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गाउँपालिकाको परिचय:- 
िमु्बिनी प्रदेशका १२ म्िल्िाहरु मध्ये नविपिासी  (िददघाट ससु्ता पश्चीम) पलन एक 
म्िल्िा हो । शाम्ततका अग्रदतु गौतम िदु्धको ितमस्थिको रुपमा प्रख्यात िमु्बिनी 
प्रदेशमा पने यस म्िल्िाको दम्िण भेगमा प्रतापपिु गाउँपालिका अवम्स्थत िहेको छ । 
चिेु पहाडको पम्श्चम—दम्िण िेत्र पिासी खण्डको समथि भ—ुभगमा यो प्रतापपिु 
गाउँपालिका पददछ भने यहाँको माटो म्चबटाइिो भएकोिे यहाँ उख,ु धान, गहुँ, दिहन, 

तेिहनको अलतरिक्त तिकािी खेती पलन िाम्रो हनुे गददछ ि ये िेत्र समतर सतहिाट 
करिि ३०० मी. सबमको उचाइमा िहेको छ । 

नेपािको संववधान, २०७२ िमोम्िम नेपाि सिकाििे स्थानीय लनकायहरुको 
पनुःसंिचनाको िालग गठन गिेको उच्च स्तिीय आयोगिे २०७३ पषु २२ मा नेपाि 
सिकाििाई िझुाएको प्रलतवेदन नेपाि सिकाििे परिमािदन गिी २०७३ फागनु २७ 
गतेिाट स्थानीय तह िागू गने लनणदय अनसुाि नविपिासी म्िल्िाको साववकका 
गा.वव.स.हरु िमलुनया(वडा१ि८िाहेक), सोमानी, ठुिोखैिटवा, वैदोिी, गठुठप्रसौनी, 
गठुठसयुदपिुा ि प्रतापपिु गाववसहरुिाई  समायोिन गिी प्रतापपिु गाउँपालिको स्थापना 
गरिएको हो । साववकको वैदोिी, ठुिोखैिटवा ि गठुठसयुदपिुा गाववस िाहेक िमलुनया, 
सोमनी, गठुठप्रसौनी ि प्रतापपिु गाववसहरुिाई दईु दईु वडामा ववभािन गिी हाि ९ ओटा 
वडा िनाईएको छ । 

यस गाउँपालिकाको पूवदमा लत्रवेणीससु्ता गा.पा., पम्श्चममा सिावि गा.पा., उत्तिमा िददघाट 
न.पा. ि दम्िणमा भाित उतिप्रदेशको महािािगंि म्िल्िा लसमाना िोलडएको छ । 

वडा ववभािन  

वडा 
नं 

समािेश भएका साववकका गाववसहरु साववक वडा नं 

1 िमलुनया 3, 5, ६, ७ ि  9 

2 िमलुनया 2 ि 4 

सोमनी  1 ि 3 

३ सोमनी  2, 4, 5, 6, 7, 8 ि 9                                                                  

4 ठुिोखैिटवा  1 देखी 9 वडा  
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५ िैदौिी  1 देखी 9 वडा 

6 गठुी प्रसौनी  1, 2, 3, 4, 5 ि 8 

७ गठुी सयुदपिुा  1 देखी 9 वडा  

8 प्रतापपिु  5 ि 6 

गठुी प्रसौनी 6, 7 ि 9 

9 प्रतापपिु  1, 2, 3, 4, 7, 8 ि 9 

 

तथयाकंमा प्रतापपिु गाउँपालिका  

िाविय िनगणना 2078 प्रािम्बभक प्रलतवेदन अनसुाि  

घिधिुी संख्या ː९२३४ िनघत्व ː 575 व्यम्क्त प्रलत वगद 
वकिोलमटि 

घि परिवाि संख्याː 10753 िैगीक अनपुात ː 98.83 प्रलतशत 

परुुष संख्याː 25016 अपागंता भएको िनसंख्या ː 1.35 प्रलतशत  

मवहिा संख्या ː 25310 साििता दि ː 61.93 प्रलतशत 

कुि िनसंख्याː 50326  

भाषागत आधािमा िनसंख्या  
लस नं  भाषाको नाम  िनसंख्या  प्रलतशत 

१ भोिपिुी  78.07 % 
2 थारु  10.41 % 

३ मैलथिी  6.72 % 

४ नेपािी  3.66 % 

५ अतय  1.14 % 

िालतगत आधािमा िनसंख्या  
लस 
न   

िालतय नाम  िनसंख्या प्रलतशत 

1 थारु  18.20 % 
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2 चमाि ̸ हरििन  11.36 % 

3 यादव  9.70 % 

4 ममु्स्िम  8.74 % 

5 कोईिी ̸  कुशवाहा  7.09  % 

6 तेिी  6.14 % 

7 केवट  5.02 % 

8 अतय  33.75 
भौगोलिक अवस्था  
कुि िेत्रफि ː 87.55 वगद वक मी  
 
लसमाना 
पवुदमा    ː लिनयी लत्रिेणी गा पा  

पम्श्चममा  ː सिावि गा पा  

उत्तिमा   ː िददघाट न पा  

दम्िणमा  ː भाित महािािगंि म्िल्िा  

िैदेम्शक िोिगाि सबितधी पाश्व म्चत्र 2078 अनसुाि  

िैदेम्शक िोिगािमा गएका सख्या ː 3214 िना  

िैदेम्शक िोिगाििाट फकेको सख्या ː1711 िना  

िैदेम्शक िोिगािमा िहेका संख्या ː 1495 िना  

गाउँपालिकामा गठठत लिलभन्न सलमलत सलमलतहरु 

तयावयक सलमलत 

➢ संयोिक:- श्री मान कुमािी चौधिी 
➢ सदस्य:- श्रीवकशोि गौतम दमै 

➢ सदस्य:- श्रीअवधेश यादव 

श्रोत अनमुान तथा ििेट लसमा 
लनधादिण सलमलत 

➢ अध्यि:-संयोिक 

➢ उपाध््ि:-सदस्य 

स्थानीय िािश्व पिामशद सलमलत 

➢ उपाध्यि मान कुमािी चौधिी :-
संयोिक 

➢ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत :-सदस्य 

➢ कायदपालिका सदस्य :-श्री िाम निेश 
यादव  

➢ कायदपालिका सदस्य :-श्रीआशा देवी 
दसुाध 
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➢ कायदपालिका सदस्य :-श्री खेम 
नािायण चौधिी  

➢ कायदपालिका सदस्य:-श्री छलििाि 
प्रसाद हरििन  

➢ कायदपालिका सदस्य :-श्री सततोष 
िािभि 

➢ कायदपालिका सदस्य :-श्री साववत्री 
मसुहि 

➢ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत :-सदस्य 
सम्चव 

आलथदक ववकास सलमलत  

➢ संयोिक :- श्री महेतर िहादिु चौधिी  

➢ सदस्य:-श्री िमेश कान ुिलनया  

➢ सदस्य:-श्री गीता यादव  

वाताविण तथा ववपद व्यवस्थापन 
सलमलत 

➢ संयोिक :- श्रीिमेश कान ुिलनया    

➢ सदस्य:-श्रीिाम निेश यादव   

➢ सदस्य:-श्रीितत्री प्रसाद ििई 

पूवादधाि ववकास सलमलत 

➢ संयोिक :- श्री हिेतर यादव   

➢ सदस्य:-श्री सततोष िािभि  

➢ सदस्य:-श्री आशा दसुाध  

 

 

➢ लनम्ि िेत्रको उद्योग िाम्णज्य सबिम्तध 
मातयताप्राप्त संस्थाको अध्यि वा 
लनििे तोकेको प्रलतलनलध :-िक्ष्मण 
ज्ञवािी  

➢ घिेि ुतथा साना उद्योग िाम्णज्य 
सबिम्तध मातयताप्राप्त संस्थाको अध्यि 
वा लनििे तोकेको प्रलतलनलध:- 

➢ सबिम्तधत शाखाको शाखा प्रमखु :-
सदस्य सम्चव 

ििेट तथा कायदक्रम तिुदमा सलमलत 

➢ उपाध््ि:-संयोिक 

➢ लिषयगत िेत्र हेने गाउँपालिकाका 
सदस्यहरु:-सदस्य 

➢ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत :-सदस्य 

➢ योिना शाखा :-सदस्य सम्चव  

सामाम्िक ववकास सलमलत  

➢ संयोिक :-श्री केशव अलधकािी 
➢ सदस्य:-श्री िय वकशनु चौधिी  

➢ सदस्य:-श्री सभुावती देवी पासी  

सशुासन तथा संस्थागत ववकास 
सलमलत 

➢ संयोिक :- श्री ितत्री प्रसाद ििई 

➢ सदस्य:-श्री खेम नािायण चौधिी   

➢ सदस्य:-श्री ऋवष देव दास    
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प्रतापपिु गाउँपालिकाको १२ औ ंगाउँसभाको उपम्स्थत 
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प्रतापपिु गाउँपालिकाको नीलत तथा कायदक्रम, २०७९ 

माननीय संघीय सांसद एवं पवुद मतत्री हृदयेश लत्रपाठी ज्यू  

तथा आदिणीय गाउँपालिका उपाध्यि ज्यू, कायदपालिका तथा गाउँसभाका सदस्यहरु, 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, समािसेवी, संचािकमी, िािसेवक कमदचािी िगायत 
उपम्स्थत सबपणुद महानभुावहरु 

आदिणीय महानभुावहरु , 

१. “हामी सिैको साथदक प्रयास, प्रतापपिुको समग्र ववकास” भन्न े मखु्य 
सोचका साथ सबपन्न हनु गइिहेको प्रतापपिु गाउँपालिकाको १२ औ ं गाउँसभाको 
अवसिमा देश ि िनताको िालग मिुकुमा संघीय िोकताम्तत्रक गणततत्र स्थापनाका िालग 
ववलभन्न समयमा भएका आतदोिन, िोकततत्रको स्थापना तथा आमिु परिवतदनका लनम्बत 
नेपािी िनतािे पटक पटक गदै आएका क्रातती, िनयदु्ध, िनआतदोिन, मधेश आतदोिन 
िगायत सवै प्रकािका आतदोिनका ्याग ि वलिदानको गौिवपणुद इलतहासिाई स्मिण 
गदै देश ि िनताका लनम्बत िीवन उ्सगद गने अमि शवहदहरु प्रलत उच्च श्रद्धाका साथ 
भावपणुद श्रद्धातििी अपदण गददछु।्यसै गिी यस गाउँपालिकाकालनवादम्चत प्रथम अध्यि 
स्वगीय िाि कुमाि शमाद प्रलत उच्च सबमानका साथै हाठददक श्रद्धाञ्जिी ि पवुद सभा 
सदस्य पसु्पावती देवी चौधिी ि लमना चौधिी िगायत यस गाउँपालिकामा लिलभन्न कािणिे 
मृ् य भएका मतृकहरु प्रलत हाठददक श्रद्धाञ्जिी एवं परिवाि प्रलत समिेदना व्यक्त गददछु | 
लिलभन्न आतदोिनका दौिानमा वेपत्ता तथा घाइते हनुभुएका वीि योद्धाहरु ि उहाँहरुका 
पीलडत परिवािहरुप्रलत हाठददक सबमान व्यक्त गददछु । मिुकुको आलथदक सबववृद्ध ि  
स्थानीयस्तिमा िोकततत्रको अभ्यास गने अवसि हामीिे उपयोग गदै आई िहेको यस 
सतदभदमा हामीिाई सहयोग गनुदहनुे सबपणुद िनप्रलतलनलधहरु ि िािनीलतक दिहरु, 

सिुिकमी, कमदचािीहरु, संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि तथा प्र्यि अप्र्यि 
गाउँपालिकािाई सहयोग पिुाउनहुनुे सिैमा धतयवाद ज्ञापन गददछु।        

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
२. प्रतापपिु गाँउपालिकाको स्थापना २०७३।१२।०१ मा स्थापना भएपलछ मेिो 
नेतृ् वको सिकाि दोस्रो स्थानीय सिकाि हो । नेपािको संववधानिे संस्थागत गिेको 
संघीय शासन प्रणािी अततगदत िनताको अमलु्य मतको आधािमा स्थावपत स्थानीय 
सिकािको यस गाउँसभामा आ. व. ०७९/०८० को  नीलत तथा कायदक्रमको प्रस्ततु 
गनद पाउदा म गौिवातवीत भएको छु।नेपािको संववधान िािी भएपलछ संघीय 
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िोकताम्तत्रक गणततत्र संस्थागत भएको छ, अि समािको समग्र परिवदतका िालग गरिवी, 
अम्शिा पछौटेपनिाई हटाइ सबववृद्ध हालसिका िालग स्थानीय सिकाििे ठदशालनदेश 
गनेछ ।यही अवसिमा आ.ि. ०७९/८० को िालग नीलत तथा कायदक्रम प्रस्ततु गदाद 
लनवादचनताका हामीिे िनता समि गिको वाचाहरु, हामीिे लनमादण गिेको घोषणापत्र, 
नेपािका संलिधानिे लनठददष्ट गिेका नागरिकहरुका मौलिक हकको संििण, स्थानीय 
सिकाि संचािन ऐनिे तोकेका स्थानीय तहका अलधकािहरु ि आम नागरिकहरुिे गिेका 
अपेिाहरु सके सबम पिुा गने गिी स्थानीय सिकाििे अविबवन गने नीलत ि कायदक्रम 
िाई नागरिकको चाहना पिुा गने गिी लनमादण गरिएको आलथदक वषद ०७९/०८० को 
नीलत तथा कायदक्रमको वािेमा संम्िप्त िानकािी गिाउन चाहतछु । 

नेपािको सम्बिधान, २०७२, स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ को  दफा ७१ ि 
प्रतापपिु गाउँपालिकाको गाउँ सभा तथा िैठक संचािन कायदववलध, २०७९ िमोम्िम 
प्रतापपिु गाउँपालिकाको आ.ि. ०७९/८० को नीलत तथा कायदक्रम प्रस्ततु गददछु | 
१. आलथदक ववकास : 
कृवष तफद   

३. “वकसानको उन्नलत, प्रतापपिुवासीको प्रगती” भन्न े मूि नािाका साथ कृवष िेत्रको 
ब्यवसायीकिणका माध्यमिाट कृवष उपिहरुको उ्पादन ि उ्पादक्व ववृद्ध गिी खाद्य 
तथा पोषण सिुिा, आ्मलनभदता ि लनयादत गनद सक्ने अवस्थामा पयुादउन प्राववलधक सेवा 
तथा उ्पादन सामाग्रीहरुको उपिब्धता सलुनम्श्चत गनद “कृषक परिचयपत्र (कृषक काडद)” 
िागू गरिनेछ।कृवषमा यवुा ववशेष कायदक्रमहरुिाई थप प्रभावकािी िनाउदै िलगनेछ ि 
आयआिदन, पोषण तथा खाद्य सिुिाको िालग मवहिा, यवुा तथा ववपन्न वगद ववशेषिाई 
गरििी लनवािण तथा खाद्य सिुिा कायदक्रमहरु संचािन गरिनेछ साथैसाथै भ-ूउपयोग 
नीलतिाई क्रमशः कायादतवयन गरिदै िलगने छ| 
४. कृवष पेशिाई सबमानिनक पेशाका रुपमा ववकासगिी कृषकहरुिाई सामाम्िक 
सबमान प्रदान गनदका िालग उ्कृष्ट कृषकहरुिाई पिुस्कािको व्यवस्था गरिनेछ । कृवष 
िेत्रमा िगानीमैत्री वाताविण सिृना गिी िनतािाई आ्मलनभदििनाउने तफद  ववशेष िोड 
ठदइने छ । स्विोिगाि ि उद्यमम्शिता अलभववृद्ध गिी प्रतापपिुवासीको िीवनस्तिमा 
प्र्यि परिवतदनको अनभुलुत गिाउने खािका कायदक्रमहरु क्रमश: कायादतवयन गनद कृवष 
िेत्रमा ववद्यतुीकिण, लिउ लििन, कृवष उपकिणिगायतका ववलभन्न अनदुानको व्यवस्था 
गरिने छ । 
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५. कृवष िािी, पशिुस्त ु तथा िेत्र ववशेष मूल्य शंृ्रखिा ववकास गदै कृषकिाई 
ििािको सलुनम्श्चता गिाउने उदे्दश्यका साथ ििाि पूवादधाि लिकास आयोिाना संचािन 
गरिनेछ ।  कृवष ि पशपुािन िेत्रमा ववलभन्न प्राकृलतक ववपदिाट हनुेसक्ने िलतको 
तयलुनकिण, उद्धाि तथा िाहतका कायदक्रम संचािन गरिनेछ । कृवष तथा पशपुतछी ववमा 
कायदक्रममा कृषकको पहुंच िवृद्ध गनद संिम्ित कृवषको नीलत अविबिन गरिनेछ। 

६. स्थानीय कृषकहरुसँग िोडीएका िैथाने ववउवविन, ज्ञान, म्शप ि प्रववलधिाई संििण 
गदै गाँउपालिकािाई आधलुनक कृवष प्रणािी माफद त व्यवसायीकिण गनद अगादनीक खेती 
प्रणािीमा िोड ठदने उदेश्यिे “कृवष प्रयोगशािा लनमादण” गिी कायादतवयनमा ल्याइनेछ 
साथै कृवष तथा पशिुतय उपिको संकिन ि लिक्रीका िालग कृवष ििाि केतरहरु ि 
म्चस्यान केतर लनमादण गरिने छ | 
७. गाउँपालिकिाई केिा पकेट िेत्रको रुपमा ववकास गनद पहि गरिन े छ ि 
कृषकहरुका िालग  उन्नत िातका केिा ि उखकुो लिउलििनको व्यवस्था गिी लितिण 
गरिने छ | ववकासका लतन खबिा मध्ये कृवष सहकािीिाई आलथदक तथा समाम्िक 
लिकासमा सहकायद गरिने छ | 
८. दधु, मास,ु अण्डा तथा पशिुतय उ्पादन ववृद्ध गने कायदक्रम संचािनिाई ववशेष 
प्राथलमकता ठदइने छ। यवुाहरुिाई ववदेश पिायन हनुिाट िोक्न यवुा िम्ित गाई भैंसी 
पािन, िाख्रा पािन, कुखिुा पािन, म्स्य पािन सबितधी तालिमको व्यवस्था, ववलभन्न 
अनदुानको व्यवस्था गरिने छ । 

९. कृषकहरुको उ्पादनिाई असि परु् याउने ववलभन्न प्रकािका िोग, महामािी, परििीवव 
व्यवस्थापन गनद िनचेतना मिुक कायदक्रम, म्शववि, भेक्सीनेशन तथा उपचािका 
कायदक्रमहरु संचािन गरिने छ । स्वच्छ मास ु उ्पादन, मास ु पसिको सिसफाई, 

गणुस्तिीय अण्डा तथा मास ु उपभोक्ता समि पिुाउन कृषकसँग सहकायद गरिनेछ ि 
म्स्यपािन पद्धलतिाई थप िोड ठदइने छ । 

१०. कृलत्रम गभादधान, वणदशंकि पश ुउ्पादनमा िोड ठदई पश ुम्शवविहरु संचािन गरिने 
छ  

उद्योग तथा वाम्णज्य 

११. पचाँस िाख भतदा िढी िगानीको उद्योग स्थापना गने उद्योगीहरुको िालग ५ वषद 
ििाििको प्रतापपिुमा िाग्ने सबपूणद कि छुट ठदईनेछ ि आततरिक आय मिितुिनाई 
स्वाविबिी तथा ठदगो गाउँपालिका लनमादण गनद सिै व्यवसायिाई किको दायिामा 
ल्याईनेछ । विाििाई व्यवम्स्थत ि स्वच्छ प्रलतस्पधी  वनाउन तथा उपभोक्ताहरुिाई 
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ठगीनिाट िोगाउँनको िालग व्यापािीहरुको सहभालगतामा व्यापाि आचाि संवहतािागू 
गरिनेछ। 

१२. यवुाशम्क्तमा िहेको व्यवसावयक प्रलतभाको पवहचान गिी उनीहरुको रुची ि िमता 
अनसुाि उद्यमी िनाई स्विोिगाि गिाउँनका िालग उद्यमम्शिता तथा सीपमूिक तालिम 
ठदई यवुा उद्यमम्शि कोषस्थापना ि परिचािन गनेि फिामको काम गने, कपाि काट्न,े 
माटोको काम गने, सानो म्चया पसि गने, काठको काम गने, िास िेतको काम गने एवं 
सानो पुिँीको काम गने नागरिकहरु िगायत स्थानीय कुवटि उद्योग ि िघउुद्यमिाई 
अनदुानको व्यवस्था गिी व्यवसायी िनाउँन िोड ठदइनेछ । 

१३. गाउँपालिका लभत्र उद्यम ववकासको सबभाव्यता अध्ययन गिी गाउँपालिका लभत्र 
सबभाववत नयाँ उद्योगहरु स्थापना गनद िगानी मैलत्र वाताविण िनाईनेछ । िघउुद्यम 
कायदक्रमिाई लनिततिता ठददै गरिि ववपन्न परिवाि ि व्यम्क्तहरु पवहचान गिी लसपमिुक 
कायदक्रम संचािन माफद त व्यवसाय गनद उपयकु्त िगानी ववृद्ध गरिनेछ ।िघउुद्यम 
कायदक्रम माफद त १५० िघ ुउद्यमी तयाि गरिने छ | 
१४. यसप्रतापपिु गाउँपालिकामा संम्घय तथा प्रदेश सिकािको सहयोग ि समतयवमा 
उपयकु्त स्थानमा उद्योगग्राम स्थापनाका िालग पहि गरिने छ ि कोशेिी घि लनमादण 
गरिने छ | 
पयदटन 

१५. प्रदेश सिकाि ि संघीय सिकािसँग समतवय गिी सवुवधा सबपन्न पाकद  लनमादणका 
िागी स्थान पवहचान गिी पयदटकीय स्थिहरुको रुपमा ववकलसत गरिनेछ । संघीय तथा 
प्रदेश सिकािको समतवयमा प्रतापपिुमा भएका तािहरुको संििण, सबिधदन, सौतदयदकिण 
ि प्रचाि प्रसाि गिी पयदटकीय स्थिको रुपमा ववकलसत गरिदै िलगने छ । 

१६. ववलभन्न िातिालतको संस्कृलतक पिबपिा झल्काउने कायदक्रम संचािन गिी 
आततिीक तथा वाह्य पयदटकिाई आकवषदत गने ि पयदटकीय गततव्य स्थिको रुपमा 
िैिान सिै व्यवहाििाई सधुाि गरिनेछ। 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
सहकािी 
१७. सहकािीिाई प्रतापपिुको आलथदक ववकासको मेरुदण्डको रुपमा ववकास गरिनेछ । 
साना ि उ्पादनमिुक सहकािीिाई प्रतापपिु गाउँपालिकाको योिना कायादतवयनमा 
आवद्ध गरिनेछ । सहकािी म्शिािाई प्रथमीकताका साथ िोड ठददै सहकािी मम्िदङ गनद 
उपयकु्त कानून कायदववधी िनाई िागू गरिनेछ। 
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ववम्त्तय िते्रहरु (िािश्व परिचािन) 
१८. िािश्वको दायिा िवृद्ध गने, िािश्व संकिन प्रवक्रयािाई सििीकिण गने, किदाता 
म्शिा प्रदान गने, कि लतनद, अलभप्ररेित गने, प्र्येक वडामा  िािश्व संकिन ि िािश्वको 
िेत्र पवहचान गने गिी अलभयान संचािन गरिनेछ। किका दायिमा समु्चकृत हनु े
किदाताहरुको अलभिेखिाई कब्यूटिाईि गिी अद्यावलधक गरिनेछ । गाउँपालिकािे 
प्रवाह गने सेवा सवुवधािाई किसंग आवद्ध गिी गाउँपालिकाको आततरिक आयमा िवृद्ध 
गने िणनीलत अविबवन गरिनेछ । 

१९. िािश्व पिामशद सलमलतिे ठदइएको सझुाििाई आधाि मालन हाटििाि व्यवस्थापन 
एवं अतय कि दस्तिु, शलु्क आदी लनधादिण गिी गाउँपालिकाको आयश्रोतिाई ठदगो 
िनाइनेछ । २०७९ श्रावण देम्ख वैज्ञालनक सबपम्त्त कि िाई िाग ु गदै िाने नीलत 
लिइने छ । 

२०. यस गाउँपालिकाका चोलनदया खोिा िगायतका नदी तथा खोिाको घाटमा प्रािम्बभक 
वाताविणीय परििण (IEE) गिी नदी तथा खोिािाट लनमादण सामाग्री उ्खनन ् तथा 
संकिनको िालग आयठेक्का गिी प्रस्ताव गरिएको विेट घाटा पलुतद गरिनेछ ।  

२१. आलथदक सहायता, ववपद ब्यवस्थापन, औषधोपचाि, लिपन्न प्रमाम्णत, ववद्याथी छात्रवलृत 
ि योिना सबितधी सबपूणद लसफारिस िाहेकका वडा तथा गाउपालिकािाट प्रदान गरिने 
िनुसकैु लसफारिसमा तोवकए िमोम्िम लसफारिस दस्तिु िाग्नेछ । सेवा लिदा ्यस्तो 
दस्तिु लतिेको नगदी िसीद लसफारिस साथ अलनवायद संिग्न गनुदपने छ । 

२. सामाम्िक ववकास 

म्शिा 
२२. स्थानीय म्शिा ऐन,लनयमाविीमासङ्घिप्रदेश काननु संग िाम्झएका म्शिा सबिम्तध 
व्यवस्थािाई समयानकूुि संसोधन गदै हािको शैम्िक व्यवस्थािाई आमिु परिवतदन 
गरिने छ ि शैम्िक अनसुतधान गने  परिपाटी शरुुवात गरिने छ साथै स्थानीय पाठ्यक्रम 
लनमादण भई सकेको हुँदा यसै शैम्िकसत्र देम्ख कायादतवयनका िालग आवश्यक ििेटको 
व्यवस्था गरिने छ | साथै गा.पा. लभत्रका सबपणुद सामदुावयक लिद्याियहरुिाई एकरुपता 
ल्याउन एउटै िंगिोगनको ब्यवस्था गरिने छ । 

२३. सामदुावयक ववद्याियमा अंग्रिेी माध्यमिाट अध्यापन गिाउने ववद्याियिाई 
प्रो्साहनको नीलत अगालड वढाइनेछ । सामदुावयकववद्याियको समस्या समाधानका िालग 
ववद्याियव्यवस्थापन सलमलत, म्शिक, अलभभावकि पदालधकािी समेतको अततिवक्रया 
कायदक्रम संचािन गरिने छ | सामदुावयक ववद्यािय म्शिा प्रलत छात्रछात्राको आकषदण 
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िढ्दै गएको कािण संचािनमा िहेका मा.वव स्तिका ववद्याियहरुमा थप ११ ि १२ 
किा संचािनमा ल्याईने नीलत अविबिन गरिनेछ । 

२४. माध्यलमक ववद्याियहरुमा प्राववलधक धािको म्शिा संचािनमा िोड ठदईनछे । 
ववद्याथी म्शिक ि किा अनपुातका आधािमा म्शिक दिवतदी लमिान तथा किा ि 
लिद्यािय मिद गने नीलत ल्याइने छ । म्शिामा गणुस्तिीय सधुािको िालग प्र्येक 
परििामा प्राप्त भएको नलतिा तथा समग्र शैम्िक उपिम्ब्ध मापन गिी म्शिक ववद्याथी ि 
ववद्याियिाई प्रो्साहन ि दण्डको नीलत अपनाइनेछ । 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
२५. प्रतापपिु गाउँपालिकाका सामदुावयक ववद्याियहरुमा हाि सबम पलन प्रयोग हदैु 
आएको कािोपाटी ववस्थापन गिी white Board ि projector िाट किा संचािन गने ि 
हाि लनमादण भएको म्शिा योिनािाई क्रमश कायदतवयन गरिने छ | ववद्याियहरुमा 
शैम्िक िनशम्क्त कम भएको हुँदा गाउँपालिका लभत्रका शैम्िक िेिोिगािहरु माफद त 
अध्यापन गिाउन “अध्यि शैम्िक िेिोिगाि सबिोधन कायदक्रम” संचािन गरिने छ | 
२६. प्रतापपिुको पतचवषीयम्शिा योिनािे िाखेको “हाम्रो ईच्छा, प्रतापपिुमा प्रववलधयकु्त 
िहआुयामीक म्शिा” भन्न े ध्येय प्राप्त गनद ववद्याियस्तिीय म्शिामा सूचना प्रववलधको 
प्रयोगिाई प्रो्सावहत गदै पठन पाठनिाई गणुस्तिीय एवं समयानकुुि वनाउन म्शिण 
संस्थाहरुमा इ-हाम्ििी, email internet सवहत इ-पसु्तकाियहरूको ववकास गिी लस लस 
क्यामिा िडानमा गरिने छ । तालिम प्राप्त नगिेका, अवसििाट िम्तचत िहेका 
म्शिकहरुिाई क्रमश: शैम्िक तालिम तथा प्र्येक ववद्याियका म्शिकिाई ICT तालिम 
ठदइनेछ ि ववद्याियस्तिमा िहेका तयून पारिश्रलमकको रुपमा िही सेवा गदै आएका 
िािलिकास सहयोगी ि कमदचािीहरुका िालग ववषेश सवुवधाको ्याकेििाई वठृि  

गरिनेछ । 

२७. यस प्रतापपिु गाउँपालिकाका समदुावयक ववद्याियिाट १२ किा उत्तीणद गिी 
स्नातक प्रथम वषदमा अध्ययनित छात्राहरुिाई साइकि ववतिण गरिने छ ि १२ किा 
उत्तीणद गिी क्याबपस पढ्न िाने दलित छात्राहरुिाई मेरिटको आधािमा लनम्श्चत संख्यामा 
अध्ययन दस्तिु पालिकािाट उपिब्ध गिाइने छ ि गा.पा. लभत्रका प्राववलधयकु्त उच्च 
म्शिा हालसि गनद चाहन े लिद्याथीहरुि िेहेतदाि, गरिव, दलित ि छात्राहरुिाई छात्रिमृ्त्त 
एवं प्रो्साहन उपिब्ध गिाउने नीलत अििबिन गरिनेछ । 

२८. पढाईको गणुस्ति सधुािका िालग गा.पा. लभत्रका सबपणुद सामदुावयक संस्थागत 
लिद्याियहरुको िावषदक पिीिा समान स्तिका लिद्याियहरुका एक अकाद प्र.अ.हरुिाट 
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पिीिा संचािन गने ि पिीिाफि प्रकाशन गने गिाउने नीलत ल्याइने छ । आधािभतु 
ववद्याियस्तिको गणुस्तिीय म्शिाको िालग गा.पा. स्तिीय संचािन हनुे पिीिािाई थप 
मयादठदत िनाउँदै िैिाने नीलत िाई लनिततिता ठदइनछे ।  

२९. म्शिािाट कुनै पलन िाििालिका  िम्ित नहनुको िालग  भनाद अलभयान चिाइन े 

छ । कोिोना िस्ता उच्च महामािीको िोम्खम िाट िचाउन िाििालिकाहरुको 
स्वास्थयिाई ध्यान ठददै प्र्येक लिद्याियहरुमा स्वास्थय म्शिा तालिम संचािन गने नीलत 
ल्याइने छ ि पालिका स्तिीय खेिकुदमा भाग लिने िाििालिकािाई लनशलु्क डे्रश 
उपिब्ध गिाउन आवश्यक ििेट लिलनयोिन गरिने छ | 
३०. हरित ि शीति लिद्यािय िनाउन लिद्याियहरुमा ििृािोपण ि लिद्यतुीकिण 
कायदक्रम ल्याइने  छ। 

स्वास्थय 

३१. सवै गाउँपालिकावासीिाई आधािभतू स्वास्थय सेवाको सहि पहुँचको व्यवस्था 
लमिाईनेछ ि पतर शैया सबमको अस्पताि लनमादण कायदिाई लतब्रता प्रदान गरिनेछ । 
भवन नभएका स्वास्थय संस्थाहरुको भवन लनमादण प्रवक्रयािाई लनिततिता ठदइनेछ । खोप 
तथा गाउँघि म्क्िलनकहरुिाई भौलतक संिचना लनमादण गिी व्यवम्स्थत गरिने छ । 
सबपूणद स्वास्थय सस्थाहरुिाई अपाङ्ग, वकशोि, वकशोिी मैत्री वनाईने छ ि यस पालिकामा 
त्काि दईु ओटा एबििेुतसको यथोम्चत व्यवस्था गरिने छ । 

३२. गभदवलत मवहिािे ८ पटक गभद िाँच गिे वापत स्वास्थय सस्थावाट क्याम्ल्सयम 
तथा थप प्रो्साहनको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थय उपचाि गनद नसक्ने वविामी, अलत 
ववपन्न नागरिक, वहसा वपलडत मवहिा, कुपोवषत वािवालिका िगायत नागरिकिाई िाहत 
स्वरुप प्रदान गनद आलथदक सहायता कोष स्थापना गरिनेछ । 

३३. आयवेुद उपचाििाई व्यवस्थापन गनद ववशेष कायदक्रम ल्याइने छ ि नसने िोग 
व्यवस्थापनका िालग आयवेुद सेवािाई वडा स्तिमा ववस्ताि गरिनेछ । 

३४. प्र्येक परिवािमा एकि  िलडिटुीलितिण गिी िडीवटुी संििण, सबिधदन तथा 
ववकासका िालग आवश्यक कायदक्रम तिुदमा गिी आय आिदनसँग िोलडदै योग, 

होलमयो्यालथक तथा अतय वैकम्ल्पक म्चवक्सा पद्धलतहरुको ववकास, ववस्ताि तथा 
लनयमनको िालग आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । िनस्वास्थय तथा आयवेुद िनशम्क्तको 
िमता ववकासका िालग प्राववलधक तथा व्यवस्थापकीय िमता अलभववृद्ध कायदक्रम ल्याइन े
छ ।  
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३५. िेष्ठ नागरिक तथा अपांग असहाय नागरिकहरुिाई लनशलु्क रुपमा आयवेुद 
उपचािि स्तनपान आमाहरुिाई दगु्धवधदक आयवेुद औषलध ववतिण ि आयवेुद श्नेहन, 
स्वेदन सेवा संचािन गने व्यवस्था लमिाईने छ ि आयवेुद गाउँघि म्क्िलनकिाई 
लनिततिता ठदइने छ। 

३६. गाउँपालिका पूणद खोपयकु्त घोषण भैसकेको हदुा यसिाई ठदगो ि लनिततिता ठदन 
ववशेष पहि गरिने छ ि एचआइलभ पीलडतहरुिाई सहयोग गने नीलत अविबवन गरिने छ 
ि िोग वम्ल्झ आएका ियिोगका वविामीिाई पोषण भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ | 
३७. आकम्स्मक प्रसूलत सेवािाई व्यवम्स्थत तथा थप म्िबमेवािी वनाउन वलथदङ 
सेतटिहरुमा थप उपचाि आवश्यक पिेमा वा प्रषेण गनुद पिेमा गरिव तथा ववपन्नको िालग 
िाग्ने एबविेुतस खचद व्यहोनद सबवम्तधत सस्थामा सहयोग कोषको स्थापना गरिने छ । 

३८. गाउपालिकाको कुनै एक वाडद िाई Zero home delivery घोषणा गरिने छ 
िसको िालग आवश्यक कायदक्रम ल्याइने छ । लसकिसेि एलनलमया तथा थािासेलमया 
िोग सबितधी उपचाि का साथै सामाम्िक व्यवस्थापकीय कायदक्रम चिाइने छ । 

३९. महामािीको पूवद तयािी तथा व्यवस्थापनको िालग RRT िाई तयािी अवस्थामा 
िाख्नकुो साथै उक्त कायदिाई प्रभावकािी वानउन औषलध तथा स्वास्थय सबवम्तध 
सामालग्रहरु तयािी हाितमा िाम्खने छ । कोलभड-१९ िोगको व्यवस्थापनका िालग 
कोलभड-१९ अनसुतधान तथा केस टे्रलसङ (CICTT) को िालग आवश्यक श्रोतको 
व्यवस्थापन गरिने छ ि सरुवा तथा मौसमी िोग (डेङगू औिा) िाई लनयतत्रण गनद 
आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । 

सभाकासदस्य ज्यूहरु, 
४०. प्रतापपिु गा पा लभत्र 61 िना मवहिा स्वास्थय स्वंय सेववकाहरुिाई प्रो्साहन भत्ता 
प्रदान गने कायदक्रम सचािन गरिने छ ि ६० वषद पूिा  भएका तथा अतय कािणिे सेवा 
प्रदान गनद कठठन भएका मवहिा स्वास्थय स्वंयसेववकाहरुिाई स–सबमान ववदाई हनु े
व्यवस्था लमिाईने छ । िसको िागी मवहिा स्वमसेववका कल्याणकोष स्थापना गिी 
कायदववधी िनाई कायादतवयन गरिनेछ । 

४१. यस प्रतापपिु गा.पा.को िग्गनाथपिु प्राथलमक स्वास्थय केतर ि प्रतापपिु स्वास्थय 
चौकीमा सलुिधायकु्त  स्वास्थयप्रयोगशािा स्थापना गरिने छ ि ८० वषद उमेि पगेुका 
वदृ्धहरुको िालग घिदैिोमा स्वास्थय उपचाि सेवा कायदक्रम सचािन गरिनेछ । 
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४२. स्वास्थय सूचना प्रणािीको चसु्तताको िालग DHIS प्रणािीिाई सशक्त वनाईन ेछ ि 
स्वास्थय सेवा अततगदतका कायदक्रमहरुको प्रभाव ववश्लषेणका िालग खोि अनसुतधान कायद 
गरिने छ । 

खानेपानी तथा सिसफाई 

४३. शौचािय वनाएपलन सोको उम्चत प्रयोग नगरि खलु्िा शौच गिेको भेवटएमा दण्डको 
व्यवस्थािाई कडाईका साथ िाग ुगरिनेछ । गाउँपालिका खलु्िा ठदसामकु्त िेत्र घोषणा 
भईसकेको अवस्थामा यसिाई ठदगो ि लनिततिता ठदन ववशेष पहि गरिनेछ । 

४४. िामखटेु्टको प्रकोपिाट िोगको महामािी फैिनसक्ने अवस्थािाई िोक्न लनयतत्रणका 
कायदक्रम संचािन गरिनेछ । 

४५. खानेपानीका मूि इनाि कुवाको संििण गदै सिैका िालग स्वच्छ खानेपानी 
उपिब्ध गिाउन स्यािो तथा लडप–टु्यिेि एवंम ओभिहेड ट्याङक लनमादण गने 
कायदिाई प्राथलमकताका साथ संचािन गने ि अधिुो ट्यांकी लनमादण ि पाइपिाइन 
लिस्ताि गिे कायदिाई सबपन्न गिी सिै गाउँपालिकािासीिाई स्वच्छ खानेपानीको 
प्र्याभलुत गरिनेछ ि सिै स्वस्थय संस्था ि वडा कायदियहरुमा खानेपानी प्रशोधन प्रणािी 
िडान गरिनेछ | 
४६. सिै वडाका उदीयमान ििािहरुमा सिसफाईका िालग डस्टलिन ववतिण ि सिुभ 
शौचािय लनमादण गरिनेछ ि स्थानीय यवुाको सवक्रयतामा एक सिसफाई सलमलत गठन 
गरिनेछ । 

संस्कृलत प्रवदद्धन 

४७. स्थानीय भाषा/भाषीकाहरुिाई िोप हनुिाट िचाउन प्रस्तावमा आधािीत कायदक्रम 
संचािन  गने  ि सांस्कृलतक कायदक्रम संचािन गदाद सांस्कृलतक पवहचानिाई  अलनवायद 
शतदको रुपमा अविबवन गरिनेछ। गाउँपालिका लभत्रका सिै िातिालत, भाषा, धमद, 
उनीहरुको मौलिक संस्कृलत ि पिबपिाको संििण गनद गाउँपालिकािे अिग्गै नीलत िनाई 
िाग ु गनेछ । िालत ि स्थान ववशेषका धामीक संस्कृतीको  संििण संबवधदन गनदको 
िालग प्रवधदना्मक कायदक्रमहरु संचािन गरिनेछ । 

खेिकुद तथा मनोिञ्जन 

४८. प्रदेश सिकािको साझेदािीमा गाउँपालिका लभत्र एउटा िंङ्गशािा लनमादण एवं खेिकुद 
मैदानहरुको स्तिोन्नलतमा िोड ठददै प्र्येक वडामा एक खेि मैदानको िालग यथोम्चत 
प्रवतध लमिाईनेछ ।गाउँपालिका स्तिीय अध्यि कप खेिकुद प्रलतयोलगतामा संचािन 
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गरिनेछ ।अधदवावषदक रुपमा ववद्यािय स्तिीय खेिकुद प्रलतयोलगता संचािन गरिनेछ । 
िाविय खेिकुद प्रलतयोलगतामा सहभागी हनुे वटमिाई आलथदक सहायता प्रदान गरिनेछ । 

४९. खेिकुदमा यवुा वगदको सहभागीता अलभववृद्ध गनद स्थानीय संघ संस्था समेतको 
सहभागीतामा पालिका तहमा ववलभन्न खेिकुद प्रलतयोलगताहरु संचािन गनद प्रो्साहन 
गरिनेछ । लनिी सामदुावयक ि संघ संस्थाहरुको सहकायदमा म्िल्िा, िेत्र तथा पालिका 
स्तरिय खेिकुद प्रलतयोलगताको आयोिना गरिनेछ । लनिी सामदुावयक ि संघ 
संस्थाहरुिाई िाविय स्तिका खेिकुद प्रलतयोलगतामा भाग लिन प्रो्सावहत गरिनेछ। 

५०. गाउँलभत्रका क्ििहरुको िमता अलभिवृद्ध, खेिकुद प्रवधदन िगायतका वक्रयाकिाप 
संचािन गनद ििेटको व्यवस्था गरिनेछ । 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
िैवङ्गक समानता तथा सामाम्िक समावेशीकिण 

५१. ममु्स्िम, मसुहि िगायतका वपछलडएको वगदको आय आिदन, लसप ववकास िस्ता 
प्र्यि फाईदा पगु्ने कायदक्रमहरु उनीहरुकै सहभालगतामा संचािन गरिनछे । मवहिा 
वहंसा, िैवङ्गक ववभेद, िािश्रम, िािलिवाह, अनमेि वववाह िस्ता सामाम्िक समस्याहरुिाई 
तयलुनकिण गने कायदमा प्र्येक वडािाई म्िबमेवाि िनाई प्र्येक टोिमा मवहिा समहु 
गठन ि परिचािन गने नीलत लिइनेछ ििािमैत्री स्थानीय सिकाि (CFLG) घोषणा गनद 
आवश्यक प्रवक्रया थािनी गरिने छ | सामाम्िक ववकृतीको रुपमा िहेको छुवाछुत, िालतय 
ववभेद, दाईिो प्रथा मकु्त सामािको लनमादण गरिनेछ । 

५२. मवहिाहरुको आय आिदनमा  सलुनम्श्चत गने लसपमिुक ि िोिगािीमिुक 
कायदक्रमहरु संचािन गिी उनीहरुको आयमा पहचु  ववृद्धगरिनेछ ि सिुम्ित आप्रवासन 
कायदक्रमिाई लनिततिता ठदइइने छ |  गाउँपालिकाको समग्र ववकासका िालग सामाम्िक, 

आलथदक तथा वैयम्क्तक ववकासको आधािको रुपमा टोि ववकास संस्थाहरुिाई संस्थागत 
गिी परिचािन गरिनेछ । 

५३. वेदताद िग्गामा िसोिास गने अव्यवम्स्थत िसोिासीहरुको िगत तथा तथयांक 
संकिन गिी समस्या समाधान गने नीलत ल्याईनेछ ि घाट तथा सवदाह स्थििाई 
सवुवधायकु्त िनाउने नीलत लिईनेछ साथैप्रतापपिुिासी सिै िनताहरुिाई आफ्नो एउटा 
िैंक खाता खोल्न प्रो्साहन गरिने छ | 
५४. लसमाततकृत ववपन्न तथा अलत गरििहरुका िालग आय आिदन सबितधी सीपमूिक 
कायदक्रम संचािन गरिनेछ ।मवहिा, दलित, आठदवासी/िनिालत, थारु, ममु्स्िम, वपछडावगद, 
अपाङ्गता भएका  व्यम्क्त िगायत वपछलडएको वगद ि समदुायको सशम्क्तकिणका 
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कायदक्रमिाई अझ प्रभावकािी रुपिे संचािन गरिनछे । आलथदक, सामाम्िक ि प्रशासलनक 
िेत्रमा यी वगदको पहचुमा अलभववृद्ध गरिनेछ । 

५५. िेष्ठ नागरिकहरुको आधािभतु अलधकािको संििण गदै उनीहरुका िालग 
सबमानिनक एंव सततवुष्टपवूदक म्िवनयापनको िालग आवश्यक कायदक्रम कायादतवयन गने 
तफद  िोड ठदइनेछ । मवहिा ववरुद्ध हनुे सिै वकलसमका वहंसा, ववभेद ि ववहष्किण 
अत्यका िालग िैवङ्गक समानता तथा मवहिा सशम्क्तकिणमा सहयोग पगु्ने कायदक्रम 
संचािन गरिनछे । 

५६. अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरुिाई आ्मालनभदि ि स्वालभमान िनाउनका िालग समान 
अवसि तथा सेवा सवुवधामा पंहचु िढाउन उनीहरुिाई सहयोग पगु्न े वकलसमका 
कायदक्रमहरु सिािन गने ि अपांग काननु लनमादणमा िोड ठदइनेछ । िाििालिका मालथ 
हनुे शािीरिक, मानलसक तथा यौनितय दवु्र्यवहाि तयलुनकिण गने नीलत लिइनेछ साथै 
िािक्िि गठन संचािन तथा लनयमन गने नीलत लिइनेछ । 

५७. कडा िोग िागेि उपचाि गनद नसक्ने अलत गरिि ि ववपन्न नागरिकहरु, वहंसा 
पीलडतहरु, कुपोवषत िाििालिकाहरुको िालग सामान तयाय ि अवसि ठदिाउनतथा मृ् य ु
भएका लिपन्न घिपरिवाििाई काि वक्रया गनद गाउँपालिकास्तरिय सामाम्िक सहायता, 
आपतकालिन तथा ववपन्न सहयोग कायदक्रम माफद त आलथदक सहयोग गने व्यवस्था 
लमिाईने छ । 

५८. यस गाउँपालिका लभत्रका दलित, वपछलडएका तथा लिपन्न परिवािका शैम्िक 
िेिोिगािहरुिाई केतरलितद ुगिी िोक सेवा आयोगकाकिाहरु संचािन गरिने छ | 
३.पूवादधाि ववकास 

स्थानीय सडक, पिु पिेुसा 
५९. गाउँपालिका िेत्रका हाि भैिहेका मखु्य सडकहरुको स्तिोन्नती गने ि क्रमश 
कािोपते्र गने कायदिाई लनिततिता ठदई सडक गरुुयोिना समेत तयाि गिी िाग ुगरिनेछ 
। गाउँपालिका भिका मखु्य-मखु्य सडकको अलधकाि िेत्र कायम गरिनेछ ि आगामी 
पाँच वषद लभत्र कच्चीिवहत सडक लनमादणका िालग गाउँ लभत्रको िाटोिाई वप.सी.सी. ि 
आि.सी.सी. तथा िावहिी िाटोिाई कािोपते्र गदै िलगनेछ । 

६०. सडक अलधकाि िेत्र लमच्ने, सावदिलनक स्थानमा टहिा िनाउने कायदिाई 
लनरु्सावहत गदै ्यस्ता कायद भए गिेमा काननुी सिायको दायिामा ल्याउने नीलत 
लिइनेछ । 
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६१. स्वीकृत योिनाहरुको कायद सिािन गदाद गाउँपालिकाका प्राववलधकहरुको पवुद 
लनगिानीमा िही कायद गने शतद सवहत उपभोक्ता सलमलतसंग सबझौता गरिनेछ । योिनाको 
अनगुमन तथा प्राववलधक प्रलतवेदनको आधािमा भकु्तानीको व्यवस्था गरिनेछ । उपभोक्ता 
सलमलतको कायद िमता, कायदकुशिता अलभववृद्ध गने सबितधमा अलभमु्खकिण कायद संचािन 
गरिनेछ । 

सभाकासदस्य ज्यूहरु 

६२. गाउँपालिकािाट संचािन गरिने पवुादधाि ववकासको काममा ठदगोपना ि 
प्रभावकारिताका िालग  गणुस्ति सलुनम्श्चत गने कायद योिना िमोम्िम प्रदेश सिकािको 
सहयोगमा प्रयोगशािा पिीिणिाई संचािनमा ल्याइने छ  ि वडा नं. १ देम्ख ९ सबम 
सम्ििै पगु्ने गिी प्रतापपिु चक्रपथ (रिंगिोड) लनमादणमा िोड ठदइनेछ | 
६३. गाउँपालिका लभत्र नयाँ सडक ववस्ताि गने भतदा भएका सडकहरु लनयलमत रुपमा 
ममदत गने, सवुवधायकु्त सडक िनाउने ि सडकको दायाँिायाँ सौतदयिीकिण गने तफद  िोड 
ठदने नीलत अििबिन गरिनेछ, यसका िालग स्थानीय ििेट ववलनयोिन तथा आवश्यक 
समपिुक कोष तथा ममदत सबभाि कोषको व्यवस्था गरिनेछ । 

भवन तथा सहिी ववकास 

६४. एकीकृत िस्ती ववकास योिनाका िालग अध्ययन प्रािबभ गरिनेछ । भवन संवहता 
पािनाका िालग प्रतापपिु इम्तटगेि्टेड लिम्ल्डङ्ग कोड लसस्टम  लनमादण ि कायादतवयन  
गरिनेछ । प्र्येक नयाँ घि िनाउँदा दईु वटा लिरुवा अलनवायद रुपमा िोपिे मात्र कायद 
सबपन्न प्रमाण प्रदान गरिनेछ । आगामी आ.व.को शरुु देम्खनै घि िग्गा नक्सा पासिाई 
अलनवायद गिी भकुबपीय िोम्खमिाई तयलुनकिण गदै व्यवम्स्थत योिनािद्ध ििािीकिणको 
शरुुवात गरिनेछ । 

६५. स्थानीय तहमा कायदित प्राववलधकहरुिाट घिको लडिाइन एंव ड्रईङ(नक्सा)  
तयािगने व्यवस्था शरुुवात गिी गाउँपालिकािाई नगिउतमखु पालिकामा िोड ठदईने छ 
ि अलत ववपन्न नागरिकहरुिाई प्रदेश तथा संम्घय सिकाि संग समतवय गिी ५ वषद लभत्र 
झपुडीमकु्तगनद आवास लनमादण गरिने छ । 

६६. गोवपगंि, सेमिी, िेिाटािी, सयुदपिुा, गठुीप्रसौनी, झिुनीपिु, कुटीचोक, िाउन्नगढी, 
खैिहटवा, िददघाटे पिु, िैदौिी ििाििाई व्यवम्स्थत ििािको रुपमा ववकलसत गरिनेछ । 
ििािहरुमा नािी लनमादण तथा सिसफाई प्रवक्रया अम्घ िढाइनेछ | 
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ऊिाद, िघ ुतथा साना ििववद्यतु 

६७. स्वास्थय संस्था िगायत सिै सिकािी लनकायमा सोिि लसस्टम िडान गने नीलत 
लिनेछ । गाउँपालिका िते्र लभत्रको वैकम्ल्पक ऊिादको सबभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 
मखु्य मखु्य ििाि िेत्रहरुमा सडक सेतसि ववद्यतुित्ती िडान कायदिाई लनिततिता ठददैं 
ववद्यतु नपगेुका िेत्रमा क्रमश ववद्यतुीकिण गरिनेछ। 

सूचना, प्रववलध तथा सिाि 

६८. कायादियको सोधपछु कििाई व्यवम्स्थत गने एवं फोन, इमेि ि एस. एम.एस. 
िाट सेवा उपिब्ध गिाई सेवाग्राहीहरुिाई  कायादियमा आउन ु पने िाध्यतािाई कम 
गने व्यवस्था  लमिाउनेछ । कायादियिाट प्रवाह गरिने सेवािाई सामाम्िक दिुी कायम 
िाख्न ेगिी सेवा प्रवाह गने व्यवस्था लमिाउने ि आवश्यकता अनसुाि टोकन प्रणािीको  
समेत प्रयोग गरिनेछ ।  

६९. गाउँपालिकाको सूचना ि िानकािीहरुको िालग गाउँपालिकाको वेवसाइटिाई 
लनितति सवक्रय िाख्दै SMS सेवा समेतको व्यवस्था लमिाउने ि सभदि ्याक, िािश्व, 

म्ितसी, प्रशासनीक िगायतका सफ्टवेयि, अवफस अटोमेसन सफ्टवेयि ि सिै वडा तथा 
सिकािी कायादियहरु, ववद्याियि ििाि तथा मखु्य सडकहरुमा CCTV क्यामिा िडान  
गरिने छ तथा कायादियमा आइ.पी टेलिफोनको व्यवस्था लमिाइनेछ ।िेलडयो तथा 
पत्रपलत्रकासंग समतवय गिी गाउँपालिकािाट प्रदान गरिने सेवा सवुवधा, ववववध 
िानकािीहरु, सूचना तथा म्शिा मिुक सतदेश प्रवाह गरिनेछ। 

७०. गाउँपालिकािाट हनुे वक्रयाकिापहरुको सावदिलनवककिण गनदको िालग संचािका 
माध्यिाट आम नागरिकिाई िानकािी गिाउने नीलत अविबिन गरिनेछ । सकािा्मक 
रुपमा गाउँपालिकाका सूचना  प्रसािण, संचाि प्रवाह गिी सकािा्मक परिवतदन ल्याउन 
सहयोग गने लमलडयाकमीहरुिाई प्रो्साहन गरिनेछ। 

४. वाताविण तथा ववपद व्यवस्थापन 

वन तथा भ ूसंििण 

गाउँपालिकामा िहेका नदी उकास िग्गा, सावदिलनक िग्गा,  खािी स्थान, गण्डक नहि 
तथा ववलभन्न नदीहरुको आसपासका खािी िग्गाहरुमा भ–ुसंििणको िालग 
सिोकािवािासंग साझेदािी तथा िनसहभालगतामा विृािोपण कायदक्रम संचािन गरिनेछ 
िभ-ूउपयोग नीलत अविबिन गिी भलूमको संििण गरिने छ ।वाताविण संििण गिी 
ििवाय ु परिवतदनको दशु्प्रभाव तयलुनकिण गनद प्र्येक वडा अततगदत खालि िग्गाहरु, 
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सडककोदाया िायाँ, घिहरुमा समेत विृािोपण गिी गाउँपालिकिाई सतुदि ि हरियािी 
गाउँपालिका लनमादणमा िोड ठदईने छ | 
ववपद व्यवस्थापन 

७१. नदी लनयतत्रण तथा श्रोत संििणका िालग तटवतध एवं वाताविण संििणका िालग 
आवश्यक कायदक्रमहरु क्रमश संचािन गरिनेछ ।ववपद िेत्रको पवहचान एवं नक्शांकन 
गिी सोवह अनसुाि ववपद व्यवस्थापन गरिने छ | स्थानीय ववपत व्यवस्थापन अततगदत 
तयािी तथा प्रलतकायद योिना लनमादण गरिनेछ ि प्र्येक वडामा खलु्िा िेत्र एवं 
आपतकालिन केतर स्थापनाको िालग सबभाव्य िेत्र पवहचान गने ि ्यसिाई 
कायादतवयनमा िोड ठदइनेछ । 

७२. ववपदका लतन ैचिण समेट्ने गिी एक ववपद व्यवस्थापन प्रणािी लनमादण गरिनेछ । 
ठूिा मैदानहरु ि सामाम्िक सामदुावयक हिहरुिाई ववपद आई पिेको खण्डमा वसोवास 
गनद लमल्ने वकलसमको आश्रय स्थिको रुपमा ववकास गरिनेछ । गाउँकायदपालिकाको 
कायदियमा एक ववपद व्यवस्थापन इकाई गठन गिी ववपद समतवय  अलधकािी समेत 
तोवकनेछ । ववपदमा उद्दािको िालग आवश्यक सामाग्री खरिद गिी अ्यवाश्यक वस्तकुो 
संग्रह गने कायद गरिनेछ । प्र्येक टोि टोिमा यवुा, स्वंयसेवक, म्शिक, ववुद्धम्िवी, 
स्वास्थयकमी सवहतको ववपद व्यवस्थपन इकाई गठन गिी गाउँपालिकासंग प्र्येि 
सबपकद मा िाम्खनेछ। 

७३. गाउँपालिकामा भकूबप, अलसना, आगोिागी, िाढी, सपदको टोकाई, चट्टयांग, िंगिी 
िनाविको आक्रमण एवम लिलभन्न दघुदटनामा पिेका व्यम्क्तहरुिाई िाहत प्रदान 
गनदस्थानीय ववपद व्यवस्थापन आकम्स्मक कोषिाई व्यवम्स्थत गरिनेछ । 

७४. वषादयाममा नदीको अलधक िि प्रवाहिाट हनुे नदी नम्िकका िस्तीहरुको िोम्खम 
तयूलनकिण गनद पूवद चेतावनी प्रणािी िडानका िालग संघ ि प्रदेश सिकािसंग समतवय 
गरिनेछ । नदी कटानको समस्या तयूलनकिण गनद वैज्ञालनक नदी व्यवस्थापन 
प्रणािीहरुको अविबवन गरिनेछ | िाढी प्रभाववत िेत्रका िोम्खम पूणद िस्तीहरुको 
पवहचान गिी ववशेष सिुिा लनगिानीमा िाम्खनेछ । तटितध ि पखादि लनमादण गिी 
िोम्खम तयूलनकिण गने कायदिाई प्राथलमकता ठदइनछे । 

फोहि मैिा तथा ढि व्यवस्थापन 

७५.  लनषेलधत िेत्र लभत्र फोहोि फाल्ने कायदिाई लनरु्सावहत गनुदको साथै अटेि गनेिाई 
कािवाहीको दायिामा ल्याइनेछ । गाउँपालिका िेत्रमा सिसफाई अलभयानको रुपमा 
संचािन गने, आफ्नो घि टोि िेत्र सिसफाई िाख्न अलभप्ररेित गने ि प्रलतस्पधाद्मक 
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चेतनामिुक कायदक्रमहरु संचािन गनद टोि ववकास सलमलत माफद त सबपूणद टोि िासीहरु 
तथा स्थानीय संघ संस्थाहरुिाई परिचािन गरिनछे । वषदको एक पटक सिसफाई 
सप्ताह कायदक्रमिाई सिािनमा ल्याइनेछ । िसिे फोहोि गछद, उसैिे सफा गनुद पछद 
भने्न नीलतिाई अविबवन गरिनेछ । 

७६. ढि व्यवस्थापन कायदिाई सहि िनाउन प्र्येक नयाँ सडकको दायाँ िायाँ नािी 
लनमादणिाई अलनवायद गरिनेछ । सडक कािोपते्र तथा स्तिोन्नती कायदमा समेत नािी 
लनमादणिाई समावेश गरिनेछ। फोहोि मैिा व्यवस्थापन कायदका िालग ल्याण्ड वफि 
साइड (Land Fill Site) को खोम्ि तथा अध्ययन गिी  लड.वप.आि. तयाि गरिनेछ । 
ढि लनकास एवं गण्डक नहिमा िहेको फोहिमैिा पम्श्चम गण्डक संग समतवय ि 
सहकायद गरिने छ | 
सभाका सदस्य ज्यूहरु 

५. संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह ि सशुासन 

सशुासन प्रवधदन 

७७. “सशुासनमा अलभववृद्ध, प्रतापपिुको सबिवृद्ध” िाई सफि पानद गाउँपालिकामा सेवा 
प्रवाहको समग्र पवक्रया सवहतको नागरिक वडापत्र पमु्स्तका प्रकाशन गिी सिै 
नागरिकहरुको हातहातमा ववतिण गरिनेछ। सेवा प्रवाहका सतदभद प्राप्त हनु आएका 
सझुाव सल्िाह एवं  गनुासो ि उििुी सनुवुाईको व्यवस्था तथा सेवा प्रवाहको  िानकािी 
गिाउन सचुना अलधकािीको व्यवस्था गिी थप प्रभावकािी िनाइनेछ  ि कमदचािी ि 
िनप्रलतलनलधिे अििबिन गने आचाि संवहता ि प्रोटोकि (मयाददाक्रम) समेत तयाि गिी 
िाग ुगरिनेछ। 

७८. गाउँपालिका लभत्र िहेका सिै शाखा प्रमखु, कायादिय प्रमखु, सामदुावयक 
ववद्याियका प्रधानाध्यापक, स्वास्थय संस्थाका प्रमखुहरु ि वडा सम्चवहरु संग 
कायदसबपादन सबझौता गरिने छ ि कमदचािीहरुको कायद सबपादन मलु्याङ्कन मापदण्ड 
तयाि गिी २०७८ साि अनसुािको स्थानीय भत्ता/प्रो्साहान भत्ताको व्यवस्था ि 
स्वास्थयकामीहरुिाई िोम्खम भत्ता तथा प्रो्साहन भत्तािाई लनिततिता ठदइनछे िस्थानीय 

तह संस्थागत िमता स्व-मलु्यांकन (LISA) िववम्त्तयसशुासन िोम्खम मलु्यांकन (FRA)िाई 
व्वाम्स्थत गिी यसका सूचकहरुिाई पिुा गने म्िबमेवािीसबिम्तधत शाखाका 
कमदचािीहरुको िहेने छ अतयथा सबिम्तधत कमदचािीिाई प्रो्साहन भत्ता उपिब्ध गिाइने 
छैन ि समयपािना नगने, आदेश ि लनदेशनिाई नमाने्न, समयमा काम नगने 
कमदचािीहरुको सो ििाििको तिि कट्टा गरिनेछ । 
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७९. कमदचािीको सेवािाई एकरुपता प्रदान गनद गाँउपालिकाका सिै कमदचािीहरुिाई 
िगाउदै आएको डे्रसिाई अलनवायद गदै ्यसमाथी गाँउपालिकाको थप अको एउटै 
डे्रशकोड िागू गरिनेछ । िनप्रलतलनलध ि कमदचािीहरुको िमता ववकास गिी सेवा 
प्रभाविाई गणुस्तरिय िनमैत्री िनाइनेछ ि िनप्रलतलनधी तथा कमदचािीहरुको िमता 
ववकासको िालग उम्चत तालिम प्रदान गरिनेछ । 

८०. िाज्यको चौथो अंग मालनएको पत्रकािीता िेत्रको ववकासमा ववशेष ध्यान ठदइनेछ 
। गाउँपालिकाको समग्र ववकास ि गलतववलधको वािेमा स्थानीय छाप माध्यम तथा 
स्थानीय एफ.एम.हरुिाट िानकािी गिाई पािदम्शदता अलभववृद्ध गरिनेछ । 

सभाका सदस्य ज्यूहरु 

८१. सेवा प्रवाहिाई व्यवम्स्थता िनाउन वडा कायादिय नभएका स्थानमा वडा कायाियद 
भवन लनमादण ि गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमादण कायदिाई लतब्रता ठदइनेछ ि 
स्थानीय तहिाट प्रदान गने सेवाको गणुस्ति सधुाि गदै सेवा प्रवक्रयािाई सििीकृत गने 
ि सेवामा िनताको पहुँच अलभिवृद्ध गने नीलत लिइनछे। 

८२. गाउँपालिका लभत्र िहेका एवं यस प्रतापपिु गा.पा. लभत्र कायदक्रम संचािन गने गैि 
सिकािी संस्थाहरुिे गाउँसभा हनुपुवुद आफ्नो ििेट तथा कायदक्रम गाउँसभामा पेश गनुद 
पने ि कायदक्रम संचािन गनुद पवुद यस गाउँपालिकाको अलनवायद सहमती लिनपुने 
व्यवस्थािाई कडाइका साथ िाग ुगने नीलत लिइनेछ। 

८३. सावदिलनक पिीिण, सामाम्िक पिीिण ि सावदिलनक सनुवुाई िस्ता 
वक्रयाकिापहरुको माध्यमिाट पािदम्शदता अलभववृद्ध गदै िलगनेछ ि सिैिाई सेवा प्रवाहमा 
पहचु ववृद्ध गिी सशुासनको अनभुतुी ठदिाइने। 

८४. संगठना्मक सशुासन एवं कायद संचािनिाई व्यवम्स्थत गनद ववद्यतुीय हाम्ििीिाई 
लनिततिता ठदंदै कायादियहरुिाई प्रववलध मैत्री िनाउन िोड ठदइनेछ । स्थानीय सिकाि 
ि प्रदेश तथा संघीय सिकािको स्वीकृत वावषदक योिना तथा कायदक्रमको सावदिलनक गिी 
वावषदक योिना तथा कायदक्रम कायदतवयन प्रवक्रयाको सरुुवात गरिनेछ । 

८५. म्ितसी तथा खरिद प्रवक्रयािाई ववधतुीय प्रणािी (PAMS) माफद त एकिाि 
प्रणािीिाई कडाइका साथ िाग ुगने ि िेखा प्रणािी क्रमशः ववधतुीय भकु्तानीमा िोड 
ठदई ववधतुीय िेखा शे्रस्ताको ववकास गरिने छ| िेरुि ुफर्छ्योट कायदववलध िनाई शतुय 
िेरुिमुा िैिान पहि गरिने छ । 

८६. गाउँपालिकामा कायदित सबपूणदकमदचािीहरुका िालग उम्चत पारिश्रलमक तोक्ने ि 
स्थायी कमदचािीहरुको िालग कमदचािी कल्याण कोष संचािन कायदववलध ि अस्थायी किाि 
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म्शिक तथा कमदचािीहरुका िालग सबपूणद अतय किाि कमदचािी कल्याणकोष स्थापना 
गिी कायदववलध समेत िनाई कायादतवयनमा ल्याइने छ | 
काननु ि तयाय 

८७. असहाय ि अतयायमा पिेकाहरुिाई लनशलु्क काननुी पिामशद ठदने ि तयाय ठदिाउन 
सहयोग गरिनेछ। घिदैिोमै तयाय भने्न मातयतािाई अंलगकाि गिी तयावयक सलमलतिाई 
थप शशक्त ि व्यवम्स्थत िनाइनेछ।गाउँपालिकामाकाननुी सिाहकािको व्यवस्था 
गरिनेछि गाउँपालिकािाई आवश्यक पने काननु, नीलत लनयम, कायदववलध लनमादण गरिदै 
िलगनेछ । 

योिना छनौट तथा कायादतवयन 

८८. योिना छनोट प्रवक्रयािाई िटम अप एप्रोच (Bottom up Approach) नीलत 
अपनाइनेछ । गाउँपालिकामा संचािन हनुे योिनाहरु समयमै सबपन्न गनद, गणुस्तिमा 
ववृद्ध गनद योिना तथा कायादक्रम कायादतवयन समय तालिकामा लनमादण गिी सो अनसुाि 
कायादतवयन गरिनेछ ि उ्कृष्ट कायद सबपन्न गने उपभोक्ता सलमलतिाई सबमान कायदक्रम 
थािीनेछ । 

८९. िनप्रलतलनलध सवहतको संयकु्त अनगुमन टोि गठन गिी गाउँपालिकाको समग्र 
ववकास योिनाहरुको अनगुमन ि मूल्याङ्कन कायदिाई व्यवम्स्थत ि प्रभावकािी  
िनाइनेछ । 

सिुिा व्यवस्थापन  

९०. सूििा लनकायसंगको समतवय ि सहकायदमा “सिुम्ित प्रतापपिु” कायदक्रम अगालड 
िढाइनेछ।सामातय सिुिा व्यवस्थापन कायदका िालग नगि प्रहिी गठन ि परिचािन 
गरिनेछ।िागपुदाथद, धमु्रपान, मद्यपान ि मनोवद्धपक पदाथद सेवनिाई लनरु्सावहत गनद 
आवश्यक कायद अघी िढाइनेछ । इिाका प्रहिीको सहकायदमा गाँउपालिकामा नगि 
प्रहिीको दिितदी सृिना गिी नगि प्रहिी स्थापना गरिनेछ । 

िाविय ि अततिादवियसहयोग, सहकायद, समतवय ि सबितध ववस्ताि 

९१. गाउँपालिकाको समग्र ववकासिाई केतरमा िाखी िाविय ि अन्र्तिाविय स्तिमा 
पालिकाहरुसंग भगीनी सबितध ि सिकािी, गैिसिकािी संघ संस्था िीच संस्थागत सबितध 
ववस्ताि गरिनेछ । िाविय ि अततिादविय  सिकािी, गैिसिकािी संघ संस्थाको सहयोग 
लिने ठदने ि संस्थागत सबितध ववस्ताि गिी आलथदक तथा प्राववलधक सहयोग लिई सबितध 
ववस्ताि गने नीलत लिईनेछ । 
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९२. गाउँपालिकाको पयदटन, म्शिा, खेिकुद, स्वास्थय, संस्कृलत, कृवष िगायत एकीकृत 
ववकासमा अतय संघ संस्थासंगको सबितधिाई थप संस्थागत गिी समतवय ि सहकायद 
गरिनेछ ि ्यस्ता संस्थासंग प्राववलधक तथा सांस्कृलतक सहयोग आदान प्रदान गरिनेछ । 

सभाकासदस्यज्यूहरु 

अततिपालिका सहयोग, सहकायद, समतवय ि सबितध ववस्ताि 

९३. गाउँपालिकाको समग्र ववकासिाई केतरमा िाखी अततिपालिकाहरु िीच सहयोग 
लिने ठदने ि आलथदक तथा प्राववलधक सहयोग आदानप्रदान गिी संस्थागत सबितध ववस्ताि 
गरिनेछ ि यसका िागी संस्थागत संयतत्र ि कायादिय समेत स्थापना गरिनेछ । 

९४. “म्शिा, स्वास्थय, कृवष सवहतको समग्र ववकास, अि िच्नेछ प्रतापपिुिे नया ँ
इलतहास” भन्न ेसोचका साथ गाउँपालिकाको पयदटन,म्शिा, खेिकुद, स्वास्थय, संस्कृलत, कृवष, 

ववपद व्यवस्थापन, फोहोिमैिा व्यवस्थापन, एवककृत कानून लनमादण, प्राववलधक िनशम्क्त, 

दमकि, ववकास उपकिण, लनमादण उपकिण तथा एकीकृत ववकासमा अततिपालिकाहरु 
िीच समतवय ि सहकायद गरिनेछ ि संस्थागत रुपमा प्राववलधक तथा सांस्कृलतक सहयोग 
आदान प्रदान गरिनेछ। 

धन्यवाद 

 
    अध्यक्ष 

    उमेश चन्र यादव 
    प्रतापपुर गाउँपालिका 

 

प्रतापपिु गाउँपालिकाको आ. व.२०७९/८० को ििेट वत्तव्य 

यस सभाका सभा अध््ि ज्यू, सभाका सदस्य सम्चव ज्यू, गाउँसभाका सदस्य ज्यहुरु, 
सबपूणद कमदचािी लमत्रहरु,सिुिाकमीहरु, पत्रकाि लमत्रहरु  

१. आदिणीय गाँउपालिकाको १२औ ँ गाउँ सभाध्यि ज्य ु ,यस गरिमामय सभामा 
उपम्स्थत गाँउसभाका सबपणुद सभासदस्य ज्यहुरु यहाँहरु सिैिाई हाठददक अलभवादन 
गदै यस गरिमामय सभामा संघीय िोकताम्तत्रक गणततत्रामक शासन स्थावपत गने 
म्शिम्शिामा सहादत प्राप्त गने  सबपणद ज्ञात अज्ञात शवहदहरु प्रलत हाठददक श्रद्धासमुन 
प्रकट गनद चाहातछु ।साथै मिुकुको आलथदक सामाम्िक रुपाततिणका िालग 
नेतृ् वदायी  भलुमका लनवादह गने अग्रिहरु प्रलत सबमान व्यक्त गददछु।.यसै ववचमा 
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ठदवांगत हनुभुएका प्रतापपिु गाउँपालिकाका श्रदेय पवुद अध्यि िािकुमाि शमाद िपवुद 
सभा सदस्य पसु्पावती देवी चौधिी ि लमना चौधिी िगायत यस गाउँपालिकामा 
लिलभन्न कािणिे मृ् य भएका मतृकहरु प्रलत हाठददक श्रद्धाञ्जिी एवं परिवाि प्रलत 
समिेदना व्यक्त गददछु | 

 आदिणीय सभासदस्य ज्यहुरु, 

२. संघीय िोकताम्तत्रक गणततत्रा्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमिाट ठदगो शाम्तत, 

सशुासन, लिकास ि समवृद्धको आकाङ्गिा पिुा गनद नेपािको  संववधान, २०७२ 
अनसुाि गठठत िनतािे देख्न ि अनभुलुत गनद सक्ने  स्थानीय सिकािको रूपमा 
लनवादम्चत दोश्रो सिकाििािा ल्याइएको प्रथम िषदको ििेट तथा योिना पेश गदै 
गदाद संम्घयता झन ्झांलगदै गएको महससु भएको छ । 

३. नेपािको संलिधान, िाविय योिना आयोग,संघीय मालमिा तथा सामातय प्रशासन 
मतत्रािय,ववषयगत मतत्राियिाट प्राप्त लनदेशन,आिलधक योिना, लिलभन्न नीती तथा 
लनदेम्शकाहरु, िेत्रगत नीलत,िणनीलत तथा कायदयोिनाको अलधनमा िवह नेपािको 
संलिधानमा व्यिस्था भएको साझा तथा स्थानीय तहको एकि अलधकािको समु्च 
अनरुुप स्थानीय तहको योिना तथा ििेट तिुदमा ठदग्दशदन,२०७४ ि स्थानीय 
सिकाि सिािन  ऐनमा उल्िेम्खत प्रवक्रया अविबवन गिी यस गाउँपालिका लभत्र 
उपिब्ध श्रोत, साधन ि िमता  अनसुाि िम्स्त स्तििाट छनौट तथा 
प्राथलमवककिणमा पिेका योिना तथा कायदक्रमहरु यस गरिमामय सभामा  प्रस्ततु 
गनद पाउँदा गौिवाम्तवत महशसु गिेको छु।आ.ि.२०७९/८० को ििेट सँगै 
प्रतापपिु गाउँपालिकाको िालगआय ब्यय ववविण सवहतको आलथदक ऐन, २०७९ ि 
ववलनयोिन ऐन,२०७९ यस सभामा मैिे प्रस्ततु गिेको छु । 

४. िाज्यको आबदानी घटेसँगै गाउँपालिकािाई प्राप्त हनुे अनदुानमा पलन कमी आएको, 
गाउँपालिकाकोआततरिकआबदानी समेत घटेको ववषम परिम्स्थलतमा िनताका 
चाहानाहरु पिुागनेगरि ििेट व्यवस्थापन गनद चनुौलतपूणद भएको छ | िावषदक ििेट 
प्रतापपिु गाउँपालिकािे अििबवन गिेको नीलत तथा कायदक्रम कायादतवयन गने 
मह्वपूणद औिाि हो ।िनु नीलत तथा कायदकम सभाका अध््ि ज्यू िाट पेश भई 
पारित समेत भई सकेको छ | यसै सतदभदमा हाम्रो पवहिो गाउँ सभाको पवहिो 
िैठकिाट हाठददकताका साथ पारित भएकोिे सबपणुद सभाका सदस्यज्यूहरुिाई 
धतयवाद ठदन चाहतछु | सोवह नीलत तथा कायदकमको िाटोमा आ.वा २०७९/८० 
को ििेट लनदेम्शत छ  भने्न कुिामा मेिो ववश्वास छ । 
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आदिणीय सभासदस्य ज्यहुरु, 

५. “हामी सिैको साथदक प्रयास, प्रतापपिुको समग्र ववकास” भन्ने  मखु्य सोचिे यस 
प्रतापपिु गाउँपलिकाको ििेटको  ठदघदकालिन सोच िहेको छ | उक्त सोचिाई 
परिपूलतद गनद लनबन उदे्दश्य तथा प्राथलमकता तय गिेको छु ; 

क. कृवष उ्पादन ि उ्पादक्व ववृद्ध गरि कृवष उपिमा आ्मलनभदि िनाउँदै 
लनवादहमखुी कृवष प्रणािीिाई नाफामिुक, ठदगो एवं व्यवसावयक प्रणािीमा 
रुपाततिण गने । 

ख. सावदिलनक-संस्थागत ववद्याियको सिमता ववृद्ध गदै शैम्िक गणुस्तिमा गणुा्माक 
सधुाि गने । 

ग. स्वास्थय सेवािाई प्रभावकािी िनाउदै िैिाने ि उपिब्ध साधन, स्रोत, अवसि ि 
िमताको उच्चतम परिचािन गरि ववकासको गलतिाई लतब्रता ठदने। 

घ. आलथदक, भौलतक एवं सामाम्िक पूवादधाि ववकास माफद त सामाम्िक तयाय सवहतको 
समािवाद उतमखु अथदततत्रको लनमादण गने ।  

ङ. सावदिलनक सेवािाई थप सिि, सहि एवं प्रभावकािी िनाउँदै सशुासन कायम  
गने । 

च. ववपत ब्यवस्थापनिाइ प्रभावकािी िनाउने साथै वाताविण संििण ि स्वच्छ 
खानेपानी ,सिसफाइिाई प्रभावकािी िनाउने । 

छ. किका दिहरु कम गिाई िािस्वका दायिा फिावकिो िनाउने| 
आदिणीय सभासदस्य ज्यहुरु,  

 अिम नेपािको संववधानको धािा 230 को उपधािा (1) को अलधकाि ि स्थानीय 
सिकाि सिािन ऐन, 2074 को दफा ७1 को उपदफा (1) िमोम्िम प्रतापपिु 
गाउँपालिकको आलथदक वषद २०७९/८०को आय व्ययको ववविण प्रस्ततु गनद अनमुलत 
चाहतुछु । 

६. आलथदक वषद 207८/7९ मा िािस्वको िक्ष्य रु २ किोड भएकोमा चाि ुआलथदक 
वषदको आषाढ मसातत सबम िािस्व संकिन रु ७० िाख हनुे संशोलधत अनमुान 
िहेको छ । यो िकम कुि िक्ष्यको 35 प्रलतशत िहने आंकिन गरिएको छ । 

७. चाि ुआलथदक वषदमा ससतद  समपिुक ि ववषेश अनदुान सवहत चाि ुखचद तफद  रु 
45 किोड 13 िाख 62 हिाि 147 ि पूंिीगत खचद तफद  रु 31 किोड 91 
िाख 78 हिाि 803 ववलनयोिन भएकोमा आषाढ मसातत सबम ववलनयोम्ित 
ििेटको  ७५ प्रलतशत खचद हनुे संशोलधत अनमुान गरिएको छ । 
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८. आलथदक वषद २०७९/८० को िालग िािस्व पिामशद सलमलतको लसफारिसमा कुि 
रु २ किोड  को िक्ष्य िाम्खएको छ । आलथदक वषद २०७९/८० का िालग नेपाि 
सिकाििाट प्राप्त ििेट अम्ख्तयािी अनसुाि ववत्तीय समानीकिण अनदुान तफद  रु 
15 किोड 37 िाख, सशतद तफद  रु 26 किोड 90 िाख   ि िािस्व वाँडफाँड 
तफद  रु 10 किोड 59 िाख 91 हिाि  ि प्रदेश सिकाििाट ववत्तीय 
सामनीकिण अनदुान तफद  रु 86 िाख 12 हिाि सशतद तफद  रु 80 िाख, 
ववशेष अनदुान रु 60 िाख ि समपिुक अनदुान तफद  रु 99 िाख पचास हिाि 
प्राप्त हनुे िकम पेश गिेको छु । यसै चाि ुआलथदक वषदको ववषम परिम्स्थलतका 
कािण आषाढ मसातत सबम खचद हनु नसकी िाँकी िहन िाने मौज्दात िकम रु 9 
किोड  समेत गरि आलथदक वषद २०७९/८० को कुि ििेट रु 67 किोड 72 
िाख 41 हिाि हनुे अनमुान गिेको छु । 

९. आलथदक वषद २०७९/८० को ससतद, समपिुक ि ववषेश अनदुान वाहेक कुि 
अनमुालनत ििेट 38 किोड 42 िाख 91 हिाि मध्ये चाि ुखचद तफद  रु 18 
किोड 6 िाख 16 हिाि 770 िनु कुि ििेटको 47 प्रलतशत  ि पूमँ्िगत खचद 
तफद  रु 20 किोड 36 िाख 74 हिाि 230 िनु  कुि ििेटको 53 प्रलतशत  

ववलनयोिन गरिएको छ । 

क. आलथदक लिकास  

१०. “वकसानको उन्नलत, प्रतापपिुवासीको प्रगती ” भने्न मूि नािाका साथ कृवष िेत्रको 
ब्यवसायीकिणका माध्यमिाट कृवष उपिहरुको उ्पादन ि उ्पादक्व ववृद्ध गिी  
खाद्य तथा पोषण सिुिा, आ्मलनभदता ि लनयादत गनद सक्ने अवस्थामा पयुादउन 
प्राववलधक सेवा तथा उ्पादन सामाग्रीहरुको उपिब्धता सलुनम्श्चत गनद “कृषक 
परिचयपत्र (कृषक काडद)” िागू  गने  ि कृवष िेत्रमा ववद्यतुीकिण, लिउ लििन, 
कृवष उपकिण िगायतका ववलभन्न अनदुानको व्यवस्था गने ि “कृवष प्रयोगशािा 
लनमादण”का िालग उम्चत ििेट लिलनयोिन गिेको छु | 

११. कृवष उपि तथा कृवषितय उ्पादनमा आ्मलनभदिताका िालग उद्यमशीिताको 
प्रवधदनगनद मि, लिउ, कीटनाशक औषधीको उपिब्धता, उ्पाठदत िस्तकुो भण्डािण 
तथा प्रशोधन ि ििाि व्यवस्थामा सहिीकिण गनद ि लसचाई सवुवधा प्रवधदन 
गनदििेट ब्यवस्था गरिएको छ । 
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१२. प्रधानमतत्री कृवष आधलुनकीकिण परियोिना माफद त ब्यवसावयक कृवष उ्पादन 
केतर(पकेट) ववकास कायदक्रम प्रभावकािी रुपमा संचािन गनद संघीय सिकाििाट 
प्रभावकािी रुपमा कायादतवयन गने ब्यवस्था लमिाईने छ ि गाउँपालिकािाट 
कायदक्रममा प्रभावकारिता ल्याउन थप ििेट ब्यवस्था गरिएको छ । 

१३. भलुम ववकद किण गरि कृवष ि गैिकृवष भलुम छुट्टाइद कृवषिाइ व्यवम्स्थत गिाउनका 
िालग भलुम वलगदकिण गनद विेट ववलनयोिन गिेको छु ।  

१४. स्थानीयकच्चा पदाथदमा आधारित िघ ु तथा घिेि ु उद्यमहरुको प्रवद्धदन गनद 
सीपमिुक तालिमको व्यवस्था गिी उ्पाठदत वस्तहुरुको ििािीकिण सलुनम्श्चत हनु े
ब्यवस्था गनद ििेट ब्यवस्था गरिएको छ। 

१५. आलथदक रुपिे अलत ववपन्न श्रलमक तथा मिदिुिाई िोिगािी उपिब्ध गिाउन 
श्रममिुक प्रववधीको प्रयोग गिी कायादतवयनमा िोड ठदइने छ । प्रधानमतत्री 
िोिगाि कायदक्रम माफद त िोिगाि सेवा केतरमा समु्चकृत िेिोिगािहरुिाई 
िोिगािीको लसिदना गिाउन कायदक्रम ि ििेट ब्यवस्था गरिएको छ । 

१६. िघउुद्यम ववकास कायदक्रम माफद त नयाँ िघ ुउद्यमी सिृना गनद संघीय सिकािको  
सहयोगमा ििेट ब्यवस्था भएको छ । 

१७. व्यवसावयक पशपुािक कृषकिाई उ्पादन िढाउनको िालग याम्तत्रकिण, मेलसनिी 
औिाि िगायतका कृवष सामग्रीमा कृषकको तयूनिागत सहभालगतामा उपिब्ध 
गिाउन ििेट ब्यवस्था गरिएको छ ।  

१८. दीघदकािीन कृवष योिनािे अविबवन गिेका नीलतहरुका आधािमा खाद्यातय उख ुि 
व्यवसावयक तिकािी खेती, माछापािन, कुखिुापािन तथा पशपुािनको िालग नश्ल 
सधुाि तथा धान ि गहुँ वािीको पकेट िेत्रको रुपमा ववकास गनद संघीय ि प्रदेश 
सिकािको समेत सहयोगमा गाउँपालिकािे प्राथलमकता ठदन े नीलत िहेको ि 
गाउँपालिकािे ्यस्ता कायदिाई प्राथलमकता ठदनै िाने गिी ववलभन्न कायदक्रम माफद त 
ििेट ब्यवस्था गरिएको छ । 

१९. कृषक समेतको साझेदािीमा संघ,प्रदेश समेतको सहयोगमा तिकािी तथा 
फिफुिको संििणको िालग शीतभण्डािको लनमाणदको िालग ििेट लिलनयोिन 
भएकोछ । 

२०. यस गाउँपालिका िेत्रमा उद्योग, व्यवसाय ि व्यापाि संचािनमा  गाउँपालिकािे 
सहयोगी ि समतवयकािी भलूमका लनभाउने छ । िोिगाि सेवा केतरमा सूम्चकृत 
िेिोिगािहरुिाई लनिी िेत्रिाट समेत िोिगािीको अवसि ठदन ु पने छ 
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गाउँपालिकाको मातयता ि नीलत अनसुाि गाउँपालिका लभत्रका िेिोिगाि यवुाहरु 
यस पालिकामा  संचालित उद्योगहरुिाट िोिगािीको अवसि पाउने ववश्वास गरिएको 
छ । 

२१. कृलतम गभदधान, वणदशंकि पश ुउ्पादनमा िोड ठदने नीलत अनरुुप कृलतम गभदधान, 
नश्ल शधुाि ि भ्याम्क्सनेशका िालग विेट ववलनयोिन गिेको छु ।  

 मालथका कायदक्रम संचिन गनद आलथदक ववकासको िेत्रमा गाउँपालिका स्तिीय ि 
वडा स्तिीय योिना तथा कायदक्रम गिी रु.४ किोड 61 िाख 15 हिाि  मात्र 
ववलनयोिन गरिएको छ  ्यसिाहेक संघीय सिकाकि ि प्रदेश सिकािका योिना 
तथा कायदक्रमहरु समेत थप हनुे हदुा धेिै िनता िाभाम्तवत हनुे ववश्वास गरिएको 
छ । 

ख. सामाम्िक ववकास 

२६ “गणुस्तिीय म्शिा, प्रतापपिुको प्रलतिद्धता″ भने्न मिु धेय सवहत सिै 
िाििालिकािाइ ववद्याियमा अलनवायद पठाउँ,लसकाउँ ि टीकाउँ भने्न अलभयान सवहत 
सामदुावयक, धालमदक ववद्याियहरूमा भौलतक पवुादधाि ववकास संगै गणुस्तिीयता 
अलभिदृ्धी गनद लिलभन्नकायदक्रमहरु माफद त ििेट ब्यवस्था गरिएको छ । 

२७  प्रतापपिु गाउँपालिकालभत्रका सवै सामदुावयक ववद्याियहरुमा अङ्ग्ग्रमे्ि माध्यमवाट 
पढाउने व्यवस्था अलभयानका रुपमा ल्याइने छ ।लिद्याियमा गणुस्तिीय म्शिा 
प्रदान गनद अपगु शैम्िक िनशम्क्त परिपलूतद गनद “अध्यि शैम्िक िेिोिगाि 
सबिोधन कायदक्रम″ माफद त ििेट ववलनयोिन गिेको छु । 

२८  सामदुावयक ववधाियिाट किा १२ उलत्रणद गिेका छात्राहरुिाइ लनशलु्क साइकि 
ववतिण गने नीलत अनरुुप लनशलु्क साइकि ववतिणका िालग ििेट ववलनयोिन 
गिेको छु ि ववद्याियिाई एकरुपता कायम गनद एकै वकलसमको िंगिोगन, 
कािोपाटी ववस्थापन, छात्रवमृ्त्त प्रदान गनद, िनशम्क्तको तालिम िगायतका 
शीषदकमा आवश्यक ििेट लिलनयोिन गिेको छु ।   

२९ म्िल्िा खेिकूद ववकास सलमलत एवम ् खेिकूद ववकाससंग सबिम्तधत 
संघसंस्थाहरुसंग समतवय ि सहकायद गिी खेिकूद ववकासका िालग खेिकूद 
कायदक्रम सिािन, खेि मैदान लनमादण, सामाग्री ववतिण एवम ् िाविय तथा िेत्रीय 
स्तिमा संचालित प्रलतयोलगतामा सहभागी हनुे खेिाडीहरुिाई प्रो्साहन गने नीलत 
अनसुाि लिलभन्न कायदक्रम अनसुाि ििेट ब्यवस्था गरिएको छ । 
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३० संघीय ि प्रदेश सिकािको सहयोगमा प्रतापपिु ८ को िेतामा वहउुदे्दशीय खेि 
ग्रामको ववकास गरिने छ । प्र्येक वडाहरुमा क्रमशः खेिमैदान लनमाणद गरिने  

छ । ्यसको िालग समपिुक कोषमा ििेट ब्यवस्था गरिएको छ । 

३१ नेपाि सिकािको नीलत अनसुाि अ्यावश्क स्वास्थय सेवाको पहुँच एवं गणुस्तिीय 
सेवा प्रवाहका िालग स्वास्थय सेवा पूवादधाि ववकास ि लनशलु्क औषधी ववतिण 
प्रणािीिाई थप व्यवम्स्थत गदै िलगने छ।अ्यावस्यक औषधीको ब्यवस्थापनका 
िालग ििेट ब्यवस्था गरिएको छ  ।  

३२ गाउँपालिकािे आफनै एबििेुतस सेवा संचािन गनद, स्वास्थय भवन तथा अस्पताि 
लनमादण, आयवेुद म्चवक्सा ि स्वास्थय प्रयोगशािा िगायतका म्शषदकमा ििेट 
ब्यवस्था गरिएको छ । 

३३ अस्पताि, स्वास्थय चौकी तथा स्वास्थय एकाईिाट प्रदान गरिने खोप सेवा, सिुम्ित 
मातृ् व तथा प्रिनन स्वास्थय, पोषण िगायतका िनस्वास्थय सेवाहरु ि उपचािा्मक 
सेवाको िालग आवश्यक औषलध, उपकिण तथा स्वास्थय सामाग्रीको अभाव हनु 
नठदन ििेट व्यवस्था गरिएको छ । 

३४ खोप, सिुम्ित मातृ् व , प्रिनन स्वास्थय, पोषण िस्ता िनस्वास्थयसँग सबिम्तधत 
आधािभतु सेवा सवुवधािाई प्रभावकािी िनाउन मवहिा स्वास्थय स्वयंसेववकािाई 
उ्प्ररित गिाई उम्चतरुपमा  परिचािन गने गिी मालसक रुपमा यातायात खचद 
उपिब्ध गिाउने ब्यवस्थािाई लनिततिता ठदईएको छ ि मवहिा स्वमसेववका 
कल्याणकोष स्थापनाका िालग रु.१० िाख लिलनयोिन गिेको छु। 

३५ प्रिनन स्वास्थयमा पहुँच अलभिवृद्ध गनद प्रसतुी गहृ लनमादण ि संचािनिाई ब्यवम्स्थत 
ि प्रभावकािी िनाईने छ । आमा ि म्शशकुो स्वास्थयिाई ध्यान िाम्ख प्रतापपिु 
गाउँपालिका लभत्र स्थायी िसोिास भएका  सु् केिी मवहिािाई उपाध्यि सु् केिी 
प्रो्साहन कायदक्रम संचािन गिी पोषण सामाग्री उपिब्ध गिाउनििेट ब्यवस्था 
गरिएको छ  । 

३६ अपाङ्गताको प्रकृलत अनरुुप आय आिदनको िालग तालिम तथा सवुवधािनक समाग्री 
ववतिणको ब्यवस्था लमिाउन ििेट ववलनयोिन गरिएको छ । ।  

३७ िैकहरु संगको समतवय ि सहकायदमा सामाम्िक सिुिा भत्तािाई िैंक माफद त अझ 
सिि ि लछटो तरिकािे भकु्तानी गने ब्यवस्था लमिाइने छ । 

३८ छुवाछुत मकु्त समाि लनमादण ि िातीय ववभेद ममु्क्त,मवहिा ववरुद्ध हनुे सवै 
प्रकािका वहंसा, ववभेद ि ववहष्किण अत्यका िालग िैंलगक समानता तथा मवहिा 
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सशम्क्तकिणमा सहयोग पगु्ने कायदक्रम संचािन गरिने छ ।समािमा व्याप्त िैंलगक 
भेदभाव तयलुनकिण एवम ् मवहिा सशम्क्तकिणिाई सबिोधन गनद, दलित वगदको 
उ्थान तथा ववकास ि आय आिदनमा टेवा पिुाउन, सिै वकलसमका वपछलडएका 
वगदको आय आिदन, सीप ववकास िस्ता प्र्यि फाईदा पगु्ने कायदक्रमहरु संचािन 
गनदि सीमाततकृत ववपन्न तथा अलत गिीवहरुका िालग आय आिदन सबितधी 
सीपमिुक कायदक्रमको िालग ववलभन्न लसपमूिक ि आयआिदन कायदमा ििेट 
ववलनयोिन गरिएको छ । 

३९ सवै वडा तथा टोिहरुिाई िािमैत्री घोषणा गदै वािमैत्री गाउँपालिका घोषणा गनद 
िािमैत्री स्थानीय शासनका िालग ििेट ववलनयोिन गिेको छु। 

४० यवुाहरुमा उद्यमशीिता, सिृनशीिता एवम ् सकािा्मक सोचको ववकास गने 
अलभप्रायका साथ सोही अनरुुपका सीप ि िमता अलभववृद्ध गनद ििेष्ठ नागरिकहरुको 
आधािभतु अलधकािको संििण गदै उनीहरुको िालग सबमानिनक तथा 
सततवुष्टपूवदक िीवनयापनका आवश्यक कायदक्रम कावादतयन गनदका िालग ििेट 
ब्यवस्था गरिएको छ । 

 उपिोक्त िमोम्िमका कायदक्रम संचािन गनद सामाम्िक  ववकासको िेत्रमा 
गाउँपालिका स्तिीय ि वडा स्तिीय योिना तथा कायदक्रम गिी रु.6 किोड 91 

िाख 72 हिाि मात्र ववलनयोिन गरिएको छ । ्यसिाहेक संघीय सिकाकि ि 
प्रदेश सिकािका योिना तथा कायदक्रमहरु समेत थप हनुे हदुा  धेिै िनता 
िाभाम्तवत हनुे ववश्वास गरिएको छ।  

ग. पवुादधाि ववकास  

४१ गाउँपालिकाको भवन लनमाणदका िालग गाउँपालिकािाट ििेट ववलनयोिन गरिएको 
छ ि म्िल्िा समतवय सलमलत, संघीय एवं प्रदेश सिकाििाट प्राप्त हनुे अनदुान 
समेतिाट गाउँपालिकाको प्रशासकीय  भवन लनमादणि वडा कायादिय भवन लनमादणमा 
पयादप्त ििेटको ब्यवस्था लमिाइएको छ ि सूचना प्रववलध, ढि नािा लनमादण, 
स्वास्थय भवन, खोप केतर, अस्पताि िगायतमा ििेट थप गिेको छु । 

४२ गाउँपालिका िेत्रलभत्र सडक संिाि लनमादणका िालग सडक गरुुयोिना तयाि गिी 
वडा नं. १ देम्ख ९ सबम सम्ििै पगु्ने गिी प्रतापपिु चक्रपथ (रिंगिोड) लनमादणका 
िालग ििेट ववलनयोिन गरिएको छ। 

४३ संघीय सिकाि ि प्रदेश सिकािको साझेदािीमा ठूिा योिनाहरु संचािन गने 
गाउँपालिकाको नीलत अनसुाि प्रदेश  सिकाििाट समपिुक अनदुानमा प्राप्त वडा न 
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५ ि ८ को वडा कायादिय लनमादणमा १ किोड ५० िाख िकममा 
आ.ि.2078/79 मा सबपन्न नभएकोिे गाउँपालिकािाट समपिुक ििेट 
ववलनयोिन गरिएको छ । साथै प्रदेश सिकाििाट प्राप्त हनुे समपिुक अनदुानको 
िालग गाउँपालिकािाट समपिुक कोषको ब्यवस्था गरिएको छ । 

४४ घि िाि वववहन अलत ववपन्न परिवाििाई आवास लनमादणमा सहयोग गनद  प्रदेश तथा 
संघीय सिकाििाट ििेट ववलनयोिन गरिएको छ । 

४५ ममदत सबभाि कोषको व्यवस्था गिी मौसम तथा अतय गलतववधीिाट ियीकिण हनुे 
पूवादधाि तथा ग्रामीण सडकहरुको  ममदतसबभाि गने ब्यवस्थाको िालग ममदत 
सबभाि कोषको ब्यवस्था गरिएको छ । 

 मालथ उल्िेम्खत पूवादधाि ववकासको िेत्रमा गाउँपालिका स्तिीय ि वडा स्तिीय 
योिना तथा कायदक्रम गिी रु.11 किोड 52 िाख 87 हिाि मात्र ववलनयोिन 
गरिएको छ । ्यसिाहेक संघीय सिकाकि ि प्रदेश सिकािका योिना तथा 
कायदक्रमहरु समेत थप हनुे हदुा  धेिै िनता िाभाम्तवत हनुे ववश्वास गरिएको छ ।  

घ.वाताविण तथा ववपद व्यवस्थापन  

६२. ववपदहरुको िोकथाम तथा तयूनीकिणको िालग पवूदतयािी प्रलतकायद ि पनुिादभका 
कायदक्रम संचािन गनद स्थानीय ववपद व्यवस्थापन  कोषमा आवश्यक ििेटको 
व्यवस्थापन गिी प्रभावकािी रुपमा ववपदको ब्यवस्थापन गनद ववपद ब्यवस्थापन 
कोषमा रु ५० िाख िकम ब्यवस्था गरिएको छ । 

६३. नदीितय पदाथदको उपभोग गदाद आवश्यकता अनसुाि IEE  ि EIA गिाई 
मापदण्डको परिपािना गने गिाउने नीलत अनरुुप ििेट ब्यवस्था गरिएको छ । 

६४. पूणद सिसफाइको कायदक्रम आिबभ गिी आवश्यक सावदिलनक स्थानहरुमा 
समदुायिे संचािन ि संििणको म्िबमा लिने गिीसावदिलनक शौचाियको लनमादण 
गने नीलत अनसुाि ििेट ववलनयोिन गरिएको छ । 

ङ. सशुासन तथा अतति सबिम्तधत िते्र  

६५. अततिपालिका समतवयमा सावदिलनक सेवाको व्यवस्थापन तथा संचािन गनद लछमेकी 
न.पा. तथा गा.पा.हरुसंग साथै प्रदेश ि केतरहरुसंग समतवय गिी आवश्यक 
कायदक्रम अगाडी िढाइने नीलत अनसुाि ििेट ववलनयोिन गरिएको छ । 

६६. अनु् पादक खचदहरु कटौती गने नीती अविबिन गरिने छ । खरिद प्रकृयािाई 
पािदशी,प्रलतसपधी एवं लमतब्ययी िनाईने छ । 
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६७. समयमा कि लतिौं गाउँपालिकाको ववकासमा सहभभालग िनौं भने्न कुिा सिै 
किदातािाई िझुाउन किदता म्शिा, कि सप्ताह िस्ता चेतनामूिक कायदक्रम 
संचािन गरिने छ । 

६८. प्राकृलतक श्रोत तथा नदीितय पदाथदहरुको उम्चत व्यवस्थापनगिी आततरिक िािस्व 
िढाउन े  तथा किका दायिाहरु िढाई  गाँपालिकाको आय श्रोत िवृद्धका गदै 
िैिाने नीलत अनसुिण गरिने छ । 

६९. तयावयक कायदिाई ब्यवम्स्थत एवम ् ववश्वासयोग्य, पािदशी िनाउदै िलगने छ । 
मेिलमिापकको माध्यमिाट समािमा सामाम्िक सवहष्णतुा िढाउने ववषयिाई िोड 
ठदइने  नीलत अनसुाि ििेट ववलनयोिन गरिएको छ । 

७०. सावदिलनक पिीिण, सामाम्िक पिीिण ि सावदिलनक सनुवुाई िस्ता कृयाकिापको 
माध्यमिाट पािदम्शदता अलभिवृद्ध गदै िलगने छ ि सोको िालग ििेट ववलनयोिन 
गरिएको छ । 

७१. सूचनापाटी सिािन तथा गाउँपालिकाको पाश्र्वम्चत्र प्रकाशन िगायतका सूचना 
सामाग्रीहरुको प्रकाशन तथा ववतिण गनद, योिना, म्ितसी िगायतको क्रमशः 
स्टवेयि माफद त ब्यवस्थापन गने, आवश्यक स्थानहरुमा लस.लस वट.लभ क्यामिा 
िडान गने, संचाि माध्यमिाट ववद्यतुीय लसकाई ि गाउँपालिकका, वडा कायादिय, 
ववद्याियहरु स्वास्थय संस्थाहरुमा क्रमशः ईतटिनेट सवुवधाको ब्यवस्थापन गनद 
ििेट ववलनयोिन गरिएको छ । 

७२. कायादिय संचािन खचद औचम््यका आधािमा  लमतव्यवयता ि पािदशीता कायम 
गिी गरिने छ । उपभोक्ता सलमलतको िमता अलभिवृद्ध गने ि टोिववकास संस्था 
गठन गने नीलत अनसुाि ििेट ववलनयोिन गरिएको छ । 

७३. आततरिक िेखा लनयतत्रण प्रणािी  अििबवन गदै आततरिक तथा अम्ततम िेखा 
पिीिण समयमै सबपन्न गिाउदै िेरुि ुफर्छ्यौट कायदिाइ प्राथलमकता ठदइने छ । 

७४. सशुासनयकु्त संिचनाको रूपमा गाउंपालिकािाई स्थावपत गरिने छ ।“सशुासनमा 
अलभववृद्ध, प्रतापपिुको सबिवृद्ध” िाई सफि पानद गाउँपालिकामा सेवा प्रवाहको 
समग्र पवक्रया सवहतको नागरिक वडापत्र पमु्स्तका प्रकाशन गिी सिै नागरिकहरुको 
हातहातमा नागरिक वडापत्र ववतिण गनद ििेटको व्यवस्था गरिएको छ| 

ससुासन तथा अतति सबितधीत िते्रमा रु 3 किोड 61 िाख 17 हिाि  ववलनयोिन 
गरिएको छ | 
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कायादिय सतचािन तथा प्रशासलनक िते्र  

 प्रतापपिु गाँउपालिकाको िागी आगामी आ.ि.मा प्रसाशलनक खचद तथा कायादिय 
सतचािनमा आउन नसक्न ेमािसमानको  खिीद घटाउदै िैिानेछ ।संघीय सिकाििाट 
आ.ि.2079/080 मा कमदचािीको पारिश्रलमक िवृद्ध भएको साथै इतधन िगायत अतय 
सामग्रीको मलु्यववृद्ध भएको कािणिे प्रशासलनक खचद िवृद्ध हनुे देम्खएको छ तसदथ यी 
सबपणुद कायादियको खचद व्यवस्थापन गनद गाउँपालिकातथा वडा कायादियहरुका िागी 
एकमषु्ट रु.११ किोड ििेट लिलनयोिन गिेको छु | 
गाउँपालिकािाट िाडफाँड हनुे िकमको िते्रगत व्यव अनमुान  
क्र.स. लिषय िेत्र  प्रलतशत ववलनयोम्ित िकम  

१ आलथदक लिकास १२% ४ किोड 61 िाख १५ हिाि  

२ सामाम्िक लिकास १८% ६ किोड ९१ िाख ७२ हिाि  

३ पवुादधाि लिकास ३०% ११ किोड ५२ िाख ८७ हिाि  

४ शसुासन अततगतद सबिम्तधत १०% ३ किोड 61 िाख १७ हिाि  

५ 

वाताविण तथा ववपद 
व्यवस्थापन २% ७६ िाख  

६ 

कायादिय सतचािन तथा चाि ु
खचद २८% ११ किोड  

िबमा  ३८ किोड ४२ िाख ९१ हिाि  
आदिणीय सभाका सदस्यज्यू , 
म आ.ि.2079/80 को िालग लिलनयोिन भएको िकम रु. 38 किोड 42 िाख 91 
हिािको ििेट िकमका योिनाहरु  तथा आयेिनाहरु ि कायदक्रममा ववलनयोिन गरिएको 
िकम अनसुमु्चमा िहेको कुिा िानकािी गिाउन चाहतछु | 
सभाध्यि महोदय, 

 म दशौं गाउँ सभािाट स्वीकृत भएका कायदक्रम तथा आयोिनाहरु लनवादचन 
िगायतका कािणिाट प्रभाववत िहेको हदुाँ गाउँ कायदपालिकािाट संसोधन भएका 
कायदक्रम तथा आयोिना संशोधन तथा अनमुोदनका िालग पेश गददछु ।  

 यस ििेट िक्तव्यमा सिै लिषय िेत्र समािेस भएका छन, हाम्रो आय 
श्रोतकोपयादप्तताको कमीिे सिै योिना तथा कायदक्रम समािेस गनद नसकेपलन आगामी 
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वषदहरुमा क्रमश समािेश गदै िाने छौं | यसििेटमा समािेश नभएका ििेट अंक ि 
यसमा लिलनयोिन भएको लिस्ततृ रुप उल्िेख नगरिएको हुँदा ििेटको योिना ि 
कायदक्रम तथा आय ब्ययको ववस्ततृ ववविण अनसूुचीहरूमा ि ववलनयोिन ववधेयकमा 
समावेश गरिएको छ।िािस्व तथा किका दिहरूको ववस्ततृ ववविण आलथदक ऐनमा 
समािेश गरिएको छ ।अतय सेवा सलुिधा िगायत लिलभन्न ववषयका ििेट िकमहरु हाम्र ै
पालिकाको नीलतगत लनणदयमा समािेश भएकािेयी सिै िाई यसैको अंग मानेको छु | 
 ििेटमा ब्यवस्था गरिएका योिना तथा कायदक्रमहरू उदे्दश्य अनरुूप कायादतवयन 
गिी  “हामी सिैको साथदक प्रयास, प्रतापपिुको समग्र ववकास” िाई सकाि िनाउन हाम्रा 
सबपूणद सभाका सदस्यहरू िाग्न ु हनुे छ । यसमा िाि सेवक कमदचािीहरू सदा झै 
खवटन ुहनुे छ भने्न अपिेा सवहत आम प्रतापपिु गाउंपालिकािासी नागरिकहरु,िािनीलतक 
दि,िवुद्धिीवी समाि सेवीहरूिाट सहयोगको अपेिा िाख्दछु । 

अत्यमा यस गाउँपालिकािे ठदघदकालिन सोच, उदेश्य, प्राथलमकताका साथ अम्घ सािेको 
िावषदक ििेटको कायादतवयनिाट यस गाउँपालिकािाइद समदृ्ध िनाउन योगदान पिुाउने 
कुिामा ववश्वास िाख्दै िावषदक ििेट तिुदमा गनद सहयोग पयुादउनहुनुे सबपणुद, सभाका 
सदस्यज्यूहरू, ववषयगत सलमलतका पदालधकािीहरू, िमु्ध्दम्िवव, समािसेवी, म्शिक, 
िािसेवक कमदचािीहरू िगायत सिैिाइद हाठददक धतयवाद ठददै ििेट तथा कायदक्रमको 
सफि कायादतवयन गिी यस गाउँपालिकािाई समदृ्ध िनाउन सिैको साथ,सहयोग ि 
सहकायदको आशा ि ववश्वासका साथ  ववदा माग्दछु ।  

धतयवाद, िय प्रतापपिु । 

मान कुमािी चौधिी 
उपाध््ि, प्रतापपिु गाउँपालिका 
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आलथदक ऐन, २०७९ 
प्रस्तावना: प्रतापपिु गाँउपालिकाको आलथदक वषद २०७९/८०  को अथद सबितधी 
प्रस्ताविाई कायादतवयन गनदको लनलमत्त स्थानीय कि तथा शलु्क संकिन गने, छुट ठदने 
तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनद वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संववधानको 
धािा २२८ को उपधािा (२) िमोम्िम प्रतापपिु गाँउसभािे यो ऐन िनाईएको छ । 

१. संम्िप्त नाम ि प्रािबभ:- 

१. यस ऐनको नाम प्रतापपिु गाँउपालिकाको आलथदक ऐन, २०७९ िहेकोछ। 

२. यो ऐन२०७९साि श्रावण १ गते देम्ख प्रतापपिु गाउँपालिका िेत्रमा िागू  
हनुेछ । 

२. सबपलत कि :- 

१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यम्क्त वा संस्थाको स्वालम्वमा िहेको भ-ूउपयोग वगीकिण 
अनसुाि घि ि घि िग्गामा सबपत्ती कि िगाइने छ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम सबपम्त्त कि िगाउदा घि ि सो घििे चचेको िग्गामा सबपत्ती कि 
िगाई िाँकी िग्गा ि घि नभएको अतय िग्गामा भमुीकि (मािपोत) िगाइनछे । 

स्पष्टीकिण : उपदफा २ प्रयोिनको िागी घििे चचेको िग्गा भन्नािे घििे ओगटेको िग्गाको 
िेत्रफि ि अलधकतम सो िेत्रफि ििाििको थप िग्गा सबम सबझन ुपददछ । 

३. उपदफा (१) िमोम्िम िगाइने सबपम्त्त किको दि अनसूुची १ मा उल्िेख भएिमोम्िम  
हनुेछ । 

४. सबपम्त्त कि असिु गदाद प्रतापपिु गाँउपालिकािे ववलभन्न प्रकृलतका सेवाहरु प्रदान गिे िापत 
थप १० प्रलतशत िकम अतय दस्तिु लिईनेछ । 

३. भलूम कि(मािपोत):- 

१. प्रतापपिु गाँउपालिका िेत्रलभत्रको िग्गामा भ-ूउपयोग वगीकिण अनसुाि ्यस्तो िग्गाको 
उपयोगको आधािमा भलुमकि (मािपोत) िगाइने छ ति सबपम्त्तकि िगाइएको अवस्थामा 
भलूमकि(मािपोत) िगाईने छैन । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम िगाईने भलुमकि (मािपोत) किको दि अनसूुची २ मा उल्िेख 
भएिमोम्िम  हनुछे। 

३. यस दफा िमोम्िम भलुमकि िगाउँदा िग्गाको उपयोग, िग्गाको उ्पादनशीि उपयोगको 
अवस्था, िग्गाको मलु्यांकन ि वलगदकिण समेतिाई ध्यानमा िाखी गाउँ कायदपालिकािे 
आवश्यक कायदववलध िनाई िाग ुगनद सक्नेछ । 

४. गाउँपालिका िेत्रलभत्रको गत ववगतको िाँकी िक्यौता अनसूुची ३ िमोम्िम मािपोत असूि 
उपि गरिनेछ। 
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४. घि िग्गा िहाि कि:- 

१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र िहेका घि, पसि, ग्यािेि, गोदाम, छहिा, सेड(छ्पि), कािखाना, िग्गा 
वा पोखिी पूिै वा आंम्शक तवििे िहािमा ठदएकोमा ्यस्तो िहाि िकममा िहाि कि 
िगाइन ेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम िगाईने घि िग्गा वहाि किको दि अनसूुची ४ मा उल्िेख 
भएिमोम्िम हनुछे । 

३. उपदफा (१) िमोम्िम िगाईने िहाि िकम लनधादिण गनदको िालग गाउँपालिकािे घि 
िग्गा िहेको स्थान तथा संिचनाको प्रकािको आधािमा तयूनतम िहाि मूल्य तोकी सोही 
आधािमा िहाि िकम लनधादिण गिी कि लिन सक्नेछ 

४. यस दफा िमोम्िमको कि उठाउनका िालग गाउँ कायदपालिकािे कायदववलध िनाई िाग ु
गनद सक्नेछ । 

५. व्यवसाय कि:- 

१.  गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापाि,  व्यवसाय वा सेवामा व्यवसाय कि िगाइने ि असूि उपि 
गरिनेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम ब्यापाि, व्यवसाय तथा सेवा संचािन गनद चाहने व्यम्क्त वा 
संस्थािाइद व्यवसाय दताद गिी व्यवसाय दताद प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ ।दताद प्रमाण पत्र 
प्राप्त ब्यवसायीहरुिे वावषदक रुपमा ब्यवसाय कि चकु्ता गिी ब्यवसाय नववकिण गनुद  
पनेछ । 

३. उपदफा (२) िमोम्िम प्रदान गरिने व्यवसाय इिाित दस्तिुको दि ब्यापाि, ब्यवसाय तथा 
सेवा संचािन गनद िाग्ने िगानीको आधािमा अनसूुची ५ मा तोवकए िमोम्िम हनुछे । 

४. उपदफा (२) िमोम्िमको इिाित ववना गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुन ैपलन ब्यापाि, ब्यवसाय 
तथा सेवा संचािन गनद पाईने छैन ।  

५. उपदफा (२) िमोम्िम लिइने व्यवसाय किको दि अनसूुची ६ मा तोवकए िमोम्िम  
हनुेछ । 

६. यस दफा िमोम्िमको कि उठाउनका िालग गाउँ कायदपालिकािे कायदववलध िनाई िाग ु
गनद सक्नेछ । 

६. िलडिटुी, कवाडी ि िीवितत ुकि: 
१. गाँउपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्यम्क्त वा संस्थािे ऊन, खोटो, िलडिटुी, वनकस, कवाडी माि ि 

प्रचलित कानूनिे लनषेध गरिएको िीवितत ुवाहेकका अतय मतृ वा मारिएका िीविततकुो 
हाड, लसङ, ्वाखँ, छािा िस्ता िस्तकुो व्यवसावयक कािोवाि गिे वापत अनसूची ७ 
िमोम्िमि लडिटुी, कवाडी तथा िीवितत ुकि िगाइन  ि असूि उपि गरिनेछ । 
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स्पष्टीकिण: यस दफाको प्रयोिनको िालग कािोवाि भन्नािे ववके्रतािे िािी गिेको ववि वा 
वीिक वा िेनदेन भएको िलनने प्रमाणिाई सबझन ुपददछ ।गाउँपालिकािे कि िगाउँदा 
कािोवाि िकमको लनम्श्चत प्रलतशतका दििे िगाउनछे 

२. उपदफा (१) िमोम्िमका वस्तकुो ब्यवसावयक कािोवाि गने ब्यक्ती वा संस्थािाई 
गाउपालिकािे ब्यवसाय इिाित ठददा कि िझुाउने शतद ि ववलध समते तोकी  इिाित 
ठदनेछ। 

७. सवािी साधन कि: 
१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र सचँािन हनुे सवािी साधनिाई गाउँपालिकािे सवािी साधन दताद गिी 

कििगाउन सक्नेछ ि यस गा.पा.लभत्र ्यस्ता सवािी साधन प्रयोग गदाद िसेवा लिंदा ठदंदा 
दताद अलनवायद हनु े छ  िसो प्रयोिनको िालग आवश्यता अनसुाि कायदववलध समेत गाउँ 
कायदपालिकािे िनाई िागू गनद सक्नेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम गाउँपालिकािे िगाउने भनी तोवकएका सवािी साधनहरुको दताद, 
नवीकिण ि सवािी साधन किको दि अनसूुची ८ िमोम्िम हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कि: 
१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापन,प्रचािप्रसाि आठदका िालग िाख्न ठदने साइनिोडद, 

ग्िोिोडद, स्टि आठदमा अनसूुची ९ िमोम्िम ववज्ञापन कि िगाइने ि असूि उपि 
गरिनेछ। 

२. उपदफा (१) िमोम्िमको कि उठाउनका िालग आवश्यक पने कायदववधी गाउँ 
कायदपालिकािे स्वीकृत गिी िाग ुगनद सक्नेछ। 

३. यस दफा िमोम्िम गाउँपालिकािे उठाएको ववज्ञापन कि िापतको िकम प्रचलित 
संघीय ि प्रदेश कानून िमोम्िम सबिम्तधत प्रदेशसंग िाँडफाँड गरिनेछ। 

४. लिज्ञापन कि ब्यिम्स्थत तथा लनयमन गनद लनबन िमोम्िमको नीलत अपनाइनेछ । 

क. कुनैपलन प्रकािका लिज्ञापन गदाद गाउँपालिकािाट पूवद स्वीकृलत लिएि मात्र 
गनुदपनेछ। 

ख. नेपाि सिकािको नीलत िमोम्िम सादवदिलनक स्थिमा ववज्ञापन गनदितदेि गिेका 
मादकपदाथद, सतुीितय पदाथद िस्ता वस्तहुरुको ववज्ञापन गनद पाईन छैन।  

ग.  नेपाि सिकािका तफद िाट हनुे िनचेतनामूिक सूचना तथा प्रचािप्रसाि सामग्रीहरुमा 
ववज्ञापन कि लिईन ेछैन | व्यापाि, व्यवसाय वा कायादिय िहेको स्थानको परिचय 
पाटीका हकमा िढीमा ५ वफट िबवाइ ि ३ वफट चौडादई भएको परिचय पाटीको 
कि लिईने छैन।तोवकएको साइि भतदा वढीको परिचय पाटी िाख्न पाइन छैन । 
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घ.  स्वीकृती नै नलिई िाम्खएका ववज्ञापन सामाग्री हटाउने सवकने छ ।यदी स्वीकृती 
ठदन उपयकु्त ठालनएमा िाग्ने किको शतप्रलतशत ििािि िरिवाना लिई गाउँ 
कायदपालिकािे स्वीकृती ठदन सवकनेछ ।  

ङ.  ववज्ञापन गने संस्था वा व्यम्क्तिे स्वीकृत समयावधी समाप्त भएपलछ ववज्ञापन गने 
संस्था वाव्यम्क्तिे लिज्ञापन सामाग्री स्वयम तरुुतत हटाउनपुनेछ।अतयथा गा.पा.िे 
हटादई िफत गनेछ ।  

 

९. मनोिञ्जन कि: 
१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र संचालित लसनेमाहि, सांस्कृलतक प्रदशदनहि, लथयटि सङ्गीत, 

मनोञ्जन प्रदशदनस्थि, िादू, सकद स, चटक िस्ता मनोिञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश 
कानूनिे तोके िमोम्िम मनोिञ्जन कि िगाई असि ुउपि गरिनेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम गाउँपालिको उठाएको मनोिञ्जन कि िापतको िकम प्रदेश 
कानून िमोम्िम सबिम्तधत प्रदेशसंग िाँडफाँड गरिनेछ । 

१०. िहाि लिटौिी शलु्क: 
१. गाउँपालिकािे आफुिे लनमादण, िेखदेख वा संचािन गिेका देहाय िमोम्िमका 

सबपम्त्तहरुमा गाँउपालिकािे तोके िमोम्िमको दिमा वहाि ववटौिी शलु्क िगाउन 
ि उठाउन सक्नेछ। 

क)  आफुिे लनमादण गिेका वा आफ्नो स्वालम्वमा िहेका भवन, िग्गा वा अतय  
सबपम्त्त |  

ख)  आफ्नो िेखदेखमा िहेको सावदिलनक स्थि, ऐिानी िग्गा वा िाटोको छेउको 
िग्गामा भएकाअस्थाई टहिा, छाप्रा वा पसि वा आवास, 

ग) गाउँपालिकािे तोकेको सावदिलनक स्थि, हाटििाि, मेिा, िात्रा आठदमा सँचालित 
पसि | 

२. उपदफा (१)को खण्ड (क) ि (ख) िमोम्िमको सबपम्त्तमा िहाि लिटौिी शलु्क 
उठाउनका िालग कायदपालिकािे तयूनतम दि लनधादिण गिी िोिपत्र वा दिभाउ पत्र 
वा डाँक वढावढ वा अमानतको माध्यमवाट िहािमा ठदन सक्नेछ। 

३. उपदफा (१) को खण्ड(ग) िमोम्िमको सबपम्त्तमा िहाि ववटौिी शलु्क उठाउनका 
िालग गाउँपालिकािे ्यस्तो स्थानमा खिीद लिक्री हनुे वस्त ु तथा सेवा एवं 
कािोवािको आधािमा तोकेको तयूनतम िहाि ववटौिी शलु्कको दिमा वोिपत्र वा 
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दिभाउ पत्र वा डाँक िढावढ वा अमानतको माध्यमवाट िहाि ववटौिीमा ठदन 
सवकनेछ । 

४. उपदफा (२) ि (३) िमोम्िम िहाि ववटौिीमा ठदंदा शतद सवहत सबझौता गिी ठदन ु
पनेछ । 

५. उपदफा (१) िमोम्िमको शलु्कमा साप्तावहक हाट ििािहरु तथा अि िाग्ने नयाँ 
ििािहरुको हकमा िैठकी किको दि अनसुचुी १० िमोम्िम हनुेछ । 

११. पावकद ङ्ग शलु्क: 
१. गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र तोकेको पावकद ङ्गस्थिमा सवािी साधनिाई पावकद ङ्ग 

सवुवधा उपिब्ध गिाए वापत पावकद ङ्ग गने समयको आधािमा अनसूुची ११ मा 
उल्िेख भए िमोम्िमको दिमा पावकद ङ्ग शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

२. गाउँपालिकािे उपदफा (१) िमोम्िम तोकेको स्थान वाहेक अतय स्थानमा सवािी 
पावकद ङ्ग गनद िोक िगाउन सक्नेछति िािमागद तथा सहायक िािमागदको सडक 
अलधकाि िेत्रलभत्र यस दफा िमोम्िम सवािी पावकद ङ्ग गिाइने ि शलु्क 
िगाइनेछैन। 

३. गाउँपालिकािे सवािी पावकद ङ्ग िेत्र लनधादिण गदाद सवािी आवागमनमा िाधा नपगु्न े
गरि व्यवस्थापन गनेछ। 

१२. सेवा शलु्क, दस्तिु: 
१. गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र सिािनमा िहेका स्थानीय पयदटन, मनोिञ्जनसेवा 

शलु्क िगाइने ि असूिउपि गरिनेछ। 

२. गाउँपालिकािे लनमादण वा संचािन तथा व्यवस्थापन गिेका स्थानीय पूवादधाि वा 
उपिब्ध गिाएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गिे िापत सबिम्तधत सेवा प्रदायक 
तथा  सेवाग्राहीिाई सेवा शलु्क, दस्तिु िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

क) खानेपानी, ववििुी, अलतलथ गहृ, धमदशािा, पसु्तकािय, सभागहृ ि ्यस्तै अतय सेवा 
सवुवधा | 

ख) फोहोिमैिा व्यिस्थापन, सिसफाई, ढि लनकास, सडक ित्ती िस्ता सेवा सवुवधा | 
ग) शौचािय, पाकद , स्नानगहृ, पौडी पोखिी, व्यायामशािा, गेष्टहाउस, पयदटकीय स्थि, 

छात्रावास, हाटििाि, पश ुिधशािा, शिदाहगहृ, धोवीघाट ि ्यस्तै अतय सवुवधा | 
घ) सडक, िस पाकद , ढि, पिु िस्ता सेवा | 
ङ) अचि सबपम्त्त वा अतय कुनै ववषयको मूल्याङ्कन सबितधी सेवा | 
च) गाउँपालिकािे प्रदान गने लसफारिश सबितधी कुनै सेवा | 
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छ) ऐलतहालसक स्थि, पिुाताम््वक स्थि एवं धालमदक मह्वका सबपदाको प्रवेश शलु्क । 

३. गाउँपालिकािे सहकािी संस्था, एफ.एम. िेलडयो, “घ” िगदको लनमादण व्यिसायी 
इिाित, ववद्यािय स्थापना, टु्यसन तथा कोम्चङ्ग सेतटि, घि नक्सा पास, औषधी 
पसि,स्थानीय व्यापारिक फमदको दताद, अनमुलत, नववकिण सेवामा सेवा शलु्क, दस्तिु 
िगाइनेछ। 

४. दफा (१), २) ि (३) िमोम्िम िगाइने सेवा शलु्क, दस्तिुको दि अनसूुची १२ मा 
उल्िेख भएिमोम्िम हनुेछ । 

५. गाउँपालिकािाट आव्हान गरिएका ठेक्का पट्टा तथा ववलभन्न प्रस्तावहरुमा प्रस्ताव पेश 
वा टेण्डि पेश गने अलभप्रायिे गाउँपालिकाको नाममा ववडवण्ड िािी गिी वा धिौटी 
िबमा गिी ठेक्का प्रवक्रयामा सामेि नहनुे व्यम्क्त वा फमदको धिौटी वफताद वा 
ववडवण्ड फुकुवाको लसफारिस  गदाद १(एक) प्रलतशतिे हनु आउने िकम सेवा 
शलु्क िापत लिईनेछ । 

६. गाँउपालिकामा ववलभन्न फमद, प्रलतम्ष्तठान, लमलडया, व्यवसायीहरूि सवािीसाधन 
िगायतिे ठदने सेवाको िागी  सूचीदताद  गनुद पने छ, सो सूची दताद वापत  
लिईनेदस्तिु अनसूुची १३ मा उल्िेख भए िमोम्िम हनुेछ । 

१३. ववक्री तथा लनकासी शलु्क : 
१. गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालम्वमा िहेको सबपम्त्त वा आफ्नो िेखदेखमा िहेको 

सावदिलनक स्थििाट उ्पादन हनुे ढंुगा, लगट्टी, िािवुा, माटो, काठ दाउिा, ििाििुी, 
स्िेट आठद प्राकृलतक एवं खानीितय वस्तहुरुको ववक्री गनद सक्नेछ। 

२. उपदफा (१) िमोम्िम गाउँपालिकािे गने ववक्री शलु्कको दि प्रदेश सिकाििे 
तोवकए िमोम्िम हनुेछ। 

३. कायदपालिकािे आफ्नो प्रयोगमा नआउने पिुाना ि काम निाग्ने वस्त,ु उपकिण तथा 
सामानहरु लििाम ववक्री गनद सक्नेछ।  

४. कायदपालिकािे नागरिकको सवुवधाको िालग ववलभन्न फािाम तथा पसु्तकहरु वा अतय 
सेवा ववक्री गनद सक्नेछ। 

५. उपदफा (१) िमोम्िमका वस्तहुरु ववक्री गदाद दि लनधादिण गिी िोिपत्र, दिभाउ 
पत्र वा डाँक िढावढ वा अमानतको माध्यमवाट गरिने छ । 

१४. घि िग्गा िम्ििशन शलु्क : 
१. घि िग्गा िम्ििेशन शलु्क प्रदेश कानूनिे तोकेको दि िमोम्िम िगाइने छ ।  
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२. उपदफा (१) िमोम्िमको िकम संघीय ि प्रदेश कानून िमोम्िम िाँडफाँड 
गरिनेछ। 

३. घििग्गा िम्ििेशन शलु्क उठाउन गाउँपालिकामा साधन, स्रोत, प्रववलध, िनशम्क्त 
तथा कायादिय व्यवस्थापन नभएसबम नेपाि सिकाििे तोकेको कायादिय माफद त 
उठाईनेछ। 

४. घि िग्गाको तयनुतम मलु्यांकन लनधादिण गिी कुि मूल्यांकनको ०.०१ प्रलतशत 
कि लिइने छ सो घि िग्गाको तयनुतम मलु्यांकन लनधादिण अनसूुची १४ मा 
उल्िेख भए िमोम्िम हनुेछ । 

१५. दण्ड िरिवाना : 
१. गाउँपालिकािे लनधादिण गिेको कि, शलु्क, दस्तिु तथा महसिु तोवकएको समयमा 

भकु्तानी नगिेमा सबिम्तधत कानूनमा दि तोवकएकोमा सोही िमोम्िम ि नतोवकएको 
अवस्थामा प्र्येक आ.ि.मा उक्त कि, शलु्क,दस्तिु तथा महसिुको थप १० 
प्रलतशतिे हनु आउने िकमििीवाना सवहत असिु गरिनेछ । 

२. गाउँपालिकािे उपदफा (१) िाहेक प्रचलित कानून पािना नगिेको कसूिमा 
िगाउने अतय दण्ड िरिवाना िकम सबिम्तधत काननुमा तोवकए िमोम्िम हनुेछ । 

३. गाउँपालिका िेत्र लभत्र िहेका नठद/खोिामा िहेका नठदितय पदाथदहरुको अनलधकृत 
रुपमा उ्खनन ् गिेको पाईएमा अनूसूची १५ िमोम्िमको दण्ड िरिवाना अशिु 
उपि गरिनेछ ि यस उपदफा िमोम्िमको दण्ड िरिवानािाट सो अनलधकृत 
उ्खनन ् िोक्ने कायदमा सहयोग परु् याउने सबिम्तधत लनकाय/व्यम्क्त/समहुिाई सो 
िरिवानाको २५ प्रलतशतिे हनु आउने िकममा लनयमानसुाि िाग्न ेकि कट्टी गिी 
पिुस्काि/प्रो्साहन स्वरुप उपिब्ध गिाईने छ । 

१६. कि छुट 

१. ठेक्का िकम एकमषु्ठ वा िावषदक रुपमा लतनुदपने िािश्व सोही आलथदक िषदको असोि 
मसातत लभत्र ि मालसक रुपमा लतनुदपने िािश्वको हकमा मवहना समाप्त भएको सात 
ठदनलभत्र िझुाउने किदातािाई लनयमानसुाि िाग्ने िािश्वको पाँच प्रलतशत छुट 
ठदइनेछ । 

२. संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि, स्थानीय सिकाि, कुटनीलतक लनयोग, गठुी ि िाभको 
उदे्दश्य निाखी सिािन हनुे संघसंस्थाको सबपम्त्त, वस्त ुतथा कािोवािमा यस ऐन 
िमोम्िमको  कि लिईने छैन।  



44 
 

 स्पष्टीकिण: िाभको उदे्दश्य निाखी सिािन हनुे संघसंस्था भन्नािे सामदुावयक 
अस्पताि तथा स्वास्थय केतर, ववश्वववद्यािय ि सोका आंलगक किेिहरु, सिकािी वा 
सामदुावयक ववद्याियहरु, सावदिलनक पसु्तकािय, वाचनािाय, वािगहृ, अनाथाश्रम, 

िदृ्धाआश्रम िस्ता सामाम्िक संघसंस्था सबझन ुपददछ। 

३. हाि सबम दताद नभएका ब्यवसायीहरु आ.ि.०७९/८० को पौष मसातत सबम दताद 
हनु आएमा दताद भएको लमलत देम्ख व्यवसाय कि गणना गरिनेछ  ि सो भतदा 
अम्घको सिै कि,िक्यौता एवं िरिवाना लमनाहा गरिनेछ ।यस प्रयोिनको िालग 
उल्िेम्खत लमलत लभत्र लनयमानसुाि दताद हनु नआउने व्यवसायीिाई सो समय पलछ 
व्यवसाय दताद गदाद व्यवसाय संचािन भएको समय देम्ख नै कि गणना ि सोही 
अनसुािको िरिवाना लिइनेछ। 

४. प्रतापपिु गाउँपालिकावाट मवहिा तथा अपांग (िातो परिचयपत्र प्राप्त) को नाममा 
िहेका िग्गाको िग्गा सबिम्तध सिै लसफारिसमा २५ प्रलतशत छुट ठदइनेछ। 

५. प्रतापपिु गाउँपालिकावाट देहाय िमोम्िमका म्शषदकमा पणुदरुपमा छुट ठदईनेछ । 

क्र.स. लसफारिस दस्तिु म्शषदक 

१ ववपन्न लसफारिस, औषधोपचाि लसफारिस 

२ उपभोक्ता सलमलत, धालमदक संघ संस्था, आमा समूह, िाि क्ििका लसफारिसहरु 

३ सामाम्िक सिुिाको सिै लसफारिस 

४ कृवष लिमा लसफारिस 

५ दघुदटना लिमा लसफारिस 

६ वक्रया खचदका िालग ििना दाउिा लसफारिस 

७ ववपद् तथा प्राकृलतक प्रकोप सबितधी सहायता लसफारिस 

८ सावदिलनक िाटो तथा सावदिलनक प्रकृलतका िग्गाहरुको िगत कट्टा सबिम्तध 
लसफारिसपा 

९ सावदिलनक लसमाना लभत्र पिेका संिचना तथा िग्गाको कि ि घिनक्सा संसोधन 
सबिम्तध कि 

१० सावदिलनक वहतका िालग गैि नाफा मिुक संघ संस्थाहरुको िालग लनमादण हनु े
भवनको घिनक्सा पास दस्तिु 

 

६. मालथ िनुसकैु व्यवस्था गरिएको भएता पलन आ.ि.०७८/७९ असाि मसातत सबम 
िझुाउन ु पने कि आ.ि.०७९/०८० को आम्श्वन मसातत सबम िझुाउन आएको 
खण्डमा सो िापतको िरिवाना लिइने छैन । 
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१७. पनुिाविोकन ि पनुिावेदन :  

१. गाउँपालिकािे गिेको कि, शलु्क, महसिु, दण्ड, िरिवाना सबितधी लनणदयमा म्चत्त 
निझेुमा किदातािे गाउँपालिकामा पालिका प्रमखुसमि पनुिाविोकनको िालग 
लनिेदन ठदन सक्नेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम पिेको लनिेदन उपि प्रशासकीय पनुिाविोकनको िालग 
कायदपालिकािे प्रमखुको अध्यितामा सबि म्तधत ववषय ववज्ञ समेत िहने गिी तीन 
सदस्यीय िािश्व पनुिाविोकन सलमलत गठन गरिनेछ।यस्तो सलमलतमा कि 
लनधादिणमा सबिग्न पदालधकािी वा कमदचािीको सहभालगता िहनेछैन । 

३. उपदफा (१) िमोम्िम पनुिािोकनको िालग प्राप्त भएको लनवेदन उपि पैलतस 
ठदनलभत्र छानववन तथा लनणदय गिी सबवम्तधत ब्यम्क्तिाई लनणदयको िानकािी ठदन ु
पनेछ । 

१८. ठेक्का आह्वान गनद सक्ने : 
(१) यस ऐन िमोम्िम संकिन गने सेवा शलु्क ि दस्तिु कायदपालिकािे आवश्यकता 

अनसुाि एक आलथदक वषदको िालग आय ठेक्का ितदोवस्त गिी संकिन गनदसक्नेछ 
।ति, आततरिक आय ववृद्ध हनुे देम्खएमा वा पटक पटक ठेक्का ितदोिस्त गदाद 
प्रशासलनक दावय्व िढनिाने अवस्थामा िढीमा छ वषदसबमको िालग एकैपटक 
ठेक्का ितदोिस्त गनद सवकनेछ । 

(२) यस दफा िमोम्िमको आय ठेक्का ठददा आततरिक िािस्व कायादियिाट ब्यम्क्त वा 
स्थायी िेखा नबिि वा मूल्य अलभिवृि कि दताद प्रमाण पत्र प्राप्त गिेका व्यम्क्त, 

फमद, संस्था ि कबपनीिे मात्र प्रलतस्पधाद गने गिी व्यिस्था गनद सवकने छ ति यस 
गाउँपालिका िेत्र लभत्रका पोखिीको ठेक्का प्रयोिनको िालग आततरिक िािस्व 
कायादियिाट कुनै पलन ब्यम्क्तिे स्थायी िेखा नबिि वा मूल्य अलभिवृि कि दताद 
प्रमाण पत्र प्राप्त नगिेको ब्यम्क्तिाई पलन ठेक्का ठदन यस दफा िमोम्िम िाधा 
पनेछैन । 

(३) गाउँपालिकािे कि संकिन गनद सामातयतया ठेक्का ितदोिस्त गरिने छैन । ति 
हाटििाि, पोखिी, पसि घि, िलडिटुी, कवाडी ि िीिितत ुकि तथा ववज्ञापन कि ि 
अतय कि संकिन गनद ठेक्का ितदोिस्त नै गनुद पने अवस्थामा गाउँपालिकावाट 
लनणदय गिाई ठेक्कामा कि संकिन गनद सवकनेछ | ति यस दफा िमोम्िम प्रतापपिु 
गाउापलिकावाट ठेक्का ितदोिस्त भई ठेक्का अवलध लभत्र नै  तोलडएको वा िद्द 
भएकोघि िहाि सबितधी ठेक्का िाँकी अवलधको िालग सो ठेक्का साववकको किोि 
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दिमा नघट्ने गिी माग गनद आएमा प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे लनणदय गिी ठदन 
सवकनेछ । 

(४) यस दफा िमोम्िम गरिने आय ठेक्का ितदोिस्तका िालग िोिपत्र, दिभाउपत्र तथा 
डाँक िढािढ सबितधी कायदववधी ि पट्टा किलुियत, धिौटी, वकस्ता ि ठेक्का तोड्न े
िस्ता कायदववलधहरु अको व्यिस्था नभएसबम स्थानीय लनकाय (आलथदक प्रशासन) 
लनयमाविी, २०६४ (संशोधन समेत) िाई आधाि मानी गरिनेछ । 

१९. सहयोग लिन सवकने : 
(१) संघीय तथा प्रदेश सिकािका कायादियहरुिाट गाउँपालिकािे िािस्व असिुी 

कायदमा आवश्यक सहयोग लिन सवकनेछ। 

(२) यस आलथदक ऐनको पािना, कि असिुी ि कि प्रशासनमा सघाउन ु सिै 
िनप्रलतलनलध तथा नागरिकको कतदब्यहनुेछ । 

(३) यस गाउँपालिकािाट ठदईने सिै वकलसमका सेवाहरु प्रदान गदाद यस आलथदक ऐनमा 
उल्िेख भएका किहरु भकु्तान नभए सबम सेवा प्रदान गरिने छैन | 

२०. प्रगलतशीि कि प्रणािी अविबिन गरिने : गाउँपालिकािे किको दि लनधादिणा गदाद 
गरिि,ववपन्न तथा असहाय वगदिाई  िोझ नपने गिी प्रगलतशीि कि प्रणािी 
अविबिन गनुदपनेछ। 

२१. कि संकिनको िालग सेवा िोक्न सक्ने: गाउँपालिकािे लनधादिण गिेको कि 
तोवकएको समयमा दाम्खिा नगिेमा सवै सेवा प्रवाह िोक्का गिी कि संकिन गनद 
सवकनेछ । 

२२. गाउँपालिका स्तिीय कि चकु्ता प्रमाण पत्र िािी गने :- 

१. गाउँपालिकामा दताद भई व्यवसाय गने किदाताहरुिे गाउँपालिकाको िािश्व 
शाखािाट समेत कि चकु्ताको प्रमाणपत्र लिन ुपने व्यवस्था गरिने छ | 

२. गाउँपालिका िेत्रमा दताद भै ब्यवसाय गने संस्थािाई कि चकु्ताको प्रमाण पत्र पेश 
नगिेमा ्यस्तो संस्था सँग गाउँपालिककािे कुनै आलथदक कािोवाि गने छैन । 

२३. वकस्तामा कि लतनद सवकने: गाउँपालिकािाट लनधादिण भएको कि, किदाताको 
अनिुोधमा गाउँकायदपालिकािे उपयकु्त ठहिाएमा २ वा ३ वकस्तामा लतनुद पने गिी 
कायम गनद सवकने छ । 

२४. किदाताको पवहचान तथा दताद : 
१. व्यवसाय संचािन गनुदपूवद दताद गिेि मात्र व्यवसाय संचािन गनुद पनेछ | 
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२. िािश्व शाखा/उपशाखािे यस ऐन िमोम्िम कि लतनुद पने व्यम्क्त वा किदाताको 
पवहचान गनुद पनेछ| 

३. उपदफा (२) िमोम्िम किदाताको पवहचान गदाद व्यम्क्त वा किदाताको नाममा 
िहेको सबपम्त्त, लनििे गिेको कािोवाि ि िािश्व उपशाखामा कुनै स्रोतिाट प्राप्त 
सचुना ि सो उपशाखािे छानववन गदाद देम्खएका आधािमा किदाताको पवहचान 
गरिनेछ| 

४. िािश्व शाखा/उपशाखािेयस ऐन िमोम्िम कि लतनुदपने दावय्व भएका किदाताको 
ववविण खिुाई किदाता दताद गिी िाख्न ुपनेछ  | 

२५. किदाताको दावय्व: यस ऐन िमोम्िम कि लतनुद पने कतदव्य भएका किदाताको 
देहाय िमोम्िमको दावय्व हनुेछ | 

क. आफूिाई किदाताको रुपमा दताद गिाउने | 
ख. लनधादरित समयमा ववविण पेश गने | 
ग. लनधादरित समयमा कि िकम दाम्खिा गने | 
घ.यस ऐन िमोम्िम कुनै शलु्क, िरिवाना वा व्याि िझुाउनपुने भए समयमा िझुाउने | 
ङ. वहसाव वकताि ि अलभिेख दरुुस्त िाख्न े| 
च. कि अलधकृत वा तोवकएको कमदचािीिे मागेको सूचना तथयांक समयमा उपिब्ध 

गिाउन े| 
छ. िािश्व उपशाखािाई आवश्यक सहयोग गने | 

२६. किदाताको अलधकाि : 
१. किदातािाई देहाय िमोम्िमको अलधकाि हनुेछ | 
क. सबमानपूवदक व्यवहािको अलधकाि | 
ख. प्रचलित कानून िमोम्िम कि सबितधी सूचना प्राप्त गने अलधकाि | 
ग. कि सबितधी ववषयमा प्रमाण पेश गने मौका प्राप्त गने अलधकाि | 
घ. प्रलतििाको िालग कानून व्यवसायी वा िेखा पिीिक लनयकु्त गने अलधकाि | 
ङ.  कि सबितधी गो्य कुिाहरु यस ऐनमा उल्िेख भए िाहेक अनलतक्रबय हनु े 

अलधकाि | 
२. किदातािे उपदफा (१) िमोम्िमको अलधकािको दावी गनद आफ्नो दावय्व पिुा 

गिेको हनुपुनेछ। 
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२७. ववविण गनद आदेश दाम्खिा ठदन सक्ने : 
१. यस ऐन िमोम्िम कि िझुाउनपुने दावय्व भएको व्यम्क्तिे कि ववविण निझुाएमा 

वा ववविण दाम्खिा गदाद व्यहोिा फिक पािी दाम्खिा गिेको भनी शंका गनद सवकन े
आधाि ि कािण भएमा प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे आधाि ि कािण खोिी कि 
ववविण दाम्खिा गनद आदेश ठदन सक्नेछ्र ्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा सबिम्तधत 
व्यम्क्तिे सो आदेश प्राप्त भएको लमलतिे एक मवहना लभत्र िािश्व शाखा/उपशाखामा 
ववविण दाम्खिा गनुद पनेछ । 

२८. ववविण सच्याउन सवकने: यस  ऐन िमोम्िमको कि ववविण दाम्खिा भै सकेपलछ 
कुनै तथय सबितधी वा गम्णतीय भिू भएको भने्न िागेमा किदातािे पवहिा ववविण 
दाम्खिा भएको लमलतिे तीन (३) मवहना लभत्र (सोही आ.ि.समाप्त हनु ु
अगावै)यथाथद, तथय ि सही अंक सवहतको अको ववविण पेश गनद सक्नेछ  । 

२९. कि दाम्खिाको लनस्सा ठदन ुपने: किदातािे यस ऐन िमोम्िम िझुाउन ुपने कि वा 
गैिकि िािस्व वा अतय िकम िझुाए पलछ किदातािाई त्काि ्यसको लनस्सा 
ठदन ुपनेछ । 

३०. कि वफताद सबितधी व्यवस्था : 
१. किदातािे यस ऐनिमोम्िम कि िझुाउँदा लतनुद पने भतदा िढी कि दाम्खिा 

गिेकोमा सो कि िकम वफताद माग गनद सक्नेछ  । 

२. उपदफा (१) वफतादको िालग लनवेदन पिेकोमा व्यहोिा साँचो देम्खएमा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिे लनवेदन पिेको एक मवहना लभत्र ठहि भए िमोम्िमको िकम 
आगामी आ.ि.मा लमिानको िालग लनणदय गनुद पनेछ  । 

३१. उििुी निाग्न:े यस ऐन िमोम्िम पनुिाविोकन गनद सवकने ववषयमा ्यस्तो 
पनुिाविोकन नभई कुनै अदाितमा कुनै उििु िाग्ने छैन । 

३२. पनुिावेदन ठदन सक्ने: पनुिाविोकनको लनणदय भएकोमा सो लमलतिे ि पनुिाविोकन 
नहनुे ववषयमा कािण पिेको लमलतिे म्चत्त निझु्ने पििे ६०(साठी) ठदन लभत्र 
सबिम्तधत म्िल्िा अदाितमा पनुिावेदन ठदन सक्नेछ । 

३३. अलधकाि हनु:े यस ऐनको प्रयोिनको िालग गाउँ कायदपालिकाको अलधकाि प्राप्त 
अलधकृतिाई सबिम्तधत व्यम्क्तिाई म्झकाउने, ियान गिाउने, प्रमाण िझु्ने ि 
लिखतहरु पेश गनद िगाउने सबितधमा प्रचलित नेपाि कानूनमा भए िमोम्िमको 
अलधकाि हनुेछ। 
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३४. आदेश वा लनदेशन ठदन सक्ने: संघीय ि प्रदेश सिकाििे कि प्रशासनिाई 
प्रभावकािी िनाउन नेपािको संववधान ि संघीय तथा प्रदेश सिकािको कि सबितधी 
कानून ि यो ऐनको प्रावधानिाई कायदतवयन गनद गिाउन आवश्यक आदेश वा 
लनदेशन ठदन सक्नेछ | यस्तो आदेश वा लनदेशन पािना गनुद गाउँ कायदपालिकाको 
कतदव्य हनुेछ  । 

३५. पिुस्कृत गनद सक्ने :  

१. गाउँपालिकािे यथाथदपिक ि ववश्वसनीय रुपमा तथा कानूनिे तोकेको बयाद लभत्र 
कि ववविण िझुाउने, िागेको कि दाम्खिा गने ि कि अलधकृतिे अनिुोध गिेका 
सूचना उपिब्ध गिाउने तीन िना किदातािाई प्र्येक वषद पिुस्काि ठदने व्यवस्था 
गनद सक्ने छ  । 

२.  उपदफा (१) िमोम्िम ठदइने पिुस्काि सबितधी अतय व्यवस्था प्रतापपिु 

गाउँपालिकािे लनधादिण गिे िमोम्िम हनुेछ। 

३६. प्रचलित काननु िमोम्िम हनुे: यस ऐनमा उल्िेख गरिएका लिषयहरुमा यसै 
िमोम्िम ि उल्िेख नगरिएका लिषयमा प्रचलित काननुमा व्यवस्था भए िमोम्िम 
हनुेछ। 

३७. कायदववलध िनाउन सक्ने: ऐनको उदे्दश्य कायादतवयन गनदको िालग आवश्यक पिेको 
खण्डमा गाउँकायदपालिकािे आवश्यक कावयदववलध वा लनदेम्शका िनाई िागू गनद 
सक्नेछ। 

३८. िाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने: यस ऐनको कायादतवयनको म्शिम्शिामा कुन ै
िवटिता देम्खएमा िाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने अलधकाि गाउँ कायदपालिकािाई 
हनुेछ ।

अनसूुची १
दफा १ सँग सबवम्तधत
सबपलत किको दि

कियोग्य 
सबपलतको मलु्य 

आ.व. 
२०७९/०८०

कैवफयत 

20
25
40
50
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70
90
125
140
160
175
200
225
250
275
300
350
450
525
600
650
700
750
800
850
900
1000
1100
1200
1300
150
1400
1450
1500
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1550
1600
1750
1850
1950
2000
2150
2250
2350
2450
2550
2650
2750
2850
2950
3000
3100
3500
4000
4500

प्रतापपिु गाउपालिका लभत्रका िग्गाहरुको मलु्यङ्कन म्िल्िा मािपोत कायादियको मलु्यङ्कन 
अनसुाि हनुेछ । 
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प्रतापपिु गाउपालिका  लभत्रका संिचनाको मलु्याङ्कन लनबन िमोम्िम गरिनेछ: 
संिचना मूल्याकंन दि लनधादिणको नमनुा 

ित्र
 

संिचना प्रलत वगद वफट रु. 

RCC फे्रम 
स्ट्रक्चि  

लसमेतटको 
िोडाइमा 

RCCवा RCC 
छाना  

कच्चा िोडाइमा 
RCC वा RCC 

छाना वा 
लसमेतटको 
िोडाइमा 

वटन,टायि वा 
म्झंगटाको छाना  

कच्चा 
िोडाइमा 
वटन टायि 
वा म्झंगटाको 

छाना 

 टहिा वा शेड 
(छाना मात्र 

भएको  

व्य
ापा

रिक
, 
औ
द्यो
लग
क 

तथ
ा सं

स्थ
ाग
त 

िस
ोि
ास

 

व्य
ापा

रिक
, 
औ
द्यो
लग
क 

तथ
ा सं

स्थ
ाग
त 

िस
ोि
ास

 

व्य
ापा

रिक
, 
औ
द्यो
लग
क 

तथ
ा सं

स्थ
ाग
त 

िस
ोि
ास

 

व्य
ापा

रिक
, 
औ
द्यो
लग
क 

तथ
ा सं

स्थ
ाग
त 

िस
ोि
ास

 

व्य
ापा

रिक
, 
औ
द्यो
लग
क 

तथ
ा सं

स्थ
ाग
त 

िस
ोि
ास

 

क
  

व्यापारिक 
िेत्र  

2
0
0
0
 

1
6
0
0
 

1
5
0
0

 

1
2
0
0
 

1
2
0
0
 

1
0
0
0
 

8
0
0
 

7
0
0
 

5
0
0
 

30
0
 

ख
  

शहिी 
आवाशीय 
िेत्र  

1
8
0
0
 

1
4
0
0
 

1
2
5
0
 

1
0
0
0
 

9
0
0
 

8
0
0
 

7
0
0
 

6
0
0
 

5
0
0
 

30
0
 

ग  
ग्रालमण 
आवाशीय 
िेत्र  

1
5
0
0
 

1
1
0
0
 

1
0
5
0
 

8
5
0
 

8
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

6
0
0
 

5
0
0
 

30
0
 

घ  कृवष िेत्र  1
30
0
 

1
0
0
0
 

9
5
0
 

7
5
0
 

8
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

6
0
0
 

5
0
0
 

30
0
 

ढंुगा वा इटाको पखादि प्रलत िलन.वफट रु. !%)).)) 

अस्थाई कच्ची घि एकमषु्ट रु. @%))).)) 

mailto:!@))
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प्रतापपिु गाउँपालिका लभत्र लनमादण भएका संिचनाको ह्रास कट्टी लनबन िमोम्िम गरिनेछ:

सबपलत कि ववविण तोवकएको बयाद लभत्र ववविण दाम्खिा नभएमा लिइने थप शलु्कको 
दि लनबन िमोम्िम गरिनेछ:
सबपम्त्तको मूल्यांकन िकम चािू आ.व.लभतै्र 

बयाद नाघेमा 
एक आ.व. बयाद 

नाघेमा 
बयाद नाघेको 

एक 
आ.व.पलछ 

तेस्रो 
आ.व.सबम 

बयाद नाघेको 
तेस्रो आ.व.पलछ 
पाचँौं आ.व.सबम

 

५० िाख सबम रु .५० रु .१५० रु.३०० रु .६०० 

५० िाखभतदा मालथ १ 
किोडसबम 

रु .१०० रु .२०० रु.४०० रु .८०० 

संिचनाको 
आय ु

संिचनाको वकलसम 

RCC 

फे्रमस्टक्चि 

लसमेण्ट 
िोडाइदमा 
इट्टा वा 

ढुङ्गाको गािी 
RCC छाना 

माटोको िोडाइदमा 
इट्टाको गािो RCC वा 
लसमेतट िोडाइदमा इट्टा 
वा ङ्गाको गािोिस्ता 

/टायिकोछाना 

माटोको िोडाइदमा 
इट्टा वा ढुङ्गाको 

गािो गािो 
िस्ता/टायिकोछा

ना 

सेड 
वा  

कच्ची 
घि 

१-20 िषद २.५ 
प्रलतशत 

२.५ 
प्रलतशत 

२.५ प्रलतशत २.५ प्रलतशत २.५ 
प्रलतशत 

20-40 
िषद 

३.५प्रलतशत ३.५ 
प्रलतशत 

३.५ प्रलतशत ३.५ प्रलतशत ३.५ 
प्रलतशत 

40 िषद 
भतदा मालथ 

४.००प्रलत
शत 

४.०० 
प्रलतशत 

४.०० प्रलतशत ४.०० प्रलतशत ४.०० 
प्रलतशत 
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१ किोड भतदा मालथ २ 
किोड सबम 

रु .२०० रु .४०० रु.८०० रु .१६०० 

२ किोड भतदा मालथ 
िलतसकैु  

रु .३०० रु ६०० रु.१२०० रु .२४०० 

   
अनसुचुी २

ऐनको दफा ३को उपदफा २ सँग सबिम्तधत)
भलुमकि मािपोत प्रयोिनको िालग िग्गाको मलु्याङ्कन म्िल्िा मािपोत कायादिय को दि 
अनसुाि हनुेछ।

 

अनसूुची -३ 

(ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ सँग सबिम्तधत) 
मािपोत किको दि 

अनसूुची ४
ऐनको दफा ४ को उपदफा २ सँग सबिम्तधत

घि िग्गा िहाि किको दि
घि िग्गा िहाि कि

 प्रतापिु गाउँपालिकािे लनधादिण गिेको तयूनतम अंकमा नघटाइद सबझौता गिी घि 
िहािमा िगाएकोमा वा स्व:घोषणा पत्रमा खिुाएमा सोही िमोम्िम मालसक घि भाडा 
कायम गरिनछे ।

लस.
नं. 

भलूमकि (मािपोत) (वक्यौता प्रयोिनाको 
िालग मात्र) 

इकाइद दि (प्रलत 
वषद) 

कैवफय
त 

१ 5 कठ् ठा सबम तयूनतम प्रलतकठ्ठा  रु= ३५   

२ 5 कठ्ठा देम्ख 30 कठ्ठा सबम प्रलत कठ्ठा प्रलतकठ्ठा  रु= १५   

 
30 (30 कठ्ठा भतदा मालथ 60 कठ्ठा सबम 
प्रलत कठ्ठा) प्रलतकठ्ठा  रु= १२ 

 

 60(साठी कठ्ठा भतदा मालथ प्रलत कठ्ठा) प्रलतकठ्ठा  रु= २०  

प्रतापपिु गाउपालिका िेत्र लभत्र कुन ैव्यम्क्तिे घि, पसि, ग्यािेि, गोदाम, टहिा, सेड 
(छ्पि), कािखाना, िग्गा वा पोखिी पूिै वा आंम्शक तिििे िहािमा ठदएकोमा िहाि कि 
िकममा १0 प्रलतशतका दििे िहािकि लिइनछे।िहािकि प्रयोिनको िालग िहाि किमा 
लनबन िमोम्िम लनधादिण गरिनेछ: 
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 घि वहाि कि प्रयोिनको िालग गाउँपालिकािे ग्रालमण िेत्रको िालग रु ५००।- प्रलत 
मवहना ि शहिी िेत्रको आवाशीय घिको िालग रु १०००।- तथा ब्यिसावयक 
प्रयोिनको िालग रु १५००।- प्रलत मवहनाप्रलत कोठा तयूनतम िहाि मलु्य कायम 
गरिएको छ।

 ग्रालमण िेत्र भन्नािे वडा िहेको स्थान ि वडा नं १२९ को शहिी िेत्रको आवाशीय 
िाहेककोिाइद िनाउँदछ।वपच िाटोिे छोएको वा हिुाकी िािमागदिे छोएको िेत्रिाइद 
ब्यिसावयक प्रयोिन कायम गरिनेछ ।

 सघ सस्था तथा सिकािी कायादियिे उपिोक्त िममे्िम िहाि भाडामा लिएको 
अवस्थामा घि धनीिाइद भाडा िहाि िकम भकु्तानी गदाद १० प्रलतशत कट्टी गिी 
भकु्तानी ठदन ुपने छ । उक्त कट्टा िकम स्थानीय सिकािको खातामा लनयलमत दाम्खिा 
गनुद पनेछ ।

अनसूुची -५
ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) सँग सबिम्तधत) 

व्यवसाय इिाित /दताद दस्तिुको दि 
क्र.स. कुि पूमँ्ि दताद दस्तिु 
१ रु १ देम्ख ५ िाख सबम   रु ५००। 

२ रु ५ िाख १देम्ख १० िाख सबम   रु १,०००। 

३ रु १० िाख १ देम्ख २० िाख सबम   रु १,५००। 

४ रु २० िाख १ देम्ख ५० िाख सबम   रु २,०००। 

५ रु ५० िाख १देम्ख १ किोड  सबम   रु ३,०००। 

६ रु १ किोड १ देम्ख  २ किोड  सबम   रु ५,०००। 

७ रु २ किोड १ देम्ख  ४ किोड  सबम   रु ८,०००। 

८ रु ४ किोड १ देम्ख  ६ किोड  सबम   रु १०,०००। 

९ रु ६ किोड भतदा मालथ   थप प्रलत किोड रु ५००। 

पनुश्च : कुि पुिँी नखिेुको सिै व्यवसायहरुको हकमा    रु.१०००। 
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अनसूुची -६
(ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) सँग सबिम्तधत) 

आ.व. 207९/0८० का िालग व्यवसाय किका दििेटहरुको ववविण 

क्र.सं. ववविण वावषदक दि कैवफयत 

1. व्यवसाय कि   
 मठदिा पसि   
 क) थोक ववतिक 5000  
 ख) खरुा ववके्रता 3000  

2. सलुतदितय   
 क) थोक ववतिक 2000  
 ख) खरुा ववके्रता 1000  

3. हल्का पेयपदाथद   
 क) थोक ववतिक 2000  
 ख) खरुा ववके्रता 1000  

4. सनुचाँदी पसि   
 क. फेतसी गहना िनाई ववक्री सोरुम (क) शे्रणी 5000  

5. औषधी पसि   
 क) उ्पादक 5000  
 ख) ववतिक थोक 2000  
 ग) खरुा पसि डाक्टि भएको 1500  
 घ) खरुा पसि डाक्टि नभएको 1000  

6. आयवेुद औषधी   
 क) उ्पादक 3000  
 ख) ववतिक/खरुा 1000  

7. एग्रोभेट पसि   
 क) थोक (कृवष लिउ वविन, औषधी तथा अतय 

सामग्री) 
2000  

 ख) खरुा (कृवष ितय ववउ वविन मात्र) 1000  
8. स्टेशनिी पसि   
 क) थोक 2000  
 ख) खरुा 1000  
 ग) मरुण सामग्री 1000  
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 घ) कापी उद्योग 1000  
9. कस्मेवटक पसि   
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  

10. मोटिसाईकि पाटदस तथा िोडी ववल्डसद सामग्री 2000  
11. िवुिकेशन सेक्सन (मोलिि ग्रीस आठद) तफद    
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  

12. ्िाइ तथा ग्िास हाउस   
 क) थोक 2000  
 ख) खरुा 1500  

13. ब्याग हाउस   
 क) थोक 1500  
 ख) खरुा 1000  

14. धागो, टाक, चडुी, शृ्रङ्गाि ि पिुा सामग्री पसि   
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  

15. ईिेक्ट्रीक/ कब्यटुि पसि   
 क) थोक 2000  
 ख) खरुा 1500  
 ग) घडी िेलडयो / आलडयो लभलडयो आठद 1000  

16. ववद्यतु सामग्री पसि   
 क) थोक 1500  
 ख) खरुा 1000  

17. हाडदवेयि, मेम्शनिी, पेतटस, सेनेटिी, मािदि पसि   
 क) थोक 3000  
 ख) खरुा छड, लसमतेट हाडदवेयि 2000  
 ग) अतय खरुा 500  

18. पेट्रोलियम पदाथद   
 क) 3 पबप वा मालथ 3000  
 ख) 2 पबप वा (लडिि समते) 2500  
 ग) 1 पबप 2000  
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 घ) पेट्रोलियम पदाथद सव- लडिि 1000  
 ङ) मट्टीतेि मात्र ववक्री 500  
 च) ग्यास लसलितडि लडिि 1000  

19. म्स्टि आल्मलुनयम पसि   
 क) थोक 3000  
 ख) खरुा 1000  

20. फलनदचसद पसि   
 क) थोक 3000  
 ख) खरुा / डेकोिेसन 1000  

21. सवािी साधन एितेसी तथा ववक्री पसि   
 क) िस, ट्रक, ट्याक्टि, िीप,काि भ्यान लडिि 5000  
 ख) मोटिसाईकि लडिि 3000  
 ग) साइकि पसि ५00  
 घ)रि-कम्तडसन हाउस/ ममदत समते  500  
 ङ) टायि शोरुम 1000  
 च) अटो रिक्सा 1000  
 ि) ववववध ववषयका सामान स्िायसद तथा एिेतसीहरु 1000  

22. दैलनक उपभोग्य वस्त ु   
 क) खाद्य स्िायसद 1000  
 ख) गल्िा थोक 1000  
 ग) खाद्यात न वकिाना थोक 1000  
 घ) खाद्यात न वकिाना खरुा 500  
 ङ) आि ु्याि िसनु थोक 1000  

23. फिफुि पसि   
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  

24. हरियो तिकािी पसि   
 क) थोक 500  
 ख) खरुा 300  

25. कपडा पसि   
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  
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 ग) फेतसी पसि 500  
26. ववशेषज्ञ पिामशद तथा अतय व्यवसावयक सेवा   
 कतसल्टेत सी सेवा   
 क) इम्तिलनयरिङ फमद पिामशद सेवा 1500  
 ख) ि फमद तथा काननु पिामशद सेवा 1000  
 िेखापिीिण व्यवसाय तफद    
 क) िेखा पिीिण (लस.ए.) 3000  
 ख) अतय 1000  

27. अनसुतधान तथा पिामशद सेवा   
 क) अनसुतधान फमद 1000  
 ख) ववमा कबपनी 1000  
 ग) शेयि एितेट फमद 1000  
 घ) ढुवानी तथा ट्रातसपोटद 1000  
 ङ) संस्थागत पेतटसद 1000  

28. लनमादण व्यवसाय   
 क) गा.पा.मा प्रधानकायादिय भएका लनमादण व्यवसायी २५000  
 ख) ववदेशी लनमादण व्यवसायी तथा पिामशददाता ५०000  

29. भवन लनमादण   
 क) लमस्चि ि सटरिङ सामान भएको 5000  
 ख) सटरिङ सामान भएको मात्र 2000  
 ग) भवन लनमादण व्यवसायी 5000  
 घ) वाटि लड्रलिङ 1000  

30. उ्पादनमिुक उद्योग   
 क) ्िावष्टक उद्योग (्िावष्टक झोिा उद्योग िाहेक) 5000  
 ख) च्पि उद्योग 5000  
 ग) म्स्टि आल्मलुनयम, ग्रीि तथा स्टीि सामग्री उद्योग 3000  
 घ) फिामको ग्रीि उद्योग 2000  
 ङ) सािनु उद्योग क वगद 5000  
 च) सािनु उद्योग ख वगद 2000  
 छ) ितु्ता उद्योग तथा सो रुम 2000  
 ि) ितु्ता सो रुम मात्र 1000  
 झ) ितु्ता ममदत 300  
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 ञ) पश ुआहाि उद्योग 2000  
 ट) पश ुआहाि ववक्री केतर 500  
 ठ) पश ुपंिी पािन उद्योग 1000  
 ड) घिेि ुकुवटि उद्योग 500  
 ढ) केलमकि उद्योगहरु १५००  
 ण)उखकु्रशि/ भेिी उद्योग  ४०००  
 त) सगुि लमि  ६०००  
 थ) लिििुी ताि कतडक्टि उद्योग  ७०००  
 द) शौयद उिाद उद्योग ६०००  
 ध) अगिित्ती, मैन ित्ती, वटकी, आचाि तथा अतय 

कुवटि 
400  

31. कपडा तथा गामेट उद्योग   
 क) कपडा उद्योग 5000  
 ख) ज्याकेट तथा ब्याग उद्योग 4000  
 ग) धागो उद्योग 2000  
 घ) गामेतट उद्योग 2500  
 ङ) लसिक डसना उ्पादक 2000  

32. पेय पदाथद उ्पादक उद्योग   
 क) लमनिि वाटि उद्योग 2500  
 ख) वपउन ेपानी स्िायसद 1000  
 ग) आईस ििफ उद्योग 2000  
 घ) आइसवक्रम उद्योग 2000  
 ङ) सोडा उद्योग 2000  

33. भाडा उद्योग   
 क) कास, तास, वपत्तिका भाडा उद्योग 1000  
 ख) आल्मलुनयम भाडा उद्योग 1000  
 ग) वटनको िाकस, िाल्टी उद्योग 1000  

34. कुटानी पेिानी   
 क) फ्िावि लमि 2000  
 ख) सेिि लमि 2000  
 ग) कुटानी पेिानी 1500  
 घ) म्चउिा लमि 1500  
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 ङ) मसिा उद्योग 1000  
 च) 1 वा 1 भतदा िढी संयकु्त उद्योग 2000  

35. डेिी उद्योग   
 क) डेिी उद्योग तथा ववक्री पसि 1000  
 ख) डेिी ववक्री पसि 500  

36. उपभोग्य वस्त ुउ्पादन उद्योग   
 क) कुवकि, पाउिोटी, नडुल्स उद्योग 1000  
 ख) कतफेक्सनिी उद्योग 1000  
 ग) ववस्कुट उद्योग 2000  
 घ) दािमोठ उद्योग 1000  

37. रिकम्तडसन उद्योग 1000  
38. कृवष तथा वनितय उद्योग   
 क) स-लमि ्िाइउड उद्योग 5000  
 ख) काठ ववक्रमी लडपो 3000  
 ग) काठको फलनदचि उद्योग ि सो रुम 3000  
 घ) काठको फलनदचि सो रुम 2000  
 ङ) िेत (िास) तथा व्याबिो सो रुम 1000  

39. कवक्रट उद्योग   
 क) कंवक्रट ब्िक उद्योग 2000  
 ख) सेनेटिी उद्योग 1000  

40. लडम्स्टििी उद्योग 10000  
41. इट्टा उद्योग अनमुलत 

नठदन े
 

42. पयदटन उद्योग   
 क) होटि, िि तथा िेषु्टिेण्ट (उच्च कोटी) 5000  
 ख) होटि तथा िि 3000  
 ग) होटि तथा िेषु्टिेण्ट 2000  
 घ) दोहिी साझ 1500  
 ङ) पाटी ्यािेस 3000  
 च) भोिनािय 1000  
 ि) लमष्ठात न क्याटरिङ्ग पसि समेत 1000  
 झ) लमष्ठात न पसि 500  
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 ञ) क्याटरिङ्ग 500  
 ट) म्चया कफी पसि 500  
 ठ) फास्ट फुि एण्ड क्याफे 500  

43. टत ट हाउस   
 क) ववििुी डेकोिेशन वतेड वािा सवहतको टेतट हाउस 3000  
 ख) ववद्यतु डेकोिेशन सवहतको टेतट हाउस 2000  
 ग) टेतट हाउस मात्र 2000  

44. सेवा उद्योग   
 क) अफसेट प्रसे 2000  
 ख) स्क्रीन वप्रतट प्रसे 1500  
 ग) िेिि वप्रतट प्रसे 1000  
 घ) वफल्म लडम्स्ट्रव्यटुसद 500  
 ङ) किि ब्याग सेवा 1000  
 च) लभलडयो लमम्क्सङ 1000  
 छ) फोटो स्टुलडयो 500  

45. संचाि   
 क) टेलिफोन, टंकि, फ्याक्स,मोिाइि सेवा प्रदायक 

कबपनी 
2000  

 ख) वट.भी. च्यानि प्रसािण 2000  
 ग) केवि च्यानि प्रसािण 1500  
 घ) एफ.एम. प्रसािण 1500  
 ङ) पत्र पलत्रका प्रकाशन सेवा 800  

46. कबयलुनकेशन सेवा   
 क) टुसद एण्ड ट्राभल्स सेवा 1000  
 ख) फोटोकपी, वप.वप.ओ., साइिि तथा क्याफे 500  
 ग) कुरियसद सेवा मखु्य कायादिय 500  
 घ) कुरियसद सेवा शाखा कायादिय 400  

 ङ) साइिि,क्याफे तथा ईतटिनेट सेवा 1500  

47. ववत्तीय सेवा (नेपाि सिकािको पणुदस्वालम्वमा िहेका 
िैंकहरु िाहेक) 

  

 क) वाम्णज्य िैंक लनिी स्ति मखु्य कायादिय 30000  

 ख) वाम्णज्य िैंक प्रलत शाखा कायादिय २५०००  
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 ग) ववकास िैंक मखु्य कायादिय २५०००  

 घ) ववकास िैंक प्रलत शाखा कायादिय २००००  

 ङ) फाइनतस कबपनी मखु्य कायादिय 10000  

 च) फाइनतस कबपनी प्रलत शाखा कायादिय 3000  

 छ) िघ ुववत्त कबपनी ३०००  

 ि) ववमा कबपनीहरु 5000  

 झ) ववत्तीय सहकािी संस्थाहरु २०00  

 ञ) मनी एक्सचेतिि 2000  

 ट) थप काउतटि ववम्त्तय संस्था 2000  

 ठ) अतय सहकािी 800  

 ड) गैि नाफामखुी क्ििहरु/टोि ववकास संस्था 300  

48. स्वास्थय सेवा व्यवसाय   

 क) गैि सिकािी अस्पताि तथा नलसदङ होम 2000  

 ख) एम.आि.आई. लसटी स्क्यान, अल्ट्रासाउण्ड, 
म्क्िलनक ि पोलि म्क्िलनक 

2000  

 ग) ्याथािोिी 500  

 घ) अक्यपंुचि 500  

 ङ) एक्सिे 500  

 च) चश्मा पसि/ डेतटि म्क्िलनक/ल्याि प्रयोगशािा 1000  

 छ) फामेसी औषधी पसि 1500  

 ि) ल्याि फामेसी 2500  

49. म्शिा सेवा दताद सेवा   

 क) लनिी क्याबप 5000  

 ख) लनिी मा.वव. ४०00  

 ग) लनिी आधािभतू ३०00  

 घ) पवुद प्रा.वव., छात्रावास, मतटेश् विी २०००  

 ङ) पोलि टेम्क्नकि इम्तस्टच्यटु प्रम्शिण समेत १०00  

 च) नलसदङ, लस.एम.ए.,एच.ए. प्रम्शिण समेत 1000  

 छ) एिकेुशनि कतसल्टेतसी सेवा 1000  

 ि) कब्यटुि इिेक्ट्रोलनक तालिम 1000  

 झ) ड्राइलभङ इम्तस्टच्यटु तालिम 500  

 ञ) भाषा, म्शिा, कोम्चङ सेतटि 700  
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50. ममदत सबभाि ( कािखाना)   

 क) नयाँ वाडी िनाउने क शे्रणी 3000  

 ख) वोडी ममदत ख शे्रणी 1500  

 ग) िेथ सेक्सन 1000  

 घ) टायि लडिि सो रुम 1500  

 ङ) टायि रिसोलिङ 1500  

 च) टायि पतचि ममदत 300  

 छ) इम्तिन ममदत 500  

 ि) डेम्तटङ, पेम्तटङ तथा िेम्ल्डङ 500  

 झ) पबप सेक्सन ममदत 500  

 ञ) व्याट्री इिक्ट्रीक सेक्सन ममदत 500  

 ट) वालसङ सेक्सन 1000  

 ठ) रिक्सा साइकि ववक्री 1000  

 ड) रिक्सा, साईकि ममदत तथा ववक्री सवहत 300  

 ढ) वट.भी., डेग, मोिाइि, वफ्रि ममदत, कब्यटुि 
ममदत 

५००  

 ण) िेलडयो, घडी, क्याल्कुिेटि ममदत 500  

 त) मोटिसाईकि ममदत 400  

 थ) कबपनी पट्टा, िेलडएटि, ग्रीस, हेड ममदत ५००  

51. हेभी इक्यपुमेण्ट   

 क) हेभी इक्यपुमेण्ट खरिद ववक्री 5000  

 ख) अतय कवाड खरिद ववक्री 1500  

52. दताद सबितधी दस्तिु   

 क) िगुा लसिाउने, कपाि काट्ने, फोटो स्टुलडयो 
पसि दताद 

500  

 ख) सनु चाँदी पसि दताद 2000  

 ग) हाडदवेयि पसि दताद 2000  

53. ड्राइ म्क्िलनङ, सैिनु तथा ब्यटुीपािदि   

 क) ब्यवुटपािदि सेवा, तालिम सवहतको (5 िना भतदा 
िढी कारिगि) 

800  

 ख) व्यटुी पािदि सेवा 500  

 ग) सैिनु सेवा 2 लसट सबमको 500  
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 घ) ड्राइ म्क्िलनङ्ग सेवा 500  

54. साईन वोडद आटद व्यवसाय   

 क) लडम्िटि आटद व्यवसाय 500  

 ख) अतय आटद व्यवसाय 500  

55. अविच फमद 2000  

56. माछा मास ुववक्री पसि   

 क) ्यावकङ माछा मास ुस्िायसद 500  

 ख) अण्डा ववक्रमी पसि 500  

57. फुि ववरुवा पसि   

 क) नसदिी  1000  

 ख) फुि ववक्री 500  

58. स्कुनि तथा पिु हाउस 1000  

59. भाडा पसि तथा वकचन सामग्री    

 क) थोक पसि 1500  

 ख) खरुा 1000  

 ग) सामातय भाडा पसि 800  

60. खेिौना, लगफ्ट हाउस तथा फोटो फे्रम पसि (शोरुम)   

 क) खेिौना तथा लगफ्ट पसि 1000  

 ख) खेिौना मात्र 500  

 ग) फोटो फे्रम 500  

61. लसिाई मेम्शन ममदत तथा लसिाई पसि   

 क) लसिाई स्पेम्स्िस्ट पसि 1500  

 ख) लसिाई पसि 500  

 ग) लसिाई मेम्शन ममदत 500  

 घ) ब्यटुी ल्याब्रोटिी 500  

62. पश/ुकृवष सेवा तफद को शलु्क   

 क) गाई भैंसी कुखिुा िाख्रा िंगिु फमद दताद 500  

 ख) गाई भैंसी कुखिा िाख्रा वंगिु फमद नवीिकण 500  

 ग) कृषक समूह दताद/यवुा क्िि / आमा समूह दताद 500  

 घ) कृषक समूह दताद/यवुा क्िि / आमा समूह दताद 500  

 ङ) गाई भैंसी कुखिा िाख्रा वंगिु समहु दताद 500  

 च) गाई भैंसी िंगिु उपचाि शलु्क (प्रलत पश)ु 10  
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 छ) ववमा तथा अतय लनकायमा पठाउने लसफारिस 100  

 ि) कृषक समूह दताद 500  

 झ) कृवष सहकािी संस्था दताद / नवीकिण 1000  

 ढ) पोल्ट्री फमद/ दाना पसि ५००  

63. घमु्बत व्यवसाय गने व्यवसायीको हकमा   

 क) फेतसी तथा कपडा पसि गिैंचा समेत 300  

 ख) वकिाना ववसाता तथा भाडा पसि 100  

 ग) अतय 100  

64. मालथ उल्िेख नभएका उद्योगहरुको हकमा   

 क) ठुिा उद्योग 5000  

 ख) मझौिा उद्योग 3000  

 ग) साना उद्योग 1000  

65. मालथ उल्िेख नभएका अतय पेशा व्यवसाय   

 क) लडस्टीब्यटुसद थोक पसि 3000  

 ख) खरुा पसि 1000  

66. मनोिञ् िन कि ( मिेा, प्रदशदन, व्यावसावयक वपङ 
आठदमा प्रवेश शलु्कमा प्रलत वटकट) 

10%  

67. सामदुावयक/धालमदक/संस्थागत ववद्यािय प्रलत किा 
अनमुलत 

  

 क) धामदक ववद्यािय नयाँ ि प्रलत किा 3000  

 ख) मा.वव. तह अनमुलत प्रलत किा 15000  

 ग) आधािभतू प्रलत किा 10000  

 घ) िािकिा नसदिी, के.िी., य.ुके.िी. 5000  

 ङ) नामसािी तथा नाम परिवतदन 10000  

 च) ठाउँ सािी लसफारिस 5000  

 छ) सामदुावयक/धालमदक नयाँ प्रलत किा अनमुलत 3000  

 ि) म्शिक लनयमु्क्त अलभिेखीकिण 

मा.वव तह 

अधािभतु तह 

िािववकास/कमदचािी 

 

१५०० 

१००० 

५०० 
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अनसूुची -७ 

(ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) सँग सबिम्तधत) 

िलडिटुी¸ कवाडी¸ िीवितत ुकिको दि

क)  धातकुा टुक्राहरु ि पत्र ुभइद काम निाग्ने भएका धातकुा सामानहरुमा लनबन 
िमोम्िमको दि लसफारिस गने।

ख)  प्रचलित कानूनिे लनषलेधत गिे िाहेकका पंलछहरुको ्वाखँ तथा मिेका वा 
मारिएका पशकुो हाड लसंग खिु तथा छािामा लनबन िमोम्िम कि ।

ग) अतय कवाडी मािसामान 
लस.नं. िािश्वको िते्रहरु इकाइद दि कै 
१ खािी सीसी( ववयि) वोतिको साइि हेिी प्रलतगोटा रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

२ खािी सीसी (मठदिािअतय) ५०० प्रलतगोटा रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

लनिततिता िािश्वकोिते्रहरु इकाइद दि कै 
१ फिाम प्रलतके.िी. रु. १।(एकरुपैयाँ)  
२ अतय धात ु(वपत्ति¸तामा आठद) प्रलतके.िी. रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  

३ थोलत्रएि काम निाग्ने मेलसनिी 
औिाि प्रलतके.िी. रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  

४ पोलिलथन पाइपका टुक्रा प्रलतके.िी. रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  
५ लससा(लिड) को धिुो वा टुक्रा प्रलतके.िी. रु. ३।-(लतनरुपैयाँ)  
६ काँचको धिुो ि टुक्रा प्रलतके.िी. रु. १।-(एकरुपैयाँ)  

लस.नं. िािश्वकोिते्रहरु इकाइद दि कैवफयत 
१ पंलछहरुका्वाँख प्रलतकेम्ि . रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  
२ हाड प्रलतकेम्ि . रु. १।-(एकरुपैयाँ)  
३ लसंग प्रलतकेम्ि . रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  
४ खिु प्रलतकेम्ि . रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  
५ छािा ठूिो प्रलतकेम्ि . रु. ३०।-(लतसरुपैयाँ)  
६ छािा सानो प्रलतकेम्ि . रु. १५।-(पतररुपैयाँ)  
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लस.नं. िािश्वको िते्रहरु इकाइद दि कै 
एम.एि. भतदा मालथ 

३ खािी सीसी (मठदिािअतय) ५००एम.एि. 
भतदाति प्रलतगोटा रु. ०।५०(पचासपैसा)   

४ 
्िावष्टक ि ििि (िोति, भाँडाकँुडा, 
पिुाना ितु्ता, टायि, चपि, ग्यािन ि 
िवकद न आठद) 

प्रलतके.िी रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

५ खािीिोिाः       

क ५० के.िी सबम खाध्यान्न अट्ने 
्िावष्टकका िोिा प्रलतगोटा रु. ०।५०(पचासपैसा)   

ख ५० के.िी. सबम खाध्यान्न अट्ने िटुका 
िोिा प्रलतगोटा रु. ०।५०(पचासपैसा)   

ग १०० के.िी. सबम खाद्यान्न अट्ने 
िटुका प्रलतगोटा रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

६ तेिको वटनः       

क १० लिटि भतदा िढी अट्न ेठूिो प्रलतगोटा रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

ख १० लिटि भतदा कम अट्न ेसानो प्रलतगोटा रु. ०।५०(पचासपैसा)   

ग थोत्रोवटनिगायतकोकवाडीसामान प्रलतके.िी. रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

घ पिुानोड्रम गोटा रु. १०।-(दशरुपैयाँ)   

ङ पिुाना कागि(अखिाि, तयूिवप्रतट) प्रलतके.िी. रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

च पिुाना अतयकागि(काटुदनसमते) प्रलतके.िी. रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

अनसूुची -८
(ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सबिम्तधत)

सवािी साधन किको दि

क्र.स सवािी साधन कि िावषदक सवािी कि s}lkmot 

१  लनिी तथा भाडामा चल्ने िस 2000 

३ काि म्िप 1000 
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४ टेबपो २00 

५ लमनी िस 1000 

६ कबपाइन १००० 

७ ई-िेक्सा (ववद्यतुीय रिक्सा) २०० 

८ टयाक्टि १२०० 

९ िे.सी.िी./िोडि 5000 

१० ट्रक ि वट्पि 3000 

रब्टष्यः एबििेुतस ि शववाहनमा उक्त कि निाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अनसूुची -९
(ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) सँग सबिम्तधत)

ववज्ञापन किको दि
लस.
नं िािश्वकोिते्रहरु इकाइद वावषदक दि कैवफयत 

१ ववद्यतुीय/लडिीटि होलडदङिोडद प्रलतवगदवफट २५०।- िावषदक 
३ लडिीटि लडस््िे िोडद तथा लडिीटि स्क्रीन प्रलतवगदवफट २५०।- िावषदक 
४ पोिब्यानि/फ्िेक्सवोडद प्रलतगोटा २५०।- िावषदक 
५ होलडदगिोडद, पोििोडद, डी.पी.एस.िोडद, 

ग्िोसाईनिोडद प्रलतवगदवफट 75।- िावषदक 
६ लभते्त िेखन २ िगदवफट सबम  ५०।- िावषदक 
७ फ़्िेक्सवप्रतटब्यानि /कपडाब्यानि ६िगद 

वफटसबम प्रलतगोटा २००।- िावषदक 
८ िनुसकैु स्थानमा व्यवसाय िाखी गा.पा.िते्र लभत्र 

ब्यानि, कपडा वा अतय अस्थायी समान प्रयोग 
गरि लिज्ञापन गिेको हकमा २ लम.भतदा िढीको 
िालग प्रलतगोटा 

 १०००।- 
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अनसूुची -१० 
(ऐनको दफा १० को उपदफा (५) सँग सबिम्तधत)

आ.व. 207९/0८० का िालग िहाि लिटौिी कि दि िेटको ववविण ि ििािको 
िैठकी दििेट 

लस.नं. ववविण स्वीकृत 

दि िेट 

लस.नं. ववविण स्वीकृत 

दििेट 

1. भाडा पसि 30 2. वकिाना पसि 40 
3. धागो साँचो पसि 20 4. आि ु्याि पसिथोक 

आि ु्याि पसि खरुा 
प्रलत टािी 

300 

30 

5. माछा मास ुपसि 60 6. पान ववडी पसि 20 
7. शृ्रङ्गाि पसि 20 8. िेलडमेड कपडा पसि 

थान कपडा पसि 
40 

50 
9. हाँस कुखिुाको अण्डा पसि 20 10. औषधी पसि 50 
11. लमठाई मटि पसि 40 12. फिाम ेभाडा पसि 30 
13. िेलडयो, घडी पसि 20 14. पाउिोटी, ववस्कुट पसि 20 

15. झोिा पसि 20 16. ििफ व्यवसायी पसि 20 
17. चाउलमन पसि 40 18. ववरुवा ववक्री पसि 10 
19. अलमिो कागती पसि 10 20. ठेिा, रिक्सामा 

मािसमान ल्याई ववक्री 
गने पसि 

 

40 

21. सानो सकुुटी माछा पसि 30 22. काँचो तथा पोिेको मकै 
पसि 

10 

23. मािा, बे्रसिेट औठंी 
िगायत अतय समान ववक्री 
पसि 

 

10 
24. साईकि स्टेण्ड  

मोटिसाइकि 
5 

10 

25. घ्य ुपसि 20 26. सतुी पसि 40 
27. माटाका भाडा ववक्री पसि 15 28. फिफुि पसि 30 
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29. कपाि दाह्री िनाउन े 30 30. छुिा, कैं ची ममदत पसि 40 
31. चिुा पसि 20 32. िेिी पसि 20 
33. िाँगा, गोरु व्यवसाय प्रलत 

गोटा 
25 34. ितु्ता च्पि ममदत पसि 20 

35. उख ुिस पसि 30 36. गडु ि भेिी पसि 30 
37. भट्टी पसि 50 38. कृवष लिउलििन 30 
39. िंगिोगन पसि 20 40. च्पि ि ितु्ता पसि 40 
41. कृवष सिियतत्र पसि 20 42. चामि पसि 30 
43. म्चउिा पसि 20 44. खिुमा नमवकन िगायत 

अतय लमठाई 
20 

45. खिििुा तथा काँक्रा पसि 15 46. तिकािी पसि 30 
47. हाँस कुखिुा पिेवा प्रलत 

गोटा 
3 48. सनुचाँदी पसि 50 

49. टेबपो 
टे्रक्टि 

िीप/काि 

िस 

10 

20 

20 

50 

50. दनुा टपिी पसि 20 

1. उल्िेम्खत म्शषदकमा नपिेका पसििाई रु. 50 सबम िाग्ने । 

2. लनकासी रु.10 देम्ख रु.50  

अनसूुची -११

(ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सबिम्तधत) पावकद ङ्ग शलु्कको दि

लस.नं. िािश्वकोिते्रहरु इकाइद दि कैवफयत 

क िस,ट्रक,ििी ठदन 3०।-   

ख लमलनिस, आठद ठदन 2०।-  

ग काि, िीप, ट्याक्टिआठद ठदन 15।-  

घ मोटिसाईकि, स्कुटि, ट्याबपो, ठेिागाढा, 
रिक्साआठद ठदन १०।- 

 

ङ साइकि ( हाटििािमामात्र ) ठदन ५।-  
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अनसूुची -१२
(ऐनको दफा १२ को उपदफा (१)¸(२)ि (३) सँग सबिम्तधत)

सेवा शलु्क¸ दस्तिुको दिशौचाियप्रयोग शलु्क

तयायीक दस्तिु

आ.व. 207९/0८० का िालग सेवा शलु्क तथा दस्तिुका दििेटको ववविण 

क्र.सं. कि,सेवा शलु्क दस्तिु आठदका म्शषदकहरु दि िेटहरु कै. 
1. क) वटकट दस्तिु 10  
 ख) प्रलतलिवप दस्तिु 100  
 ग) तमसकु प्रमाम्णत(तमसकु िकमको) १ प्रलतशत   

2. नक् कि उताि प्रमाम्णत (प्रलतलिपी प्रलत पाना) 10  

 

लस.नं. िािश्व कोिते्रहरु इकाइद दि कैवफयत 

१ गाउँ पालिकाका स्वालम्वमा िहेका 
शौचाियहरु प्रयोग गिेिापत 

 
  

 क) ठदशा  १०।-  

 ख) वपसाि  ५।-  

 ग) स्नान  ५०।-  

2 गाडी सिसफाई प्रलत गाडी  १५०|  

3 सबपम्त्त मूल्याङ्कन दस्तिु नेपािीमा  ०.०५प्रलतशत  

लस.नं. िािश्वकोिते्रहरु इकाइद दि कैवफयत 

१ कोटवफ  २००।-  

२ फैसिा नक्कि दस्तिु  २००।-  

३ पनुिावेदन एवं प्रलतउत्तिपत्र  २००।-  

४ वकाित सबवतधी इिाित पत्र सबितधी दस्तिु  ५००।-  

५ तयाय सबितधी अतय दस्तिु  २००।-  
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3. नाता प्रमाम्णत   
 क) नेपािीमा लसफारिस 200  
 ख) अंग्रिेीमा लसफारिस 300  

4. िग्गा नामसािी लसफारिस घि गोठ समेत  ५००  
5. सिै प्रकािका सिदमीन दस्तिु 300  
6. छुट भएको िग्गा दताद लसफारिस   
 क) तयनुतम 400  
 ख) प्रलत कट् ठा 400  

7. नाम संशोधन लसफारिस 100  
8. घिवास भए नभएको ि सडकिे छोए नछोएको 

लसफारिस थप प्रलत वकत्ता 
200  

9. िकस पत्रमा (साकाि) लसफारिस 500  
10. क) अंशवण्डा लसफारिस 200  
 ख) सकुुबिासी िग्गा अंशवण्डा लसफारिस 500  

11. अपतुािी लसफारिस 2000  
12. अपतुािी िग्गा नामसािी लसफारिस 2000  
13. मािपोत प्रयोिन लसफारिस दस्तिु   
 क) घि/िग्गा तीनपसु्ते नाम कायम आठद   

लसफारिस दस्तिु 
 

300 
 

 ख) िक्यौता निहेको लसफारिस 100  
14. नागरिकता लसफारिस   
 क) नागरिकता लसफारिस १५०  

15. सडक अविोध हटाउँदा पक् की सडक 1000 

वगदवफट सबमको घि लनमादण गदाद 
(अनिोड गिेको 24 घण्टा लभत्र हटाउने) 

 
 

1000 

 

 ख) 1001 देम्ख 2000 वगदवफट सबमको घि 
लनमादण गदाद ( अनिोड गिेको 24 घण्टा लभत्र 
हटाउने ) 

 
 

2000 

 

 ग) 2001 देम्ख 3000 वगदवफट सबमको घि  
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लनमादण गदाद ( अनिोड गिेको 24 घण्टा लभत्र 
हटाउने ) 

3000 

16. सडक अविोध हटाउँदा कच्ची सडक   
 क) पक् की सडकमा िाग्ने दस्तिुको 25 प्रलतशत 

छुट 
  

 ख) घि लनमादण गदाद ववववध सिदलमन दस्तिु 300  
17. नक्सापास िाग ु हनुपुवुद लनमादण भएका घिहरुिाई 

व्यहोिा खिुाई लसफारिस गदाद 
पक् की घि 

500 

प्रलत तिा 

 

18. खानेपानी धािा, ववद्यतु िडान लसफारिस 100  
19. खानेपानी धािा िडान गदाद सडक ममदत दस्तिु रु. 

(लभत्री कािोपते्र सडकमा खत नपुने भएमा) 
 
 

4000 

 

20. घि िाटो प्रमाम्णत दस्तिु (प्रलत वकत्ता थप १००) ५००  
21. पम्ञ् िका िाग ु हनु भतदा पवुद व्यम्क्तगत घटनादताद 

(ितमदताद िाहेक) 
 

२५० 
 

22. ववववध प्रकािका लसफारिस   
 क) नेपािीमा लसफारिस 100  
 ख) अंग्रिेीमा लसफारिस 300  
 ग) काउम्तसि प्रमाम्णकिण प्रलत पाना 100  
 घ) िग्गाधनी प्रमाण पिुादको प्रलतलिवप लसफारिस 100  
 ङ) प्राववलधक मलु्यांकन लसफारिस 500  
 च) घििग्गा नामसािी अंशवण्डा प्रयोिन 250  
 छ) व्यवसाय ितद लसफारिस 500  

22क क) ववदेश िानेको लिलभन्न प्रमाणपत्र प्रमाम्णत प्रलत 
पाना (अध्ययन गनद िाने ववद्याथीहरु िाहेक) 

ख) ववदेश िानेको लिलभन्न प्रमाणपत्र प्रमाम्णत 
अध्ययन गनद िाने ववद्याथीहरुिालग प्रलत पाना 

५०० 

 
 
 

२०० 

 

22ख १. फोटो प्रमाम्णत दस्तिु प्रलत फोटो  २००  
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२. लसफारिस प्रमाम्णत दस्तिु  

३. अनभुव प्रमाम्णत दस्तिु  

४. ितम प्रमाम्णत दस्तिु  

५. चािचिन प्रमाम्णत दस्तिु  

६. दलित तथा आठदवासी प्रमाम्णत दस्तिु 

५०० 

५०० 

५०० 

१००० 

२५० 
23. घि कायम लसफारिस 

1 तिा सबम 

1 तिा भतदा मालथ 

 

300 

500 

 

24. संस्थागत नवीकिण लसफारिस 

संस्था दताद लसफारिस 
1000 

1000 

 

25. कोठा खोिी गने लसफारिस 

िाटो कायम लसफारिस 
200 

300 
 

26. दस्तिु निाग्ने लसफारिसहरु 

क) मदु्दा चलििहेको आय स्रोत कम भएको लसफारिस 

ख) अपांग परिचयपत्र लसफारिस 

ग) घि भम््कएको लसफारिस 

घ) आलथदक अवस्था कमिोि लसफारिस 

ङ) छात्रवमृ्त्त लसफारिस 

  

27. व्यवसाय दताद लसफारिस 

क) तयनुतम  

ख) दश िाख सबमको 
ग) दश िाख भतदा मालथ 

 

२00 

३00 

500 

 

28. पेतसन लसफारिस 300  
29. पेतसन प्रयोिन व्यम्क्त प्रमाम्णत, ठेगाना संशोधन आठद 

लसफारिस 

क) स्वदेशी 
ख) ववदेशी 

 
 

३00 

५00 

 

30. पेतसन वािेसनामा लसफारिस 300  
31. िाहदानी लसफारिस (भाितको िालग) 100  
32. भाित िाहेक अतय (चारिलत्रक लसफारिस मिुकुको   
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िालग 300 
33. चारिलत्रक लसफारिस नेपािको िालग 100  
34. कि चकु्ता लसफारिस 

क) नेपािीमा लसफारिस 

ख) अंग्रिेीमा लसफारिस 

 

२०० 

300 

 

35. लधतो मलु्यांकन (प्रलत िाख) 
क) िैदेम्शक तथा नामसािी प्रयोिन 

 

100 
 

36. िावषदक आबदानीको ववविण आबदानीको प्रलत िाख 0.1%  
37. क) लसफारिस दस्तिु (म्शषदक नं. 1.3.2) 

 गाउँपालिकािे गने लसफारिसमा प्रलत लसफारिस 
लनबनानसुाि दस्तिु लिइनछे । 

1) स्वदेशको िालग गरिने समातय लसफारिसमा 
2) ववदेशको िालग गरिने लसफारिस 

3) घि नभएको िग्गा खरिद ववक्री, िकसपत्र, 
सट्टापट्टा आठद प्रयोिनको िालग मािपोत 
कायादियिाई गरिने लसफारिसमा 

क) घि नभएको िग्गा भएमा 
ख) कच्ची घि भएको िग्गा भएमा 
4) िग्गावािाको मृ् य ु पलछको नामसािी ि 

अंशवण्डाको प्रयोिनको िालग मािपोत 
कायादियिाई गरिने लसफारिसमा 

 
 
 
 

100 

300 

 
 
 

100 

200 

 
 
 

300 

 

38. गाउँब्िक िग्गाको लसफारिस गदाद प्रलत धिु 50  
39. काठको लसफारिस 

क) काठको लसफारिस दस्तिु (म्िल्िा िन,आपलुतद 
सलमलत) 

ख) काठको लसफारिस दस्तिु (आफ्नै िग्गामा िहेका 
कुकाठ कटान) 

 
 

300 

 

प्रलत िोट 
100 

 

40. क्िि तथा संघ संस्था दतादको िालग लसफारिस 500  
41. ितदकोठा घि पसि आठद खेल्न ुपदाद मचुलु्का वापत 300  
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42. व्यम्क्तगत घटना दताद  

1 वषद लभत्र 

 1 वषद देम्ख 5 वषद 
 5 वषद भतदा मालथ 

व्यम्क्तगत घटना दताद प्रलतलिवप  

35 
ठदनसबम 
लनशलु्क 

50 

100 

200 

१५० 

 

43. सबितध ववच्छेद लसफारिस दस्तिु 100  
44. कृवष ितय उद्योग लसफारिस 100  
45. िनितय उद्योग लसफारिस 2000  
46. धात ुितय उद्योग लसफारिस 2000  
47. व्यवसाय ठाउँ सािी लसफारिस 500  
48. केिि,टेलिलभिन,एफ.एम,आठद दताद लसफारिस 2000  
49. छािा ितय उद्योग लसफारिस 1000  
50. दैलनक उपभोग्य खाद्य पदाथद उ्पादन उद्योग  

लसफारिस ( भाडा पसि, फेतसी स्टेशनिी, ब्यटुी  

पािदि, म्चया पसि, होटि तथा िेषु्टिेतट) 

 
 

500 

 

51. ्िाईउड उद्योग लसफारिस 1000  
52. ईट्टा भट्टा उद्योग लसफारिस (नगरिने)   
53. ग्रीि उद्योग लसफारिस 500  
54. ब्िक उद्योग लसफारिस 500  
55. ठुिा उद्योग लसफारिस 2000  
56. मझौिा उद्योग लसफारिस 1000  
57. साना उद्योग लसफारिस 500  
58. लनिी ववद्यािय दताद लसफारिस/ संचािन अनमुलतका 

िालग लसफारिस 

क) आधािभतू तह 

ख) माध्यलमक तह 

 
 
 

1000 

1500 

 

59. ववत्तीय कािोिाि गने सहकािी संस्था खोल्ने लसफारिस 2000  
60. सटही काउतटि आठद खोल्न 2000  
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61. फाइनत स वैंक 2000  
62. सहकािी संस्था गैि ववत्तीय 1000  
63. मद्दा मालमिा लमिापत्र पि, ववपि 300  
64. व्यवसाय दताद प्रमाणपत्र प्रलतलिवप 200  
65. िेनदेनको तपसकु प्रमाम्णत तपसकुको िकमको 

आधािमा अतयशलु्क 

क) उख ुके्रसि 
ख) ठेिामा उख ुपेल्न े

ग) ग्यास लडिि 

 

500 

1000 

500 

1000 

 

66. क) घि नबिरिङ्ग सेवा शलु्क प्रलत घि नबिि ्िेट 200  
67. चौवकल्िा प्रमाम्णत 

1) िम्ििेसन प्रयोिन 

क) पक् की सडक 

ख) खेती योग्य 

ग) उद्योगको िग्गा प्रलत कट्ठा 
घ) कच्ची सडक 

2) चािवकल्िा लसफारिस ववक्री प्रयोिनको िालगः 
क) कच्ची िाटो भएको िग्गा 
1 कट्ठा सबम तयनुतम 

1 कट्ठा देम्ख 10 कट्ठा सबम प्रलत कट्ठा 
10 कट्ठा देम्ख मालथ प्रलत कट्ठा 
ख) पक् की िाटो भएको िग्गा 
1 कट्ठा सबम तयनुतम 

1 कट्ठा देम्ख 10 कट्ठा सबम प्रलत कट्ठा 
10 कट्ठा देम्ख मालथ प्रलत कट्ठा 
3) चौवकल्िा लसफारिस  

क) वैंक प्रयोिन 

ख) िैक प्रयोिन घि उल्िेख गदाद 
 ववक्री प्रयोिन  

1 कट्ठा सबम तयनुतम 

 
 
 

1500 

200 

150 

300 

 
 

300 

30 

50 

 

400 

50 

75 

 

300 

400 

 
 
 

200 

20 
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1 कट्ठा देम्ख 10 कट्ठा सबम प्रलत कट्ठा 
10 कट्ठा देम्ख मालथ प्रलत कट्ठा 

30 

68. िेदतादवािा िग्गाको हक हस्ताततिण गदाद वा छोड्दा 
गा.पा.को िोहविमा गने ि सो वापत िेनदेन गिेको 
िकमको 2 प्रलतशतका दििे िहाि कटौती कि 
िग्गा खरिदकतादिाट लिने यसका िालग लनबनानसुाि 
प्रलत कट्ठा तयनुतम मािपोत मलु्यांकन कायम गने ि 
तयनुतम िकम भतदा मालथ कािोिाि भएको अवस्थामा 
किोिाि िमोम्िमको आधािमा शलु्क  

लिने । 

  

 िरिवाना तथा छुट   
 क) वावषदक कि, दस्तिु तथा शलु्क िझुाउन लििबि 

भएमा पवहिो वषद 
 

10% 
 

 दोस्रो वषद लििबि 20%  
 दोस्रो पषद पलछ लििबि 25%  
 ग) िाटो काटेमा वा िाटो लमचेमा  

    पक् की िाटो 
कच्ची िाटो   

 

3000 

2000 

 

 घ) िाटोमा मािसमान िाखी एवम ्पश ुचौपाया िाँधी 
गिी आवतिावत अविोध गिेमा 

 

2000 
 

 ङ) िाटोमा िे.सी.िी. टेक्टि, ट्रक, सवािी साधन 
िाखी अटेिी गिी िाटो अविोध गिेमा 

 

5000 
 

 च) िाटोमा थ्रसेि िगाई गहुँ, धान कुटाई दाई गिी 
प्रदषुण गिी आवतिावत अविोध गिेमा 

 

1500 
 

  

पनुश् च िक्यौता असिु गदाद हािको दिमा नै वहसाि 
गिी असिु गने 

  

 क) पिुानो घि/िग्गा सपुि स्टक्चि लनमादण गदाद 
गा.पा.मा नक्सा पेश नगिी लनमादण कायद शरुु 
गिेमा एकमषु्ठ रु. 

 

5000 
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 ख) घ वगदका घिववना इिाित लनमादण गिेमा 
िरिवाना रु. 

  

 ग) वटनको छानो इट्टा ढुङ्गा ब्िक पखादि भएको घि 
एकमषु्ठ रु. 

 

500 
 

 घ) टायि/खिको छाना माटो िाँस आठद एकमषु्ठ रु.  

200 
 

 ङ) नयाँ घि लनमादण गदाद स्वीकृत नक्सा ववपिीत  
साइड माम्िदन 3 वफट भतदा कम छोडी 
झ्याि,ढोका िाखेमा एकमषु्ठ रु.  

 

1000 
 

 च) नयाँ घि लनमादण गदाद म्स्वकृत मापदण्ड पािना 
नगिी साइड माम्िदन िाखेमा एकमषु्ठ रु. 

 

1000 
 

 छ)नक्सा पास नगिी लनमादण कायद गनेिाई (मापदण्ड 
िमोम्िम लनमादण गिेमा नक्सा पास गने सवकने ति 
मापदण्ड ववपिीत गिेमा नक्सापास नठदने) 

 

5000 
 

 ि) तोवकएको मापदण्ड िमोम्िमको सेटव्याकमा 
कबपाउण्ड वाि लनमादण गिेमा किलुियनामा गिी 
िरिवाना रु. 

 
 

3000 

 

 झ) भवन लनमादण इिाित लिई अतय मापदण्ड पािना 
गिी स्टक्चि लडिाइन ि भवन संवहता िमोम्िम 
लनमादण नगिेमा िरिवाना रु. (्यस्ता भवनिाई 
िरिवाना लिई ववद्यतु पानी लसफारिस गनद सवकने 
ति नक्सा पास नगरिने ।) 

 
 
 

3000 

 

 ञ) घिनक्सा पिामशददातािे घिनक्सा पास प्रवक्रयामा 
गा.पा.मा गित प्रलतवेदन पेश गिेमा वा 
घिधनीिाई गति सल्िाह ठदएमा पिापशददातािाई  
पवहिो पटक िरिवाना रु. 

 
 

500 

 

 ट) दोस्रो पटक भतदा िढी पलन सोही प्रकृलतको गित 
प्रलतवेदन पेश गिेमा रु. 

 

1000 
 

 ठ) दईु पटक भतदा िढी सोही प्रकृलतको गित 
प्रलतवेदन पेश गिेमा कािो सूचीमा िाखी उक्त 
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फमदिाट नक्सा दताद गनद प्रलतितध िगाउने । 
 ड) घि लनमादणकमीिे घिधनीिाई गित सल्िाह ठदई 

वा स्वीकृत नक्सा ि मापदण्ड ववपिीत लनमादण 
कायद गिेमा वा लनमादण कायदमा िापिवाही पवुदक 
गणुस्तिवहन कायद गिेमा लनमादणकमीिाई पवहिो 
पटक िरिवाना रु. 

 
 

300 

 

 ढ) दोस्रो पटक पलन सोही प्रकृलतको गिती गिेमा रु.  

500 
 

 ण) दईु पटक भतदा िढी सोही प्रकृलतको गिती 
गिेमा कािोसूचीमा िाखी उक्त लनमादणकमीको 
गा.पा. भएको व्यवसाय दताद खािेि गने 

  

 त) छुट 

   क) प्र्येक आ.व.शरुु भएपलछ सोही आ.व. को 
श्रावण मसातत लभत्र कि िझुएमा िाग्ने किमा छुट 

 
 

10% 

 

६९ आलथदक िैदेम्शक िोिगाि तथा ववदेश िाने िस्न े
प्रयोिनका िालग प्रमाणपत्रहरुको प्रमाम्णत गने 
(ववद्याथीिाहेक) प्रलत प्रमाणपत्र रु. 

   

५००  

७० अतय दस्तिु ( िास्ज्श्व दि नतोवकएका िनुसकैु 
लसफारिस दस्तिु/ कि) 

३००  

 

नक्शा पास दस्तिु 

हािको 
वडा 
नं. 

ववविण 

विाि िेत्र ि हिुाकी 
सडक मोहडा पने ि 
100 लमटि लभत्र 

लभत्री 
सडकमा कै

वफ
त 

 िलमनमलुन 
ि भईु 
तिा 
(प्रलत 

व.वफ.रु.) 

पवहिो 
तिा वा 
सो भतदा 
(प्रलत 

ि.वफ.रु.) 

िलमनमलुन 
ि भईु 

तिा (प्रलत 
व.वफ.रु.) 

पवहिो 
तिा वा 
सो भतदा 
(प्रलत 

ि.वफ.रु.) 

 

1-9 पक् की घि नक्शा पास दस्तिु 5 5 3 3  
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1-9 घि नक्शापास दस्तिु फािाम 
दस्तिु रु. 

५00  

1-9 नक्शा नामसािी दस्तिु प्रलत वगद 
वफट रु.(पक् की घिको िालग 

मात्र) 

1  

1-9 अस्थायी/कच्ची घिको घि 
लनमादण सेड लनमादण 

1 0.5  

1-9 अस्थायी/कच्ची घिको घि 
लनमादण इिाित दस्तिु प्रलत घि 

200 200  

1-9 कबपाउण्ड वाि िगाउँदा 
इिाित लिएि मातै्र लनमादण 
गनुदपने ि ईिाित दस्तिु प्रलत 

िलनङ्ग 

5  

1-9 नक्शा प्रमाम्णत दस्तिु ५००  

भवन संवहता पािना गिी भएको वा स्वीकृत मापदण्ड ववपिीत िनेका घिहरुको 
िालग इिाित/लनमादण सबपत न प्रमाण प्रदान गरिनेछैन 

नक्शा पास गिी सकेपलछ 2 वषद लभत्र लनमादण सबपत न गिी सक्न ुपने छ । 
यठद सोही अवलध लभत्र लनमादण सबपत न नभएमा नक्शाको बयाद थप गदाद रु. 1 
प्रलत वगदवफट दस्तिु लिई पनुः दईु वषदको िालग बयाद थप गरिनेछ । 

अलमनिे नापजाँच गदाा अलमन/ नापी इकाई दस्तरु (प्रलत ककत्ता) रु.१००० 

 

अनसूुची – १३ 

(ऐनको दफा १२ को उपदफा (६) सँग सबिम्तधत) 
आ.व.207९/0८० का िालग सूची दताद दस्तिुको ववविण 

1. संघ-संस्था लमलडया        रु. 500 

2. व्यापारिक प्रलतष्ठान, स्िायसद, पिामशददाता    रु. 1000 

3. लनमादण व्यवसायी       रु. 5000 

4. ट्रक्याक्टि        रु. 500 

5. वट्पि, ट्रकहरु        रु. 1000 

6. भािी उपकिण (िोडि, ब्याक िोडि, हेक्शावेटि)   रु. 1500 
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7. फामेसी तथा सिै वकलसमका औषधािय     रु. 500 

8. छापाखाना तथा स्टेशनिी      रु. 500 

नोटः नववकिण दस्तिु दताद सिह नै हनुेछ । 

 

अनसूुची – १४ 
(ऐनको दफा १४को उपदफा (४) सँग सबिम्तधत)

घि िग्गाको िम्िषे्टशन लिम्खत पारित तयनुतम मलु्यांकन लनधादिण 

लस.नं. 
वडा 
नं. 

ववविण 

स्वीकृत तयनुतम 
मलु्यांकन प्रलत 
कट्ठा मलु्य 

सबपलत मलु्यांकन 
वापतको  

१ 
1-9 हिुाकी सडकको िेत्र  १५००००० 

 
कुि मूल्यांकनको 
०.०१प्रलतशत 

२ 
1-9 हिुाकी सडक िाहेक 

ििाि िेत्र  
१०००००० 

३ 
1-9 हिुाकी सडक ि ििाि 

िेत्र िाहेक आवासयोग्य 
िग्गाहरु 

६००००० 

४ 

1-9 हिुाकी सडक, ििाि 
िेत्र ि आवासयोग्य 
िग्गाहरु िाहेक सडकिे 
छोएको खेतीयोग्य िेत्र 

४००००० 

५ 

1-9 हिुाकी सडक, ििाि 
िेत्र, आवासयोग्य 
िग्गाहरु ि सडकिे 
छोएको खेतीयोग्य िेत्र 
िाहेक सडकिे 
नछोएको खेतीयोग्य िेत्र 

२५०००० 
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अनसूुची -१५ 

(ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) सँग सबिम्तधत) 
qm=;+= उ्खनतमा प्रयोग भएको 

साधनको ववविण 

िाग्ने 
िरिवाना प्रलत 
पटक रु. 

कैवफयत 

!= टे्रक्टि प्रलत ट्रािी 
रु.२५,००० 

एक आ.ि.माप्र्येकथप पटकको 
िरिवानाशलु्क अम्घल्िो पटकको 
िरिवानामा शूरु िकमथपगरि 
अशिुगरिनेछ । 

@= वट्र्पि रु.३५,०००। 

#= हाइवा रु.४०,०००। 

$= ब्याक–हो–िोडि रु.५०,०००। 

%= स्काभेटि रु.७५,०००। 

 
 

प्रतापपिु गाउँपालिका ववलनयोिन ऐन, 207९ 

प्रस्तावना: प्रतापपिु गाउँपालिकाको आलथदक वषद २०७९/८० को सेवा ि कायदहरुको िालग 
संम्चतकोषिाट केही िकम खचद गने अलधकाि ठदन ि सो िकम ववलनयोिन गनद वाञ् चनीय 
भएकोिे नेपािको संववधानको धािा 229 को उपधािा (2) िमोम्िम प्रतापपिु गाउँसभािे यो 
ऐन िनाएको छ। 

1. संम्ि् त नाम ि प्रािबभः  

 1) यस ऐनको नाम प्रतापपिु गाउँपालिका ववलनयोिन ऐन, 207९ िहेको छ। 

 2) यो ऐन तरुुतत प्रािबभ हनुेछ। 

2. आलथदक वषद २०७९/८० को लनलमत्त सम्ञ् चत कोष िाट िकम खचद गने अलधकािः 
1) आलथदक वषद २०७९/८० को लनलमत्त प्रतापपिु गाउँपालिका, वडा कायादिय, ववषयगत 
शाखािे गने सेवा ि कायदहरुका लनलमत्त अनसूुची (1) अनसुािको आबदानी ि अनसूुची –2, 

3, 4, 5, 6, 7 ि ८ मा उल्िेम्खत चाि ुखचद, पुिँीगत खचद ि ववम्त्तय व्यवस्थाको िकम 
समेत गिी िबमा िकम रु. ६८,१३,४१०००/-  मात्रमा निढाई लनठददष्ट गरिए िमोम्िम 
सम्ञ् चत कोषिाट आबदानी गनद ि खचद गनद सवकने छ । ति दफा 3 को उपदफा (1) मा 
उल्िेख भए िमोम्िम िाहेक केतर सिकाि ि आततरिक श्रोत्रिाट थप प्रा् त हनुे िकमिाई 
संम्चत कोषमा आबदानी गनद ि तोवकए िमोम्िम खचद गनद सवकन ेछ। 
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3. ववलनयोिनः 
1) यस ऐनद्धािा सम्ञ् चत कोषिाट खचद गनद अलधकाि ठदइएको िकम आलथदक वषद २०७९/८० 

को लनलमत्त प्रतापपिु गाउँकायदपालिका,  वडा सलमलत ि ववषयगत शाखािे गने सेवा ि 
कायदहरुको लनलमत्त ववलनयोिन गरिनेछ। 

2) यस ऐनद्धािा सम्ञ् चत कोषिाट खचद गनद अलधकाि ठदइएको िकम वडा कायादियहरुिाई 
तोवकए िमोम्िम खचद गने अलधकाि प्रदान गनद सक्नेछ। िसको िालग कायदपालिकािे 
कायदववलध िनाई िाग ुगनद सक्नेछ। 

3) उपदफा (1) को िनसुकैु कुिा िेम्खएको भएता पलन गाउँकायदपालिका, वडा कायादिय ि 
ववषयगत शाखािे गने सेवा ि कायदहरुको लनलमत्त ववलनयोिन गिेको िकम मध्य े कुनैमा 
िचत हनुे ि कुनैमा अपगु हनुे देम्खन आएमा गाउँपालिकािे िचत हनुे शीषदकहरुमा िकम 
सानद सक्नेछ। यसिी िकम िकमातति गदाद एक शीषदकिाट अको एक वा एक भतदा िढी 
शीषदकहरुमा िकम िकमातति गनद तथा लनकासा खचद गनद सवकनेछ। पुिँीगत खचद ि 
ववम्त्तय व्यवस्थातफद  ववलनयोम्ित िकम साँवा भकु्तानी खचद ि व्याि खचद शीषदकमा िाहेक 
अतय चाि ुखचद शीषदकमा सानद सवकने छैन। 

४. प्रतापपिु गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८० को ििेट िाहृौ गाउँसभािाट पारित भएपलछ 
प्र.प्र.अ.िे खचद गने अम्ख्तयािी प्राप्त गनेछ ि ववलनयोिन भएको सबपूणद ििेटिाट ििटे 
सीमा लभत्र खचद गनद पाउनेछ ि गत आ.व.207८/07९ मा खचद भएका सबपूणद ििेट यस 
ऐन िमोम्िम खचद भएको मालननेछ ।  

 

अनसुचुी-१ 

प्रतापपरु गाउँपालिका 

गाउँ कायापालिकाको कायाािय, नविपरासी 

कायााियको कोड : ८०५४७५०३३०० 

 

Projection of revenue and grants to achieve 

 

आ.व. : २०७९/८० 

शीर्ाक 
आ.व.२०७७/७८ को 

यथाथा 

आ.व.२०७८/७९ को 

संशोलधत अनुमान 

आ.व.२०७९/८० 

को अनुमान 

आय ६४,८३,७२,३५३.०१ ८१,४७,९६,९५० ६८,१३,४१,००० 

राजस्व  (१) ११,७५,८१,८१३.०१ ३०,३८,७६,९५० २२,६०,७९,००० 

आन्तररकश्रोत  (१क) ८४,०२,६५०.१२ २०,७५,१३,१४७ ११,४१,००,००० 

११३१३एकीकृत सम्पती 

कर ५६,००० ० १०,००,००० 

११३१४भुलमकर/मािपोत ७,१४,९३७ ४०,००,००० ३०,००,००० 

११३२१घरवहाि कर   १२,००,००० १२,००,००० 
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११४५१सवारी साधन कर 

(साना सवारी)   २,००,००० २,००,००० 

११४७९अन्य मनोरञ्जन 

कर   २,००,००० २,००,००० 

११६९१अन्य कर ६३,१९,०४९.६२ १०,००,००० १०,००,००० 

१४१५१सरकारी 

सम्पत्तीको वहािबाट प्राप्त 

आय   १५,००,००० १५,००,००० 

१४२११कृलर् उत्पादनको 

लबक्रीबाट प्राप्त रकम   ५,००,००० ५,००,००० 

१४२१८लवदु्यत सेवा शलु्क   ० २,००,००० 

१४२२३लशक्षा क्षेत्रको 

आम्दानी   ० ३,००,००० 

१४२२४परीक्षा शलु्क   २,००,००० २,००,००० 

१४२४२नक्सापास दस्तुर   २०,००,००० २०,००,००० 

१४२४३लसफाररश दस्तुर ५,५१,८५२.५० २५,००,००० २५,००,००० 

१४२४४व्यलिगत घटना 

दताा दस्तुर ४,१५० १,००,००० ३,००,००० 

१४२४५नाता प्रमालित 

दस्तुर २३,९०० ५,००,००० ५,००,००० 

१४२४९अन्य दस्तरु ७,३२,७६१ १०,००,००० १०,००,००० 

१४२५३व्यावसाय 

रलजष्ट्रशेन दस्तुर   २५,००,००० ० 

१४३११न्यालयक दण्ड,  

जररवाना र जफत   १,००,००० १,००,००० 

१४३१२प्रशासलनक दण्ड, 

जररवाना र जफत   ५,००,००० ५,००,००० 

१४५११बीमा दावी प्रालप्त   ० ० 

१४६११व्यवसाय कर   २०,००,००० ४५,००,००० 

३२१२२बैंक मौज्दात   १८,७५,१३,१४७ ९,३४,००,००० 

राजस्वबाँडफाँडबाट प्राप्त 

रकम (१ख) १०,९१,७९,१६२.८९ ९,६३,६३,८०३ ११,१९,७९,००० 

११३१५घरजग्गा 

रलजष्टशेन दस्तुर ८६,९२,१२३     

११४११बाँडफाँड भई 

प्राप्त हुने मलू्य अलभबृलि 

कर ९,४५,५७,०३९.८९ ४,३७,४८,००० १०,५९,९१,००० 

११४२१बाँडफाँड भइा 

प्राप्त हुने अन्त:शलु्क   ४,३७,४८,००० ० 

११४५६बाँडफाँटबाट प्राप्त ५९,३०,००० ८८,६७,८०३ ५९,८८,००० 
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हुने सवारी साधन कर 

अन्यआय   ० ० 

१५१११बेरूज ू   ० ० 

अन्तरसरकारी लवत्तीय 

हस्तान्तरि (२) ५३,०७,९०,५४० ५१,०९,२०,००० ४५,५२,६२,००० 

संघीयसरकार  (२क) ४९,९२,७२,५४० ४७,१६,५३,००० ४२,२७,००,००० 

१३३११समालनकरि 

अनुदान १३,६९,००,००० १४,५८,००,००० १५,३७,००,००० 

१३३१२शसता 

अनुदानचाि ु ३५,८३,७२,५४० २७,४८,०३,००० २२,०४,००,००० 

१३३१३शसता 

अनुदानपुँजीगत   ५,१०,५०,००० ४,८६,००,००० 

१३३१६समपुरक अनुदान 

चािु ४०,००,०००     

प्रदेशसरकार   (२ख) ३,१५,१८,००० ३,९२,६७,००० ३,२५,६२,००० 

१३३११समालनकरि 

अनुदान ५६,६८,००० ६९,२३,००० ८६,१२,००० 

१३३१२शसता 

अनुदानचाि ु १,९८,५०,००० ८५,४४,००० ८०,००,००० 

१३३१४लवर्ेश अनदुान 

चािु ६०,००,००० ८८,००,००० ६०,००,००० 

१३३१६समपुरक अनुदान 

चािु   ० ९९,५०,००० 

१३३१७समपुरक अनुदान 

पुँजीगत   १,५०,००,००० ० 

बैदेलशक   ० ० 

जनसहभालगता       

 

अनसुचुी-२ 

प्रतापपरु गाउँपालिका 

गाउँ कायापालिकाको कायाािय, नविपरासी 

कायााियको कोड : ८०५४७५०३३०० 

 

Details of income and expenditure 

रु. हजारमा 

शीर्ाक 
आ.व.२०७७/७८ को 

यथाथा 

आ.व.२०७८/७९ 

को संशोलधत 

अनुमान 

आ.व.२०७९/८०  

को अनुमान 

आय ६४,८३,७२ ६२,७२,८३ ६८,१३,४१ 
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राजस्व ११,७५,८१ ११,६३,६३ १३,२६,७९ 

आन्तररक श्रोत ८४,०२ २,००,०० २,०७,०० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ५६ ० १०,०० 

११३१४ भुलमकर/मािपोत ७,१४ ४०,०० ३०,०० 

११३२१ घरवहाि कर   १२,०० १२,०० 

११४५१ सवारी साधन कर (साना 

सवारी)   २,०० २,०० 

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर   २,०० २,०० 

११६९१ अन्य कर ६३,१९ १०,०० १०,०० 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको 

वहािबाट प्राप्त आय   १५,०० १५,०० 

१४२११ कृलर् उत्पादनको लबक्रीबाट 

प्राप्त रकम   ५,०० ५,०० 

१४२१८ लवदु्यत सेवा शुल्क   ० २,०० 

१४२२३ लशक्षा क्षेत्रको आम्दानी   ० ३,०० 

१४२२४ परीक्षा शुल्क   २,०० २,०० 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु   २०,०० २०,०० 

१४२४३ लसफाररश दस्तरु ५,५१ २५,०० २५,०० 

१४२४४ व्यलिगत घटना दताा दस्तुर ४ १,०० ३,०० 

१४२४५ नाता प्रमालित दस्तुर २३ ५,०० ५,०० 

१४२४९ अन्य दस्तुर ७,३२ १०,०० १०,०० 

१४२५३ व्यावसाय रलजष्ट्रशेन दस्तुर   २५,०० ० 

१४३११ न्यालयक दण्ड,  जररवाना र 

जफत   १,०० १,०० 

१४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना 

र जफत   ५,०० ५,०० 

१४५११ बीमा दावी प्रालप्त   ० ० 

१४६११ व्यवसाय कर   २०,०० ४५,०० 

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम १०,९१,७९ ९,६३,६३ ११,१९,७९ 

११३१५ घरजग्गा रलजष्टशेन दस्तुर ८६,९२     

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य 

अलभबृलिकर ९,४५,५७ ४,३७,४८ १०,५९,९१ 

११४२१ बाँडफाँड भइा प्राप्त हुने 

अन्त:शलु्क   ४,३७,४८ ० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन े

सवारी साधन कर ५९,३० ८८,६७ ५९,८८ 

अन्य आय   ० ० 

१५१११ बेरूज ू   ० ० 

अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरि ५३,०७,९० ५१,०९,२० ४५,५२,६२ 

संघीय सरकार ४९,९२,७२ ४७,१६,५३ ४२,२७,०० 
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१३३११ समालनकरि अनुदान १३,६९,०० १४,५८,०० १५,३७,०० 

१३३१२ शसता अनुदानचाि ु ३५,८३,७२ २७,४८,०३ २२,०४,०० 

१३३१३ शसता अनुदानपुँजीगत   ५,१०,५० ४,८६,०० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाि ु ४०,००     

प्रदेश सरकार ३,१५,१८ ३,९२,६७ ३,२५,६२ 

१३३११ समालनकरि अनुदान ५६,६८ ६९,२३ ८६,१२ 

१३३१२ शसता अनुदानचाि ु १,९८,५० ८५,४४ ८०,०० 

१३३१४ लवर्ेश अनुदान चाि ु ६०,०० ८८,०० ६०,०० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाि ु   ० ९९,५० 

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत   १,५०,०० ० 

बैदेलशक   ० ० 

जनसहभालगता       

लवत्तीय व्यवस्था (प्रालप्त)       

&nbsp; 

व्यय ५२,६८,७० ८१,४७,९६ ६८,१३,४१ 

चािु ३५,७५,२७ ४५,७०,५७ ४३,६२,६७ 

२११११ पाररश्रलमक कमाचारी ११,०४,०९ १७,३६,१८ १६,७९,९७ 

२१११२ पाररश्रलमक पदालधकारी ० १,००,०० ३,४०,४० 

२११२१ पोशाक ६,८० ९,२० ३८,४० 

२११२३ और्धीउपचार खचा ८,४४ ५,०० ४,०० 

२११३१ स्थानीय भत्ता १,९५ ० ३९ 

२११३२ महगंी भत्ता ८,५० १२,०० ६,०० 

२११३३ कफल्ड भत्ता १ ९,४४ ९,२० 

२११३४ कमाचारीको बैठक भत्ता १,८० ४,५० ३,०० 

२११३५ कमाचारी प्रोत्साहन तथा 

पुरस्कार ० ४०,६० ४८,०० 

२११३९ अन्य भत्ता ५५,३९ ३९,३४ १,००,०३ 

२११४१ पदालधकारी बैठक भत्ता ३३,८९ ४५,०० ३८,५० 

२११४९ पदालधकारी अन्य भत्ता ० ४२ ० 

२१२१२ कमाचारीको योगदानमा 

आधाररत लनवृतभरि तथाउपदान 

कोर् खचा ४,८९ ८,०० ४,८० 

२१२१३ कमाचारीको योगदानमा 

आधाररत बीमा कोर् खचा ० ७,०० ७,२० 

२१२१४ कमाचारी कल्याि कोर् १५,०० २२,०० ५५,०० 

२१२१९ अन्य सामालजक सुरक्षा 

खचा ९,३२ ५,०० ० 

२२१११ पानी तथा लबजुिी ४,२४ ५५,६० १७,०० 

२२११२ संचार महसुि ३,३८ १५,८१ १२,७१ 

२२२११ इन्धन (पदालधकारी) ५,०० ५,०० ४,८० 
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२२२१२ इन्धन (कायाािय प्रयोजन) १०,२० १५,०० १५,०० 

२२२१३ सवारी साधन ममात खचा २६,८७ ३०,०० २४,०० 

२२२१४ लबमा तथा नवीकरि खचा १,२५ ५,०० ४,८० 

२२२२१ मेलशनरी तथा औजार 

ममात सम्भार तथा सञ्चािनखचा ४,०२ १०,६० ७,६० 

२२२३१ लनर्मात सावाजलनक 

सम्पलत्तको ममात सम्भारखचा ४,६२ ३५,०० ० 

२२३११ मसिन्द तथा कायाािय 

सामाग्री ३२,१२ ४३,२० ३३,६० 

२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचा ५,०३ ६,०० ४,०० 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन १५ ४,२० ९,४० 

२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई तथा 

सूचना प्रकाशन खचा १६,९९ २५,०० ३३,१९ 

२२३१९ अन्य कायाािय संचािन 

खचा १९,२७ ७,०० ९,०० 

२२४११ सेवा र परामशा खचा ४८,८७ ८०,०० ६३,०० 

२२४१२ सूचना प्रिािी तथा 

सफ्टवेयर संचािन खचा ९,०५ १५,०० २५,०० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क ३०,५० ७८,०० ९४,९६ 

२२५११ कमाचारी तालिम खचा ३,०५ ११,५० ० 

२२५१२ सीप लवकास तथा 

जनचेतना तालिम तथा 

गोष्ठीसम्बन्धी खचा १२,४८ ० १,४९,७८ 

२२५२२ कायाक्रम खचा ४,८२,२९ ११,५५,३३ ११,६७,९७ 

२२५२९ लवलवध कायाक्रम खचा ३४,३३ १,८०,६५ ९९,५५ 

२२६११ अनगुमन, मूल्यांकन खचा १०,२१ १७,९६ १५,८७ 

२२६१२ भ्रमि खचा १०,२६ १८,९५ २१,५० 

२२६१९ अन्य भ्रमि खचा ८ ७,१५ २,६२ 

२२७११ लवलवध खचा १,१७,४३ २,०९,२३ ४०,९८ 

२२७२१ सभा सञ्चािन खचा ६,९९ ० ८,०० 

२४२१२ आन्तररक ऋिको सेवा 

शुल्क तथा बैंक कलमशन ० ३,०० ० 

२५३११ शैलक्षक संस्थाहरूिाई 

सहायता ७,०४,६५ २,०१,५४ २०,३० 

२५३१४ धार्माक तथा सांस्कृलतक 

संस्था सहायता ११,२१ ६,०० १,५० 

२५३१५ अन्य सस्था सहायता २८,०० १८,०० ० 

२६३११ स्थानीय तह लनिःशता चािु 

अनुदान ० ५०,०० ० 

२६३३२ सशता अनुदान (चािु) ० ० १०,०० 
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२६४११ सरकारी लनकाय, सलमलत, 

प्रलतष्ठान एवंबोडाहरूिाई लनिःशता 

चािु अनुदान ० १३,४० ० 

२६४१३ अन्य संस्थािाई सिःशता 

चािु अनुदान ० ४,५८ ० 

२७१११ सामालजक सुरक्षा १३,७८ २० ० 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा 

पुनस्थाापना खचा ३,६० ७३,२० ४०,०० 

२७२१३ और्धीखररद खचा २८,४९ ६७,०० ४९,६५ 

२७२१९ अन्य सामालजक सहायता ० १०,०० ८,०० 

२७३१२ उपदान ० २,०० २,०० 

२७३१५ मृत कमाचारीको सुलवधा 

तथा सहायता ० ५,०० ३,०० 

२८१४२ घरभाडा १३,७२ ३०,०० २१,०० 

२८१४३ सवारी साधन तथा 

मेलशनर औजार भाडा ९,९९ ७,०० ८,०० 

२८२१९ अन्य कफताा ६,१२,८८ ४,६८ ० 

२८९११ भैपरी आउन ेचाि ुखचा ० १० ० 

पूंजीगत १६,९३,४२ ३५,७७,३९ २४,५०,७४ 

३११११ आवासीय भवन 

लनमााि/खररद २,५२,२५ ० २,०० 

३१११२ गरै आवासीय भवन 

लनमााि/खररद १३,९९ ४,२१,८३ ५,३२,०० 

३११२१ सवारी साधन ० ७५,०० ६०,०० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार २०,२२ १,३५,७२ १,२०,४७ 

३११२३ फर्नाचर तथा कफक्चसा १०,७९ २५,०० २४,६० 

३११३१ पशुधन तथा बागवानी 

लवकास खचा ० ५,०० ० 

३११३४ कम््युटर सफ्टवेयर लनमााि 

तथा खरीदखचा ० २,०० ० 

३११३५ पूँजीगत परामशा खचा ९,९२ १०,०० ० 

३११५१ सडक तथा पूि लनमााि ८,२३,७७ ११,७७,६९ ५,८९,२९ 

३११५३ लवदु्यत संरचना लनमााि १९,६३ ३४,०० ९६,०० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँधलनमााि ० ५,०० ३०,०० 

३११५५ ससंचाई संरचना लनमााि ९२,६२ १,९३,०० ४८,०० 

३११५६ खानेपानी संरचना लनमााि ८,११ २२,०० ७८,०० 

३११५८ सरसफाई संरचना लनमााि १६,८४ ३६,४० १३,०० 

३११५९ अन्य सावाजलनक लनमााि ४,०४,४६ १३,९५,७४ ७,४८,३८ 

३११६१ लनर्मात भवनको 

संरचनात्मक सुधार खचा २०,७६ २१,०० ० 
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३११७१ पूँजीगत सुधार खचा 

सावाजलनक लनमााि ० ३,०० ० 

३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा 

परामशा ० ० २५,०० 
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म्चया नास्ता  

८४००० ८४०००  

कुि िबमा ४४९४०००  

 

अनसुचुी ५ 

कायदक्रम/परियोिना अनसुाि ििेट ववलनयोिन 

वावषदक ववकास कायदक्रमआ.व.२०७९/८० 

ििेट उपम्शषदकः शसतद अनदुान प्रतापपिु गाउँपालिका 

१. कृवष ववकास 
लस.
नं 

कायदक्रम/ 

आयोिनाको नाम 

खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा 
रु. 

१ 

आ.व. २०७८/७९ मा स्थापना भएको 
केिा पकेट ववकास कायदक्रमको लनिततिता  

न ेप
ाि

 स
िक

ाि-
 श

सत
द अ

नदु
ान
 च

ाि
 ु

६००००० 

 

२ 

आ.व. २०७९/८० मा नयाँ केिा पकेट 
ववकास कायदक्रम सिािन  १२०००००  

३ 

आ.व. २०७९/८० मा नयाँ गहुँवािी 
पकेट ववकास कायदक्रम सिािन  १२०००००  

४ उन्नत िीउ ववतिकिाई प्रो्साहन अनदुान  १५००००  

५ 

कृवष तथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक 
प्राववलधकहरुको तिव भत्ता कृवष / पश ु  ४०००००  

६ 

कृवष , पशपंुिी तथा म्स्य तथयाकं 
अध्यावलधक कायदक्रम कृवष / पश ु  १०००००  

७ वकसान  सूचीकिण कायदक्रम कृवष / पश ु  ३०००००  

८ 

खाद्यन्न िािीको उन्नत िीउ उपयोगमा 
अनदुान  १००००००  

९ 

सूचना प्रकाशन तथा उन्नत िीउ उपयोग 
अनगुमन लनिीिण  

१५०००० 
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२. पश ुववकास 
लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषद
क 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा 
रु. 

१ 

कृलत्रम गभादधान लमसन कायदक्रम  

नेपाि सिकाि- शसतद 
अनदुान चाि ु ३५००००  

२ 

इवपडेलमयोिोम्िकि रिपोवटदङ्ग  

नेपाि सिकाि- शसतद 
अनदुान चाि ु २००००  

३ पश ुसेवा ववभाग ि प्रादेम्शक 
लनकायमा पशपुतछी तथयाकं तथा 
पश ुसेवाका कायदक्रमको प्रगलत 
रिपोवटदङ्ग  

नेपाि सिकाि- शसतद 
अनदुान चाि ु २००००  

४ पशपुतछी िोग अतवेषण, नमनुा 
सङ्किन तथा प्रषेण  

नेपािसिकाि- शसतद 
अनदुान चाि ु १००००  

३. म्शिा तथा खेिकुद 

क्र.
स. 

कायदक्रम/ आयोिनाको 
नाम  

नेपाि सिकाि 
शसतद अनदुान 

चाि ु 
सोधभनाद 

िैदेम्शक 
ऋण 

िबमा रु. 

1 

प्रािम्बभक वािववकास 
सहिकतादहरुको 
पारिश्रलमक तथा 
ववद्यािय कमदचािी 
व्यवस्थापन अनदुान 4719000 840000 1710000 7269000 

2 
ववद्यािय संचािन तथा 
व्यवस्थापन अनदुान 1156000 206000 419000 1781000 

3 

सावदिलनक ववद्याियका 
ववद्याथीहरुका िालग 
छात्रवृलत (आवासीय 
तथा गैि आवासीय) 1499000 276000 543000 2318000 
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4 

सावदिलनक ववद्याियका 
ववद्याथीहरुका िालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक 
अनदुान 3861000 687000 1399000 5947000 

5 

शैम्िक पहचु 
सलुनम्श्चतता, अनौपचारिक 
तथा िैकम्ल्पक म्शिा 
कायदक्रम (पिबपिागत 
ववद्यािय, िैकम्ल्पक 
ववद्यािय, साििता ि 
लनितति म्शिाका 
कायदक्रम समेत) 2264000 403000 820000 3487000 

6 

प्रलत ववद्याथी िागतका 
आधािमा लसकाइ सामग्री 
तथा लडम्िटि लसकाइ 
सामग्री व्यवस्थापनका 
िालग ववद्याियिाई 
अनदुान 2538000 452000 920000 3910000 

7 

तोवकएको ववद्याथीको 
ठदवा खािाका िालग 
ववद्याियिाई  अनदुान  ९५३५००0 १६९३००० 

३४४५००
० 14673000 

8 

सामदुावयक ववद्याियका 
छात्राहरुिाई लन:शलु्क 
स्यालनटिी ्याड 
व्यवस्थापन 1596000 284000 578000 2458000 

9 

मा.वव.किा (९–
१०)मा अंग्रेिी,गम्णत ि 
ववज्ञान ववषयमा म्शिण 
सहयोग अनदुान 2367000 422000 858000 3647000 

10 
आधािभतू तहकिा(६-
८)मा अंग्रिेी,गम्णत ि 
ववज्ञान ववषयमा म्शिण 

१४११००० २५१००० ५१२००० २१७४००० 
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सहयोग अनदुान  

11 

कोलभड-१९ िाट पगेुको 
शैम्िक िलतको परिपिुण 
तथा अतय ववपदको 
समयमा लसकाइ 
लनिततिताका िालग 
कायदक्रम 260000 46000 94000 400000 

12 

ववद्याियमा शैम्िक 
गणुस्ति सदुृढीकिण 
एवम ्कायदसबपादनमा 
आधारित प्रो्साहन 
अनदुान 3148000 561000 1141000 4850000 

13 

संस्थागत िमता ववकास 
पिीिा संचािन एवम ्
ववद्याथी मूल्यांकन 446000 79000 161000 686000 

14 

आधािभतू तहका 
स्वीकृत दिवतदीका 
म्शिक, िाहत अनदुान 
म्शिकका िालग तिि 
भत्ता अनदुान (ववशेष 
म्शिा परिषद 
अततगदतका 
म्शिक/कमदचािीहरु 
समेत) ७६५००००० 0 0 ७६५००००० 

१५ 

माध्यलमक तहका 
स्वीकृत दिवतदीका 
म्शिक, िाहत अनदुान 
म्शिकका िालग तिि 
भत्ता अनदुान (ववशेष 
म्शिा परिषद 
अततगदतका 
म्शिक/कमदचािी, 
प्रालिलधक धािका 

20800000 0 0 20800000 
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प्रम्शिकहरु समेत) 

16 

नमनुा लिधािय, ववशेष 
लिध्याियको क्रमागत 
भवन लनमादण तथा किा 
११ स्तिोन्नती भएका 
प्रालिलधक धाि 
लिध्याियको ल्याि ३२००००० १२००००० ६००००० ५०००००० 

१७ 

िास्ट्रपलत िलनंग म्शल्ड 
प्रलतयोलगता (स्थानीय 
तहस्तिीय) 

१००००० 0 
 

0 
 

१००००० 

४. स्वास्थय 
लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा 
रु. 

१ CBIMNCI कायदक्रम ( कायदक्रम 
सलमिा , स्थिगत अनमु्शिण , समता 
तथा पहचुकायदक्रम  )  

 नेपािसिकाि - 
सशतद अनदुान 
(चाि ु) 

५००००० 

 

२ 
Inj. Oxitocin भण्डािणको िालग ILR 

Refrigerator  खरिद 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( पुिँीगत  ) 

४००००० 

 

३ आकम्स्मक अवस्थामा औसलध एवं 
ल्याि सामाग्री ढुवानी,  िेकलडदङ तथा 
रिपोवटदङका िालग फमद फिमेट 
छपाइ तथा फोटोकपी,  ई-वट.लि 
िम्िस्टि अध्यावलधक,  ववश्व ियिोग 
ठदवस सबितधी कायदक्रम स्थिगत 
अनमु्शिण तथा सपुरिवेिण,   

ियिोगका कायदक्रमको अधद िावषदक 
सलमिा तथा उपचाि नलतिाको 
कोहटद ववश्लषेण 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

१५४००० 

 

४ 
आखँा, नाक, कान, घाँटी तथा मखु 
स्वास्थय सबवम्तध अलभमखुीकिण 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

११०००० 

 

५ 
आधािभतू तथा आकम्स्मक स्वास्थय 
सेवाको िालग औषलध खरिद 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

१५१५००० 
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६ कबयलुनवट डट्स कायदक्रम कायदक्रम 
संचािन ि स्वास्थयकमीहरुिाई 
ियिोग मोडुिि तालिम 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

५२००० 

 

७ ियिोगका िोम्खम समहु तथा 
स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका 
समदुायमा सकृय ियिोग खोि 
पडताि कायदक्रम, घिपरिवािका 
सदस्यहरूको सबपकद  परििण एवं 
पांच वषद मलुनका िाििालिकामा 
ियिोग िोकथाम सबवम्तध टी.वप.टी. 
कायदक्रम | 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

९४००० 

 

८ कोलभड -१९ को भ्याम्क्सनको 
लडम्िटाइिेशन तथा क्य ु आि कोड 
प्रामाम्णकिण 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

८०००० 

 

९ कोलभड १९ िगायत ववलभन्न 
महामािीितय िोगहरुको िोकथाम,  
लनयतत्रण तथा लनगिानीका िालग 
सिोकािवािा सँगको अततिवक्रया 
तथा RRT, स्वास्थयकमी परिचािन 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

२५००० 

 

१० कोलभड-१९ ववरुध्द खोप अलभयान 
तथा िसु्टि खोप समेत संचािन 
व्यवस्थापन खचद ( पालिकस्तरिय 
योिना ि पालिका तथा स्वास्थय 
संस्थास्तरिय सपुरिवेिण ) 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

२८१००० 

 

११ 
लनयलमत खोप सरुीवढकिण , पूणद 
खोप सलुनम्स्चतता ि ठदगोपनाको 
िालगसकु्ष्म योिना अध्यावलधक २ 
ठदन ि सिसफाई प्रवधदन ्याकेि 
पूणदतािगी तालिम १ठदन गिी ३ 
ठदन एवं पूणदखोप न.पा. गा.पा. 
सनुमु्श्चतताको िालग स्थानीय तह , 

वडा, खोप समतवय सलमलत तथा 
नवलनवादम्चत िनप्रलतलनलध 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

२३४००० 

 

१२ 
प्रिनन रुग्णता स्वास्थय सेवा 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

१००००० 
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( चाि ु) 

१३ पशपंुिी आदीिाट हनुे ईतफुएतिा, 
िडद फ्ि,ु AMR, लसवष्टसकोलसस, 

टक्सो्िाज्मोलसस आठद ववलभन्न 
सरुवािोग सबिम्तध िोकथाम तथा 
लनयतत्रणका िालग सचेतना कायदक्रम 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

२०००० 

 

१४ पालिका स्तिमा स्वास्थय संस्थाहरुको 
मालसक िैठक, डाटा भेरिवफकेशनएवं 
गणुस्ति सधुाि साथै अधदवावषदक एवं 
िावषदक सलमिा 

 
नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

२५५००० 

 

१५ 

 पोषण कायदक्रम 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

३३७००० 

 

16 मात ृ तथा नवम्शश ु कायदक्रम 
अततगदत आमा सिुिा, गभदवती , 

िक्तसंचाि , उ्प्रिेणा सेवा, तयानो 
झोिा ि लनशलु्क गभदपतन कायदक्रम 

 
नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

५००७००० 

 

१७ 
मात ृ तथा नवम्शश ु कायदक्रम 
संचािन 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

१४०१००० 

 

१८ 
 

िाविय मवहिा स्वास्थय 
स्वयंसेववकाकायदक्रम (पोशाक 
प्रो्साहन, यातायात खचद, वावषदक 
सलमिा गोष्ठी ि ठदवस मनाउने खचद 
समेत) 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

१५००००० 

 

१९ ववद्यािय स्वास्थय म्शिा/आमा समहु 
तथा मवहिा 
स्वास्थयस्वयंसेववकाहरूका िालग 
सामाम्िक व्यवहाि परिवतदन 
कायदक्रम  

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

७५००० 

 

२० ववलभन्न सरुवािोग, नसने िोग, 

िनुोवटक, मानलसक स्वास्थय 
सबिम्तधअततिवक्रया कायदक्रम तथा 
ठदवसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आ्मह्या  

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान 

 ( चाि ु) 

५५००० 
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िोकथाम ठदवस, मानलसक स्वास्थय 
ठदवस, अल्िाईमि ठदवस, िेलिि 
ठदवस, ववश्व औिो ठदवस) मनाउने 

२१ स्थानीय तहका स्वास्थय चौकी, 
प्रा.स्वा.के. ि अस्पतािहरुमा 
कायदित कमदचािीहरुको तिव, महगी 
भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक िगायत 
प्रशासलनकखचद समेत 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

३३२००००० 

 

22 सतुीितय पदाथद तथा मध्यपान 
सेवनको तयलुनकिण सबवम्तध संचाि 
कायदक्रम 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

२५००० 

 

२३ स्वास्थय चौकी ( आधािभूत स्वास्थय 
सेवा केतर ) को तयनुतमसेवा 
मापदण्ड कायदक्रम ( अलभमखुीकिण 
, सलमिा , फिो अप , अनगुमन तथा 
सरुीवढकिण समेत ) 

 

नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

३७५००० 

 

24 
स्वास्थय सचुना साथै आई एम य ु
सरुीवढकिण 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

६५००० 

 

25 स्वास्थय सबवम्तध उपकिणहरु 
(Hemato analyser, USG 

Machine, Digital X-ray ) खरिद 
तथा िडान गिी सेवा संचािन 

 
नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

६०००००० 

 

26 

 स्वास्थयकमीिाई इब्िानट तालिम 

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 

२००००० 

 

२७ 
परिवाि लनयोिन वकशोि वकशोिी 
तथा प्रिनन स्वास्थय कायदक्रम  

 नेपाि सिकाि - 
सशतद अनदुान  

( चाि ु) 
३४०००० 

 

२८ पोषण ववशेष (स्वास्थया िेत्रका 
कायदक्रम सिािन 

 नेपाि सिकाि 
शसतद अनदुान चाि ु 

१५००००  

29 पोषण सधुािको िालग ववपन्न 
समूदायका मवहिा समूह वा 
सहकािीहरूिाई ववपन्न सदस्यहरूको 
आयआिदन सधुाि कायदक्रमको गनद 
अनदुान 

 नेपाि सिकाि 
शसतद अनदुान चाि ु

६२५०००  
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३० पोषण संवेदनशीि (खानेपानी तथा 
सिसफाइ, कृवष, पशसेुवा, मवहिा तथा 
िाििालिका, म्शिा ि शासकीय 
प्रवतया िेत्रका कायदक्रमहरू 
सचानि) 

 नेपाि सिकाि 
शसतद अनदुान 

४७५०००  

31 पोषण संवेदनशीि (खानेपानी तथा 
सिसफाइ, कृवष, पशसेुवा, मवहिा तथा 
िाििालिका, म्शिा ि शासकीय 
प्रवतध िेत्रका कायदक्रमहरू 
सिानि) 

 नेपाि सिकाि 
शसतद अनदुान  

३५००००  

५. आयुदवेद तथा वैकम्ल्पक म्चवक्सा 
लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिना
को नाम 

खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम रु. िबमा रु. 

१ आयवेुद 
औषधाियको तिि 
भत्ता संचािन खचद  
तथा कायदक्रम ििेट  

 नेपाि सिकाि शसतद 
अनदुान चाि ु 

३२०००००  

६. िघउुद्यम तथा लसपमूिक 
लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषद
क 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम रु. िबमा रु. 

१ गरििी लनवािणकािालग िघ ु
उद्यम ववकास कायदक्रम संचािन 
लनदेम्शका २०७७ िमोम्िम 
उद्यमीको स्तिोंन्नती 
(आवश्यकता पवहचानका 
आधािमा पनुितािगी एड्वांतस 
लसप ववकास तालिम) 

 नेपाि सिकाि 
–शसतद 
अनदुान चाि ु

४०००००  

२ गरििी लनवािणका िालग िघ ु
उद्यम ववकास कायदक्रम संचािन 
लनदेम्शका २०७७ िमोम्िम िघ ु
उद्यम ववकास मोडेिमा नयाँ 
उद्यमी लसिदना गने  

 नेपाि सिकाि 
–शसतद 
अनदुान चाि ु 

२३६००००  

३ सबभाव्य उ्पादनको उ्पादक्व  नेपाि सिकाि १४००००  
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ि ििाि प्रलतस्पधाद वृवद्ध गनदका 
िालग कम्बतमा ५ िना समहुमा 
प्रलिलध हस्तानिण  

–शसतद 
अनदुान चाि ु 

      

७. खानेपानी तथा लसंचाइद 
लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषद
क 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम रु. िबमा रु. 

१ 

िनसेवा खापा आ. प्रतापपिु 
गापा-२, सेमिी 

  

नेपािसिकाि 
-शसतद 
अनदुान 
पुिँीगत 

२०००००० 

 

२ 

प्रतापपिुगा. पा. २, ३ खापाआ   

नेपािसिकाि 
-शसतद 
अनदुान 
पुिँीगत 

८००००० 

 

८. पयदटन, मेिापवद ि संस्कृलत 
लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषद
क 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम रु. िबमा रु. 

१ 

िामिानकी मम्तदि संििण 
प्रतापपिु गा.पा. 2 सेमिी 

  

नेपािसिकाि 
-शसतद 
अनदुान 
पुिँीगत 

८००००० 

 

९. सडक पूवादधाि ववकास 

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा 
रु. 

१ अठिहीदेम्ख लडिनी सबम सडक ढिान /कािोपते्र 
कायदक्रम प्रतापपिु गाउँपालिका-९ 

  

न ेप
ाि
सि

क
ाि 

-श
सत

द 
अन

दुान
 प

ु िँी
गत

 

 

२५००००० 
 

२ गणेशमा. वव. िगन्नाथपिु चोक देम्ख िसवहया िाने 
िाटो सडक ढिान /कािोपते्र कायदक्रम प्रतापपिु 
गाउँपालिका-७ 

  २५००००० 

 

३ मिुसडक देम्ख सोमनी हरििन टोि हदैु खििुा 
खोिा सबम सडक ढिान/कािोपते्र , वडा नं. ३ 

  २५००००० 
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१०. भवन पूवादधाि ववकास    

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा 
रु. 

१ 

आि ुभण्डािणका िालग कोल्ड स्टोि 
लनमादण (वडा नं १) 

  

नेपािसिकाि 
-शसतद 
अनदुान 
पुिँीगत 

 

५०००००० 
 

२ 

प्रतापपिुगा. पा. वडा नं. १ 
(लभठा)को वडा कायादियको भवन 
लनमादण 

  ८०००००० 

 

३ 

सिुम्ित नागरिक आवास कायदक्रम 
:- प्रदेश नं. ५ को नविपिासी 
(ि.स.ुप) म्िल्िा िेत्र नं.१ अततगदत 
प्रतापपिु गाउँपालिका -३३८ वटा 
(क्रमागत) 

  ९४००००० 

 

४ 

सामदुावयक भवन लनमादण कायदक्रम 
प्रतापपिु गाउँपालिका-७ मेगही 

  २५००००० 
 

११. िोिगाि सेवा केतर  

लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 

िकम रु. 
िबमा रु. 

१ 
सामी 

तिि तथा सलुिधा –आप्रवासी स्रोत 
केतर कमदचािी  

 

न ेप
ाि
 स

िक
ाि-

शस
तद 

अन
दुान

 च
ाि

 ु

 

४४६०००  

२ 
सामी 

मनोसमाम्िक पिामशद संचािन खचद   ९३०००  

३ 
सामी 

आप्रवासी स्रोत केतर ि म्िल्िा प्रशासन 
कायादियको प्रलतलनलध स्थानीय तहको 
प्रलतलनलध ि परियोिना कमदचािी संगको 
समतवय िैठक 

 २००००  

४ 
सामी 

आप्रवासी स्रोत केतरको कायादिय 
संचािन/कमदचािी भ्रमण खचद/म्शिोभाि 
खचद 

 २७५०००  

५ 
सामी 

आप्रवासी स्रोत केतरको िालग मेशनिी 
तथा औिाि  

 १०००००  

६ 
सामी 

तिि तथा सलुिधा-मनोसामाम्िक 
पिामशदकताद 

 ४४६०००  



108 
 

७ 
सामी 

तिि तथा सलुिधा –ववलतय साििता 
सहिकताद कायदक्रम  

 ४४६०००  

८ 
सामी 

िैदेम्शक िोिगािीमा िान चाहने 
सबभाववत कामदािहरुिाई गहन 
अलभमखुीकिण कायदक्रम  

 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि-
शस

तद 
अन

दुान
 च

ाि
 ु

 

३०००  

९ 

सामी 
रिटनीस्वयंम सेवक परिचािन   ६२६०००  

१० 
सामी 

ववलतय साििता कायदक्रम संचािन खचद   २२५०००  

११ 
सामी 

सिुम्ित िैदेम्शक िोिगािी सबिम्तध 
सूचना सामग्री उ्पादन तथा प्रकाशन  

 १५०००  

१२ 
सामी 

सिोकािवािाहरुसंगको अततिवक्रया तथा 
अलभमखुीकिण 
कायदक्रम(प्रहिी/पत्रकाि/लमलडया 
परिचािन/स्थानीय िनप्रलतलनलध/स्थानीय 
तहको ववषयगत शाखा िस्तै स्वास्थय 
शाखाका सदस्यहरु/स्थानीय तहमा 
मनोसामाम्िक ववषयको 
ठदगोपन/समदुायका अगवुाहरुिाई 
आप्रवासनको असि तथा प्रभाव का 

 १०३०००  

१३ 
सामी 

सामी परियोिना कायदतवयनको िालग 
स्थानीय सिकािको पदालधकािी संग 
समतवय िैठक  

 ४००००  

१४ प्राववलधक सहायकको तिि   ३९३०००  

१५ प्राववलधक सहायकको पोसाक   १००००  

16 प्राववलधक सहायकको स्थानीय भत्ता  ११०००  

१७ िोिगाि संयोिकको तिि   ४९४०००  

१८ िोिगाि संयोिकको पोसाक   १००००  

१९ िोिगाि संयोिकको स्थानीय भत्ता   १७०००  

20 िोिगाि सेवा केतरको संचािन खचद   २६५०००  
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२१ िोिगाि सेवा केतरको सदुृढीकिण 
(कब्यटुि फलनदचि वफक्चसद क्यामेिा 
अतय ववधतुीय उपकिण   

 

न ेप
ाि
 स

िक
ाि-

शस
तद 

अन
दुान

 च
ाि

 ु

 

३०००००  

22 िोिगाि सहायकको तिि   ३९३०००  

२३ िोिगाि सहायकको पोसाक   १००००  

24 िोिगाि सहायकको स्थानीय भत्ता   ११०००  

25 िोिगािी सिृना (आई.डी.ए.)  २४०७०००  

26 िोिगािी सिृना (नेपाि सिकाि)  २१७९०००  

२७ स्थानीय तहमा वक्रयाम्शि कामदाि 
संिनािाई सामग्री सहयोग  

 १००००  

२८ समदुाय अलभमखुीकिण कायदक्रम   १२०००  

29 सबिम्तधत सिोकािवािाहरुिाट 
परियोिना अनगुमन तथा मलु्यांकन  

 ४००००  

१२. सामाम्िक सिुिा तथा पंिीकिण सेवा ईकाइ 

लस. 
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा 
रु. 

१ अतयववववध खचद आयोिना सामाम्िक सिुिा तथा 
घटना दताद सबितधी ववलभन्न िैठकको म्चयापान 
िगायतको खचद 

 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि 
शस

तद 
अन

दुान
 

८८००० 

 

२ एम आइ एसअपिेटि तथा वफल्डसहायक दैलनक 
भ्रमण यातायात खचद इतधन 

 
६०००० 

 

३ एम आइ एसअपिेटि तथा वफल्डसहायक 
पारिश्रलमक पोशाक खचद 

 
४३७००० 

 

४ एम आइ एसअपिेटि तथा वफल्ड सहायक संचाि 
खचद 

 
५००० 

 

५ मेम्शनिी औिाि तथा फलनदचि ममदत सबभाि (सेवा 
केतर सिािानाथद )  

 
६०००० 

 

६ मसितद सामान खरिद(सेवा केतर सिािानाथद ) 
 १२०००० 
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७ ववभागिे उपिब्ध गिाउने ववलध ि पद्धलत अनसुाि 
वडास्तििाट घटना दताद सप्ताह अलभयान संचािन 

 नेपाि 
सिकाि 
शसतद 
अनदुान 

८०००० 
 

८ संचाि सामाग्री तथा छपाइ (सिाि ि पहचु 
अलभयान संचािन ) 

 
१५०००० 

 

१३. लिलिध अतय अनदुान   

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा रु. 

१ नवीकिणीय उिाद प्रववलध िडान 
(िायोग्यास, ववद्यतुीय चिुो 
सधुारिएको चिुो शौयद उिाद) 

 नेपाि 
सिकाि 

८०००००  

१४. िमु्बिनी प्रदेश  शसतद अनदुान प्रतापपिु गाउँपालिका 
लस. 
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा 
रु. 

१ गिुाि कोहािको घिदेम्ख सततमान अनयुायी 
आश्रमसबम िाने िाटो नािी सवहत स्तिउन्नती 
वडा नं ८ 

 

िम्
बि

नी
 प्र

देश
 न

गद
 अ

नदु
ान
  

 

२५०००००  

२  यवुाहरुको िालग पालिका स्तिीय खेिकुद 
प्रलतयोलगता प्रतापपिु गाउँपालिका  

 १००००००  

३  िरीघाट देम्ख नसदही िाने िाटो िेपिुा 
खोिामा तटितध प्रतापपिु ८ 

 २५०००००  

४  सौितय साना वकसान कृवष सहकािी संस्था 
भवन लनमादण प्रतापपिु ८ 

 २००००००  

५ मखु्यमतत्री शैम्िक सधुाि कायदक्रम  ६००००००  
६ वाड नं. १ को वडा भवन लनमादण  ९९५००००  
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अनसुचुी ६ 

कायदक्रम/परियोिना अनसुाि ििेट ववलनयोिन 

वावषदक ववकास कायदक्रमआ.व.२०७९/८० 

ििेट उपम्शषदकः प्रतापपिु गाउँपालिका 

१. कृवष ववकास 
लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 

िकम रु. 
िबमा 
रु. 

१ 

वकसान सूचीकिण कायदक्रम / कृषक 
परिचयपत्र  

२२५२२ 

िाि
श्व 

िा
ंडफ

ांड
-सं

म्घ
य 

सि
क
ाि-

नग
द 

१०००००० 

 

२ 

माटो सधुािको िालग ढैचाको िीउ 
ववतिण लनशलु्क 

२२५२२ 

२००००० 

 

३ च्याउको िीउ ववतिण 
२२५२२ ५००००० 

 

४ 

एक घि एक ववरुवा ववतिण कायदक्रम 
(आपँ मात्र होइन) 

२२५२२ 

१०००००० 

 

५ आि ुलमशन कायदक्रम 
२२५२२ ३००००० 

 

६ 

तेिहन िािीको िीउ ववतिण कायदक्रम 
(तोिी ि सूयदमखुी) 

२२५२२ 

३५०००० 

 

७ 

कृवष प्रसाि कायदक्रम (पालिका स्तिीय 
तालिम, वडा स्तिीय तालिम, अततिवक्रया 
गोष्ठी, प्रववलध प्रदशदन, उ्कृष्ट कृषकिाइ 
पिुस्काि ववतिण आठद) 

२२५२२ 

७५०००० 

 

८ 

िािीसंििण कायदक्रम (लिषादी सबिम्तध 
सचेतनामिुक होलडंग िोडदप्रलत वडामा ि 
िालि उपचाि म्शववि, आकम्ष्मक सेवा 
आठद) 

२२५२२ 

८००००० 

 

९ तिकािीको लिउ ववतिण कायदक्रम  २२५२२ २००००० 
 

१० 

५० प्रलतशत अनदुानमा मागमा अधारित 
कायदक्रम (कृवष पूवादधाि तथा कृवष 
यतत्र) 

२२५२२ 

१०००००० 

 

११ 

खाद्यान्न िािीको िीि वृवद्ध कायदक्रम 
(धान ि गह)ु 

२२५२२ 

५००००० 

 

१२ 

व्यवसावयक कृषकहरुिाई कृवष भ्रमण 
कायदक्रम 

२२६१२ 

२५०००० 
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१३ कृवष ववद्यतुीयकिण पिैु वडा  ३११५३ ५०००००० 
 

१४  कृवष माटोपरििण प्रयोगशािा ३११५९ १०००००० 
 

१५ सहकिी अनगुमन तथा िैठक २२६११ २०००००  
 

16 सहकािी सबितधी तालिम २२५१२ २००००० 
 

२. पश ुववकास 
लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 

िकम रु. 
िबमा 
रु. 

१ पशपुतछीको औषलध खरिद २७२१३ 

िाि
श्व 

िा
ंडफ

ांड
-सं

म्घ
य 

 

सि
क
ाि-

नग
द 

५०००००  

२ िषे तथा िहवुषे घाँस ववकास कायदक्रम २२५२२ ३००००० 
 

३ पश ुस्वास्थय म्शलिि २२५२२ २००००० 
 

४ पशपंुछी खोप कायदक्रम २२५२२ ४००००० 
 

५ तालिमप्रसाि कायदक्रम २२५१२ २००००० 
 

६ पश ुकृलतम गभादधान सहायता अनदुान २७२१९ ८००००० 
 

७ ग्रालमण कुखिुापािन कायदक्रम २२५१२ २००००० 
 

८ भेडा/िाख्रा प्रवधदन कायदक्रम २२५१२ ४००००० 
 

९ गाई/भैसीप्रवधदन कायदक्रम २२५१२ ९८०००० 
 

१० 

पशपंुछी ववमा सबिम्तध अलभमखुीकिण 
कायदक्रम 

 

२२५१२ 

५०००० 

 

११ आकम्स्मक उपचाि सेवा २२५२२ १००००० 
 

१२ 

भ्याम्क्सनेटिहरुिाई पािीश्रलमक तथा 
िम्िम्स्टक 

 

२११११ 

३००००० 

 

१३ 

कृवषि पश ुववकास शाखाको संयकु्त 
अगवुा कृषकहरुको िालग अतति म्िल्िा 
भ्रमण कायदक्रम 

२२६१९ 

२५०००० 

 

१४ िडदफ्ि ुसलभदिेतस तथा नमनुा संकिन २२५२२ २०००० 
 

१५ पश ुहाट ििाि व्यवस्थापन  ३११५९ १५०००००  
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३. म्शिा तथा खेिकुद   

लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा 
रु. 

१ अध्यि शैम्िक िेिोिगाि सबिोधन कायदक्रम २२५२२ 

िाि
श्व 

िा
ंडफ

ांड
-सं

म्घ
य 

सि
क
ाि-

नग
द 

४५००००० 
 

२ शैम्िकछात्रवृम्त्त २२५२२ ५००००० 
 

३  छात्रा साइकि लितिण( प्रतापपिु गा.पा.का 
किा १२ पास गिी स्नातक प्रथम वषदमा 
अध्ययन गदै गिेको)/ छात्रवृम्त्तसमेत 

२२५२२ 

२५००००० 

 

४  ववद्यािय िङ्गिोगन २२५२२ १५००००० 
 

५  खेिकुद प्रो्साहनडे्रस २११२१ ४००००० 
 

६  लिपन्न परिवािका िाििालिकाका िालग 
स्टेशनिी सामग्री खरिद २२५२२ ३००००० 

 

७  अध्यि कप खेिकुद प्रलतयोलगता २२५२२ ८००००० 
 

८  ववद्याियमा ववधतुीकिण ३११५३ २००००० 
 

९  व्हाइट िोडद किासंचािन २२५२२ ३००००० 
 

१० म्शिक सहयोग अनदुान मा.वव.तहमा 
कायदित म्शिकको िालग 

२११११  १९५०००० 
 

११ म्शिक सहयोग अनदुान 
लन.मा.वव.(आधािभूत) तहमा कायदित 
म्शिकको िालग 

२११११  ४०९५००० 

 

१२ अंग्रिेी माध्यममा संचालित ववद्याियको िालग 

म्शिक अनदुान 
२११११  ४६८०००  

 

१३ मा वव.,लन.मा.वव.,प्रा.वव.ि गा.पा.म्शिक ि 
म्शिण लसकाइ अनदुानका म्शिकिाई  

पोसाकको िालग अनदुान 

२११२१  ४००००० 

 

१४ वािववकास सहयोगी कायदकताद ि  
कमदचािीहरुको थप तिि ि अतय शैम्िक 
खचद  

२११११  ७०२०००० 

 

१५ सामदुावयक लसकाइ केतरमा कायदित 
कमदचािीको थप तिि 

२११११  ४६८००० 
 

 

16 

प्र.अ.प्रो्साहन भत्ता 
(प्रा.वव.५००लन.मा.वव.७०० ि 

२११३९  १९५६००  
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मा.वव.१०००) 

१७ लिशेष किा संचािन भएका म्शिकिाई 
प्रो्साहन भत्ता मालसक रु ७००  

२११३९  ८४०० 
 

१८ म्शिा सबिम्तध िैठक ि खािा  २११३९  १५००००  

१९ म्शिकको िालग कब्यटुि तालिम २२५१२  ४०००००  

20 स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रवोलधकिण २२५१२  १५००००  

२१ स्थानीय पाठ्यपसु्तक िेखन (किा १ देम्ख 
८ सबम) ि पाठ्यपसु्तक अनदुान  

२२५२२  १३००००० 
 

22 गाउँपालिका स्तिीय हाम्ििी िवाफ 
प्रलतयोलगता आधािभूत ि मा.वव. 

२२५२२  १०००००  
 

२३ गाउँपालिका स्तिीय तथयांक छपाई, संकिन 
ि टेििेुशन कायदक्रम 

२२५२२  ५०००० 
 

24 शैम्िक क्यािेण्डि लनमादण ि लनमादण 
सलमतको िैठक भत्ता खचद समेत 

२११३९  १०००००  
 

25 गाउँपालिका स्तिीय किा ५ ि ८ को 
नलतिा ववश्लेश्ण कायदशािा  

२२५२२  १०००००  
 

26 IEMIS कायदशािा संचािन २२५१२  १५००००   

२७ िेखा तालिम  २२५१२  १५००००   

२८ धालमदक ववद्याियिाई वावषदक अनदुान प्रा.वव. 
िाई ४०हिाि ि मा.वव.िाई १२०हिाि  २५३११  

४०००००  
 

 

29 

सामदुावयक ि संस्थागत लिद्यािय दवैु तफद  
प्रा.वव., लन.मा.वव. ि मा.वव. तफद  सवो्कृष्ट 
ववद्याियिाई पिुस्काि 

२२५२२  १०००००  

 

३० गाउँपालिका स्तिीय आधािभूत तह पिीिामा 
टप ५ स्थान प्राप्त गने ५/५ सामदुावयक ि 
संस्थागतका ववद्याथी तथा मूि ववषयको िढी 
लसकाई उपिम्ब्ध हनुे १/१ िना 
म्शिकिाई पिुस्काि 

२२५२२  १०००००  

 

31 

 

गाउँपालिका स्तिीय आधािभूत तह खेिकुद 
प्रलतयोलगता संचािन ि पिुस्काि  

२२५२२  ९००००० 
 

32 सामदुावयक ववद्याियहरुमा पािेको िालग 
अनदुान मालसक रु.५००० को दििे  

२११३९  १३८०००० 
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32 गाउँपालिका स्तिीय आधािभूत तह पिीिा 
संचािन खचद (केतराध्यि, सहायक 
केतराध्यि लनिीिक ि कायदिय सहयोगी) 

२२५२२  ६००००० 

 

34 ववद्यािय व्यवस्थापन अनदुान (प्रा.वव.१५ 
हिाि लन.मा.वव.२० हिाि ि 
मा.वव.२५हिािको दििे) २५३११  

४८०००० 

 

 

३५ 

गाउँपालिका स्तिीय किा (५ को पिीिा 
संचािन तथा ब्यिस्थापन खचद  

२२५२२  ३०००००  
 

36 गा.पा.अनदुानको म्शिक छनौट खचद २२५२२  १०००००  

३७ किा ३, ५, ८ ि १० स्तिीकिण परििा ि 
सामदुावयक ववद्याियहरु मध्येिाट िाि 
म्शिा ि किा १, २ ि ३ का 
ववद्याथीहरुिाई िढी उत्तीणद गिाउने प्रलत 
ववद्यािय १ िनाका दििे  म्शिकिाई 
पिुस्काि  २२५२२ 

४००००० 

 

३८ स्काउट तालिम  २२५२२  
१०००००  

४. स्वास्थय     
लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 

म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा 
रु. 

१ 
वफल्डमाखवटने स्वास्थयकमीहरूको िालग 
वफल्ड भत्ता 

२११३३ 

िाि
श्व 

िा
ंडफ

ांड
 –

 प्र
देश

 स
िक

ाि-
 न

गद
 अ

नदु
ान

 

४४०००० 
 

२ 
िलथदङ सेतटिमा कायदित नलसदङ 
स्टाफहरूिाई नाइट भत्ता 

२११३९ 
२२०००० 

 

३ नलसदङ्ग हिाडद भत्ता २११३९ ९०००० 
 

४ मवहिा स्वास्थय स्वयंसेववका ठदवस मनाउन े २२५२२ २५०००० 
 

५ मालसक सलमिा िैठक भत्ता २११३४ १००००० 
 

६ 
महामािी/ववपदिोकथाम लनयतत्रण तथा सो 
सबितधी अतय वक्रयाकिाप 

२२५२२ 
२००००० 

 

७ 
म्शघ्रकुपोवषत िािवालिका खोि पडताि 
तथा व्यवस्थापन 

२२५२२ 
३००००० 

 

८ स्वास्थय ठदवस २२५२२ ५०००० 
 

९ स्वास्थय सबिम्तध िमता अलभवृवद्ध तालिम २२५१२ १००००० 
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१० स्वास्थयसंस्था संचािन अनदुान २२५२२ ९००००० 
 

११ औसलधि अतय ढुवानी २२५२२ १००००० 
 

१२ 
मवहिा स्वास्थय स्वयंसेववकाहरूिाई मालसक 
रिभ्यू लमवटंगको िालग यातायात खचद 

२११३९ 
१४६४००० 

 

१३ सु् केिीस्याहाि खचद २२५२२ १०००००० 
 

१४ 
मवहिा स्वास्थय स्वयंसेववका अधदिावषदक 
सलमिा 

२२५२२ 
१००००० 

 

१५ सम्िदकिसामान खरिद ३११२२ ३००००० 
 

१६ छािातथा यौन िोग म्शववि २२५२२ २००००० 
 

१७ 

CATM Case Finfding rate  िढाउने 
कायदक्रम  ( Covid 19, Aids, Tuberculosis 

&  Malaria )  

२२५२२ 

१००००० 

 

१८ स्त्रीतथा प्रसतुी िोग सबवम्तध म्शववि २२५१२ 

िम्
बि

नी
 प्र

देश
 न

गद
 अ

नदु
ान

 

२००००० 
 

१९ PNC Home Visit कायदक्रम २२५२२ १००००० 
 

२० औषलध खरिद ३७२१३ १५००००० 
 

२१ 
स्वास्थय प्रयोगशािा (प्रतापपिु स्वास्थय 
चौकीमा) 

३११५९ 
२०००००० 

 

२२ 
टेस्टकीट खरिद (PMTCT & Malaria RDT 

)  

२७२१३ १५०००० 
 

२३ 
स्वास्थय म्शववि पिैु वडामा (लििामी सेवा 
समेत) 

२२५२२ ८०००००  

२४ मानलसक िोग Counseling तथा व्यवस्थापन २२५२२ १००००० 
 

 

पोषणका कायदक्रमहरु 
  

२५ गाउँपालिकामा पोषण तथा खाद्य सिुिा 
लनदेशक सलमलतको िैठक 

२११३९ 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि 
नग

द 
अन

दुान
 ६००००  

२६ वडा तहमा पोषण तथा खाद्य सिुिा लनदेशक 
सलमलतको िैठक 

२११३९ १३५०००  

२७ १००० ठदनका आमाहरुको समहुमा पोषण 
सबितधी अलभममु्खकिण 

२२५१२ २७००००  

२८ पोषण सहिकतादको तिि तथा चाडदपवद खचद २११११ २६००००  
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२९ पोषण सहिकतादको यातायात खचद २२६१९ १२०००  

३० पोषण सहिकतादको पोशाक भत्ता २११२१ १००००  

३१ पोषण सहिकतादको संचाि खचद २२११२ ६०००  

३२ संयकु्त अनगुम पोषण कायदक्रम  २२६११ ४७०००  

५.     आयुदवेद तथा वैकम्ल्पक म्चवक्सा                                      
लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 

म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा 
रु. 

१ िषदभिी आयवेुद गाउघि म्क्िलनक संचािन 
खचद  

२२५२२ 

िाि
श्व 

िा
ँडफ

ाँड
 स

ङ्घी
य 

सि
क
ाि 

नग
द 

अन
दुान

 

१५००००  

२ आयवेुद औषधाियिाट औषलध खरिद २७२१३ ६०००००  

३ आयवेुद गाउघि म्क्िलनक संचािन तथा 
औषलध खरिद 

२७२१३ ४०००००  

४ संचािन खचद (कायादियको फेसमस्क खचद, 
सेलनटैिि खचद, मसितद खचद, औषलध 
ववतिण ्िाम्स्टक खचद, म्िल्िा रिपोवटिंग 
दैलनक भ्रमण खचद, ममदत संभाि खचद, लिलिध 
खचद, इतधन खचद, संचाि खचद, कायादिय 
संचािन खचद) 

२२५२२ ५००००  

५ मानलसक िोग लनवािणको िागी म्शिोधिा 
उपचाि कायदक्रम खचद  

२२५२२ १५००००  

६ धतवततिी ियतती, योग ठदवस िगायत  २२५२९ ५००००  

७ लिलभन्न वकलसमका  भाइिसको प्रकोपिाट 
िच्न िोगप्रलतिोधक िमता अलभिदृी गने 
कायदक्रम  

२२५२२ २०००००  

८ अशक्त नागिीक नसा तथा िातिोग सबिम्तध 
लिशेष उपचाि सेवा स्नेहन स्वेदन कायदक्रम 
संचािन 

२२५२२ ५०००००  

९ लिधाियमा अध्यनित  वकशोिीहरुको २२५२२ ३०००००  
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ििस्विा तथा पाठेघि सबिम्तध समस्याको 
उपचाि सेवा कायदक्रम 

१० एक घि पाँच योग पाँच िलडिटुी अलभयान 
कायदक्रम संचािन  

२२५२२ २०००००   

११ गापास्तिीय सगुि, प्रसेि, क्यातसि िोग, 
दैलनक खानपान तथा योग सबितधी 
िनचेतनामिुक कायदक्रम 

२२५१२ १०००००  

१२ गापास्तिीय िेष्ठनागरिक ठदघादय ुयोिना 
कायदक्रम संचािन  

२२५२२ ७२६०००  

१३ गाउपालिकास्तिीय योग म्शलिि कायदक्रम  
संचािन  

२२५२२ १०००००  

१४ अपांग तथा अशक्त नागिीकहरूको घिघि मै 
उपचाि सेवा प्रवाह कायदक्रम    

२२५२२ ३०००००  

६. िघउुद्यम तथा लसपमूिक                                        
लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा 
रु. 

१ िघउुद्यम कोष २१२१४ आततरिक श्रोत १०००००० 
 

७. खानेपानी तथा लसंचाइद                                           
लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 

िकम रु. 
िबमा 
रु. 

१ खानेपानी व्यवस्थापन, 

संचािनपिैु वडामा  

 

३११५६ िािश्व 
िाडफाड 
संम्घय 
सिकाि 
नगद 

 

 

 

 

 

 

१५००००
० 

 

२ इनाि ममदत वडा नं. २  ३११५९ २०००००  

३ पसाद ठुिो खैिट्वा खानेपानी 
संचािन वडा नं. ४  

३११५६ ५०००००  

 

सिै वडाहरुमा िोरिंग िडान 
तथा लितिण सिै वडा  

३११५५ 

१५००००
० 

 

८. पयदटन, मेिापवद ि संस्कृलत                                                       
लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 

िकम रु. 
िबमा 
रु. 

१ मेिा पवद संस्कृलत २२५२२ िािश्व १०००००
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िाडफाड 
संम्घय 
सिकाि 
नगद 

 

० 

२ म्चल्डे्रनपाकद  लगद्हा 
वडा नं. ३  

३११५९ ३०००००  

३ छठ घाट लनमादण पिैु वडा  ३११५९ १५००००
० 

 

४ िीपी कोइिािाको शालिक 
स्थापना वडा नं. ७  

३११५९ 

िािश्व 
िाडफाड 
संम्घय 
सिकाि 
नगद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३०००००  

५ कालिका मम्तदिमा िाउतड्री 
लनमादण वडा नं. २  

३११५९ ५०००००  

६ चचद वडा नं. १ ३११५९ २०००००  

७ िाउन्नगडी मम्तदि व्यवस्थापन 
वडा नं. ३  

३११५९ ३०००००  

८ चादनी चोक प्रलतिािय लनमादण ३११५९ १०००००  

९ अधिुो ब्रहमथान मम्तदि सोमनी 
वडा नं. ३  

३११५९ १०००००  

१० छठघाट व्यवस्थापन गठुीपसौनी 
वडा नं. ६  

३११५९ २०००००  

११ अधिुो िखाड लनमादण सेमिी २  ३११५९ २०००००  

१२ िामिानकी मम्तदि प्रतापपिु-६  ३११५९  

आततरिक 
अनदुान  

७०००००  

१३ प्रतापपिु सेमिी खलु्िा 
व्यायामशािा  

 १२६२००
० 

 

९. िैवङ्गक समानता तथा सामाम्िक समावेम्शकिण                                      
लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 

म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१ उपाध्यि, गभदवती सु् केिी 
भेटघाट कायदक्रम पिैु वडामा  

२२५२२ 

िािश्व िाडफाड 
संम्घय सिकाि 
नगद 

 

 

५०००००  

२ िोक सेवा आयोग किा 
संचािन २२५१२ ३००००० 

 

३ िाि मैत्री स्थानीय शासन  २२५२२ ५००००० 
 

४ लिपन्नपरिवाि ि लिपन्न मतृक 
परिवाि आलथदक तथा सामाम्िक 
सहायता 

२२५२२ 

१५००००० 
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५ संघसंस्थाि समहु  २२५२२ 

िािश्व िाडफाड 
संम्घय सिकाि 
नगद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५००००० 
 

६ सततोषी मवहिा समहु 
टाँगीकोटमा कृवष तालिम वडा 
नं. ७  

२२५१२ 

१००००० 
 

७ आप्रवासन SAMI परियोिना पिैु 
वडा  

२२५२२ 
३००००० 

 

८ उिोषण तालिम  २२५१२ २०००००  

९ मवहिा नेतृ् व ववकास  तालिम २२५१२ २०००००  

१० यवुाहरुिाई िनचेतना मिुक 
तालिम 

२२५१२ 
२००००० 

 

११ मवहिा लिकासमा नेतृ् व तालिम 
पिैु वडामा  

२२५१२ १०००००  

१२ एकि मवहिा लिधवा मवहिा 
सबिम्तध कायदक्रम पिैु वडामा  

२२५२२ ३०००००  

१३ मधेसी, ममु्श्लम तथा वपछडा 
वगदहरुको िालग िनचेतनामूिक 
अलभमखुीकिण तालिम पिैु वडा  

२२१५२ ५०००००  

१४ च्पि, ब्याग िनाउने तालिम 
पिैु वडा  

२२५१२ २०००००  

१५  सेनेटिी ्याड लनमादण 
सहिीकिण  

२२५१२  

 

 

नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान 

 

२००००० (सामाम्िक
/मवहिा) 

१६  ठदवसीय कायदक्रम (नािी 
ठदवस, अपाङ्ग ठदवस,  िेष्ठ 
नागरिक ठदवस, िैंलगक वहंसा 
लिरुद १६ ठदने, िाि ठदवस 
कायदक्रम  ) 

२२५२२ ३००००० (सामाम्िक
/मवहिा) 

१७  अपाङ्ग सहायक सामग्री ववतिण 
कायदक्रम 

२२५२२ ३००००० (सामाम्िक
/मवहिा) 

१८ पत्रकािसंग मवहिा 
सबिादकायदक्रम 

२२५२२ १००००० (सामाम्िक
/मवहिा) 

१९ िेष्ठ नागरिकहरुका िालग 
कायदक्रम  

२२५२२ ३००००० (सामाम्िक
/मवहिा) 

२० दलितहरुका िालग लसप मिुक 
कायदक्रम  

२२५१२ ३००००० (सामाम्िक
/मवहिा) 
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२१ गाउँपालिका लभत्रका २०० 
यवुाहरुिाई तालिम(संचाि, 
ववपद, सचेतना िगायत) 

२२५१२ नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान 

१५००००० (सामाम्िक
/मवहिा) 

१०. सडक पूवादधाि ववकास           

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा रु. 

१ गाउँपालिका कोचक्रपथ तथा सडक 
लनमादण 

३११५१ 

न ेप
ाि
 स

िक
ाि 

नग
द 

अन
दुान

 

 

१२५००००० 
 

२ िरीघाट हदैु टेलडया टोिा िामिसको 
घि देम्ख िाधेश्यामको घि सबम िाटो 
लनमादण वडा नं. ८  

३११५१ ५०००००  

३ िड्की िैदौिी श्रीिामपिु भतसाि सबम 
सडक स्तिोन्नलत वडा नं. ५  

३११५१ १००००००  

४ पािसको घि देम्ख मगि िढुाको घि 
सबम सडक स्तिोन्नलत वडा नं. ९   

३११५१ २०००००  

५ पसौनी चोक देम्ख स्कूि सबमको िाटो 
कािोपते्र वडा नं. २  

३११५१ १२०००००  

६ 

 

शाम्ततटोिको पिु सबमको िाटो लनमादण 
१३० लमटि वडा नं. १  

३११५१ १०००००  

७ झिुनीपिु गाउँमा सडक कािोपते्र वडा 
नं. ७  

३११५१ २५०००००   

८ 

 

पसाद गाउँ देम्ख झिुनीपिु ्िाने िाटो 
सडक स्तिोन्नलत वडा नं. ७  

३११५१ ५०००००  

९ िेतहालन सडक स्तिोन्नलत वडा नं. ५  ३११५१ ५०००००  

१० नहि देम्ख पििकट्टीको िाटो स्तिोन्नलत 
वडा नं. ९  

३११५१ १०००००  

११ 

 

कििवहया देम्ख अबहवा चोक देम्ख िाम 
िहादिुको घि सबम पी सी सी वडा नं. 
३ 

३११५१ २०००००  

१२ हेम कुमािीको घि देम्ख िाम िहादिुको 
घि सबम सडक स्तिोन्नलत वडा नं. 
९प्रतापपिु 

३११५१ १०००००  
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१३ सिेुतरको घि देम्ख गोववतदको घि सबम 
सडक स्तिोन्नलत वडा नं. २ सोनवषाद 

३११५१ नेपाि 
सिकाि 
नगद 
अनदुान 

२०००००  

ििेट उपम्शषदकः प्रतापपिु गाउँपालिका अधिुो  योिना 
तपलसििमोम्िमकागत आ.ि. ०७७/७८ मा शरु भएकालस.नं. १, २ ि ३ को योिनाहरुको 
ठेक्का सबझौतािाई लनिततिता ठदई बयाद थप गने ि लस. नं. ४ ि ५ को योिनािाई कोटेशन 
माफद त कायदतवयन गने | 
१४ वडा नं. १ लभठा लनमादणाधीन पिु देम्ख 

ओमशाम्तत हदैु िददघाट न.प.को लसमाना 
सबम िोड्ने स्थानसबम कािोपते्र सडक 
प्रतापपिु गा.प. वडा नं. १ 

३११५१ िमु्बिनी 
प्रदेश नगद 
अनदुान  

१००००००  

१५ सेमिी आदशदमा.लि. स्कुि पछालडिाट िाने 
िाटो वडा नं. २ देम्ख १ हदैु सेमिी देम्ख 
घोड्हा हदैु खैिटवासबम सडक स्तिोन्नलत 
कािोपते्र| 

३११५१ आततरिक 
श्रोत नगद  

४४४०००  

16 सेमिी आदशदमा.लि. स्कुि पछालडिाट िाने 
िाटो वडा नं. २ देम्ख १ हदैु सेमिी देम्ख 
घोड्हा हदैु खैिटवासबम सडक स्तिोन्नलत 
कािोपते्र| 

३११५१ नेपाि 
सिकाि 

३००००००  

१७ लसति ििईको घि देम्ख दम्िण िाने िाटो 
सडक स्तिोन्नलत  

३११५१  

 

िमु्बिनी 
प्रदेश नगद 
अनदुान  

१००००००  

१८ 

 
हिपिु मम्स्दि देम्ख गेडी हरििनको चोक 
सबम कािोपते्र िाटो लनमादण  

३११५१ ५०००००  

११. भवन पूवादधाि ववकास                                   

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको 
नाम 

खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा रु. 

१ गाउँपालिका भवन लनमादण ३१११२ नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान 

१५०००००० 
 

 गाउँपालिका भवन लनमादण ३१११२ िािश्व िाँडफाँड १००००००० 
 

२ आयवेुद भवन लनमादण ३१११२ नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान 

४८००००० 
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३ स्वास्थय तथा अस्पताि 
भवन लनमादण 

३१११२ 

नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान 

६०००००० 
 

४ खोप केतर भवन/ट्रस 
लनमादण ३११५९ ९००००० 

 

५ ओमशाम्तत आश्रममा ट्रस 
लनमादण वडा नं. १  

३११५९ ३०००००  

६ हिपिुिौध गबुिामा कोठा 
तथा शौचाियवडा नं. ६  

३११५९ ३०००००  

७ गठुीसूयदपिुा स्वाथय 
चौकीको िलथिंग सेतटि 
ट्रस लनमादण,वडा नं. ७ 
(३+२) 

३११५९ 
नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान + 
आ.श्रो. समेत 

५०००००  

८ अधिुो आवास वडा नं. ८  ३११५९  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान 

१५०००००  

९ उख ुउ्पादक कृषक 
सलमलतको भवनमा ट्रस 
लनमादण वडा नं. ९  

३११५९ ५०००००  

१० िेडक्रस भवन वडा नं. ९  ३११५९ ३०००००  

११ खैिहनी दगुादमम्तदि अधिुो 
धमदशािामा शौचािय वडा 
नं. ९  

३११११ २०००००  

१२ अधिुो सामदुावयक भवन 
लनमादण ठकुिापिु वडा नं. 
७  

३११५९ ३०००००  

१३ िैदौिी धमदशािा लनमादण 
वडा नं. ५  

३११५९ ५०००००  

१४ भिन मण्डिी िाउतड्री 
वाि लनमादण वडा नं. २  

३११५९ २०००००  

१५ धमौिी १ िेतहालन अधिुो 
धमदशािा ्िातट, माटोपिुी 
भइू ढिान, िंगिोगन वडा 
नं. ५  

३११५९ ३०००००  

16 धमदशािा गठुी पसौनी 
वडा नं. ६  

३११५९ ५०००००  
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१७ सूयदपिुा िग्गा व्यवस्थापन तथा 
कभडदहि वडा नं. ७  

 

३११५९ 

न ेप
ाि
 स

िक
ाि 

नग
द 

अन
दुान

 

१००००००  

१८ िाम िानकी मम्तदि लडिनी अधुिो 
धमदशािा लनमादण वडा नं. ७ 

 

३११५९ ५०००००  

१९ म्शिा श्रोत केतर ममदत तथा 
व्यवस्थापन लत्रभवुन मा.लि.  

३११५९ ८०००००   

20 तिकािी संकिन केतर लनमादण ३११५९ ५०००००  

२१ लत्रभवुन मा.लि.मा सटि लनमादण 
(साझेदािी) 

३११५९ २५०००००  

22
क 

वडा नं. ९ को भवन ममदति अतय 
ममदत 

(प्रतापपिु स्वास्थय)  

३११५९ ७५००००  

२२
ख 

प्रतापपिु स्वास्थय चौकी ममदत/लनमादण  ३११५९ ९५००००  

२३  मदिसा मदीनतिु ओिम हिपिुमा 
भातसा घि लनमादण वडा नं. ६ 

३११५९ २०००००  

१२. पिु, कल्भटद पूवादधाि ववकास                              

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१ चौतािीिैदौिी पिु वडा नं. ५  ३११५१ 

िािश्व िाडफाड 
संम्घय सिकाि 
नगद 

 

१०००००  

२ टाँगीकोटमा पिु लनमादण वडा 
नं. ७  

 

३११५१ २००००००  

३ झलनदया कल्भटद चेकवाि 
लनमादण वडा नं. ४ 

 

३११५१ ५००००० 

 

 

१३. वाताविण तथा ववपद् व्यवस्थापन ि िाहत कोष समेत              

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा 
रु. 

१ ववपदव्यवस्थापन कोष २७२१२ नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान 

४००००००  
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१४. संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह                         

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा रु. 

१ श्रोत नक्शांकन २२५२२ 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि 
नग

द 
अन

दुान
 

१५००००० 
 

२ खेिकुदमैदान तथा लत्रभवुन मा.लि. को 
सटि लनमादण, पालिका भवन िगायतको  
डी.पी.आि. िगायत 

३११७२ 

२५००००० 

 

३ सूचना प्रववलध व्यवस्थापन २२४१२ १०००००० 
 

४ सडकि शहिमा cctv िडान २२४१२ १०००००० 
 

५ उपभोक्ता िमता ववकास २२५१२ ३००००० 
 

६ नेपाि पत्रकाि महासंघ २२५१२ ३००००० 
 

७ ल्याि परििण(लनमादण सामाग्री)अतति 
पालिका समतवय माफद त ३११२२ १०००००० 

 

८ 
LISA ि FRAP व्यवस्थापन खचद  २२५२२ २००००० 

 

९ नागरिक वडापत्र  २२५२२ ५००००० 
 

१० कमदचािी डे्रसकोड (सतु्रमा टे्रसकोष 
इतट्री भएको छ ) २१२१४ ५००००० 

 

११ िमता ववकास तालिम िनप्रलतलनलध ि 
कमदचािीहरु  २२५१२ ८००००० 

 

१२ काननुी सल्हाह्कािको पारिश्रलमक खचद  २११११ १३२०००  

१३ तयावयक सलमलतको िैठक  

 
२११४१ २५००००  

१४ मेिलमिाप कतादको िालग तालिम  २२५१२ २५००००  

१५ मेिलमिापकतादको सलमिा िैठक खचद २११३९ ३०००००  

१६ मेिलमिापकताद िाई वववाद सहमलत 
व्पट ठदइने यातायात भत्ता  

२११३९ २०००००  

१७ तयावयक सलमलत एवं मेिलमिाप केतरमा 
खवटने कमदचािीको पारिश्रलमक  

२११११ ६२००००  

१८ मेिलमिाप केतर व्यवस्थापन  २२५२२ १४८०००  
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१९ चोलनदया घोिा IEE ३११७२ 

आततरिक 
श्रोत 

 

५७४०००  

20 गण्डक नहिको प्रतापपिु गाउँपालिकाको 
कायदिेत्र लभत्र आततरिक पयदटनका 
िालग ियापवटंग तथा डुंगा संचािनको 
सबभाव्यता अध्ययन ि कायादतवयन  

 १००००००  

१५. अतय/ववववध/भैपिी                                       

लस.
नं. 

कायदक्रम/ आयोिनाको 
नाम 

खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित िकम 
रु. 

िबमा 
रु. 

१ ममदत सबभाि २२५२९ नेपाि सिकाि नगद अनदुान ५००००००  

 

अनसुचुी ७ 
कायदक्रम/परियोिना अनसुाि ििेट ववलनयोिन 

वावषदक ववकास कायदक्रम आ.व.२०७९/८० 

ििेट उपम्शषदकः प्रतापपिु गाउँपालिका वडागत योिना 

वाड नं. १ 
लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको 

नाम 

खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१. 
 

वडा नं. १ िाटो 
स्तिोन्नलत  

३११५१ नेपाि सिकाि नगद 
अनदुान 

 ४१००००० 

 

क. नहि देम्ख लससाहनीया गाउँ सबम िाटो स्तिउन्नती १००००००  

ख. किडवहया िाटो स्तिउन्नती 
 

२००००० 
 

ग. लडप िोरिङ्ग देम्ख िददघाट १३ सबम िाटो 
स्तिउन्नती 

६००००० 
 

घ. गण्डक नहि देम्ख िामदेव केवटको घिसबम सडक 
स्तउन्नती 

७००००० 
 

ङ. पशुदिामको घि देम्ख सामदुावयक भवन सबमको 
िाटोस्तिउन्नती 

१०००००० 
 

च. गण्डक नहि देम्ख ओम शाम्ततको भवन सबमको 
िाटो स्तिउन्नती 

१००००० 
 

छ. सेमिी गाउँमा िाटो स्तिउन्नती ५०००००  
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२ 
लससाहनीया सामदुावयक 
भवनमा शौचािय लनमादण 

३११५९ 

न ेप
ाि
 स

िक
ाि 

नग
द 

अन
दुान

 

100000  

३ 
सेमिीसामदुावयक भवनमा 
शौचािय लनमादण 

३११५९ 
100000  

४ 
िह्रमिािा आधािभतू ववद्यािय 
व्यवस्थापन 

३११५९ 
100000  

५ 
पशपुलत म्शिा मम्तदि लभठ्ठा 
व्यवस्थापन 

३११५९ 
100000 

 

६ 
िक्ष्मीपिुा आधािभतू ववद्यािय 
व्यवस्थापन 

३११५९ 
100000 

 

७ 
कृवष ववद्यतु तािपोि 
(िस्तीमासमेत) 

३११५३ 
700000 

 

८ सिसफाई कायदक्रम २२५२२ 300000  

९ च्याउकोिीउ लितिण 
२२५२२ 120000  

१० तिकािीको िीउ लितिण 
२२५२२ 180000  

११ लसपमिुक तालिम 
२२५१२ 200000  

१२ िमताववकास तालिम 
२२५१२ 300000  

१३ ववववधकायदक्रम (चािगुत)  
२२५२९ 400000  

१४ अपाङ्ग वहत कायदक्रम २२५२९ 150000  

१५ सूचना प्रकाशन  २१११२ 50000  

१६ ममदत सबभाि ३११५१ 400000  

१७ वडा व्यवस्थापन खचद  २११११ 100000  

वाड नं. २ 

लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको 
नाम 

खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१ वाड नं. २ िाटो 
स्तिोउन्नती 

३११५१ नेपाि सिकाि नगद 
अनदुान 

 २६००००० 

 
क. खििुा वढि देम्ख शालिकको घि हुँदै म्ित 

िहादिुको घिसबमको िाटो स्तिउन्नती (प्रसौनी) 
३००००० 
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ख. थारु टोिको अधिुो िाटो तथा िािी टोिमा 
महेतरको घिदेम्ख मिुसडक सबमको िाटो 
स्तिोउन्नती (सोनिषाद) 

५००००० 

 

ग. भवानीको पोखिी देम्ख कडिमाई स्थानसबमको िाटो 
स्तिोउन्नती (घोडाहा) 

५००००० 
 

घ. मिुसडकको अधिुो िाटो देम्ख वविय ववनको 
घिसबम स्तिोउन्नती (िमनुाििी) 

५००००० 
 

ङ. नहिको दम्िणतफद  मिु सडक देम्ख छागिु 
गोसाईको घि सबमको िाटोस्तिो उन्नती (चम्बकपिु) 

५००००० 
 

च. सडकस्तिोउन्नती, कािीटोिा (कालिटोिा) ३००००० 
 

२ 

सेमिी अधिुो मवहिा भवनमा 
लग्रि, िंगिोगन ि शौचािय 
लनमादण (सेमिी) 

३११५९ 

 

  
न ेप

ाि
 स

िक
ाि 

नग
द 

अन
दुान

 

५००००० 

 

३ 
पिैुवडा सडक ममदत तथा 
गोवपगति ईनाि ममदत 

३११५९ 
४००००० 

 

४ 
सामाम्िक सांस्कृलतक प्रवद्धदन 
कायदक्रम 

२५३१४ 
१५०००० 

 

५ च्याउकोिीउ लितिण 
२२५२९ १००००० 

 

६ तिकािीको िीउ लितिण 
२२५२९ १५०००० 

 

७ िामखटेु्टकोऔषधी लछट्ने 
२२७११ ५००००० 

 

८ 
खानेपानीधािा िडान, सिसफाई, 

स्वास्थय ि म्शिा 
३११५६ 

२५००००० 
 

९ अपाङ्गतावहत कायदक्रम 
२२५२२ ४००००० 

 

१० मवहिा लसप कायदक्रम २२५१२ २००००० 
 

वाड नं. ३ 

लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको 
नाम 

खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१ वडा नं. ३  सडक 
स्तिोन्नलत ि पी सी सी  

३११५१ नेपाि सिकाि नगद 
अनदुान  

 १९२५००० 

 क. लडहिािा झािखण्डी माई निलसंह भगवान स्थान 
सतुदिीकिण एवं िाटो वप.लस सी 

४२५०००  
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ख. लगदहा किोनी देखी नदी सबम िाटो स्तिोन्नलत  ५०००००  

 ग. डहिचण्डी चौक देखी सलुनि कहािको घि हदेु फाग ु
चमािको घि सबम ढि लनकास नतदपिु 

५०००००  

 घ. सोलतहािी पिु देखी िाउन गढी मम्तदि कािोपते्र 
सबम िाटो स्तिउन्नती ििगदवा 

५०००००  

2   ईिेक्ट्रीक सबिम्तध तालिम २२५१२ 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि 
नग

द 
अन

दुान
 

३०००००  

३  पिम्बिङ्ग सबितधी तालिम २२५१२ ३०००००  

४ चिुापोते तालिम २२५१२ १५००००  

५ गलुडया िनाउने तालिम २२५१२ २०००००  

६ कढाई िनुाई तालिम २२५१२ १७५०००  

७ 
आमा समहुिाई स्वास्थय 

सबितधी तालिम 

२२५१२ १०००००  

८ 
कब्रस्थान ब्यवस्थापन तथा 
ट्रस लनमादण अमहवा 

३११५९ ५०००००  

९ अधिुो मम्बस्िद भवन लनमादण ३११५९ ३०००००  

१० 

म्िम सामग्री खरिद एवं 
िामसमझु पाि घि 
अगाडीको कुवा ममदत 
१,००,०००।– ि 
५०,०००।– 

२२५२२ १५००००  

११ 
कृवष(िस्तीमा समेत) लसचाई 
लिद्यतुीकिण 

३११५३ ५०००००  

१२ कृवष लसचाई िोरिङ्ग िडान ३११५५ ५०००००  

१३ चािगुत ववववध  २२५२९ ४०००००  

१४  महेतर मा.लि सोमनी अनदुान २५३११ ५०००००  

१५ लििेतर लन मा लि  २५३११ २०००००  

१६ 
लिद्यािय स्वास्थय म्शिा 
कायदक्रम 

२२५२२ १०००००  

१७ 
सडक स्तिोन्नलत तथा ममदत 
पिैु वडा  

३११५९ १२०००००  
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वाड नं. ४ 

लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको 
नाम 

खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१ 
वडा नं. ४ िाटो 
लनमादण  

३११५१ नेपाि सिकाि नगद   १५००००० 

 

क. दिखासे सडक स्तिोन्नलत ५०००००  

ख. पचफेडा सडक स्तिोन्नलत ५०००००  

ग. ठुिो खैिटवा सडक स्तिोन्नलत ( िामब्यास यादवको घि 
देखी धनेवा िाने सडकमा वप.लस.लस.ढिान । 

५०००००  

२ 
खििुा नदीमा कल्भटद ि 
चेकवाि लनमादण 

३११५४ 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 

न ेप
ाि
 स

िक
ाि 

नग
द 

५०००००  

३ हैण्ड पाईप खरिद ३११५६ १०००००  

४ हू्यमपाइप िडान ३११५९ २०००००  

५ ह्र्षपिुा मम्स्िद लनमादण ३११५९ ५०००००  

६ दिखासे मम्स्िद लनमादण ३११५९ ७०००००  

७ ठुिो खैिटवा धमदशािा ममदत ३११५९ ५०००००  

८ 
हषदपिुा म्शवमंठदि ि कोटई 
स्थान लनमादण  

३११५९ ५०००००  

९ कालिवछाद मम्तदि लनमादण ३११५९ ५०००००  

१० 
िददघाटे कालिमम्तदि ममदत ि 
म्िम खरिद 

३११५९ ५०००००  

११ 

ठुिो खैिटवा स्वा.चौकी िलथदङ्ख 
सेतटि संचािन तथा 
ब्यवस्थापन खचद ि ल्याि 
केलमकि खरिद 

३११५९ २८८०००   

१२ 

आमा समहुका 
पदालधकािीहरुिाई स्वास्थय 
सबिम्तध कायदक्रम 

२२५१२ २०००००  

१३ 
गभदवती तथा सु् केिी सेवा 
कायदक्रम 

२२५१२ १५००००  
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१४ 
मवहिा स्वा.स्वयम.से. िाई 
सिाि तथा खािा खचद 

२२५२२ १६२०००  

१५ 
आमा समहु िैठक खािा खचद 
कायदक्रम 

२२५२२ १०००००  

१६ 

प्रतापपिु–४ लभत्र सबपणुद 
ववद्याियहरुमा स्वास्थय  
सबिम्तध सचेतना कायदक्रम 

२२५१२ १०००००  

१७ आयवेुद औषलध खरिद २७२१३ ३०००००  

१८ 
आपाङ्ख ि मवहिा लसपमूिक 
सचेतना कायदक्रम 

२२५१२ ५०००००  

१९ चाि ुववववध   २२५२९ ४०००००  

वाड नं. ५ 

लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको 
नाम 

खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१ गणेश मा वव िसवहया 
प्रववलध ववकास २२५२२ नेपाि सिकाि नगद 

अनदुान 

२००००० 

 

२ स्वास्थय चौकी ववववध 
खचद २२७११ १००००० 

 

३ वाड नं. ५ वप लस लस 
ढिान ३११५१ 

नेपाि सिकाि नगद 
अनदुान  

१९००००० 

 क) मेनिाटो देम्ख िामाचमािको घि हदैु प्रमोद चमाि ि 
गौिी चमािको घि सबम वप लस लस ढिान ४००००० 

 

ख) िामपतको घि देम्खकतवािको घि सम वप लस लस ६००००० 
 

ग) िानमोहबमदको घिदेम्ख हलनफ लमयाको खेतसबम वप 
लस लस ७००००० 

 

घ) निसठुद्दन लमयाको पिुानो घि देम्ख कालिम लमयाको 
घि सबम वप लस लस २००००० 

 

४  

िईसको घि देम्ख कोहिपिु 
िान ेिाटो सबम ग्रािेि 

३११५१ 

 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि 
नग

द 
अन

दुान
 ३५०००० 

 

५ खैिेटवा टोिमा सडक 
स्तिोन्नलत  ३११५१ १०००००० 

 

६ चािगुतखचद २२५२९ ५००००० 
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७ प्रहिी चौकी प्रलतिािय ३११५९ २००००० 
 

८ ब्रहमिािा मम्तदिलनमादण ३११५९ २००००० 
 

९ लडिािा स्थानमा िाउतड्री 
साववक ८ ३११५९ ४००००० 

 

१० कृवष (िस्तीमा समेत) 
ववधतुतािपोि ३११५३ १०००००० 

 

११ वोरिङ्ग िडान ३११५५ 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि 
नग

द 
अन

दुान
 

१०००००० 
 

१२ िािचनको घिको पवुदमािहेको 
चौतािा लनमादण तथा ममदत ३११५९ १००००० 

 

१३ छोट्की िैदौिी खोप केतर 
ममदत तथा झ्याि ढोका 
ििंगिोगन ३११५९ १००००० 

 

१४ मवहिा िमता ववकास तालिम २२५१२ २००००० 
 

१५ अपाङ्ग लसप ववकास तालिम २२५१२ १५०००० 
 

16 यवुा खेिकुद सामाग्रीतथा 
कायदक्रम २२५२२ १००००० 

 

 

वाड नं. ६ 

लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१.  वडा नं. ६ िाटो लनमादण  ३११५१ नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान 

  

 ६५०००० 

 

क. हिपिु खैिलुियाको घि देम्ख म्शवनाथ कोईिीको 
घि सबम वप.लस.लस.लनमादण 

 

३०००००  

ख. वडा कायादिय पूवद तफद  िाने िाटो 
वप.लस.लस.लनमादण  गठुी प्रसौनी   

 

२०००००  

ग. मनु्ना लमयाको घि देम्ख भोिी को घि सबम 
वप.लस.लस. 
 

१५००००  
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२ स्विोिगाि मिुक तालिम २२५१२ 

न ेप
ाि
 स

िक
ाि 

नग
द 

अन
दुान

 

२०००००  

३ पिैु वडा िाटो ममदत सबभाि ३११५१ ४०००००  

४ 
कठहवा सिेुशको घि देखी कल्भट सबम  माटो 
पिुी ग्राभेि   कठहवा 

३११५१ २०००००  

५ 
कठहवा सोिाि चोक देम्ख केदाि को  घि 
सबम नािी लनमादण 

३११५८ १२५०००  

६ 
महादेव कहािको घि देखी मिु िाटो सबम 
नािी  लनमादण गठुी प्रसौनी    

३११५८ २०००००  

७ कबपयटुि िेलसक कोसद तालिम   २२५१२ १५००००   

८ सीिाई कटाई तालिम तथा मेलसन ववतिण २२५१२ २०००००  

९ 
आंम्शक ि पूणद आपङ्ग िाई सबमान कायदक्रम  
पिैु वडा 

२२५२२ १०००००  

१० म्िम समाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन ३११२२ २२५०००  

११ खलु्िा वक्रकेट प्रलतयोगीता   २२५२२ २५००००  

१२ िामखटेु्ट माने औषधी स्प्र े   २२५२२ ५०००००  

१३ आयवेुद स्वेदन कायदक्रम     २२५२२ ३२००००  

१४ स्वास्थय चौकी  व्यवस्थापन    २२५२२ २५००००  

१५ िन िागतृी लिद्यािय कबपाउण्ड लभत्र माटो 
पटानि िाि किा व्यवस्थापन 

३११५९ ४०००००  

१७ स्वास्थय सबितधी सिसफाई तथा अविोकन 
भ्रमण 

२२५२२ २०००००  

१८ हिपिु दगुाद मम्तदि  लनमादण ३११५९ २७५०००  

१९ 

 

  स्यािो  टु्यिवेि(िोरिंग) लनमादण ३११५५ ८०००००  

२० िैरिया खानेपानी व्यवस्थापन ३११५६ ४०००००  

२१  वपपिपाती सावदिनीक िग्गा सििण  तािवाि  
लनमादण 

३११५९ २०००००  

२२ सहकािी सस्था को छत माथी ट्रस छाउने ि 
भईु ढिान लनमादण   

३११५९ ३०००००  

२३  कोटही माई मम्तदि, िैरिया छठ घाट, धोिाहा ३११५९ ३०००००   
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छठ घाटमा सोिाि िडान   

२४ गठुी प्रसौनी प्रहिी चौकी शौचािय  लनमादण     ३११५९ ३०००००  

२५ हिपिु भतसािमा चौतािी  लनमादण  हिपिु ३११५९ १०००००  

२६ कायादिय व्यवस्थावन ि चािखुचद   ४०५०००  

२७ वपपिपातीमा इनाि ममदत तथा  सबभाि ३११५९ ५००००  

वाड नं. ७ 

लस.
नं. 

कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा 
रु. 

१ 

कृषी िेिीङ्ग िडान तथा कृषी ववद्यतुीकिण 
पिैु वडा 
 

३११५५ 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि 
नग

द 
अन

दुान
 

१००००००  

२ 

सामदुावयक भवन, मम्तदि, शौचािय, कुवा, 
अस्थान ममदत कलब्रस्तान वपिि तािवाि ि 
चौतािी लनमादण  

 

३११५९ १००००००  

३ सडक स्तिोन्नती ३११५१ १००००००  

४ 

गणेश मा.वव.साईकि स्टैण्ड लनमादण ि 
वफल्ड ममदत 

 

३११५९ २०००००  

५ 
ज्ञानमम्तदि आधािभतु वव. किाकोठा ि 
वफल्ड ममदत 

३११५९ ३०००००  

६ 
वलथदङ्ग सेतटि संचािन तथा व्यवस्थापन ि 
कमदचािी तिि 

२११११ ५०००००  

७ 

ल्याि सेवा संचािन तथा व्यवस्थापन ि 
केलमकि खिीद 

 

२२५२२ १०००००  

८ 
गठुीसयुदपिुा स्वास्थय चौकी संचािन तथा 
व्यवस्थापन खचद 

२२५२२ १०००००  

९ 
एबििेुतस सेवा संचािन तथा व्यवस्थापन 
ि ड्राईभिको तिि 

२२५२२ ४०००००  

१० 
ववद्याियहरुमा िािववकास खेिकुद 
सामाग्री ववतिण 

२२५२२ १०००००  
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११ वडा अध्यि कप भलिवि प्रलतयोलगता  २२५२२ ३०००००  

१२ वािमैत्री कायदक्रम २२५२२ ३०००००  

१३ िागऔुषधी दवु्यदसनी सबितधी तालिम २२५१२ ३०००००  

१४ वडा कायादिय व्यवस्थापन खचद  २२५२९ ४०००००  

१५ 
वडा कायादिय सिसफाई (मािी) ि 
कायादिय सहयोगी ज्यािादािी तिि 

२११११ ३०००००  

१६ 
अलत ववपन्न परिवाििाई ह्याण्ड पाईप 
ववतिण कायदक्रम 

२२५२२ १०००००  

१७ भातसा नै औषधािय कायदक्रम २२५१२ ५०००००  

१८ फोहिमैिा व्यवस्थापन तथा सचेतना 
कायदक्रम 

२२५१२ ३०००००  

१९ स्वास्थय चौकी सोिाि ममदत ३११२२  २०००००  

20 चािगुत ववववध २२७११ १०००००  

वाड नं. ८ 

लस.नं. कायदक्रम/आयोि
नाको नाम 

खचद म्शषदक श्रोत ववलनयोम्ित िकम रु. िबमा रु. 

१ वडा नं. ८ िाटो 
लनमादण  

३११५१ नेपाि 
सिकाि 
नगद 
अनदुान  

 १९१०००० 

 क. वपपिपाती सेमिहवा टोि ठदलिप 
सैथवािको घि देम्ख मखुिको घि 
सबम वप लसलस 

 १०००००० 

 

ख. िरीघाट इतर शे्रष्ठ को घि देम्ख 
भैिवस्थान सबम वप लस लस 

 ५००००० 

 

ग. मचदहवा मेनिाटो देम्ख सिुतरको 
घि सबम िाटो स्तिोन्नती १००००० 

 

घ. नौलडहवा अधिुो वप लस लस ढिान 

 ३१०००० 
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२ िठरघाट चोकमा धमदशािा ममदत, ट्रष्ट 
लनमादण तथा िाउण्ड्री 

३११५९ 

न ेप
ाि
 स

िक
ाि 

नग
द 

अन
दुान

 

१०००००० 

 

३ गंगापिु नािी लनमादण ३११५८ ७५००० 
 

४ कृवष(िस्तीमासमेत) ववधतु तािपोि 
३११५३ ९००००० 

 

५ ममदत तथा चाि ुखचद २२५२२ ७४०००० 
 

६ लसिाई कटाई मेम्शन ववतिण 
२२५२२ २५०००० 

 

७ िठरघाट चोक कििगाहाको तािवाि तथा 
िाउण्ड्री 

३११५९ 

७००००० 

 

८ फड्की टोिमा धमदशािा ममदत तथा चौतािा 
लनमादण 

३११५९ 

१००००० 

 

९ वडा कायादिय ववववध खचद २२७११ १००००० 
 

१० अपाङ्गिाई अचाि वनाउने तािीम 
२२५१२ २००००० 

 

११ यवुा ववकास कायदक्रम 
२२५५१२ १००००० 

 

१२ िैरिया चौतािीमा िेलिङ्ग तथा मलुतद स्थापना ३११५९ १५०००० 
 

१३ वृध्दवृद्धा सबमान कायदक्रम 
२२५२२ १५०००० 

 

१४ ववध्धाियमा शदु्ध खानेपानी ३११५९ ३००००० 
 

१५ 

िागऔुषध दवु्यादसनी तथा कुित सबितधी 
अलभममु्खकिण तालिम 

२२५१२ 

१५०००० 

 

१६ आधािभतु स्वास्थय चौकी ववववध 
२२७११ १००००० 

 

१७ 

िठरघाट चोकमा चौतािी लनमादण तथा मतुी 
स्थापना 

३११५९ 

१५०००० 

 

१८ स्वास्थय म्शववि सिािन 
२२५२२ ३००००० 

 

१९ 

वपपिपालत कुवा ममदत तथा हेण्ड पाईप 
िडान 

३११५९ 

१२५००० 

 

वाड नं. ९ 

लस.नं. कायदक्रम/आयोिनाको नाम खचद 
म्शषदक 

श्रोत ववलनयोम्ित 
िकम रु. 

िबमा रु. 

१  वडा नं. ९ पी.सी.सी. 
ढिान  ि स्तिोन्नलत  

३११५१ नेपाि सिकाि 
नगद अनदुान  

 १४००००० 
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क. खैिहनी अयोध्याको घि देम्ख खेमनाायणको घिसबम 
वप.लस.लस.ढिान  

१०००००  

ख. खैिहनी खििुा टोि चतरदेव कहािको घि देम्ख हिीनािायण 
चौधिीको खेतसबम वप.लस.लस.ढिान  

१०००००  

ग. नौलडहा (सतुदटोि) नहि देम्ख घोि सबम वप.लस.लस.ढिान  ३०००००  

घ. पििकट्टी पिशिुाम िढैको घि देम्ख िलितर कुमाि यादवको 
िोरिंग सबम कृवष िाटो 

३०००००  

ङ. गंगापिु ममु्क्तनाथ पाण्डेको घि  देम्ख पम्श्चम िाने िाटो इतरा 
लिष्टको खेत सबम  

३०००००  

च. अठठिही छन्नु चौधिीको घि देम्ख वकशोिको घि सबम िाटो  १०००००  

२ ममदत सबभाि पिैु वडा  ३११५१ 

न ेप
ाि

 स
िक

ाि 
नग

द 
अन

दुान
 

२५००००  

३ 

प्रतापपिु हिुाकी सडक (चण्डी स्थान) 
देम्ख ठदपक चौधिीको घि  सबम 
कािोपते्र लनमादण  

३११५१ १००००००  

४ 

िाि कुमािको घि देम्ख नहिको खाल्टो 
सबम (हु् मपाइप स्केट) । 

३११५१ २०००००  

५ 

भोिा नाथ गिुौँको घि देम्ख दम्िण लति 
छन्नु गिुौँको घिसबम ढि लनकास  

३११५८ २०००००  

६ 

खैहनी िाविुािको घि देम्ख गदुी 
हम्िनको घि सबम अधिुो ढि लनकास  

३११५८ ४०००००  

७ 

िेिाटािी गाउँ लभत्रको अधिुो कुिो 
लनकास  

३११५८ ३०००००  

८ 

अपाङग्ता, िेष्ठ नागरिक, दलित, एकि 
मवहिा ि लिधवा सबमान कायदक्रम  

२२५२२ ६०००००  

९ 
कृवष ववउ वविन मौसम अनसुाि  २२५२२ १०००००  

१० 
च्याउको ववउ ववतिण  २२५२२ २०००००  

११ 
पत्र पलत्रका सचुना तथा संचाि   २२११२ १०००००  

१२ 
गाडने  शौचािय सिसफाई  २२५२२ २०००००  

१३ 
कायादिय व्यवस्थापन   २२५२२ २०००००  

१४ 
अविोकन भ्रमण   २२६१२ ४०००००  

१५ 
स्वास्थय सबिम्तध एबििेुतस चािक २११११ २०००००  
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ड्राईभिको तिि इतधन  

१६ 

श्री िाम्ल्मकी आधािभतु ववद्यािय 
खैिहनी म्शिा अनदुान 

२५३११ १५००००  

१७ 

सिै वगदिाई समेट्ने गिी िनचेतना  
मिुक तालिम  

२२५१२ ४५००००  

१८ 

श्री कोटही प्रा.वव.माधवपिु म्शिा 
अनदुान 

२५३११ १५००००  

१९ 

श्री ज्ञान ज्योलत प्रा.वव.अठठिही म्शिा 
अनदुान 

२५३११ १५००००  

२० 

स्वास्थय चौकीको िागी आवश्यक 
समाग्री खरिद  

३११२३ २०००००  

२१ 

आमा समूहका पदालधकािीहरुिाई 
स्वास्थय सबिम्तध तालिम  

२२५१२ १०००००  

२२ 
माधवपिु कृवष तािपोि िडान  ३११५३ ५०००००  

२३ 
(प्रतापपिु टोि) सावदिलनक शौचािय  ३११५९ ५००००  

 

अनसुचुी ८ 
कायदक्रम/परियोिना अनसुाि ििेट ववलनयोिन 

वावषदक ववकास कायदक्रमआ.व.२०७९/८० 

ििेट उपम्शषदकः प्रतापपिु गाउँपालिका समपिुक कोष  

समपिुककोष (पोषण, वडा भवन 
िगायत लिलभन्न लनमादण तथा 
कायदक्रमहरुका िालग साझेदािी 
िकम) 

यस समपिुक कोषको िकमिाट 
समपिुक साझेदािीमा खचद गिी िचत 
िहेको ििेट  िकम गाउँपालिकाको 
लनणदय अनसुाि अतय म्शषदकहरुमा 
िकमातति तथा खचद गनद सवकने  
छ | 

३११५९ िािश्व िाडफाड संघीय 
सिकाि नगद अनदुान 

२४३००००० 
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प्रतापपिु गाउँपालिकाको १२ औ ंगाउँसभाको उपम्स्थलत 
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प्रतापपिु गाउँपालिकाका नीलतगत लनणदयहरुः 

यस प्रतापपिु गाउँपालिकाको आ.व. 07९/0८० का िालग ववलभत न ववषयमा प्रतापपिु 
गाउँपालिकािाट पेश भएका विेट, नीलततथा कायदक्रम, योिना, सेवासवुवधा, सेवाप्रवाह िगायत 
गाउँपलिकािे दैलनक संचािन ि कायादतवयन गनुदपने ि गदै आएका तपम्शि िमोम्िमका 
प्रस्तावहरु िाहौ गाउँसभािाट पारित गिी कायादतवयन गने लनणदय गरियो। 

विेट सबितधी  

१. प्रतापपिु गाउँपालिकािाट प्रस्ततु प्रतापपिु गाउँपालिकाको आलथदक ऐन, 207९ स्वीकृत 
गने। 

२. प्रतापपिु गाउँपालिकािाट प्रस्ततु प्रतापपिु गाउँपालिकाको ववलनयोिन ऐन, 207९ स्वीकृत 
गने। 

३. प्रतापपिु गाउँपालिकािाट प्रस्ततु आ.व. 207९/0८० को  वावषदक नीलत तथा कायदक्रम 
स्वीकृत गने। 
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४. प्रतापपिु गाउँपालिकािाट आ.व.2076/077, ०७७/०७८ को सबपूणद कािोिािको 
शे्रष्ता अम्ततम िेखापिीिण प्रलतवेदन अनमुोदन गिी िेखा परििकिाट औल्याइएका 
सझुावहरुिाई कायादतवयन गनद गाउँपालिकािाई लनदेशन ठदन।े 

५. प्रतापपिु गाउँपालिकाको िाहौ गाउँसभािाट स्वीकृत आ.व.207९/0८० को ििेट 
अनसुािका कायदक्रम कायादतवयन गदाद कायादतवयन गनद असबभव भएको तथा ििेट 
अनसुािका कायादक्रम शंशोधन गने अलधकाि गाउँपालिकािाई प्र्यायोिन गने साथै गत 
आ.व.207८/07९ को गाउँपालिका िोडदद्धािा भएको संशोधन आय व्यय अनमुान 
अनमुोदन गने। 

६. प्रतापपिु गाउँपालिकाको िाहौ गाउँसभािाट स्वीकृत हनुे आ.व. 207९/0८० को ििेट 
अनसुािका कायदक्रम कायादतवयनमा समस्या आएमा वा ििेट घटिढ भई कायदक्रम थपघट 
गनुदपनेमा ििेटको हकमा 10 प्रलतशत भतदा घटीिढी गनद नपाउने गिी कायदक्रम संशोधन 
ि िकमातति गने अलधकाि गाउँ कायदपालिकािाई प्रदान गने | 

७. ववलनयोिन ऐन ववधेयक 207९ मा उल्िेम्खत योिना तथा कायदक्रम ि ििेटिाई पारित 
गने, पेश भएको वावषदक कायदक्रम योिना, कायदक्रम म्शषदक, ववलनयोिन िकम फिक नपने 
गिी ििेट म्शषदक नबिि ि श्रोत उल्िेख समेत गिी प्रतापपिु वावषदक योिना तथा 
कायदक्रम सवहतको वकताि प्रकाशन गने। 

८. यस प्रतापपिु गाउँपालिकाको आ.व. 207८/07९ को आततरिक िेखा परििण गने। 

 योिना सबितधी 
९. प्रतापपिु गाउँपालिका अततगदत उपयकु्तस्थानमा िहउुद्दशेीय लसवटहि, िंगशािा, िसपाकद  

लनमादण, ताितिैया, पयदटन, हाटििाि व्यवस्थापनका िालग स्थानीय साझेदाि उद्योग 
वम्णज्य संघ, िाविय तथा अततिाविय साझेदाि लनकायहरुमा आवश् यक आलथदक तथा 
प्राववलधक प्रितधको िालग अनिुोध गने। 

१०. प्रतापपिु गाउँपालिकाका आ.व. 207८/07९ सबममा सबपत न भएका सबपूणद 
आयोिनाहरुको िाँचिझु गिी प्रलतवदेन गयि गने ि ती आयोिना तथा 
कायदक्रमहरुअनमुोदन तथा फिफािक गने। 

११. आवलधक गाउँपालिका योिना, यातायात गरुुयोिना, पाश् वद म्चत्र, िह ु िस्ती ववकास 
गरुुयोिना, गाउँपालिका स्तिीय भ-ुउपयोग योिना िगायतको गरुुयोिना, कायदववलध, 
ववलनयम, लनदेम्शका स्वीकृत गने अलधकाि गाउँ कायदपालिकािाई प्रदान गने। 

१२. िाह्रौंगाउँसभािाट स्वीकृत योिना तथा कायदक्रमहरुमा सामातय हेिफेि गने गाउँसभाको 
अलधकाि गाउँकायदपालिकािाई प्र्यायोिन गने। 

१३. यस गाउँपालिकामा संचािन हनुे सिै प्रकािका योिना, परियोिना कायदक्रम, तालिम 
िगायत सिै प्रकािका स्वीकृत वावषदक कायदक्रमको कायदववलध िनाई कायादतवयन गने । 
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१४. िाहौ गाउँसभािाट स्वीकृत भएको योिना तथा कायदक्रमहरु स्पष्ट उल्िेख नभएको हकमा 
गाउँकायदपालिकको लनणदयिाट कायादतवयन गिाउन।े 

१५. योिना तथा कायदक्रम संचािन कायादतवयन ि सबपत न गदाद सबिम्तधत वडाको लसफारिस 
लिइनेि सोलसफारिस गदाद वढिाई भएमा अध्यि वा उपाध््िको लसफारिसमा भकु्तानी ठदन े
। 

१६. भैपिी आउने योिना सबितधी वडाको लसफारिस, प्रपोिि, प्रगलत, कािण, असि 
आवश्यकता िस्ता ववववध पिको मलु्यांकन सवहतको प्रलतवदेन ववना भकु्तानी नगने। 

१७. ववशेष परिम्स्थती िाहेक ५िाख भतदा मालथको योिना तथा कायदक्रम आ.व. को िेष्ठ 1५ 
गते पलछ सबझौता नगने। 

१८. कुनै पलन योिना तथा कायदक्रमहरु उपभोक्ता सलमलतिाट गिाउँदा उपभोक्ता सलमलतको 
िमताको आधािमा ठदने ि उपभोक्तािे आफुिे नगिी अतय ठेकेदाििाट गिाउने प्रवृलतको 
अत्य गिाउँदै िान।े 

१९. िागत इम्स्टमेट अनसुाि उपभोक्ता सलमलतिे सबझौता गरिसकेपलछ कायद त्काि शरुु गने, 
सबझौता अनसुाि समयसीमामा काम सबपत न नगने ि समयमा काम सबपत न नभए कािण 
सवहत बयाद थप नगने उपभोक्ता सलमलतिाई खािेि गिी अको उपभोक्ता सलमलत वा 
टेण्डििाट गने व्यवस्था लमिाउन े ि कुनैपलन योिना परिवतदन नगने ियोिना समयमा 
सबपन्न नभएसबिम्तधत पदालधकािी वाउपभोक्तासलमलत म्िबमेवाि िहने ि्यस्तो कायदको 
गाउँपालिकािे आलथदक दावय्व व्यहोने कि निाग्ने | 

२०. प्राववलधकिे िागत इम्स्टमेट ि लडवपआि अनसुाि काम नगिी आफुखशुी वा मनोमानी रुपिे 
गिेको कायदको मलु्यांकन गने नसक्ने ि सो कायदको भकु्तानी समेत नठदने। 

२१. वडािाट प्राववलधक मूल्यांकनको आधािमा नभई यथाथद काम भए नभएको आधािमा 
लसफारिस ि अनगुमन सलमलतको प्रलतवदेन आएपलछ मात्र योिना तथा कायदक्रमहरुको 
भकु्तानी ठदने ि अनगुमन सलमलतिे कायद सबपत न भएको 7 ठदन लभत्र अनगुमन नगिे 
कायदपालिकिे लनणदय गिी आवश्यक प्रवक्रया अगाडी िडाउने। 

२२. कुनै योिना तथा कायदक्रम कायादतवयन गदाद योिनाको हकमा ि.ई. ि कायदक्रमको हकमा 
प्रपोिि स्वीकृत नगिाई काम सरुुवात ि संचािन नगने ि यठद स्वीकृत नगिाई काम 
गिेमा सबिम्तधत पदालधकािी वा व्यम्क्त स्वयमिेम्िबमवेािी लिनपुने। 

२३. चाि ु खचद ि योिना तथा कायदक्रम म्शषदक ि स्थान तोवकएको हकमा वाहेक स्थान 
नतोवकएको, म्शषदक एवकन नगरिएको, म्शषदक एवकन भए पलन कायदक्रम संचािन गने ववलध 
ि तरिका एवकन नभएको हकमा वडाको हकमा वडा सलमलतिे लनणदय गिी गा.पा.मा पेश 
गने ि गा.पा.को हकमा कायदपालिकाको लनणदय लिना कायदक्रम ि प्रवक्रया संचािन तथा 
भकु्तानी समेत नगने ि योिना पारित भएपलछ गा.पा.को िैठक वसी सबपूणद योिनाको सूची 
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ववविणमा छिफि गिी कायदतवयन ववलध िनाई गा.पा.को वावषदक योिना तथा कायदक्रम 
सावदिलनक गने। 

२४. अनगुमन गदाद योिनाको लनयलमत अनगुमन गने, अनगुमन गदाद योिनाको पदालधकािीको 
दस्तखत गिाउने ि प्रलतवदेन गनेि अनगुमन सलमलतिे अनगुमन गिी  अनगुमन पमु्स्तका 
तयाि गने। 

२५. कुनै पलन शाखा, ववषय म्शषदकमा ववलनयोिन भएको िकमिाट संचािन हनु े योिना, 
कायदक्रम ि खचदको कवहिे कसिी गने हो कायदतालिका िनाई गाउँपालिकामा पेश गने ि 
्यसको िालग सबिम्तधत शाखा सलमलतिे समय समयमा अध्यि, उपाध्यि, प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत ि वडा अध्यििाई िानकािी ि लब्रवफङ गने गिाउने ि ववषयगत 
सलमलतिे आफ्नो िेत्रको ववलनयोम्ित कायदक्रमको िेखदेख ि समतवय गने ि म्िबमेवािी 
समेत लिन।े 

कि िािश्व सबितधी 
२६. प्रतापपिु गाउँपालिका िेत्र लभत्र कुनै पलन सहकािी तथा गैिसिकािी िेत्रिाट कायदक्रम 

संचािन गने क्रममा प्रतापपिु गाउँपालिका कायादिय माफद त ििेट लनकासा गनुदपने 
अवस्थामा कुि लनकासा िकमको 2 प्रलतशत हनु आउन ेिकम सेवा कट्टी गने । 

२७. यस गाउँपालिकािाटसंचािन तथा भकु्तानी हनु ेिकमहरु, आयोिना तथा कायदक्रमहरुमा ३ 
प्रलतशत िकम कम्तटतितेसी वापत कट्टी गिी भकु्तानी गने ि सो कट्टी गरिएको िकमिाट 
योिना संचािन गदाद िाग्न ेकायादतवयन खचद, ओभिहेड, अनगुमन ि मूल्यांकन, प्राववलधक 
तथा लनमादण सामाग्री, पूमँ्िगत िगायतका म्शषदकमा खचद गरिनेछ। 

२८. किको दायिामा आउन नमाने्न तथा तोवकएको कि तथा िक्यौता ि िेरुि ुनलतनेहरुिाई 
यस गाउँपालिका तथा वडािाट कुनै वकलसमको सिकािी सेवा प्रदान नगने । 

२९. सबिम्तधत पसििे िनु व्यवसायको िालग अनमुलत लिएको छ सोही व्यवसाय गनुदपने 
अतयथा अतय पसि वा व्यवसायका सामाग्री िेचलिखन गिेमा काननु िमोम्िम सिाय  

गने । 

३०. यस गाउँपालिकामा िग्गा नापिाँच गदादएक वकत्तामा रु. 1000 ि थप प्रलत वकत्ताको रु. 
७00 का दििे वृवद्ध गिी िािस्व लिएि मात्र अलमनिाई िग्गा नापिाँच गनद पठाउन े। 

३१. प्रतापपिु गाउँपालिका लभत्र िहेको वेदताद िसोवास घििग्गाको हक हस्ताततिण भएमा 
कििु िकमको 1 प्रलतशत िकम ववटौिी कि लिने । 

सशुासन सबितधी 
३२.  प्रतापपिु गाउँपालिका लभत्र पने कायादियहरुिाट उपिब्ध गिाउँदै आएको सेवा तथा 

सवुवधाहरुिाई अझ िढी प्रभावकािी िनाउँदै िैिान े सतदभदमा प्रतापपिु गाउँपालिकािाट 
संचालित आयोिनाहरुको सावदिलनक सनुवुाई ि सामाम्िक परििण गिी गाउँपालिकाका 
िनतािाट व्यक्त भएका सझुावहरुिाई संिोधन गदै िान े। 
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३३.  प्रतापपिु गाउँपालिका लभत्र िसोिास गने फिक िमता भएका नागरिकहरुिाई 
कायादियिाट उपिब्ध गिाउने सेवा तथा सवुवधा लछटो छरितो प्रदान गनद अपाङ्ग मैत्री 
ववशेष कायदक्रम तिुदमा गिी कायादतवयन गनद म्िबमवेािी गाउँपालिकािाई प्रदान गने । 

३४. प्रतापपिु गाउँपालिकाका 207९ असाि मसातत सबमको अवलधमा भए गिेका सबपणुद 
गाउँकायदपालिकाका िैठकका लनणदयहरु अनमुोदन गने । 

३५. म्शिक दिितदी, म्शिक ि ववद्यािय संख्या यवकन गिी ववद्याथी संख्या, आवश्यकता ि 
औम्च्यको आधािमा ववद्यािय संख्या किाको संख्या ि म्शिकको संख्या पनुिाविोकन 
गनद, सो को िालग ववज्ञ टोिी लनमादण गने । 

३६. सिै वडा ि टोि िस्ती घिपरिवािको नामथि, उमेि, पेशा, व्यवसाय, आलथदक अवस्था, 
िग्गा, घि,गाईवस्त,ु व्यापाि, म्शिा, कृवषका प्रकाि, िोिगािी िस्ता अवस्था सवहतको 
तथयांक लिई ्यसिाई कब्यटुिमा इतट्री गिी सफ्टवेयि िनाइद अलभिेख िाख्न े ि 
हाडदकपीको रुपमा तथयांक ववश्लषेण गनदका िालग गाउँपालिकास्तिीय श्रोत नक्शांकन  

गने । 

३७. नगि प्रहिीको कायदववलध िनाई ५ िना नगि प्रहिी भनाद गने । 

३८. टोि ववकास संस्थाको ववधान िनाई सिै टोि ववकास संस्था दताद गने । 

३९. कुनै पलन पत्र वा कायादियको तोक िालग दताद भैसके पछी सबिम्तधत कमदचािीहरुिेउक्त 
पत्र ि कागिातकोम्िबमालिने ि उक्त कागिातहरु काननु सबित छ छैन हेिी कुन काम 
को िालग कसिी सबपादन हनुे हो  यथाथदपिक रुपमा काननु कायदववलध नबसद स्पस्ट 
पवहचान गनुद न ैतोक आदेशको अथद हो यसथद तोक आदेश िाग्दैमा सो गैि नबसद ि गैि 
काननु भए पलन काम सबपादन गनुद पने होइन  | तोक आदेश भनेकै काननु ि नबसद 
पवहचान गिी पेश गनुद भने्न हो सो दावय्व ि म्िबमवेाि सबिम्तधत कमदचािीको हो ्यस 
कािण तोक आदेश  पलछ यथाथद स्य काननु सबित, नबसद पवहचान गिी िाँचिझु गिी 
काम सबपादन गने | 

४०. स्थानीयतहमा कायदित अस्थायी तथा किाि कमदचािीहरुकोकायद सबपादन मलु्यांकन छैठौं 
तहको सपुरिवेिक प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको छैठौं तहको स्थायी कमदचािी 
पनुिाविोकन कताद प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको सातौं तहको कमदचािी ि 
पनुिाविोकन सलमलतमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको संयोिक्वमा सबिम्तधत सपुरिवेिक 
ि पनुिाविोकन कताद िहन ेछन ि अतय शे्रणी लिवहन देम्ख पांचौ तह सबमका अस्थायी 
तथा किाि कमदचािीहरुको कायद सबपादन मलु्यांकनका िालग सपुरिवेिक छैठौं तहको , 
पनुिाविोकन कताद सातौं तहको कमदचािी ि पनुिाविोकन सलमलतमा प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको संयोिक्वमा छैठौं ि सातौं तहको कमदचािी िहने गिी मलु्यांकन गने | 
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४१. गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमादण सबितधमा  

 यस प्रतापपिु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको लनमादण हाि सबम समेत लिलभन्न कािणिे 
लनमादण हनु नसकेको, प्रशासकीय भवन लनमादण नहुँदा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा 
कठठनाइ भएकोिे प्रशासकीय भवन लनमादणका िालग देहायअनसुािको प्रवक्रया अविबिन 
गिी भवन लनमादणिाई तदारुकताका ठदने लनणदय गरियो | 

क. प्रशासकीय भवनलनमादणका िालग यस प्रतापपिु गाउँपालिकाको वडा नं. ९ को िेिाटािीमा 
उपयकु्त स्थान भएकोिे हाि संचािनमा िहेको प्रतापपिु स्वास्थय चौकी वडा नं. ९ को ९ 
कट्ठा १८ धुँि भएको िग्गाको स्वालम्व लिई सोवह स्थानमा प्रतापपिु गाउँपालिकाको 
प्रशासकीय भवन लनमादण गने | 

ख. उक्त प्रतापपिु स्वास्थय चौकी वडा नं. ९ को भवन पिुानो ि म्िणद भएकोिे सो भवन 
भ्काउन ु पने अवस्था िहेकोिे सो स्वास्थय चौकीको भवन लत्रभवुन मा.लि.को नाममा 
पििकट्टीमा िहेको ७ कट्ठा िेत्रफ़ि भएको िग्गामा गाउँपालिकािे लनमादण गने | 

ग. उक्त प्रतापपिु स्वास्थय चौकी वडा नं.९ को भवन लनमादण गने लिकल्प सवहतको म्िबमेवािी 
लनणदय नं. १(ख) अनसुाि गाउँपालिकािे लिएकोिे सो स्वास्थय चौकीको िग्गामा 
प्रशासकीय भवन लनमादण गनद सङ्घीय सिकाि, स्वास्थय तथा िनसंख्या मतत्राियको कुन ै
वविोध नभएको पत्र वा स्वकृलत पत्र (Non Objection Letter) का िालग अनिुोध गिी 
लििोध नभएको पत्र वा स्वीकृलत (Non Objection Letter) मांग गने | 

घ. उक्त प्रतापपिुको प्रशासकीय भवन लनमादणको िालग DPR ि माटो परििण समेत भएकोिे 
पनु DPR पनुिाविोकन गिी DPR तयाि गने, लडिाइन, ि.ई. िगायतका काम त्काि 
थािनी गने | 

ङ. उक्त प्रशासकीय भवन लनमादणका िालग DPR को मखु्य सािांश ि लडिाइन, गाउँपालिकाको 
लनणदय, गाउँ सभाको लनणदय, गाउँपालिकािे २,५०,००,०००|०० लिलनयोिन गिेको 
िानकािी सवहत सङ्घीय मालमिातथा सामातय प्रशासन मतत्रािय, स्थानीय पूवादधाि लिभागमा 
ििेट मांग गिी ३ वषदमा क्रमागत रुपमा भवन लनमादण कायद सबपन्न गने ि ििेट 
मांगकािालग आवश्यक सबपूणद प्रमाण ि कागिातहरु सवहत अनिुोध गने | 

च. मालथका सबपूणद प्रवक्रया सबपन्न गदै भवनको िालग E-bidding टेतडि गने ि सो भवनको 
साइट हेनद सबिम्तधत DPR लनमादण कतादिाई लनयमानसुाि सपुरिवेिण गनद तोक्ने | 

छ. उक्त भवन लनमादणको िालग आगामी िाह्रौं गाउँसभामा अनमुोदनका िालग लसफारिस सवहत 
पेशगने | 

सडकसबितधी 
४२. प्रतापपिु गाउँपालिका लभत्र ववलभत न सडक ि ििाि िेत्रहरु सफा िाख्न देहाय िमोम्िम  

गने । 
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१. घि अगाडीको नािी सफा गने म्िबमेवािी ि दावय्व सबिम्तधत घिधनी हनु ेि सफा नगिे 
पवहिो पटक रु. 200 िरिवाना गने ्यस पलछ पटके एकलतहाई वृवद्धगने। 

२. कसैिे सावदिलनक सडकमा कुन ै पलन वकलसमको मािवस्त,ु व्यम्क्तगत समान, लनमादण 
सामग्री, व्यापारिक समान िगायत िनुसकैु समान िाखी सडक अविोध गने वा सडक 
फोहोि गने, सडक कब्िा गने, सडक ितद गने वा सडक कुनै वकलसमिे अवैधालनक 
रुपमा प्रयोग गनद पाइन े छैन ि ्यसो गिे उक्त समान हटाउन आदेश ठदइनेछ ि उक्त 
समान नहटाए रु. 500 िरिवाना गने ि आदेश िमोम्िम समान नहटाएमा गा.पा.िे हटाइ 
हटाउँदा िागेको खचद सबितधी व्यम्क्त वा पििाट असिु गरिनेछ । 

३. सडक नै अवरुद्ध हनुेगिी सवािी साधन िाख्न, पावकद ङ्ग गनद पाइने छैन, सो िाखे पावकद ङ्ग गिे 
रु. 200 िरिवाना गरिनेछ । 

४. सडकमा फोहोि वा ठदशा गनद पाइन ेछैन, फोहोि फािे वा फोहोि गिे रु.250 िरिवाना 
ि पटके वपच्छे एक लतहाइिे िरिवाना वृवद्ध गने । 

५. सडकमा पश ुचौपाया िाधेि िाख्न पाइन ेछैन, पश ुचौपाया िाखे पवहिो पटक रु.200 ि 
पटके वपच्छे एक लतहाइिे गिी िरिवाना वृवद्ध गरिनछे । 

४३. प्रतापपिु गाउँपालिकाको व्यवम्स्थत शहिीकिणिाई टेवा ठदन GIS (Geographical 

Information System) प्रववलधिािा नक्शाङ्कन गदै घि नबिरिङ्ग गने कायद शरुु गने । 

४४. यस प्रतापपिु गाउँपालिका िेत्रलभत्र घिहरु लनमादण गदाद नेपाि सिकािको भवन लनमादण 
मापदण्ड 2072 पािना गिी अलनवायद स्वीकृत लिएि लनमादण गनुदपने । 

 ववलभत न वकलसमका सेवा सवुवधा ि कमदचािी  

४५. प्रतापपिु गाउँपालिकामा प्रशासलनक कमदचािी िगायत अतय प्राववलधक कमदचािी िगायतको 
िनशम्क्त कम भएकािे सेवाप्रवाहमा कठठनाइ भएकािे त्काि सेवाग्राहीहरुको कामको 
चापिाई ध्यानमा िाखी आवश्यकतानसुाि स्वास्थयकमी, म्शिक, कब्यटुि अपिेटि, 
सहायक कमदचािी, प्राववलधक कमदचािीहरु, कायादिय सहयोगी, म्स्वपि, िगायतिाई 
कायदपालिकाको लनणदय अनसुाि सेवा किािमा वा दैलनक ज्यािादािीमा लनयमु्क्त गने । 

४६. त्कािीन म्ि.वव.स.को कायदक्रम माफद त सामाम्िक परिचािकको रूपमा कामकाि गदै 
आएका सामाम्िक परिचािकहरूको योगदानिाइद पालिकािे सबिोधन गनुदपने भएको हदुा 
यस प्रतापपिु गाँउपालिकामा लनिहरू सेवािाट निहेमा पद खािेि हनुे गिी सहायक 
कब्यटुि अपिेटिको अस्थायी दिितदी लसिदना गिी कायदित ५ िना सामाम्िक 
परिचािकहरूिाइद सोही पदमा कामकाि गिाउन े ि लन. नं. ५० मा उल्िेख गरिएको 
सहायक चोथो वा सो सिहको सवुवधा उपिब्ध गिाउन े। 

४७. अस्थायी ि किािमा कायदित कमदचािीहरुिाई खाईपाई आएको तिि भत्तामा समानरूपमा 
२००० (दईु हिाि) वृवद्ध गने ि  एक मवहनाको चाडपवद खचद ि पोशाक भत्ता उपिब्ध 
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गिाउने ि दैलनक ज्यािादािीमा िाम्खएका कमदचािीहरुिाई दैलनक ज्यािा रु. 5७०  

ठदने । 

४८. यस गा.पा.मा २०७८ पसुमा वव. नं. १/०७८ िाट  कब्यटुि अपिेटिको ४ वटा पदमा 
ववज्ञापन गिेकोमा सो ववज्ञापनिाइद िद्द गिी सिै उबमेदवाििे िझुाएको िािश्व िकम वफताद 
भकु्तानी ठदन े। 

४९. यस गा.पा.मा िहेका कुन ै पलन सेवाका िनुसकैु पदमा 60 वषद पगेुका िो कोही 
कमदचािीहरुिाई अवकास ठदई अको व्यवस्था गने । 

५०. यस गाँउपालिकामा लनवादम्चत िनप्रलतलनलध ि स्थायी कमदचािी िाहेक हाि कायदित 
िहेकाहरूिे खाइपाइ आएको तििभत्ता नघटने गिी अस्थायी तथा किाि ि ज्वािादािी 
कमदचािीहरूको हकमा देहाय अनसुाि तििभत्ता ि पारिश्रलमक तोकी कायादतवयन गने । 

लस.नं पद पारिश्रलमक दि कैवफयत 

१ अलधकृत छैटो वा सो सिहका सिै २८५००  

२ सहायक पाचँो वा सो सिहका सिै २५५००  

३ सहायक चोथो वा सो सिहका सिै २३५००  

४ कायादिय सहयोगी वा सो सिहका सिै २१५००  

५ माथी  उल्िेख गरिए िाहेक म्शिा सेवाका कमदचािीका हकमा सबझौता 
अनसुाि उपिब्ध गिाउने | 

 

६ दैलनक ज्वािादािीमा िगाउदा सबिम्तधत पदमा संघीय सिकाििे 
तोकेको तिवभत्ताको १ ठदन ििाििको पारिश्रलमक 

 

७ ववशेषज्ञ, लिज्ञको सेवा लिंदा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सिहको सेवा  
सलुिधा उपिब्ध गिाउने  

 

८ अतय हेल्पि, कामदाि, गणक िगायतका कामदािहरूिाइद दैलनक ५७० 
का दििे  

 

 

५१. सवािी साधन ममदतको िालग सिकािी मोटिसाईकि प्रा् त गिेका सिैिाई ममदत आदेश 
िमोम्िम वावषदक िढीमा रु. ६000 सबमको िालग खचद िेख् ने तथा अतय ममदत स्वयंिे 
गनुदपने ि सिकािी मोटिसाईकि प्रयोग गने सिैिे सिकािी साधन दरुुस्त िाख् नपुने अतयथा 
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्यसको िलतपूलतद वापत तिविाट कट्टा गने ि सिकािी सवािी प्रयोग नगनेहरूको िागी 
वावषदक िढीमा रु. १०000 सबमको िालग खचद िेख् ने । 

५२. सिै कमदचािी  ि िनप्रलतलनलधिाई आिोपािो रुपमा कामकािमा खटाई सोही िमोम्िम 
दैलनक भ्रमण भत्ता उपिब्ध गिाउन े ि ्यसिी उपिब्ध गिाउँदा म्िल्िा लभत्र २ ठदन, 
म्िल्िा िवहि प्रलत म्िल्िा 1 ठदन थप गिी दैलनक भ्रमण भत्ता उपिब्ध गिाउन।े 

५३. यस प्रतापपिु गाउँपालिकाको िगिकु अनसुाि कमदचािीको िालग ईतधन लनबन िमोम्िम 
छुट् याउने ति िनप्रिलतलनलधहरूको हकमा प्रदेश सिकािको काननु िमोम्िम तोवकएको 
हकमा सोही िमोम्िम इतधन सवुवधा ठदने। 

क्र.सं. पद लिटि प्रलत मवहना 
1. प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत, इतिलनयि ि 

ओभिलसयि 
िगिकु अनसुाि 

2. शाखा प्रमखु ि वडा सम्चव १5  
3. अतय कमदचािी १०  
4. कायादिय सहयोगी ५  
५. अतय ववषयका कामको िागी खटाइएका 

कामदचािीहरु ि िनप्रलतलनलधहरुको िालग अध्यि वा 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोके िमोम्िम 

आवश्यकता अनसुाि 

 

५४. यस प्रतापपिु गाउँपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाइद सञ् चाि खचद वापत मालसक 
३००० ि खािा खचद वापत मालसक रू ५०००, सूचना प्रववधी अलधकृतिाइद मालसक रू 
१५०० ि शाखा प्रमखु ि वडा सम्चवको िागी मालसक रू १००० दििे सञ् चाि खचद 
ठदने । 

५५. यस प्रतापपिु गाउँपालिकािाट सबपादनमा हनुे ववलभत न कायदक्रमहरुका िालग तपम्शि 
िमोम्िम खचद सबितधी मापदण्डमा 207९ श्रावण 1 गतेिाट िाग ुगने| 

क्र.सं. शीषदक म्िल्िा वा केतरिाट  

उपिब्ध श्रोत व्यम्क्त 

स्थानीय स्तिमा 
उपिब्ध हनुे 
श्रोत व्यम्क्त ि 

कायदक्रम 

म्िल्िा 
सदिमकुाममा 
संचालित 

सदिमकुाम 

िावहि 

संचालित 

1. कायदक्रम संचािन सबितधी 
1 क संयोिक 2000 2000 1०00 

1 ख श्रोत व्यम्क्त पारिश्रलमक 5000 5000 १५00 
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1 ग हेण्डस आउट २०० २०० २०० 
1 घ सहिकताद पारिश्रलमक 1500 1500 1000 
1 ङ सहायक सहिकताद 

पारिश्रलमक 
1000 1000 १०00 

1 च सहयोगी कमदचािी 
पारिश्रलमक 

500 500 500 

1 छ प्रम्शिण साम्रगी (३ ठदन 
भतदा िढी भएमा) 

२000 2000 1०00 

1 ि फोटोकपी आवश्यक अनसुाि 
1 झ सहभागी यातायात खचद 500 500 300 
1 ञ सहभागी भत्ता १०00 १०00 ७00 
1 ट सहभागी खािा २00 २00 २00 
1 ठ सहभागी खाना 3०० 3०० 3०० 
1 ड सहभागी स्टेशनिी 200 200 200 
1 ढ प्रलतवदेन िेखन 3000 2000 १५00 
1 ण हि भाडा आवश्यक अनसुाि 
1 त ववववध खचद 5000 4000 4000 
2 अनगुमन सबितधी 
 पद    
2 क अध्यि, उपाध्यि ि 

प्र.प्र.अ. को नेतृ् वको 
अनगुमन प्रलत ठदन 

1500 १५०० 1500 

2 ख अलधकृत स्तिको प्रलत ठदन 1000 १००० 1000 
3 िैठक भत्ता गा.पा. स्तिीय   1200 
 िैठक भत्ता वडा स्तिमा 

(मालसक िढीमा 3 वटा 
िैठक) 

  1०00 

 

५६. प्रतापपिु गाउँपालिका कायदित ववलभत न सेवा समहुका कमदचािीिाई मापदण्ड तयाि गिी 
207९/04/01 िाट िाग ु हनुे गिी मालसक रुपमा सरुु स्केिको 10 प्रलतशत देम्ख  
िढीमा ३० प्रलतशत सबम स्थानीय प्रो्साहान भत्ता ि अस्थायी, किाि तथा ज्यािादािीमा 
काम गने कमदचािीहरुिाई कायादिय समय समेतको आधािमा खािा भत्ता उपिब्ध गिाउन 
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गाउँपालिकािे िनाएको कायदववलध अनसुाि सेवा सवुवधा उपिब्ध गिाउन े लनणदय भएकोमा 
सो िाई लनिततिता ठदने। 

५७. यस प्रतापपिु गाउँपालिकािाट िनुसकैु लिषयमा हनुे शैम्िक् भ्रमण अविोकन िाहेकका 
लिलभन्न भ्रमण एवं अविोकन भ्रमण गदाद िनप्रलतलनलध ि कमदचािीहरुको हकमा सिम्तधत 
पदको दैलनक तथा भ्रमण भत्ता ििाििको िकम सलुिधा ठदन े तथा कमदचािीहरु ि 
िनप्रलतलनलधहरु िाहेक अतय सहभागीहरु अविोकन भ्रमण, सहभागी वा डेलिगेसन िादा 
पाचौं तहको वा वडा अध्यि सिहको दैलनक तथा भ्रमण भत्ता उपिब्ध गिाउन े िाहेक 
अतय खाना खािा ि सलुिधा उपिब्ध नगिाउने  तथा भ्रमण गने सिैिे सोवह िकम िाट 
आवास, खान ि नास्ताको व्यवस्थापन गनुद पने ि अतय िकम भकु्तानी हनु नसक्ने | 

नीलत तथा काननु सबितधी 
५८. गाउँपालिकािाई आवश्यक पने ववलभत न लनयम तथा कायदववलध स्वीकृत गने ि ववलभत न 

सलमलत तथा उपसलमलत गठन गने अलधकाि कायदपालिकािाई प्र्यायोिन गने। 

५९. यस सभामा प्रस्ततु भएमा तथा कायदक्रमहरु छुट भएका ति नीलत तथा कायदक्रममा पिेका 
ववषयिाई गाउँपालिकािे लनणदय गिी क्रमशः संिोधन गदै िान।े 

६०. प्रतापपिु गाउँपालिकाको गाउँ कायदपालिकािाट लनणदय भई िाग ुभएकातपलसि िमोम्िमका 
सबपूणद कानूनहरू पवहिो संशोधन २०७९ सवहत पारित गने ि संघीय कानून ि प्रदेश 
कानूनसँग िाम्झएको हकमा संघीय कानून ि प्रदेश कानून नै िागू हनुेछ। 

 

1. प्रतापपिु गाउँपालिका आलथदक ऐन, (छैठो संसोधन,२०७९)२०७४ 
2. प्रतापपिु गाउँपालिका लिलनयोिन ऐन, (छैठो संसोधन,२०७९)२०७४ 

3. प्रतापपिु गाउँपालिका सहकािी ऐन, (प्रथमसंसोधन,२०७९)२०७५ 

4. प्रतापपिु  गाउँपालिका “घ” वगदको लनमादण व्यवसायी इिाितपत्र कायदववलध, (प्रथम 

संसोधन,२०७९)२०७५ 

5. स्थानीय तहको उपभोक्ता सलमलत गठन, परिचािन तथा व्यवस्थापन सबिम्तध कायदववलध 
(प्रथम संसोधन,२०७९)२०७५ 

6. तयावयक सलमलतिे उििुीको कािवाही वकनािा गदाद अपनाउन ुपने कायदववलधका सबितधमा 
व्यवस्था गनदिनकेो ववधेयक (प्रथम संसोधन,२०७९)२०७५ 

7. प्रतापपिु गाउँपालिकामा किािमा प्राववलधक कमदचािी व्यवस्थापन गने सबितधी कायदववलध, 

(प्रथम संसोधन,२०७९)२०७५ 

8. प्रतापपिु गाउँ कायदपालिकाको लनणदय वा आदेश ि अलधकाि पत्रको प्रमाणीकिण 
(कायदववलध) लनयमाविी, (प्रथम संसोधन,२०७९)२०७५ 

9. प्रतापपिु गाउँपालिका स्थानीय तयावयक सलमलतको कायदसबपादन लनयमाविी (प्रथम 

संसोधन,२०७९)२०७५ 
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10. प्रतापपिु गाउँ कायदपालिकाको कायादिय, प्रतापपिु,नविपिासी (ि.स.ुप.) म्शिक अनदुान 
कायदववलध–(प्रथम संसोधन,२०७९)२०७५ 

11. गोठ सधुाि कायदक्रम कायदववलध (प्रथम संसोधन,२०७९)२०७६ 

12. म्शिक् दिितदी लमिान कायदववलध (प्रथम संसोधन,२०७९)२०७६ 

13. प्रतापपिु गाउँपालिकाको म्शिा ऐन (प्रथम संसोधन,२०७९)२०७७ 

14. प्रतापपिु गाउँपालिकाको सावदिलनक खरिद लनयमाविी,(प्रथम संसोधन,२०७९)२०७७ 

15. प्रतापपिु गाउँपालिकाको सशुासन प्रवधदन कायदववलध,(प्रथम संसोधन,२०७९)२०७७ 

16. प्रतापपिु गाउँपालिकाको ववपद व्यवस्थापन कोष (संचािन) कायदववलध,(प्रथम 

संसोधन,२०७९)२०७७ 

17. प्रतापपिु  गाउँपालिकाको (कायद ववभािन) लनयमाविी, (प्रथम संसोधन,२०७९)२०७७ 

18. प्रतापपिु  गाउँपालिकाको आलथदक सहायता सबिम्तध कायदववलध, (प्रथम 

संसोधन,२०७९)२०७७ 

19. स्थानीय िािपत्र प्रकाशन सबिम्तध कायदववलध,(प्रथम संसोधन,२०७९)२०७७ 

20. प्रतापपिु गाउँपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, परिचािन तथा व्यवस्थापन सबिम्तध 
कायदववलध  ,(प्रथमसंसोधन,२०७९)२०७७ 

21. प्रतापपिु गाउँपालिकाको आलथदक कायद संचािन लनदेम्शका (प्रथम संसोधन, २०७९) 

२०७७  

22. प्रतापपिु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कायदववलध (लनयलमत गने)ऐन, (प्रथम संसोधन, 
२०७९)२०७७ 

23. प्रतापपिु गाउँपालिका ववपद िोम्खम तयूनीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, (प्रथम संसोधन, 
२०७९)२०७७ 

24. प्रतापपिु गाउँपालिका सशुासन ऐन,(प्रथम संसोधन,२०७९)२०७७ 

25. वैठक कायद संचािन कायदववलध, (प्रथम संसोधन,२०७९)२०७७ 

26. स्वास्थय तथा सिसफाई नीलत २०७९ 

27. प्रतापपिु गाउँपालिकाको स्वास्थय तथा सिसफाई ववधेयक, २०७९  
 

६१. तयाय सलमलतको िैठक आवश्यकता अनसुाि िस्ने ि तयाय सलमलतको काम कािवाही काननु 
अनसुाि कायदतवयन गने। 

६२. यस प्रतापपिु गाउँपालिकािे सिै लिद्याियहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रम िाग ु गने स्थानीय 
पाठ्यक्रम लनमादण गिेकोिे सिै संस्थागत, सामदुावयकि धालमदक ववद्याियहरु शैम्िक सत्र 
२०७९/८० िाट संचािन गने | 

६३. यस प्रतापपिु गाउँपालिकािाट लनणदय भएको तथा स्वास्थय तथा सिसफाई नीलत २०७९, 
प्रतापपिु गाउँपालिकाकोस्वास्थय तथा सिसफाई ववधेयक, २०७९ पारित गने | 
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ववपत कोष तथा आलथदक सहायता सबितधी 
६४. ववपतमा पिेका प्रकोप पीलडतिाइद आवश्यकता हेिी त्काि िाहत प्रदान गनद ववपत 

व्यवस्थापन कोषिाट ि गरिि परिचयपत्रमागरिि भनी पवहचान गरिएकाउपचाि गनद नसक्ने, 
गिीि तथा ववपन्न, अलत ववपन्न नागरिक वहंसा पीलडत, कुपोषणहरुिाई त्काि आलथदक 
सहायता प्रदान गने सामाम्िक सहायता, आपतकालिन तथा ववपन्न सहयोग कायदक्रमिाट 
वडा कायादिय तथा िनप्रलतलनलधहरुको लसफारिस िमोम्िम अध्यििे िढीमा रु. १०000 
सबम ि गरिि परिचयपत्रमागरिि भनी पवहचान गरिएका अलत लिपन्न मतृक परिवाििाई  
आलथदक िाहत तथा आलथदक सहायता प्रदान गनद सक्ने ि सो भतदा िढी िाहत ि सहायता 
प्रदान गनद गाउँकायदपालिकािाट लनणदयिाट गने । 

६५. प्रतापपिु गाउँपालिका िेत्रलभत्रका िेवारिसे शव सदगद गनद प्रलत शव रु.5000 
पारिश्रालमक उपिब्ध गिाउन।े 

कृवष सबितधी 
६६. केिाको िागत मूल्य संम्घय सिकाििे तोकेको समथदन मूल्यिाईअधाि मालनववमा नीलत तथा 

ववम्त्तय नीलतमा समावेश गनदका िागी सबिम्तधत लनकायिाइद कायादतवयनका िागी िेखी 
पठाउने ि केिा ि उखकुो उ्पादन िेत्रफि एकीन गिी मिखादको परिणाम तोकी मि 
कोटा लनधादिणका िागी लसफारिस सवहत िेखी पठाउने | 

ववलभन्न सलमलतहरुका सबितधमा 
६७. िेखा सबितधी ववलध ववधान, िेखा कािोिाि, िेरुि ु फच्यौट तथा अलनयलमत िोक्न 

तपम्शिको िेखा सलमलत गठन गने लनणदय गरियो ।  

६८. यस गाउँपालिकामा ववलभन्न योिना/आयोिना कायदक्रमहरुको िोिपत्र मलु्यांकन ि खरिद 
मूल्यांकन सलमलत लनबनानसुाि गठन गने । 

 संयोिक  – प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 सदस्य    – प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको एक िना अलधकृत  

 सदस्य    – िेखा अलधकृत 

 सदस्य     –    सूचना प्रववलध अलधकृत 

 सदस्य सम्चव   –    इदम्तिलनयि 

६९. यस गाउँपालिकाका िालग आवश्यक सामाग्री खरिद गनदको िालग देहाय िमोम्िमको खरिद 
ईकाई सलमलत गठन गने । 

 संयोिक    - प्र.प्र.अ. वा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको एक िना अलधकृत 
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 सदस्य   - िेखापाि 

 सदस्य   - सव इदम्तिलनयि 

 सदस्य    - आ. िे. प.  

 सदस्य   - म्ितसी हेनद कमदचािी 
७०. यस गाउँपालिकामा ववलभन्न लिषयगत सलमलतहरुमा देहाय िमोम्िमका पदालधकािीहरु िहने 

छन ि अध्यि, उपाध््िि प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत यस्तो सलमलतमा नभएका आमम्तत्रत 
सदस्यको रुपमािहने छन | 

१. स्थानीय िािश्व पिामशद सलमलत 

➢ उपाध््ि:- संयोिक 

➢ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत :- सदस्य 

➢ कायदपालिका सदस्य :-श्री िाम निेश यादव  

➢ कायदपालिका सदस्य :-श्री आशा देवी दसुाध 

➢ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत :-सदस्य 

➢ लनम्ि िेत्रको उद्योग िाम्णज्य सबिम्तध मातयताप्राप्त संस्थाको अध्यि वा लनििे तोकेको 
प्रलतलनलध :- 

➢ घिेि ुतथा साना उद्योग िाम्णज्य सबिम्तध मातयताप्राप्त संस्थाको अध्यि वा लनििे तोकेको 
प्रलतलनलध:- 

➢ सबिम्तधत शाखाको शाखा प्रमखु :-सदस्य सम्चव  

२. श्रोत अनमुान तथा ििेट लसमा लनधादिण सलमलत 

➢ अध्यि:-संयोिक 

➢ उपाध््ि:-सदस्य 

➢ कायदपालिका सदस्य :- श्री  खेम नािायण चौधिी  

➢ कायदपालिका सदस्य :- श्री छलििाि प्रसाद हरििन  

➢ कायदपालिका सदस्य :- श्री  सततोष िािभि 

➢ कायदपालिका सदस्य :- श्री  साववत्री मसुहि 
➢ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत :- सदस्य सम्चव 

३. ििेट तथा कायदक्रम तिुदमा सलमलत 

➢ उपाध््ि :- संयोिक 

➢ लिषयगत िते्र हेने गाउँपालिकाका सदस्यहरु:-सदस्य 
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➢ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत :-सदस्य 

➢ योिना शाखा :-सदस्य सम्चव 

४. आलथदक ववकास सलमलत  

 संयोिक :- श्री महेतर िहादिु चौधिी  

 सदस्य:-श्री िमशे कान ुिलनया  

 सदस्य:-श्री गीता यादव  

५. सामाम्िक ववकास सलमलत  

 संयोिक :-श्री केशव अलधकािी 
 सदस्य:-श्री िय वकशनु चौधिी  

 सदस्य:-श्री सभुावती देवी पासी  

६. पूवादधाि ववकास सलमलत 

 संयोिक :- श्री  हिेतर यादव   

 सदस्य:-श्री  सततोष िािभि  

 सदस्य:-श्री आशा दसुाध   

७. वाताविण तथा ववपद व्यवस्थापन सलमलत 

 संयोिक :- श्री िमेश कान ुिलनया    

 सदस्य:-श्री िाम निेश यादव   

 सदस्य:-श्री ितत्री प्रसाद ििई 

८. सशुासन तथा संस्थागत ववकास सलमलत 

 संयोिक :- श्री ितत्री प्रसाद ििई 

 सदस्य:-श्री खेम नािायण चौधिी   

 ससुदस्य:-श्री ऋवष देवदास    

 

ववववध 

७१. यस गाउँपालिकामा सिै लमलडयािाई समानपुालतक रुपमा सूचना िापत ् 2000 देम्ख 
अलधकतम 10000 सबमको िालग खचद गनद सक्न े ि िनु सूचना गाउँपालिकािाट 
सबझौता भएको हनुपुनेछ तथा ववज्ञापन ि सूचना ठदंदा स्थानीय लमलडयािाई प्राथलमकता 
ठदन।े 
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७२. यस गाउँपालिकामा संचािन हनुे लिलभन्न वकलसमका स्थानीय संस्कृलत, उ्सवमेिापवद, 
धालमदकस्थि, लििाह भोि िगायतका कायादक्रममा डीि ेसवहतका िािागािा संगीतको ठुिो 
स्वििे ध्वलनप्रदषुण भई वच्चाहरुि ठदघदिोगी िगायतिाई प्रलतकुि असि पने हुँदा सो 
कायदिाई प्रलतितध िगाई आवश्यक कािवाही गने | 

७३. ववद्याियका शैम्िक सामग्री तथा उपकिणहरुचोिी भई िहेकािे सो को व्याव्स्थापन 
सबिम्तधत ववद्याियिे गने िसो को म्िबमेवाि प्रधानाध्यापक हनुे भएकािे उम्चत सिुिाको 
व्यवस्था गने अतयथा तिि भत्ता कट्टा गिी अशिु गने छ | 

७४. यस प्रतापपिु गाउँपालिकामा हनुे लिलभन्न प्रकािका चाडपवद, मिेा पवद, संस्कृलतहरुको 
संििण गने गिी लनम्श्चत अनदुान सहायता प्राप्त गने ि अतय मेिापवद, संस्कृलत िोगाउन ु
नागरिकको कतदव्य समते िहेकोिे नागरिकहरुको महान चाड दशैं, लतहाि, लति, छठ, 
माघी, िदु्ध ियतती, वक्रशमस, िमिान, ईद, िस्ता चाडपवदको िाहेक अतय सामाम्िक 
चाडपवदको िालग आलथदक सहायता अनदुान उपिब्ध नगिाउने | 

७५. मालथ िाह्रौं गाउँसभािाट पारित भएको नीलत तथा कायदक्रम, नीलतगत लनणदय ि 
कायदपालिकािाट लनणदय हनु े नीलत ि लनणदयहरु सबिम्तधत शाखािे आफ्नो शाखासंग 
सबिम्तधत उपिोक्त नीलत ि लनणदय सूचना प्रववलध शाखािाट प्राप्त गिी अलभिेख िाखी सोको 
िानकािी गाउँपालिकािासीिाई गिाई क्रमश: कायादतवयन गिाउने ि ्यसको रिपोटद समय 
समयमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िगायत सबिम्तधत पदालधकािीिाई िानकािी गिाउने | 

७६. यस प्रतापपिु गाउँपालिकािे सिै लिद्याियहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रम िाग ु गने स्थानीय 
पाठ्यक्रम लनमादण गिेकोिे सिै संस्थागत, सामदुावयकि धालमदक ववद्याियहरु शैम्िक सत्र 
२०७९/८० िाट संचािन गने | 
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 आ,ि. ०७८/७९ मा तपलसिका योिनाहरु कायदतवयन गदाद िकमातति गरि गरिएका खचदहरु 
अनमुोदन गने | 

क्र.स. सालिक 
योिना 

ववलनयोम्ित 
िकम 

िकमातति योिना ववलनयोम्ित 
िकम 

१ 

ममदत सबभाि 
कोष 

३०००००० िेिाटािी खानेपानी ट्यांकी लनमादण 
स्थिमा ग्रभेि माटो पनेु काम 
प्रतापपिु-९ 

५०००० 

ढि सिसफाईप्रतापपिु-३ ७५००० 

सडक ममदत प्रतापपिु-४ ३००००० 

सडक ममदत प्रतापपिु-९ २५०००० 

िाटो ममदत प्रतापपिु-८ ३००००० 

सडक ममदत प्रतापपिु-७ २५०००० 

सडक ममदत प्रतापपिु-१ ५०००० 

२ गाउँपालिका 
स्तिीय 
लिलभन्न 
भौलतक 
पूवादधाि 
लनमादण 

१५००००० 1. मूि सडक देम्ख नमस्ते 
पसु्तक पसि सबमको िाटो 
स्तिोन्नलत-२ 

१८०००० 

2. मिाि लनमादण प्रतापपिु-२ २०५००० 

3. पोखिीकोलडि लनमादण 
प्रतापपिु- १ 

१८०००० 

4. ढि लनकास प्रतापपिु-२ १५०००० 

5. लडहिािाट्रस लनमादण तथा 
िाने िाटो ममदत  प्रतापपिु-
३ 

१३०००० 

6. इनाि ममदत खैिहनी 
प्रतापपिु-९ 

८५००० 

7. नौड़ीहवा सतुदि टोिमा दगुाद 
मम्तदिमा िाउतड्री िीटेलनंग 

१००००० 
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लनमादण प्रतापपिु-९ 
8. मूि सडक देम्ख िािकुमाि 

चौधिीको घि सबम िाटो 
ममदत सबभाि  

५०००० 

9. कािीविाद अधिुो पी.सी.सी. 
प्रतापपिु-४ 

३००००० 

10.       सामदुावयक भवन 
सोमनीको छत ि झ्याि 
ममदत प्रतापपिु-३ 

५०००० 

11. इिाका प्रहिी 
कायादिय सेमिी िाउतड्री 
वाि लनमादण  

५०००० 

३ िाटो ममदत  ४००००० खैिहनी चचदको भातसा कोठा ट्रस 
लनमादण  

१००००० 

४ िािवुा 
टोिमा 
धमदशािामा 
गेट लनमादण 
ममादत 
िंगिोगन  

४५०००० िािवुा टोिमा धमदशािामा गेट ि 
िाउतड्री लनमादण 

४५०००० 

  

यस प्रतापपिु गाउँपालिका अततिगत कायदित कमदचािीको नामाविी ि सबपकद  नं. 

क्र.सं कमदचािीकोनाम थि तह/शे्रणी पद मोिाइिनं. 

1 म्चिम्तिवव म्घलमिे िा.प. ततृीय 
प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

9857080095 

2 कुतदन कुमाि लसंह अलधकृत सातौं िनस्वास्थय अलधकृत 9857055738 

3 ठदनितध ुलमश्रा अलधकृत सातौं िरिष्ठ कवविाि 
लनिीिण 

९८१९४९४७८९ 

4 ठदनानाथढकाि छैठौं िेखा अलधकृत 9847037082 

5 वविय कुमािपाण्डेय छैठौं सूचना प्रववलध ९८५७०८२०९५ 
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अलधकृत 

6 आनतद यादव छैठौं इम्तिलनयि 9857010334 

7 
लसमा यादव छैठौं 

मवहिा तथा 
वािवालिका अलधकृत 

९८६०४०३०१६ 

8 वववकेठाकुि छैठौं कृवष अलधकृत ९८४७४८५६९० 

9 ववनोदकुमाि िलनया पाँचौं कब्यटुि अपिेटि 9847079665 

10 

म्िविािपाण्डे पाँचौं 
आततरिक िेखा 
पिीिक 9844746081 

11 मोहन खनाि पाँचौं िेखापाि ९८४७३६८९२१ 

12 केशवलतवािी पाँचौं सहायक पाचँौ ९८६७२११८५४ 

13 मनुाभण्डािी पाँचौं सहायक पाचँौ ९८६१५४९०९६ 

14 सागिअयादि पाँचौं प्रशासन 9844776283 

15 उमेशगपु्ता पाँचौं सि-इम्तिलनयि 9867859320 

16 
ठदलिपकुमाि 
ववश्वकमाद पाँचौं MIS अपिेटि 9849635670 

17 उपेतरकुमाि कोइिी पाँचौं हे.अ. 9849330285 

18 चतरकाततकुमाि भिु पाँचौं प्रा.स. 9745915390 

19 अलमत यादव पाँचौं सि-इम्तिलनयि 9867554880 

20 वीिेतरकुमाि चौधिी चौथो सहायक चौथो 9857024693 

21 संिय कुमािगिुौं चौथो अलमन 9844798553 

22 िािेतरप्रसाद चौधिी चौथो अ.सि-इम्तिलनयि 9847290370 

23 कमिेश यादव चौथो अ.सि-इम्तिलनयि 9867426913 

24 िामाशंकिगपु्ता तेिी चौथो अ.सि-इम्तिलनयि 9867487047 

25 चतरमुायाफँुिािी चौथो ना.प.से.प्रा. 9867343539 

26 ववमि ओिी चौथो ना.प्रा.स. 9841788905 

27 
उमेशप्रसाद यादव चौथो 

उद्यम ववकास 
सहिकताद 9847290801 

28 

लडल्िीिामचौधिी चौथो 
उद्यम ववकास 
सहिकताद 9847483999 

29 लमिाकुमािी चौधिी चौथो MIS वफल्ड सहायक 9857080966 
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30 िामनािायणिढई चौथो सहायक चौथो 9847546403 

31 

संम्ितािौलनया चौथो 
मवहिा तथा 
वािवालिका 

९८४४३८०२०२ 

32 सपनाम्घलमिे चौथो सहायक चौथो ९८६७१२१८८० 

33 फुिचन ववन चौथो सहायक चौथो ९८४७२९१३४७ 

34 निेतरकुमाि पाण्डेय चौथो सहायक चौथो ९८५७०४५६६२ 

35 हरि िहादिुिढुा चौथो ना.प.से.प्रा. ९८४८५३६५०८ 

36 ववतध्याचिभि चौथो कायादिय सहयोगी 9867211285 
37 िलित चौधिी चौथो पोषण सहिकताद 9805413750 

38 प्रलतभाभट्टिाई चौथो स.क.अ. 9867025544 

39 सिेुतरहरििन चौथो स.क.अ. 9847290805 
40 िािकुमािगपु्ता चौथो स.क.अ. 9847420205 

41 ववतदेश्विीचौधिी चौथो स.क.अ. 9816490244 

42 उमा शंकिलसंह चौथो स.क.अ. 9864562274 
43 साधना भि चौथो स.क.अ. 9867165261 

44 महाशयकोइिी चौथो मेिलमिासंयोिक 9815439144 

45 
अम्स्मताकुमािी 
पंम्ियाि चौथो स.क.अ. 9802635807 

46 दािीिामचौधिी शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9817585549 

47 सततोषकुमाि चौधिी शे्रणीवववहन ह.स.चा. 9749381344 

48 हरििाििािभि शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9807434910 

49 हरिप्रसादकमकि शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9867197335 

50 ववक्रमकेवट शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9847326881 

51 िवावहिकहाि शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9816457021 

52 चतुदधनचौधिी शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9847080962 

53 मनमुायाकाकी शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9867219690 

54 नािायणथारु शे्रणीवववहन ह.स.चा. ९८६७४०४८५६ 

55 पबफाभण्डािी शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी  
56 अरुण तेिी शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9811990442 

57 सततोषतेिी शे्रणीवववहन कायादिय सहयोगी 9847291632 
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58 ठदप चतरलमश्र शे्रणीवववहन औषधीकुटुवा 9824440388 

59 आठद्यगडेिी पाि शे्रणीवववहन कायादियसहयोगी 9840486505 

60 आिती यादव शे्रणीवववहन अभयङ्गकताद 9819478373 
 

कायादियको नामः लभठ्ठा स्वास्थय चौकी, प्रतापपिु गाउँपालिका  

क्र.सं. कमदचािीकोनाम थि तह/शे्रणी पद मोिाइिनं. 

१ िैिनाथशमाद िढई स.चौथो अ.हे.व. ९८४७४८२९५६ 

२ मलनिामहतो स.चौथो अ.न.मी. ९७४८७७०६०२ 

कायादियको नामः प्रतापपिु गाउँपालिका, सेमिीस्वास्थय चौकी 
१ लिफिािकेवट पाँचौं ििटेम्क्नलसयन ९८५७०४६२५० 

२ म्शव नािायणचौधिी चौथो अ.हे.व. ९८६७५१६४५४ 

३ िोकमायाचौधिी चौथो अ.न.मी. ९८४७०९५६०५ 

४ खमु कुमािीथापा चौथो अ.न.मी. ९८२३७४१६८३ 

५ डा.गोपाितयौपान े आठौ आयवेुदम्च. ९८४३२४०९६७ 

६ हीिातयौपान े शे्रणीवववहन अभ्यांगकताद ९८४७२१४७१८ 

७ हरिषचतर िोशी पाँचौं फामेसी ९८६७१७६०६९ 

८ शोभा देवीचौधिी शे्रणीवववहन का.स. ९८०६९२००२२ 

९ शोभाचौधिी शे्रणीवववहन का.स. ९८२१०५३९०४ 

कायादियको नामः प्रतापपिु गाउँपालिका,सोमनीस्वास्थय चौकी 
क्र.सं. कमदचािीकोनाम थि तह/शे्रणी पद मोिाइि नं. 

१ Clif b]j rf}w/L yf? 5}7f} l;=c=x]=j= (*$&)$!)(! 

२ sNkgf zdf{  kfFrf} l;=c=x]=j= (*$&)(#^)^ 

३ /fh]z s'df/ pkfWofo rf}yf] c=x]=j= (*^&&(()%# 

४ ;/:jtL Gof}kfg] rf}yf] c=g=dL= (*$)(%)!($ 

५ wd{]Gb| s'df/ rf}w/L >]oL ljlxg sf=;= (*^&!&(&(@ 
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कायादियको नामः प्रतापपिु गाउँपालिका,ठुिोखैितवा स्वास्थय चौकी 
क्र.
सं. 

कमदचािीको नाम थि तह/शे्रणी पद स्थायी  ठेगाना मोिाइिनं. 

! dGtf]if s'df/ d'/fp kfFrf} x]= c k|tfkk'/-४ ९८४३४२०९०१ 

@ ;'/]z rf}w/L rf}yf] c=x]=j= ;nf{xL ९८६२४३०५६८ 

# ;kgf u'?8= rf}yf] c=g=dL a'6jn-१० ९८१९४८८६७२ 

$ afns]z/L sf]O{/L rf}yf] 

Nofa 

cl;i6]G6 k|tfkk'/ -४ ९८६७४१७८२२ 

% ;'/hnfn u'Ktf rf}yf] c=x]=j= k|tfkk'/ -६ ९८२१९८२१९८ 

^ /l~htf ofbj rf}yf] c=g=dL k|tfkk'/ -५ ९८०८२८४६७२ 

& k'gd sf]O{/L rf}yf] c=g=dL k|tfkk'/ -६ ९७४२३२३९१६ 

* cf]dk|sfz kf;L lalxg sf= ; k|tfkk'/ -४ ९८११४४८८६३ 

कायादियकोनामः िैदौिी स्वास्थय चौकी, प्रतापपिु गाउँपालिका  

क्र.सं. कमदचािीकोनाम थि तह/शे्रणी पद मोिाइिनं. 

१ कौशि कुमाियादव स.चौथो अ.हे.व. ९८६०७१९५५७ 

२ श्वतेाचौधिी स.पाचौ लस.अ.न.लम ९८६३८७२५९० 

३ कुसमुकिाकोइिी स.पाचौ लस.अ.न.लम. ९८०५४०७५४५ 

४ लििेतरकुमाि चौधिी स.चौथो अ.हे.व. ९८४७५५८९९९ 

५ अलनताभेलडहाि पाि स.चौथो अ.हे.व. ९८४७२५७३९८ 

६ म्शवकुमािधोिी   का.स. ९८६२१६१७२९ 

कायादियकोनामः गठुी पसौनी स्वास्थय चौकी प्रतापपिु गाउँपालिका  

क्र.सं. कमदचािीको नाम थि तह/शे्रणी पद मोिाइिनं. 

१ संिय कुमािमहतो चौथो अ. हे. व 9860360219 

२ म्श्रषालसंह थापा चौथो अ. न.मी 9869202892 

३ समु्शिाकुमािी केवट चौथो अ . हे. ि 9847445984 

४ संिय कुमाियादव - का. स 9815423354 
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कायादियको नामः प्रतापपिु गाउँपालिका,गठुठसूयदपिुा स्वास्थय चौकी 
क्र.सं. कमदचािीको  नाम थि तह/शे्रणी पद मोिाइिनं. 

१ संिय कुमािशमाद पाँचौं लस अ हेव ९८४७२६६६६२ 

२ रुम्ख्मणीचौधिी चौथो अ नलम ९८४८७५१५९९ 

३ 

िंिना कुमािी चमाि 
हरििन चौथो अ नलम ९८६४४१४७८२ 

४ सयुदिहादिु चौधिी चौथो अ हेव ९८४७१६३४१९ 

५ मंगिा देवीचौधिी चौथो अ हेव ९८१४४३०३३८ 

६ दधुनाथगिुौ का स   ९८६७१७६४७४ 

कायादिय-आधािभतू स्वास्थय सेवाकेतर, वपपिपाती 

क्र.सं. कमदचािीको नाम थि तह/शे्रणी पद मोिाइि नं. 

१ सलतश कुमाि झा चौथो अ.हे.व. ९८४५७९८४४० 

२ साहनाि नसेा चौथो अ.न.लम. ९८४७४२०२१४ 

३ अचदना लसंह - का.स. ९७४५४३९५५५ 

कायादियको नामःप्रतापपिु स्वास्थय चौकी , प्रतापपिु  

क्र.सं. कमदचािीको नाम थि तह/शे्रणी पद मोिाइिनं. 

१ ववनोदकुमाि कोहाि पाचौ हे.अ. ९८४५८१०५०१ 

२ गीताअयादि पाचौ सी.अ.हे.व. ९८५७०८०२९५ 

३ प्रलमिा लि .क . चौथो अन.मी ९८१५४१२२७२ 

४ लमिाकोहाि चौथो अन.मी ९८६४६६०५८९ 

५ कमिायादव चौथो अन.मी ९८२१९६९९९७ 

६ खसु्ियुादव चौथो अ.हे.व. ९८२५४०२४०३ 

७ अतिकुुमािी यादव चौथो ल्यािअलसस्टेतट ९८६७४८५८१४ 

८ गोिख नाथधोिी शे्रणीलिवहन का.स. ९८२१५७७३१२३ 
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k|tfkk'/ ufpFkflnsf Goflos ;ldlt d]nlnfkstf{sf] gfdfjnL 

s|=; Goflos ;ldlt kbflwsf/Lsf] 

gfd 

kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

! >L dfg s'df/L rf}w/L Goflos ;ldlt ;+of]hs  (*%&)$&$@(  

@ >L ls;f]/ uf}td bd} ;b:o (*)$$%%(%)  

# >L cjw]z ofbj  ;b:o (*!($*!&*!  

s|=; sd{rf/L  kb   

! dxf;o sf]O/L  d]nldnfk ;+of]hs  (*!%$#(!$$  

@ ldg/fh yf?  d]nldnfk ;+of]hs  (*$&%%%())*  

# /fhs''df/ kf;L  j8f ;+of]hs  (*^$%^@%))  

$ /ljGb|  s'df/ ofbj j8f ;+of]hs  (*$%*$)(%*  

s|=;  d]]nldnfkstf{x?sf] gfd 

gfdfjnL   

7]ufgf  ;Dk{s g++=  

! od s'df/L /fgfdu/  k|tfkk'/ ! (*^&!*^!)(  

@ lty{ s'df/L rf}w/L  k|tfkk'/ ! (*$&%(%!()  

# z]if gf/fo0f rf}w/L  k|tfkk'/ !   

$ cg'h s'df/ ofbj  k|tfkk'/ ! (*!#(&#))%  

%   cf]d k|sfz rf}w/L  k|tfkk'/ ! (*!%()*$#  

^ ho/fd yf? rf}w/L  k|tfkk'/ ! (*!%$^@*^*  

& rlGb|sf k|;fb sxfF/  k|tfkk'/ ! (*!!(%##*)  

* u0f]z k|;fb lj=s  k|tfkk'/ @ (*@%$^))&&  

( ;/:jtL rf}w/L  k|tfkk'/ @ (*)$$(#$!)  

!) xl/; rGb| xl/hg  k|tfkk'/ @   

!! dxfb]j u'/f}+  k|tfkk'/ @ (*$&@%&##  
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!@ l;tf d'0e/L  k|tfkk'/ @   

!# Zofbabg xl/hg  k|tfkk'/ # (*)$$@#%$^  

!$ lk|o+sf rf}w/L  k|tfkk'/ # (*@^^$^%&#@  

!%  cof]Wof k|;fb ofbj  k|tfkk'/ # 

(&$#)$(@^ 

 

!^ efg'  rf}w/L  k|tfkk'/ # (*$&)^$**@  

!& /lj; clx/  k|tfkk'/ # (*^&!($(*@  

!* aGw' k|;fb clx/  k|tfkk'/ # (*%&)!#&$&  

!( nfnaxfb'/ k+y k|tfkk'/ $ (*@!%^^*#&  

@) ufoqL cu|x/L  k|tfkk'/ $ (*!&%**%^#)  

@! hgfb{g k|;fb ofbj  k|tfkk'/ $ (*)$$*^##^  

@@     

@# OGb|lht k|;fb ofbj  k|tfkk'/ %   

@$ s}nf; s'df/ sf]O/L  k|tfkk'/ %   

@% /fw]Zofd ofbj  k|tfkk'/ % (*!($(^@%*  

@^ /fhs'df/ e/  k|tfkk'/ %   

@& /fh' wf]jL  k|tfkk'/ % (*%&)!#&$$  

@* hgfb{g ofbj  k|tfkk'/ % (*!!%#*&^*  

@( dx]Gb| k|;fb wf]jL  k|tfkk'/ %   

#) ld/f xl/hg  k|tfkk'/ ^ (*!!$^@&*!  

#! lj/]Gb| s'df/ sf]O/L  k|tfkk'/ ^   

#@ czf]s sds/  k|tfkk'/ ^   

## lgh]Gb| s'df/ ofbj  k|tfkk'/ ^   

#$ piff vjf;   k|tfkk'/ ^ (*!^$#($%$  

#% lbks k|;fb u'Ktf  k|tfkk'/ & (*$&)*!)^!  
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पदालधकारी नामाविी र सम्पका  न.ं 

पदाधिकारीहरूको नामावली 

क्र.सं. पद नाम सम्पकक  नं. 

1 अध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र यादव 9857024428 

2 उपाध्यक्ष श्री मान कुमारी चौधरी 9867178448 

वडा नं. 1 

1 वडा अध्यक्ष श्री महेन्द्र बहादुर थारु चौधरी 9857080279 

2 महहला सदस्य श्री कल्पना चौधरी 9847299580 

3 दहलत महहला सदस्य श्री आसा देवी दुसाध 9812903649 

4 वडा सदस्य श्री हकशोर गौतम दमै 9804455950 

5 वडा सदस्य श्री शोभा कुमार चौधरी 9819446265 

वडा नं. 2 

1 वडा अध्यक्ष श्री राम नरेश अहहर यादव 9847051184 

2 महहला सदस्य श्री चमेली कुमारी थारु 9814425843 

#^ Ol:dtf xl/hg  k|tfkk'/ & (*^&%*!!#  

#& xl//fd kf;L  k|tfkk'/ & (*!%$@**#(  

#*  wd]Gb| ofbj  k|tfkk'/ &   

#( /fhg u'Ktf  k|tfkk'/ &   

$) /fdk|;fb sf]O/L  k|tfkk'/ * (*$&$$()@!  

$! nId0f l;+x yfkf  k|tfkk'/ * (*$&)*!$)!  

$# k|]d s'df/L rf}w/L  k|tfkk'/ * (*!@%&$%!*  

$$ a;Gt sf]O/L  k|tfkk'/ * (*$#)&!!(%  

$% czf]s s'df/ xl/hg  k|tfkk'/ * (*!^$!&)&)  

$^ bnl;+uf/ xl/hg  k|tfkk'/ ( (*@!%$@!($  

$% d'lb|sf k|;fb a/O{ k|tfkk'/ ( (*!!&#%#^*  

$^ ;ljgf e't]{n u}/]  k|tfkk'/ ( (*$&!%##&^  

$& sfzL gfy xl/hg  k|tfkk'/ ( (*$&$*@*@$  

$* l/+s' u'Ktf  k|tfkk'/ ( (*!!$!%!(*  
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3 दहलत महहला सदस्य श्री सरस्वती कुमारी चमार 9806944109 

4 वडा सदस्य श्री अरुु्न प्रसाद चौधरी 9817478941 

5 वडा सदस्य श्री मकवुल हमया 9826441086 

वडा नं. ३ 

1 वडा अध्यक्ष श्री ऋहि देव दास 9867398961 

2 महहला सदस्य श्री हवन्दु देवी चौधरी 9819453263 

3 दहलत महहला सदस्य श्री भुखली देवी चमार 98044236546 

4 वडा सदस्य श्री अबु्दल हकीम चुररहार 9810340884 

5 वडा सदस्य श्री हगता यादव 9847449039 

वडा नं. ४ 

1 वडा अध्यक्ष श्री र्न्त्री प्रसाद बरई 9857013737 

2 महहला सदस्य श्री संहगता कुमारी अहहर 9814476867 

3 दहलत महहला सदस्य श्री मन्रु् कुमारी चमार 9824443442 

4 वडा सदस्य श्री राधेश्याम यादव 9877993825 

5 वडा सदस्य श्री हररलाल लोहनया 9860719028 

वडा नं. ५ 

1 वडा अध्यक्ष श्री रमेश कानु बहनया 9860680620 

2 महहला सदस्य श्री हहरमती देवी चमार 9800786444 

3 दहलत महहला सदस्य श्री सुभावती देवी पासी 9745931740 

4 वडा सदस्य श्री मोहवन अन्सारी 9815425537 

5 वडा सदस्य श्री श्याम नारायण कुमी 9848396638 

वडा नं. ६ 

1 वडा अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद अहधकारी 9742488800 

2 महहला सदस्य श्री आरती देवी गुप्ता (तेली) 9805449828 

3 दहलत महहला सदस्य श्री हनता देवी हररर्न 9811537780 

4 वडा सदस्य श्री अवधेश यादव 9819481781 

5 वडा सदस्य श्री कनै्हया कुमार हररर्न 9815435041 

वडा नं. ७ 

1 वडा अध्यक्ष श्री हरेन्द्र यादव 9857029958 

2 महहला सदस्य श्री रोमा पंहर्यार 9845719508 
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3 दहलत महहला सदस्य श्री साहवत्री मुसहर 9817562968 

4 वडा सदस्य श्री धु्रव नारायण चौधरी 9857080916 

5 वडा सदस्य श्री हररराम पासी 9867498332 

वडा नं. ८ 

1 वडा अध्यक्ष श्री संतोि रार्भर 9867910311 

2 महहला सदस्य श्री हसमा मल्लाह 9804415209 

3 दहलत महहला सदस्य श्री सोना देवी चमार 9816417070 

4 वडा सदस्य श्री र्य कुमार हवन 9827583063 

5 वडा सदस्य श्री गया अहहर 986749210 

वडा नं. ९ 

1 वडा अध्यक्ष श्री र्यहकशुन चौधरी 9847073790 

2 महहला सदस्य श्री इन्द्रावती पंहर्यार 9817405323 

3 दहलत महहला सदस्य श्री हवमला हररर्न 9800749876 

4 वडा सदस्य श्री राम प्रसाद यादव 9847256989 

5 वडा सदस्य श्री हवरेन्द्र कुमार चौधरी 9867555222 

सङ्घीय नेपाि सिकाि, मतत्रािय/लिभाग/लनकाय/आयोगहरुको लिििण 

1. 

प्रधानमतत्री 
तथा 
मम्तत्रपरिषद्को 
कायादिय 

https://www.opmcm.gov.np/ 
९७७-१-५९७१०००, 

५९७१००१ 
info@opmcm.gov.np 

2. अथद मतत्रािय https://mof.gov.np/ १-४२००५३७ 
moev@mof.gov.np 
 

3. 

उद्योग, वाम्णज्य 
तथा आपूलतद 
मतत्रािय 

https://moics.gov.np/np 014211455 
 
info@moics.gov.np 
 

4. 

काननु, तयाय 
तथा संसदीय 
मालमिा 
मतत्रािय 

https://www.moljpa.gov.np/ ४२००२२५ infolaw@moljpa.gov.np 

5. 

कृवष, भूलम 
व्यवस्था तथा 
सहकािी 

https://molcpa.gov.np/ १-४२११६६६ info@molcpa.gov.np 

https://mof.gov.np/site/page/14
mailto:moev@mof.gov.np
tel:014211455
mailto:info@moics.gov.np
mailto:info@moics.gov.np


169 
 

1. 

प्रधानमतत्री 
तथा 
मम्तत्रपरिषद्को 
कायादिय 

https://www.opmcm.gov.np/ 
९७७-१-५९७१०००, 

५९७१००१ 
info@opmcm.gov.np 

मतत्रािय 

6. 

खानेपानी तथा 
सहिी ववकास 
मतत्रािय 

https://mows.gov.np/ 1-4211693 info@mowss.gov.np 

7. गृह मतत्रािय https://www.moha.gov.np/ 1-4211214 control@moha.gov.np 

8. 
ििस्रोत तथा 
ऊिाद मतत्रािय 

www.moewri.gov.np/ 

०१-४२११५१० / 
४२०००२६ 

 

info@moewri.gov.np 
 

9. 
पििाि 
मतत्रािय 

mofa.gov.np/ 1- 4200182 info@mofa.gov.np 

10. 

भौलतक 
पूवादधाि तथा 
यातायात 
मतत्रािय 

www.mopit.gov.np 1-4211732 info@mopit.gov.np 

11. ििा मतत्रािय mod.gov.np/ १-४२११२८९ info@mod.gov.np 

12. 

वन तथा 
वाताविण 
मतत्रािय 

www.mofe.gov.np/ 1-4211567  info@mofe.gov.np 

13. 

म्शिा, ववज्ञान 
तथा प्रववलध ि 
यवुा तथा 
खेिकुद 
मतत्रािय 

www.moest.gov.np ०१-४२००३८२्् info@moest.gov.np 

14. 

श्रम, िोिगाि, 

मवहिा, 
िाििालिका 
तथा सामाम्िक 
सिुिा 
मतत्रािय 

www.moless.gov.np ०१-४२११६७८ info@moless.gov.np 

15. 

संस्कृलत, पयदटन 
तथा नागरिक 
उड्डयन 
मतत्रािय 

https://www.tourism.gov.np १-४२११६६९ info@tourism.gov.np 

tel:+977-1-4211208,%20+977-1-4211214
mailto:info@moest.gov.np
https://moless.gov.np/np/contact
https://moless.gov.np/np/contact
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1. 

प्रधानमतत्री 
तथा 
मम्तत्रपरिषद्को 
कायादिय 

https://www.opmcm.gov.np/ 
९७७-१-५९७१०००, 

५९७१००१ 
info@opmcm.gov.np 

16. 

सङ घीय 
मालमिा तथा 
सामातय 
प्रशासन 
मतत्रािय 

https://mofaga.gov.np/ ०१-४२००३१८ info@mofaga.gov.np 

17. 

सञ् चाि तथा 
सूचना प्रववलध 
मतत्रािय 

http://www.mocit.gov.np १-४२११५५६ info@mocit.gov.np 

18. 

स्वास्थय तथा 
िनसङ ख्या 
मतत्रािय 

www.mohp.gov.np 
०१४२६२६९६, 

४२६२५४३ 
info @ mohp.gov.np 

 

19 

 

िाविय 
परिचयपत्र 
तथा पम्ञ्जकिण 
ववभाग 

https://donidcr.gov.np 
१६६००१९६६६६ 

 
info@donidcr.gov.np 

20 
रालष्ट्रय योजना 

आयोग 
www.npc.gov.np १-४२११९७० npc@npc.gov.np 

21 
िोक सेवा 
आयोग  

https://psc.gov.np/ १-४७७१४९०  info@psc.gov.np 

22 
काननु आयोग  www.lawcommission.gov.np 01-४४८११९७ info@lawcommission.gov.np 

23 लनवादचन आयोग https://election.gov.np/ 01-5328663 info@election.gov.np 

 

िलुम्बनी प्रदेश सरकारमतत्रािय/लिभाग/लनकाय/आयोगहरुको लिििण 

1 

 

मखु्यमतत्री तथा 
मम्तत्रपरिषद्को 
कायादिय,िमु्बिनी 
प्रदेश 

https://ocmcm.lumbini.gov.np/ ०७१-५५०६१० info@ocmcm.p5.gov.np 

 

 
अथद तथा सहकािी 
मतत्रािय- िमु्बिनी 

https://moeap.lumbini.gov.np ०७१-५५०००३, info.moeap@lumbini.gov.np 

tel:%20%20+%E0%A5%AF%E0%A5%AD%E0%A5%AD-%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AA%E0%A5%A8%E0%A5%AC%E0%A5%A8%E0%A5%AC%E0%A5%AF%E0%A5%AC,%20%E0%A5%AA%E0%A5%A8%E0%A5%AC%E0%A5%A8%E0%A5%AB%E0%A5%AA%E0%A5%A9
tel:%20%20+%E0%A5%AF%E0%A5%AD%E0%A5%AD-%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AA%E0%A5%A8%E0%A5%AC%E0%A5%A8%E0%A5%AC%E0%A5%AF%E0%A5%AC,%20%E0%A5%AA%E0%A5%A8%E0%A5%AC%E0%A5%A8%E0%A5%AB%E0%A5%AA%E0%A5%A9
mailto:%20info%20(@)%20mohp.gov.np
mailto:info@ocmcm.p5.gov.np
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प्रदेश ०७१-५५००६३ 

2 

 

आततरिक मालमिा, 
कानून तथा सिाि 
मतत्रािय 

िमु्बिनी प्रदेश 

 

https://moial.lumbini.gov.np/ ०७१-५५०६२७ internalaffairsp5@gmail.com 

3 
उद्योग, वाम्णज्य तथा 
आपूलतद मतत्रािय 

िमु्बिनी प्रदेश 

 

https://moics.lumbini.gov.np/ 071543608071-
543612 

moici.lumbini@gmail.com 

4 

भौलतक पूवादधाि 
ववकास मतत्रािय 
िमु्बिनी प्रदेश 

 

 

https://mopid.lumbini.gov.np/ ०७१-५०३३६५, 

५०३४४९ 

mopid.lumbini@gmail.com 

5 
कृवष, खाद्य प्रववलध 
तथा भलूम व्यवस्था 
मतत्रािय 

https://molmac.lumbini.gov.np/ ०७१-५४००५१ molmac.butwal@gmail.com 

6 
म्शिा तथा खेिकुद 
मत त्रािय 

 

https://mosd.lumbini.gov.np/  
०७१-५५०६४६ 

mosdfive@gmail.com 

7 
प्रदेश योिना आयोग, 

िमु्बिनी प्रदेश, 

 

https://ppc.lumbini.gov.np/ ०७१-५४०१६८ infoppc.p5@gmail.com 

 म्िल्िा म्स्थत कायादियहरूको फोन नबििहरु    

लस नं कायादियको नाम फोन नबिि 

१ म्िल्िा अदाित पिासी  078-520195 

2 म्िल्िा प्रशासन कायादिय पिासी  078-520133/078-520912 

3 लडलभिन वन कायादिय पिासी  9857045363 

4 घिेि ु तथा साना उद्योग कायादिय 078-520169 
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पिासी  

५ नापी कायादिय पिासी  078-520139 

६ कोष तथा िेखा लनयतत्रक कायादिय 
पिासी  

078-520139 

7 भलूम सधुाि तथा मािपोत कायादिय 
पिासी  

078-520132 

8 िामग्राम न. पा. 078-520684 

9 पाम्ल्हनतदन गा.पा. 9857046036 

10  सनुवि न पा  078-570110 

11 सिावि गा पा  9857047960 

12 िददघाट न.पा  078-580210 

13  प्रतापपिु गा पा  ९८५७०८००९५ 

14 ससु्ता गा.पा  078-506001 

 

प्रतापपिु गाउँपालिका लभत्र िहेको सामदुावयक ववद्याियहरूको ववविण 

क्र.सं. ववद्याियको  नाम 
ववद्याथी संख्या 

छात्रा छात्र िबमा 

1 गणेशप्रा.वव. िडकी िैदौिी 62 74 136 

2 श्री गणेश मा.वव., िसवहया 409 404 813 

3 िनता प्रा.वव., धमौिी 63 85 148 

4 मदिसा िहमलतया दारुि ओिमु, श्रीिामपिु 38 22 60 

5 मदिसा अम्ििा अनवरुि ओिमु, िैदौिी 23 25 48 
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6 श्री िनिागलृत मा.वव., गठुीप्रसौनी 414 384 798 

7 गणेशमान प्रा.वव., केविपिु 19 23 42 

8 वव.वप. स्मलृत आधािभतू, मचदहवा 42 42 84 

9 डबिि िहादिु आधािभतु ववद्यािय, वपपिपाती 325 241 566 

10 मदिसा मठदनातिु ओिमु, हिपिु 259 112 371 

11 म्िवन ज्योती प्रा.वव., झिुनीपिु 39 38 77 

12 गणेश मा.वव., िगन्नाथपिु 304 299 603 

13 ज्ञानमम्तदि आधािभतु ववद्यािय, सयुदपिुा 64 73 137 

14 मदिसा दारुि वकताि वासहु्म, गठुीसयुदपिुा 30 45 75 

15 श्री ब्रबहिािा आधािभतु ववद्यािय, िमलुनया 90 66 156 

16 आदशद मा.वव., सेमिी 427 470 897 

17 िक्ष्मीपिुा आधािभतू ववद्यािय, लससहलनया 122 83 205 

18 पशपुलत म्शिा मम्तदि, सयुदपिुा 44 35 79 

19 ज्ञान ज्योती प्रा.वव., अठिही 76 63 139 
 

20 श्री कोटही देवी प्रा.वव., माधवपिु 86 78 164 

21 श्री िािलमकी आधािभतू ववद्यािय, खैिहनी 135 87 222 

22 लत्रभवुन माध्यलमक ववद्यािय, वेिाटािी 723 681 1404 

23 
मदिसा अिलिया अहिे सनु्नत नरुुि ओिमु, 

सोमनी 22 4 26 

24 पशपुलत म्शिा मम्तदि, लभठ्ठा 56 66 122 

25 श्री वविेतर आधािभतु ववद्यािय, ििगदवा 122 96 218 
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26 महेतर मा.वव., सोमनी 274 230 504 

27 श्री िनता प्रा.वव., घोडहा 133 108 241 

28 श्री साववत्री आधािभतू ववद्यािय, हषदपिुा 88 101 189 

29 श्री िनिागलृत आधािभतू ववद्यािय, ठुिोखैिटवा 139 102 241 

30 श्री िनता आधािभतू ववद्यािय, िददघाटे 87 72 159 

31 
मदिसा अिलिया अहिे सनु्नत कमरुि ओिमु, 

खैिटवा 44 15 59 

  िबमा 4759 4224 8983 
 

k|tfkk'/ ufpFkflnsfsf] ;fd'bflos / wfld{s ljBfnosf] k|=c=x?sf]  

gfdfjnL ljj/0f M @)&( 

qm=

;=  
ljBfnosf] gfd  

xfnsf] 

uf=kf=÷g=kf=  

-j8f g+=  

;+rflnt 

sIff  
k|=c=sf] gfd  ;Dks{ g=+  

1 nIdLk'/f 

cf=e"=lj=l;;xlgof 
k|tfkk'/–! 8 kz'kltgfy u'Ktf 9857046121 

2 a|Xdafafcf=e"=lj=hd'lgof k|tfkk'/–! 8 /fh'l;+x rf}w/L 9843315633 

3 cfbz{ df=lj=;]d/L k|tfkk'/–@ 12 wgaxfb'/ 1jfnL 9847053008 

4 hgtf k|f=lj=3f]8xf k|tfkk'/–@ 5 clg?4 ofbj 9868330584 

5 dx]Gb| df=lj=;f]dgL k|tfkk'/–# 10 cho k|;fb zdf{ 9811546404 

6 lj/]Gb| cf=e"=lj=a/ubjf k|tfkk'/–# 8 k/fu k|;fb u'Ktf 9749373045 

7 ;fljqL cf=e"=lj=xif{k'/f k|tfkk'/–$ 8 Zofdnfn rf}xfg 986450938 

8 hghfu[ltcf=e"=lj=7'nf]v}/

6jf 
k|tfkk'/–$ 8 dgf]h s'df/ ld>f 9867383253 

9 hgtf lg=df=lj=ab{3f6 k|tfkk'/–$ 7 c;kmL{ nfn 

/fhef/ 
9748789018 

10 u0f]z k|f=lj=a8sL a}bf}nL k|tfkk'/–% 5 u0f]z k|;fb 

k|hfklt 
9848922806 

11 u0f]z df=lj=a;lxof k|tfkk'/–% 10 clegGbg l;+x 9847420065 
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12 hgtf k|f=lj=wdf}{nL k|tfkk'/–% 5 ljho axfb'/ 

xl/hg 
9807484556 

13 hghfu[lt 

df=lj=u"7Lk|;f}gL 
k|tfkk'/–^ 12 afa'/fd ;'j]bL 9845179951 

14 u0f]zdfg k|f=lj=s]jnk'/ k|tfkk'/–^ 3 /hjGtL u'Ktf 9821955253 

15 hLjgHof]lt 

k|f=lj=em'ngLk'/ 
k|tfkk'/–& 5 3gZofd l;+x -

Vjf;_  
9864578987 

16 u0f]z df=lj=hu/gfyk'/ k|tfkk'/–& 10 ugkt s'dL{ 9857031015 

17 1fgdlGb/ cf=e"=lj=;"o{k'/f k|tfkk'/–& 6 /fdx+z s'dL{ 9864495431 

18 aL=kL=:d[lt k|f=lj=dr{xjf k|tfkk'/–* 5 ?bn k|;fb sf]xf/ 9847205488 

19 8Da/ axfb'/ 

cf=e"=lj=lkk/kftL 
k|tfkk'/–* 8 dgf]h l;+x yfkf 9857045663 

20 1fgHof]lt k|f=lj=cl7nxL k|tfkk'/–( 5 /fhlszf]/ u'Ktf 9867431411 

21 sf]6xL k|f=lj=dfwjk'/ k|tfkk'/–( 5 k+rd k|;fb lj=s= 9867110659 

22 aflNdsL cf=e"=lj=v}/xgL k|tfkk'/–( 8 k8f]xLnfn zdf{ 9804440621 

23 lqe'jg df=lj=a]nf6f/L k|tfkk'/–( 12 gf/b 7fs'/ 9857046299 

24 db/;f c/laof cnx] 

xif{k'/f 
k|tfkk'/–$ 3 OGg/ wf]aL 9742988045 

25 db/;f clhlhof cxn] 

;'Ggt 
k|tfkk'/–% 3 hdfn'2Lg cG;f/L 9817522279 

26 db/;f /xdtLof 

>L/fdk'/  
k|tfkk'/–% 3 ;2fd x';]g 

cG;f/L 
9864562069 

27 db/;f dbLgt'n cf]nd 

x/k'/ 
k|tfkk'/–^ 12 cdL/ cfhd ldof 9817569686 

28 db/;f bf?n lstfa 

j:;'gx 
k|tfkk'/–& 5 ;'n]dfg r'l/xf/ 9844718210 

29 db/;f c/laof cnx] 

;f]dgL 
k|tfkk'/–# 3 df]=ckmhn cnL 9814430353 

30 kz'klt lzIff dlGb/ 

hd'lgof 
k|tfkk'/–! 5 /fdf>o a9O{ 9805461068 

31 kz'klt lzIff dlGb/ 

;"o{k'/f 
k|tfkk'/–& 4 >j0f ofbj 9867496562 
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k|tfkk'/ ufpFkflnsfsf] ;+:yfut ljBfnosf] k|=c=x?sf] gfdfjnL ljj/0f M @)&( 

qm=;=  ljBfnosf] gfd  

xfnsf] 

uf=kf=÷ 

g=kf= 

-j8f g+=  

;+rflnt 

sIff  
k|=c=sf] gfd  ;Dks{ g=+  

1 lnl6n a'4 P]h's]zg 

kmf=k|f=ln=uf]kLu+h 
k|tfkk'/–! 12 s[i0f k|=l3ld/] 9857080088 

2 cfbz{ O=af]=xfO{ :s"n 

;]d/L 
k|tfkk'/–@ 12 s[i0f k|;fb cfrfo{ 9857029852 

3 cfbz{ klAns 

O=af]=:s"n ;]d/L 
k|tfkk'/–@ 10 tf/f k|;fb rf}w/L 9847080534 

4 Pg=;L=gd'gf 

O=af]=:s"n lubxf 
k|tfkk'/–# 5 ;'/]Gb| xl/hg 9847290805 

5 uf]N8]g nfOkm :s"n 

cdxjf 
k|tfkk'/–# 7 x/]Gb| zdf{ a9O{ 9847290918 

6 cf]dzflGt O=af]=:s"n 

k;f{ 
k|tfkk'/–$ 8 /fh s'df/ d'/fp 9825415384 

7 cf/ 6L=d]df]l/on 

O{+=af]=v}/6jf 
k|tfkk'/–$ 8 /fdk|;fb ofbj 9864401683 

8 dgf]/df a|]gjS; 

Ph's]zg Ps]8]dL  
k|tfkk'/–% 7 /fds[kfn u'Ktf 9815473133 

9 Pk]S; af]l8{ª :s'n 

s7xjf 
k|tfkk'/–^ 5 j[hljxf/L 7fs'/ 9805438556 

10 aflNdsL O{=af]=:s"n 

huGgfyk'/ 
k|tfkk'/–& 7 /fdk|;fb rf}w/L  9847326232 

11 ;"o{k'/f sflnsf O{ 

:s"n /tgk'/f 
k|tfkk'/–& 5 ;"o{efg sf]O/L 9845177594 

12 l8agL l;4fy{ O=:s"n 

l8agL 
k|tfkk'/–& 7 s'Gg' kfn 9847416827 

13 lkk/kftL O=af]=:s'n 

lkk/kflt 
k|tfkk'/–* 8 ;afgf vft'g 9744304979 

14 8fod08 O{=:s"n 

u+ufk'/ 
k|tfkk'/–* 6 dgf]h kfn 9857012185 

15 a]nf6f/L lrN8«]G; 

Ps]8]dL 
k|tfkk'/–( 10 eujGt k|;fb 

wjn 
9857080136 

16 ;g/fOh O{+=af]=:s"n 

kh/s6\6L 
k|tfkk'/–( 10 x/]Gb| sf]O/L 9847209873 

17 ck{0f Ph's]zg 

kmf=k|f=ln=uf]kLu+h 
k|tfkk'/–! 1 a;Gt k|;fb 

l3ld/] 
9857080848 

18 x]KkL xf]d j]jL 8] s]o/ k|tfkk'/–@ 1 nIdL zdf{ 9867034353 
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uf]kLu+h 

19 ;'dfu{ O{+=af]=:s'n 

a]txfgL 
k|tfkk'/–% 2 wd]{Gb| l;+x If]qL 9804469950 

20 Uofn]S;L Ph's]zng 

Ps]8]dL s]jnk'/ 
k|tfkk'/–^ 2 lx/fnfn s'zjfxf 9847136424 

21 gf/fo0fL O{=af]=:s"n 

;"o{k'/f 
k|tfkk'/–& 1 l;tf/fd rf}w/L 9845690586 

22 dgdf]xg O{=af]=:s"n 

a]nf6f/L 
k|tfkk'/–( 2 ;kgf/fo0f rf}w/L 9807599450 

23 nf]6; O{=af]=:s"n 

v}/xgL 
k|tfkk'/–( ECD l/Gs' s'df/ u'Ktf 9811415198 

24 Pr kf7zfnf 

afpGgu9L 
k|tfkk'/–! 5 ;'lht u'Ktf 9847262262 

 


