक्षण परट्ट रहेको ऄधदाजी ७ कट्टा जनमन वाडण नं. २ को वाडण कायाणलय वा स्वास्थ्य  कायाणलयको   

भवन ननमाणणका लानग पहल गने । 

ख)  बैजनाथ मा.नव. ननजक महता पसल ननजकको जनमन संरक्षण गने  

घ)  बसधतथला कानधज हाईस ननजकको जनमन संरक्षण गने ।  

ङ)  बसधतथला क्लब घर ननजकको जनमन संरक्षण गने ।  

च)  मनुक्त नशनबरमा रहेका खानल जनमनहरु संरक्षण गने ।  

 

 

५)         जल ईत्पधन प्रकोप ननयधत्रण  

क)  वाडण नं. २ को पबुण परट्ट रहेको पथररया ननद दनक्षण मगर टोल दनेख ईत्तर मनुक्त टोल सम्म पथररया ननद ननयधत्रण गनुणपने  

ख)  वाडण न..२ को मनुक्त नशनबर , चादनी टोल , जनाकटोल र बसधत टोल को पनश्चम परट्टबाट बग्ने पथररया ननद ननयधत्रण 

गनुणपने 

ग)  पथररया खोलामा  जैनवक तटबधधन गनुणपने  

घ)  ननद कटान के्षत्रमा बृु ुक्षारोपण गनुणपने  

ङ)  नटका टमटाको घर दनेख मगरटोल सम्मको तटबधध ननमाणण  

च) मननराज जोशीको जनमन सम्म तटबधध ननमाणण  

छ) सनुमत्राको घर ननजक तटबधध ननमाणण  

ज)  शेरुवा साकीको घर दनेख ओम प्रकाश भट्टको घर सम्म तटबधध  

झ) चादनीटोलको पनश्चम परट्टको पथररया ननदको कटान ननयधत्रण गररनुपने  

ञ)  झरनाटोलको पबुण परट्टको पथररया ननदको कटान ननयधत्रण गररनुपने   

ट) पनश्चम पट्टीको गगन राज भट्टको घर दनेख तारा दत्त जोशीको घर सम्म तटबधध  

   

५)  संस्थागत नबकास तथा सेवा प्रवाह  



क)  नेपाल टेनलकमको ल्याधडलाइन सेवा नबस्तार तथा मोबाइलको टावर ननमाणण गनण पहल गनुणपने ।  

ख) हुलाक कायाणलयको स्थापना गनुणपने  

 ग)  वडा कायाणलयको  प्रोफाइल बानाईनु पने  

 शानधत शरुक्षा 

 वाडण नं. २ मा ऄस्थायी प्रहरी नबट ननमाणण गनुणपने  

 

 नसपमलुक तथा अयमलुक कायणक्रम हरु   

क) नसलाइ कटाइ 

ख)ऄटोमोबाइल, मोबाइल, नटबी, रेडीयो  घरवाररङ ,  

ग) साइकल  ,मोटसाइकल ममणत  

घ) मेकाननकल  

ङ) कम्प्युटर ममणत 

च) ब्युनट पालणर 

छ) नसकमी र डकमी 

ज) कपाल कनटङ 

झ) बेतबांस तथा डोको डालो बनाईने तानलम 

ट)ईनको गमला वा फुल बनाईने 

 

६)  नबनत्तय ब्यवस्थापन र शसुासन 

 वेदकोट न.पा. वडा.न.२ वडाका गनतनवनध रेनडयो कायणक्रम संचालन गने।  

 प्रत्येक ४ मनहनामा सावणजननक सनुाइ गने। 

 सावणजननक पसु्तकालय र युवा सचुना केधर ननमाणण गनुणपने । 

 नवकास ,ननमाणण र कायणक्रमका बारेमा ऄधतरनक्रया कायणक्रम गने। 

 वडाका को योजना छनौट प्रनकया बारेमा जानकारी गोष्ठी संचालन गने। 

 मनदरा जवुातास सम्बधधी ऄन्र्तनक्रया बस्ती बस्तीमा। 

 घरेल ुनहसा सम्बधधी टोलटोलमा ऄन्र्तरनक्रया कायणक्रम गने ।  

 छाईपडी गोठ मकु्त घोषणा गरेको ठाईमा नवषेस कायणक्रम ल्याईने । 

 बालनववाह लैङनगक  नहसा ऄधत्य गनण कायणक्रम गने ।  

 

मनुक्तटोल वा नमलनटोल बाट माग भआ अएका योजनाहरु  

 कक्षा १२ सम्मको पढाइ ननसलु्क गररनु पने। 

 मनुक्तभवन मा लेधटर ढलान पक्की वाल ननमाणण गररनु पने ।  

 नसचाइका लागी थप नया बोरको  व्यवस्था गनुणपने । 

 कल्ल ुनसहको घर दनेख राम बहादरुको घर सम्म सडक गे्रबल 

 छेद ुखनुाको घर दनेख राम प्रसादको घर सम्म बालमनधदर सडक गे्रबल 



 सडक कालो पते्र बनाईनु पने छेला दनेख मनुक्त सम्म  

 नखनष्रयन मण्डली ननमाणण मनुक्तनसनवर 

 एम्बलेुधस खररद 

 थनुवा ननमाणण पक्की भवन 

 सैदान सहकारीको भवन ननमाणण 

 तटबधध  सम्बधधमा 

 नसचाइका लागी पक्की कुलो ननमाणण गनुणपने  

 चोरपानी खानेपानी लाइ ममणत गररनुपने 

 

अयमलुक कायणक्रम 

 कम्प्युटर प्रानवनधक तानलम लाइ ननरधतरता नदनुपने 

 बेरोजगार युवा लाइ सरोजगार बनाईने 

 ६० बषणमा जेष्ठनागनक पररचय पत्र प्राप्त भएका लाआ सामानजक सरुक्षा भत्ता ईपलब्ध गराआनु पने  

 कृनषण खेती र तरकारी खेतीका नबईनवजनको व्यवस्था नमलाईनु पने 

 बाख्रा पालन 

 बङगुर पालन 

 कुखरुा पालन 

 बालनववाहका लागी जनचेतना मलुक कायणक्रम गररनु पने 

 कमलरी व्यवस्था को बारेमा जानकारी र सहयोग  

 छाडा चौपाया व्यवस्थापन गररनुपने 

 बालबालीकाको स्याहार ससुार सम्बधधमा 

 

२०७६।२०७७ लागी  बस्ती भेला बाट अएका माग  

     

वसधतटोल  बाट माग भआ अएका योजनाहरु 

o हुलाकी सडक दनेख मगरटोल जाने सडक कालो पते्र 

o नशद्धनाथ नवद्यालय दनेख हुलाकी सडक जाडने  सडक को ननकास साथै कालो पते्र  

o मोहन रावतको घर दनेखको ऄधरुो सडक मा गे्रभल तथा कालो पते्र(छाईपनडनबषेस क्षेत्र जाने बाटो  

o ऄवस्थीको नमल दनेख रानाटोल जाने बाटो ऄधरुो सडक ननमाणण  

o भपेुधर रानाको घर दनेख दनक्षण लोक बहादरु टकुल्लाको  घर जोडने सडक गे्रभल  

o केशव ऄवस्थीको घर दनेख पवुणमा पने वडा न १ जोडने नया सडकमा गे्रभल  



o नरेधर शाहीको घर दनेख भपेुधर रानाको घर सम्मको ऄधरुो सडक गे्रभल 

o नरेधर शाही को घरबाट मोहन भण्डारीको घर सम्म जाने परुानो नक्सामा  भएको सडक को ननकास गररनदनहुन का साथै 

गे्रभल 

o दान बहादरु साहीको घर दनेख कणण बहादरु चधदको घर जाने सडकमा गे्रभल 

o भपेुधर रानाको घरदनेख  पथररया ननदमा पलु  

o मगरटोल दनेख महेधरराजमागण जोडने मोटरपलु 

o हुलाकी सडकमा पने वडा.न.२ र१ जोडने मोटरपलु 

o मोहन ठकुल्लाको घर दनेख पनश्चम पथररया ननदमा पनक्क पलु  

o नटका टमटाको घर दनेख मगरटोल सम्मको तटबधध ननमाणण  

o मननराज जोशीको जनमन सम्म तटबधध ननमाणण  

o सनुमत्राको घर ननजक तटबधध ननमाणण 

o नशद्धनाथ अधरभतु नवद्यालय ननजक नपपल रुखमा चौतारा 

o नया नकरण जल ई.स.को बोरको पानी ननकासका लागीपनश्चम पथररया ननद सम्म ननकास  

o वसधत सा. वनको तारवार ननमाणण 

o वसधतटोलको अवस्यक ठाईमा हुमपाइप ऄछामीटोल , मगरटोल 

o नवधनुतकरण वसधतटोलमा ४ फेजको 

o वडा कायाणलय बाट कृषक लाइ मल नबईको समयमा व्यवस्था गररनुपने  

o खानेपानी तथा सरसफाइ 

o गभणवनत अमा दइु बषणमनुनको बच्चाका  नबकासका लागी पोषण  

 

 नशद्धनाथ अधारभतु नवद्यालय 

१.नवद्यालयको ऄधरुो पखाणल ननमाणण 

२.नशक्षक दरबधदी को व्यवस्था एवम नननज स्रोत नशक्षकको व्यवस्थापन  

३ कम्प्युटर सनहतको   पसु्तकालय एवं आधटरनेट 

४. खेल मैदान ननमाणण 

५. नवद्यालयको कायाणलय भवन ममणत सम्भार एवं फननणचर ननमाणण  

६ .बाल नवकास कक्षा व्यवस्थापन  

७.शैनक्षक सामाग्री एवं खेलकुद सामाग्री को व्यवस्था  

८. पेशागत एवं नवषयगत दक्षता सम्बनधधत तानलमको व्यवस्था 

९. नवद्यालय हेरालकुो व्यवस्था 

१०.नवद्यालयका लागी वैकल्पीक ईजाणको व्यवस्था  

११.नवद्यालय रंगरोगन तोनकए बमोनजम 

२०७६।२०७७लागी  बस्ती भेला बाट अएका माग  

 

चादनीटोल बाट माग भइ अएका योजनाहरु 

खानेपानी 

o  थापाजीको घर ननजक स्ल्याभ कल्भटण  



o  चादनी चौराह दखेी ईदय नसह नबष्टको  घर सम्म जाने बाटोमा कल्र्भट  

o  बैजनाथ मा नव जडेपानी दखेी चादनी फाटासम्म जाने सडक कालो पते्र  

o  थापा जी को घरदनेख धननसहको घर सम्मको सडकमा गे्रभल  

o  राम बोहरा को घर नजीक होमपाआप  

o  पे्रम बहादरु घरजाने बाटोमा हयुमपाइप  

o  जनक लालऐर र चधर बहादरु नसहको घरजाने बाटोमा हयुमपाइ तथा कल्भट ननमाणण  

o   पथररया ननद ननयधत्रण  

o    चादनीटोलको पनश्चम परट्टको पथररया ननदको कटान ननयधत्रण गररनुपने  

o  एम्बलेुधस संधचालन गररनुपने  

o  डाडाबाग मनधदरको लेधटर ढलान  

o  गौरा नबसणजन गने ठाईमा मनधदर ननमाणण  

 

युवा स्वरोजगार कायणक्रम ऄन्र्तगत   

o ब्यबसानयक तरकारी खेनत 

o नसलाआ कटाइ तथा ब्युनट पालणर  

o मोबाआल ररपेयररङ 

o घर वायररङ तथा पेनधटङ 

o डकमी तथा नसकमी 

o पशपुालन 

o अरन संचालन 

o डोको डालो बनाईने 

o गमलामा फुल बनाईने 

o मोटरसाआकल तथा साआकल ममणत 

o मनदरा तथा जवुातास ननयधत्रण गररनु पने 

o सरस्वती अधारभतु नवद्यालयमा को बालनवकासको भवनमा बस्द ैअएका प्र.ऄ. हकाण बोहरा लाइ ऄको ठाईमा सारी 

पठन पाठन गराईने व्यवस्था 

 बाख्रा पालन  

 कुखरुा पालन  

 भैसी पालन  

 कुखरुा पालन  



 छाडाचैपाया ननयधत्रण गने  

 

श्री सरस्वती अधारभतु नवद्यालयमा 

o नशक्षक व्यवस्था(नन.मा.नव तह  नवज्ञान र ऄगे्रजी 

o गेट एवम पखाणल ननमाणण 

o शैनक्षक सामाग्री कमप्युटरप्रोजेक्टर एवं नप्रधटर 

o सरस्वती  मनधदर ननमाणण 

 

 

२०७६।०७७लागी  बस्ती भेला बाट अएका माग  

      झरनाटोल बाट माग भइ अएका योजनाहरु  

o खानेपानी 

o झरनाटोलको ऄधरुो बाटो जसनवरे लहुारको घर दनेख दनलत बस्ती सम्म बाटो नवस्तार गरी गे्रबल गने  

o छेला दनेख हात्तीथला सम्म जोडने सडक कालो पते्र गररनु पने  

o झरनाटोलमा नबचको बस्तीमा नसचाइ का लागी बोरीङको व्यवस्था गररनुपने  

o बैजनाथ मनधदरको ऄधरुो काम परुा गनुणपने 

 

  

ननद ननयधत्रण 

क) झरनाटोलको पबुण परट्टको पथररया ननदको कटान ननयधत्रण गररनुपने  

युवा स्वरोजगार कायणक्रम ऄन्र्तगत  

o ब्यबसानयक तरकारी खेनत 

o नसलाआ कटाइ तथा ब्युनट पालणर  

o मोबाआल ररपेयररङ 

o घर वायररङ तथा पेनधटङ 

o डकमी तथा नसकमी 

o अरन संचालन 

o डोको डालो बनाईने 

o गमलामा फुल बनाईने 

o मोटरसाआकल तथा साआकल ममणत 

o मनदरा तथा जवुातास ननयधत्रण गररनु पने 

o सरस्वती अधारभतु नवद्यालयमा को बालनवकासको भवनमा बस्द ैअएका प्र.ऄ. हकाण बोहरा लाइ ऄको ठाईमा सारी 

पठन पाठन गराईने व्यवस्था 

बाख्रा पालन 

कुखरुा पालन 



भैसी पालन 

कुखरुा पालन 

छाडाचैपाया ननयधत्रण गने 

 

२०७६।०७७ लागी  बस्ती भेला बाट अएका माग  

जनक टोल बाट माग भइ अएका याजनाहरु  

o खानेपनी ननमाणण सम्बधधमा 

o श्री अनशणबाद नबद्या ननकेतन दनेख ऄछामी टोलसम्मको बाटोमा कालो पते्र ननरधतरता नदने  

o धामी जीको पसल पनश्चमपरट्ट सडक गे्रबल बैजनाथ मा.नव जोडने  

o टंकरकुना बाट नभत्र जाने बाटोमा गे्रभल गररनुपने 

o हाल ननमाणणानधन नसचा“आ कुलो ब्यबनस्थत गरर स“चालन गररनुपने । 

o पबुण परट्टको पथररया ननदले गरेको कटान ननयधत्रण गनण तार जालीको ब्यबस्था गररनु पने  

o पनश्चम परट्टको पथररया ननदले गरेको कटान ननयधत्रण गनण तार जालीको ब्यबस्था गररनु   

o पशपुनत अमा समहुको ननमाणणानधन भवन परुा गनण पहल गररनु पने  

o नवधतु लाइन नवस्तार तथा राधसफमण थप सम्बधधमा   

o भवानी मनधदर ननमाणण सम्बधधमा 

o नदव्यजोती समाज नवकास केधरको  भवन ननमाणण 

o पनश्म पट्टीको गगन राज भट्टको घर दनेख तारा दत्त जोशीको घर सम्म तटबधध  

o नशद्रनाथ टोल बाट वडा न. ३ जोडने बाटो सडक गे्रबल  

o शेरुवा साकीको घर दनेख ओम प्रकाश भट्टको घर सम्म तटबधध 

o खेल मैदान तथा खेलकुद सामाग्री खररदका लागी बजेट नवननयोनजत  

o नसचाआका लानग नडप ट्युबेल ननम्न स्थानमा गररनुपने   

क)  ऄछामी टोलमा २ वटा  

ख)  रानाटोलमा १ वटा  

ग)  बैजनाथ मनधदर ननजक २ वटा  

 

कृनषणका लागी व।त।ब  र।व।त 

एम्बलेुधस माग गररनुपने 

 



युवा स्वरोजगार कायणक्रम ऄन्र्तगत  

o ब्यबसानयक तरकारी खेनत 

o नसलाआ कटाइ तथा ब्युनट पालणर  

o मोबाआल ररपेयररङ 

o घर वायररङ तथा पेनधटङ 

o डकमी तथा नसकमी 

 

 

वडा नं. ३ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

 

क) भौनतक पवूाणधार ननमाणण तफण  

१) कालो पते्र सडक ननमाणण  

 सामादजैी राजमागण दनेख दनक्षण नहर हुद ैअसापरू बस्ती सम्मको सडक कालोपते्र गने ।  

 सामादजैी दनेख ३ नं. वडा कायाणलय हुद ैबसस्थला पक्की पलू सम्मको हुलाकी सडक पक्की नाली सनहत कालोपते्र 

गने । 

 सामादजैी दखेी पोल्खरी जोडने सडक कालो पते्र गने ।  

 शानधतपरु चौरी जोडने ऄधरुो कालोपते्र सडकलाइ ननमाणण गने ।  

 नसंहटोल दनेख घटालथान जाने सडक कालोपते्र ननमाणण गने ।  

 सामादजैी दनेख घटालथान जाने पक्की पलू सम्मको सडक कालोपते्र गने  

 भम्का तीनपोल दनेख चादनीफााँटा जोडने सडक ऄधरुो कालोपते्र सडक परूा गने ।  

 नत्रपरुा दनेख जडेपानी हुद ैऔधोनगक के्षत्रमा पगु्ने औधोनगक के्षत्र पहुच मागण नवस्तार ।  

२) ग्राभेल सडक÷ ह्यमूपाइप÷कल्र्वड ननमाणण  

 सामादजैी रामेश्वर भट्टजीको घर दनेख दनक्षण जाने सडक ग्राभेल ननमाणण गने ।  

 सामादजैीका नबनभधन ठाईाँमा १० वडा ह्यमूपाइप ।  

 घटालथान जाने बाटो दनेख पवूण परुन दासको घर जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 शानधतपरु पक्की पलू दनेख शानधत ननकेतन नवद्यालय , महेधर लहुारको घर हुद ैमान नसंह धामीको घर सम्मको सडक 

ग्राभेल गने । 

 शानधतपरु हरर प्रसाद शमाणको घर हुद ैजाने सडक ग्राभेल गने । 

 शानधतपरु करन चधदको घर हुद ैखेलमैदान जाने सडक ग्राभेल गने । 

 शानधतपरु पषु्पराज जोशीको घर हुद ैजाने सडक ग्राभेल गने । 

 शानधतपरुका नबनभधन ठाईाँमा ६ वडा ह्यमूपाइप जडान गने ।  

 शानधतपरु रतन खातीको घर ननजक स्यालब कल्वडण ननमाणण गने । 

 भम्का मननवर कामीको घर दनेख ईत्तर छेला जोडने सडक ग्राभेल गने ।  

 भम्का खडक नसंहको घर दनक्षणको ऄधरुो सडकमा ग्राभेल गने । 



 चादननफााँटाको चौराहमा कल्वडण ननमाणण गने । 

 छेलारोड रगुनवरको घर दनेख बहादरु पातलीको घर हुद ैपातलीटोल जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 भम्का कवड हल दनेख खानेपानी हुद ैछेला जोडने सडक ग्राभेल गने ।  

 भम्का काकी टोलको ऄधरुो बाटो हुद ैनसद्धनाथ मलू थान सम्म जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 मंगल बहादरु नसंहको घर दनेख तीनपोल सम्म जोडने सडक दवैुनतर पक्की नानल सनहत स्तरोधनती सडक ग्राभेल गने  ।  

 खाननडााँडा नाथ जी को घर हुद ैजोशीको घर सम्म जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 भम्का शाही जी को घर पवूण मनोरथको घर सम्म जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 डगौरा दजैीबाट गोनवधद पधतको घर जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 पल्टु डगौराको घर हुद ैहुलाकी सडक जाने ऄधरुो सडक ग्राभेल गने ।  

 शारदा मा.नव. को पवूण पनश्चम ऄधरुो ढल ननकास ननमाणण कायण परूा गने ।  

 दजैी चौराहको ऄधरुो ढल ननकास ननमाणण कायण परूा गने ।  

 पेनलतालको ऄधरुो सडक ग्राभेल गने 

 बडघर दनेख धनलालको घर सम्म जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 नग्रनवेल्ड फायर लाइनको सडकमा १२ वटा ह्यमूपाइप ।  

 मंगल बोहराको घर दनेख कणण धानुकको घर हुद ैभपेुधर रानाको घर सम्म जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 ऄशोक साईदको घर हुद ैबहादरु चधदको घर सम्म जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 पेनलताल र नसद्धनाथ जोडने सडकमा सल्याव कल्वडण ÷ह्यपूाइप ननमाणण गने । 

 भम्का जडेपानी सडक दनेख दनक्षण बहादरु नाथको घर जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 ऄक्कल बहादरु चधदको घर जाने सडक ग्राभेल गने । 

 छेला रोड दनेख पवूण मनोरथ भट्टको घर सम्म जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 छेला रोड, ऐडीको घर दनेख पाठक कोइरालाको घर  हुद ैनग्रनवेल्ड  फायर लाइन सडक सम्मको सडक ग्राभेल गने ।  

 स्रोत केधरबाट रतन लहुारको घर हुद ैमधटेश्वरी स्कुल जोडने सडक ग्राभेल गने ।  

 पेनलताल हुलाकी सडकबाट बजीर नाथको जनमन हुद ैरतन लहुारको घर सम्मको सडक ग्राभेल गने ।  

 नसद्धनाथ वमको घरबाट वडा नं.२ र वडा नं.३ ननद नकनारा हुद ैजडेपानी स्कुल सम्म जाने सडक ग्राभेल गने ।  

 भम्का बैजनाथ स्कूल दनक्षण रोड दनेख मेजर साफको घर जाने सडक ग्राभेल गने । 

 कणण बहादरु धानुकको घर पवूण सडकमा ह्यमूपाइप जडान गने । 

 राम साकीको घर हुद ैमधटेश्वरी स्कुल जाने सडक ग्राभेल गने ।      

३) तटबधध ननमाणण सम्बधधी  

 असापरु मकु्त कमैया बस्ती पनश्चम तटबधधका लागी गुरुयोजनामा राख्ने । 

 शंकरपरु टोलमा ऄधरुो रहेको तटबधध ननमाणणलाइ परूा गने । 

 शानधतपरु चौधर नदीको तटबधधका लागी गुरुयोजनामा राख्ने । 



 भम्का चौराह दनेख छेला सम्म तटबधध ननमाणण गने । 

 चौरी नदी ननयधत्रणको लागी तटबधध गने ।  

४) पक्की पलू ननमाणण । 

 नशव अधारभतू नवद्यालय ननजक ईत्तरनतर नहरमा सानो पलू ननमाणण गने । 

 वडा नं.३ मधटेश्वरी दनेख वडा नं.२ बसधथला जोडने पक्की पलू ननमाणण गने ।  

५) झोलङ्ुगे पलू ननमाणण । 

 वडा नं.३ सामादजैी , वडा नं.५ पोल्खरी तथा वडा नं.६ नससैया जोडने नत्रकोण अकारको पयणटकीय अकषणकको 

रुपमा झोलङ्ुगे पलू ननमाणण गने । 

 शानधतपरु दगु्ध प्रशोधन ननजक वडा नं.३ र वडा नं.५ जोडने झोलङ्ुगे पलू ननमाणण गने ।  

६) ढल ननकास 

 सामादजैी बजारमा ढल ननकासको व्यवस्था गने । 

 दजैी बजारको ढल ननकास गने ।  

७) नबद्यतुका लानग 

 असापरु मकु्त कमैया बस्तीमा नबद्यतुको नि फेस लाइन नबस्तार गने । 

 सामादजैी बजारमा, भम्का बजारमा, दजैी बजारमा, सौय सडक बनत्तको व्यबस्था गने । 

 भम्का पातली टोलमा नबद्यतु तार, पोल र राधसनमटर जडान गने ।   

८) खानेपानी तथा सरसफाइ  

 सामादजैी दनेख दनक्षण शदु्ध खानेपानीको सवे तथा खानेपानीको व्यवस्था गने ।  

 चोरपानी खानेपानी ममणतको लानग बजेटको व्यबस्थापन गने ।  

 वेदकोट धाममा शदु्ध खानेपानीको व्यवस्था गने । 

 चोरपानी नपकननक स्पोटणमा शदु्ध खानेपानीको व्यवस्था गने ।  

 सामादजैी बजारको फोहरमैलाको व्यवस्था गने । 

 सामादजैी बजारमा सावणजननक शौचालयको ननमाणण गने तथा बेल्डाडी चोकमा बनेको सावणजननक शौचालयको 

व्यवस्थापन गरर सञ्चालन गने । 

 

ख) सामानजक नवकास तफण    

१) नशक्षा  

o सामदुानयक नबद्यालयमा ऄध्ययनरत गररब तथा नबपधन पररवारका नबद्याथीलाइ छात्रवनुद्धको व्यवस्था गने ।  

o यस नगरपानलकामा रहेका सामदुानयक नबद्यालयको शैनक्षक गुणस्तर सधूार गनण नगर नशक्षा सनमनतले पहल गने । 

o नशव अधारभतू नबद्यालयमा पक्की पखाणलको ननमाणण गने ।  

o शारदा मा.नव. मा साइकल स्टेण्ड ननमाणण गने ।  

o शारदा मा.नव. मा चार कोठे भवन ननमाणण गने  

o शारदा मा.नव. मा मनहला शौचालय ननमाणण गने  

 शारदा मा.नव.को ऄधरुो पखाणल ननमाणण गने ।  



 वेदकोट अधारभतू नवद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गने ।  

 वेदकोट अधारभतू नवद्यालयको ऄधरुो कोठा ननमाणण गरर तानलम हलको व्यस्थापन गने ।  

 वेदकोट अधारभतू नवद्यालयमा नबद्यतु लाइन व्यबस्था गने । 

२) स्वास्थ्य 

 भम्कामा गाईाँघर नक्लननकको व्यवस्था गने । 

 मनहला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाको मानसक बैठकमा , यातायात खचणको व्यवस्था तथा सञ्चार खचण भत्ताको व्यवस्था 

गने । 

 मनहला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाले खोप सञ्चालन गदाण खाजाको व्यवस्था गने ।  

 मनहला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाको कोषमा ऄनुदानको ईपलब्ध गने । 

 मनहला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाहरुलाइ ऄवलोकन भ्रमणको लानग बजेको व्यवस्था गने  ।  

 मनहला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाको नवदाइमा सम्मान सनहत अनथणक रकमको व्यवस्था गने ।  

 गवणवती मनहलाहरुलाइ बच्चा तथा अमाको स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बधधी तानलम नदने ।  

 दजैी स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको व्यवस्था गने । 

 मनहला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाको बानषणक भत्ता वनृद्ध गने ।  

 यस नगरपानलकाले नवजात बाल नशश ुस्वागत कायणक्रमलाइ ननरधतरता नदने । 

 शानधत ननकेतन अधारभतू नबद्यालयमा तारवार गने । 

 दजैी स्वास्थ्य चौकीमा बनथणक सेधटरका लानग २ कोठे भवन ननमाणण गने ।  

 दजैी स्वास्थ्य चौकीमा एम्बलेुधस सञ्चालन गने ।   

 चौरी,पेनलतालका नबनभधन टोलमा ३५ थान नबद्यतु पोलको व्यवस्था गने ।  

 नलप्ना गाईाँघर नक्लनीकको भवन ननमाणण गने ।  

 पररवार ननयोजनका लानग स्वास्थ्य नशनवर सञ्चालन गने । 

 HIV/AIDS संक्रनमत तथा प्रभानबत पररवार पनहचान गरर अयमलुक कायणक्रम सञ्चालन गने । 

 HIV/AIDS सम्बनधध जनचेतना कायणक्रम सञ्चालन गने । 

३) कृनष तथा नसचाइ  

 भम्का सखु्खा भेगको लानग ४ थान नडप बोररङ्गको व्यबस्था गने ।  

 शंकरपरु नलफ्ट नसचाइ अयोजनालाइ बजेटको व्यवस्था गरर सञ्चालनमा ल्याईने । 

 यस वडाका  नबनभधन टाईाँमा १५ थान नसचाइ टुयूवेलको व्यवस्था गने ।  

 बगुनखोला नलफ्ट नसचाइ अयोजनालाइ बजेटको व्यवस्था गरर सञ्चालनमा ल्याईने ।  

 साना नकसान दगु्ध प्रशोधन केधरको लानग बजेटको व्यवस्था गने । 

४) युवा तथा खेलकुद 

 युवा स्वरोजगार सम्बधधी तानलमको व्यवस्था गने । 

 भम्का हाइवे पनश्चम खेलकुद मैदानको ननमाणण गने । 



 भम्का कवडणहलमा खेलकुद सामाग्रीको व्यवस्था गने । 

 भम्का फुटबल मैदानलाइ के्षनत्रय खेलकुद मैदान घोषणा गने तथा पेरानफड ननमाणण गने ।  

 भम्काको नगरस्तररय खेलकुद मैदानमा घेरवार ननमाणण गने । 

 असापरु मकु्त बस्तीको ईत्तरनतर खेल  मैदानको व्यवस्था गने । 

 शानधतपरुमा भानु क्लवको घर ननमाणण गने ।  

 जय शंकर सामदुानयक बनको हाता नभत्र युवा खेलकुदका लानग ब्याटनमधटन हलको ननमाणण गने ।  

 जय शंकर सामदुानयक बनको हाता नभत्र दवुणसननमा परेका युवाहरुलाइ सधुानणका लानग सधुार गहृको ननमाणण गने ।  

५) पयणटन तथा संस्कृनत प्रवर्धन तफण  

 जय शंकर सामदुानयक बनमा होमस्टेक ननमाणण गने । 

 जय शंकर सामदुानयक बनको हाता नभत्र रहेको तालको संरक्षण, सम्बद्धन गरर पयणटकीय अकषणकको रुपमा बनाईने । 

 भम्का चौराहमा बैजनाथ मनधदरको ऄधरुो पखाणल ननमाणण गने । 

 भम्कामा भनूमराज मनधदरको पखाणल ननमाणण गने । 

 इश्वरी  मागण भजन मण्डलको भवन ननमाणण गने । 

 सच्चाआको ऄधरुो भवन ननमाणण गने । 

 सामादजैीमा दगूाण मनधदरको भवन ननमाणण गने । 

 शानधतपरु टोलमा नसद्धबैजनाथ मनधदरको पखाणल ननमाणण गने ।  

 शंकरपरु टोलमा कानलका मनधदर ननमाणणका लानग बजेटको माग ।  

 शारदा मा.नव.को हाता नभत्र रहेको बैजनाथ मनधदरको पखाणल ननमाणण गने ।  

 बैजनाथ मनधदरको हाता नभत्र तीज, गौरा पवण तथा ऄधय सास्कृनतक कायणको लानग भवन ननमाणण गने । 

 डगौरा दजैीमा नशव मनधदर तथा मनधदरको पखाणल ननमाणण गने ।  

 दजैीमा सत्संग भवनको घर ननमाणण गने । 

 सामादजैीमा ननरंकारी भवन ममणत गनण बजेटको व्यवस्था गने । 

 

६) शानधत सरूक्षा 

 सामादजैी बजारमा शानधत सरूक्षाको व्यवस्था गने  

 भम्का चौराहमा ऄस्थायी प्रहरी नबटको ननमाणण गने । 

ग) नीनतगत नवकास तफण  

 नब.स. २०६८ सालमा प्राप्त जग्गा धनन प्रमाण पजूाणलाइ वैधाननकता नदने ।  

 यस नगरपानलकाको रोलर व्यवस्थापन गरर प्रत्येक ग्राभेल सडकमा रोलर प्रयोग गरर सडक स्तरोधनती गने । 

 यस नगरपानलका नभत्र नवगत दनेख चलन चल्ती गरररहेका ऐलानी , प्रनत जग्गाको जग्गा धनन प्रमाण पजूाण ईपलब्ध 

गराईने । 

 यस नगरपानलकामा ऄनमनको व्यवस्था गने । 



घ) लनक्षत वगणका योजना तथा कायणक्रमहरु 

 मनहलाहरुको अय अजणनका लानग नशपमलुक तानलम नदने ।  

 मनहलाहरुको लानग बेमौसमी तरकारी खेती तानलम नदइ ऄनुदानको व्यवस्था गने ।  

 यस वडा अ.व.२०७५÷०७६ नवपधन मनहलाहरुका लानग नदएको बाख्रापालन कायणक्रमलाइ ननरधतरता नदने ।  

 दनलत युवा,युवतीहरुलाइ नशपमलुक तानलम नदइ रोजगाररको व्यवस्था गने । 

 दनलत युवा,युवतीहरुलाइ ऄनुदानको व्यवस्था सनहत कृनष सम्बधधी तानलम नदने । 

 असापरु मकु्त कमैया बस्तीमा ऄनुदान सनहतको नसलाइ कटाइ तानलम नदने ।  

 दनलत मनहलाहरुलाइ ऄनुदान सनहतको नसलाइ कटाइ तानलम नदने ।  

 दनलत युवा युवतीहरुलाइ तीन मनहने कम्प्यूटर तानलम नदने । 

 जेष्ठ नागररकहरुलाइ सम्मान कायणक्रम गने 

 ङ) नवनवध योजना तथा कायणक्रमहरु 

 ३ नं. वडा कायाणलयको भवन ममणत सम्भार गने । 

 दजैीमा बनेको ऄधरुो रेडक्रस भवनको लानग बजेटको व्यवस्था गने । 

 

 

वडा नं. ४ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

 

१.  अनथणक नवकास तफण  

क)  कृनष तथा पश ुकायणक्रम  

१)   कृनष तथा पश ुकायणक्रम  

१)  कृनष तथा पश ुव्यावशायलाइ अधनुीकीकरण एवं व्यवशायीक बनाइनुपने ।  

२)  कृनषतफण  व्यवशायीक तरकारी तथा फलफूल खेतीको पकेट के्षत्र र ऄनुदानको व्यवस्था गनुणपने ।  

३)  भेटेनरी र कृषी इकाइको व्यवस्था गरी ईधनत जातको नवई नवजन र तानलमको व्यवस्था गनुणपने।  

४)  तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र व्यवस्थापन ।  

६) जडीबटुी खेनतलाइ प्रोत्साहनको व्यवस्था ।  

७)  पशहुरुको नश्ल सधुार गरी दगु्ध संकलन केधरको स्थापना ।  

८) नदप ज्योनत कृषक समहूलाइ नसंचाइ बोररङ्गको व्यवस्था ।  

९) कृषकहरुलाइ कृनष सम्बधधी तानलमको व्यवस्था गने ।  

१०)  कृनषमा संलग्न युवाहरुको नजवनस्तर ईकास्न सहुनलयत ऋणको व्यवस्था , कृनष सामग्रीको नवतरण,  

            कृनष सम्बधधी तानलम र प्रोत्साहन गने ।  

११)  बाख्रापालन , बंगुरपालन, माछापालन, फूल खेती व्यावशायलाइ प्रोत्साहन गने । 

१२)  बैतडा बाल नवकास केधर ननजक प्रशोधन केधर ननमाणण ।  

 

ख) पयणटन  

१)  श्री नशव नलङ्गेश्वर धामको गुरुयोजना ननमाणण गरी पवुाणधार ननमाणण , मनधदर, धमणशाला, खानेपानी, 

            तटबधध , नपकननक स्पोट, कटेज, चौतारा, झोलङ्ुगे पलु, पसल व्यवस्थापन, शौचालय, चौनकदार घर,  



           अवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागी पसल घर ,फोहर व्यवस्थापन गरी पयणटन प्रबर्धनका लागी  

           पहल गने ।  

२)  घटाल मनधदर ननमाणण गरी पयणटनको नबकाशका लागी गुरुयोजना बनाइ पयणटकीय एव धानमणक  

           रुपले नवकास व्यवस्थीत गने तथा घरेपखाणल ननमाणण ।  

३)  नशव नलङ्गेश्वर धाममा नमनी हाइड्रोपावर ननमाणण गने ।  

 

२. सामानजक नवकास 

क) .नशक्षा तथा खेलकुद 

 

१)  बैतडा र बगुनमा सचुना केधर तथा सामानजक ऄध्ययन केधर ननमाणण गने ।  

२)   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा नशक्षक दरबधदी थप्ने ।   

३)  नसद्धबैजनाथ मा. नब. का ननजी श्रर्ोतका नशक्षकहरुको तलब भत्ता ऄनुदान ।  

४)  नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा कम्प्युटर ल्यावको व्यवस्थापन ।  

५)   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा नवद्यालयको चारैनतर  काडेतार तथा घेरपखाणल ननमाणण ।  

६)   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा प्रनवनधक नशक्षाकोुे लागी पहल गने ।  

७)   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा चौनकदारको व्यवस्था गने ।  

८)   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा ऄधरुा सरस्वती मनधदरको ननमाणण ।  

९)   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा फननणचरको व्यवस्थापन ।  

१०)   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा अनटणजन बोररङ्गको व्यवस्था गने ।  

११)   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा खेल मैदानको व्यवस्थापन ।  

१२   नसद्धबैजनाथ मा. नब.मा खेल प्रनशक्षकको व्यवस्था गने ।  

१३)   बालज्योती मा. नब. का ननजी श्रर्ोतका नशक्षकहरुको तलब भत्ता ऄनुदान ।  

१४)   बालज्योती मा. नब. मा खेल मैदान र कोटणको ननमाणण ।  

१५)   बालज्योती मा. नब. मा ज.ुरे.स. पाकण  पनुः ननमाणण ।  

१६)  बालज्योती मा. नब. मा खानेपानी व्यवस्थापन ।  

१७)  बालज्योती मा. नब. मा फननणचर ननमाणण ।  

१८)  बालज्योती मा. नब. मा शौचालय ननमाणण ।  

१९)  बालज्योती मा. नब. मा सभाहलको व्यवस्थापन ।  

२०)  बालज्योती मा. नब. मा बहुप्रानबनधक नबद्यालयको रुपमास्थापना गने ।  

२१)  बालज्योती मा. नब.मा नवद्यालयको पवुण पनश्चममा तटबधधको व्यवस्था ।  

२२)  बाल ज्योनत मा.नव. भवन ममणत ।  

२३)  राष्रपनत खेलकुद सञ्चालन ऄनुदान ।  

२४)  बगुन र बालज्योनत जोड्ने पक्की पलु ननमाणण मए्च ्तयार भइसकेको ।  

२५)  बैतडा र बालज्योनत जोड्ने पक्की पलु ननमाणण मए्च ्तयार भइसकेको ।  

२६)  बैतडा सालघाडीमा रहेको बाल नबकास केधरमा शौचालय , खानेपानी र मधच  ननमाणण । 

२७)  बाल ज्योनत मा.नव. मा कल्भटण ननमाणण ।  

२८)  बाल ज्योनत मा.नव. मा बाल ईद्यान ननमाणण ।  

२९)  बाल ज्योनत मा.नव.को जनमनमा घेरवार ननमाणण ।  

३०)  बाल नवकास केधरको ऄधरुो भवन ननमाणण ।  



 

ख) स्वास्थ्य तफण     

 

१)  ननमाणणानधन गाईघर नक्लननक ऄधरुो ननमाणण र अवश्यक स्वास्थ्यकमी र कमणचारीको व्यवस्थापन  ।  

२)  स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बनधध जनचेतना  ऄनभयान ।  

३)  कुपोनषत बालबानलकाको लानग पोषणको व्यवस्था तथा पोषण सम्बधधी नवनभधन कायणक्रहरु सञ्चालन  

४)  बैतडामा ऄधरुो गाईघर नक्लननक भवन ननमाणण र अवश्यक स्वास्थ्यकमी र कमणचारीको व्यवस्थापन   

४)  एम्बलेुधस ममणत सम्भार गरी सञ्चालन ।   

५)  बैतडा , बगुनमा स्वयम सेवीकाहरुलाइ खाजा खचण तथा साइकलको व्यवस्था ।  

६)  अमा समहूहरुलाइ जनचेतना सम्बनधध कायणक्रम गने ।  

७)  बैतडामा स्वास्थ्य चौकी ननमाणण गने ।  

 

ग)  खानेपानी तथा सरसफाइ  

 

१) बगुन खानेपानी ममणत सम्भार पाइपलाइन नबस्तार लगायत ऄधय व्यवस्थापन ।  

२)  बगुनमा सवे भइ काम सञ्चालनमा रहेको खानेपानी ओभरहेड ट्याङेकीको यथानसध्र ननमाणण गने ।  

३)  सरसफाइका लागी नवपधन वगणलाइ शौचालय ननमाणणमा ऄनुदान।  

४)  बैतडा खानेपानी ममणत तथा पाइपलाइन नबस्तार ।  

५)  बैतडामा सवे भइ काम सञ्चालनमा रहेको खानेपानी ओभरहेड ट्याङेकीको यथानसध्र ननमाणण गने।  

६)  बैतडा , बगुनमा खानेपानीका लागी हेधडपम्पको खररद तथा नवतरण । 

घ)   लैंनगक समानता तथा सामानजक समाबेशीकरण  

 

 

 

१ . सामानजक सरुक्षा  

 

१)  जेष्ठ नागररकलाइ सम्मानको व्यवस्था ।  

२)  एकल मनहला , दनलत, अनदबासी जनजाती, द्धधद नपनडत, सकुुम्बासी, भमूीनहन लागी नजनवकोपाजणन  

    सम्बधधी नसप र ऄनुदान तथा सहुनलयत दरमा ऋणको व्यवस्था गने ।  

३)  ऄपांगता भएका व्यक्तीका लागी अय अजणन तथा नसपमलुक तनलमका व्यवस्था ।  

४)  ऄबैध मनदरा नवक्री नवतरण ननयधत्रण , लागु औषधी ननयधत्रण, बालबानलकालाइ दवु्र्यशन तथा  

    कुलत नवरुद्ध जनचेतना कायणक्रम सञ्चालन ।  

५)  नेततृ्व नवकासका लागी अमा समहु तथा मनहलाहरुलाइ तानलमको व्यवस्था ।  

६)  रुढीवानद परम्परागत कुररनत नवरुद्ध जनचेतना ऄनभयान सञ्चालन ।  

 

ड) खेलकुद  

 

१)  बैतडा र बगुनमा  ऄलग ऄलग खेलमैदान र खेल सामाग्री सनहत व्यबस्थापन गरीनुपने ।  

२)  बैतडा र बगुनमा नवनभधन खेलकुद प्रनतयोनगता गनणका लागी अवश्यक व्यवस्था गने ।  



३)  खेल सामग्री खररद तथा नवतरण ।  

४)  खेलाडीहरुलाइ प्रोत्साहन गनण नवनभधन कायणक्रमहरु सञ्चालन गने ।   

  

च) धानमणक क्षेत्र 

 

१)  नसद्धबैजनाथ मनधदर बगुनको घेरपखाणल ननमाणण गने ।  

२)  बैतडा पणुाणगीरी मनधदर कम्पाईण्ड पखाणल ननमाणण रङ्गरागन , प्लाष्टर तथा धामीक पसु्तकालय  

    स्थापना गने ।  

३)  बैतडा नस्थत बैजनाथ मनधदरमा धमणशाला ननमाणण तथा खानेपानीको व्यवस्था गने ।  

४)  ननमनु महादवे दवेताको मनधदर घेरपखाणल ननमाणण एवं व्यवस्थापन ।  

५)  कलपटे मनधदर ऄधरुो भवन ननमाणण तथा घेरपखाणल ननमाणण व्यवस्थापन ।  

६)  बैतडा र बगुनमा रहेका ऄधय मठ मनधदरको संरक्षण , ममणत सम्भार र व्यवस्थापन ।  

७)  बौद्ध मनधदर व्यवस्थापन ।  

८)  बैतडा नस्थत नसद्ध बैजनाथ मनधदर छाना रष्ट , गेट एवं तारवार ननमाणण । 

९)  बैतडा साकी पाकी टोल नस्थत नाग मनधदर पनुः ननमाणण ।  

१०)  सनुार टोलमा रहेको बैजनाथ मनधदर ननमाणण तथा घेरवार ।  

११)  भगवती गोरा मनधदरमा गेट तथा पखाणल ननमाणण ।  

१२)  नवष्टटोल गोरा मनधदरमा गेट तथा पखाणल ननमाणण ।  

१२)  भनुमराज गोरा मनधदरमा गेट तथा पखाणल ननमाणण ।  

१३)  बैतडामा भवानी मनधदर ननमाणण ।  

१४)  बैतडामा भगवती मनधदर ननमाणण ।  

१५)  मल्ला बैतडा नशव मनधदर ननमाणण ।  

१६)  घटाल मनधदरलाइ व्यवस्थीत बनाईने तथा  घटाल मनधदर  गुठीको जग्गा व्यवस्थापन गने ।  

 

३. पवुाणधार नवकास 

 

क)  स्थानीय सडक बाटो 

 

१)  बगुन भवुन धामीको घर दखेी नदल बहादरु भण्डारीको घर ननजकको शाखा सडक ननमाणण ।  

२)  बगुनको सामदुानयक भवन दखेी दक्षीण नवष्ट टोल हुद ैपक्की पलु जोड्ने सडक स्तराधनती गने ।  

३)  बगुन सामदुानयक भवनदखेी पवुण राधसफमणर हुद ैनवरभान ऐडीको घर जाने सडक स्तराधनती गने ।  

४)  बैतडा पोल्खरी जाने सडकमा कल्भटण ननमाणण ।  

५)  बगुन नससमाडी दखेी हुद ैनसद्ध वैजनाथ मा.नव. हुद ैकृष्ण ओडको घरसम्म जाने सडक स्तरोधनती  

   गने ।  

६)  पदम साकीको घरदखेी दखेी भल्टे दमाइको घर दहुद ैकणण गैरालको घरसम्म सडक ननमाणण ।  

७)  बगुन काकी जीको घरदखेी नवरभान ऐडीको घरसम्म सडक ननमाणण  ।  

८)  बैतडा झोलुंगे  पलुदखेी पनश्चम गैरालको घर जाने सडक स्तराधनती गने ।  

९)  नभम नवष्टको घरदखेी रामचधर नगरीको घर हुद ैस्कुलसम्म सडक ननमाणण गने ।  

१०)  बैतडाको मननवर बोहराको घरदखेी शंकर दत्त जोशीको घर जाने सडक सडक स्तरोधनती गने।  



११)  बैतडा घटाल मनधदरदखेी मोहने साकीको घर हुद ैशोभा ओडको घरसम्म सडक ननमाणण गने  ।  

१२)  बैतडा  एन.नस.यल. टावर दखेी नटका प्रशाद भट्टको घरसम्म जाने सडक  ग्राभे्रल तथा ह्यमूपाइप   

१३)  बैतडा नपपल चौतारा दल बहादरु धामीको घरदखेी दईेमल धानुकको घरसम्म जाने सडक  

     ननमाणण तथा  स्तरोधनती गने ।  

१४)  बैतडा प्रते लहुारको घरदखेी हररलाल लहुारको घर जाने सडक स्तरोधनती गने ।  

१५)  बैतडा नटका प्रशाद भट्टको घरदखेी कधथे रोडसम्मको सडक स्तरोधनती गने ।  

१६)  बैतडा नटका प्रशाद भट्टको घरदखेी रतन साईदको घर जाने सडक स्तरोधनती गने ।  

१७)  बैतडा र बगुनमा नवनभधन सडकमा कल्भटण र हयुमपाइप ।  

१८)  बैतडा रमेश खत्रीको घरननजक कल्भटण ननमाणण ।  

१९)  भोजको घरबाट नससमाडी जाने बाटोमा कल्भटण ननमाणण ।  

२०)  बगुन कृनष सडकदखेी बधद , सनुार टोल हुद ैबैतडा जाने सडक ननमाणण । 

२१)  भोजराज पधतको घरदखेी नहरको नलकसम्म सडक ननमाणण ।  

२२)  भोजराजको घरदखेी नवराज ऄवस्थीको घरसम्म सडक स्तराधनती ।  

२३)  बगुन गा “ईघर नक्लननक दखेी भान बहादरु महराको घरसम्म जाने सडक गे्रवल । 

२४)  बौद्ध मनधदर दखेी भवुन धामीको घरसम्म सडक ननमाणण ।  

२५)  दामोदर जोशीको घरदखेी जयानधद भट्टको घर हुद ैओडफा “टा जोड्ने सडक ननमाणण । 

२६)  बैतडा कृष्ण भट्टको घर जाने सडक ननमाणण ।  

२७)  बगुन सामदुानयक वन हुद ैपक्की पलुसम्म जाने सडक स्तरोधनती तथा नाली ननमाणण ।  

२८)  नसमलटोलदखेी फायरलाइन ननमाणण ।  

२९)  नदपक भाटको घरदखेी नटका प्रशाद भट्टको घर जाने सडकमा कल्भटण ननमाणण ।  

३०)  भल्टे दमाइको घर पवुणईत्तर कल्भटण ननमाणण ।  

३१)  ओराली घाटदखेी धमाणनधद भट्टको घर जाने सडक स्तरोधनती तथा कल्भटण ननमाणण ।  

३२)  ईद्धव खत्रीको पसलदखेी साकी पाकी टोल हुद ैमनधधरे भलुको घरसम्मको सडक स्तरोधनती ।  

३३)  धननगरी ओडको घरदखेी प्रकास खड्काको घरसम्म सडक ननमाणण ।  

३४)  करन खडायतको घरदखेी रमेस साकीको घरसम्म सडक ननमाणण ।  

३५)  छाला प्रशोधन केधर ननजक र नधदा खड्काको जनमन ननजक कल्भटण ननमाणण ।  

३६)  बैतडामा प्रनतक्षालय ननमाणण ।  

३७)  ईद्धव खत्रीको पसल ननजकको नपपल चौतारा ननमाणण ।  

३८)  मल्लो बैतडा नपपल चौतारा ननजक कल्भटण ननमाणण ।  

 

कालो पते्र  

 

१)  बगुनको नवचटोल कालोपते्र सडक दनेख नलङ्गेश्वर सम्म सडक कालो पते्र गर्ण ने ।  

२)  बगुन बौद्ध मनधदर दखेी दवे बहादरु चधदको घर जाने सडक कालोपते्र गने ।  

३)  नवच टोल गौरा मनधदर दखेी भोजराज भट्टको घर हुद ैनससमाडी दखेी नवराज ऄवस्थीको घर  

   जाने सडक कालोपते्र  ।  

४)  बैतडा कालोपते्र सडक दनेख ईद्धव खत्रीको पसल सम्म जाने सडक कालोपते्र।  

५)  बैतडा कधथे रोडदखेी नवर बहादरु चधदको घर हुद ैसालघारी चौराह सम्म जाने  सडक कालो पते्र  ।  

६)  बैतडा कालोपते्र सडक दनेख डम्मर खत्रीको पसल जाने सम्म सडक कालो पते्र  ।  



७)  बैतडा कालोपते्र सडक दनेख दामोदर जोशीको घर हुद ैकधथे रोड सम्म सडक कालो पते्र  ।  

 

ख) पलु/ झो.प.ु अनद 

 

१)  वा. नं. ३ छेला दखेी वा.नं. ४ को बगुन जोड्ने पक्की पलुको सवे भइ माटो परीक्षण   

     भइ सकेकाले नवशेष पहलकदमी गने ।  

२)  वाडण न. ३ खेलमैदान दखेी वाडण न. ४ नभम बहादरु बढुाथोकीको घर जोड्ने बाटोमा  

    झो.पलु ननमाणण  ।  

३)  नशव नलंगेस्वोर जोड्ने झो.पलु ननमाणण ।  

४)  बगुनको टकुरी टोल दखेी बाल ज्योनत मा.नव. बैतडा जोड्ने झो.पलु ननमाणण ।  

५)  बैतडा दखेी पोल्खरी जोड्ने पक्की पलु ननमाणण ।  

६)  धमणराज भट्टको घर नजीक वा. नं. ५ जोडने झो.पलु ननमाणण ।  

७)  बैतडा बाल ज्योनत मा.नव. दखेी बैतडा सामदुानयक वन भवन जोड्ने झो.पलु ननमाणण ।  

८)  घटाल मनधदरदखेी कधथेरोड जोड्ने सडकमा पलु ननमाणण ।  

 

३. भवन तथा सहरी नवकास 

 

१)  वडा कायाणलयको जग्गा व्यवस्थापन गरी भवन ननमाणण ।  

२)  सावणजननक कायणक्रम , सभा, गोष्ठीका लागी हल ननमाणण । 

३)  धयु नमनलननयम युवा क्लबको ऄधरुो भबन ननमाणण तथा घेरवार ननमाणण ।  

४)  बैतडा प्रगतीशील युवा क्लब भबन ननमाणण ।  

५)  कृनष र पश ुसेवा केधरको लानग भवन ननमाणण ।  

६)  टेनलफोनको लेधडलाइनको व्यवस्थापन ।  

७)  सडक नवस्तारको क्रममा परेका नवद्यतु पोल र रुखको व्यवस्थापन ।  

८)  ढल ननकासको व्यवस्थापन ।  

९) फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी कधटेनरको व्यवस्थापन ।  

१०)  सडकको दवैे नकनारा वकृ्षारोपण गरी हररयानलको व्यवस्थापन ।  

११) शाधती सरुक्षाको लागी पयणटकीय के्षत्रमा ऄस्थायी प्रहरी पोष्ट र नगर प्रहरीको व्यवस्था ।  

१२)  पाकी टोलमा रहेको ऄधरुो क्लव धर ननमाणण ।  

१३)  छाला प्रशोधन केधरको ऄधरुो भवन ननमाणण ।  

१४)  बैतडामा नवद्यतुको लानग १०० प्द्यब ्को राधसफमणरको व्यवस्था ।  

१५)  वडा न. ४ को नवनभधन स्थानमा ४ फेजको नवद्यतु लाइन नबस्तार ।  

 

४. ईजाण 

 

१)  बैतडा र बगुनमा सडक बत्तीको व्यबस्था ।  

२)  मखु्य सडकहरुमा सौयणवत्ती जडान ।  

३)  नवद्यतु राधसफमणर र पोलहरुको व्यवस्थापन ।  

 



५  संचार  

 

१)  बगुन तथा बैतडाको ४/४ वटै टोलमा टेनलफोन लाआन नवस्तार गने  

२)  संचार माध्यमलाइ तार रनहत एम सान प्रनवधीलाइ तत्काल यस वाणड सम्म पनेु गरर लागु  

    गररनुपने ।  

३)  सचूना प्रनवनधको लागी आधटरनेटको व्यवस्था ।  

 

६. नसपनवकास 

 

१) युवाहरुलाइ स्वरोजगारीका लागी  नशपमलुक तानलमको व्यबस्थापन गने ।  

२)  तरकारी खेती , कुखरुा/बंगुर, बाख्रा पालन, मावाइल, मोटरसाइकल/गाडी, कम्प्युटर ममणत, नसलाइ  

    कटाइ , ब्युनट पालणर, नसकमी, डकमी, कपाल कनटङ, बेत बास र हाईस वायररङ्ग सम्बधधी तानलमको  

    व्यवस्था गने  

३)  मनहलाहरुको लागी अयअजणन तथा नशप मलुक तालीमहरुको व्यबस्थापन गने ।  

४)  धागो बनुाइ तानलमको माग गने ।  

५)  दनलत तथा अनदवासी ÷जनजातीहरुको लानग अयमलूक तानलम संचालन गने । 

 

 

७. नसचाइ  

 

१)  बगुन नसंचाइ ममणत सम्भार एवम ्कुलाको लाआन ननमाणण गने ।  

३)  बगुनको चारै टोलमा नसचाआका लागी भमुीगत अनटणजन बोरीङको व्यबस्था गने ।  

३)  बैतडाको पाचवटै टोलमा नसचाआका लागी भमुीगत अनटणजन बोरीङको व्यबस्था गने ।  

४)  वडा न. ०४ मा नवनभधन स्थानमा नसंचाइका लानग बोररङ्गको व्यवस्था गने ।  

५)  बैतडा नलफ्ट नसंचाइ ममणत ।  

६)  बैतडा नसंचाइ ममणत ।  

७)  बैतडा टोल न. १ र ३ मा नसंचाइको लानग बोररङ्ग ननजक टयाङ्की सनहत पाइप लाइन ननमाणण ।  

 

४. वातावरण तथा नवपत्त ब्यवस्थापन  

क) वन तथा भ ुसंरक्षण.तटवधध 

 

१)  बगुनको पबुण पट्टी रहेको साजगाड खोला र पनश्चममा रहेको बगुन खोलाले कटान गरी रहेको के्षत्रमा  

    नदघणकानलन गुरुयोजना बनाइ कटान ननयधत्रण गने तत्कानलन कटान भएको के्षत्रमा रोकथामका  

    लानग तटबधध ननमाणण गनुणपने ।  

२)  बैतडा एन सेल टावर दनेख दनक्षण घटाल दोभान सम्म नदघणकानलन गुरुयोजना बनाइ कटान  

    ननयधत्रण गने तत्कानलन कटान भएको के्षत्रमा रोकथामका लानग तटबधध ननमाणण गनुणपने ।  

३)  बैतडाको खानेपानी टंकी दनेख पवूण दनक्षण हुंद ैबग्ने झलेखोलाको साकीपाकी टोल हुद ैघटाल थान  

   पक्की पलु सम्म तटबधध ।  

४)  बाल ज्योनत नवद्यलयको चारैनतर बाट हुने भ ूक्षय र बाढी ननयधत्रण गने ।  



५)  पोल्खरीबाट बग्ने धमणराज भट्टको घर दनेख कणण गैरालको घर सम्म तटबधध ।  

६)  घटाल थानको पारी पट्टी काल ुसौकारको घरबाट नाथको घर सम्म तटबधध ।  

७)   नशवनलङ्गेश्वरको वररपरी हुने भू –क्षय र कटानको रोकथामको लानग तटबधध एवं वकृ्षारोपण गने ।  

८) बैतडा चैते साकीको घर दनेख पनश्चम काल ुसाईदको घर सम्म तटबधध ।  

९)  बगुनको दनलतटोलको पनश्चम पट्टी रहेको बांधलाइ पनुण ननमाणण गने ।  

१०)  बैतडा धवुण पाकीको घरदखेी मदन भलूको घरसम्म तटबधध ननमाणण ।  

११)  नवर बहादरु चधदको घरदखेी बैतडा सामदुानयक भवन सम्म तटबधध ननमाणण ।  

१२)  चडुामनण जोशीको घरदखेी जयानधद भट्टको घरसम्म तटबधध ननमाणण ।  

१३)  ऄधतराम भट्टको जनमनमा तटबधध ननमाणण ।  

१४) भवुन भट्टको घरदखेी दौलत थापाको जनमनसम्म तटबधध ननमाणण ।  

१५)  एन.सेल टावरदखेी नलफ्ट नसंचाइको घरसम्म तटबधध ।  

१६)  धमाणनधद भट्टको घर पनश्चम खोलामा तटबधध ननमाणण ।  

१७)  सयुण भण्डारीको घरदखेी घटाल मनधदर सम्म तटबधध ननमाणण ।  

 

ख) वातावरण संरक्षण 

 

१)  वडा नं.४ ऄन्र्तगत नवनभधन खोला वगरमा वकृ्षारोपण गनुण पने ।  

२)  पाकण  ननमाणण ।  

३)  जैनवक वार र तटवधध ननमाणण  

४)  जडीबटुी खेतीलाइ प्रोत्साहन गने ।  

५)  बैतडामा रहेको कालीका तलाईको संरक्षण गने ।  

 

 

 

ग) फोहरमैला तथा ढल ननकास 

 

१)  वडा नं.४ मा रोड छेईछाईमा ढल ननकासको व्यवस्था गने ।  

२)  फोहर मैला व्यवस्थापनका लागी डनम्पङ साइड खोजी तथा ननमाणण ।  

३)  वडाको नवनभधन ठाईमा ढल ननकास ननमाणण गने ।  

 

५. संस्थागत नवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

 

१)  सावणजननक सेवालाइ चसु्त , दरुुस्त बनाईन क्षमता नवकास गने  । 

२)  वडा नं. ४ मा रहेका सकुुम्वानस , अरक्ष नपनडतको बसोवासको ब्यवस्था गने । 

३)  नवगत लामो समय दनेख भोगचलन गद ैअएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पजूाण नपाएकाहरुलाइ  

    जग्गाधनी प्रमाण पजूाणको लानग अवश्यक पहल गने ।  

४)  वडा नं.४ ऄन्र्तगत ऄस्थायी प्रहरी चौकीको माग गने ।  

५)  वडा नं.४ मा मनदरा ननयधत्रणको लानग अवश्यक पहल गने ।  

६)  वडा न. ०४ मा रहेका गोवर ग्यास प्रयोगकताणहरुलाइ अवश्यक तानलमको व्यवस्था गने ।  



७)  छाडा चौपायाको व्यवस्थापनका लानग पहल गने ।  

८)  सनुवधा सम्पधन पसु्तकालयको व्यवस्था गने ।  

९)  नसद्ध बेजनाथ सा.व.ई.स. मा घेरपखाणल ननमाणण ।  

 

 

वडा नं. ५ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

अनथणक नबकास  

क) कृनष / पश ुनबकास  

 कृनष सामग्री ऄनुदान को व्यवस्था 

 खाद्य गुणस्तरको ऄनुगमन 

 कृनष ईपजमा अधनुनक प्रनबनधको नबकास र ऄनुदान 

 गाइ,भेंसी, बाख्रा,बंगुर तथा कुखरुा पालन व्यवसायमा ऄनुदान 

 कृनष समहुमा कृनष औजार नबरण 

 

ख) ईद्योग तथा बानणज्य 

 छेला औद्योनगक के्षत्र संचालन 

 बछेला कोयला खाननको खोज ऄधवेषण 

 

ग) पयणटन 

 बछेलामा धानमणक पयणटन नबकास 

 बछेला बैजनाथ तथा पणुाणनगरी मनधदरको नबकास 

 नपपल डांडालाइ धानमणक पयणटन नबकास   

 बछेलामा बौद्ध नबहार ननमाणण 

 

घ) सहकारी नबनत्तय क्षेत्र 

 मनहला सहकारीको भवन ननमाणण 

क) नशक्षा 

 वडाका तीनवटै नवद्यालयमा नशक्षक थप दरबधदी  

 सरस्वती मा.नव. को जग्गामा कम्पाईण्ड वाल ननमाणण पणुणता  

ख) स्वास्थ्य 

 सामदुानयक स्वास्थ्य इकाइ केधर लाइ कमणचारी व्यव्सथा सनहत स्वास्थ्य चौकी संचालन  

ग) खानेपानी सरसफाइ 

 धरमपरुमा ननमाणणानधन खानेपानी योजना सम्पधन र संचालन व्यवस्था 

 पोल्खरीमा  टंकी ननमाणण सनहत खानेपानी व्यवस्था 

घ) संस्कृती प्रवधणन 



 बछेला मनधदर संरक्षण र सम्बधणन 

ङ) खेलकुद/मनोरंजन 

च) कैङनगक समानता तथा सामानजक समावेनसकरण 

 सबै जात जातीका जेष्ठ नागररकलाइ ६० बषण दखेी सामानजक सरुक्षा भत्ता नबतरण को व्यवस्था  

 मकु्त कमैया मनहलाहरुलाइ पररचयपत्र नबतरण गररनु पने 

पवुाणधार नबकास 

क) स्थाननय सडक 

 वडा नभत्रको ररङरोड कालो पते्र ननमाणण  

 घोसुणवा घाटबाट घटाल नन.मा.नव. हुंद ैबैतडा जोड्ने सडक कालोपते्र  

 मसुेपानी दखेी धरमपरु पोल्खरी जोड्ने सडक कालो पते्र 

ख) पलु, झो.प.ु तथा कलभटण 

 हाल सम्म सभे तथा स्वायल टेष्ट समेत भएका पोल्खरी सामा दजैी जोड्ने ,पोल्खरी बैतडा जोड्ने , तथा 

पोल्खरी धरमपरु जोड्ने श्रीलंका खोलामा पक्की पलु ननमाणण  

 घोसुणवा दखेी धरमपरु जोडने घोसुणवा ननदमा पक्की पलु  

 तल्लो धरमपरुबाट नससैया जोड्ने पक्की पलु 

 ओझाखाली दखेी धरमपरु जोड्ने पक्की पलु  

 झले झोलङुुङगे पलु ननजक पक्की पलु  

 पोल्खरी धरमपरु नबच गडालका नमल पवुण झोलङुगे पलु  

ग) नसचाइ ं

 बछेला कुलोमा दइुवटा भनुमगत बोररङ ननमाणण 

 बछेला कुलोबाट पोल्खरी शाखा नबस्तार ननमाणण 

 मकु्तीमा नसचाइ ंव्यवस्था 

घ) भवन तथा शहरी नबकास 

 ५ नं. वडा कायाणलयको भवन ननमाणण 

 युवा,नकसोरी तथा मनहला समहुको बैठक घर ननमाणण 

 मकु्त कमैया समाजको कायाणलय भवन ननमाणण 

ङ) ईजाण 

 बछेला खोलामा लघ ुनबद्यतु ईत्पादन टवाणइन ननमाणण  

च) संचार 

 टेनलफोन लाइन नबस्तार 

 

वन वातावरण तथा नवपद व्यवस्थापन  

क) वन तथा भ-ुसंरक्षण 

 नशवशाधती सामदुानयक के्षत्रको कटान रोकथाम तटबधध 



 बछेला सा.वन क्षेत्रको बछेला खोलामा तटबधध  

ख) जलाधार संरक्षण 

ग) वातावरण संरक्षण 

घ) जलवायु पररवतणन 

ङ) फोहर मैला तथा ढल ननकास 

 पोल्खरी पक्की सडक छेईबाट ढल ननकास ननमाणण  

 धरमपरु ढल ननकास ननमाणण 

 मकु्ती वस्तीमा ढल ननकास ननमाणण 

च) जल ईत्पधन प्रकोप ननयधत्रण 

 पोल्खरी का दबुै तफण का झले खोलामा तटबधध ननमाणण 

 बछेला खोला तथा झले खोलामा तटबधध ननमाणण  

 घोसुणवा खोलामा तबधध ननमाणण 

छ) नवपद व्यवस्थापन 

 भनुमनहन सकुुम्बासी को जोनखमपणुण बसोवासलाइ सरुनक्षत बसोवासको व्यवस्था  

 

संस्थागत नबकास तथा सेवा प्रवाह 

क) संस्थाग नबकास 

 नबगत २०२० सालदखेी बनसवास गद ैअएका वानसधदाको जग्गा नपी गरी ज.ध.प्र.पजुाण नबतरण  

 ऄव्यवनस्थत वसोवास लाइ नपी बाट व्यवनस्थत गरर पजुाण नबतरण  

 भनुमनहन सकुुम्बासी हरुको जग्गा सनहत ईनचत बसोवसको व्यवस्थापन 

 मकु्त कमैया नदवसमा सावणजननक नबदा रानखन पने 

     ख) सेवा प्रवाह 

 नबनभधन कायाणलय तथा नवद्यालयमा अवस्यकता ऄनुसार कमणचारी एवं नशक्षक अपतुी 

  स्थाननय तहमा कायणरत कमणचारीलाइ यथा स्थानमा समायोजन र नमलान 

 हाल सम्म ननरधतर कायणरत कमाणचारी लाइ स्थानयत्व प्रदानको प्रकृया व्यवस्थापन र पदस्थापन  

 

स्थागनय सरकार बेदकोट नगर काययपागलका संग माग गररएका योजना काययक्रमहरु : 

अनथणक नवकास  

कृनष/पश ुनवकाश  

 नबज वनृद्ध, पकेट तरकारी/केरा खेती तथा ईख ुखेतीमा ऄनुदान  

 व्यावसानयक तरकारी तानलम र पकेट कायणक्रम  

 कृनष तानलम र नबई नबजन  

 कृनष समहुका मनहला लाइ बाख्रा ऄनुदान  

 माटो पररक्षण  



 गाइ,भैसी,बाख्रा,बंगुर तथा कुखरुा पालन व्यवसायमा ऄनुदान  

 मास ुपसल सधुार कायणक्रम ऄनुदान  

 ऄगेननक मलको व्यवस्था  

 कृनष समहुलाइ बेसार तथा ऄदवुा खेतीमा नबई ऄनुदान  

 जनडबटुी खेनत प्रबधणन तथा प्रसोधन केधर ननमाणण  

 मनहलाका लानग तरकारी तथा पशपुलान तानलम  

 माछापालन,पशपुालन तथा फलफुल खेतीमा प्रोत्साहन ऄनुदान  

 योगदान मनहला कृनष समहुमा बेमौसमी तरकारी नबई ऄनुदान  

 कृनष समहुमा कृनष औजार नवतरण  

 

 

 

ईद्योग तथा वानणज्य  

 नसजणना तथा लालीगुाँरास स स ईद्योगको भवन ननमाणण  

 मनहलाका लानग दनुा टपरी ईद्योग संचालन  

 जेनेरटरननमाणण अनवस्कारमा लागत सहभानगता  

 जनडबटुी प्रसोधन केधरमा थप भेसल मेनसन जडान  

 

पयणटन 

 बछेला नपकननक स्पोटण ननमाणण  

 नटमटोल नमलन चोकमा चौतारी ननमाणण  

 बौद्ध गुम्बा तथा पाकण  ननमाणणका लानग जग्गाको व्यवस्था  

 

सहकारी नवत्तीय क्षेत्र  

 एनककृत सहकारी नवकास कायणक्रम  

 कुष्ठ प्रभानवत पररवारहरु बाट गनठत सहकारी माफण त जीनवकोपाजणन तानलम  

 मनहला सहकारीका पदानधकारीलाइ लेखा तथा व्यवस्थापन तानलम  

 सहकारीका सदस्यहरुलाइ ईद्यमनशल तानलम तथा लघईुद्यम शलुभ कजाण व्यवस्था  

 

सामागजक गबकास 

नशक्षा  

 सरस्वती मा.नव. को नफल्ड ननमाणण  



 सरस्वती मा.नव. को चार कोठे भवनको झ्याल ढोका तथा रंगरोगन  

 मकु्ती अ.भ.ु नवद्यालयमा खानेपानी टंकी तथा धारा ननमाणण  

 मकु्ती अधारभतु नबद्यालयमा शैनक्षक सामग्री एवं खेल  सामग्री 

 मकु्तीका बालबानलकालाइ नदवा खाजा तथा पोशाक व्यवस्था  

 प्रनतयोनगतात्मक कायणक्रम 

 पसु्तकालयको व्यवस्था 

 बालनबकास केधरका सहयोनगको तलबको बनृद्ध ब्यवस्था 

 तीनवटै सामदुानयक . नवद्यालयमा  नशक्षक दरबधदी थप  

 घटाल अ.भ.ु नवद्यालयमा भवन ममणत तथा रंगरोगन 

 सामदुानयक नवद्यालयको गुणस्तर सधुार कायणक्रम 

 नवद्यालयमा कम्प्युटर तानलमको व्यवस्था 

 दनलत तथा नबपधन पररवारका छात्र छात्रालाइ प्रानवनधक नशक्षा  

 नननज श्रोतका नशक्षकको तलब व्यवस्था 

 सरसफाइको लागी एक जना कमणचारीको व्यवस्था 

 कम्प्युटर खररद र नशक्षक व्यवस्था 

 

स्वास्थ्य  : 

 सामदुानयक स्वास्थ्य को  तथा प्रसतुी गहृको भवन प्लाष्टर 

 प्रसतुी सेवा तथा ल्याव सेवा संचालन 

 सामदुानयक स्वास्थ्य इकाइमा कायणरत कमणचारीको तलब ऄनुदान संचालन खचण व्वस्थापन 

 मनहला स्वयम सेनवकालाइ गभणवती तथा सतु्केरी सेवा सम्बधधी तानलम र सामग्री ऄनुदान  

 खोप केधर भवन ननमाणण 

 सरसफाइ ऄनभयान संचालन 

 गरभवती मनहला तथा दइु बषण मनुनका बालबानलकालाइ पोषण  

 नशस ुस्याहार सम्बधधी जनचेतना मलुक कायणक्रम 

 स्वस्थ एवं पोषण युक्त बच्चा हुने ऄनभभावकलाइ सम्मान गने 



 मनहला स्वास्थ्य स्वयम सेनवकालाइ साइकल 

 मनहला स्वयमसेनवकालाइ मानसक बैठकमा यातायात र खाजा खचणको व्यवस्था  

 प्रजनन स्वास्थ्य सम्बधधी चेतना मलुक तानलम 

 सरुनक्षत माततृ्व सम्बधधी तानलम 

 मच्छर माने औषधी छनुण पने 

 स्वास्थ्य केधरमा खानेपानी नडप सेट ननमाणण   

 

खानेपानी सरसफाइ 

 धरमपरु खानेपानी को टंकी ननमाणण सनहत खानेपानी व्यवस्था 

 तत्काल खानेपानीको व्यवस्थाका लागी अवस्यक पहल 

 धरमपरु थनुवामा खानेपानी व्यवस्था 

 गणतधत्र चौकमा खानेपानी हेण्ड पम्प ( नडपसेट) 

 खानेपानी नडप सेट 

 सरसफाइ ऄनभयान 

 खानेपानीको असणननक पररक्षण 

 

संस्कृती प्रबधणन 

 

 नपपलडांडा भनुमराज नशव मनधदरमा घेरबार ननमाणण 

 तल्लो पोल्खरीको ऄधरुो भनुमराज मनधदर ननमाणण 

 नसद्धनाथ बैजनाथ मनधदरमा घेरबार तथा ममणत 

 इनमल्चीथला नसद्धनाथ मनधदर ननमाणण र घेरबार 

 पोल्खरी पनश्चममा कलपठे्ठ मनधदर ननमाणण 

 समैजी मनधदर ननमाणण 

 गौरा खला ननमाणण 

 बछेला मनधदरको ममणत तथा घेरबार 

 नसद्ध नाथ बैजनाथ मनधदर नबचमा रस बजृ ननमाणण 



 धरमपरु मण्डली मा शौचालय तथा गेट ननमाणण 

 ज्योती चचणको ऄधरुो तारबार तथा चचण भवन ममणत 

 सरस्वती मा.नव. ननजक नशव मनधदर ननमाणण 

 नवश्वकमाण मनधदरको ऄधरुो धमणशाला ननमाणण तथा मनधदर रंगरोगन 

 धरमपरु नशब मनधदर मा नबवाह हल ननमाणण र पखाणल 

 धरमपरु मकु्तीको ऄधरुो थनुवा ननमाणण 

 धरमपरु थनुवामा  शौचलय ननमाणण 

 नबचफाटा थनुवामा ममणत 

 थारु समदुायको माघी पवणमा नाचको सामग्री खररद 

 नयां मकु्ती खषृट चचण मा तारबार 

 

खेलकुद/ मनोरंजन 

 धरमपरुको ऄधरुो नफल्ड ननमाणण 

 खेलकुदको नक्रकेट तथा फुटबल  सामग्री 

 युवाहरुलाइ खेलकुद सामग्री व्यवस्थापन 

 रतन नसंह गडालका जग्गा दखेी पवुण ननदमा रहेको खाली जग्गामा नक्रकेट नफल्ड ननमाणण  

 

लैङनगक समानता तथा सामानजक समावेशीकरण 

 नबपधन,दनलत तथा एकल मनहलाका लागी नजनबकोपाजणन तानलम  

 द्रधद नपनडत तथा एकल मनहलाका लागी अयमलुक तानलम  

 पणुण ऄपाङगलाइ नह्वलचेयर 

 बाल नबवाह धयुननकरणऄनभयान कायणक्रम 

 जेष्ठ नगररकलाइ अय मलुक तानलम तथा यातायातमा छुट 

 नकसोरी समहुलाइ ईद्यम सामान तथा अत्म रक्षा तानलम 

 युवा स्वरोजगार मलुक तानलम 

 मनहलाका लागी दनुा,टपरी,गुधरी ननमाणण तानलम 



 सबै प्रकारका द्रधद नपनडत लाइ पररचयपत्र  ईपलब्ध गराईनु पने  

 मकु्ती नदवस कायणक्रम व्यवस्था मा सहयोग 

 बालबानलकाकालागी पौनष्टक अहार 

 बाल कायणक्रम संचालन 

 नबनभधन नबषयगत समहु गठन र पररचालन 

 एकल मनहलाका लागी नशपमलुक अय मलुक कडाइ बनुाइ , ब्युटीपालणर तानलम 

 नबकृती नबसंगती नबरुद्ध जनचेतनामलुक कायणक्रम 

 दइु बषण मनुनका बालबानलकालाइ पोषण कायणक्रम 

 गभणवती मनहलाका लागी पोषणको व्यवस्था तथा नशस ुस्याहार तानलम  

 युवा युवतीहरुका लागी डकमी,नसकमी, नसलाइ कटाइ,कडाइ, हाईसवायररङ, दनुा टपरी,चटाइ, मसाला तथा ऄचार 

बनाईने तानलम 

 पवुण प्रहरी संगठन का सदस्यका लागी नचप्स नमनकन अनद नशपमलुक तानलम  

 युवाहरुका लागी खेलकुद प्रनशक्षण तथा खेल सामग्री 

 ऄसाहाय ऄपाङ्गहरुकालागी नजनवकोपाजणन कायणक्रम 

 द्रधदनपनडत तथा सनहद पररवारका सदस्यहरुको अयमलुक तालीम 

 भनुमनहन सकुुम्बासीलाइ जग्गा सनहत अवास को व्यवस्थान 

 नवजात नशस ुतथा गभणवती मनहलाका ऄनभभावकलाइ सरुनक्षत माततृ्व सम्बधधी जनचेतनामलुक तानलम 

 बडघर समहुका लागी टेण्ट र कुस्री व्यवस्था 

 मनहलाका लागी बांस बेतको मडुा ननमाणण म्बधधी तानलम 

 ढनकया दले्वा जस्ता सांस्कृत जगेनाण गने तानलम 

 माघीनमलन कायणक्रममा सहयोग 

 नबकृनत नबसंगती तथा लागु औषध  नबरुद्ध युवाहरुलाइ सचेनतकरण तानलम 

 मकु्त कमैया मनहलाहरुलाइ पररचयपत्र नबतरण गररनु पने 

 

पुवायधार गबकास  

स्थाननय सडक  

 



 पोखरीको मलु सडक कालो पते्र ननरधतरता 

 इनमल्चीथला ईत्तर टोलको ऄधरुो सडक गे्रभल 

 भोजराज पधतका घर दखेी  कुनाखेत हुंद ैघटाल अधारभतु नबद्यालय जोड्ने सडक गे्रभल 

 मनोरथ जोशीका घर दखेी धरमपरु जोड्ने सडक गे्रभल 

 नबद्यतु सहकारी हुंद ैपषु्कर नबष्टका घरबाट धरमपरु जोड्ने ऄधरुो सडक गे्रभल 

 पे्रम साईदका घर दखेी यादव साईदका घर हुंद ैधरमरु जोडने सडक गे्रभल 

 पावणती बोहराका घरछेईको सडक नबस्तार र गे्रभल 

 नसणरी छेईबाट भनुमराज टोल हुंद ैनससैया जोड्ने नयां सडक ननमाणण 

 इनमनल्चथला डम्मर कुवरका घर दखेी महेश पाकीका घर सम्म नयां सडक ननमाणण तथा गे्रभल 

 इनमनल्चथला जाने सडकको नरेधर का घर दखेी नाला सम्मको सडक चौडा तथा पखाणल ननमाणण  

 मान बहादरु नबष्टका घर दखेी पाबणती बोहराका जग्गा बाट धमण नसंह कुवरका घर सम्म नयां सडक ननमाणण तथा 

गे्रभल 

 पोल्खरी दखेी शाधतीपरु जोड्ने झोलङ्ुगेपलु ननमाणण 

 नसणरी घाटमा कलभटण ननमाणण 

 घोसुणवा घाट दखेी गंगटे खोला हुंद ैगडालका नमलबाट तल्लो धरमपरु  सम्को सडक गे्रभल  

 टेक अलेका पसल दखेओ नबचफाटा जोड्ने सडक गे्रभल 

 जंगे बोहरा का घर दखेी नटमटोल नबर बहादरु लहुार का घर हुंद ैशेर थापाका घर सम्म सडक गे्रभल 

 ज्योती चचण बाट नबचफाटा जोड्ने सडक गे्रभल 

 केशव ऄवस्थीका घर दखेी गडालका नमल सम्म नयां सडक ननमाणण 

 गडालका नमल दखेी वडा कायाणलय सम्मको सडक स्तरोधनती 

 तल्लो धरमपरु नसणरी छेईको सडक गे्रभल 

 भनुमराज नमल दखेी शाधती टोल हुंद ैनससैया नभण्डी चौक जोड्ने सडक स्तरोधनती  

 हके बोहराका घर दखेी इधरराजका घर सम्म नयां सडक ननमाणण तथा गे्रभल 

 सरस्वती ग्रानमण नबद्यतु दखेी भागरती बोहराका घर तफण को सडक गे्रभल 

 पणुाणनगरी टोलमा ८०० नमटर सडक स्तरोधनती 

 नागाजुणन मेनडकल दखेी पवुण मदन भट्टका भट्टका घर सम्म सडक ननमाणण र गे्रभल 



 भनुमनहन सकुुम्वासी टोलमा सडक गे्रभल 

 नबचफाटा दखेी ज्योती चचण जोड्ने सडक गे्रभल गणतधत्र चोक दखेी धरमपरु थनुवा हुंद ैसरुमा साकीका घर सम्म 

सडक गे्रभल 

 नयां मकु्तीका सबै शाखा सडक गे्रभल 

पलु, झोप ुतथा कलभटण 

 नपपलडांडा नशव मनधदर जाने बाटोमा कलभटण ननमाणण  

 पावणती बोहराका घर जाने सडकमा ह्यमुपाइप कलभटण  

 पोल्खरी वनस्तका नबनभधन ठाईंका लागी २५ जोडी ह्यमुपाइप  

 पोल्खरीबाट बैजनाथ जोड्ने झो.प.ु ननमाणण 

 इनमल्चीथला बाट वडा नं.४ घटाल जोडने सडकमा कलभटण ननमाणण  

 सरस्वती मा.नव. दखेी पवुणको खोलामा स्ल्याब कलभटण  

 नबचफाटा जोड्ने खोलामा कलभटण 

 टेक अलेका पसल दखेी नबचफाटा जोड्ने सडकमा ह्यमुपाइप  

 ररङरोडमा नसंचाइ कुलो मा ह्यमुपाइप 

 भनुमराज चौकबाट पोल्खरी जोड्ने सडकको  झले खोलामा झोलङ्ुगेपलु ननमाणण  

 नटमटोल नमलन चौमा ह्यमुपाइप 

 तीनवटै झोलङ्ुगेपलुको ममणत तथा संभार 

 तल्लो धरमपरुमा  धन ब. रोकायाको घर ननजक ह्यमुपाइप कलभटण  

 सरस्वती मा.नव. दखेी वडा कायाणलय नबच जयलाल रानाको घर ननजक ह्यमुपाइप जडान  

 नयां मकु्ती शाखा सडकमा ६ जोडी तथा ररङ रोडमा ५ जोडी ह्यमुपाइप जडान  

 नबचफाटा दखेी ज्योती चचण जोडने सडकमा कलभटण  

 कडेरा राना तथा लक्ष्मी चौधरीका घर ननजक ह्यमुपाइप 

 धरमपरु मकु्तीमा ४ जोडी ह्यमुपाइप 

 भनुमगत बोररङ ननजक कलभटण ननमाणण 

 

नसंचाइ 

 



 बैजनाथ तथा नसद्धनाथ नसंचाइ कुलो ममणत 

 बछेला कुलो ममणर र नबस्तार 

 कृनष समहुहरुका लागी  ५ वटा स्यालो ट्युवेल बोररङ 

 नसद्धनाथ नसंचाइ को तल्लो टोलमा कुलो ननमाणण 

 नटमटोलको बोररङमा टंकी ननमाणण 

 नटमटोल नसंचाइका लागी कुलो ननमाणण 

 प्रगती टोलमा नसंचाइ बोररङ 

 सजृना तथा लाली गुरांस सस ईद्योगका लागी नसंचाइ बोररङ 

 बछेला कृषक समहुलाइ नसंचाइ बोररङ प्रगती कृषक समहुमा नसंचाइ बोररंङ 

 प्रगती कृनष समहुमा नसंचाइ बोररङ 

 श्रीलंका शाधती कृनष समहुमा नसंचाइ बोररङ 

 जडान गररएका भनुमगत बोररङ संचालन व्यवस्थापन 

 सयपत्री कृनष समहुमा बोररङ जडान 

 श्रीलङका टोलमा कुलो ननमाणण 

 नबचफाटामा ४ वटा नसंचाइ बोररङ तथा परुानो बोररङ ममणत  

 भनुमगत बोररङ संचालन व्यवस्थापन 

 धरमपरु मकु्तीका समहुमा ३ वटा नसंचाइ बोररङ 

 

भवन तथा शहरी नबकास 

 

 वडा कायाणलयकोभवन ननमाणण 

 स.सं. ईद्योगको  भवन ननमाणण 

 सेल्फकेयरको भवन ननमाणण 

 माहाकाली सामदुानयक केधरको भवन ननमाणण 

 ५ वडा तथा स्वास्थ्य केधरको  जग्गामा पखाणल ननमाणण  

 सामदुानयक भवनको जग्गा तारबार तथा शौचालय ननमाणण 



 धरमपरु मकु्ती तथा नयां मकु्तीमा सामदुानयक भवन ननमाणण 

 

 

 

ईजाण 

 बछेला मनधदरमा नबद्यतु जडान 

 नबद्यतु पोल सनहत लाइन नबस्तार 

 धरमपरु तथा नटमटोलका नबनभधन ठाईंमा ५० थान पोल सनहत नबद्यतु नबस्तार  

 नटमटोल शेर डगौरा,धामराम सनुार,गनम्भर सनुार,रामकला जप्रेल,खेम नेपाली लगायतका घरमा नबद्यतु पोल 

सनहत लाइन जडान 

 सडक चौकमा सोलार बत्ती 

 नथनवटै टोलमा पोल सनहत नबद्यतु नबस्तार 

 नसंचाइ मोटर संचालनका लागी तीनवटै टोलमा िी-फेज लाइन नबस्तार 

 मखु्य चौकहरुमा सौयण सोलारवाला सडक बत्तको व्यवस्था 

 

संचार 

 टेनलफोनको ल्याण्डलाइन नबस्तार सनहत टेनलफोन सेवा संचालन 

 वडा कायाणलयमा सचुना प्रनवधी र इधटरनेट सनुवधा व्यवस्था  

 

वन तथा भ-ुसंरक्षण 

 

 ऄबैधरुपमा  भइरहेको  प्राकृनतक श्रोतको ईत्खनन मा ननयधत्रण 

 वन जंगल तथा चरेु के्षत्रबाट ऄबैध रुपमा ननकासी भइरहेको ढुङ्गा नगट्टी काठ दाईरा र अगलागी ननयधत्रण गररनु पने  

 बछेला मनधदर पररसरलाइ धारनमक वनको नसमांकन 

 दत्तराम पधतका घर छेईमा नननमणत नयां सडक नकनारमा तारजाली तटबधध 

 बछेला खोलामा तटबधध ननमाणण 

 जंगली जनावरका लागी मेशवायर ननमाणण 

 



जलाधर संरक्षण 

 पोल्खरीमा रहेका भम्के मलु संरक्षण पखाणल ननमाणण 

 

 

वातावरण संरक्षण 

 जनडबटुी खेती नबकास 

 पोल्खरी नसणरी दखेी नगरपानलका कायाणलय क्षेत्र सम्मको ननद कटान ननयधत्रण  

 खेलकुद नफल्डको छेईमा बकृ्षा रोपण तथा जैनवक बारको व्यवस्थान  

 नसणरीमा ऄमला,हरो,बरो तथा फलफुल अनदका बोटहरु बकृ्षा रोपण 

 धरमपरु नसणरी बाट वडा कायाणलय तथा स्वास्थ्थ केधरको जग्गा के्षत्र छुट्टयाइ नसणरीमा तारबार 

 

जलवायु पररवतणन 

 जैनबक बार तथा तटबधध 

 जनडबटुी खेतीमा प्रबधणन 

 

फोहर मैला तथा ढल व्यवस्थापन 

 धरमपरु र नबचफाटा को दनक्षण पनश्चम खलुा भागमा डनम्पङ साइट ननमाणण का लागी बजेट  

 मकु्तीका सबै सडक छेईमा ढल ननकास ननमाणण 

 

जलईतपधन प्रकोप ननयधत्रण 

 वस्तीको दबुै तफण  रहेको झले खोला तटबधध ननरधतरता 

 पोल्खरी नबचको नाला ऄजुणन ऄवस्थी का घर दखेी नसणरी घाट सम्म तटबधध  

 मानथल्लो झो.प.ु दखेी दनक्षण नकनतणबल्लभ पधतका जग्गा सम्म ननद ननयधत्रण तटबधध  

 गंगटे खोलामा तटबधध ननमाणण 

 सरस्वती मा.नव. दनक्षणको खोलामा तटबधध ननमाणण 

 भागरती बोहराका घर ननजक गंगटे खोलामा तारजाली तटबधध 

 झले खोलाको तटबधध ननरधतरता 

 नयां मकु्ती पवुणको झले खोलामा तटबधध 



 नबचफाटा बछेला खोलामा तटबधध 

 

 

 

नवपद व्यवस्थापन 

 नवपद कोष व्यवस्थापन 

 जोनखम धयुननकरण 

 जंगली जनावरबाट भएको क्षनत मा राहत नबतरण 

 छाडा चौपाया ननयधत्रण 

 

 

संस्थागत गबकास तथा सेवा प्रवाह के्षत्र 

संस्थागत नवकास 

 ऄव्यवनस्थत वसोवासलाइ जग्गा नापी सनहत पजुाण नबतरण 

 ईपभोक्ता सनमनत गठन,कमणचारी भनाण बजेट नबननयोजन, कोटेशन अनदमा पारदनशणता हुनु पने 

 सचुना केधर ननधाणरण र सचुना पाटी बनाइ टांस गररनु पने 

 बडघर समहुको टेण्ट कुसी राख्ने भवन ननमाणण 

 मकु्त कमैया नदवसमा सावणजननक नबदा रानखन पने 

 जग्गा नापी र लालपजुाण नबतरण 

 भनुमहन सकुुमवासीहरुलाइ कम्तीमा ५ कठ्ठा जग्गा सनहत बसोवासको व्यवस्था 

 

सेवा प्रवाह 

 मौनलक हक सम्बनधध जानकारी मलुक गोष्ठी\ 

 नबनभधन जानकारी एवं सचुना मलुक भेला गोष्ठी 

 

 

 

 



 

 

 

 

वडा नं. ६ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

नशक्षा:- 

1. नबषयगत, तहगत नशक्षक व्यवस्था गनण ऄनुदान, मसुेपानी 

2. सामदुानयक नसकाइ केधरमा पसु्तकालय स्थापना, नससैया 

3. अधारभतू नबद्यालयको व्यवस्था,घोसुणवा 

4. भवुनेश्वरी मा.नब.मा दृनष्टनवनहनका लानग छात्राबास तथा फननणचर  

5. बाल ईद्यान, इको पाकण  ननमाणण 

6. भवुनेश्वरी मा.नब.को पसु्तकालयमा पसु्तक थप 

7. बालबानलकाहरूका लानग खेल सामग्री र शैनक्षक सामग्री खररद  

8. सामदुानयक ऄध्ययन केधर नससैयामा घेरबार ननमाणण 

9. नसद्धनाथ मा.नब.मा सरकारी कोड ऄनुसार रंगरोगन 

10. भवुनेश्वरी मा.नब.मा कम्प्युटर खररद 

11. नसद्धनाथ मा.नब.मा २ कोठे भवनको छाना ममणत र १ कोठाको झ्याल ननमाणण  

12. भवुनेश्वरी मा.नब.मा नबनभधन ईपकरण ममणत,नबजलुी, ल्यापटप खररद, प्रोजेक्टर, स्माटण बोडणको व्यवस्था  

13. नसद्धनाथ मा.नब.मा शौचालयको व्यवस्था 

14. भवुनेश्वरी मा.नब.मा घेरबार ननमाणण 

15. नसद्धनाथ मा.नब.मा पखाणल ननमाणण 

16. भनेुश्वरी मा.नब.मा ठूलो भवन ननमाणण 

17. नसद्धनाथ मा.नब.मा इधटरनेट जडान र ल्यापटप, प्रोजेक्टर तथा स्माटण बोडण खररद  

18. भवुनेश्वरी मा.नब.को जमीन कटान रोकथामका लानग तटबधध ननमाणण  

19. मसलधद तप( नबद्यतु महशलु, पंखा, नल, कम्प्युटर ममणतका लानग)  

20. स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइ पाठ्यपसु्तकको व्यवस्था 

21. नशक्षक- नशनक्षकाहरूलाइ तानलमको व्यवस्था 

22. ऄपाङ्ग, मकु्तकमैया, नपछडीएका वगणका छात्रछात्रालाइ पोशाक, छात्रवतृ्ती एवं शैनक्षक सामग्रीको व्यवस्था  

स्वास््य तथा सरसफाई: 

1. घोसुणवा नगर स्वास्थ्य केधरको ऄधरुो भवन ननमाणण 

2. भवुनेश्वरी मा.नब.मा छात्राहरूलाइ Sanitary Pad को व्यवस्था 

3. नवद्यालयहरूमा छात्राहरूको लानग स्यानीटरी प्याड(Sanitary pad) को व्यवस्था 

4. बालबानलकाहरूलाइ सरसफाइ तथा पोषण नशक्षा बारे जनचेतनामलूक कायणक्रम 



5. २ वषण मनूनको बच्चा तथा सतु्केरी अमालाइ पोषण, सरसफाइ सम्बधधी जनचेतनामलूक कायणक्रम 

6. नबशेषज्ञ नशनवर संचालन 

7. नयााँ बधद ैगरेको सहरी स्वास्थ्य केधरको भवनको वररपरर पखाणल ननमाणण  

8. औषधी खररद तथा प्रशासननक खचणको व्यवस्था 

9. स्वयंसेनवकाहरूको नन:शलु्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था 

10. घोसुणवा नगर स्वास्थ्य केधरमा कायणरत कमणचारीहरूको ईनचत व्यवस्थापन 

11. स्वास्थ्य स्वयंसेनवकाहरूलाइ साइकलको व्यवस्था 

12. सावणजननक शौचालय ननमाणण 

13. नकशोरीहरूलाइ Sanitary Pad को व्यवस्था 

खानेपानी तथा ढलगनकास: 

1. सरेुधर भट्टको घर दनेख पनश्चम सोता सम्म ढलननकास 

2. नसद्धनाथ खानेपानीको लाइन ममणत र नबस्तार तथा धारा नबस्तार गद ैनफल्टर जडान 

3. श्रीराम बोहराको गर दनेख तल्लो घोसुणवाको तेज राज पधतको घर सम्म ढलननकास 

4. भवुनेश्वरी मा.नब.बा दृनष्टनवनहन छात्रछात्राहरूलाइ ह्याण्ड पम्पको व्यवस्था  

5. खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की दनेख ओझाखाली टोलमा पाइपलाइन नबस्तार  

6. बेदकोट न.पा.को कायाणलयबाट पनश्चम सोता सम्म  ढल ननकास  

7. नमन राज भट्टको टोलमा ढलननकास' 

8. रनव साईदको घर दनेख राजेधर साईदको घर सम्म ढलननकास  

9. ह्याण्ड पम्प खररद  

10. गम्भीर लहुारको खेत ननजक ढलननकास 

11. कल्याण शाहीको घर दनेख जमन नसंह नबष्टको घर सम्म ढलननकास 

12. नवल नसंह भाटको घर ननजक ऄधरुो ढल ननकास ननमाणण 

13. नदल बहादरु नब.क.को घर ननजक ढलननकास 

14. गणेश नबष्टको घर दनेख झरना खोला सम्म ढल ननकास  

गबदु्यत तथा संचार: 

1. वडा कायाणलयमा इधटरनेट जडान तथा टेनलफोनको व्यवस्था  

2. नभण्डी चौराह दनेख नससैया चौराह सम्म नबद्यतु प्रसारण लाइन नबस्तार 

3. घोसुणवा टोलमा सडक बत्तीको व्यवस्था 

4. मसुेपानी टोलमा टेनलफोन लाइनको नबस्तार 

5. नबद्यतु पोलको माग 

6. खेतको बीचमा रहेका नबद्यतुीय पोलहरूलाइ सडक छेईमा स्थानाधतरण 

7. मनोज जोशीको घर ननजक राधसफमणर  जडान 

8. घोसुणवामा राधसफमणर जडान 

 



यातायात:- 

सडक खोल्ने:- 

1. जगत नसंहको घर दनेख भागीको दोकान सम्म सडक खोल्ने 

2. नसद्धनाथ मनधदरको पनश्चमपट्टी नक्सामा भएको बाटो खोल्ने  

3. श्रीराम बोहरा र घनश्याम बोहराको गरको बीचमा रहेको परुानो बाटो गोधारो खोली ग्राबेल गरी घोसुणवा र मसुेपानी 

जोड्ने 

4. भोज राज भट्टको घर दनेख ईत्तर चौधरी टोल जोड्ने सडक खोल्ने  

5. भण्डारी चोक दनेख श्री नसद्धनाथ मा.नब. सम्म बाटो खोल्ने  

6. लक्ष्मण पजुाराको घरबाट ईत्तर तफण  १०० नमटर बाटो खोल्ने  

सडक ग्राबेल तथा स्तरोन्द्नती 

1. घोसुणवा नमलदनेख भागीराम चौधरीको पसल सम्म सडक स्तरोधनती 

2. जयदवे पधतको घर दनेख नसराडी फााँटासम्म सडक स्तरोधनती 

3. नभण्डी चौराहदनेख तुलसी रानाको घर हुाँद ै नहर जोड्ने सडक ग्राबेल 

4. पणु्टे फस्वाणसनको घर दनेख बाब ुपधतको घर सम्म ह्यमुपाइप सडक ग्राबेल  

5. हरदासी र नबरा रानाको घर दनेख सेटी सरको घर हुाँद ैभम्केश्वर मनधदर जोड्ने सडक ग्राबेल 

6. घोसुणवा नमलदनेख तल्लो घोसुणवा तेज राज पधतको घर सम्म सडक स्तरोधनती 

7. भवुनेश्वरी मा.नब.दनेख पवूण न.पा. भवन सम्म सडक ग्राबेल  

8. महादवे भट्टको घर दनेख श्रीराम बोहराको घर हुाँद ैनरेधर महराको घर सम्म सडक स्तरोधनती 

9. धन नसह घटालको घर दखेी अनद शनक्त सा.व. जाने  ऄधरुो सडक ग्राबेल  

10. गणेश नसंह घटालको घर दनेख ईत्तर धनन फस्वाणनको घर हुाँद ैगणेश सा.व. जाने बाटो ग्राबेल  

11. नपटु्ट कठायतको घर दनेख धरमपरु जाने कालोपते्र सम्म सडक स्तरोधनती 

12. श्रीराम रानाको घर दनेख नबरा रानाको घर हुाँद ैभम्केश्वर मनधदर सम्म सडक ग्राबेल 

13. हररकृष्ण रानाको घर दनेख ७ नं. वडा जोड्ने बाटोमा सडक ग्राबेल 

14. ओझाखाली मनुक्त बस्तीमा रोलर सनहत ग्राबेल 

15. लक्ष्मण पजुाराको घर छेई बाट ईत्तर जाने बाटोमा ग्राबेल  

16. रतन भाटको घर दनेख मनधदर  र नहर जोड्ने बाटो ग्राबेल 

17. नबरा रानाको घर दनेख खड्कु रानाको घर सम्म सडक ग्राबेल 

सडक कालोपते्र: 

1. बेदकोट-६ नं. वडा कायाणलय दनेख घोसुणवा, मसुेपानी हुाँद ैगणेश सा.व. सम्म सडक कालोपते्र  

2. भवुनेश्वरी मा.नब.दनेख नभण्डी चौराह हुाँद ैकोल्ड स्टोर सम्म सडक कालोपते्र  

3. श्रीराम बोहराको घर दनेख पलु हुाँद ैहालको वडा कायाणलय सम्म सडक कालोपते्र  

4. मधके साईदको घर छेई चौराह दनेख नसद्धनाथ चौराह सम्म सडक कालोपते्र  

5. नभधटी चौराह दनेख भवुनेश्वरी मा.नव. हुाँद ैनगरपानलका जोड्ने बाटो कालोपते्र ।  

6. भागीराम चौधरीको घर दनेख ६ नं. वडा कायाणलय सम्म सडक कालोपते्र  



7. मोहन नसंह चाडको घर दनेख दनक्षण सोराडी टोल भएर झो.प.ु हुाँद ैनसराडी टोल सम्म सडक कालोपते्र  

8. महेधर राजमागण दनेख ईत्तर भवुनेश्वरी मा.नव. हुाँद ैभम्केश्वर मनधदर जोड्ने बाटो कालोपते्र  

9. चौधरी टोल भएर नसद्धनाथ मा.नब. दनेख ओझाखाली मनुक्त टोल सम्म सडक कालोपते्र  

10. पवूण- पनश्चम राजमागणदनेख भवुनेश्वरी मा.नब. सम्म सडक कालोपते्र  

11. भण्डारी चौराहदनेख दनक्षण घोसुणवा पलु जोड्ने सडक कालोपते्र  

12. हरदासी रानाको घर दनेख राजमागण जोड्ने सडक कालोपते्र 

 

नगद गनयन्द्त्रण तथा तटबन्द्ध: 

1. गणेश सा.व.दनक्षण दनेख बेदकोट न.पा.कायाणलय सम्म ननद ननयधत्रण  

2. नबनोद बोहरा, रामचधर डगौरा, लोक रैसाल र टेक रैसालको घर पछाडी तटबधध  

3. नससैया गाईाँको ईत्तर नतर  ननद ननयधत्रण 

4. पे्रम संह धामीको घर ननजक तटबधध 

5. दीपक बोहरा र सरस्वती बोहराको घर ननजक तटबधध 

6. नससैया धरमपरु जोड्नौ घाट ननजक दनेख नससैया महेधर राजमागण भधदा मानथको झो.प.ु सम्म ननद ननयधत्रण(गुरूयोजना)  

7. थ्वालजीको पसल ननजक तटबधध 

8. नबनोद बोहरा र चेतराम डगौराको घर ननजक तटबधध 

9. Cricket Stadium को संरक्षणका लानग तटबधध 

10. कृष्ण दवे पधत र महानधद पधतको जमीन ननजक तटबधध  

11. नत्रवेणीमाइ सा.व.को पवूण-ईत्तरतीर तटबधध 

12. प्रकाश पनेरूको घर ननजक तटबधध 

13. घोसुणवा मसुेपानी भइ बग्ने खोलामा तटबधध ननमाणण( गुरूयोजना 

14. नारायण लहुारको घर ननजक तटबधध 

15. मनोज जोशीको घर ननजक तटबधध 

16. लोकेधर राज बोहराको घर ननजक तटबधध 

17. ईमेश राज पाण्डेको घर ननजक तटबधध 

18. नदल बहादरु नब.क.को घर ननजक तटबधध 

19. पषु्प राज भट्टको घर ननजक तटबधध 

20. भोज राज भट्टको घर ननजक तटबधध 

21. जानकी भट्टको जमीन ननजक तटबधध 

22. झनाण खोलाको दवैु तफण  तटबधध 

23. दल बहादरु धामीको घर ननजक तटबधध 

24. चनेुपानी खोलामा तटबधध 

25. दवे राज पनेरूको जमीन ननजक तटबधध 

26. भम्केश्वर सा.व. ननजक तटबधध 



27. मनोज नेपालीको घर ननजक तटबधध 

हु्यमपाईप, कल्भडय तथा पुल : 

1. दोस्रो चरणको नहरमा फुट नब्रजको स्थानमा पक्कीपलु ननमाणण  

2. ह्यमुपाइप खररद 

3. नसद्धनाथ मा.नब. र ओझाखाली जाने बाटोको खोलामा ह्यमुपाइ जडान  

4. गधदा नालामा कल्भडण ननमाणण 

5. भागीको दोकान दनेख पवूण पलु ननमाणण गने  

6. नहरा नसंह  साईदको खेतबाट पानी ननकासको लानग ह्यमुपाइप जडान  

7. हरदासी रानाको घर ननजक गधदा नालामा स्ल्याव कल्भडण ननमाणण 

8. मेन ०/ ३ टसणरीमा २ वटा कल्भडण ननमाणण  

9. पणु्टे फस्वाणनको घर ननजक रहेको खोलामा कल्भडण ननमाणण 

10. घोसुणवा मसुेपानी जोड्ने पक्की पलु ननमाणण  

11. नरेधर महराको घर सीमाना तथा नदल बहादरु नब.क.को घर ननजक ह्यमुोपाइप जडान  

12. ईमेश राज पाण्डेको घर जाने बाटोमा ह्यमुपाइप जडान  

13. शेर बहादरु रानाको घर ननजक ह्यमुपाइप जडान 

14. गणेश पाण्डेय र मकेुश पाण्डेयको घर ननजक कल्भडण ननमाणण 

15. भवुन राज पाण्डेको घर जाने बाटोमा ह्यमुपाइप जडान  

16. महादवे पाण्डेयको घर ननजक बाटोमा ह्यमुपाइप जडान  

17. राजेधर बमको घर ननजक रहेको खोलामा कल्भडण ननमाणण 

18. गम्भीर लहुारको घर दनेख दनलत बस्ती जाने बाटोमा ह्यमुपाइप जडान  

19. शंकर दत्त जोशी र राम नसंह भण्डारीको घर जाने बाटोमा ह्यमुपाइप जडान  

20. जमन नसंह नबष्ट र बडु पररवारको घर जाने बाटोमा ह्यमुपाइप जडान  

21. नसद्धनाथ झोलङ्ुगे पलुको ममणत सधुार 

22. घोसुणवा मसुेपानी जोड्ने श्रीराम बोहराको  घर दनेख प्रभा भट्टको घर ननजक वडा जोस्ने पक्की पलु ननमाणण  

23. गणेश सामदुानयक वन ननजक सानो कल्भटण ननमाणण  

कृगष:- 

गसिँचाई: 

1. घोसुणवा के्षत्रका लानग १० थान बोररङ जडान  

2. िी फेज नहर दनक्षण तफण  ऄनटजन बोररङ जडान 

3. नसद्धनाथ भ-ूजल  नसाँचाइको टंकीको क्षमता बनृद्ध र मोटर खररद  

4. जनचाहना कृषक समहूको लानग  १ थान समणसेल बोररङ 

5. मनुक्त नशनवर झोझाखालीमा  बोररङ दनेख पनक्क कुलो ननमाणण  

6. नसद्धनाथ टोलको ईत्तर मोहन नसंह चाडको घर ननजक ऄनटजन बोररङको ननमाणण 

7. पणूाणनगरी केरा तरकारी कृषक समहूको लानग ३ थान स्यालो ट्युबेल 



8. नसद्धनाथ भनूमगत नसाँचाइ  Overhead ट्याङ्कीको ईचाइ बढाईने 

9. तल्लो मसुेपानी दनलत टोलमा बोररङ जडान  

कृगष तागलम, गबउगबजन, पशु तथा मलखाद: 

1. कृनष सम्बधधी सीपमलूक तानलम 

2. नबईनबजन तथा मलखादमा ऄनुदानको व्यवस्था 

3. माटो परीक्षणका लानग घमु्ती नशनवरको व्यवस्था 

4. च्याई खेतीको तानलमको व्यवस्था 

5. युवा कृषक समहू, घोसुणवालाइ कृनष सम्बधधी तानलमको व्यवस्था 

वन तथा वातावरण: 

1. नत्रवेणीमाइ सा.व.को संरक्षणका लानग तारबार, जथाभावी ऄनतक्रमणको रोकथाम  

2. गणेश सा.व.को दनक्षण तफण  पवूण पनश्चममा कररव ५ नक.मी. ग्यानबङ तारबार  

3. गणेश सा.व. नभत्र रहेको ओझाखाली के्षत्रमा अधनुनक मत्स्यपालनका लानग अवस्यक व्यवस्था  

4. हररत गहृ प्रभावबारे जनचेतनामलूक कायणक्रम 

5. भम्केश्वर सा.व.मा भवन ननमाणण र तारबार  

6. मसुेपानीमा नसणरीको व्यवस्थापन 

धागमयक तथा पययटन: 

1. नससैया चराइ नमलन कायणक्रमका लानग अनथणक सहयोग 

2. नपपल चौतारा ननजक गौरा मनधदरमा पखाणल ननमाणण तथा नपपल चौतारा प्लाष्टर  

3. नसद्धसरोवर सडक कालोपते्र 

4. भम्केश्वर मनधदरमा घेरबार 

5. नत्रवेणीमाइ मनधदरको ऄधरुो भवन ननमाणण 

6. नसद्धसरोवर धानमणक पयणटकीय क्षेत्र घोषणाको लानग पहल 

7. नत्रवेणीमाइ सा.व.को भवन प्लाष्टर, झ्यालढोका ननमाणण  

8. तल्लो मसुेपानीमा  पखाणल सनहत नसद्धनाथ मनधदर ननमाणण  

9. श्रीराम बोहराको घर ननजक घटालथान मनधदर ननमाणण 

10. नसद्धनाथ चनेुपानी मनधदरमा गोदाम घर र शौचालय ननमाणण 

11. घोसुणवा नपपल चौतारा ननजक गौरा मनधदर स्तरोधनती 

12. भगवती मनधदर ममणत 

13. नत्रवेणीमाइ सा.व.को ऄधरुो भवनमा रष्ट छानाको ननमाणण सनहत स्कुल संचालन  

14. गणेश मनधदर ममणत सधुार 

15. ओझाखालीमा ऄधरुो थनुवा मनधदरको पखाणल ननमाणण  

16. मसुेपानी चौधरी टोलमा पखाणल सनहत ऄधरुो भुाँइहरा मनधदर ननमाणण  

17. नसद्धनाथ मा.नब.मा रहेको ऄधरुो सरस्वती मनधदर ननमाणण 

18. चनेुपानी के्षत्रमा अधनुनक वनभोज स्थलको ननमाणण 



19. चनेुपानी के्षत्रमा ऄधरुो रहेको नवश्वकमाण मनधदर ननमाणण 

20. चनेुपानी नसद्धनाथ मनधदरलाइ धानमणक के्षत्र घोषणाको लानग पहल  

खेलकुद तथा मनोरञ्जन: 

1. खेलकुद सामग्री खररद 

2. ओझाखाली खेलमैदा ननमाणण 

3. मनुक्त Boys & Girls Youth Club खो लानग खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था 

लगक्षत काययक्रम:- 

बालबागलका:- 

1. गररव, जेहेधदार, ऄसहाय बालबानलकाहरूलाइ स्टेशनरी तथा पोशाकको व्यवस्था र छात्रवनृत्त  

2. िी फेज नहर दनक्षण तफण  अधनुनक पाकण  ननमाणण 

3. खेलकुदका लानग मनोरञ्जन सामग्री ननमाणण 

युवा: 

 

1. युवाको लानग स्वरोजगार कायणक्रम 

2. युवाहरूको क्षमता ऄनभवनृद्ध तानलम 

 गबधवा तथा एकल मगहला: 

1. नबधवा,एकल मनहला , द्धधद नपनडत मनहलाहरूलाइ नबशेष सीपमलूक तानलमको व्यवस्था  

2. एकल मनहलाको लानग सीपमलूक तानलम 

3. एकल मनहलाको लानग पशपुालन, मत्स्यपालन तानलम'  

4. एकल मनहलाको सधतानलाइ नन:शलु्क ईच्च नशक्षाको व्यवस्था 

5. नबधवा, एकल मनहलाहरूलाइ सीप तथा अय-अजणनमलूक तानलमको व्यवस्था  

मगहला: 

1. मनहलाहरूलाइ सीप तथा अय- अजणनमलूक कायणक्नमको व्यवस्था 

2. मनहलाहरूलाइ नसलाइ कटाइ, ब्युटीपालणर, मैनबत्ती, दनुाटपरी, चाईनमन, पानीपरुी अनद सीप तथा अयमलूक 

कायणक्रमको व्यवस्था 

3. मनहला सशनक्तकरण सम्बधधी तानलम 

दगलत: 

1. नसद्धनाथ टोलको दनलत बस्तीमा सीप तथा अयमलूक कायणक्रम  

अपाङ्ग:- 

1. ऄपाङ्गहरूको लनग सीपमलूक तानलम 

जेष्ठ नागररक: 

1. जेष्ठ नागररक सम्मान कायणक्रम 

 

 



 

वडा नं. ७ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

 

१. चौखटु्टी चोकदखेी बे.न.पा.७ घसुुणवा चोक जोड्ने बाटो ननमाणण गने ।  

२. चौखटु्टी चोकदखेी झोलङ्ुगे पलुसम्मको बाटो ननमाणण गने ।  

३. लालपरुदखेी चौखर्ुटी चोकसम्मको बाटो नपच गने ।  

४. झो.पलुदखेी खानेपानीको ऄनफससम्मको खोलाको पनश्चम नकनाराको बाटो ननमाणण गनुणपने ।  

५. वडा नं. ७ को वडा प्रोफाआल तयार गनुणपने ।  

६. टेकेधरको पसलदखेी घटालथान झजपरुासम्मको बाटो नपच गने ।  

७. जनता मा.नव.को ननमाणण ऄधरुो रहेको बाईधड्रीवाल ननमाणण कायण सम्पधन गने ।  

८.जनता मा.नव.कोकक्षाकोठा ममणत तथा खेलकुद नफल्ड ममणत गने ।  

९.जनता मा.नव.का ननजीश्रोतका नशक्षकको तलबको व्यवस्था गने । 

१०.मा.नब. दरबधदी कायम गनुणपने ।  

११. रौुेटेलादखेी झजपरुासम्म रहेको श्री खेमराज लेखक ज्यू को घरको पनश्चम तफण  रहेको नाला ममणत गने ।  

१२.श्री पे्रमनसह धामी स्मनृत अधारभतु नवद्यालयको घेरवार, खेलमैदान ननमाणण , खानेपानीको व्यवस्था    ननजीनशक्षकको 

तलबको व्यवस्था गने ।  

१३.नपपल चौतारादखेी पे्रमनसह स्मनृत अधारभतु नवद्यालय सम्मको बाटो ननमाणुाण गने ।  

१४.नयााँ समाज नेपालको सामदुानयक भवन ननमाणण गने । 

१६.बडा स्वास्थ्य चौकी ननमाणणका लागी अवश्यक व्यवस्थापन गने । 

१७. तै्रम्बकेश्वर मनधदर पनश्चम तफण को अवादी बस्ती र वन के्षत्रको नसमाना हुद ैदनक्षण तफण  नहर तथा जनता मा.नब.को नसमाना 

सम्मको सडकको रेक खोल्नुपने तथा ग्रावेल गनुणपने । 

१८.टेकेधर चपाइको चौराहा पवूण मसुेपानी जाने सडकको खोला नकनारा अदीशनक्त सा.वन र अवादी बस्तीको नसमाना हुद ै

ईत्तर तफण  दामोदर भट्टको नसमाना सम्मको सडकको रेक खोल्नुपने तथा ग्रावेल गने ।  

१९.बदृ्धाश्रम सडक कालोपते्र गने ।  

२०.अदीशनक्त सा.वनको ईत्तरतफण  रहेको पवूण पनश्चम सडक खण्डको खोल्सामा कल्भटण ननमाणण तथा ननमाणणानधन पलु सम्म 

सडक जोड्नुुुपने ।  

२१.महाकाली नसचाइ तेश्रो नहरको ईत्तर खोला पनश्चमतफण को ननमाणणानधन खेल मैदान र वडा ईद्यान पाकण  तथा सानाथला खेल 

मैदान ननमाणण गने ।  

२२.टेकेधर चपाइ पसलदखेी पनश्चम घटाल थानसम्मको सडक नपच गने ।  

२३.नहरदखेी ईत्तरतफण  साननथला सम्म खोला नकनारामा तटबधध गने ।  

२४. तै्रम्बकेश्वर मनधदरदखेी ईत्तर जानकी ठगुधनाको घर सम्म नयााँ खोनलएको सडकमा ग्रावेल गने ।  

२५.वडा नं.८ गोपाल नसह धामीको घरदखेी पवूण साननथला सम्म जाने सडकको रेक खोल्नुपने ।  

२६.नबद्यतु्त भोल्टेज कम भएको स्थान बस्ती मध्ये पतुलीबजार तथा नपपल चौतारामा राधसफमणर जडान गने ।  



२७.पतुलीबजार टेकराज भट्टको जनमनमा बोर ननमाणण सम्पधन भएकोमा ईक्त नसचाइ बोररङलाइ संचालनमा ल्याईने तथा नपपल 

चौतारा असपासमा संचानलत नसचाइ बोररङहरुमा पाआपलाइन तथा कुलो नवस्तार गने ।  

२८.वडा नं. ७ को साईाँद चौराहादखेी ईत्तर वडा नं. ७ र ८ को नसमाना हुद ैईत्तर तफण  बदृ्धाश्रम सडक सम्मको नयााँ सडकको टेक 

खोल्नपने ।  

२९.अनदशनक्त सा.वनको पवूणपरट्ट खोलामा तटबधध ननमाणण तथा ईक्त सा.वनको दनक्षणतफण को पानी महुान संरक्षण तथा पनुः 

भरण पोखरी ननमाणण, स्नान घाट ननमाणण गने ।  

३०.चौखटु्टी नमलदखेी पवूण झोलङ्ुगेपलु जोडन सडकको स्तरोधनती तथा झो.पलुदखेी ईत्तर खोला नकनाराको सडकमा ग्रावेल 

गने ।  

३१.रौटेला खानेपानी तथा रौटेला नसचाइको ममणत सम्भार गने ।  

३२.नहरदखेी गोकुलपरु लालपरु सडक कालोपते्र गने । 

३३.रौटेला बदृ्धाश्रम ईत्तरतफण  पयाणपयणटनका थप पवुाणधार ननमाणण गने ।  

३४.बेरोजगार युवा जनशनक्तहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी रोजगार पनहचान पररचय पत्र नवतरण गने ।  

३५.नवपधन तथा गररव जन समदुाय लनक्षत स्वरोजगारमलुक कायणक्रम नसपमलुक तानलम संचालन गने ।  

३६.द्धधद्धनपनडत,शनहद तथा बेपत्ता पररवारका सदस्यहरु लनक्षत कायणक्रमहरु संचालनमा ल्याईनुपने ।  

३७.सडुा घटाल मा.नब.दखेी नसदे्धश्वर सडकखण्डको स्तरोधनती तथा सडक नाली ननमाणण गने ।  

३८.चौखटु्टी नमल दखेी घसुुणवासम्मको सडक स्तरोधनती गने ।  

३९.गाईजीमा युवा सचुना केधर स्थापना गने ।  

४०.सामनुहक बाख्रापालन ऄनुदान नदनुपने । 

४१.झजपरुा नस्थत दनलत पररवारको नसचाइको लागी बोररङको व्यवस्था गने ।  

४२..झजपरुा बदृ्धाश्रम जाने बाटोको नालाको दबुैनतर पनक्क वाल लगाईनुपने ।  

४३.बे.न.पा. ६ नसमाना घसुुणवा दखेी बे.न.पा. ७ को नसमाना सम्म नचनीनमलहुद ैनहरको ईत्तरपरट्टको सडकमा कालोपते्र गने ।  

४४.नचनीनमल नभत्र बषाणतको समयमा हुने डुबानको लागी नालीको ननमाणण गने । 

४५.लालपरु दखेी गोकुलपरुहुद ैझो.पलुसम्मको बाटो कालोपते्र गने ।  

४६.कमल चौधरीको पसलदखेी पवूण टसणरी नहरमा ४ वटा नबद्यतु पोल जडान गने ।  

४७.सडुा बजार चोकदखेी चौखटु्टी र झजपरुा चोकसम्म सडक बनत्तको व्यवस्था गने । 

४८.नचनीनमल नहरको कनच्च बाटो कालोपते्र गने ।  

४९.नवर नसह डगौंराको घरदखेी मदन भट्टको घरसम्म नहर छेई नहर नवभागको क्वाटर पछानड ग्रावेल गने ।  

५०.मनधदरपरुको बाटो कालोपते्र गनुणपने साथै मनधदरपरुदखेी नहरसम्म नबद्यतुपोल जडान गने ।  

५१.मनधदरपरुमा दइु फेजको ठाईाँमा तीन फेजको लाइन नबस्तार गने । 

५२. रैकाल टोलको सडकमा ग्रावेल गने । 

५३.कृनषको अधनुनकीकरणका लागी हाते ट्«याक्टरको व्यवस्था गने । 

५४. खगेश्वर पाण्डेयको घरदखेी पनश्चम गंगोत्री टोलजाने बाटो कालोपते्र गने ।  

५५.गंगोत्री टोलमा बधन लागेको खानेपानी ट्याकींसम्म जाने नहरको बाटो खोल्नुपने ।  



५६.भडुा बदृ्धाश्रमदनेख पनश्चम जाने बाटोको स्तरोधनती गने । 

५७.भडुामा ईत्तरपरट्ट रहेको नशवमनधदरको ममणत, बाटो तथा नबद्यतुको व्यवस्था गने । 

५८.गंगोत्री टोल दीपक पाकीको घर ननजक नसचाइको लागी बोररङ गने ।  

५९.घटाल स्कुलदखेी पनश्चम बदु्धाश्रम सडकसम्म कालोपते्र गने ।  

६०.वडा कायाणलयको पछाडी नवरु शाहीको घर ननजक कल्भटण ननमाणण गने ।  

६१.वडा कायाणलयको पछानड रहेको नालामा तटबधध ननमाणण गने ।  

६२.बालजागनृत स्कूलदनेख पवूण जाने बाटो स्तरोधनती गने । 

६३.मनधदरपरु बधुनी डगौंराको घरदखेी दनक्षणको बाटो ग्रावेल गने । 

६४.पवननसहको घरदखेी प्रमानधद अयाणलको घर सम्म कालो पते्र गने ।  

६५.मनधदरपरुको नहरको ऄधरुो कालोपते्रदखेी ईत्तर गोकुलपरु जाने 

 बाटो कालोपते्र गने । 

६६.वडा नं. ६ र७ नसमाना घसुुणवामा कल्भटण ननमाणण गने ।  

६७.घटाल मा.नव.को नटनको छाना हटाइ लेधटर गने ।  

६८.पशपुनत स्कुलको पखाणलको माथी कााँडे तारले घेरवार गने । 

६९.पशपुनत स्कुलदखेी राना बनस्तसम्म सडकको स्तरोधनती गने । 

७०.पशपुनत स्कुलदखेी पनश्चम ऄशोक भट्टको घर ननजक नाली बनाईनु पने ।  

७१.बदृ्धाश्रम जाने सडकमा रहेको पञ्चेश्वर टोल झजपरुाको शाखा सडकहरुमा ग्रावेल गने । 

७२.बसधतपरुको तल खोला दनलत बनस्त ननजक कल्भटण हाल्नुपने । 

७३.नहरा दत्त बैजको घरजाने बाटोमा कल्भटण हाल्नुपने । 

७४.मनधदरपरुको नयााँबाटोमा ग्रावेल हाल्नुपने । 

७५.भडुा र सडुाबीच बग्ने नालामा तटबधघ ननमाणण गने । 

७६.पशपनत स्कुलदखेी दनक्षण कधकरट्ट खोलामा तटबधधन गने ।  

७७.हजारा खोलामा महेधर राजमागण दखेी दनक्षण कधकरट्ट खोलासम्म तटबधधन गने ।  

७८.टकुनलयामा बनेको नयााँ कल्भटणको दनक्षण परट्ट पखाणल ननमाणण गने ।  

७९.महेधर राजमागणदखेी बदृ्धाश्रम जाने सडकको कालो पते्र गने कायणलाइ ननरधतरता नदने।  

८०.घटालथानदखेी पनश्चम जाने बाटोमा ग्रावेल र कल्भटण ननमाणण गने ।  

८१.नत्रबेक्यम मनधदरदखेी ईत्तर तारा नगरीको घर सम्म जाने बाटोको रयक खोल्ने ।  

८२.रौटेला खानेपानी पाइप ममणत गने । 

८३.गोपाल धामीको पसल ननजकमा रहेको राधसमीटरको स्तरोधनती गने ।  

८४.चौखटु्टी दखेी पनश्चमको झो.पलुको दनक्षण पनश्चमपरट्ट तटबधध ननमाणण गने ।  

८५.थानेश्वर प्रसादको नमलदखेी पवूण झोलुंगेपलु हुद ैईत्तर नतरको बाटो ग्रावेल गने ।  

८६.अनदशनक्त सा.वनको दनक्षणपरट्ट  रहेको पानीको महुानलाइ व्यवनस्थत गने ।  

८७.गाईजी गाईाँघर नक्लननक घरको भवन प्लाष्टर गने । 



८८.सदनथला गाईजीको खेल मैदान स्तरोधनती गने । 

८९.जानकी नेपालीको घरदखेी ईत्तर नदपक पाकीको घर ननजक दनलत बनस्तमा नसचाइ बोररङ राख्ने ।  

९०.स्वास्थ्यको सअुहार कायणक्रमलाइ थप सशक्त र प्रभावकारी बनाईन अवश्यक बजेटको व्यवस्था गने ।  

९१. ज्ञान बानटका स्कुल दनेख नबरु शाहीको घर हुद ैवाल जागनृत स्कुल पवुण नतर हुद ैलालपरु ठुलो नहर कालोपते्र |  

 

 

वडा नं. ८ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

 

शभुकामना टोल : 

 

१. भासी नाला पलुबाट पवुणजाने सडक(टकुलीया नाला) पवुण छेईमा ह्यमुपाइप र स्लेभ कलभडण संरक्षणका लागी तार जाली ।  

२. पंकज चौधरीको घरबाट पवुण मोती रैसाल को घर हुद ैकृष्ण पाठकको घरबाट दनक्षण भान व. वडको घरसम्म सडक स्तर 

ईधनती । 

३.नहर दखेी (भासी नाला पलु सम्म) परुानो नाला सम्म नाली ननमाणण ।  

४. नबक्रम खडकाको घर नजीकको नालामा नाला संरक्षण । 

५.टकुनलया नया बाटोको अवश्यक पने ठाईमा ह्यमुपाइप तथा बाटो स्तरईधनती ।  

६.नहर भधदा दनक्षण अमथला नालाले कटान गरेको क्षेत्रमा नदी(नाला) ननयधत्रणका लागी तटवधधको ब्यवस्था ।  

७.थनुवा मनधदर पररसर स्तर ईधनती तथा मनधदर सधुार ननमाणण । 

८.भासी क्ेरसर नमलबाट दनक्षण रौटेला खोलाको पवुण नकनारा(बे.न.पा. ०८) नतर वा.नं. ०७ को नसमाना सम्म खोला ननयधत्रण ।  

९.श्रमीक कल्याण सहकारी भवनबाट पनश्चम धाना पधतको घर सम्म ह्यमुपाआप सनहत नाली ननमाणण ।  

१०.परुानो नहर दनेख दनक्षण शभु कामना टोलमा वैजनाथ जाने बाटोमा माटो नफनलङ्ग र ग्रानवल सनहत बाटो स्तरो ईधनतीका 

लागी अवश्यक बजेटको ब्यवस्था गनुण पने । 

११.ऄनीरुर कलौनीको घर हुद ैरामी साकी घर दनक्षण के्रसर सम्मको खोलाको नकनारमा रहेको नया सडकमा ग्रानवल ।  

१२.इधर मल्लको घर नजीक (घर जाने बाटोमा) स्लेभ तथा ग्रानवल र राम पाण्डेको घर दनेख पवुण चडुामणी पाण्डेको धार 

जानेबाटो स्तरो ईधनती । 

१३.रमेश लेखकको घर नजीक बाट परुानो नाला सम्म नाला ननकास । 

१४.कृष्ण पाठकको घर दनेख तल भान वहादरु र गोरे रैकालको घर जाने बाटोको दइु ठाईमा ह्यमुपाइप कल्भडणको ब्यवस्था ।  

१५.परुानो नहर भधदा ईत्तर कृनष नसचाआकालागी अवश्यक पने ३ स्थानमा नसचाइ बोररङ्गको अवश्यक ।  

१६.शभुकामना टोलको परुानो नहर दनेख ईत्तर मोहन नबष्टको घर दनेख(पनश्चम) बास ुदवेको घर जाने बाटोलाइ स्तरोधनती ।  

१७.मान नसंह मौनीको घर दनेख मानथ जय बहादरु चधदको घर जाने बाटो स्तरोधनती । 

१८.भासी परुानो नहर भधदा माथी धनी राम चौधरीको घर दनेख पवुण कालोपते्र सडक सम्म ढल ननकास ।  

२०. राम पाण्डेको घर दनख पवुण राम नबष्टको घर सम्म ढल ननकास ।  



२१.मोती रैसालको पसलबाट पवुण पारभती मल्लको घर जाने बाटोबाट दनक्षण भान व. वडको घर सम्म जाने बाटो स्तरोधनती र 

स्लेभ कल्भडण संरक्षणका लागी पनश्चम नकनारामा पखाणल ननमाणण ।  

 

कञ्चन टोल ुः 

 

१.गभणवती तथा सतु्केरी मनहला तथा नशशहुरुको स्वास्थ्य सम्बनधध र पोषण सम्बनधध तानलम गोनष्ठ संचालन ।  

२. कृनषका लागी ईधनतजातका नवईनजन तथा मलखादको ईनचत ब्यवस्थापन । 

३. बैजनाथ मा.नव गैलनदी बाट पवुण अमथला टोल सम्म सडक छेईमा अवश्यकता ऄनुसार नाली ननमाणण ।  

४.करन शाहको घरवाट दनक्षण नया स्तरोधननत भएको सडक छेईमा (राज वहादरु नबष्टको घर ननजक) सडक संरक्षणका लागी 

नालाको नकनारामा पखाणल ननमाणण तथा अवश्यकता ऄनुुृसार कल्भडण ननमाणण । 

५.नयााँ बनेको सडकको पनश्चम नकनारा नतर (नाला पारर) का घरहरु मा जानलाइ स्लेभ ननमाणण(नयााँ कल्भडण बधने स्थान दनेख 

नहर नकनारा आधर मल्लकोघर सम्म)। 

६.नयााँ स्तरोधनती भएको सडकलाइ अकाशेपलु सम्म ननरधतरता । 

७.नडभाइन एकेडेमीबाट दनक्षण महानवर वंमको घर सम्म जाने बाटोको नकनारामा रहेको नालमा बाटो संरक्षणका लागी पखाणल 

ननमाणण तथा महानवर वंमको घर जाने बाटोमा पने कल्भडण संरक्षण । 

८.शंकर खडायतको घर दनख पवुण सपण नसंह सेनठको घर हुद ैपदम वोहराको घर जाने बाटो स्तरोधनती र स्लेभ कल्भडण ननमाणण ।  

९.नसद्धनाथ फ्लोर नमलबाट पवुण सडक स्तरोधनती भएको सडकको ईत्तरनतर स्लेभ कल्भडण सम्म नाली ननकास र ईदय व. 

मल्लको नकनारानतर स्लेभ कल्भडण संरक्षण । 

१०.बैजनाथ जनरल स्टोर नजीक रहेको सावणजननक चौतारो स्तरोधनती । 

११. कालोपते्र मलु सडकमा अवश्यक पने स्थानमा सडक वत्ती ।  

 

 

अमथला टोल ुः 

 

१.नर बहादरु नसंहको घर ऄगानड स्लेभ कल्भडण । 

२ुंनकसन फस्र्वानको दोकान ऄगानड ह्यमुपाइप कल्भडण । 

३.राम वहादरु पालको घर वाट पनश्चम शेर वहादरु वंम हुद ैशंकर भट्टको घर जाने बाटोमा ह्यमु पाआप कल्भडण तथा बाटो 

स्तरोधनती । 

४.नकसन नसंह फस्र्वानको पसल बाट पवुण सानवक नहर वाट ईत्तर जोडने सडक सम्मको बाटो स्तरोधनती ।  

५.प्रेम व.वंमको घर बाट दनक्षण गणेश वंमको घरसम्म जाने नयााँ बाटोमा ह्यमुपाइप कल्भडण ।  

६. राजमती नाथको घर जाने बाटोको नालामा ह्यमुपाइप कल्भडण ।  

७.शेर नसंह फस्र्वानको घर ननजक रहेको स्लेभ कल्भडण संरक्षणका लागी पखाणल ननमाणण । 

८.कृनष नसचाइका लागी ३ थान बोररङ्ग 



९.ईमेश चधद(वा.न०७) को घर जाने बाटोमा ह्यमुपाइप कलभणड  

१०. चादनी वंम चादनी वंम ÷केशव दत्त भट्ट ÷ काशी वंम लगायत लाइ खानेपाननका लागी साधनको ब्यवस्था । 

 

 

नशवशनक्त टोल ुः– 

 

१. नशववनवानटका के्षत्र संरक्षण गनण पखाणल ननमाणण सो नभत्र रहेको खेलकुद मैदान ननमाणण तथा सामदुानयक(नवयुग क्लव 

)भवन ननमाणण । 

२. नवनननमणत नाली ननमाणण भएको स्थान परमल लहुारको घर ननजक दनेख प्रताव नगरीको घर जाने बाटो सम्म नाला संरक्षण 

तथा ह्यमुपाआप कलभडण । 

३.माले वजार दनेख खोले वजार सम्म ग्रानवल बाटोको ननरधतरता तथा स्तरोधनती ।  

४.बैजनाथ मा.नव मा रहेको खेलकुद मैदानको स्तरोधनती । 

५. माले वजार वाट पवुण स्लेभ कल्भडण दनेख ईत्तर गंगानाथको घर सम्मको ग्रनवल सडकको स्तरोधनती ।  

६.करन शाहको घरवाट ईत्तर मान नसंह महराको घर सम्म नयानहरको नाला नकनाराको बाटो खोली बाटोको स्तर स्तरवनुद्ध । 

७.नवराज पाण्डेयको घर वाट ईत्तर माधवी जोशीको घर ननजक सम्मको नयााँ ग्रनवल बाटोको स्तरबनुद्ध ।  

८.नारद जोशीको घर पवुण (स्लेभ) वाट ईत्तर जयानधद जोशीको घर हुद ैनयााँ नहर सम्मको वाटो नाला सनहत सडक स्तरोधनती ।  

९. कृनष नसचाइ सम्बधधी अवश्यक पने मध्यम वनगणय नकसानलाइ ५÷७ नवधा जनमनमा नसचाइ सनुवधा पगु्ने गरर ३ स्थानमा 

वोररङ्ग । 

 

बैजनाथ टोल (गाईजी) ुः– 

 

१. मनहलाहरुको चेतना ऄनभवनुद्ध गने योजना तथा कायणक्रम । 

२. गभणवती सतु्केरी मनहला र वालवानलकाकालागी स्वास्थ्य सम्बनधध कायणक्रम ।  

३. भण्डारी चौक(नयााँ नहर) बाट ईत्तर वैजनाथ मनधदर बदु्धाश्रम सम्मको बाटो नाली सनहत कालो पते्र ।  

४. ऄमीर कुवरको घर दनेख ईत्तर नवर वहादरु नबष्टको पसल हुद ैभपेुधर भण्डारीको घरवाट बदु्धाअश्रम सम्मको बाटो स्तररोधनती 

। 

५.शानधत समाज प्रवर्धन केधरवाट दनक्षण गणेश नसंह ठगुधनाको घरहुद ैदनक्षण हरनसंह काकीको घर सम्मको नाला नकनाराको 

बाटोननमाणण गरी स्तरबनुद्ध गने र सोही बाटो गणेश ठगुधनाको घर पवुण गोफा रैखाला मदन नसंह बोहारा शम्भ ुबोहराको घर 

ननजक रहेको नालाको बाटो ननमाणण गरर स्तरवनुद्ध । 

६.हरर नसंह काकीको घर ननजक रहेको नया स्तर ईधनती भएको बाटो लाआ पवुण पदम नसंह धामी र कमान नसंह नवष्टको घर 

नवचमा पने वा.नं. ०७ संग जानडएको बाटोको ईत्तर वा.नं.७ जोडने बाटो (पवुण पनश्चम बाटो)पदम नसंह धामीको घर सम्मको 

बाटो स्तरईधनती । 



७.शानधतर समाज प्रवर्धन केधरवाट पवुण वा.न. ०७ जोडने वाटाको स्तरवनुद्ध र नवचको वाटो कुवर फाटा (ऄछामी टोल) सम्म 

जाने वाटो स्तरवनुद्ध । 

८. ऄमीर कुवरको घर वाट पवुण वा.नं. ०७ जोडने बाटो स्तरोधनती ।  

९.हुनैनाथ मनधदर पररसर सधुार एवं मागण स्तरोधनती। 

१०.कफलाशैनन वेतालेश्वर मनधदर खानेपानीकालागी पवुाणधारको ब्यवस्था ।  

११. शानधत समाज प्रवर्धन केधरको तारवार तथा २ कोठा थप ।  

१२.हुनैनाथ मनधदर नजीका राधसफ्रमर । 

१३.नसचाइको भल्वबाट ईत्तर फुधनी नबष्टको घरसम्म सडक ग्रनवल । 

१४. धन वहादरु वंमको घरवाट ईत्तर नरनसंह धामी को घर सम्म सडक ग्रनवल । 

१५. कृपा नाथको घर ननजक रहेको बोररङ्गमा टेङकी । 

१६. वा.नं. ०७मा रहेको नसचाइ बोररङ्गबाट नसचाइका लागी डम्वर ओडको घर (वा.नं. ०७को नसमाना) बाट गणेश नबष्टको 

घर सम्म पक्की कुलो । 

१७. भानु जोशीको घरवाट दनक्षण दानी लहुारको घर सम्म कुलो ननमाणण ।  

१८.रमेश जोशीको घरवाट पषु्कर भट्टको घर सम्म कुलो स्तरोधनती । 

१९.नझमा कुवरको घर दनेख नशवलाल नवष्टको घर सम्म पक्की कुलो ।  

२०. भाष्कर नबष्टको घर नजीक (वा.नं. ०७) बाट नशवलाल नबष्ट (वा.नं.०८) को पवुण हुद ैमोहन नसंह धामीको घर सम्म पक्की 

कुलो ननमाणण । 

२१. खगेधर ठगुधनाको घर पछाडीबाट दखेु लहुारको घरसम्म कुलो ननमाणण ।  

२२. गणेश ठगुधनाको घर दनेख रुकुम राम लहुारको घर सम्म पक्की कुलो ननमाणण(भल्व सनहत)  

२३.रुकुम राम लहुारको घर ननजक कुलो ननकासकालगी ह्यमुपाइप सनहत रामदत्त जोशीको घर सम्म नया कुलो ननमाणण भल्भ 

सनहत । 

२४. नया कुलो दनेख पे्रम नसंह वोहराको घर सम्म पक्की कुलोननमाणण ।  

२५. डम्बर नाथको घर दनेख हुनैनाथ मनधदर सम्म पक्की कुलो ननमाणण ।  

२६.जय नसंह ठगुधनाको घरवाट धनदवे नाथको घर सम्म कुलो ममणत र सडक ह्यमुपाइप ।  

२७. चरेु के्षत्र ननजक रहेको समदुायका लागी जंगली जनावरवाट हुने हानीवाट रोक्न सामदुानयक वन  र वस्ती नसमानामा तारवार 

तथा अवश्यक पवुाणधार ननमाणण । 

२८.जलवायु पररवतणनका ऄसरहरु धयुननकरण गनण अवश्यक पने जनचेतना मलुक कायणक्रमहरु संचालन गने । 

२९. जैनवक नवनवधताको संरक्षण गनण अवश्यक योजना तथा कायणक्रम संचालन गर्ण ने । 

३०. ऄनतनवपधन, जेष्ठ नागररक, ऄशक्त ऄपांग, दनलत जनजानतहरुको अनथणक, समानजक, भौनतक, राजनैनतक 

नवकासकालागी अवश्यक कायणक्रम । 

३१. छाडा चौपायाको ब्यवस्थापन ।  

३२. भडुा वदृ्धाश्रम रोड डीगर दवे जोशीको घर दनेख घटाल स्कुल सम्मको सडक कालोपते्र |  

 



 

वडा नं. ९ वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

 

स्वास्थ्य तफण  ुः 

यस वडामा रहेको सधुदरपरु गाईाँघर नक्लननकलाइ स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोधनती गनुणपने । 

 

 

 

नशक्षा तथा खेलकुद तफण  ुः 

१. ईदयदवे मा.नव. मा घेरा पखाणल ननमाणणको कायण ऄधरुो रहेको हुाँदा सो घेरा पखाणल ननमाणण तथा फननणचर खररदका लानग बजेट 

माग गने । 

 

भनूम तफण  ुः 

१. मनधदर सनमनतको नफल्ड बकुमा कायम भएको जग्गामा ऄनतक्रमण हटाइ , खाली गरी मनधदर                                                   

सनमनतलाइ हस्ताधतरण गने । 

 

सामानजक सरुक्षा तफण  ुः  

१. मनहला समहुको लानग बााँसका मढुा, गुनडया, फूलहरु बनाईने, पापड बनाईने लगायत सीपमलुक तानलम सञ्चालन गनुणपने । 

 

कृनष तथा पशपुालन तफण  ुः 

यस टोलका कृषकहरुका लानग ईधनत जातको बीईनबजन तथा ईधनत वयर जातका बाख्राहरु र च्याईाँ खेतीका लानग बजेट माग 

गने । 

सडक, ह्यमु पाआप तथा स्लेब कल्भटण ननमाणण तफण  ुः 

१. लक्ष्मी दत्त भट्टको घर पछानडको खोलामा कल्भटण ननमाणण ।  

२. अदशण टोलमा नक्शा बमोनजमका बाटाहरु खोल्ने र ग्राभेल गने ।  

३. गत वषणको बाटो कालोपते्र यथानशघ्र गरी बााँकी ठाईाँमा कालोपते्र गनुणपने ।  

४. सत्संग भवन दनेख मदन नवष्टको घर सम्म बाटो कालोपते्र । (लक्ष्मीराजको घर दनेख कल्भटण सम्म )  

५. नहर तथा सडकको नालीको असपासमा कल्भटण वा ह्यमु पाआपको माग ।  

६. पषु्पराज भट्टको घरदनेख चक्र बहादरु बमको घर हुाँद ैधमण नसंह कठायतको घर सम्म कालोपते्र ।  

७. नवष्ण ुभट्टको घर दनेख जंनग चधदको घर सम्म र दनत्त मडैको घरदनेख बेदकोट न. पा. १० जोड्ने  बाटोमा पलु , २ ठाईाँमा 

ह्यमु पाआप र ग्राभेल माग गने । 

८. नसद्ध बढुा बैजनाथ टोलका बाटाहरुमा ह्यमुपाआप माग ।  

९. कनकट्टी नाला पलु दनेख चौतारी टोलदनेख पक्की सडक सम्म सडक कालोपते्र ।  

१०. भरत रोकायाको घर दनेख राम कुाँ वरको घर सम्म बाटो स्तरोधनती तथा कालोपते्र ।  

११. नशवल ुरानाको घर दनेख बे. न. पा. – १० सोताहा नाला सम्मको सडक कालोपते्र । 

१२. मथरुा रानाको घर दनेख पे्रम बहादरु पाण्डेको घर सम्म बाटो स्तरोधनती ।  

१३. सञ्जय रानाको घर दनेख नशनवर हुाँद ैनपपल चौतारा सम्म बाटो स्तरोननती ।  

१४. हरर भट्टको घर दनेख पवूण दवेेधर महताको घर सम्म बाटो स्तरोधनती ।  



१५. पक्की सडक दनेख ईत्तर महेश कुमार बोहराको घर सम्म बाटो ग्राभेल ।  

१६. डम्वर नबष्टको घर दनेख सरेुधर बहादरु बम को घर र कृष्ण नसंह नबष्टको घर दनेख हकण  बहादरु नबष्टको घर सम्म बाटो 

स्तरोधनती । 

१७. नर बहादरु नबष्टको घर दनेख बेद प्रकाश पाण्डेयको घर सम्म बाटो स्तरोधनती ।  

१८. ननराजन नबष्टको घर दनेख दनक्षण शेर बहादरु नबष्टको घर सम्म ग्राभेल ।  

१९. नशवलाल रानाको घर दनेख बैजनाथ आटा भट्टा सम्म बाटो खोली ग्राभेल गने ।  

२०. कणण ऄवस्थीको घरदनेख मानमती खडायतको घर सम्म बाटो ग्राभेल ।  

२१. कणण ऄवस्थीको घर ऄगानड ३ ओटा ह्यमु पाआप ।  

२२. ननराजन नबष्टको घर दनेख दनक्षण नजत बहादरु घलेको जनमन सम्मको बाटो ग्राभेल ।  

२३. राज ुमहराको घर जाने बाटो ग्राभेल । 

२४. चौतारी दनेख नरेधर राज पाण्डेयको घर सम्म बाटो स्तरोधनती ।  

२५. नवद्यतु स्टेशन दनेख पवूण पदम राज जोशीको घर सम्म नक्सा बमोनजमको बाटो खोली ग्राभेल गने ।  

२६. शाधती शाही भण्डारीको घर जाने बाटो ग्राभेल गनुणपने । 

२७. शाधती डगौराको घर ननजक कल्भटण माग । 

२८. नटका दत्त पनेरुको घर ननजक २ वटा ह्यमु पाआप माग ।  

२९. लक्ष्मी डगौराको घर ऄगानड २ ओटा ह्यमु पाआप माग ।  

३०. भोज डगौराको घर ऄगानड २ ह्यमु पाआप माग ।  

३१. प्रकाश पाण्डेयको घर ऄगानड ह्यमु पाआप माग ।  

३२. बेताल भट्टादनेख पवुण नशनवर जाने बाटोमा कल्भटण ननमाणण ।  

३३. नबरेधर साईदको घर ननजक २ वटा ह्यमु पायप माग ।  

३४. मोहन शेट्टीको घर ननजक १ ओटा ह्यमु पाआप माग ।  

३५. कत्था फेक्री पवूणपट्टी नालामा ह्यमु पाआप कल्भटण ननमाणण ।  

३६. टेक बहादरु नबष्टको घर दनेख पनश्चम कनकट्टी जाने बाटो कालोपते्र ।  

३७. जमनुा ऄयाणलको घर ऄगानड ह्यमु पाआप ।  

३८. लोकेधर भट्टको घर दनेख मदन खडायतको घर सम्म ग्राभेल ।  

३९. नरेधर नबष्टको घर दनेख ईत्तर  कणण बहादरु काकीको घर सम्म बाटो गार्भेल ।  

४०. कथ्था फे्रक्री पवूणपट्टी सोता नालामा ह्यमु पायप तथा नदी ननयधत्रण ।  

 

ऄधय ुः 

१. युवाहरुलाइ स्व–ईद्यममा मद्दत पगुने खालका तानलम, वाआररङ, मोटर साआकल ममणतको तानलम सञ्चालन । 

२. नसद्ध बढुा बैजनाथ मनधदरको फसण प्लास्टर गनुणपने ।  

 

संघमा माग गनुणपने योजनाहरु ुः  

१. बेदकोट न.पा. वडा नं. ९ दनेख भीमदत्त न.पा. वडा नं. १९ बागफााँटा जोड्ने पक्की पलु ननमाणण ।  

 

प्रदशेमा माग गनुणपने योजनाहरु ुः 

१. नशनवर बस्ती दनेख नचत्रा धामीको जग्गा सम्म तटबधध ननमाणण ।  

२. भट्ट चौराहा दनेख भी.न.पा. – २ जोड्ने कनकट्टी पलु सम्म सडक कालोपते्र । 

३. सोताहा नाला पलु दनेख चौधर नदी सम्म तटबधध माग गने ।  



४. के्षत्रीय कृनष तानलम केधरको दनक्षण वडा कायाणलय हुाँद ैनसद्ध बढुा बैजनाथ जाने सडक कालोपते्र तथा बीचमा पने गधधा 

नालामा २ ओटा ठूला स्लेभ कल्भटण ननमाणण गनुणपने ।  

५. कनकट्टी नदीमा तटबधध प्रभ ुजोशीको घर दनेख दनक्षण नसद्ध बढुा बैजनाथ हुाँद ैसकुुम्वासी नशनवर सम्म ।  

६. मधुना चौराहा दनेख पनश्चम नभक्कु रानाको घर हुाँद ैके्षनत्रय तानलम केधर गेट सम्म कालोपते्र तथा गधधा नालामा कल्भटण ननमाणण 

। 

७. युवाहरुका लानग खेल मैदान तथा नजम हल ननमाणण ।  

८. बे.न.पा. – १० सोताहा पलु दनेख चौतारी टोल कृष्ण नबष्टको घर सम्म बाटो कालोपते्र ।  

महाकाली नसंचाइमा माग गनुणपने योजनाहरु ुः 

१.महाकाली नसंचाइ ऄधतगणतका शाखा नहर , टसणरी नहर लगायत सम्पणुण कुलोहरु नवनवध कारणले नबगे्रका भत्केका हरुको 

ममणत तथा ननमाणणका लानग महाकाली नसंचाइ कायाणलयलाइ ऄनुरोध गने । 

२. यस वडामा नक्सानुसार पानीको ननकास गनुणपने । 

 

नवद्यतु प्रांनधकरणमा माग गनुणपने योजनाहरु ुः 

 

१.बैजनाथ मनधदर दनेख अदशण टोल, चक्र बहादरु बमको घर हुाँद ैनशनवर सम्म िी फेज लायनको  

माग गने । 

२. टेक बहादरु नबष्टको घर दनेख पनश्चम नदपक पालको घर पछानड सम्म िी फेज लायनको अवश्यकता रहेको ।  

३. बढुा बैजनाथ टोलमा नवद्यतु लायन नबस्तार र िी फेज लायनको माग ।  

३. चौतारी टोल ऄधतगणतको नवनभधन स्थानमा र वडाका ऄधय नवनभधन स्थानका लानग ३५ ओटा नवद्यतुीय पोलहरु ।  

 

 

वडा नं. १० वाट केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संग मागका लागग गसफाररस गररएका योजनाहरु :  

१. ननद ननयधत्रण सम्बनधध तटबधध ननमाणण 

१. नपनलताल नालामा तटबधध ननमाणण  

२. राजमागण दनेख दनक्षण चौधर नदीमा तटबधध ननमाणण 

३. संगम टोलमा वडा नं.०९ र १० जोड्ने कल्भडणको ईत्तर तफण  तटबधध ननमाणण  

४.श्री नवदगुाण मनधदर ननजकको गधधा नालीमा तटबधध ननमाणण  

५. कणण बहादरु रावलको घर मानथ मान बहादरु चधदको घर सम्म खोला नकनारमा तटबधध ननमाणण  

६. झोलङ्ुगे पलु दनेख तल तटबधध ननमाणण  

७. नवरेधर बहादरु थापाको घर दनेख नवर बहादरु थापाको घर सम्म चौधर ननदमा तटबधध ननमाणण  

८. चौधर नदी कटान रोक्न ननमाणणानधन झोलङ्ुगे पलुको मानथल्लो नकनार दनेख ऄछामी टोल सम्म तटबधध ननमाणण  

९. ऄछामी टोलमा चौधर नदी र नचम्चा ननद नमल्ने दोभानमा धन बहादरु कठायत र खडक नसंह कठायतको जनमन छेईमा 

तटबधध ननमाणण 

१०. नयााँगाईाँ नस्थत कृष्ण बहादरु चधदको घर दनेख गज बहादरु बोहराको घर सम्म जाने बाटोको नालामा तटबधध ननमाणण  

११. नसपाही टोल बाट संगम टोल जाने बाटोको नालामा तटबधध ननमाणण  

१२. केशब कैनीको घर पछाडी तटबधध ननमाणण 

१३. रंग कठायतको घरको पवूण पनत नालामा तटबधध ननमाणण 

१४. लाल नसंह साकीको घर दनेख ज्ञानेधर रानाको घर सम्म खेमा नालामा तटबधध ननमाणण  

१५. नवदगुाण स्कुलको दनक्षण नतर रहेको गधधानालामा तटबधध ननमाणण 



१६. शंकर कामीको घर दनेख पनश्चम कमाइ खााँद ैअएको जनमन कटान रोक्नका लानग अवशयक तटबधधको व्यवस्था  

२.सडक कालोपते्र  

१. ज्ञानेधर रानाको पसल दनेख सगु्रीम रानाको घर सम्मको बाटो २ वटा ह्यमु पाइप सनहतको कल्भडणका साथै कालोपते्र ननमाणण  

२. ताल बाट अरक्ष सम्मको बाटो कालोपते्र  

३. नसद्धनाथ टोलमा ईत्तर तफण  डम्बर पधतको घर दनेख दनक्षण तारा दत्त भट्टको घर सम्म सडक कालोपते्र  

४. श्याम धामीको घर दनेख नव दगुाण नवद्यालय जाने बाटो कालोपते्र  

५. मलु नहर सडक नकनारको पवूण भागमा सडक कालोपते्र 

६. क्ष्ठरद्द र क्ष्ठरघ टसणरी नहर दनेख शेर बहादरु ऐरको घर सम्मको सडक कालोपते्र 

७. दजैी बैजनाथ टोलमा नमनी डाईना होटल दनेख प्रताप काकीको घर सम्मको बाटोमा ५ वटा ह्यमु पाइप सनहत सडक 

कालोपते्र 

८. संगम टोलको रोड कालोपते्र 

९. नत्रपरुा टोल दनेख मनुक्त सम्मको ऄधरुो सडक ग्रावेल र कालोपते्र  

१०. ननमणला नवष्ट चौधरीको घर दनेख नाथ जी को नमल सम्मको सडक कालोपते्र  

११. रेधजर साबको घर दनेख चौधर नदी सम्मको सडक कालोपते्र  

१२. शेर बहादरु दईेवाको घर दनेख नयााँगाईाँ ऄछामी टोल नभ.न.पा. १९ जोड्ने पलु सम्म सडक कालोपते्र  

३.सडक ग्रावेल तथा स्तरोधनती 

१. केशब रावलको नमल दखेी जय नसंह सनुारको घर सम्मको नहरको बाटोमा ग्रावेल  

२. राम कठायतको घर दखेी बहादरु कठायतको घर सम्मको बाटो ग्रावेल 

३. खडक नसंह कठायतको घर दखेी अरक्ष जोड्ने मलु बाटो स्तरोधनती 

५. सगु्रीम रानाको घर दनेख ईत्तर शाखा नहर बाटो हुाँद ैनपडरा डााँहडी जोड्ने टसणरी नकनारको बाटो ननमाणण , ८ वटा ह्यमु पाइप र 

शाधती रानाको घर सम्म सडक ग्रावेल   

६. नशव राज रानाको घर दखेी दनक्षण शाखा नहरको पवूणको नडलमा केशब कामीको घर सम्म बाटो ननमाणण तथा ग्रावेल  

७. पटु्ट साकीको घर दनेख दनक्षण नबर बहादरु भण्डारीको घर सम्म ६ वटा ह्यमु पाइप सनहत बाटो ग्रावेल  

८. भगीरथ रानाको घर दनेख भज्जन चौधरीको घर सम्म बाटो स्तरोधनती 

९. ऄजुणन रानाको घर दनेख चौधर नदी सम्म ४ वटा ह्यमु पाइप सनहत बाटो ग्रावेल  

१०. मथरुाको घर दनेख चौधर नदी सम्म सडक ममणत तथा स्तरोधनती 

११. दजैी हाइवे दनेख नशनवर वस्ती हुाँद ैबेलडााँडी जाने मेन बाटो स्तरोधनती  

१२. चक्र ऄवस्थीको घर दनेख राम बहादरु खडायतको घर सम्मको बाटो स्तरोधनती 

१३. नसद्धनाथ टोलमा तारा दत्त भट्टको घर दनेख दनक्षण राधाकृष्ण जोशीको घर ननजक नहर जोड्ने बाटो स्तरोधनती तथा ग्रावेल  

१४. शाहु टोलमा ज्ञानु शाहुको घर दनेख पदम दमाइको घर सम्म र जयलाल शाहुको घर दनेख तेज ऐरको घर सम्म ह्यमु पाइप 

सनहत सडक ग्रावेल 

१५. राजमागणमा पने घोरनसले पधतको घर दनेख दनक्षण मोनत नसंह खड्काको घर सम्मको बाटो ननमाणण  

१६. शंकर इटा भट्टा दनेख दनक्षण तफण  नशटोलमा सडक स्तरोधनती  

१७. ओली जी को घर दनेख ईदयदवेको नवद्यालयको जनमन सम्म नयााँ बाटो खाली सडक ग्रावेल गने कायण  

१८. नजत बहादरु चधद जी को घर बाट थापा जी को घर हुाँद ैसधुदरपरु जोड्ने बाटो ग्रावेल  

१९. नवदगुाण स्कुल दनेख मानथ प्रकाश भट्टको घर सम्मको सडक स्तरोधनती 

२०. मान बहादरु वडुवालको घर जाने कल्भडण दनेख पवूण क्वाटर सम्म मलु नहरको नडलमा सडक ग्रावेल  

२१. नयााँगाईाँ ऄछामी टोल दनेख बेदकोट न.पा. ०९ जोड्ने सडक पनुः सचुारु गरी ननमाणण गने  

२२.नयााँगाईाँ सडक स्तरोधनती  



२३. कृष्ण बहादरु चधदको घर दनेख गज बहादरु बोहराको घर सम्मको सडक स्तरोधनती र ग्रावेल 

२४. रमेश सावदको घर दनेख पवूण चौधर नदी सम्म सडक ग्रावेल  

२५. नदपेधर दईेवाको घर दनेख ऐडीको नमल सम्म सडक ग्रावेल  

२६. धन बहादरु लहुारको घर दनेख पवूण भोलङ्ुगे पलु सम्म सडक ग्रावेल  

२७. लाल बहादरु ऐरको घर दनेख पवूण जाने बाटो ग्रावेल  

२८. संगम टोल र नसपाही टोल जोड्ने बाटो लाइ पणूणता नदने  

२९. नसपाही टोलमा ऄधरुो रहेको सडकमा ह्यमु पाइप सनहत ग्रावेल गने  

३०. इश्वरी रानाको घर दनेख पनश्चम चौधर नदी सम्म वोररङ रोडमा ६ वटा ह्यमु पाआृप सनहत सडक ग्रावेल  

३१. रेधजर साबको घर पवूण कल्भडण दनेख चटकपरु सम्म सडक ग्रावेल  

३२. दगंा गण दनेख पवूण चौधर नदी सम्म बाटो खोली ग्रावेल गने  

३३. राम प्रसाद चौधरीको घर दनेख दनक्षण राम भट्टको घर सम्म सडक ग्रावेल  

३४. सपण नसंह कठायतको घर दनेख कणण बहादरु रावलको घर हुाँद ैचौधर नदी सम्म सडक ग्रावेल  

४.भौतीक पवूाणधार÷ममणत (पक्की पलु, भवन, मनधदर, पखाणल अनद ननमाणण)  

१. वाल ईद्यान केधर को भवन ननमाणण  

२. नमनी कवडण हल ननमाणण 

३. नमनी रंगशाला ननमाणण 

४. कानलका मनधदरको पछाडी पट्टी नसद्धनाथ मनधदर नव ननमाणण  

६. श्री बैजनाथ मनधदरको धमणशाला पणूण ननमाणण तथा तारवारको व्यवस्था  

७. श्री भुाँइपाल दवे मनधदर ममणत सम्भार  

८. अठ भइया टोलका लानग मलु नहरमा पककी पलु ननमाणण  

९. नखषृ्ट ग्लोरी चचण सामदुानयक भवन ननमाणण 

१०. नवदगुाण मनधदर भवन तथा शौचालय ननमाणण 

११. नवदगुाण टोलमा नवदगुाण समाजको भवन मानथ सतसंग भवन ननमाणणको व्यवस्था  

१२. गौरा मनधदर जग्गामा तारबार सनहत मनधदर ननमाणण 

१३. नयााँगाईाँको ऄछामी टोल बाट चतहरी जाने खोलामा पक्की पलु ननमाणण  

१४. कणण बहादरु रावलको घर ऄछामी टोलमा वडा नं. ०९ र १० जोड्ने खोलामा पलु ननमाणण  

१५. नवदगुाण अधारभतु नवद्यालय नजीकमा एईटा ठुलो हल ननमाणण  

१६. बहादरु नसंह थापाको घर बाट पनश्चम बेदकोट ०९ सधुदरपरु जोड्ने बाटो खोल्ने र नदीमा पलु ननमाणण  

१७. बैजनाथ मनधदर र सधुदरपरु जोड्ने पलु ममणत  

१८. श्री महामाया ननङ्लाशैनी भगवती मनधदरको ऄधरुो काम सम्पधन गने  

१९. सडक ममणत संभारको लानग अवशयक बजेटको व्यवस्था 

२०. कानलका मनधदरको जनमनमा सनहद स्मनृत पाकण  तथा पखाणल ननमाणण  

२१. शालोम प्राथणना भवनको ऄधरुो शौचालय ननमाणण 

५. ह्यमु पाइप 

१. राम कठायतको घर दखेी बहादरु कठायतको घर सम्मको बाटोमा ह्यमु पाइप  

२. बनुद्ध रावलको घर दखेी पवुण नतर नहर सम्म जाने बाटोमा २ वटा ह्यमु पाइप  

३. रामचधर कठायतको घर दनेख कृष्ण रोकायाको घर सम्म नहरमा ह्यमु पाइपको व्यवस्था  

४. १० नं. वडा को लानग बाटोघाटो , नालाको पानी ननकासाका लानग ५० वटा ह्यमु पाइपको व्यवस्था गने  

६. कल्भडण ननमाणण 



१. धन नसंह चौधरीको घर ननजक मलु बाटो क्रनसङ्गमा २ वटा ह्यमु पाइप सनहत कल्भडण ननमाणण  

२. केतु रानाको घर ननजक मोडमा डाईन ह्यमुपाइप सनहत फरानकलो कल्भडण ननमाणण  

३. मोहन दवे नचल्कोटीको घर दनेख सधुदरपरु जोड्ने खोलामा स्लाभ कल्भडण ननमाणण र नहर कल्भडण ननमाणणका साथै बाटो 

ग्रावेल 

४. नसपाही टोलमा पानी ननकासाको लानग कल्भटण ननमाणण  

५. नत्रपरुा टोलमा चधद जी को घर छेई खोलाको ऄधरुो कल्भडण ननमाणण  

६. नाथ जी को नमल ननजक कल्भडण ननमाणण गने  

 

७. नवद्यतु 

१. चोकमा सडक बत्तीको व्यवस्था 

२. मेस वायर नकनारमा सडक बत्तीको व्यवस्था 

३. नवद्यतु पोल सानण अवश्यक बजेटको व्यवस्था 

४. मान बहादरु कठायतको घर दखेी दान बहादरु कठायतको घर सम्म नवद्यतु लाआनको व्यवस्था 

५. कृष्ण राज जोशीको घर दनेख कणण बहादरु रोकायाको घर सम्म ५ वटा नवद्यतु पोल सनहत लाइनको व्यवस्था  

५. १० नं. वडाको प्रत्येक चोकमा नबजलुी बत्तीको व्यवस्था  

६. नवदगुाण टोलमा नि फेज लाइन जडानको व्यवस्था 

७. संगम टोलमा नि फेज लाइन जडानको व्यवस्था 

८. १० नं. वडाको लानग नवद्यतु लाइन नवस्तार गनण ५० वटा नवद्यतु पोलको व्यवस्था गने  

 

 

८. नसंचाइ÷खानेपानी 

१. दजैी र नससैया चोकमा नफल्टर सनहतको शदु्ध नपईने पानीको व्यवस्था  

२. चतहरीको तल्लो भेगमा नसंचाइको व्यवस्था  

३. नसद्धनाथ टोल लगायत नवनभधन स्थानमा नसंचाइको लानग बोररङ वा ऄटोनजन बोरको व्यवस्था  

९.नशक्षा 

१. श्री रत्न वाल नवकास केधर चतहरीमा शदु्ध नपईने पानी हेधडपम्प , शौचालयका साथै भवन ममणतको व्यवस्था  

२. चतहरी बालनवकास(राम भट्ट) भवनमा ट्वाइलेट, पलास्टर, भ्याल ढोकाको व्यवस्था 

३. नवदगुाण वाल नवकास भागेश्वरी टोलको भवनमा ट्वाइलेट , पलास्टर, भ्याल ढोकाको व्यवस्था 

 

१०. स्वास्थ्य 

१. प्रसतुी सेवाको लानग अवश्यक व्यवस्था 

२. मनहला स्वास्थ्य स्वयंम सेनवकाको मानसक बैठकमा खाजा भत्ता वनृद्ध गने  

३. १० नं. वडाका वानसधदा लाइ ननःशलु्क झलुको व्यवस्था  

४. सनुौलो हजार नदनका अमाहरुको १ नदने पोषण सम्बनधध ऄनभमखुीकरण तानलम  

५.जधम दनेख दइु वषण मनुीका वालवानलका र सतु्केरी अमाहरुको लानग पोषणको व्यवस्था  

६. मनहला स्वयंम सेनवकाहरुलाइ साइकलको व्यवस्था  

७. सामदुानयक स्वास्थ्य इकाआ हरपाल र चतहरी गाईाँघर नक्लननक सञ्चालनका लानग अवश्यक बजेटको व्यवस्था  

८. स्वास्थ्य नशनवर सञ्चालनको लानग अवश्यक बजेटको व्यवस्था  

११. कृनष÷पश ु



१. पश ुप्रनवनधकको व्यवस्था 

२. मौरी पालन सम्बधधी तानलम तथा घारको व्यवस्था 

३. कृनषमा अधनुनकीकरण तानलमको व्यवस्था 

४. कृषकहरुका लानग नवईनवजनको व्यवस्था 

५. कृषकहरुका लानग ऄवलोकन भ्रमणको व्यवस्था 

६. पश ुसेवा केधरको स्थापना 

७. व्यवसानयक बाख्रापालन कृषक समहुका लानग ईधनत जातको बाख्राको(वोयर) व्यवस्था गने  

८. कृनष ईपज सामाग्री खररद गने 

९. पश ुपधछी ईपचार तथा खोपको व्यवस्था वडा स्तरमा नै हुने गरर व्यवस्था गने  

१०. भेडा संरक्षण कायणक्रम 

१२. ढल ननकास 

१. हाइवे सडक दखेी चतहरी सम्मको मलु बाटोमा ढल ननकास तथा बाटो फरानकलो  

२. दगंा गण दनेख नाथ जी को नमल सम्म ढल ननकासको व्यवस्था  

१३. बालवानलका लनक्षत कायणक्रम 

१. बालवानलका पोषण सम्बधधी कायणक्रम सञ्चालन गने  

१४. मनहलाको क्षमता नवकास सम्बनधध कायणक्रम 

१. सेनेटरी प्याड बनाईने सम्बनधध तानलम 

२. नसलाइ कटाइ तानलम तथा मनशन नवतरण , व्युटी पालणर कायणक्रम 

१५. नवनवध 

१. नवपद ्व्यवस्थापन सम्बनधध रकम छुट्याईने 

२. जवुातास तथा मनदरा ऄनुगमका लानग बजेटको व्यवस्था 

३. ऄपाङ्गका लानग नह्वल नचयरको व्यवस्था  

४. खेलकुद सामाग्री तथा प्रनशक्षकको व्यवस्था 

५. स्वयंम ्सेनवकाको लानग बजेटको व्यवस्था 

६. वडा कायाणलयको लानग लेपटप , नप्रधटरको व्यवस्था 

७. वडाको वानषणक नभते्त पात्रो ननकाल्न अवशयक व्यवस्था  

८. १० नं. वडाको मलु बाटो र शाखा बाटोमा संकेत नचधह वा टननणङ्ग वोडण ननमाणण  

९. वाइररङ्ग, मोबाइल ररपेररङ्ग तथा पलम्बर सम्बधधी नसपमलुक कायणक्रम  

१०. दनलत वस्तीमा रोजगार मलुक तानलमको व्यवस्था 

११. बेरोजगार युवालाइ अयमलुक तानलमको व्यवस्था 

१२. अमा समहुको बैठकमा प्रत्येक बैठकमा खाजा भत्ताको व्यवस्था गने  

१३. १० नं. वडा कायाणलय भवन ननमाणणका लानग अवश्यक बजेटको व्यवस्था  

१४. सचुना संपे्रषणको लानग गररने नवज्ञापन लगायत पत्रपनत्रकाको लानग अवशयक बजेटको व्यवस्था  

१५. वडा कायाणलयमा इधटरनेट जडान तथा सञ्चालनको लानग अवश्यक बजेटको व्यवस्था  

१६. भाडामा नलएको वडा कायाणलय भवनको गेट ममणत ।  

 

 

 

 



 

 

 



नीतिगि तनर्णयहरु 

ननणणय नं. १) यस नगरपानिकाबाट सहज रुपमा सेवा प्रदान गनणका िानग अवश्यक पने कमणचारीहरूको सागठननक ढााँचा, दरबन्दी 

ननधाणरण ,कायण नववरण र  ननधाणरण िगायतका कायण  गनण अवश्यक पहि गररनेछ ।  

ननणणय नं.२)  नगर सभाबाट देहायबमोनजमको ऄनधकार नगरकायणपानिकािाइ प्रत्यायोजन गने ननणणय पाररत गररयो ।  

क) स्वीकृत बानषणक नगर नवकास कायणक्रम तथा बजेटिाइ औनचत्य र अवश्यकताको अधारमा सामान्य संशोधन , थपघट वा हरेफेर 

गने । 

ख) नगरपानिका श्रोतहरुको सम्भावनाको अधारमा राजश्व परामशण सनमनतको नसफाररसमा कर, दस्तुर, महसिु, शुल्कमा संशोधन तथा 

हरेफेर गने वा नयााँ क्षेत्र पनहल्याआ कर कायम गने । 

ग) नगरपानिकाको तफण बाट िनक्षत बानषणक कायणक्रमको ईदे्दश्य पुरा हुने गरर सहयोगी दात ृननकाय एवं साझेदार संघ संस्थाहरु साँग 

निपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी गने । 

घ) अवश्यक ननयमावनि, ननदेनशका, नवननयम, कायणनवनधहरु तयार गरी गराइ स्वीकृत गने । 

ङ) बेदकोट न.पा. वडा ३ मा रहकेो बेदकोट ताि एबम मनन्दर ,वाडण नं.४ मा रहकेो नशव निङ्गेश्वर अनदमा बढ्दै गआ रहकेो पयणटनकय 

अकषणण िाआ व्यवनस्थत रुपमा बढाईदै िैजानका िागी सो क्षेत्रमा ऄनत अवश्यक भौनतक पुवाणधार ननमाणण गनणका साथै सो स्थानहरु 

बाट ईठ्ने रकमिाआ  व्यवनस्थत र पारदशी बनाईन नगरपानिका कायाणियबाट ठेक्का अह्वान गने र प्रबेश शुल्क ननधाणरण गने ऄनधकार 

नगरकायणपानिकािाइ प्रत्यायोजन गने । 

च) यस नगरपानिका क्षेत्र नभत्र रहकेा श्रोतहरुको पनहचान तथा श्रोत नक्सां कन गने कायण  ननधाणरण गरी नगरपानिका कायाणियिाइ 

कायाणन्वयनका िानग  यस बेदकोट नगर कायणपानिकािाइ ऄनधकार प्रत्यायोजन गने । 

ननणणय नं.३) यस बेदकोट नगरपानिकामा बािमैत्री स्थानीय शासन (Child friendly Local Governance    CFLG) र वातावरण 

मैत्री स्थानीय शासन (Environment Friendly Local Governance EFLG), यवुामैत्री, ऄपाङ्गमैत्री, मनहिामैत्री स्थानीय तह 

कायणक्रम संचािनमा सहयोग गररनदन नेपाि सरकार , संघीय मानमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिाइ ऄनुरोध गने ननणणय पाररत 

गररयो । 

ननणणय नं. ४) यस बेदकोट नगरपानिकाको अन्तररक राजश्व पररचािनको कायणिाआ स दृढ गराईनको िानग वहाि कर ,सवारी कर , 

व्यवसाय कर िगाईने र संकिन गने कायणमा सहयोगका िानग अन्तररक राजश्व कायाणिय महने्रनगर ,कन्चनपुर, यातायात व्यवस्था 

कायाणिय महने्रनगर कन्चनपुर,यातायात व्यवसायी संघ,  घरेि ुतथा साना ईद्योग कायाणिय र बेदकोट ईद्योग वानणज्य संघ संग समन्वय 

गने ननणणय पाररत गररयो ।   

ननणणय नं.५) नगर क्षेत्र नभत्रका ईद्योग ,व्यवसाय पसि अनद सम्पुणणिाइ करको दायरामा ल्याईन दताण तथा ननवकरण कायणका िानग 

घरदैिो ऄनभयान संचािन गने ननणणय पाररत गररयो ।  

ननणणय नं.६) भवन ननमाणण सम्बनन्ध मापदण्ड  २०७२ कडाइका साथ िागु गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.७) बेदकोट नगर कायणपानिकावाट पाररत गररएकाननयामाविी, ननदेनशका र नवननयम कायणनवनधहरुिाइ कायाणन्वयन गने ननणणय 

पाररत गरीयो ।  



ननणणय नं.८) अनथणक वषण २०७ ५।०७६ को नजन्सी ननररक्षण प्रनतवेदनमा औल्याआएका सझुावहरुिाइ नगरपानिकािे कायाणन्वयन गने 

गरी ननदेशन गदै सो प्रनतवेदन पाररत गने ननणणय गररयो ।  

ननणणय नं.९) अ.व. २०७५।०७६मा नगरपानिका कायाणियबाट कायाणन्वयन गररएका योजना तथा कायणक्रम र प्रचनित कानून बमोनजम 

प्रानवनधकको मलु्यांकन ,कायण सम्पन्न प्रनतवेदनका अधारमा भकु्तानी समेत भआसकेका  सम्पूणण  योजनाको जााँचपास फरफारकिाइ 

ऄनुमोदन  गने ननणणय पाररत गररयो ।  

ननणणय नं.१०) गत नवगतमा ऄनन्तम िेखा परीक्षण प्रनतवेदनिे औल्याएका बेरुज ुरकम मध्ये ऄसिु गनुणपने रकम ऄसिु गनण  अवश्यक 

पहि गने, ननयनमत गनुणपनेको हकमा प्रमाण कागज संकिन गरी गराइ सम्परीक्षण गने गराईने प्रकृया ऄगाडी बढाइ बेरुज शुन्य बनाईने, 

पेश्की बेरुजकुो ऄसिु तथा फछ्र्यौटको कारबाहीिाइ ईच्च प्राथनमकता राखी कायणयोजना सनहत ऄगानड बढने र  बेरुज ुनअईने गरी 

अनथणक कारोबार गनण ध्यान नदन नगरपानिकािाइ ननदेशन नदने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. ११) बेदकोट नगपानिका क्षेत्र नभत्र रहकेो सावणजननक  ऐिानी /पनतण जग्गाहरुको  संरक्षण र नगरपानिकाको स्वानमत्वमा 

ल्याईन एक सनमनत ननमाणण गरीअवश्यक पहि गने ननणणय गररयो  । 

ननणणय नं. १२) यस बेदकोट नगरपानिकामा रहे का बेदकोट ताि ,नशव निङ्गेश्वर अदी जस्ता ठाई  ऐनतहानसक, पयणटनकय, धानमणक  

दृनिकोणिे महत्वपुणण  भएको हुदा ईक्त क्षेत्रको गुरुयोजना ननमाणण भै सकेका योजनाहरु कायाणन्वयनमा ल्याईने र बाकी रहकेाहकमा 

गुरुयोजना ननमाणण गरर धानमणक तथा पयणटनकय क्षेत्रको नवकासका िानग (सडक /वनि/भौनतक पुवाणधार ) अवश्यक वजेट व्यवस्थाका 

िानग श्री संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक ईड्डयन मन्त्राियिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । साथै यस नगरपानिका क्षेत्रनभत्र रहकेा ऄन्य 

भम्केश्वर धाम,नसद्धसरोवर ताि,रौटेिा मनन्दर जस्ता पयणटकीय महत्व बोकेका पयणटकीय क्षेत्रिाइ संरक्षण र संवणद्धनको िानग समेत 

सम्बनन्धत ननकायमा पहि गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १३) बषौ देनख भोगचिन गरररहकेा नकसान अम जनताहरुको जग्गािाइ यथानसघ्र जग्गा नानप नक्सा गरर सम्वनन्धत 

जग्गाधननहरुिाइ जग्गाधनन प्रमाण पूजाण नदनका िानग अवश्यक पने ऐन कानून ननमाणणका िागी  सम्बनन्धत ननकाय प्रदेश तथा संनघय 

सरकार संग अवश्यक पहि गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.१४ ) बेदकोट  नगरपानिकाको क्षेत्र नभत्र रहकेा नदी तथा ऄन्य खोिानािाका कारण वषेनन खेनतयोग्य जनमन कटानी भइ सो 

असपासका वनस्त नवस्थानपत हुने ऄवस्था भएका कारण श्री जनताको तटवन्ध कायणक्रम ऄन्तगणत, र नदी ननयन्त्रणको गुरुयोजना 

ननमाणण गरर कायाणन्वयनका िानग अवश्यक वजेट व्यवस्थाका िानग श्री ईजाण,जिस्रोत तथा नसचाइ मन्त्राियिाइ ऄनुरोध गने ननणणय 

गररयो ।  

ननणणय नं.१५) यस बेदकोट नगरपानिकाकामा ५० शैयाको सनुवधा सम्पन्न ऄस्पताि स्थापनाका िानग  जयशंकर सामदुानयक बनको 

पुवण पनिम राजमागणको ईिर तफण को क्षेत्रमा ननमाणण गनण श्री स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियका साथै ऄन्य सरोकारवािा 

ननकायहरुिाइ  ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.१६) यस नगरपानिका क्षेत्र नभत्रमा कायणरत नवनभन्न गैर सरकारी संघ सस्थाहरुिाइ नगरपानिका कायाणिय संग समन्वय गरेर 

मातै्र अफ्ना कायणक्रमहरु संचािन  गने ननदेशन नदने ननणणय पाररत गररयो ।  

ननणणय नं.१७) बेदकोट नगरपानिका क्षेत्र नभत्र रहकेा जनस्वास््यिाइ प्रनतकुि ऄसर पने खािका वस्तुहरुको वेचनवखनतथा ईपभोग  

गनणमा रोक िगाईनुको साथै कािो वजारी ननयन्त्रण गने सम्वन्धमा सरकारी ननकाय ,ईपभोक्ता नहत संरक्षण मञ्च, ईधोग वानणज्य संघ र 

सम्वनन्धत सरोकारवािा ननकायहरु संग समन्वय गरी अवश्यक कायण गने ननणणय पाररत गररयो ।  



ननणणय नं.१८) नगरपानिकाको समग्र ढि ननकासको िानग गुरुयोजना तयार गरी नगरपानिका क्षेत्र नभत्र व्यवनस्थत ढि ननमाणण र ममणत 

सधुार गनण सम्बनन्धत ननकाय संग सहयोगको िानग अवश्यक पहि गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १९) फोहरमैिा व्यवस्थापनका िानग श्री संनघय मानमिा तथा सामान्य प्रशासन  मन्त्राियको ननदेशन वमोनजम नननज 

संस्थाहरुसंग समन्वय गररएको ऄवधारण ऄनुरुप साझेदारीमा गनण गराईन नगरपानिकाबाट अवश्यक पहि गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.२०) बेदकोट नगरपानिकाको मखु्य बजार र ऄन्य अवश्यक ठाईंमा जनसहभानगातामा अधारीत सौयण सडक बिी कायणक्रम 

संचािनका िानग सम्बनन्धत ननकायमा अवश्यक पहि गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१) यस नगर क्षेत्रमा व्यवनस्थत  ऄन्तेनिघाट नभएका कारण श वदहनमा समस्या ईत्पन्न भआरहकेािे चौधर नदीको 

असपासको क्षेत्र,चौधर नदी र रानरिय ननकुन्ज जोनडने स्थान (मानव बस्ती बात टाढा)  वा ईपयकु्त स्थान खोजनबनका िागी अवश्यक 

पहि गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.२२) नगरपानिका नभत्र रहकेा नदी ,खोिा र नािामा अवश्यक पने नवनभन्न स्थानमा नयां पुि वा झोिङ्ुगेपुि ननमाणणको 

िानग सम्बनन्धत ननकायमा पहि  गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.२३) नगरपानिका नभत्र संचानित पुणण खोप यकु्त र खिुा नदसा मकु्त घोषणा कायणक्रम जस्ता ऄनभयानहरु को  नदगोपनाका 

िानग  ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.२४) अनथणक नवकासका िानग कृनष क्षेत्रिाइ प्राथनमकता मा राखी भनुमगत नसंचाइ र नवद्यनुियनसंचाइका िानग सम्बनन्धत 

ननकायमा अवश्यक पहि गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २५) यस न.पा.नभत्र रहकेा अरक्ष नपनडत , वाढी नपनडत , सकुुम्वानसहरुको समस्या समाधान गनण नेपाि सरकार िारा गनठत 

ऄनधकार सम्पन्न अयोगमा समस्या समाधान गनण ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.२६) यस नगरपानिका क्षेत्र नभत्र रहकेा सामदुानयक वन ईपभोक्ता समहुहरुिे कायणक्रम गदाण नगरपानिका संग समन्वय ग रेर 

मातै्र गने गराईने भनन ननदेशन नदने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २७)यस बेदकोट नगरपानिका नभत्र ननम्न कायाणिय र संस्था हरुको भवन ननमाणणको िानग सम्बनन्धत ननकायमा पहि गने 

ननणणय गररयो । 

क) बेदकोट नगरपानिकामा वडा कायाणिय भवन नभएका वडाहरुमा वडा कायाणियको भवन ननमाणण  

ख) अवश्यकता ऄनुसार नवषयगत कायाणिय,शाखाका भवन ननमाणण 

ग) सनु्दरपुर कृनष पाआिट फामणिाआ कृनष ऄनुसनधान केन्र स्थापनाका िानग सम्बनन्धत ननकायहरुमा ऄनुरोधका साथै 

अवश्यक पूवाणधार ननमाणणका िागी पहि गने । 

घ) सामदुानयक भवनहरु  

ङ)   स्वास््य क्षेत्रका अवस्यक भवनहरु  

ननणणय नं. २८) सामानजक कु -संस्कार र नवकृनतको रुपमा रहकेा छाईपडी प्रथा ,छुवाछुत,बाि नववाह ,िैंनगक नहसंा ,मानव 

वेचनवखन,धमु्रपान, मद्यपान र िागु पदाथण सेवन जस्ता कायणिाइ ननयन्त्रण ए वं ननषेध गनण  प्रचनित कानुन कडाइका साथ िागु गनण   

पहि गने ननणणय गररयो । 



ननणणय नं.२९) गत नवगतका नगर पररषदवाट पाररत गररएका नननतगत ननणणयहरु थपघट हरेफेर नभएका ननणणयहरुको कायाणन्वयन यथावत 

रुपमा कायमै रहने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं. ३०) यस बेदकोट नगरपानिका ऄन्तगणत सामानजक सरुक्षा शाखावाट तयार पाररएको सामानजक सरुक्षा भिा पाईने 

िाभग्रानहहरुको नामाविी र सख्या ऄनुमोदन गने ननणणय गररयो । साथै  श्री संनघ यमानमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे ननदेशन 

गरेको ऄवधी नभत्र सम्वनन्धत िाभग्रानहहरुिे बैंनकङ प्रणानिवाट सहज रुपमा सामानजक सरुक्षा भिा पाईने व्यवस्था को ननरन्तरता  

िानग नगरपानिकािाइ ननदेशन नदने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.३१) बेदकोट नगरपानिका स्थानीय सरकारको िोगो ननमाणण गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.३२) बेदकोट नगरपानिका क्षेत्रमा अइ पने नवनभन्न खािका दैनव प्रकोप नवपदमा परी नपनडत हुने व्यनक्त , क्षेत्र र समदुायिाइ 

राहत सहयोगका िानग नगर प्रमखु दैवी प्रकोप राहत कोष कायणनवनध तयार भइ सकेकािे  सम्बनन्धत सरकारी ननकाय, गैर सरकारी संघ 

संस्था िगायतिाआ ईक्त कोषमा रकम सहयोगका िानग ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.३३) सदुरुपपनिम प्रदेशको छेिा औद्योनगक क्षेत्र बेदकोट वडा नं.२ र ३ को छेिामा रहकेो ३०० नवघा ज ग्गाको नकिा काट 

नाप नक्सा भइ नेपाि सरकारको नाममा रहकेो ईक्त जग्गािाइ औद्योनगक क्षेत्र निनमटेड बािाजकुो नाममा यथानसघ्र स्वानमत्व 

हस्तान्तरणका िानग नेपाि सरकारसाँग ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. ३४) बेदकोट नगरपानिका नस्थत रहकेा पेिीताि , बेदकोट ताि , नशव निङ्गेश्वर धाम, बैजनाथ मनन्दर , घटाि मनन्दर , 

भम्केश्वर धाम , नसद्धसरोवर ताि , रौटेिा अनद प्रमखु धानमणक तथा पयणटकीय क्षेत्रिाइ जोडेर धानमणक पयणटकीय क्षेत्र घोषणा गने र  

गुरुयोजना बनाएर रुत गनतमा नवकास गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.३५)बेदकोट नगरपानिकािाइ भ्रिाचार मकु्त, पारदनशणता र जवाफदेनहता यकु्त बनाईदै नगरका सचूना र कायणपानिका ननणणयहरु 

नगरपानिकाको वेब साइटमा हनेण सनकने व्यवस्थािाइ ननरन्तरता  नदने  ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.३६) अ.व. २०७५।०७६ देनख नगरपानिका कायाणियबाट कायाणन्वयन मा ल्याइएको नवजात नशशु नगर स्वागत कायणक्रम 

िाइ ननरन्तरता नदने  प्रत्येक नशशुिाइ रु.१००० बरारको न्यानो िगुा र पौनिक अहाराका िानग बजेट  िाइ ननरन्तरता नदने  ननणणय 

पाररत गररयो ।  

ननणणय नं.३७) बेदकोट नगरपानिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम र स्थानीय शनक्तको पनहचानका िानग “पाठ्यक्रम नवकास योजना ” तयार 

गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.३८) नवद्याियको नसमांकन (मजण) गनण ऄध्ययन कायणदि गठन गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.३९)  सरकारी नवद्याियको ननतजाको अधारमा नबषयगत नशक्षकिाइ प्रोत्साहन र सचेत गराइने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.४०) सरकारी नवद्याियमा नवद्याथीहरुको ननतजाको अधारमा बजेट नवननयोनजत गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.४१) बेदकोट नगरपानिकामा नवनभन्न नबषय नवज्ञहरुको Think Tank Team बनाईने ननणणय गररयो ।  

ननणणय नं.४२) बेदकोट ताि, नशवनिंगेश्वर, रौटेिा, नसद्धसरोवर ताि, रौटेिा नबरण ुमनन्दर , नझिनमिा अनद स्थानका िानग धानमणक 

पयणटन तथा सांस्कृनतक मागण ननमाणण गने र पयणटन ईद्योग नवस्तारका िानग केविकार ननमाणण र संचािनका िानग नननज क्षेत्रिाइ 

प्रोत्सानहत गने ननणणय पाररत गररयो । 



ननणणय नं.४३) यस बेदकोट नगरपानिका क्षेत्रनभत्र रहकेा मखु्य नदीहरु चौधर नदी , गैिनदी, रौटेिा खोिा, गाईजी खोिा, अमथिा 

खोिा, नत्रसिुी खोिा , गदवुा खोिा , मसेुपानी खोिा , बछेिा खोिा , घोसुणवा खोिा , झौिे खोिा , कनकट्टी खोिा , बगुन खोिा , 

चलु्ि ुगाड, साजगाड खोिा, राधा नदी, सोताहा खोिा िगायतका ठूिा साना खोिानािाहरु समेत िाइ व्यवनस्थत नदी ननयन्त्रण गने 

गुरुयोजना तयार गरी नदी ननयन्त्रण कायणिाइ ऄगाडी बढाईने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.४४) बेदकोट नगरपानिकाका सबै गाईाँ नगर बस्तीमा शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापनका िागी ननमाणणाधीन योजनाहरु सम्पन्न गने 

र ऄन्य बनस्तहरुमा योजना संचािनमा ल्याईन पहि गने  ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.४५) छेिा औद्योनगक क्षेत्र ननजकै ठूिा ठूिा गाडी रोक्न िान्सपोटण पाकण  र सनभणस सेन्टर बनाईने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.४६) शनहद पररवारिाइ सम्मान र सनुवधा नगरपानिकािे ईपिब्ध गराईने ननणणय पाररत गररयो ।  

ननणणय नं.४७) नशनक्षत बेरोजगारहरुको त्यांक संकिन गरी रोजगारीका िानग नवशेष योजना ऄनघ बढाईने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.४८) प्रदेश नं.७ को जडीबुटी प्रशोधन केन्र बेदकोटमा स्थापना गरी रोजगारी नसजणना गने ननणणय पाररत गररयो ।  

ननणणय नं. ४९) दैजी–जोगबुढा सडक खण्डिाइ कािोपते्रका िागी पहि गने र  सदुरूपनिम प्रदेशमा रहकेा नजल्िाहरुको प्रमखु 

व्यापाररक केन्र बेदकोट नगरपानिका िाइ बनाईने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.५०) राना, थारु, डगौंरा, चौधरी समदुायका िानग नयााँ बषणमा नवशेष कायणक्रम संचािन गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं. ५१) खेिकुद क्षेत्रमा नवशेष प्रनतभा र योगदान गनेहरुिाइ ननयनमत सहयोग गने पुरस्कार तथा प्रोत्साहनका िानग ऄक्षय 

कोषको व्यवस्थापन गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.५२) बेदकोट नगरमा “हिेो मेयर नक्वक रेस्पोन्स” कायणक्रम संचािन गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.५३) बेदकोट नगरको नवकासका िानग “यवुाको १ नदने कायणक्रम” संचािन गने ननणणय पाररत गररयो ।  

ननणणय नं. ५४) यस नगरमा समावेश भइ शहरी नवकास पूवाणधार न्यनू रहकेा वडाहरुमा नगर स्तरीय नवकास नवशेष कायणक्रमहरु 

सञ्चािन गरी सबै वडाहरुिाइ समान स्तरमा पुयाणईाँदै सबै नगरवासीहरुिाइ समदृ्ध नगरका गौरवशािी नागरर कको ऄनुभनूत नदिाईने 

ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं. ५५) भ्रिाचारमकु्त राजनीनत र कमणचारी प्रशासन एवं जनता प्रनत नजम्मेवार नगर प्रशासन बनाईन भ्रिाचार नवरुद्ध शुन्य 

सहनशीिताको नीनत ऄविम्बन गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.५६) बेदकोट नगरपानिकामा व्यवनस्थत नगर पुस्तकािय भवन ननमाणण गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.५७) बेदकोट नगरपानिका ऄन्तगणतका छाईपडी गोठहरु रहकेा वडाहरुमा छाईपडी गोठहरु हटाई ने कायणिाइ ननरन्तरता नददै 

छाईपडी प्रथािाइ ननरुत्सानहत गनण ननरन्तर पहि गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.५८) छात्रा शौचािय नभएका नवद्याियहरुमा  वडा माफण त शौचािय ननमाणण कायणको थािनी गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.५९) सअुहारा कायणक्रमका बारेमा नगरका सबै नवद्याियहरुमा संनक्षप्तमा जानकारी गराईने कायणिाइ ननरन्तरता नद ने ननणणय 

पाररत गररयो । 



ननणणय नं.६०) सरकारी नवद्याियको परीक्षाफिमा सधुार ल्याईनका िानग नीनज अवानसय संस्थागत नवद्याियहरुको महत्वपूणण भनूमका 

रहने भएकोिे त्यसका िानग नीनज क्षेत्रका नवद्याियहरुको सहयोगमा सरकारी नवद्यािय सधुार कोषको स्थापना गने ननणणय पाररत 

गररयो । 

ननणणय नं.६१) रानाथारु समदुायिाइ नेपाि सरकारको अनदवासीको सचूीमा सनूचकृत गनणको िानग बेदकोट न.पा.  िारा नेपाि सरकार 

संग जोडदार माग गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.६२) पत्रकाररता जगतमा यस नगर क्षेत्रको िानग ईत्कृि खोजमिूक तथा समनृद्धका िानग पत्रकाररता गरेबाफत १ जनािाइ 

बानषणक रुपमा रु. १ ५,५५५ ।-  बराबरको स्व.कणण बोहरा स्मनृत पत्रकाररता पुरस्कारिे सम्माननत गने कायणिाइ ननरन्तरता नदने  ननणणय 

पाररत गररयो । 

ननणणय नं.६३)  यस बेदकोट न.पा. वाडण नं. १ मा मनहिा नहसंाको घटना घनट मतृ्य ुहुनु भएकी स्व. रामदिुारी रानाको छोरा वषण ४ को 

नवरण ुराना टुहुरो भआ पािन पोषण नशक्षा, नदक्षामा समस्या भएकोिे ननजिाइ मानसक रु. ३०००।– राहत स्वरुप पठनपाठन एवं पोषाक 

खचण न.पा. अन्तररक स्रोत बाट ईपिब्ध गराईने कायणिाइ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. ६४)  यस बेदकोट न.पा.को नगर कायणपानिका बैठकका सदस्यहरु , वडा सनमनत बैठकका सदस्यहरु र कमणचारीहरुिाइ 

तपनशि बमोनजमको सनुवधा ईपिब्ध गराईने ननणणय गररयो । 

इन्धन िर्ण  : (मातिक रुपमा) 

नगर प्रमखु : अवश्यकता ऄनुसार 

नगर ईप–प्रमखु : अवश्यकता ऄनुसार 

प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत : अवश्यकता ऄनुसार 

वडा ऄध्यक्ष : १५ नि. पेिोि (सवारी साधन भएका) 

नगर कायणपानिकाका सदस्य : १२ नि. पेिोि (सवारी साधन भएका) 

नगर कायणपानिकाको कायाणियमा कायणरत कमणचारी : १० नि. पेिोि(सवारी साधन भएका) 

िञ्चार िुतिधा िर्ण  : (मातिक रुपमा) 

नगर प्रमखु, नगर ईपप्रमखु , वडा ऄध्यक्षहरुको संचार सनुबधा सदुरूपनिम प्रदेश सरकारबाट पाररत स्थानीय तहका पदानधकारी तथा 

सदस्यको सनुबधा सम्बनन्ध ऐन, २०७५बमोनजम हुनेछ | 

प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत  :  रु. २०००।– 

सचूना ऄनधकारी   :  रु. १५००।– 

वडा सनचव   : रु. ५०० |-  

दैतनक भ्रमर् भत्ता: 



नगर प्रमखु, नगर -ईपप्रमखु, वडा ऄध्यक्षहरुको दैननक भ्रमण भिा स्थानीय तहका पदानधकारी तथा सदस्यको सनुबधा सम्बनन्ध ऐन, 

२०७५ऄनुसार हुनेछ । साथै नगरकायणपनिकाका कमणचारीहरुको दैननक भ्रमण भिा नेपाि सरकारको प्रचनित कानूनमा तोनकए 

बमोनजम हुनेछ ।  

ननणणय नं.६५) सानवक नजल्िा नवकास सनमनतको कायाणियबाट तिब भिा पाईने गरर ननयकु्त भएका तपनशि बमोनजमका नशक्षकहरु 

हाि नज.नव.स. नजल्िा समन्वय सनमनतमा पररणत भआ सकेपनछ ननज नशक्षकहरुको तिब भिा न.पा.बाट नै भकु्तानी गनुणपने भन्ने 

नज.स.स.बाट पत्राचार  भए पिात अ.व. २०७३/०७४ बाट नै यस नगरपानिका बाट तिब/भिा ईपिब्ध गराईने गरर ननरन्तरता 

नदइएकोमा  तपनशि बमोनजमका नशक्षकहरुिाइ मानसक रु. १ २,०००।– मात्र तिब भिा ईपिब्ध गराईने ननणणय गत अनथणक वषणको 

नगर सभाबाट भए ऄनुसार अ.व. २०७६ श्रावन १ देनख २०७७ ऄसार मसान्त सम्म म्याद थप गने   ननणणय गररयो । 

(क) श्री तोमर नसंह धामी  ------ श्री पशुपनत अधारभतु नवद्यािय 

(ख) श्री पावणती ऄवस्थी  ------  श्री नसद्धनाथ मा.नव. गैिनदी 

(ग) श्री हररनप्रया जोशी ------  श्री रत्न मा.नव. चतहरी 

ननणणय नं. ६६) यस न.पा.मा नवगत देनख नै िागु रहकेो LGCDP कायणक्रम ऄन्तगणत कायणरत सामानजक पररचािकहरुिे 

वडाकायाणियको दैननक प्रशासननक कामकाजमा समेत सहयोग गदै अआरहे कोमा सो कायणक्रम समाप्त भैसके पनछ अ व २०७५।०७६ 

देनख ननरन्तरता नदइएका ननजहरुिाइ मानसक रु १ ४००० पाररश्रनमक नदनेगरी २०७६ साईन १ देनख २०७७ ऄसार मसान्त सम्मको 

िानग म्याद थप गने ननणणय गररयो | 

(क) श्री नदपा जोशी पाण्डेय  

(ख) श्री सानवत्री भट्ट   

ननणणय नं.६७) यस बेदकोट नगर क्षेत्र नभत्र एवं नगर क्षेत्र बानहर वानषणक रुपमा अयोजना गररने खेिकुद कायणक्रममा सो कायणक्रमको 

सहभानगता, औनचत्य एवं अयोजक समेत नवचार गरर नगरकायणपानिकको बैठकको ननणणय बमोनजम अनथणक सहयोग गने ननणणय 

गररयो ।  

ननणणय नं.६८) यस बेदकोट नगरपानिकामा नवनभन्न खािका ऄशक्त , ऄसहाय एवं नदघणरोगका नबरामीहरु स्वास््य ईपचारको सहयोग 

माग गने गरी अईने गरेको मा नबरामीको ऄवस्था हरेी स्वास््य ईपचार कोष बाट नगर प्रमखुको तजनबजमा स्वास््य ईपचारको िानग 

अनथणक सहायता नदन सक्ने कायणिाइ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो ।  

ननणणय नं.६९) यस बेदकोट नगर कायणपानिकाको कायाणिय भवन रेखदेख गनण राती चौकीदार राख्नुपने र सो को िानग हाि कायणरत 

कायाणिय सहयोगीहरुिाइ नै चौकीदारको कामकाज िगाईनुपने भएकोिे राती पािोपहरा गरे वाफत प्रनत नदन रु. १५०। – थप खाजा 

खचण दैननक रुपमा ईपिब्ध गराईने कायण िाआ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो ।  

ननणणय नं ७०) यस न.पा.को बजेट नीनत तथा कायणक्रम तजुणमा गनण ऄमलू्य सहयोग प्रदान गनण हुने सम्पुणण टोिवस्तीवासी जनताहरु, वडा 

सनमनतका ऄध्यक्ष िगायत सदस्य ज्यहूरु, नवनभन्न सनमनतका सदस्य ज्यहूरु,नवषय क्षेत्रगत समहूका सदस्य ज्यहूरु,नगर कायणपानिकाका 

सबै सदस्य ज्यहूरु िगायत वजेट तजुणमामा प्रानवनधक तथा ऄन्य व्यवथापनकय सहयोग परयाईनु हुने नगर कायणपानिकाको कायाणियका 

सम्पुणण कमणचारीहरुिाइ धन्यवाद प्रदान गने ननणणय पाररत गररयो । 

ननणणय नं.७१) मनहिा स्वास््य स्वयंम सेनवकाहरुिाइ प्रोत्साहन स्वरुप नगरपानिकाको अन्तररक स्रोतको अवस्था समेत हरेी वषणमा १ 

पटक एकमषु्ठ प्रनत व्यनक्त रु १०००० नदनेकायणिाइ ननरन्तरता नदने  ननणणय गररयो । 



ननणणय नं.७२) बािनबकास नशक्षकका िानग प्रोत्साहन स्वरुप  नगरपानिकाको अन्तररक स्रोतको अवस्था समेत हरेी  वषणमा १ पटक 

एकमषु्ठ प्रनत व्यनक्त  रु १०००० नदनेकायणिाइ ननरन्तरता नदने  ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. ७३) सामदुानयक नवद्यािय नश क्षामा सधुारका िानग  यस नगरपानिका ऄन्तगणतका नवद्याियहरुमा नननज स्रोतबाट कायणरत 

नशक्षकहरुिाइ  अन्तररक स्रोतको अवस्था समेत हरेी  प्रनत मनहना कक्षा १ देखी ५ सम्म ऄध्यापन गराईने नशक्षकिाइ रु १५०० , 

कक्षा ५ देखी ८ सम्म ऄध्यापन गराईनेिाइ रु २००० र मा. नव. तहमा ऄध्यापन गराईने नशक्षकिाइ रु २५०० का दरिे वानषणक एकमषु्ठ 

प्रोत्साहन भिा ईपिब्ध गराईने कायणिाइ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो । (सामदुानयक नवद्याियमा नननज स्रोतबाट त.भ. खाने गरर 

कायणरत नशक्षकहरुिाइ मात्र । ) 

ननणणय नं.७४) बेदकोट नगरपानिका नभत्र रहकेो सामदुानयक वन ईपभोक्ता समहुहरु को वानषणक कायणक्रम नगर सभामा पेश गरर गररवी 

ननवारण, वन नबकाश र पूवाणधार नवकासका कायणक्रम संचािन गने/गराईने  ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.७५) वेदकोट नगरपानिकाको समनृद्ध र नबकासका िानग वेदकोट सामदुानयक वनहरुिे अफ्नो अम्दानीको नननित प्रनतशत 

वेदकोट नगर समनृद्ध कोषमा जम्मा गनुणपने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.७६) वेदकोट नगरपानिका नभत्र रहकेो सामदुानयक वन ईपभोक्ता समहू र मध्यवती सामदुानयक वन ईपभोक्ता समहूिे संकिन 

गरेको काठ दाईरा समहू नभत्रका ईपभोक्ताको माग सम्बोधन गरर बााँकी रहकेो काठ-दाईरा र बल्िबल्िी नबनक्र गनुण पुवण वेदकोट 

नगरपानिका नभत्र रहकेा गैर ईपभोक्ताहरुिाइ दैवी प्रकोप िगायतिाइ मध्यनजर गरर काठ-दाईरा नवतरणको व्यवस्थापनका िानग 

वेदकोट नगरपानिका वन पैदावार अपूनतण सनमनतमा काठ दाईरा ईपिब्ध गराईन सम्बनन्धत सामदुानयक वनहरू िाइ ननदेशन गने 

ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.७७) सावणजननक क्षेत्र सडक नकनार र ननद बगरहरुमा सावणजननक ननमाणण सामग्री थुपाने कायण ननरुत्सानहत गने त्यस कायणमा 

संिग्निाइ कानुनन कारबाही गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.७८) वेदकोट नगरपानिकािे अफ्नो क्षेत्र नभत्र स्थानीय सडकको दायााँ  बायााँको ऄनधकार क्षेत्र (राइट ऄफ वे) को नसमा 

तोकेको ऄनुसारको ननणणय कायाणन्वयन गररनेछ | साथै नगर यतायात गुरु योजना िागु गररनेछ | यो कायणिाइ ऄबरोध गने व्यनक्त 

संस्थािाइ नगरपानिकािे कािो सनुचमा राखी नगरपानिकाबाट नदइने सेवा सनुवधाबाट बनन्चत गररने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.७९) वेदकोट नगरपानिका वाडण नं. ३ को वेदकोट तािको क्षेत्र र वेदकोट वाडण नं. ४ नशवनिंगेस्वर क्षेत्रिाइ जोडेर सांस्कृनतक, 

धानमणक पयणटकीय क्षेत्र घोषणा गने ननणणय गररयो | साथै दवैु स्थानिाइ जोडेर मास्टर प्िान र DPR तयार भइ सकेको हुाँदा दवैु क्षेत्रिाइ 

जोड्ने धानमणक, सांस्कृनतक पयणटकीय मागणको ियाक खोल्ने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.८०) वेदकोट नगरपानिकामा अवश्यक पूवाणधार ननमाणण गनण अफ्नो दताण जग्गा नभएको र नगरपानिकामा भौनतक पूवाणधार 

ननमाणण गनुण पने देनखएकोिे पूवाणधार ननमाणण गनण नेपाि सरकारको रानरिय वन, सामदुानयक वन, मध्यवती सामदुानयक वन, वन क्षेत्र र 

सावणजननक क्षेत्रमा ५० सैयाको नगर ऄस्पताि, रंगशािा, नक्रकेट स्टेनडयम, ररंगरोड, फोहोर व्यवस्थापन तथा ल्याण्ड नफल्ड साइट, 

सभाहि, नवधतु, खानेपानी, सनपंग मि, क्याम्पस, प्रानवनधक नशक्षा, सावणजननक ईद्धान, पशु वधशािा, बाि ईद्धान, पाकण , जेष्ठ 

नागररक मनोरंजन स्थि, नाच घर, संग्रािय, तरकारी फिफुि नबनक्र केन्र, पयणटकीय होटेि,ररसोटण, कभडण हि, शवदाह स्थि, 

बसपाकण , ढि ननकास, फनपाकण , शनहद पाकण , होमस्टे, पुस्तकािय, नचनडयाखाना, केबुिकार, भ्य ुटावर, औधोनगक क्षेत्र, सडक 

ननमाणण, मनहिा तथा बािबानिका सेफ हाईस, िगायतका भौनतक संरचना बनाईनु पने भएकािे सरोकारवािा ननकायिाइ जानकारी 

गराईने र भौनतक संरचना ननमाणण गने अवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा ईपिब्ध गराईन वन तथा वातावरण मन्त्राियिाइ ऄनुरोध गने ननणणय 

गररयो | 



ननणणय नं.८१) नशक्षा सम्बनन्ध वेदकोट नगर नशक्षा सनमनतिे नननत तथा कायणक्रम कयाणन्वयन गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.८२) वेदकोट नगरपानिकािे अगामी शैनक्षक सत्र देनख बहुप्रानबनधक नशक्षािय स्थापना गरर संचािन गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.८३) वेदकोट नगरका नगर गौरबका अयोजनाहरुिाइ बहुबषे योजनाका रुपमा ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.८४) ५० शैयाको वेदकोट नगर ऄस्पताि, वेदकोट चक्रपथ ( Ringroad), नक्रकेट स्टेनडयम र नशव निंगेश्वर  वेदकोट ताि 

को गुरु योजना ऄनुसार कायण सम्पन्न गनण संनघय सरकार, प्रदेश सरकार र एनककृत शहरी नवकाश अयोजनािाइ ऄनुरोध गने ननणणय 

गररयो | 

ननणणय नं.८५) वेदकोट नगरपानिकािे तयार गरेको मास्टर प्िान DPR र नगर यातायात गुरु योजना कायाणन्वयन गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं. ८६) वेदकोट नगरपानिकाका वडाहरुमा रहकेा गाईाँ घर नक्िननकहरु नगर स्वास््य केन्रमा रुपान्तरण गने र  अवस्यकता 

ऄनुसार प्रत्येक स्थानमा कनम्तमा १ जना स्वास््यकमी  ऄनमी/ऄहवेको व्यवस्थापन गने कायणिाइ ननरन्तरता नदने  ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.८७) हाम्री चेिी बचाउ ऄनभयानिाइ संचािन गने  ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.८८) नकशोरी समहु गठन गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.८९) िागु औषध ओसार पसार नबरुद्धको ऄनभयान िाइ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.९०) नमनुा यवुा संसद कायणक्रम िाइ ननरन्तरता नदने  ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.९१) यवुा िनक्षत एवं खेिकुद नवकास कायणक्रम िाइ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.९२) बेदकोट जातीय नवभेद मकु्त ऄनभयान कायणक्रम िाइ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.९३) मनहिा नहाँसा,बिात्कार नवरुद्ध नवशेष ऄनभयानिाइ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.९४) अनदवासी जनजानत, मनहिा, दनित, यवुा, नकशोरी, वािबानिका, जेष्ठ नागररक, एकि मनहिा, िन्द नपनडत पररवार, 

ऄपाङ्गता, तेस्रो निंगी, दृस्टी नबनहन, पछाडी पाररएका समदुायका िानग नवनवध कायणक्रम तजुणमा गरर वेदकोटनगरपानिका 

कायाणियको सम्बनन्धत शाखा र फााँटहरुबाट मात्र कायणक्रम कायाणन्वयन गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.९५) नागररकको स्वास्थ नवमाका िानग नवमा कायणक्रम प्रभावकारी रुपमा संचिान गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं. ९६) बेदकोट नगरको नवकासका िानग भौनतक नवकास योजना संग सम्बनन्धत मखु्य पूवाणधारहरुको नवस्ततृ पररयोजना 

प्रनतबेदन तयार गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.९७) अधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन गनण वेदकोट नगर खानेपानी तथा सरसफाइ कोष ननमाणण गरर नवनभन्न 

खानेपानी तथा सरसफाइका योजनाहरुको ममणत सम्भार र पूणणता नदने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.९८) दैननक ईजरुी सनु्ने तथा गुनाशो व्यवस्थापन गनण हले्िो मेयर क्वीक रेस्पोन्स कायणक्रम संचािन गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.९९) िक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकिन गनण र नवकास खचणमा ईत्साहजनक वनृद्ध गनण नवशेष ऄनुगमन र ननयमन गने ननणणय 

गररयो | 



ननणणय नं.१००) बेदकोट नगरपानिकािे स्वदेशका तथा नवनभन्न देशका नगरपानिकाहरु संग भनगनी सम्बन्ध कायम गदै जाने ननणणय 

गररयो | 

ननणणय नं.१०१) वेदकोट नगरपानिकािे पारदशी, शुसासन, नमतव्यनयताका साथै नगरपानिकािे गरेका काम कुराको नागररकिाइ शु-

सनुचत गनणका िानग नवनभन्न महत्वपुणण काममा नमनडया संग सहकायण हुनेगरी कायणक्रम गने कायणिाइ ननरन्तरता नदने ननणणय 

गररयो | 

ननणणय नं.१०२) यस बेदकोट नगरपानिकामा नगरपानिका स्थापना देनख कामकाज गद ैअईनुभएका तपनसिका कमणचारीहरुको करार 

ऄवनध २०७६ श्रावन १ गते देनख २०७७ ऄसार मसान्त सम्मको िानग थप गने ननणणय गररयो। 

तपनसि 

क्र.िं. नाम, थर हालकोपद कैतर्यि 

१ श्री सतीश वहादरु शाही आनन्जननयर (प्रानवनधक) छैठौ   

२ श्री यज्ञराज भट्ट सहायकस्तर चौथो तह(ऄप्रानवनधक)  

३ श्री शान्ती जोशी भट्ट सहायकस्तर चौथो तह(ऄप्रानवनधक)  

४ श्री शान्ती जोशी ऄवस्थी सहायकस्तर चौथो तह(ऄप्रानवनधक)  

५ श्री जयन्र बहादरु चन्द सहायकस्तर चौथो तह(ऄप्रानवनधक)  

६ श्री नबना चौधरी सहायकस्तर चौथो तह(ऄप्रानवनधक)  

७ श्री नतथणराज पाण्डेय सहायकस्तर चौथो तह(ऄप्रानवनधक)  

 

ननणणय नं.१०३) कृनष कायणक्रम ऄन्तगणत गत अ.व देनख नै कायणरत कृनष प्रसार सहजकताण श्री प्रकाश किौनी र श्री रुमिा कुमारी 

एस.के. िाइ मानसक १६००० मात्र पाररश्रनमक पाईनेगरर २०७६ श्रावन १ गते देनख २०७७ ऄसार मसान्त सम्मको िानग म्याद 

थप गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.१०४) नबगत अ.व मा LGCDP Phase-II काय्रक्रम ऄन्तगणत यस नगरपानिकामा भनाण भइ कायणरत IT OFFICER श्री 

सनुनि चन्द िाइ सो कायणक्रमको सेवा, शतण, सनुबधा बमोनजम हुने गरर २०७६ श्रावन १ गते देनख २०७७ ऄसार मसान्त 

सम्मको िानग म्याद थप गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं. १०५) नबगत अ.व मा यस नगरपानिका कायाणियमा करार सेवामा कायणरत तपनशि बमोनजमका कमणचारीहरुको म्याद 

२०७६ श्रावन १ गते देनख २०७७ ऄसार मसान्त सम्मको िानग थप गने ननणय गररयो | 

क्र.िं. नाम, थर हालकोपद कैतर्यि 

१. श्री चक्र बहादरु बम  हभेी सवारी चािक   

२. श्री ऄरुण चन्द  हभेी सवारी चािक  

३. श्री कणण कुमार भट्ट  हभेी सवारी चािक  

४. श्री नदि कुमार चौधरी  हिकुा सवारी चािक   

५. श्री रोपती देवी धामी  कायाणिय सहयोगी   

६. श्री ननरज चौधरी  कायाणिय सहयोगी   

 



ननणणय नं.१०६) नबगत अ.व. देनख एक गाईाँ एक कृनष प्रानवनधक कायणक्रम ऄन्तगणत कायणरत ना.प्रा.स. तारा कुमारी भट्टिाइ सोनह 

कायणक्रमको सेवा, शतण र सनुवधा बमोनजम हुने गरर २०७६ श्रावण १ गते देनख २०७७ ऄसार मसान्त सम्मको िानग म्याद थप 

गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं. १०७) नवगत समय देनख मेिनमिाप केन्रको संयोजकको रुपमा कायणरत रही गत अ.व. मा समेत यस नगरपानिकाबाट 

ननरन्तरता नदइएका श्री ऄननि िहुारिाइ न्यानयक सनमनतको कामकाजमा सहयोग पुयाणईने गरर सहजकताणको रुपमा मानसक 

रु.१६००० पाररश्रनमक पाईने गरर  २०७६ श्रावण १ गते देनख २०७७ ऄसार मसान्त सम्मको िानग म्याद थप गने ननणणय 

गररयो | 

ननणणय नं. १०८) गत अ.व. देनख यस नगरकायणपानिका कायाणियमा दैननक ज्यािादारीमा कायणरत तपनशि बमोनजमका 

कमचाणरीहरुिाइ दैननक रु. ३०० मात्र पाररश्रनमक नदने गरर २०७६ श्रावण १ गते देनख २०७७  ऄसार मसान्त सम्मको िानग 

म्याद थप गने ननणणय गररयो | 

क्र.िं. नाम, थर हालकोपद कैतर्यि 

१. श्री पदम राज पाण्डेय कायाणिय सहयोगी   

२.  श्री नबरण ुडगौरा  कायाणिय सहयोगी  

३. श्री नवराज भट्ट  कायाणिय सहयोगी  

४. श्री रश्मी देवी डगौरा  कायाणिय सहयोगी  

५. श्री जय नसंह राना  कायाणिय सहयोगी  

६. श्री ननरज राना  कायाणिय सहयोगी  

७. श्री मनोज चौधरी  कायाणिय सहयोगी  

८. श्री सरेुन्र बहादरु नबि  कायाणिय सहयोगी  

९. श्री नििा चन्द  कायाणिय सहयोगी  

१०. श्री जयराज भट्ट कायाणिय सहयोगी  

११. श्री यज्ञराज पाण्डेय  मािी   

१२. श्री नगता भण्डारी  नस्वपर   

१३. श्री कृरण महरा  हले्पर  दैतनक रु.२५० 

ज्यालादारीमा  

 

ननणणय नं.१०९) यस नगरपानिका नगर कायणपानिकाको नमनत २०७५।०९।०१ को ननणणयबमोनजम दैननक ज्यािादारीमा दैननक रु. ६०० 

मात्र पाईने गरी ननयनुक्त भएका हिकुा सबारी चािक नबमि पाण्डेय िाइ दैननक रु. ६०० मात्र पाईने गरी २०७६ श्राबण ०१ 

देनख २०७७ ऄषाढ मसान्त सम्म म्याद थप गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. ११०) यस नगरपानिका नगर कायणपानिकाको नमनत २०७५।०७।०५ को ननणणय  बमोनजम सेवा करारमा कामकाज गदै 

अएका कायाणिय सहयोनग कमि देव भट्ट िाइ मानसक रु. १०,०००। मात्र पाईने गरी २०७६ श्राबण ०१ देनख २०७७ ऄषाढ 

मसान्त सम्म म्याद थप गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.१११) प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रम ऄन्तगणत संघीय सरकार बाट छनौट भइ यस नगरपानिकामा खटाइएका रोजगार संयोजक 

कमिेश प्रसाद भट्ट िाइ सोनह कायाणियको शतण , सेवा र सनुवधाको ऄनधनमा रही कामकाज गने गरी २०७६ श्राबण ०१ देनख 

२०७७ ऄषाढ मसान्त सम्म म्याद थप गने ननणणय गररयो । 



ननणणय नं.११२) यस बेदकोट नगरपानिकाको योजना तथा प्रानवनधक शाखामा कायणरत आनन्जननयर, सब-आनन्जननयर, ऄनसस्टेन्ट सब-

आनन्जननयरहरु नवहान-बेिकुी तथा नवदाका नदनमा समेत िागत ऄनुमान तयार गनण, नाप-जांच गनण, सपुररवेक्षण, ननरीक्षण, 

िगायतका कायण गनण नफल्डमा खनटइ रहनुपने ऄवस्था भएकोिे तपनशि बमोनजमको मानसक प्रोत्साहन भिा ईपिब्ध गराईने 

भन्ने गत अ.व. को ननणणयिाइ ननरन्तरता नदने ननणणय गररयो | 

तपनशि : 

आनन्जननयर : रु. ८००० |- 

सब-आनन्जननयर : रु. ६००० |- 

ऄनसस्टेन्ट सब-आनन्जननयर : रु. ५००० |- 

 

ननणणय नं.  ११३)  अगामी अ.व. २०७६/०७७ मा कृनष सेवा तथा पशु सेवािाइ थप व्यापकता नदइ नगरवासीहरुिाइ िाभानन्वत 

तुल्याईनका िानग कृनष सेवा तफण  १ जना र पशु सेवा तफण  १ जना ना.प्रा.स. करार सेवामा मानसक रु.१६००० पाररश्रनमक 

पाईने गरर भनाण गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.११४) यस नगरपानिकामा जग्गा सम्बनन्ध नववादहरु धेरै अईने गरेको तथा सावणजननक बाटोघाटोको समेत नववाद अईने 

गरेको ऄवस्था रहकेोिे ऄको व्यवस्थाबाट पदपूनतण हुनासाथ स्वतः ऄवकाश पाईने गरर १ जना ऄनमन रा.प.ऄनं. नितीय 

शे्रणीको सरह पाररश्रनमक पाईने गरर अ.व. २०७६/०७७ मा भनाण गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं.११५) नगरपानिकामा नयााँ खररद भएका र हुने क्रममा रहकेा सवारी साधनहरुको िानग तपनशि बमोनजमका चािकहरु को 

भनाण तथा छनौट गरर पदपूनतण गने गरर दरवन्दी स्वीकृत गने ननणणय गररयो । 

क्र.सं. सवारी साधन  चािक  पाररश्रनमक  

१. रोिर  १ जना  १९,८००  

२. ियाक्टर  १ जना  १९,८०० 

३. नजप  १ जना  १८,३४०  

 

ननणणय नं.११६) चाि ुअ.व. २०७५/०७६ को हाि सम्मको सम्पूणण अय व्यय पाररत गने ननणणय गररयो | 

ननणणय नं. ११७) वेदकोट नगरको समग्र नवकासका िानग नगर योजना अयोग गठन गरेर काम सरुु गने ननणणय पाररत गररयो  । 

ननणणय नं. ११८) ऄन्तर पाटी मनहिा संजािका कायणक्रम संचािन गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.११९) यस पााँचौ नगर सभा बाट व्यापक छिफि पिात तपनशि बमोनजमका ऐन, ननयम, कायणनवनध, ननदेनशका, मापदण्डहरु 

पाररत गररयो | 

तपनशि : 

१. अनथणक ऐन २०७६ 

२. नबननयोजन ऐन २०७६ 

३. अन्तररक अयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बनन्ध ननयमाविी,२०७६ 

 



ननणणय नं.  १२०)  नेपाि सरकारिे अ.व.२०७६।०७७ को बजेट बक्तव्य माफण त पाररत भएको रारिसेवक कमणचाररहरु स्थायी तथा 

दरबन्दीमा रहकेा करार सेवाका (ननणणय नं. १०२ मा ईल्िेनखत कमणचारी) मात्र को तिवभिा सम्बन्धमा रा.प. 

ऄनंनकतको हकमा  २०% र राजपत्रांनकतको हकमा १८% त.भ.बनृद्ध भएकोमा यस नगरपानिका ऄन्तगणत पनन सोनह 

ऄनुसार अगानम अ.व.  को श्रावण १ गते देनख िागु हुनेगरी तिव भिा बनृद्ध गनुणका साथै यस न.पा.मा स्थापना काि 

देखी करार सेवामा कायणरत सबै कमणचारीहरुिाइ खाइपाइ अएको एक मनहना बराबरको चाडपवण खचण र वानषणक रु 

१०००० पोसाक भिा समेत नदने  ननणणय गररयो ।  

ननणणय नं.  १२१)  यस बेदकोट नगरपानिका ऄन्तगणत तानिम , गोष्ठी, नसप नवकास , सम्मेिन, कायणशािा गोष्ठी ,  क्षमता नवकास , 

प्रनशक्षण िगायतका कायणक्रम गदाण नवनभन्न कायणक्रमहरुमा एकरुपता कायण  गनण तपनसि बमोनजमको दर ननधाणरण गने ननणणय पाररत 

गररयो ।. 

नस.नं. प्रयोजन/नववरण  दर  स्पिीकरण/कैनफयत  

१  नवनभन्न तानिम, गोष्ठी, कायणशािा, सेनमनार, सम्मेिन, 

प्रनशक्षणको कायण पत्र प्रस्तुतकताण पाररश्रनमक ( प्रनत सत्र, 

समय १:३० नमनेट ) 

ऄनधकृत स्तर 

क) अन्तररक प्रस्तुतकताण  

 (प्रवचन/कायणपत्र समेत ) 

ख) बानहरी प्रस्तुतकताण  

  (प्रवचन/कायणपत्र समेत) 

सहायक स्तर 

क) अन्तररक प्रस्तुतकताण  

(प्रवचन/कायणपत्र समेत) 

(ख) बानहरी प्रस्तुतकताण  

  (प्रवचन/कायणपत्र समेत) 

 

 

 

 

 

२५००|- 

 

३४०० |- 

 

 

१६००|- 

 

३०००|- 

 

२  नवनभन्न तानिम, गोष्ठी, कार्णय शािा, सेनमनार, सम्मेिन, 

प्रनशक्षणको कायणपत्रको नटप्पणीकताणको पाररश्रनमक 

 

९००।- 

एईटा कायणक्रममा दइु जना भन्दा 

बढी नटप्पणीकताण राख्न नमल्ने 

छैन ।. 

३  नवनभन्न तानिम, गोष्ठी, कार्णय शािा, सेनमनार, सम्मेिन, 

प्रनशक्षण जस्ता कायणक्रममा 

सहभागीको खाजा( प्रनत व्यनक्त ) 

सहभागीको खाना ( प्रनत व्यनक्त ) 

 

 

२००|- 

३५०|- 

 

४  नवनभन्न तानिम, गोष्ठी, कार्णय शािा, सेनमनार, सम्मेिन, 

प्रनशक्षण जस्ता कायणक्रममा स्टेशनरी ( प्रनत व्यनक्त ) 

 

१५०|- 

 

५  संयोजक भिा  ५००|-  

६  प्रस्ताव िेखन, प्रनतवेदन िेखनको पाररश्रनमक(प्रनत 

कायणक्रम) 

प्रस्ताव िेखन 

प्रनतवेदन िेखन 

 

१२००|- 

१२००|- 

 

 

 

७  सहभागी भिा ( प्रनत नदन ) १०००|-  



८  यातायात खचण ( प्रनत नदन ) 

अन्तररक 

बाह्य 

 

३००|-  

नटकट ऄनुसार  

बाह्य प्रनशक्षक, स्रोत व्यनक्त, 

नवज्ञ को दै. भ्र. भ. ननयमानुसार 

ईपिब्ध गराईन सनकनेछ । 

 

यसमा ईल्िेख भएकोमा यसै बमोनजम र ऄन्यको हकमा नेपाि सरकारिे तोकेबमोनजम हुनेछ । 

नोटः (कुनै कायणक्रममा बजेट नपुग भएको ऄवस्थामा ईल्िेनखत नमणस ्भएको शीषणकहरुमा कायणक्रम प्रस्तावना ऄनुसार रकम घटाईन 

सनकनेछ । 

बैठक भिा : (यस नगरपानिकामा कायाणिय समय भन्दा बानहर सञ्चािन हुने बैठकमा सहभागी भए बापत प्रनत बैठक रु १५००।०० 

बैठक भिा नदआनेछ । 

 

ननणणय नं. १२२) वेदकोट नगरपानिका नभत्रका नवनभन्न नदी, खोिा, नािा, ऐिानी, पती जग्गा िगायतबाट ढंुगा, नगट्टी, वािवुा, माटो 

िगायतका ननदजन्य पदाथणहरुको ऄननधकृत रुपमा ईत्खनन्, संकिन, ढुवानी अनद कायण गरररहकेो ऄवस्थामा तपनसि बमोनजमका 

साधनहरुमा देहाय बमोनजमको दण्ड, जररवाना ऄसिु ईपर गने ननणणय गररयो । 

िपतिल  

नस.नं. साधनको नाम  दण्ड, जररवानाको दर कैनफयत  

१  ट्याक्टर  ७,००० (प्रनत ट्याक्टर ) प्रथम पटक  

२  ट्याक्टर  १०,००० (प्रनत ट्याक्टर ) दोश्रो पटक  

३  ट्याक्टर  १५,००० (प्रनत ट्याक्टर ) दआु पटक भन्दा मानथ  

४  िीपर /िक  १०,००० (िीपर /िक) प्रथम पटक  

५  िीपर /िक २०,००० (िीपर /िक) दोश्रो पटक 

६  िीपर /िक २५,००० (िीपर /िक) दआु पटक भन्दा मानथ 

 

 

नोट : ईल्िेनखत दण्ड/जररवाना संकिनमा सहयोग गरेवाफत प्रहरी चौकीिाइ प्रनत जररवाना रकमको १०% रकम र सचुना नदने 

व्यनक्तिाइ १०% रकम प्रोत्साहन स्वरूप ईपिब्ध गराईने ननणणय समेत गररयो । 

 

ननणणय नं. १२ ३) नेपाि भ्रमण बषण २०२०, पुवण तयारीका िानग प्रचार प्रसार र प्रवधणन गनणका साथै पयणटकीय स्थिमा सरसफाइ, 

रंगरोगन, सडक ममणत िगायतका अवश्यक कायण गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १२४)   भनूमहीन दनित पररवारिाइ जनमन ईपिब्ध गराईन संघीय सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १२५)  यवुा मैत्री स्थानीय तह नवकासका िानग प्रोत्साहन कायणक्रम संचािन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १२ ६) वेदकोट नगरपानिका खानेपानीको सनुवधा नभएको बस्तीका िानग तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 

अयोजना खानेपानी तथा ढि व्यवस्थापन नवभागको क्षेत्रीय अयोजना व्यवस्थापन कायाणिय नेपािगंजिाइ ऄनुरोध गने ननणणय 

गररयो ।  
 

ननणणय नं. १२ ७) यवुाहरुिाइ सजृनशीिता, ईद्यमशीिता र ऄन्वेषणात्मक क्षमताको नवकास गरर रारिको अधारभतू शनक्तका रुपमा 

स्थानपत गदै ईनीहरुमा रहकेा क्षमता ईजागर गनण नकशोर नकशोरी समहु गठन गरर कायणक्रम संचािन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १२८) यवुामा नैनतकता, चाररनत्रक गुण तथा ऄनुशाषन नवकास गनण चेतनामिुक कायणक्रमहरु संचािन गरर रारि र समाज प्रनत 

दानयत्व वोध गराईने र श्रम प्रनत सम्मान गने संस्कारको नवकास गनण नवनवध कायणक्रम संचािन गने ननणणय गररयो । 



ननणणय नं. १२९) समाजमा नवद्यमान गररबी, ऄनशक्षा, छुवाछुत,छाईपडी,कुरीनत, िैंनगक नहाँसा नवभेद र नवषयता जस्ता समस्या हटाईन 

यवुाहरुको व्यापक पररचािन गररनेछ र यसका िानग नननज क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था समेतिाइ सहकायणमा सहभानगता जनाईन समेत 

अह्वान गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ३०) वेदकोट नगरपानिकाको भौगोनिक, सामानजक,अनथणक, सांस्कृनतक, प्राकृनतक सम्पदा, धानमणक पयणटकीय क्षेत्र र 

औद्योनगक क्षेत्र नवकास र समनृद्ध बारे जानकारी नदिाईदै नगरपानिकाको नवकासमा यवुािाइ स्वयंसेवकका रुपमा सहभागी गराईने 

कायणक्रम संचािन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १३१)    सानहत्य, किा, संस्कृनत, संगीत, ऄनभनय र  खेिकुद जस्ता सजृनशीि क्षेत्रमा यवुाको संिग्नतािाइ प्रोत्साहन गने 

ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १३२) गुणस्तरीय नशक्षा, तानिम, ऄध्ययन र ऄनुसन्धानका ऄवसरहरु नसजणना गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १३३) खेिकुदमा मनहिा सहभानगता नबस्तार गनण नवनभन्न प्रनतयोनगता अयोजना गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ३४) यवुा दवु्यणसन र नवकृनतिाइ ननरुत्सानहत गनण नननज क्षेत्र, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु र राजनीनतक संघ संस्थािाइ 

पररचािन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ३५) वगण, जनत, भाषा, क्षेत्र र निंगका अधारमा देनखईयेका नवभाजन कम गनण यवुािाइ प्रनशनक्षत गरर पररचािन गनण 

कायणक्रम संचािन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १३६)   नदगो नवकास तथा वातावरण संरक्षणमा सबैको सहभानगतामा कायणक्रम संचािन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १३७)  िन्द नपनडत यवुािाइ नशक्षा, स्वास््य र रोजगारीका क्षेत्रमा नवशेष प्राथनमकता प्रदान गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १३८) वेदकोट नगरपानिकािे ननमाणण गने सावणजननक भवन र शौचािय िगायत ऄपाङ्गतामैत्री बनाईने नमणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १३९) ऄपांगता भएका व्यनक्तिाइ अवश्यक पने सहयोगी सामाग्री सहज र सिुभ रुपमा ईपिब्ध गराईन नबनभन्न संघ संस्था 

हरुसंग साझेदारी र सहकायण गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १४०) कृनष, पशुपािन, जनडबुटी ईत्पादन तथा प्रशोधन कायणमा नबशेष कायणक्रम सञ्चािन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १४१) नवज्ञान तथा प्रनवनध, खेिकुद, सानहत्य, संस्कृनत, सामानजक क्षेत्रमा योगदान पुयाणएका व्यनक्तिाइ सम्माननत गने ननणणय 

गररयो । 

 

ननणणय नं. १४२) संघीय िोकतानन्त्रक गणतन्त्र प्रानप्तको अन्दोिनमा साहदत प्राप्त गरेका पररवारिाइ सम्मान गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १४३) २०६२\०६३ को जन अन्दोिनमा घाइते, ऄंगभंग भएको, जेि जीवन तथा नगरफ्तारमा परेका राजनीनतककमीहरुिाइ 

सम्मान गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १४४) िोकतनत्र र गणतन्त्रका पक्षमा किम चिाईने सञ्चारकमीहरुिाइ सम्मान गने ननणणय गररयो । 

 



ननणणय नं. १४५) सदुरू पनिम प्रदेशको प्रमखु पयणटकीय गन्तब्य रहकेा बेदकोट ताि र नशबनिङ्गेश्वर धामको गत अनथणक बषणमा गुरु 

योजना र नड.पी.अर. समेत तयार भइसकेको हुाँदा ईक्त क्षेत्रमा गुरुयोजना र नड.पी.अर. बमोनजम काम गनणका िानग संघीय सरकार र 

प्रदेश सरकार संग बजेट नबननयोजनका िानग ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १४६) नसद्ध सरोबर तािको गुरु योजना र नड.पी.अर. तयार गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १४७) बेदकोट नगरपानिकामा रहकेा धानमणक, सास्कृनतक, प्राकृनतक सम्पदा, पयणटकीय क्षेत्रहरु बेदकोट ताि,नशबनिङ्गेश्वर 

धाम, नसद्ध सरोबर ताि, पाण्डब ताि, भम्केश्वर, बैजनाथ मनन्दर बछेिा र घटाि मनन्दर िगातयका धानमणक पयणटकीय क्षेत्रहरुको 

संरक्षण, सम्बद्धणन र योजनाबद्ध नबकासका िानग बेदकोट नगरपानिकािे कायणनबनध बनाएर कायणपानिकाबाट सनमनत गठन गने ननणणय 

गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ४८) बेदकोट नगरपानिका पूबणको नसमानामा रहकेो शुक्िाफााँटा ननकुञ्जको कृरणसारिाइ पयणटकहरुको सनुवधाका िानग 

महाकािी नसचाइ तेस्रो चरण अयोजनाको नगर जाने बाटो बेदकोट वडा नं. १ हािीथिा गौडी खेि मैदानबाट पूवणनतर जाने तेस्रो 

चरणको नहर प्रयोग गरर कृरणसार ऄविोकन गने व्यवस्थाका िानग अवश्यक ननणणय गरर पयणटन क्षेत्रको नबकास प्रवधणन गनण वन तथा 

वातावरण मन्त्रािय र रानरिय ननकुञ्ज नबभागिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ४९) एक प्रदेश एक नचनडयाखाना ननमाणण गनण वेदकोट तािको पनिम र नशबनिङ्गेश्वर धामको पुवण परट्ट सम्भाव्यता 

ऄध्ययन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १५०) एक नगर एक गन्तव्य, एक पदयात्रा (िेनकंग) मागण ननमाणण गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १५१) वेदकोट नगरपानिका ४ को नशबनिङ्गेश्वर धामबाट ईिर चरेुको काखमा रहकेो पाण्डव ताि जाने पदयात्रा (िेनकंग) 

मागण ननमाणण गनण र तािको सरसफाइ, संरक्षण गनण वन तथा वातावरण मन्त्राियिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १५२) बेदकोट ताि,नशबनिङ्गेश्वर धाम, नसद्ध सरोबर ताि, पाण्डब ताििाइ रानरिय प्राकृनतक सम्पदाको सनुचमा सनुचकृत 

गनणका िानग संघीय सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ५३) वेदकोट नगरपानिकामा पयणटकीय पूवाणधार ननमाणणका नननम्त एनककृत प्रयास गररने छ । सनु्दर हररयािी यकु्त ईद्यान 

(पाकण ) भ्य ुपोआन्ट, प्रमखु जातीय/भानषक समदुायको रहन/सहन ऐनतहानसक र सांस्कृनतक वैभव झल्काईने संग्रािय, ईपहार नबनक्र कक्ष, 

सनुवधा सम्पन्न सभा हाि, पोखरी, ताि तिैयाको संरक्षण,सामदुानयक अवास गहृ, होमस्टे, ररसोटण र स्थानीय नवशेषता र नवनशिता 

झल्काईने खानपान र संस्कृनत प्रदशणन समेतको पूवाणधार ननमाणण गनण संघ, प्रदेश र दात ृसंस्थाहरुिाइ ऄनुरोध गनण ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ५४) नयााँ नयााँ पयणटन गन्तव्यको पनहचान गरर सनुवधा यकु्त सडक, स्वच्छ खानेपानी, नवजिुी, सरुक्षा पोि, अवास र 

खानपानको ईनचत प्रबन्ध नमिाईन र पूवाणधार ननमाणण, गन्तव्य नवकास र प्रवद्धणन वेदकोट पयणटन क्षेत्रको नवकासको मखु्य 

प्रानथनमकतामा काम गनण सबैिाइ सहकायण र साझेदारी गनण अह्वान गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १५५) पयणटकीय होटेि, ररसोटण, कनफ सप, होमस्टे अनद ननमाणण गने जग्गाको ईपिब्धताका िानग सरोकार ननकायिाइ माग 

गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १५६) पयणटन व्यवसायीहरुका िानग वेदकोट नगरपानिकािे िगानी मैत्री वातावरण िगानीमा नहस्सेदारी र ऄनुदान तथा कर 

छुटका नवनभन्न प्याकेज र प्रस्तावहरु तयार गरर कायाणन्वयन गररनेछ  । 

 

ननणणय नं. १५७) पयणटन नीनत बनाइनेछ र ईच्च स्तरीय वेदकोट पयणटन पररषद गठनको व्यवस्था गने ननमाणण गररयो । 

 



ननणणय नं. १ ५८) वेदकोट नगरपानिकािे पयणटन सम्बनन्ध कामहरुको ऄनभिेख र दस्ताबेनजकरण गनण पयणटन स्माररका प्रकाशन गने 

ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ५९) वेदकोट नगरपानिका नभत्र रहकेा सामदुानयक वन ईपभोक्ता समहुिे नगरपानिकाको परामशणमा कायणयोजना ननमाणण 

गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ६०) सामदुानयक वनहरुिे वन पैदाबारको मलू्य अफूखशुी तोक्ने कुरािाइ ननरुत्सानहत गदै नगर नभत्रको वन पैदवारको 

मलु्यको एकरुपता गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १६१) प्रत्येक सामदुानयक वनहरुिे अफ्नो अम्दानीको नननित प्रनतशत नगरपानिकाको नवपद व्यवस्थापन तथा दैवी प्रकोप 

राहत कोषमा जम्मा गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १६२) वेदकोट नगरपानिकािे वेदकोट मोडेि ऄन्तगणत ईज्यािो वेदकोट कायणक्रम संचािन गरर वेदकोट नगरका बजार क्षेत्र 

र पुवण पनिम राजमागण क्षेत्रमा सोिार बनि जडान गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ६३) वेदकोट नगरपानिकाका जनसंख्या र भौगोनिक रुपमा ठुिा वडाहरुमा स्वास््य चौकी र ऄन्य वडाहरुमा १ वडा १ 

नगर स्वास््य सेवा केन्र स्थापना गने कायणिाइ ननरन्तरता नदने र भवन िगायत पूवाणधार नभएका वडाहरुमा पूवाणधार ननमाणण गने ननणणय 

गररयो । 

 

ननणणय नं. १६४) वेदकोट नगरपानिका वडा कायाणियहरु वडा नं. ३ र ७ को अफ्नै रहकेो र वडा नं. १,२,र ८ मा वडा कायाणिय भवन 

ननमाणणाधीन ऄवस्थामा रहकेो हुदा बााँकी वडाहरुमा वडा कायाणिय भवन ननमाणण गनण जग्गाको खोनज गरर ननमाणण गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ६५) सावणजननक तथा नननज क्षेत्रहरुमा सबै मनहिा, नकशोरी तथा बानिकाहरु नवरुद्ध हुने सबै प्रकारका नहसंा मानवस 

वेचनवखन, यौन तथा ऄन्य प्रकारको शोषण ऄन्त्य गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १६६) वािनबबाह, कम ईमेर र जबरजस्ती नवबाह गने कुरािाइ ननरुत्शानहत गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ६७) िैंनगक समानता हानसि गने तथा सबाज़ी मनहिा,नकशोरी तथा बानिकाहरुिाइ सशक्त बनाईन ऄनभयान संचािन 

गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १६८) नदगो नवकास िक्ष्यहरु कायणन्वयन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १६९) चाि ुअ.व. २०७६/०७७ मा नदगो नवकास िक्ष्य-५ िाइ प्राथनमकता नदने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ७०) वेदकोट नगरपानिका (स्थानीय तह) बात संचािन हुने अयोजनाहरुका िानग अवश्यक जग्गा प्राप्त गनण संघीय 

सरकार र प्रदेश सरकार बाट वन क्षेत्र र वन क्षेत्र बाहके सावणजननक जग्गा तथा ऄन्य जग्गाको सन्दभणमा जग्गा प्रानप्तका िानग ऄनुरोध गने 

ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ७१) स्थानीय तहिे संकिन गने र प्रदेशमा समेत बााँडफांड हुने ढंुगा, नगट्टी, बािवुा, दहिर, बहिरबाट  ईठ्ने राजश्व 

िगाईने, प्राप्त गने सम्बन्धमा र ईपयोग गने सम्बन्धमा प्रि नभएको हुाँदा ईक्त नवषयमा संघीय मानमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय 

स्पि गरर पठाईन ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 



ननणणय नं. १७२) महाकािी नसंचाइ तेस्रो चरण अयोजनाको नहर क्षेत्रमा परेका घर जग्गाको ईनचत क्षेनतपूनतण मअुब्जा नदनुपने र नवगत 

५०/६० वषण देनख बसोबास गदै अएका नागररकहरुको प्रनत जग्गाको मअुब्जा पनन जग्गा धनन प्रमाण पुजाण भए सरह मअुब्जा 

ईपिब्ध गराईन संघीय सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १७३) महाकािी नसंचाइ तेस्रो चरण नहरको नसंनचत क्षेत्र कमाण्ड एररया वेदकोट नगरपानिकाको वडा नं. ८,७,६,५,४,३,२ र 

१ बाट ईिर चरेु पहाडबाट बग्ने खोिा/नदीहरुिे दनक्षण वेदकोट नगरपानिकाको बहुमलु्य मनििो कृनष योग्य जग्गा जनमन वषेनी ननद 

कटान भइ रहकेो हुाँदा कृनष योग्य जग्गा र नसंनचत क्षेत्र संरक्षण गनण महाकािी नसंचाइ तेस्रो चरण अयोजनाको नहर देनख दनक्षण पुवण 

पनिम राजमागण सम्म नदीको दवैु (नकनारमा) क्षेत्रमा तटबन्द गरर संरक्षण गनणका िानग संघीय सरकार नसंचाइ जिस्रोत ईजाण 

मन्त्राियिाइ अवश्यक बजेट नवननयोनजत गनण ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ७४) वेदकोट नगरपानिका नभत्रका ठुिा नदीहरुको DPR तयार गरर नदीको दवैु तफण  तटबन्द ननमाणण गरर ईिर दनक्षण 

(बाटो) सडक ननमाणण गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १७५) वेदकोट नगरपानिकाका रारि सेवक कमणचारीहरुको प्रत्येक वषणको श्रावणमा ननयनमत सरुवा गने ननणणय गररयो । नवशेष 

पररनस्थनतमा जनुसकैु समयमा गनण सनकने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १७६) वेदकोट नगरपानिकािे िगानी सम्मेिन गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ७७) वेदकोट नगरपानिकाका प्रमखु सदखारुको दवैु नकनारमा बोटनवरुवा र फुि रोप्ने र संरक्षण ननजकका नागररकको 

नजम्मा नदने ननणणय गररयो ।  

 

ननणणय नं. १७८) वेदकोट नगर ऄस्पतािको DPR र मास्टर प्िान ऄनुसार भवन ननमाणणका िानग संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र दात ृ

संस्थाहरुिाइ अवस्यक बजेट नवननयोनजत गरर नदन ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ७९) स.ुप. प्रदेशका ७ वटा नजल्िा जाने बैकनल्पक मागण दैजी जोगबुडा बदर सडकको कािोपते्र गनण प्रदेश सरकार संग 

अवस्यक बजेट नवननयोनजत गरर कायाणन्वयनका िानग ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ८०) सडुा, पुतिीबजार, मसेुपानी, चनेुपानी, नसद्ध सरोबर ताि, गैररखन हुदै डडेल्धरुा नजल्िाको परशुराम धाम जोड्न 

सडक स्तरोन्ननत र कािोपते्र गनण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १८१) वेदकोट नगरपानिकाको (ररङ्गरोड ) चक्रपथ DPRसमेत तयार भइ सकेको र DPR ऄनुसार सडक ननमाणणका िानग 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संग ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

ननणणय नं. १८२) वेदकोट नगरपानिकाको मखु्य बजार क्षेत्रहरु दैजी बजार, िािपुर बजार, सदु बजार, नससैया बजार, सामादैजी बजार र 

चम्फापुर बजार क्षेत्रमा सडक नबस्तार ढि ननकास डे्रन ननमाणणका िानग संघीय सरकार सडक नवभाग पुल्चोकिाइ ऄनुरोध गने ननणणय 

गररयो । 

 

ननणणय नं. १ ८३) वेदकोट नगरपानिका क्षेत्र नभत्रका तपनशि बमोनजमका खानेपानी तथा सरसफाइ अयोजनाको सनमनत गठन गरर 

कामको नसिान्यास समेत भइ ईपभोक्ताहरुको िागत सहभानगता समेत संकिन भइसकेको सन्दभणमा ईक्त अयोजनाहरुको काम नछटो 

भन्दा नछटो सम्पन्न गनण अवश्यक बजेट नवननयोनजत गररनदन सदुरूपनिम प्रदेश सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

िपतिल 
१. वेदकोट वाडण नं. १        - हानिथिा खानेपानी योजना  

२.  वेदकोट वाडण नं. ३      - दैजी खानेपानी योजना  



३. वेदकोट वाडण नं. ४, नवजयनगर बगुन       - नशव खानेपानी योजना  

४. वेदकोट वाडण नं. ४, बैतडा        - वेदकोट खानेपानी योजना  

५. वेदकोट वाडण नं. ५,धरमपुर       - धरमपुर खानेपानी योजना  

६. वेदकोट वाडण नं. ६, नससैया       - नससैया खानेपानी योजना  

७. वेदकोट वाडण नं. ७,हजार-बसन्तपुर  - हजार-बसन्तपुर खानेपानी योजना  

८. वेदकोट वाडण नं. ९,शुन्दरपुर    - सहुन्दरपुर खानेपानी योजना  

९. वेदकोट वाडण नं. १०,चताहरी    - नशव खानेपानी योजना  

१०. वेदकोट वाडण नं. ३    - निपना  खानेपानी योजना  

११. वेदकोट वाडण नं. ३     - कैनपानन  खानेपानी योजना  

 

ननणणय नं. १ ८४) वेदकोट नगरपानिका क्षेत्र नभत्रका तपनशि बमोनजमका खानेपानी तथा सरसफाइ अयोजनाको सनमनत गठन गरर 

कामको नसिान्यास समेत भइ ईपभोक्ताहरुको िागत सहभानगता समेत संकिन भइसकेको सन्दभणमा ईक्त अयोजनाहरुको काम नछटो 

भन्दा नछटो सम्पन्न गनण अवश्यक बजेट नवननयोनजत गररनदन संघीय सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

िपतिल  

१. वेदकोट वाडण नं. २      - झरना  खानेपानी योजना  

२. वेदकोट वाडण नं. ४     -   खानेपानी योजना  

 

ननणणय नं. १ ८५) वेदकोट नगरपानिका क्षेत्र नभत्रका तपनशि बमोनजमका खानेपानी तथा सरसफाइ अयोजनाको सनमनत गठन गरर 

कामको नसिान्यास समेत भइ ईपभोक्ताहरुको िागत सहभानगता समेत संकिन भइसकेको सन्दभणमा ईक्त अयोजनाहरुको काम नछटो 

भन्दा नछटो सम्पन्न गनण अवश्यक बजेट नवननयोनजत गररनदन सदुरूपनिम प्रदेश र संघीय सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

 

िपतिल 

१. वेदकोट वाडण नं. ५ पोल्खरी बस्तीका िानग पोल्खरी खानेपानी योजना  

२. वेदकोट वाडण नं. ३ दैजी बजार र वडा नं. १० दैजी बजारका िानग  

३. वेदकोट वाडण नं. ६ – ओझाखािी खानेपानी  अयोजना  

 

ननणणय नं. १८६) वेदकोट नगरपानिका नभत्र तापनसिका ननमाणणाधीन पनक्क पुिका िानग अवश्यक बजेट नवननयोनजत गररनदन संघीय 

सरकार भौनतक पूवाणधार मन्त्राियिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

िपतिल 

१. वेदकोट वाडण नं. १ हानिथिा र वडा नं. २ जडेपानन जोड्ने पनक्क पुि पथररया नदीमा । 

२.  वेदकोट वाडण नं. २ जडेपानन र वाडण नं. ३ जोड्ने पनक्क पुि जडेपानन खोिामा । 

३. वेदकोट वाडण नं. ३ भम्का र वाडण नं. ४ नवजयनगर बगुन जोड्ने साजगाड़ खोिामा पनक्क पुि  । 

४. वेदकोट वाडण नं. ३ शानन्तपुर र वाडण नं. ४ बैतडा घाटाि थान जोड्ने पनक्क पुि  ।        

५. वेदकोट वाडण नं. ३ दैजी जोगबुडा सडक खिगौडी खोिामा पनक्क पुि  । 

६. वेदकोट वाडण नं. ५ पोल्खरी र वाडण नं. ६  नससैया जोड्ने चौधर ननदमा पनक्क पुि  । 

७. वेदकोट वाडण नं. ५ पोल्खरी र वाडण नं. ३ सामादैजी जोड्ने पनक्क पुि  । 

८. वेदकोट वाडण नं. ६ मसेुपानी र वाडण नं. ७ गाईजी जोड्ने गाईजी नदीमा पनक्क पुि  । 

९. वेदकोट वाडण नं. १० बिमा नदीमा पनक्क पुि  । 

१०. वेदकोट वाडण नं. १० नयााँगाई कन्कट्टी नदीमा पनक्क पुि  । 



ननणणय नं. १ ८६) वेदकोट नगरपानिका नभत्र तापनसिका ननमाणणाधीन पनक्क पुिका िानग अवश्यक बजेट नवननयोनजत गररदन 

सदुरूपनिम प्रदेश सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

िपतिल 

१. वेदकोट वाडण नं. १० नयााँगाईाँ र चतहरी जोड्ने चौधर नदीमा पनक्क पुि । 

२.  वेदकोट वाडण नं. १ नपपिथिा  र वाडण नं. २  जोड्ने पथररया ननदमा पनक्क पुि  । 

३. वेदकोट वाडण नं. ८ र भी.न.पा.-१ जोड्ने  गैिननदमा पनक्क पुि  । 

 

ननणणय नं. १८७) वेदकोट नगरपानिका नभत्र तापनसिका ननमाणण गनण सवे भइ माटो पररक्षण भइ सकेका पनक्क पुिका िानग अवश्यक 

बजेट नवननयोनजत गररदन संघीय सरकार र सदुरूपनिम प्रदेश सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

िपतिल 

१. वेदकोट वाडण नं. ४ बगुन र बैतडा जोड्ने पनक्क पुि । 

२. वेदकोट वाडण नं. ४ सानकण पाकी टोि र वाडण नं.३ शानन्तपुर जोड्ने पनक्क पुि । 

३. वेदकोट वाडण नं. ४ र वाडण नं. ५ जोड्ने पनक्क पुि । 

४. वेदकोट वाडण नं. ५ धरमपुर र वाडण नं.६ मसेुपानी जोड्ने पनक्क पुि । 

५. वेदकोट वाडण नं. ६ मसेुपानी र वाडण नं. ६ घसुुणवा जोड्ने पनक्क पुि । 

६. वेदकोट वाडण नं. ५ तल्िो धरमपुर र वाडण नं. ६ नससैया जोड्ने पनक्क पुि । 

७. वेदकोट वाडण नं. ५ धरमपुर र वाडण नं. ६ घसुुणवा जोड्ने एपक्की पुि । 

८. वेदकोट वाडण नं. ३ क्षेिा र वडा नं. ६ घसुुणवा जोड्ने पनक्क पुि । 

९. वेदकोट वाडण नं. ४ बािज्योनत र नबत्दा जोड्ने पनक्क पुि । 

 

ननणणय नं. १८८) DPR भइसकेका झोिुंगे पुिका िानग अवश्यक बजेट नवननयोनजत गररनदन हुन । 

ननणणय नं. १८९) नसंचाइका िानग नवनभन्न वडाहरुमा भनूमगत जि नसंचाइका िानग संघ र प्रदेश सरकार संग ऄनुरोध गने ननणणय गररयो 

। 

ननणणय नं. १९०) नवकासको प्रनतफि नवतरणमा नवपन्न नागररकिाइ प्राथनमकता नदंदै अम जनतािे न्यायोनचत रुपमा पाईने व्यवस्था 

गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १९१) राज्यिे भनूमहीन दनितिाइ कानुन बमोनजम एकपटक जनमन ईपिब्ध गराईन संनघय सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय 

गररयो । 

ननणणय नं. १ ९२) राज्यिे अवास नबनहन दनितिाइ कानुन बमोनजम बसोबासको व्यवस्था गनण संघ र प्रदेश सरकारिाइ ऄनुरोध गने 

ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १९३) गररब, जेहने्दार,नबपन्न पररवार अनथणक ऄवस्था कम्जोर भएका नवद्याथीहरुिाइ छात्रवनृत ईपिब्ध गराईन कायणनवनध 

बनाईने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १९४) नेपाि सरकारको "एक प्रदेश एक औद्योनगक क्षेत्र" स्थापना गने संघीय सरकारको नीनत तथा कायणक्रम ऄनुसार सदुरू 

पनिम प्रदेश कंचनपुर नजल्िाको वेदकोट नगरपानिका (वाडण नं.२ र ३) मा दैजी औद्योनगक क्षेत्र स्थापनाका िानग वातावरणीय प्रभाव 



मलु्यांकन (EIA) को नमनत २०७६/०२/२८ मा सावणजननक सनुुवाइ कायणक्रम सम्पन्न भएको र औद्योनगक क्षेत्र व्यवस्थापन निनमटेड 

बािाजिेु श्री ईद्योग वानणज्य तथा अपूनतण मन्त्राियमा दैजी औद्योनगक क्षेत्रको EIA स्वीकृनतका िानग नमनत २०७६/०५/४ गते 

पत्राचार गरर   श्री ईद्योग वानणज्य तथा अपूनतण मन्त्रािय EIA प्रनतवेदनमा अफ्नो राय/सझुाव सनहत श्री वन तथा वातावरण मन्त्रािय 

नसंहदरबार काठमान्डौमा नमनत २०७६/०५/१२ गते प्रनतबेदन पठाएको र ईक्त दैजी औद्योनगक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मलु्यांकन 

(EIA) को स्वीकृनतका िानग वेदकोट नगरसभािे श्री वन तथा वातावरण मन्त्राियिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १ ९५) नवद्याियहरुमा नवद्याथी बढी भएका कारण र पुराना भवन भत्कने अवस्था रहकेो र बस्ने ऄयोग्य भएका कारण 

नवद्याथी बस्ने कक्षा कोठाको अभाव भएका नवद्याियहरुमा वेदकोट नगरपानिका र Builder Nepal साँग साझेदारीमा भवन ननमाणण 

गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १ ९६) वेदकोट नगरपानिकामा काम गने संघ संस्थाहरुिाइ काम गनुण पुवण सनुचकृत गरर ऄनुमनत निएर मात्र काम गनण नदने 

ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १ ९७) पयणटन प्रवद्धणनका िानग सन् २०२० िाइ नेपाि भ्रमण वषणका रुपमा मनाईन वेदकोट नगरपानिकािे,ब्रोसर, नस्टगर, 

नभिे िेखन, वतृ नचत्र ननमाणण िगायत प्रचार प्रसार गनण सनचवािय स्थापना गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १९८) वेदकोट नगरपानिका क्षेत्र पूवण र पनिम ईिर क्षेत्रमा प्रवेश िार ननमाणण गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. १ ९९) वेदकोट नगरपानिकाको नगर सभािे रानरिय योजना अयोगिे ननमाणण गरेको "स्थानीय तह योजना तजुणमा 

नदग्दशणन,२०७५" िाइ कायाणन्वयन गने ननणणय गररयो र सोनह ऄनुसार वेदकोट नगरपानिका योजना तजुणमा नदग्दशणन २०७६ बनाईने 

ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २००) दृनि नबनहन नागररकिाइ बे्रि निनप तथा बनहरा र स्वर वा बोिाइ सम्बनन्ध ऄपांगता भएका नागररकिाइ सांकेनतक 

भाषाको माध्यमबाट ऄध्ययन गराईने तथा नसप नसकाईने व्यवस्था गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २०१) ऄपाङ्गता बह्येका नागररकिाइ नवनवधताको पनहचान सनहत मयाणदा र अत्म सम्मानपूवणक जीवनयापन गनण पाईने  र 

सावणजननक सेवा तथा सनुवधामा समान पहुाँचको व्यवस्था गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २०२) नेपािमा ऄग्रगामी िोकतानन्त्रक पररवतणनको िानग भएका सबै जनअन्दोिन, सशस्त्र संघषण र क्रानन्तका क्रममा जीवन 

ईत्सगण गने सनहदका पररवार, वेपिा पाररएका व्यनक्तका पररवार,िोकतन्त्रका योद्धा, िन्द नपनडत र नबस्थानपत, ऄपांगता भएका व्यनक्त, 

घाइते तथा नपनडतिाइ न्याय एवं ईनचत सम्मान सनहत नशक्षा, स्वास््य, रोजगारी, अवास र सामानजक सरुक्षामा कानुन बमोनजम 

प्रानथनमकता साथ ऄवसर पाईने व्यवस्था गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २०३) नवकासका दृनििे पछाडी परेका क्षेत्रािाइ प्रानथनमकता नदंदै सन्तुनित वातावरण ऄनुकुि, गुणस्तरीय तथा नदगो रुपमा 

भौनतक पूवाणधारको नवकास गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २०४) तराइ मधेश समनृद्ध कायणक्रम ऄन्तगणत भनूमहीन सकुुम्बानसहरुका िानग एकीकृत नमनुा बनस्त ननमाणण गने ननणणय गररयो 

। 

ननणणय नं. २०५) ननद ननयन्त्रण तटबन्ध कायणक्रम चौधर नदीमा DPR तयार गरर नदीको दवैु (नकनार)  क्षेत्रमा तटबन्ध गरर सडक 

ननमाणण गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २०६) प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रमिाइ योजनाबद्ध र व्यवनस्थत रुपमा काम गने ननणणय गररयो । 



ननणणय नं. २०७) तराइ मधेश सडक पूवाणधार नवशेष कायणक्रम ऄन्तगणत वेदकोट नगरपानिका (ररंगरोड) चक्रपथ कािोपते्र गने ननणणय 

गररयो । 

ननणणय नं. २०८) स्थानीय स्तरका सडक पुि तथा सामदुानयक पहुाँच सधुार पररयोजना ऄन्तगणत सडक र पुि ननमाणणका िानग संघीय 

सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २०९) वेदकोट नगरपानिकामा सघन शहरी नवकास कायणक्रम संचािन गनण संघीय सरकार शहरी नवकास मन्त्राियिाइ 

ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २०९) स्थानीय पूवाणधार नवकास साझेदारी कायणक्रम ऄन्तगणत पक्कीपुि र सडक कािोपते्र ननमाणणका िानग ऄनुरोध गने 

ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१०) वेदकोट नगरपानिका नभत्र रहकेा ३ वटा ठुिा ताि िगायत साना तािहरुिाइ जिाशययकु्त अयोजनाहरुको छनौट 

तथा सम्भाव्यता ऄध्ययन गनण संनघय सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २११) वैकनल्पक ईजाणका िानग वैकनल्पक ईजाण प्रवद्धणन केन्रिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । साथै रानरिय ग्रानमण तथा 

नवीकरणीय ईजाण कायणक्रमिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१२) भनुम सधुार कायणक्रम- मकु्त कमैया र हनिया पुनस्थाणपना कायणक्रम प्रभावकारी कायाणन्वयनका िानग संघीय सरकारिाइ 

ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१३) संघीय मानमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियको योजना तथा ऄनुगमन शाखाको प.सं.२०७५/०७६ च.नं. ५०६ 

नमनत २०७५/११/२८ को पत्र ऄनुसार स्थानीय तहबाट रानरिय प्रानथनमकता प्राप्त अयोजाका रुपमा कायाणन्वयन गनण रानरिय 

प्रानथनमकता प्राप्त अयोजनाका रुपमा कायाणन्वयन गनण मापदण्ड २०७५ को दफा ४ (घ) बमोनजम प्रनक्रया पुरा गरर प्राप्त हुन् भइ अएका 

प्राथनमकता प्राप्त अयोजनाका रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्राियमा नसफाररस गररने नमनत २०७६/१/१२ को नेपाि सरकार सनचव 

स्तरको ननणणय ऄनुसार पत्राचार गरे बमोनजम वेदकोट नगरपानिकाको नगर सभािे तपनशि बमोनजमका रानरिय प्राथनमकता प्राप्त 

अयोजना र स्थानीय तथा वेदकोट नगरपानिकाको पररचय संघ जोनडएका नगर गौरबका अयोजनाहरुका िानग जग्गा ईपिब्धताका 

िानग संघीय सरकार, संनघय मानमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय माफण त वन तथा वातावरण मन्त्राियिाइ ऄनुरोध गने ननणणय 

गररयो । 

िपतिल 

१. वेदकोट नगरपानिकाको ५० सैयाको नगर ऄस्पताि । 

२. वेदकोट ताि र नशव निंगेश्वर धानमणक पयणटकीय क्षेत्र पूवाणधार । 

३. प्रशासनकय भवन वडा कायाणियहरुको भवन ननमाणण । 

४. फोहोर मैिा व्यवस्थापन । 

५. खेिकुद पूवाणधार ननमाणण, कभडण हि, नक्रकेट स्टेनडयम, खेि मैदान । 

६. भनूमहीन सकुुम्बासी एकीकृत नमनुा बनस्त ननमाणण । 

७. नसद्ध सरोवर ताि पयणटकीय क्षेत्र । 



८. बस पाकण , हाट बजार, हिेी प्याड, 

९. खानेपानी सरसफाइ अयोजनाहरु  

१०. स्वास््य चौकी, नगर स्वास््य केन्र भवन ननमाणण । 

ननणणय नं. २१४) Gender Violence Preventation and Response in Bedkot Municipality 

(Violence Free Municipality) कायणक्रम संचािन गनण UNDP  संग सम्झौता सहकायण गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१५) िैंनगक नहाँसा न्यनूीकरण गनण वडा वडामा मनहिा शनक्त केन्र गठन गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१६) सडुा टाईन खानेपानी तथा सरसफाइ ईपभोक्ता सनमनत सदुाको संस्था ननमाणणका िानग नगर नवकास कोष संग थप ऊण 

माग गरेको हुाँदा अयोजाना सम्पन्न गनण नगर नवकास कोषिाइ वेदकोट नगरपानिकािे नसफाररस  गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१७) वेदकोट नगरपानिका नभत्र संचािन भइरहकेा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट संचानित अयोजनाहरु महाकािी 

नसंचाइ  तेस्रो चरण अयोजना, हुिाकी राजमागण, दैजी जोगबुडा बदर सडक, सडुा-चनेुपानी-परशुराम सडक, १५ वटा ननमाणणाधीन 

पनक्क पुिहरु, तटबन्ध ननमाणण, वेदकोट चक्रपथ सडक, ११ वटा खानेपानी सरसफाइ अयोजनाहरु, नसंचाइ कुिो, सडक कािोपते्र, 

सडक ग्रइभेि, खेिकुद, पयणटन पूवाणधार ननमाणण गनण अवस्यक पने ननद जन्य ननमाणण सामग्री स्थानीय तहिे अयोजनाहरुका िानग 

सहज रुपमा ईपिब्ध गराईन स्थानीय सामदुानयक वनका प्रनतनननधहरु,वन र प्रहरी कायाणियका, प्रनतनननध र सम्बनन्धत वडाका 

जनप्रनतनननध रहकेो ऄनुगमन तथा नसमांकन सनमनत बनाएर ननदजन्य ननमाणण सामग्री ईपिब्ध गराईने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१८) वेदकोट-निंगा-नसद्ध सरोबर पयणटन सम्बाद सम्मेिन गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २१९) मनदरा बेच बेखन व्यवनस्थत गररनेछ । वडा वडामा सनमनत गठन गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २२०) बजार ऄनुगमन र व्यवनस्थत गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २२१) मकु्त कम्िहरी, बाि श्रम पूणण रुपमा ऄन्त्य गररनेछ र सो का िानग अवश्यक कायणनवनध बनाइ कायाणन्वयन गने ननणणय 

गररयो । 

ननणणय नं. २२२) वेदकोट नगरपानिकािे बाि मैत्री, यवुा मैत्री कानुन ननमाणण गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २२३) नकशोरी छात्राहरुको पढाइ र स्वास््यको सरुक्षाका िानग वेदकोट नगरपानिकाका सम्पूणण सरकारी सामदुानयक 

नवद्याियहरु र स्वास््य केन्रमा स्याननटरी प्याद सनहतको ATM मेनसन जडान गने ननमाणण गररयो । 

ननणणय नं. २२४) वेदकोट संस्करण नेपाि भ्रमण वषण २०२० का िानग सानहत्य सम्मेिन गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २२५) वेदकोट भ्रमण वषण २०७५ मा सरुु गरर २०५८ सम्म ननरन्तर गने ननणणय गररयो साथै धानमणक पयणटन सांस्कृनतक क्षेत्रको 

नवकास र प्रचार प्रसारका िानग वेदकोट ताि, नशव निंगेश्वर धाम, पाण्डव ताि, बैजनाथ मनन्दर, बक्षेिा नसद्ध सरोवर ताि, रौटेिा, 

भाम्केश्वर महादेव र घटाि मनन्दर जोड्ने सनकण ट ननमाणण गनण प्रदेश र संघ सरकारिाइ ऄनुरोध गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं.२२६) नेपाि भ्रमण वषण २०२० मा पयणटनको प्रचार प्रसार र प्रबणद्धन गनण रारिपती, ईप-रारिपती, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदतू, 

नबदेशी ननयोगका प्रमखु\ प्रनतनननधहरुिाइ बेदकोट नगरपानिकामा रहकेा प्रमखु पयणटकीय स्थि भ्रमणमा अमन्त्रण गने ननणणय गररयो । 



ननणणय नं. २२७) स्थानीय तहको ऄनुभब अदान प्रदान तथा पयणटनको प्रचार प्रसार प्रबद्धणन गनण कञ्चनपुर नजल्िाका ९ वटै स्थानीय 

तहका प्रमखु\ ईपप्रमखु, ९२ वडाका वडाध्यक्षहरु, कायणपानिका सदस्यहरुिाइ बेदकोटमा अमन्त्रण गरर नवकासको नयााँ मोडेि बारे 

नबचार, नबमसण र बहस कायणक्रम गने ननणणय गररयो । 

ननणणय नं. २२८) बेदकोट नगर ऄस्पताि ५० शैयाको बनाईन हाि १५ शैयाबाट शुरुवात गने ननणणय गररयो र १५ शैया नगर ऄस्पताि 

ननमाणण गनण स्वीकृनत नदने ननणणय गररयो ।  

ननणणय नं. २२९) वेदकोट नगरपानिकाको ५ औ ंनगर सभाबाट तपनशि बमोनजमको िेखा सनमनत गठन गरर पाररत गने ननणणय गररयो । 

श्री ऄजुणन धानुक     संयोजक  

श्री जनक बहादरु नबि    सदस्य  

श्री तुिसी कानम     सदस्य  

श्री वीर बहादरु धामी    सदस्य  

श्री जगानी डगौरा     सदस्य  

ननणणय नं. २३०) वेदकोट नगरपानिकाको ५ औ ंनगर सभाबाट तपनशि बमोनजमको नवधायन सनमनत गठन गरर पाररत गने ननणणय 

गररयो । 

श्री जानकी देवी दमाइ    संयोजक  

श्री ईिर भाट      सदस्य  

श्री डम्मर भट्ट     सदस्य  

श्री सागर साईद      सदस्य  

श्री शेर बहादरु राना     सदस्य  

ननणणय नं. २३१) वेदकोट नगरपानिकाको ५ औ ंनगर सभाबाट तपनशि बमोनजमको सशुासन तथा नवकास सनमनत गठन गरर पाररत गने 

ननणणय गररयो । 

श्री ऄम्मर बहादरु चन्द    संयोजक  

श्री धन नसंह पुजार     सदस्य  

श्री कल्पना नगरर     सदस्य  

श्री पल्टु डगौरा      सदस्य  

श्री नहमा कुमारी टमटा    सदस्य  


