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खण्ड - १, परिचर् 

१.१  सिसिङ्वा गाउँपासिकाको िंसिप्त परिचर् 

  नेपालको १ नं. प्रदशे अन्तर्गत पने १४ जिल्लाहरु मध्येको एक ताप्लेिङ्ु अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु मध्ये 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका २०७३/११/२७ मा नेपाल रािपत्रमा प्रकाजशत िचूना बमोजिम र्जित एक स्थानीय तह 

हो । भौर्ोजलक रुपमा जबकट र दरु्गम भएतापजन जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको भौर्ोजलक, व्याविाजयक, 

वातावरणीय, धाजमगक, ऐजतहाजिक, पयगटकीय लर्ायतका जवजभन्न बहुआयाजमक पक्षहरुबाट महत्वपूणग पजहचान 

रहकेो छ । परम्परार्त रुपमा जलम्ब ुिमदुायमा कुनै ब्यक्तीको जबबाह तथा मतृ्य ुहुदा बन्दकु पड्काउने चलन 

रहकेो छ । बन्दकु पड्काउन वा बारुद बनाउन चाजहने कोइलाको लाजर् प्रयोर् र्ररने बनस्पजतलाइ जलम्बु भाषामा 

"जिजदङ् (अडेरी काँडा)” भजनन्छ र "वा" भन्नाले “छ” भन्ने हुन्छ । यो काँडा यहाको डाँडामा अत्यन्त 

बढीमात्रामा पाइने हुनाले उक्त काँडा जिजदङ्वा नामबाट जचजनयो (आङ्बआुङ्, बालचन्र, 2058) । यि ै

ऐजतहाजिक िाँउको नामबाट यि र्ाउँपाजलकाको नाम "जिजदङ्वा" रहन र्एको हो । िाथै यि र्ाउँपाजलकाको 

जिजदङ्वा डाँडामा अवजस्थत जिजदङ्वा दवेी यहाँको ऐजतहाजिक जचनारीको रुपमा रहकेो छ । २०६८ िालमा 

र्ररएको िनर्णना बमोजिम १२०९९ िनिंख्या रहकेो यि र्ाउँपाजलकाका मखु्य उत्पादनको रूपमा अलैंजच, 

अदवुा, धान, आल,ु मकै, फापर, कोदो, तोरी रहकेा छन ्भने उच्च भ-ूभार्मा अजत मलु्यवान र महत्वपणुग 

िजडवटुी िस्तै जचराईतो, मजिटो आजद पाइन्छ ।  

१.१.१ सिसिङ्वा गाउँपासिकाको िाजनैसिक सवभाजन 

प्रदशे         : १ नं. 

जिल्ला         : ताप्लेिङ्ु 

र्ाउँ कायगपाजलकाको कायागलय िेर्ाना : िाब्लाख,ु ताप्लेिङ्ु 

वडा िंख्या       : ७ 

१.१.२ भौगोसिक अवस्था िथा सिमाना 

    क्षेत्रफल    : २०५.९९ वर्ग जक.मी. 

    अक्षांि    : २७° १६" ४४' दखेी २७° २६" ३२' उत्तरर अक्षांि िम्म 

    दशेान्तर    : ८७° ४९" ५२'  दखेी ८८° ०४" ०४' पवुी दशेान्तर िम्म 

    पवूग     : याङ्वरक र्ाउँपाजलका, पाँचथर 

    पजिम    : जिररिघंा र्ाउँपाजलका, ताप्लेिङु 



 

    उत्तर     : जिररिघंा र्ाउँपाजलका, ताप्लेिङु 

    दजक्षण    : याङ्वरक र्ाउँपाजलका, पाँचथर 

१.१.३ प्रमुख निीनािा, पोखिी ि सवशेर् िेत्र 

यि र्ाउँपाजलका के्षत्रमा पने जबषशे पयगटकीय स्थलहरुमा जबजभन्न पोखरी तथा झरनाहरु रहकेा छन ्। 

ििमा जतम्बुङ् पोखरी, काली पोखरी, ढङ्ढङे झरना आजद रहकेा छन ् । धामीक, िाँस्कृजतक तथा 

प्राकृजतक दृजिले पयगटकीय महत्व बोकेको मखु्य स्थानहरुमा थपु्रै पयगटकहरुको आर्मन हुने र्रेको छ । 

१.१.४ धमि, िँस्कृसि ि जािजािी  

यि र्ाउँपाजलका के्षत्रमा जहन्द,ु बौद्ध, जकराँत र ईिाई धमागवलम्वीहरुको बिोवाि रहकेो छ । यि क्षेत्रमा 

दशैं, जतहार, िाउने िंक्राजन्त, माघ ेिंक्राजन्त, ल्होिार, जक्रिमि लर्ायतका पवगहरु मनाउने र्दगछन ्। यि 

के्षत्रमा जलम्व,ु राई, व्राह्मण, क्षेत्री, दजलत, लर्ायतका िातिातीहरुको जमजित बिोबाि रहकेो छ । 

१.२ सवद्यमान  अवस्थाको  िसमिा 

१.२.१ िबि  पि 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका  ताप्लेिङ्ु जिल्ला भररकै एक आजथगक िमजृद्धको िम्भावना बोकेको के्षत्र हो । यि 

के्षत्रमा रहकेा वन पैदावरलाई िदपुयोर् र्री िजडबटुी प्रशोधन केन्र िञ् चालन र्नग िक्ने िम्भावनाहरु प्रशस्त 

मात्रामा रहकेा छन ्। ढङ्ढङे झरना, जतम्बङ्ु पोखरी, जत्रवजेण माङजहम, काजलपोखरी, जिजदङ्वा धाम आजद 

यि के्षत्रको अथाह पयगटनका िम्भावना बोकेका के्षत्र हुन । यि क्षेत्रमा मौिमी खतेीको रुपमा आल,ु मकै, 

कोदो, फापर, िौ, र्हु,ँ भटमाि, धान, मिरुो, तोरी लर्ायतका तेलहन, दलहन, खाद्यान् न तथा नर्द ेबालीको 

पयागप्त मात्रामा उत्पादन र्री जनवागहमखुीबाट व्याविाजयक कृजषतफग  उन्मखु हुन िजकने अवस्था रहकेो छ । यि 

के्षत्रमा जलम्व,ु राई, व्राह्मण, क्षेत्री, दजलत, िाजतको जमजित बिोबाि रहकेाले यि के्षत्र बहुभाजषक, 

बहुिाँस्कृजतक, बहुिातीय जबशषेताले भररएको छ । धाजमगक िजहष्णतुा र िामाजिक िद ्भाव यि क्षेत्रको 

अजभन् न जचनारी रहकेो छ ।  

१.२.२ कमजोि  पि 

र्णुस्तरयकु्त जवकािका पवूागधारहरुको यथेि मात्रामा जवस्तार र्नग िजकएको छैन । शजैक्षक क्षेत्रमा राज्यको 

लर्ानी अनिुार प्रजतफल प्राप्त र्नग िजकएको छैन । स्वास््यकमी, स्वास््य िंस्थाहरुको र्णुस्तर वजृद्ध र्नग 



 

निजकएका कारण प्रभावकारी स्वास््य िेवाको प्रत्याभतू र्नग िजकएको छैन भने अको तफग  पयागप्त स्रोत िाधन, 

आजथगक अभाव, र्रीजव, भौर्ोजलक जवकटताको कारणले कजतपय जवरामी, ितु्केरीको िमयम ै अस्पताल 

पयुागउन निजकएर अकालम ैज्यान र्मुाउन ुपने अवस्था रहकेो छ ।  

१.२.३ अविि 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको ढङ्ढङे झरना, जतम्बङ्ु पोखरी, काजलपोखरी, जिजदङ्वा धाम, जत्रवणेी र्फुालाई 

पयगटकीय क्षेत्रको रुपमा जवकाि र्री आजथगक उपािगन र्नग िजकने प्रशस्त िम्भावना रहकेो छ । यिैर्री यि 

के्षत्रमा पाईने वनपैदावर तथा कृजष उत्पादनलाई व्यविाजयकता तफग  उन्मखु र्राउन िजकने िम्भावना रहकेो छ 

। जिजदङ्वा १ काजलखोलामा रहकेो जतम्बङ्ुपोखरीलाई नेपालकै उत्कृि पयगटन र्न्तव्यको रुपमा जवकाि र्नग 

िजकन्छ । जतम्बङ्ुपोखरीमा िडक िन्िाल िोजडएमा ताप्लेिङ्ुको फुङ्लीङमा आईपगु्ने आन्तररक तथा बाह्य 

पयगटकलाई "एक जदने होमसे्टे" िजहतको प्रमखु पयगटकीय र्न्तव्यको रुपमा स्थापना र्नग िजकन्छ ।    

१.२.४ चूनौसि 

स्थानीय तहको चार वटा आजथगक वषग िमाप्त भएको छ । िंघीयताको ममग अनिुार िनताले नजिकमा रही 

िनताको अपेक्षा अनिुार नीजत, कायगक्रम तिुगमा र्नग, जवकाि जनमागण र्नग िेवा प्रवाह र्नग जदएको म्यान्डेटको 

अवजध िजकन्दछै । राज्यको शािन व्यवस्थामा िंघीयताको नयाँ अभ्याि स्थानीय िरकारको काँधमा 

आईिकेकाले स्थानीय तहको िफल कायागन्वयन र्ने यरु्ान्तकारी जिम्मवेारीलाई िफलतापूवगक अवतरण र्ने 

दाजयत्व थजपएको छ । जवजवध कारणबाट राज्यको मलुप्रवाहीकरणबाट वजञ् चत भएका िमहूलाई र्जतशील 

शािन पद्दजतमा िमाजहत र्द ैलैिानपुने जिम्मवेारीहरु यरु्ले प्रदान र्रेको छ । र्णुस्तरीय जशक्षा, िवगिुलभ 

स्वास््य, यातायातको िहि पहुचँ, आजथगक जवकाि, दीर्ो आवाि, खाद्य िरुक्षा, र्णुस्तरीय िीवनको 

प्रत्याभजूत र्नग कजटबद्ध भई लाग्नपुने भएको छ । नेपाल िरकारले अन्तराजष्रगय िर्तमा िनाएका प्रजतवद्धताहरु 

परुा र्नग जदर्ो जवकािका लक्ष्यहरुको प्राजप्त, मानव जवकाि िचूकांकमा उल्लेख्य िधुार र्नुगपने अवस्था रहकेो 

छ । िशुािनको प्रत्याभतू र्राई िनस्तरमा राज्यको उपजस्थजतको वोध र्राउँद ैराज्य र राष्र जनमागणलाई िदुृढ 

बनाउँद ैलैिानपुने अवस्था जवद्यमान रहकेो छ । िंघीयता लार् ूभई स्थानीय तहको जनवागचन पिात जनवागजचत 

िनप्रजतजनजधको बांकी रहकेो अवजधमा जिजदङ्वावािी आम नार्ररकमा स्थानीय िरकारको उपजस्थजतको 

आभाष जदलाउँद ैिमदृ्व नेपाल र िखुी नेपालीको अजभयानलाई िाथगक तलु्याउन ुपनेछ । 



 

१.३ वासर्िक  नीसि,   कार्िक्रम िथा बजेट  िजुिमाका  िासग  अविम्बन  गरिएको  पद्धसि 

• नेपालको िंजवधानले प्रत्याभतू र्रेका मौजलक अजधकारहरु, राज्यका जनदशेक जिद्धान्तहरु तथा नीजतहरुलाई 

वाजषगक नीजत तथा कायगक्रम तय र्ने  प्रमखु आधारको रुपमा जलइएको छ । 

• नेपाल िरकार तथा १ नं. प्रदशे िरकारबाट आ.व. २०७९/०८० को लाजर् प्रस्ततु भएको नीजत तथा 

कायगक्रमलाई जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको नीजत, कायगक्रम तथा बिटे तिूगमा र्ने मलू आधारको रुपमा 

जलईएको छ । 

• नेपाल िरकारवाट स्वीकृत िंघ, प्रदशे र स्थानीय तहको कायगजवस्तजृतकरण प्रजतवदेनलाई मखु्य आधारको 

रुपमा जलईएको छ । 

• र्ाउँपाजलकाको नीजत, कायगक्रम तथा बिटे तिुगमा र्दाग नेपाल िरकारले अन्तरागजष्रय िर्तमा प्रजतवद्दता 

कायम र्रेका जवषयहरु, जवजभन् न िन्धी िम्झौताहरुलाई महत्वपणूग िन्दभगको रुपमा प्रयोर् र्ररएको छ  

• न्यायालयबाट जवजभन् न िमयमा प्रजतपादन भएका न्याजयक निीर, िावगिजनक महत्वका आदशे तथा 

फैिलाहरुलाई िमते नीजत तथा कायगक्रम तिुगमामा महत्वपूणग आधारको रुपमा जलइएको छ  

• िहिाब्दी जवकाि लक्ष्यहरुको अभ्यािबाट जिजिगत नौलो अविरहरुको िदपुयोर् र्द ै जदर्ो जवकािका 

लक्ष्यहरु हाजिल र्नगका लाजर् स्थानीय स्तरबाट चाल्न िजकन ेकदमहरुलाई नीजत तथा कायगक्रम तिूगमा र्ने 

पद्दजतको रुपमा जलइएको छ । 

• िंघीय माजमला तथा िामान्य प्रशािन मन्त्रालय, अथग मन्त्रालयले िमय िमयमा िारी र्रेको जनदजेशका, 

पररपत्रलाई नीजत तथा कायगक्रम तिुगमाको आधारको रूपमा जलइएको छ । 

• स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ मा उल्लेजखत प्रचजलत प्रावधानहरुको िर्मा उजभएर मात्र 

नीजत,कायगक्रम तथा बिटे तिुगमा र्ररएको छ । 

• आम जिजदङ्वावािीको िनभावना तथा अपेक्षालाई नीजत तथा कायगक्रम तिुगमामा िम्वोधन र्ररने प्रयाि 

र्ररएको छ । 

१.४ आर्ोजना  प्राथसमसककिणका  आधािहरु 

आजथगक वषग २०७९/०८० को लाजर् जवजभन्न आयोिनाहरु प्राथजमकीकरण र्दाग दहेायका जबषयहरुलाई आधारको 

रुपमा प्रयोर् र्ररएको छः 



 

• िवगिाधारण नार्ररकलाई तत्काल प्रत्यक्ष राहत तथा फाईदा हुने तथा स्वरोिर्ार प्रवद्धगन हुने आय आिगन 

वजृद्ध हुने प्रकारका योिना तथा कायगक्रमहरु 

• आजथगक जवकाि र र्ररवी जनवारणमा प्रत्यक्ष योर्दान पयुागउने योिना तथा कायगक्रमहरु, 

• कृजष उत्पादनमा वजृद्ध हुने तथा िहयोर् परु् याउने योिना तथा कायगक्रमहरु, 

• वातावरण िंरक्षण तथा िम्वद्धगन र िलवाय ुपररवतगन अनकूुलतामा िहयोर् परु् याउने प्रकारका योिनाहरु, 

• स्थानीय स्रोत िाधन, िीप क्षमताको अजधकतम पररचालन तथा िञ् चालन भई क्षमता जवकाि हुने जकजिमका 

योिना तथा कायगक्रमहरु, 

• जपछजडएका िमदुाय िस्तै दजलत, िनिाजत, मजहला तथा बालबाजलका तथा अजत जवपन् न वर्गको आय आिगन 

तथा िीप जवकािमा टेवा पगु्ने मखु्य कायगक्रम तथा आयोिनाहरु, 

• प्रजतस्पधागत्मक तथा तलुनात्मक लाभका वस्त ुतथा िेवाको उत्पादन तथा प्रवद्धगन हुने कृजष, र्रै कृजष र िेवा 

क्षेत्रका कायगक्रमका आयोिनाहरु, 

• र्ाउँपाजलकाको आन्तररक आय िोत वजृद्ध र्ने कायगक्रमहरु, 

• िामाजिक पररचालनका माध्यमबाट पजहचान र्ररएका लजक्षत िमहूका मार्लाई िम्बोधन र्ररने जवषयहरु, 

• बढी भन्दा बढी िनिहभाजर्ता िटुाउन िजकने तथा बढी िममलूक कायगक्रम र आयोिनाहरु, 

• ज्येष्ठ नार्ररक तथा अपाङ्र्मैत्री कायगक्रमलाई प्राथजमकता जदईएका कायगक्रम तथा आयोिनाहरु, 

• लार्त िाझदेारीमा िञ् चालन हुने आयोिना तथा कायगक्रमहरु, 

• िमदुायलाई जवपद तथा िलवाय ुपररवतगन उत्थानजशल बनाउने आयोिना तथा कायगक्रमहरु, 

• िेवा प्रवाह, िंस्थार्त जवकाि र िशुािनमा योर्दान पयुागउने आयोिना तथा कायगक्रमहरु,



 

खण्ड २ – आ.व. २०७८/०७९ को िमीिा 

२.१ पृष्ठभूमी 

(क) आसथिक िेत्र 

कृसर्ुः- 

• जिजदङवा र्ा.पा. अन्तर्गतका िम्पणुग अर्वुा कृषक तथा व्याविाजयक कृषकहरुको खतेी प्रजवजधमा िधुार तथा 

उत्पादन वजृद्धमा थप टेवा पयुागउने उद्दशे्यका िाथ ७५% र्ाउँपाजलका अनदुानमा स्प्रेयर २१० वटा र हिारी २१३ 

वटा जवतरण र्ररएको छ । यिबाट कररब २०० कृषकहरु लाभाजन्वत हुन ुभएको छ । 

• दशेब्यापीरुपमा फैजलएको अमरेरकन फौिीजकरा तथा अन्य वाजलमा नोक्िानी पयुागउने जवजभन्न हाजनकारक 

जकराहरुबाट यि र्ाउँपाजलकाका बालीनालीलाई बचाउन िािार्सनक िथा जैसवक सवर्ािी खररद र्री 

जवतरण र्ररएको छ । कायगक्रमवाट कररव १२०० िना भन्दा वढी कृषकहरुले जवजभन्न वाजलमा क्षती पयुागउने 

जकराहरुको व्यवस्थापन तथा जनयन्त्रणको लार्ी जवषादी प्राप्त र्नुग भएको छ । खाद्यान्नबालीको बजृद्व जवकािको 

लार्ी आबश्यक रािायजनक मल जवतरणको लार्ी ४ वटा िहकािीिाई सडििसिप प्रदान र्री रािायजनक 

मलको आपजुतग ब्यबस्थापन र्ररएको छ ।  

• जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका अन्तर्गत रहकेो कृषकहरुलाई िजूचकरण, त्याङ्क अध्यावजधक र्ने, पररचयपत्र जवतरण 

र्ने उद्दशे्यले चाल ुआ.व. २०७८/०७९ को जस्वकृत कायगक्रम अनिुार जकिान िजूचकरण कायगक्रम िञ्चालन 

भइरहकेो छ । हाल िम्म १२९५ घरधरुी जकिान िजूचकरण िहिकतागद्वारा िजूचकृत भइिकेको छन । 

• यि र्ाउँपाजलकाको वडा नं. २, ३, ५ र ७ मा िञ्चालन भएको अलैजच पकेट तथा ब्लक कायगक्रमबाट ३, ५, 

८ र २० घन र्री िम्मा २० वटा जिचाई ट्याङ्की जनमागण र्ररएको छ । ििबाट वडा नं. २ मा २० घनको १ 

वटा, वडा नं. ३ मा ३ र ५ घनको ७ वटा, वडा नं. ५ मा ५ र ८ घनको ६ वटा र वडा नं. ७ मा ५ घनको ६ वटा 

जिचाई ट्याङ्की जनमागण र्ररएको छ । 

• जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका वडा नं. २ र वडा नं. ४ मा मकै तथा धान पकेट जवकाि कायगक्रम अन्तर्गत स्थानीय कृजष 

औिार जवतरण र्नग काँटा, हजियाँ, कोदालो र कोदाजल र्री िम्मा १५३२ थान औिार जनमागणको क्रममा रहकेो 

र जनमागण पिात जवतरण र्ररनेछ । 

• फलफुल, तरकारी, डाले घाँि तथा िजडवजुटको जवरुवा वाजहरी के्षत्रवाट आयात र्नुग पदाग यि पाजलका 

अन्तर्गतका कृषकहरुको मोटो रकम वाजहररएको कुरा अवर्त र्द ै यि र्ाउँपाजलकावाट जवजभन्न प्रिाजतका 

जवरुवा जनयागत र्री कृषकहरुको आय वजृद्ध र्ने उद्दशे्यले यि र्ाउँपाजलका वडा नं. ४, िाब्लाखमुा निििी 

स्थापना र्री िंचालनमा ल्याइएको छ । 

• कृजष पेशालाई व्यविाजयक तथा आधजुनजककरण र्नगको लार्ी र्त आजथगक वषग जभत्र १२ वटा कृजष फमग/कृषक 

िमहुहरु दताग तथा २५ वटा कृजष फमग/कृषक िमहुहरु नजवकरण र्ररएको छ । 

 

 

 



 

पशु  

• जिजदङ्वावािी कृषकहरुलाई पश ु स्वास््य व्यवस्थापनका लार्ी औषजध खरीद र्री जवतरण र्ररएको छ । 

यिबाट कररब १५०० िना कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभाजन्वत भई कररव ५००० पशहुरुको स्वास््यमा िधुार भएको 

अपेक्षा र्ररएको छ । 

• यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गतका िातै वटा वडामा िञ्चालनमा रहकेो डेरी तथा फे्रिहाउिमा जडजफ्रि, जडजिटल 

तराि,ु क्यान, डेजक्च व्यवस्थापन र्नग उद्योर् व्यविाय प्रवद्धगन कायगक्रम अन्तर्गत ५० % अनदुानमा डेरी र फे्रि 

हाउिलाई िम्मा रु. ९,००,०००/- लाख अनदुान उपलब्ध र्राइएको छ । ििबाट ६ वटा डेरी र ५ वटा 

फे्रिहाउि िँर् लार्त िाझदेारी र्री कायगक्रम िंचालन र्ररएको छ ।   

• पशपुालक कृषकहरुको आय आिगनमा िधुार र्नग उन्नत िातको पश ुल्याइ नश्लिधुार र्नग रु. ७,००,०००/- 

लाख जवजनयोिन र्रर िातैवटा वडामा बणगशकंर तथा उन्नत िातको पश ुखररद र्रर जवतरण कायगक्रम िञ्चालन 

भइरेको छ । 

• यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गतका कालीखोला, िरुुजम्खम लर्ायत उच्च जहमाली के्षत्रमा िुलािुला खकग  भएकोले 

चौरीपालन व्यविायलाई प्रवद्वगन र्री उन र छुपी उत्पादन तफग  राजष्रय स्तरमा व्याविाजयकता अजभवजृद्व र्नग 

िङ्घीर् िशिि अनुिानको रुपमा प्राप्त भएको िागि िाझेिािीमा दधु जमिन कायगक्रम अन्तर्गत जिजदङ्वा 

र्ाउँपाजलका के्षत्र जभत्रका िम्पूणग चौरी कृषकहरुलाई नश्लिधुार, र्ोििधुार, औषजध व्यवस्थापन र्नगको लार्ी 

५०% लार्त िाझदेारीमा रु. १९,९४,०००/- अनदुान उपलब्ध र्राएको छ ।  

• बंर्रु तथा बाख्रा जवकाि कायगक्रमको लार्ी जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका वडा नं. ४, ५ र ६ मा जबर खररद, औषजध 

खररद, खोर जनमागण, खोर िुधार र अन्य उपकरण खररद र्नग ५०% लार्त िाझदेारीमा रु. २३,००,०००/-  

अनदुान उपलब्ध र्राई कायगक्रम िञ्चालन र्ररएको छ । 

• चाल ु आ.व. २०७८/०७९ मा िषे्ठ मिान्त िम्मको त्याङ्क अनिुार २३ वटा पशपुंक्षी व्यविायमलुक 

फमग/िमहूहरु नयाँ दताग भएका छन ्। 

पर्िटन 

• पयगटनका िम्भावनाहरुलाई यथािम्भव खोि, अनिुन्धान, िंरक्षण तथा िम्बद्धगन र्नग िाथै धाजमगक स्थलहरुको 

स्तोन्नती तथा िम्बद्धगन र्री जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकालाई धाजमगक र पयगटकीय हबको रुपमा जवकाि र्नग जिजदङ्वा 

धाम िधुार, माङ्जहम मजन्दर, चमरेेर्फुा, तावानार्ी जतम्बङु पोखरी पदमार्ग जड.जप.आर. कायग िम्पन्न भएको छ 

। 

• चाल ुआ.व. २०७८/०७९ मा हुजचले ओडार दजेख िंिोक डाँडा िम्म, िाजबक िादवेा ५ दजेख िवुाखोला, 

जपपले डाँडा दजेख एक्लेबाि तथा िादवेा फािेबङु पयगटकीय पदमार्ग जनमागण भएको छ । 

उद्योग: 

• यि र्ाउँपाजलकाको वडा नं. ५ मा रहकेो कुटानी जपिानी जमल खररद तथा घर व्यवस्थापनको लार्ी 

३,३२,०००/- जबजनयोिन र्री कायगक्रम िम्पन्न भइिकेको छ । 



 

• शितग अनदुान अन्तर्गत र्ररबी जनवारणका लाजर् लघ ु उद्यम जवकाि कायगक्रम अन्तर्गत चाल ु आ.व. 

२०७८/०७९ मा वडा नं. ६ र वडा नं. ७ मा जबजभन्न  िीप जवकाि कायगक्रम िञ्चालन भइरहकेो छ ।  

(ख) िामासजक िेत्र 

सशिाुः- 

• आ.व. २०७८/०७९ मा यि र्ाउँपाजलकाको िबै वडामा र्णक जनयजुक्त र्री घरधरुी िवके्षण र्री जिजदङ्वा 

र्ाउँपाजलकाको िाक्षरता प्रजतशत जनधागरण र्री यि र्ाउँपाजलकालाई िाक्षर र्ाउँपाजलका घोषणा र्ररएको छ । 

• यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गत रहकेो िामदुाजयक जबद्यालयहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता जवकािको लार्ी जवद्यालय 

व्यवस्थापन िजमजत अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकहरुलाई २ जदने अजभमजुखकरण कायगक्रम िञ्चालन र्री 

जवद्यालयको व्यवस्थापन िधुार र्नग आवश्यक प्राजवजधक र प्रशािजनक िहयोर् प्रदान र्ररएको छ । 

• जवद्यालयहरुमा प्रशािजनक कायगमा िचूना प्रजवजधको अजधकतम प्रयोर् र्री जशक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुलाई 

र्ाउँपाजलका धाईरहनपुने झन्झटबाट मकु्त र्नग जवजभन्न प्रजवजध िँर् िम्बजन्धत कार्ि रजहत प्रणाजल जवकाि र्री 

िञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

•  यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गत रहकेो माध्यजमक जबद्यालयहरुमा यि र्ाउँपाजलकाले र्रै िरकारी िंस्था एच.जप.एफ. 

िंर् ४०% प्रजतशत लार्त िाझदेारी र्री ६ कोिे र ८ कोिे भवन जनमागण र्ने कायगक्रम अनिुार २ वटा 

जबद्यालयमा भवन जनमागण कायग िम्पन्न भइिकेको छ भने २ वटा जवद्यालयमा भवन जनमागण कायग अजन्तम चरणमा 

परु्केो छ । 

• जवद्यालयमा शजैक्षक र्णुस्तर िजृद्दकरणको लाजर् जवजभन्न िमयमा जवद्यालय व्यवस्थापन िजमजत अध्यक्ष र  

प्रधानाध्यापक िँर् बैिक, जवद्यालय अनरु्मन र पषृ्ठपोषण प्रदान र्रर शजैक्षक िधुारमा प्रयाि र्ररएको छ । 

• त्यिै र्री जशक्षालाई िमदुायस्तर िम्म नै पयुागउनको लाजर् र्त आ.ब. २०७७/०७८ मा प्रदान र्ररएको १९ िना 

बा.जब.के. अनदुानलाई जनरन्तरता जदएको र यिबाट िमदुाय स्तर िम्म नै जशक्षाको पहुचँ अजभबजृद्द भएको 

जवश्वाि जलएको छु । 

• जवद्यालयमा भनाग भएका कक्षा १ दजेख ८ िम्मका िबै छात्राहरु तथा दजलत जवद्याथीहरुलाई र कक्षा १ दजेख १० 

िम्मका छात्राहरुलाई छात्रवजृत जवतरण र्नगको लाजर् िंबजन्धत जवद्यालयको खातामा पैिा जनकािा र्ररएको छ 

।  

• आधारभतू तह (कक्षा – ८) को बाजषगक परीक्षालाई मयागजदत र ब्यबजस्थत तररकाले िंचालन र्री प्रमाण पत्र तथा 

ग्रेड जिट जवतरण र्ररने क्रममा रहकेो छ । 

• स्थानीय स्तरको भाषालाई प्रोत्िाहन र्नग आसनपान भार्ा पढाइरहन ुभएका जशक्षकहरुको प्रोत्िाहन स्वरुप 

अनदुान व्यवस्थापन र्राइएको छ । 

• जशक्षा क्षेत्रमा जबजनयोिन र्ररएकोको िशतग तथा िमाजनकरण अनदुानको बिटेलाई कसन्टन्जेन्िी कट्टी नगिी 

कायागन्वयन र्ररएको छ । 

• जवद्यालय शजैक्षक र्णुस्तर िदृृजढकरण कायगक्रम अन्तर्गत यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गतको जिंहशे्वरी मा.जवमा 

कम्प्यटुर ल्याव, बाल कल्याण मा.जव.मा िाइन्ि ल्याव र भञ्ज्याङ मा.जव.मा लाइब्रेररको लार्ी िचूना प्रकाशन 

र्री िम्झौताको प्रकृया अर्ाजड बढाइएको छ । 



 

• िशतग अनदुान रकमबाट यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गत रहकेो िामदुाजयक जवद्यालयका छात्राहरुलाई जन:शलु्क 

िेजनटरी प्याड जवतरण र्ररएको छ । 

स्वास््र्ुः- 

• जवश्वव्यापीरुपमा फैजलएको कोरोना भाइरिको नयाँ भरेरयन्ट िजहतको प्रकोपको कारण यि र्ाउँपाजलका पजन 

अछुतो रहन िकेन । यि र्ाउँपाजलकामा िाउन १ र्ते दखेी हाल िम्ममा िम्मा १८६ िना िंक्रजमत हुन ुभएको 

छ । ििमध्ये १८६ िना जनको हुन ुभएको छ भने १ िना ज्यान र्एको छ । 

• कोरोना प्रकोप रोकथाम तथा जनयन्त्रण िम्बन्धमा जवजशजिकृत कामकािहरु - एजन्टिने टेस्ट र्ने, कन्ट्याक्ट 

रेजिङ र्ने, होम आइिोलेिन जकट जवतरण र्ने, िचूना प्रवाह र्ने, ररपोजटगङ र्ने, औषजध लर्ायतको िामाग्री 

खररद र्ने, व्यवस्थापन र्ने र्री स्वास््य िंयोिकको नेततृ्वमा स्वास््य उप िंयोिक, अ.ह.ेव., ल्याव 

अजिस्टेन्ट, अ.न.जम. र का.ि. २ िनाको दरबन्दी रहने र्री कोसभड कन्रोि रुमको स्थापना र्री िंचालनमा 

ल्याइएको छ । हाल कोरोना प्रकोप कम भएकोले कोजभड कन्रोल रुम बन्द र्ररएको छ । 

• कोरोना िंक्रजमत प्रत्येक ब्यजक्तलाई होम आइिोलिनमा बिेर पोजषलो खानेकुरा खाई रोर् प्रजतरोधात्मक शजक्त 

बजृद्द र्नगको लाजर् पोषण खचग बापत प्रजत ब्यजक्त रु. ५,०००।– उपलब्ध र्राउने जनणगय बमोजिम २०७८ िाउन 

१ र्ते दजेख हाल िम्ममा ८३ िना िंक्रजमत ब्यजक्तलाई िम्मा रु. ४,१५,०००।- जवतरण र्ररएको छ । थप 

िंक्रजमत १०३ िनालाई पोषण खचग बापतको रकम उपलब्ध र्राउन बाँकी रहकेो छ । 

• कोरोना िंक्रजमत प्रत्येक व्यजक्तलाई होम आइिोलेिन जकट माफग त मास्क, स्याजनटाइिर, फस्ट लाईनको औषजध 

(जभटाजमन जब, जि, जड, एजन्टबायोजटक, जिटामोल, प्यान्टप, जिजटिडे आजद), अजक्िजमटर लर्ायतका 

िामाग्रीहरु जवतरण र्ररएको छ ।  

• राजष्रय खोप कायगक्रम अन्तर्गत यि र्ाउँपाजलकामा आ.व. २०७८/०७९ मा १५८ िना बालबाजलकाले खोप 

प्राप्त र्रेका छन,् ििमध्ये १६२ िना बालबाजलकाले पणुग खोप प्राप्त र्ररिकेका छन ्।  

• यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गतका प्रत्येक वडाहरुमा ३५ वटा खोप केन्र माफग त िासररर् सभटासमन ए कायगक्रम 

अन्तर्गत २०७८ काजतगक ६-७ र २०७९ बैशाख ६-७ र्री दईु पटक िंचाजलन कायगक्रममा ६ मजहना दजेख ११ 

मजहना िम्मको २३२ िना तथा १ वषग दजेख ५ वषग िम्मको १४२७ िना र्री िम्मा १६५९ िना 

बालबाजलकालाई जभटाजमन ए को क्याप्िलु खवुाइएको छ । िाथै िोही अजभयानमा बालबाजलकालाई िकुाको 

औषजध पजन खवुाइएको छ ।  

• यि र्ाउँपाजलकाको िव ैवडाको कुल २७ वटा केन्रवाट र्ाउँघर जक्लजनक माफग त ३९८५ िना िेवाग्राहीले िेवा 

प्राप्त र्नुग भएको छ । 

• स्वास््य चौकीको भौजतक पवूागधार िधुार अन्तर्गत िाब्लाख ु स्वास््य चौकी ममगत िंभार र्ररएको छ । 

िरुुमजखममा नयाँ भवन जनमागण भइ िञ्चालनमा आएको छ । िामदुायीक स्वास््य इकाई, िाब्लाखकुो भवन 

जनमागण कायग अजन्तम चरणमा परु्केो छ ।  

• र्ाउँपाजलकामा कायगरत मजहला स्वास््य स्वयंिेजवकाहरुलाई पोिाक भत्ता भकु्तानी र्ररएको छ । यातायात खचग 

उपलब्ध र्राउन ुबाकी रहकेो छ । 

• बजथगङ िेन्टरमा नै ितु्केरी र्राउने अजभयान अन्तर्गत िाब्लाखमुा २३ िना र आङखोपमा १९ िना र्री िम्मा 

४२ िना र्भगवती मजहलाले बजथगङ िेन्टरमा ितु्केरी र्राउन ुभएको छ । 



 

• यि र्ाउँपाजलका जस्थत १-७ वडाका १३० िना र्भगवती मजहलाहरुको स्वास््य अवस्था िाँच र्नग िंबजन्धत 

वडाको स्वास््य चौकीमा नै र्ई Rural Ultra Sono Graphy (RUSG)  कार्िक्रम िम्पन्न र्ररएको छ 

।  

• नेपाल िरकारले जनशलु्क रुपमा प्रदान र्रेको ३५ प्रकारका औषजधहरुलाई बाहै्र मजहना चौजविै घन्टा जनशलु्क 

रुपमा उपलब्ध र्नग आबश्यक प्रवन्ध र्ररएको छ । 

• र्ाउँपाजलकामा कोजह पजन नार्ररकहरु अकालमा ज्यान र्मुाउने अवस्था हुन नजदन एम्बलेुन्ि िेवा िंचालनमा 

ल्याइएको छ । उक्त एम्बुलेन्ि िेवा बापत को २०७८ िाउन १ र्ते दजेख २०७९ अिार ९ र्ते िम्ममा १४३ 

िना माजनिहरुले िेवा जलन ुभएको र उक्त िेवा बापत िम्मा ७,७२,३५० रकम रािश्व िंकलन र्ररएको छ । ६० 

वषग भन्दा माजथका नार्ररकहरु तथा वपेत्ता तथा शजहद पररवार र ितु्केरी मजहला, कोरोना िंक्रजमत व्यजक्तलाई 

छुटको प्रदान र्ने जनजत अनरुुप िम्मा ६३,०००/- रकम छुट प्रदान र्ररएको छ । 

• िाव्लाख ुस्वास््य चौकीमा ल्याव िेवा िंचालनको लाजर् एक िना ल्याव अजिस्टेन्ट करारमा जनयजुक्त र्री 

ल्याव िेवा िंचालनमा ल्याइएको छ । 

• यि र्ाउँपाजलकाको नार्ररकहरुले यि आ.व.मा कोरोना प्रकोपको रोकथामको लाजर् कोजभजशल्ड पजहलो खोप 

६ िना, दोस्रो खोप १५ िना, एस्रािजेनका पजहलो खोप ४५४ िना, दोस्रो खोप ६२१ िना बसु्टर डोि ३३४६ 

िना, मोडनाग पजहलो खोप १३१९ िना, दोस्रो खोप ९५८ िना, ि.ेई. पजहलो खोप ४०१ िना, भरेोजिल पजहलो 

खोप ६६ िना, दोस्रो खोप १७८ िनाले र्रर िम्मा ७३५४ िनाले लर्ाएका छन ् । ििमध्ये १८ बषग भन्दा 

माजथको ५०७७ िना र १२ दजेख १७ बषगको २२७७ िना नार्ररकलाई कोरोना जबरुद्धको खोप लर्ाइिकेको छ 

। 

खानेपानीुः- 

• र्ाउँपाजलकाको िकु्खाग्रस्त िाब्लाख,ु आङ्खोप र जलम्बजुदनको जवजभन्न स्थानमा खानेपानीको िूलो 

िङकटलाई िमाधान र्नग बहृत खानेपानी आयोिना र हुडुले खानेपानी आयोिनालाई एजककृतरुपमा िेक्का 

आव्हान र्रर कायगन्वयनको चरणमा रहकेो छ । यि कायगक्रमबाट िाब्लाख,ु आङ्खोप र जलम्बजुदनको जवजभन्न 

स्थानमा खानेपानी िमस्या िमाधान हुने अपेक्षा र्ररएको छ । 

• जवजभन्न िमयमा िडक जनमागण, पजहरो िस्ता कारणले क्षजत भएको खानेपानी आयोिनाको पाइप खररदको 

लाजर् रु. ७,५०,०००/- रकम जबजनयोिन र्ररएकोमा िेक्का प्रकृयाद्वारा उक्त योिना कायगन्वयनको चरणमा 

रहकेो छ । यिबाट १६००० जमटर जवजभन्न िाइिको पाईप खररद हुनेछ । 

• यि र्ाउँपाजलका वडा नं.४, िाब्लाखकुो िुख्खा के्षत्रमा जिचाई तथा खानेपानीको लाजर् काबेली खोला दजेख 

माजदबङु टावरडाँडा िम्म जलजटटङ आयोिनाको जडजपआर िम्पन्न भई िेक्का माफग त योिना कायगन्वयनको 

चरणमा रहकेो छ । यो आयोिनाको लार्ी जवषेश अनदुान १,२०,००,०००/- रकम उपलब्ध भएको छ । 

• आ.व. ७८/०७९ मा यि र्ाउँपाजलका जभत्र ३ वटा खानेपानी ट्याङ्की जनमागण तथा ममगत र्ररएको छ । जतन 

वटा वडामा पाईप खररदको प्रकृया उपभोक्ता िजमजत माफग त अर्ाडी बढाइएको छ । 

खेिकुिुः- 

• यि र्ाउँपाजलकाका यवुा खलेाडीहरुको प्रजतभा प्रस्फुटन र्नग खलेकुद के्षत्रलाई प्राथजमकतामा राजखएको छ । 

फुङजलङ नर्रपाजलकाले िंचालन र्रेको मयेरकप अन्तरपाजलकास्तरीय भजलबल प्रजतयोजर्ता र जिररिङ्घा 



 

र्ाउँपाजलकामा िञ्चालन भएको परुुष भजलबल प्रजतयोजर्तामा प्रथम स्थान हाजिल र्रेको छ, त्यिै र्री 

पाजथभरा याङवरक र्ाउँपाजलका, थेचम्बलेु िंचालन र्रेको परुुष भजलबल प्रजतयोजर्तामा सििीर् स्थान हाजिल 

र्रेको छ । 

• खलेमदैान जबस्तार तथा स्तरोन्नती र्नग फािेबङु खेलमदैान जवस्तार ५,००,०००/-, िाब्लाख ुखेलमदैान जवस्तार 

३,००,०००/-, ििोदा आ.जव. पवुागधार जनमागण तथा खेलमदैान जवस्तार ३,००,०००/-, जिंहदवेी आ.जव. 

खलेमदैान जनमागण १,५०,०००/- रकम जबजनयोिन कायग िम्पन्न हुने चरणमा रहकेो छ । 

 

िैंसगक िमानिा िथा िामासजक िमावेसशकिणुः- 

• र्ाउँपाजलकाबाट प्रवाह हुने हरेक िेवा िजुवधामा मजहला, बालबाजलका, फरक क्षमता भएका, ज्येष्ठ 

नार्ररकहरुलाई जवशेष प्राथजमकता जदइएको छ । 

• मजहलाहरुको िशजक्तकरणको लाजर् र्ाउँपाजलकाबाट रु. १५,००,०००/- जबजनयोिन र्री जवजभन्न कायगक्रमहरु 

िञ्चालन हुने क्रममा रहकेो छ । 

(ग) पूवािधाि िेत्र 

िडक िथा पुि 

• चाल ुआ.ब. मा १०६ वटा योिना/कायगक्रमहरुको िंझौता भई कायग भइरहकेो अवस्था छ ििमध्ये १७.३ जकजम 

नयाँ र्याक खोजलइिकेको छ भने २५.८५ जकजम िडकको स्तरनोन्ती भएको छ ।  

• पाँचथरको याङवरक र्ाउँपाजलका र जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको जिमाना काजतगके दखेी िाल्बोटे माजदबुङ 

जलम्बजुदन हुदं ै महेलेे िम्म िडक िंिालले िोड्नको लाजर् कासत्तके िाल्बोटे कटुवाि डाँडा मासिबुङ 

सिम्बुसिन मेहिे िडक सवस्िाि आयोिना िेक्का माफग त िञ्चलान भईरहकेो छ । उक्त क्षेत्रमा रहकेा कररब 

१५०० नार्ररकहरुले प्रत्यक्षरुपमा फाइदा जलन िक्नेछन ्। महेलेे, जलम्बजुदन, िाब्लाखकुो तल्लो बेल्टमा रहकेा 

नार्ररकहरु थपुग, र्णशेचोक िस्ता ब्यापाररक स्थल आवतिावत र्नग तथा िदरमकुाम फुङजलङमा िरकारी 

कामकािमा आवतिावत र्नग तथा झापा, जबराटनर्र िान यो मार्ग िाजवकको महेलेे जलम्बजुदन भञ्ज्याङ 

िीवनडाँडा काजतगके भन्दा १० जक.जम. (दइु घन्टा) जछटो हुनेछ । यो योिनाले उक्त के्षत्रका नार्ररकहरुको कृजष 

िन्य उत्पादन अलैंजच, अजम्लिो, अदवुा, दन्त े ओखर, धान, मकै, कोदो लाई बिाररकरण र्री आजथगक 

िीवनस्तर उकास्न िमेत मद्दत पगु्ने अपेक्षा र्ररएको छ । 

• जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको प्रमखु पयगटकीय स्थल जतम्बङुपोखरीको पयगटन प्रवद्वगन र्नग मजटटार जमजचम श्यामटार 

हुदँ ै जतम्बङुपोखरी िोड्ने िडक पजहलो िेक्का माफग त ३.०२ जक.जम. स्तरोन्नजत तथा दोस्रो िेक्का माफग त 

चावाखोलमा किव े जनमागण तथा ३०० जमटर बाटो स्तरोन्नती भएको छ । जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको प्रमखु 

पयगटकीय र्न्तब्य तथा नेपालकै १०० पयगटकीय र्न्तब्य मध्ये एक रहकेो जतम्बङु पोखरी िोड्ने यो िडक मार्ग 

आजथगक, िामाजिक तथा पयगटकीय दृजिकोणले अत्यन्तै महत्वपुणुग रहकेो छ । यो िडकमार्गको जनमागण पिात 

बषनेी कजम्तमा ५००० िना पयगटकहरुको आवार्मन हुने अनमुान रहकेो छ । ििबाट यि के्षत्रमा कजम्तमा ५०० 

िना ब्यजक्तहरुले प्रत्यक्ष रोिर्ारी पाउनकुो िाथै होटल ब्यबिाय माफग त आजथगक िामाजिक िीवनस्तर पजन 

उजस्कने िंभावना रहकेो छ । 



 

• र्ाउँपाजलकाले जनमागण र्ने िडकको र्णुस्तर कायम र्नग नयाँ जनमागण र्ररने िडकहरु कजम्तमा पाँच जमटरको 

चौडाइको हुन ुपने, ििमध्ये कररव १ जमटरको भार्मा नाली अजनवायग रुपमा खन्न ुपने नीजत अनरुुप धेरै ििो 

िडकहरुमा िो नीजत कायागन्वय र्नग िजकएको भएता पजन केही केही आयोिनाहरुमा भौर्ोजलक जवकटताको 

कारण नाली खन्न िजकएको छैन । िडक जनमागण पिात नाली खन्ने कायगमा र्ररएको अजनवायगताले 

र्ाउँपाजलकाले जनमागण र्रेको िडकको िरूक्षा, जदर्ोपना कायम र्नग मद्दत पगु्ने जवश्वाि जलइएको छ । 

 

सिंचाई 

• िंघीय िरकारबाट प्राप्त जवशेष अनदुान रु. १,२०,००,०००/-  प्राप्त भएकोमा र्ाउँपाजलकाको िकु्खाग्रस्त के्षत्र 

िाजवक िाब्लाख ु१,२ र ३ मा काबेली खोलाबाट सिसटटङ प्रसवसधको प्रयोर् र्री खानेपानी तथा जिँचाईको 

पहुचँ स्थापनाको लार्ी िेक्का माफग त योिना कायगन्वयनको चरणमा रहकेो छ ।  

भवन िथा शहिी सवकाि 

• नार्ररकहरुले िबै भन्दा नजिकको िरकारको रुपमा पहुचँ स्थापना र्ने उद्दशे्यका िाथ र्त आ.ब. मा "वडा 

कायागलयको प्रशािजनक भवनको जडिाइनमा एकरुपता ल्याई कजम्तमा जतन ओटा वडाको प्रशािजनक भवन 

जनमागण कायग शरुु र्ररने" नीजत अनरुुप र्ाउँ कायगपाजलकाको बैिक िंख्या ७९-०७-२०७७।७८ जमजत 

२०७७।०९।२९ र्तेको बैिकले वडा कायागलयको प्रशािजनक भवनको जडिाइन जस्वकृत र्री वडा भवनहरु 

जनमागणको प्रकृया अर्ाजड बढाइएको छ । 

• र्ाउँपाजलकाद्वारा र्त आ.ब. मा जतन ओटा वडाको प्रशािजनक भवन जनमागणको लाजर् बिटे (क्रमार्त) 

जबजनयोिन र्ररएकोमा उक्त बिटेमा जि.ि.ि. ताप्लेिङुद्वारा प्राप्त हुने अनदुान रु. ४० लाख िमेत िमाबेश 

भएको छ । 

• वडा नं. ५ जलम्बजुदनको हकमा रु. १,६६,३९,८९७।१० को िेक्का आब्हान र्ररएकोमा "बंर्लामखुी 

कन्िर्क्िन, पाँचथर" ले रु. ९२,३५,४२४.२५ मा जनमागण र्नग कबोल र्री जनमागण अजन्तम चरणमा परु्केो छ । 

• वडा नं. २ िादवेाको हकमा रु. १,७२,७७,०९१।७६ को िेक्का आब्हान र्ररएकोमा "पिुा एन्ड आर डी 

कन्स्रक्शन, पाँचथर" ले रु. ९७,३१,३९५. १७।- मा जनमागण र्नग कबोल र्री जनमागण कायग भइरहकेो छ ।  

• वडा नं. ७ िरुुजम्खमको हकमा रु. १,८९,९९,६८४।६६ को िेक्का आब्हान र्ररएकोमा "मानभारा जनमागण िेवा 

प्रा.जल., ताप्लेिङु" ले रु. १,०५,४२,६०१.३५।-  मा जनमागण र्नग कबोल र्री िम्झौता भई जनमागण कायग भइरहकेो 

छ ।  

• र्ाउँपाजलकाको प्रशािजनक भवन जनमागण िम्बन्धमा िानकारी र्राउन ु पदाग दःुखका िाथ भन्न ु पछग, िग्र्ा 

खोिजवन िजमजतको जिफाररि तथा र्ाउँपाजलकाको जनणगय बमोजिम जनशलु्क िग्र्ा उपलब्ध र्राउने 

िग्र्ादाताले र्ाउँपाजलका भञ्ज्याङमा िारी िकेपजछ बोजल फेररएकोले िग्र्ा जववादको कारण र्ाउँपाजलकाको 

प्रशािजनक भवन जनमागण हुन िकेको छैन । 

 

(घ) वािाविण िथा सवपि व्र्वस्थापन िेत्र 

• यि र्ाउँपाजलकाका नार्ररकहरुलाई बाढी, पजहरो िस्ता प्राकृजतक जवपदबाट जिजिगत पररजस्थजतको 

ब्यवस्थापनको लाजर् तार िाली खररद र्री प्रत्येक वडामा जवतरण र्ररएको छ ।  



 

• र्ाउँपाजलकाका नार्ररकहरु मध्ये खोलाले बर्ाएर, बाढी पजहरोमा परेर, आर्लार्ी लर्ायतका प्राकृजतक 

जवपजत्तले भएको मतृ्यकुो हकमा र्ाउँपाजलकाले जनयामानिुार १ िना नार्ररकहरुलाई रु. ५०,०००।– उपलब्ध 

र्राइएको छ ।  

• बाढी, पजहरो, आर्लार्ी िस्ता प्राकृजतक प्रकोपबाट घरबार जबजहन भएका यि र्ाउँपाजलका जस्थत जबजभन्न ११ 

िना नार्ररकहरुलाई जनयामानुिार राहत उपलब्ध र्राइएको छ । 

• यि र्ाउँपाजलकाका नार्ररक जवजभन्न दघुगटना परर अपाङ्र् भएका ३ िना नार्ररकलाई जनयामानिुार राहत 

उपलब्ध र्राइएको छ । 

 

(ङ) िंस्थागि सवकाि िेवा प्रवाह ि िुशािन 

• र्ाउँपाजलकाका कमगचारीहरुको िीप, दक्षता, क्षमता तथा अनभुवमा जवकाि र्द ै प्रभावकारी कायगिम्पादन 

र्राउन आवश्यक केही ताजलम, र्ोष्ठीको अविर प्रदान र्ररएको छ । 

• स्थानीय िरकारका रुपमा स्थाजपत र्ाउँपाजलकाको कायगबोझ र िेवाप्रवाहको जवजशिता र जवजवजधकरणलाई 

मध्यनिर र्री कमगचारीलाई आटनो कायगप्रजत पणुग पररचालन र्री िेवाप्रवाहलाई चसु्त र जमतव्ययी बनाउन 

कायगिम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहनको भत्ता जदने नीजत जलइएको भएता पजन नेपाल िरकारले रािपत्रमा िचूना 

प्रकाशन र्री िबै प्रकारका भत्ताहरु जवतरण र्नग नजमल्ने भएकोले उक्त कायगक्रमलाई र्त आ.ब. मा स्थजर्त 

र्ररएको छ । 

• र्ाउँपाजलकाको शाखार्त िञ्चार प्रणालीलाई रुतता कायम र्नग इन्टरकम िेवाको िञ्चालन र्ररएको छ । 

• जिजदङ्वाबािीको लाजर् जवद्यतु आपजुतगको िमस्यालाई मध्यनिर र्द ै बैकजल्पक उिागको व्यवस्था र्नग १ नं. 

प्रदशे िरकार िँर् घिेिु िौर्ि उजाि उपकिण अनुिान िर्ि को सवपन्न वगि िसिि िौर्ि उजाि उज्र्ािो 

कार्िक्रम अन्िगिि जनवदेन र्री यि र्ाउँपाजलकाको िातै वटा वडामा िोलार प्यानल िेट वडा कायागलयबाट 

जवतरण र्ररयो । 

• आ.व. २०७७/०७८ को नीजतर्त तथा अिलु उपर र्नुग  पन ेर्री कायम भएको कुल बेरुि ुरु. ३,५१,७४०००।– 

मध्ये रु. ३,३८,५४,०७९ बेरुि ुिंपररक्षण र्री लर्तकट्टा िमते भएको र र्ाउँपाजलका स्थापना भएदजेख आ.व. 

२०७६/०७७ िम्म नीजतर्त तथा अिलु उपर र्नुग  पन ेर्री कायम भएको कुल बेरुि ुरकम रु. ४,४९,२७,०००/- 

मध्ये रु. ३,९४,७०,९८६ बेरुिकुो िंपररक्षण भएको छ । 

 

(च) अन्र् 

•  आ.व. २०७८/०७९ मा न्याजयक िजमजतमा परेका ४ वटा उिरुी मध्ये एउटाको जमलापत्र भएको छ । त्यिै र्री 

१ ओटाको म्याद र्जु्रेर मदु्दा जढिजमि भएको छ भने २ वटा उिरुी मलेजमलापको प्रकृयामा रहकेो छ । 

• र्ाउँपाजलकाको आजथगक अवस्था कमिोर भएका क्यान्िर, मरृ्ौला जपजडत िस्ता ५ िना दीघगरोर्ीहरुलाई रु. 

२,१०,०००।– आजथगक िहयोर् उपलब्ध र्राइएको छ । यि कायगक्रमको लाजर् कायगजवजध नै तिुगमा र्री िहयोर् 

र्ने मापदण्ड तिुगमा र्री जनरन्तरता प्रदान र्ने लक्ष्य जलइएको छ । 



 

• िामाजिक िरूक्षा कायगक्रम तफग  यि र्ाउँपाजलका जस्थत िम्पणुग लाभग्राहीहरुलाई बैंजकङ िेवा माफग त िामाजिक 

िरूक्षा भत्ता जवतरण र्नग लजक्ष्म बैंक जलजमटेडको िहकायगमा प्रत्येक वडाको टोलटोलमा र्ई लाभग्राहीको बैंक 

खाता खोली िामासजक ििूिा भत्ता बैंकबाट जवतरण र्नग शरुु र्ररएको छ । तथापी टाढा-टाढाको 

लाभग्राहीहरुले भौर्ोजलक जवकाटताको कारण आफैं  बैंकिम्म आएर भत्ता प्राप्त र्ने िम्बन्धमा केही र्नुािोहरु 

पजन प्राप्त भएको छ । 

• पजञ्िकरण िम्बजन्ध परूानो १२०९९ अजभलेखलाई िटटवेयरमा इन्री र्री सडसजटिाइज्ड र्ररिकेको डाटा 

शजुद्दकरण कायगभइरहकेो छ । यिबाट ब्यजक्तर्त घटना दतागका परुाना अजभलेखहरु जडजिटल्ली िरुजक्षत रहने 

तथा घटना दतागका अजभलेख तथा प्रमाणपत्रहरु हराएमा, च्याजतएमा, जभिरे, िलेर नि भएमा िहि रुपमा नै 

अजभलेख भट्ेन िजकने, िारी र्नग िजकने, रुि ुर्नग िजकने जवश्वाि जलइएको छ ।  

• र्ाउँपाजलका जभत्रका िव ै वडा कायागलयबाट अनलाइनमा आधाररत ब्यजक्तर्त घटना दताग र्नग िम्बजन्ध 

िरोकारवालाहरुलाई र्ाउँपाजलकामा अजभमजुखकरण कायगक्रम िंचालन र्री अनिाइनमा आधारिि 

ब्र्सिगि घटना ििाि भईरहकेो छ । 

• र्त आ.ब. २०७८।०७९ मा प्रधानमन्त्री िोजगाि कार्िक्रम अन्तर्गत प्राप्त कुल रु. ८३,००,०००/– बिटेले 

१४१ िना बेरोिर्ार ब्यजक्तहरुलाई दजैनक रु. ५७७ को दरले १०० जदन बराबरको रोिर्ारी प्रदान र्नगको लाजर् 

१९ वटा आयोिनाहरु िंचालन र्ररएको छ । यि कायगक्रमबाट र्ाउँपाजलकाको िोत अभावको कारण ममगत 

र्नग निजकएको स्थानीय िडक, र्ोरेटो, घोडेटोहरु ममगत िंभार हुनकुो िाथै पवूागधार जवकाि जनमागण तथा ममगत 

िंभारमा मजहला जददी बजहनीहरु पजन प्रत्यक्षरुपमा िंलग्न भई आजथगक उपािगन र्रेका छन ्। र्ररब तथा िोजखममा 

रहकेो जवपन्न िमदुाय र जिमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्नकुो िाथै स्थानीय िमदुायमा िामाजिक र आजथगक 

उन्नजतमा प्रत्यक्ष िहयोर् परु्केो जवश्वाि जलइएको छ । 

आ.व. २०७८/०७९ को हाि िम्मको सबत्तीर् प्रगसि प्रसिवेिन 

आ.व. २०७८/०७९ मा ३० लाख आन्तररक रािश्व उि्ने अनमुान र्ररएकोमा हाल िम्ममा रु. २४ लाख ५ हिार 

२७४.५१ पैिा आन्तररक रािश्व िंकलन र्नग िफल भइएको छ िनु अनमुान भन्दा १९.८३ % घजट रहकेो छ । 

• रािश्व बाँडफाँड अन्तर्गत नेपाल िरकारबाट रु. ६ करोड ४ लाख हिार ३० हिार प्राप्त हुन ुपनेमा हालिम्ममा 

४ करोड ७० लाख ७९ हिार १४३.०२ मात्र प्राप्त भएको छ । त्यिै र्री प्रदशे िरकारबाट िवारी कर 

बाँडफाँडबाट २४ लाख ६१ हिार प्राप्त हुन ुपनेमा १६ लाख ८५ हिार ८५३.९८ प्राप्त भएको छ । 

• िङ् घीय िरकारबाट प्राप्त िशतग अनदुान  रु. १७ करोड ५० लाख ११ हिार ५४० मध्ये रु ८ करोड २५ हिार 

७५३ अथागत ४५.७२%  खचग भईिकेको छ । बाकी रकम जनकािा हुन बाँकी रहकेो छ । 

• िंघीय िरकार िमपरुक अनदुान रु. १ करोड २५ लाख मध्ये रु १३ लाख ७६ हिार ७१२ अथागत १०.७७%  

खचग भएको छ । १ नं. प्रदशे िरकारबाट प्राप्त िमपरुक अनदुान रु. १ करोड यातायात पवुागधार अन्तर्गत दईु वटा 

योिनामा रु. ५० लाख, ५० लाख प्राप्त भई कायगक्रम िञ्चालन भइरहकेो छ । 

• िंघीय िरकार जवषशे अनदुान रु १ करोड २० लाख प्राप्त भई कायगक्रम िञ्चालन भई रहकेो छ । 

• यि र्ाउँपाजलकाले आ.व. २०७८/०७९ मा जबजनयोिन र्रेको रु. २२ करोड १७ लाख ४५ हिार  ४९ मध्ये रु. 

७ करोड ४१ लाख ८२ हिार ४८७  रुपैयाँ २४ पैिा अथागत ३३.४५ %  खचग भएको छ । ििमध्ये पुंजिर्त 

प्रकृजतको योिना कायगक्रम अन्तर्गत ११ करोड ७० लाख ४१ हिार मध्ये ३ करोड ६३ लाख १३ हिार १३४ 



 

र ८ पैिा अथागत ३१.०१ % खचग भएको छ । त्यिै र्री चाल ुतफग  प्रशािजनक खचग र चाल ुप्रकृजतको कायगक्रम 

अन्तर्गत १० करोड ४६ लाख ७४ हिार ४९ मध्ये ३ करोड ७८ लाख ६९ हिार ३५३ रुपैयाँ १६ पैिा अथागत 

३६.१७ % खचग भएको छ ।  

• िामाजिक िरूक्षा तफग  पजहलो तै्रमाजिकमा रु. १००४९४५६ र दोस्रो त्रैमाजिकमा रु. १००५६९७२ र्री िम्मा २ 

करोड १० लाख ६ हिार ४ िय २८ रुपैयाँ जनकािा भई खचग भइिकेको छ । तेस्रो त्रैमाजिक र चौथो त्रैमाजिकको 

िामाजिक िरुक्षा भत्ता लाभग्राहीलाई जवतरण र्नग बाँकी रहकेो छ । 

खण्ड ३ –  आ.व. २०७८।०७९ को नीसि, कार्िक्रम िथा बजेट 

२.१ िोंच, िक्ष्र्, उदे्दश्र् ि अपेसिि उपिसव्ध  

२.१.२ िोंच 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाका र्ाउँवािीहरुको आधारभतू आवश्यकता परूा र्द ैजवजशि पजहचान िजहतको िनु्दर, िमदृ्व र 

उत्कृि र्ाउँपाजलका बनाउने मखु्य िोंच रहकेो छ । 

२.१.२ िक्ष्र् 

आजथगक वषग २०७९।०८० को अन्त्यिम्ममा जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकामा भौजतक पवूागधार, पयगटन, कृजष, िचूना प्रजवजध र 

िशुािनका के्षत्रका प्रर्जतहरु आम नार्ररकले महििु र्नग िक्ने लक्ष्य जलइएको छ । 

२.१.३ उदे्दश्र्  

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाबािीले एक वषगजभत्रमा आटनो िीवनस्तरमा पररवतगन भई दजैनक िीवनयापनमा िहिता भएको 

महििु र्नेछन ्। 

२.१.४ अपेसिि उपिसव्ध 

आ.व. २०७९/८० को अन्त्यिम्ममा दहेायका उपलब्धीहरु हाजिल र्नग िजकने अपेक्षा राजखएको छ, 

• िडक िञ् िालको जवस्तार, स्तरोन्नजत भई िरुजक्षत, र्णुस्तरीय र भरपदो यातायातको पहुचँमा वजृद्ध भएको हुनेछ । 

• जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका के्षत्रमा स्वास््य तथा जशक्षा के्षत्रमा दजेखएका कमी कमिोरीहरुलाई जनवारण र्द ैर्णुस्तरीय 

स्वास््य िेवा तथा जशक्षाको व्यवस्था उपलब्ध हुनेछ । 

• जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकामा र्ररदैं आएको परम्परार्त कृजष प्रणालीमा िधुार ल्याई कृषक, यवुा तथा लजक्षत वर्ग 

लाभाजन्वत हुनेछन ्। 

• िावगिजनक प्रशािनलाई प्रजवजध मतै्री चसु्त, दरुुस्त, पारदशी, िवाफदहेी, भ्रष्राचारमकू्त बनाउन र्नुािो िनुवुाई 

िंयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।   

• न्याजयक िजमजतले आम नार्ररकको जवश्वाि जित्ने र्री ित्यत्यको आधारमा जववादको जनरुपण र्नेछ । 

 



 

२.२ वासर्िक वजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गिाि अविम्वन गरिएका प्रमुख नीसि िथा आधािहरुुः 

• नेपालको िंजवधानमा व्यवस्था भए अनिुार स्थानीय तहका अजधकारका िचूीकृत जवषयहरु । 

• स्थानीय तहको बाजषगक योिना तथा बिटे तिुगमा जदग्दशगन, २०७४ (पररमाजिगत) 

• स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४  

• पन्रौ पञ्चबषीय योिना 

• नेपाल िरकार र प्रदशे िरकारको बिटे बक्तव्य 

• जदर्ो जवकािका लक्ष्यहरु 

• रािश्व परामशग िजमजत, स्रोत अनमुान तथा विटे िीमा जनधागरण िजमजत, विटे तथा कायगक्रम तिुगमा िजमजत 

लर्ायतका िजमजतबाट प्राप्त राय िझुावहरु । 

• वडा वस्ती स्तरमा भएका छलफलका िझुाबहरु एवम िंकलन भएका योिना तथा कायगक्रमहरु । 

• जवषयर्त िजमजतबाट प्राप्त राय िझुाब । 

२.२.१ मुिभूि नीसि िथा कार्िक्रमुः 

1. पारदजशगता, िवाफदजेहता, इमान्दाररता, कतगव्यजनष्ठता िाथ िेवा प्रवाहलाई िशुािनमतै्री, नार्ररकमतै्री, भ्रिाचार 

रजहत, बेरुि ुरजहत बनाइनेछ ।  

2. र्ाउँपाजलकालाई पणुगरुपमा जवद्यतुीकरणको लार्ी जवशेष पहल र्री ४ बषग जभत्रमा र्ाउँपाजलका जभत्रका वडाहरुमा 

जवद्यतु प्रशारण लाइन पयुागइने छ । 

3. िामाजिक तथा पवुागधार जवकािको लार्ी शजैक्षक योिना, िडक र्रुुयोिना तयार र्री कायगक्रमहरु अर्ाडी 

बढाइनछे ।  

4. िम नै उत्पादनको प्रमखु स्रोत भएकोले आम जकिानलाई पकेट जवकाि के्षत्र माफग त िमजेट िामजुहक खजेतको लार्ी 

दक्ष बनाई कृजष के्षत्रलाई अर्ाजड बढाइने छ । 

5. कृजष तथा भटेेनरीलाई जदघगकाजलन रुपमा जवकाि र्नग तथा कृजषलाई जदर्ोपना जदनको लार्ी कृजष तथा भटेेनरी 

र्रुुयोिना तयार र्री अर्ाडी बढाइने छ । 

6. जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाका िम्पणूग जवद्यालयहरु मध्ये कक्षा १ दजेख कक्षा ५ िम्म अध्ययनरत जवद्याथीको लार्ी 

ट्याकिटु कपडा जबतरण र्ररनेछ । ििले र्ररवी तथा जवपन्न वर्गका जवद्याथीलाई राहत हुने अपेक्षा र्ररएको छ । 

7. यि र्ाउँपाजलका जभत्र िंचालन हुने योिनाहरु, जवषयर्त कायागलय, जवद्यालय, स्वास््य चौकी / िामदुायीक 

स्वास््य इकाई, अन्य िरकारी िंस्था, र्रै िरकारी जनकाय र िहकारी िंघ र िंस्थाको अनरु्मन र िपुररवके्षणलाई 

प्रभावकारी तररकाले अर्ाजड बढाइने छ । 

8. एकल मजहला तथा मजहलाहरुलाई नेततृ्व जवकाि तथा िमावशेीताको लार्ी क्षमता जवकाि ताजलम िंचालन र्री 

अर्ाजड बढन प्रेररत र्ररने छ । 

9. जवजभन्न वडामा िहकारी िंस्था स्थापना भएपजन जदर्ो तथा व्यवजस्थत र्राउन प्रत्येक िहकारीको आजथगक जवभार्मा 

काम र्ने जिम्मेवार व्यजक्तलाई लेखा ताजलमको व्यवस्था र्ररने छ ।  

10. िरुुवाती चरणमा स्थानीय स्रोतबाट आजथगक उत्पादनमा िोड जदन अल्लो प्रशोधन र्री धार्ो जनयागत र्ने कायगको 

थालनी र्ररने छ । 



 

11. तरकारी खजेत र्ने जकिानको उत्पादनको अवस्थालाई मध्यनिर र्री जबजग्रने अवस्था भए िंकलन र्री व्यवजस्थत 

र्नग जचस्यान केन्रको स्थापना र्ररने छ । 

12. िामाजिक िमावजेशकरण बाल बाजलका, िषे्ठ नार्ररक, अपाङ्र्, घरेल ु जहिंा, बालजबवाह, आजथगक उत्थान, 

आकाजस्मक िेवा िस्ता जवषयलाई िोड जदनको लाजर् जवशषे कायगक्रम आयोिना र्री िञ्चालन र्ने व्यवस्था 

र्ररने छ । 

13. वडा वडामा मलेजमलाप केन्रको व्यवस्था र मलेजमलापकतागको क्षमता अजभबजृद्द र्री न्याजयक िजमजतबाट र्ररने 

जववाद जनरुपणको कायगलाई वडा तहमा जवस्तार र्ररनेछ । 

14. यि र्ाउँपाजलका जभत्ररहकेा चमरेे र्फुा, जतम्बङु पोखरी, ढङढङ्र् े झरना, जिजदङ्वाधाम तथा जवजभन्न 

धमागवलजम्बहरुको धाजमगक तथा पयगटकीय स्थलको प्रचार प्रिारको लार्ी जवजभन्न िमयमा जवजभन्न कायगक्रमको 

आयोिना र्ररनेछ । 

15. खलेकुद जवकािको लार्ी र्ाउँपाजलका तथा वडा स्तरीय खलेकुद आयोिना र्री प्रजतभाशाली खेलाजड उत्पादनमा 

आवश्यक िहयोर् र्ररनेछ । 

16. र्ाउँपाजलका जभत्र िंचालन हुने जवकाि जनमागण, भौजतक पवूागधारका योिनाहरूमा ३ % (जतन प्रजतशत) प्राजवजधक 

खचग (Contingency Cost) तथा २ % (दईु प्रजतशत) ममगत िंभार खचग काजटनेछ । 

17. र्ाउँपाजलका तथा वडा कायागलयलाई जबजभन्न योिना तथा कायगक्रमको लाजर् जनशलु्क रुपमा िग्र्ा प्रदान र्ने 

िग्र्ादाताहरुलाई उच्च िम्मान र्ररनेछ । 

18. बख ेतथा अिारे जबकािको बानीलाइ हटाउन आ.ब. को शरुुमा नै बाजषगक कायगक्रम कायागन्वयन कायगयोिना तिुगमा 

र्री चैत्र जभत्रमा योिना कायागन्वयन र्नग पहल र्ररनेछ । 

19. प्रधानमन्त्री रोिर्ार कायगक्रम अन्तर्गत यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गतका िजुचकृत बेरोिर्ार ब्यजक्तहरुलाई नम्ि 

बमोजिम रोिर्ारी प्रदान र्ररनेछ । 

20. MBBS डाक्टर पढ्न इच्छुक जिजदङ्वाबािी नार्ररकहरु मध्ये १ िनालाई र्ाउँपाजलकाले लर्ानी र्नेछ । िोको 

लार्ी आवश्यक नीजत जनमागण र्रर  छनौट र्रर पढाइनेछ ।  

21. जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकामा रहकेा िम्पणूग घरधरुीको प्रत्यक्षरुपमा िवके्षण र्री िंकजलत जववरणबाट िमावशेी 

योिनाहरु तिुगमा र्ररने, घर नम्बर उपलब्ध र्राइने, िम्भव भए िम्मका िेवाहरु प्रजवजधको प्रयोर् र्री उपलब्ध 

र्राइने छ । 

22. राजष्रय पररचयपत्र तथा पजञ्िकरण जबभार्ले उपलब्ध र्राएको ताजलम खाका बमोजिम घटना दताग तथा िामाजिक 

िरूक्षा िम्बन्धमा र्ाउँपाजलका तथा वडा कायागलयको कमगचारीहरुको लाजर् ताजलम तथा िनप्रजतजनजधहरुलाई 

अजभमजुखकरण कायगक्रम िञ्चालन र्ररनेछ । 

 

२.२.२ िेत्रगि नीसि िथा कार्िक्रमुः 

➢ आसथिक सवकािुः 

कृसर् िथा पशु सवकािुः 

• Entomology And Soil जमजन ल्याव स्थापना र्ररनेछ । 

• िामजुहक खजेत जवस्तार र्ररनेछ । 



 

• यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गत रहकेो प्रत्येक वडामा खजेतयोग्य िजमन,उपयकु्त वाजल तथा पशपुालनको लार्ी िाउँ 

छनौट तथा प्रोफाइल जनमागण र्ररनेछ ।  

• परुानो स्थापना भएका निगरीहरुलाई िंरक्षण तथा प्रवद्वगन र्ररनेछ । 

• प्रत्येक वडामा कृजष तथा पश ुउपचार घजुम्त जशजवर कायगक्रम िञ्चालन र्ररनेछ । 

• यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गत रहकेो िामदुायीक जवद्यालयहरु मध्येबाट जवद्यालय छनौट र्री एक जवद्यालय एक 

करेिाबारी कायगक्रम िञ्चालन र्ररनेछ । 

• र्ाउँपाजलका के्षत्र जभत्र कृजष तथा पश ुप्राजवजधकहरुलाई आम नार्ररकको घरम ैर्ई िेवा प्रवाह र्नग मोवाईल 

िेवा (Mobile Service) पररचालन र्ररनेछ । 

• पश ुजबकाि तथा प्रवगधगन कायगक्रम िञ्चालन र्ररनेछ । 

• रिायजनक मलको खपत कम र्रर प्राङर्ाररक खजेत जवस्तार र्ररनेछ । 

• पश ुप्राजवजधकलाई आवश्यक पने औिार तथा उपकरण खररद र्रर िेवा प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त, पररणाममजुख 

बनाइने छ । िाथै पश ुस्वास््य प्राथजमक ल्याव स्थापना र्री िञ्चालनमा ल्याइने छ । 

• पशपुालन लाई प्रोत्िाहन र्नग यि र्ाउँपाजलकाको जवजभन्न वडामा घाँि जवकाि कायगक्रम िञ्चालन र्ररनेछ । 

• पशपुन्छी आजदवाट हुने (रेजवि, खोरेत, जपजपआर) रोर्का लार्ी खोप खररद तथा त्यस्ता रोर् रोकथामका लाजर् 

अजभयान िञ्चालन र्ररनेछ । 

पर्िटनुः 

• स्थानीय पयगटनका िम्भावनाहरुलाई यथािम्भव खोि अनुिन्धान, िंरक्षण तथा प्रवद्धगन र्नग आन्तररक तथा 

बाह्य पयगटनको प्रवल िंभावना रहकेो काजलखोलाको जतम्बुङपोखरी िाने पयगटकहरुलाई लजक्षत र्द ै िंघीय 

िरकार िँर् लार्त िाझदेारी र्रर तावानार्ी दखेी जतम्बङु-पोखरी िम्मको पयगटकीय पदमार्ग तथा पवूागधार 

जनमागण र्ररनेछ ।  

• यि र्ाउँपाजलकामा रहकेो पयगटकीय तथा धाजमगक स्थल जिजदङ्वा धामको लाजर् धारा नेपाले मोटरबाटो र 

जिजदङ्वा धाम पयगटन पवूागधार जनमागण र्ररनेछ । 

उद्योगुः 

• व्यविाजयक उद्योर् िञ्चालन र्री आत्मजनभगर बनाउने उद्दशे्यले अल्लो धार्ो प्रिोधन तथा ताजलम िञ्चालन 

र्ररनेछ । यिबाट िीप जवकाि तथा आजथगक जवकािमा टेवापगु्ने अपेक्षा जलइएको छ । 

➢ िामासजक सबकािुः 

सशिाुः 

• यि र्ाउँपाजलका अन्तर्गतका जबजभन्न जबद्यालयको कक्षा कोिा, शौचालय, खलेमदैान, िपोटगवाल लर्ायत 

अन्य भौजतक पवूागधारहरुको िंरचनार्त िधुार र्द ैशजैक्षक र्णुस्तर अजभबजृद्वमा िोड जदइनेछ ।  

• िशतग अनदुानको रुपमा प्राप्त भएको माध्यजमक तथा आधारभतू तहमा अगं्रेिी, र्जणत र जवज्ञान जवषयमा जशक्षण 

िहयोर् अनदुान जशषगकमा प्राप्त बिटेलाई आबश्यकताको पजहचान र्री जवतरण र्ररनेछ । 



 

• माध्यजमक तथा आधारभतू तहमा जवज्ञान जवषयको जशक्षक नहुदँा जवद्याथीको भजबष्यमा पनग िाने अिर प्रजत 

िंबेदनजशलहुदँ ैिजत पटक जवज्ञापन र्रे पजन अध्ययन अनमुजत पत्र (लाइिेन्ि) प्राप्त र्रेका जवज्ञान जशक्षक भटे्टाउन 

निजकने िमस्यालाई िमाधान र्नग उपयुगक्त जवकल्पहरु बारे ब्यापक छलफल तथा परामशग र्री उजचत 

ब्यबस्थापनको लाजर् पहल र्ररनेछ । 

• नेपाल िरकारले जवद्यालयका बाल जबकाि केन्र िहिकतागको वजृद्द र्रेको तलबलाई हृदयंर्म र्द ैजवद्यालयको 

शजैक्षक र्णुस्तर िधुार र्नग वाल जवकाि केन्रका िहिकताग, जवद्यालयका कमगचारी (लेखापाल), कायागलय 

िहयोर्ीहरुले जनवागह र्नुग भएको भजुमका प्रजत उच्च िम्मान र्द ै बाल जवकाि िहिकताग र कायागलय 

िहयोर्ीलाई माजिक रु. १०,०००/- (दश हिार) र जवद्यालय कमगचारी (लेखापाल) लाई माजिक १५,०००/- 

(अक्षेरुपी पन्र हिार) उपलब्ध र्राउने िाथै आर्ामी जदनमा िरोकारवाला जनकायहरु िंर् िमन्वय र्री 

जनिहरुको तलबभत्ता बजृद्दको लाजर् पहल र्ररनेछ । 

• आधारभतू तह (कक्षा ८) र SEE परीक्षामा र्ाउँपाजलका िवोत्कृष्ठ हुन ुहुने छात्र छात्रा (एक-एक) िनालाई 

परुस्कार िजहत िम्मान र्ररनेछ । िाथ ैSEE परीक्षामा जिल्ला प्रथम हुन ेजवद्यालयलाई परुस्कारका िाथ िम्मान 

र्ररनेछ ।  

• यि र्ाउँपाजलकाको स्थानीय पाि्यक्रम तथा जशक्षा योिना जनमागण र्ररनेछ । 

• र्ाउँपाजलका जभत्रका आधारभतु जवद्यालय तहका िम्पणूग जवद्याथीहरुलाई रयाकिटु न्यानो कपडा जवतरण 

र्ररनेछ । 

• र्ाउँपाजलकाका वाजिन्दा नार्ररकहरुमध्ये एम.जब.जब.एि. अध्ययन र्ने जवद्याथीलाई छात्रवजृत्त प्रदान र्री 

जनिहरुको आजथगक बोझ हटाउन मद्दत र्ररनेछ । यि कायगक्रमको लाजर् आबश्यक काननूी प्रावधानको ब्यबस्था 

र्री न्यनुतम मापदण्ड, तथा शतगको जवषयमा आवश्यक व्यवस्था र्ररनेछ । 

स्वास््र्ुः 

• स्वास््य चौकी व्यवस्थापन, बजथगङ िेन्टरमा आवश्यक उपकरण खररद, औषजध खररद, आयवुदेजकक 

औषजधको लार्ी आवश्यक बिटे व्यवस्था र्ररएको छ । 

• मजहला स्वास््य स्वयंिेजवकाहरुको क्षमता अजभवजृद्व र्द ैप्रोत्िाहनमलु कायगक्रमहरुको आयोिना माफग त वडा, 

वजस्त, टोलस्तरमा उनीहरुको जिप, दक्षता, अनभुवको उच्चतम प्रयोर् र्द ैखोप केन्रहरुलाई व्यवजस्थत ढंर्ले 

िंचालन र्नग आवश्यक कदम चाजलनेछ । 

• ६० बषग भन्दा माजथका मजहला स्वास््य स्वयंिेजवकाहरुलाई िम्मान िनक जवदाई र्ररनेछ । र्भगवती 

मजहलाहरुको िम्मानको लाजर् प्रोत्िाहन कायगक्रम ल्याइनेछ । 

• कोरोना लार्ायत अन्य माहामरी रोर् व्यवस्थापन तथा जनयन्त्रणको आकजस्मक कोषको व्यवस्था र्ररएको छ । 

• नेपाल िरकारले जनशलु्क रुपमा प्रदान र्रेको ३५ प्रकारका औषजधहरुलाई बाहै्र मजहना चौजविै घन्टा जनशलु्क 

रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था र्ररनेछ । 

• र्ाउँपाजलका भररका िम्पणूग नार्ररकलाई स्वास््य िेवामा पहुचँ पयुागउन, स्वास््य िेवा अजभवजृद्व र्नग 

र्ाउँपाजलकास्तरीयमा जवजभन्न स्वास््य जशजवर िंचालनमा ल्याईनेछ । 

• कजम्तमा एउटा वडामा ८० बषग नाघकेा ज्येष्ठ नार्ररक, पणुग अपाङ्र्को घरम ैर्ई स्वास््य िाँच र्नग िरुु र्ररनेछ 

। 



 

• र्ाउँपाजलकाका कोजह पजन नार्ररकहरु अकालमा ज्यान र्मुाउने अवस्था हुन नजदन िंचालन र्ररएको एम्बलेुन्ि 

िेवालाइ ब्यबजस्थत र्ररनेछ । उक्त एम्बलेुन्िमा ६० बषग भन्दा माथीका नार्ररकहरु, वपेत्ता तथा शजहद पररवार 

र ितु्केरी मजहलालाई ३०% छुटको व्यवस्था र्ररनेछ । 

• िाब्लाख ुस्वास््य चौकीमा जबद्यतु िचुारू र्री र्त आ.व.मा स्थापना र्ररएको ल्यावलाई िुदृढ र्री िंचालनमा 

ल्याईनेछ । 

• र्ाउँ घरमा हुने ितु्केरी तथा त्यिबाट पनग िक्ने िोजखमको न्यजूनकरण र्नग थप एक वटा स्वास््य चौकीमा बजथगङ 

िेन्टर िंचालन र्नग पहल र्ररनेछ । 

खानेपानी िथा िििर्ाईुः 

• जवजभन्न वडामा र्ाउँपाजलकाको जवकाि जनमागणको काम र्दाग मजेशनले भत्काएका, टुटफुट भएका वा अन्य कुनै 

कारणले क्षजतभएका खानेपानी आयोिनाको महुान ममगत, खानेपानी ट्याङ्की ममगत तथा जबस्तार र्ररनेछ ।  

• स्वच्छ खानेपानीमा जिजदङ्वाबािीको पहुचँ अजभवजृद्ध र्नग जवर्त आ.व. दजेख िंचालनमा ल्याइएका 

खानेपानीको योिना तथा मलु िंरक्षणका कायगक्रमलाई जनरन्तरता प्रदान र्ररनेछ । 
 

िंस्कृसि प्रवििनुः 

• जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको कला, िँस्कृजत, भाषा, धमग र िम्पदाको िंरक्षण एवं जवकािलाई िोड जदइनेछ । 

र्ाउँपाजलकामा रहकेा परुाताजत्वक महत्वका बस्ती, िंरचना, मि मजन्दर, र्मु्बा, माङजहम, चचग, स्तम्भ, ताम्रपत्र, 

जशलालेख िस्ता ऐजतहाजिक धरोहरको पजहचान र्री िंरक्षण र्ररनेछ । 

• जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाजभत्र रहकेो जबजभन्न आजदवािी/िनिातीहरुको भाषा जलपी, िंस्कृजतहरुलाई िंवद्वगन र्नग 

जबजभन्न जबद्यालयहरुमा भाषा प्रजशक्षकको ब्यबस्था र्ररनेछ । 

िैंसगक िमानिा िथा िामासजक िमावेशीकिणुः 

• लैंजर्कताको आधारमा किैलाई भदेभाव र्ररने छैन िाथै यि र्ाउँपाजलकाले जलने हरेक नीजतहरुमा लैजँर्क 

िमानतालाई प्रवद्वगन र्ररनेछ । 

• यि र्ाउँपाजलकाबाट प्रवाह हुने हरेक िेवा िजुवधामा मजहला, बालबाजलका, फरक क्षमता भएका, ज्येष्ठ 

नार्ररकहरुलाई जवशेष प्राथजमकता जदइनेछ । 

• मजहला, दजलत, अपाङ्र्, बालबाजलका, अल्पिंख्यकहरुको क्षमता जवकाि, िशजक्तकरणको लाजर् आवश्यक 

कायगक्रम िञ्चालन र्ररनेछ । 

• र्ाउँघरमा हुने लैंजर्क जहशंा, बाल िम शोषण, बोक्िी प्रथा, कुरीजत, कुप्रथा जवरुद्द िामाजिक िचेतना अजभयान 

िञ्चालन र्द ैिमदृ्द एवम जहशंारजहत पाजलका बनाउन टोल टोलमा "टोि सवकाि िंस्था" हरुलाई पररचालन 

र्ररनेछ । 

➢ पूवािधाि सवकािुः 

िडक िथा पुिुः 



 

• र्ाउँपाजलकाले आ.व. २०७८/०७९  मा र्ाउँिभाबाट जस्वकृत भएको घाटा बिटेलाई आर्ामी आ.व. 

२०७९/८० मा रकम अभावको कारण भकु्तानी हुन निकेका योिना, िेकेदार र उ.ि. लाइ यि आ.ब. मा भकु्तानी 

र्ररनेछ । 

• यि र्ाउँपाजलकाजभत्र रहकेो जवजभन्न खोलाहरुमा वषाग िमयमा आवतिावत र्नग अिहि हुने भएकोले िो 

खोलाहरुमा किव ेजनमागण र्ररने छ । 

• िडक िंिाल जवस्तार हुन बाँकी वडामा िडक जवस्तारको लाजर् प्राथजमकता जदइनेछ । िाजवक वडाका िडक 

िंिाल जवस्तार हुन वाँकी िाउँहरुमा िडक िंिाल जवस्तार र्री स्थानीय नार्ररकहरुको आकांक्षालाई िम्बोधन 

र्ररनेछ । 

• र्ाउँपाजलका जभत्र आवश्यक के्षत्रमा  पक्की पलु जनमागणको लाजर् जवस्ततृ पररयोिना प्रजतवदेन तयार र्ररनेछ । 

िाथै झोलङ्ुर् ेपलुको लाजर् जवस्ततृ पररयोिना तयार र पलु जनमागणको लार्ी िम्बजन्धत जनकाय िँर् पहल र्ररने 

छ । 

• पयगटकीय तथा धाजमगक के्षत्रहरुमा पयगटक / धमागवलजम्वहरुको आर्ावमनमा िहि पहुचँको व्यवस्था र्नग पदमार्ग 

/ िडक िंिालको व्यवस्था र्ररनेछ । 

• र्ाउँपाजलकाको जदघगकाजलन जवकािको योिना अनरुुप आवजद्यक योिना र िडक र्रुुयोिना जनमागण र्ररनेछ । 

• र्ाउँपाजलकाले जवर्त आ.ब. हरुमा जनमागण र्री िकेका िव ैिडकहरुको वषागतको कारण वाढी पजहरो आई 

िडक अबरुद्द हुने भएकोले त्यस्ता िडकहरु आपत्काजलन ममगत िंभार र्री िधैं िुचारु भई रहने व्यवस्था 

र्ररनेछ । 

सिंचाईुः 

• िकु्खा ग्रस्त के्षत्रमा जलटट प्रजवजधको  खानेपानी तथा जिंचाईको लाजर् आ.व. २०७८/०७९ मा िङ्घीय जवशेष 

अनदुानबाट प्राप्त बिटेलाइ दईु वषग जभत्र जनमागण िम्पन्न हुने र्री कायगन्वयनको चरणमा रहकेो छ । 

भवन िथा शहिी सवकािुः 

• यि र्ाउँपाजलका वडा नं. २, िादवेा र वडा नं. ५, जलम्बजुदनको वडा कायागलय प्रशािजनक भवन जनमागण अजन्तम 

चरणमा रहकेो छ । त्यस्तै र्रेर वडा नं. ७, िरुुमजखमको वडा भवन जनमागण कायग केजह मजहनामा िम्पन्न हुनेछ । 

• र्ाउँपाजलकाको प्रशािजनक भवन जनमागणको लाजर् आ.व. २०७९/०८० मा जवस्ततृ पररयोिना प्रजतवदेन जनमागण 

र्री प्रदशे तथा िङ् घीय िरकार िंर् िमन्वय र्री  भवन जनमागण कायग िरुु र्ररने छ ।  

• र्ाउँपाजलका जभत्र अव जनमागण हुने िम्पणुग घर भकुम्प प्रजतरोजध मात्र बनाउन लर्ाइनेछ । यि र्ाउँपाजलका जभत्र 

कुनै पजन घर जनमागण र्दाग आ.व. २०७९/०८० दजेख घर नक्िा पाि र्ने प्रकृया अर्ाजड बढाइने छ । 

• र्ाउँपाजलकाले जनमागण र्रेको िडकको िाइट अर् वे लाई जमचेर कुनै पजन िंरचना बनाउन पाइने छैन । यिरी 

जनमागण हुने िंरचनाहरुलाई सनसिि म्र्ाि कार्म गिेि हटाउन आदशे जदइनेछ । 

िंचािुः 



 

• जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकालाई िूचना तथा प्रजवधी मतै्री वनाउन र्ाउँपाजलका कायागलय, वडा कायागलय, स्वास््य 

चौकी, जवद्यालय जवच नेटवकग  जवस्तार र्नग इन्रानेट िडान र्नग िरुु र्ररनेछ । ििबाट प्रजवजधमतै्री र्ाउँपाजलका 

बनाउन टेवा पगु्नेछ । 

• स्वास््य चौकी, जबद्यालय, वडा कायागलय, र्ाउँपाजलकाको कायागलयमा िचूना, प्रजवजधको पहुचँ अजभबजृद्व 

र्ररनेछ । 

 

➢ वािाविण िथा सवपि व्र्वस्थापनुः 

वन िथा भू-िंििणुः 

• िडक जकनारामा भकू्षय प्रजतरोधी जवरुवाहरु रोपी त्यिको िंरक्षण र उपयोर् र्नग िम्बजन्धत िमदुायलाई पररचालन 

र्ररनेछ । 

• पजहरो तथा भकू्षयग्रस्त के्षत्रहरुमा जवरुवा रोपण र्ररने, त्यिको िंरक्षण र उपयोर् कायगमा टोल जवकाि 

िंस्थाहरुलाई जिम्मा जदइनेछ । 

• बहुमलु्य तथा लोपोन्मखु िजडबटुी तथा वनस्पजतहरुको िंरक्षण र जनयमन र्री अबैध चोरी जनकािी जनरुत्िाजहत 

र्ररनेछ । त्यस्ता कायगको लाजर् पजन टोल जवकाि िंस्थालाई जिम्मवेारी प्रदान र्ररनेछ । 

जिवारु् परिवििनुः 

• प्राकृजतक तथा मानजवय जक्रयाकलापबाट िजृित िलवाय ुपररवतगनका प्रजतकुल प्रभावहरुलाइ न्यजुनकरण र्री 

अनकुुजलत कायगक्रम िंचालन माफग त िजैवक जवजवधता र वातावरण िंरक्षण लाइ प्राथजमकता जदइनेछ । 

र्ोहोिमैिा व्र्वस्थापनुः 

• र्ाउँपाजलका क्षेत्रको फोहोरमैला तथा बिार व्यवस्थापन र्री प्रभावकारी रुपमा र्ाउँपाजलकालाई स्वच्छ, 

हराभरा, िनु्दर राख् न फोहोरमलैा व्यवस्थापनको लाजर् आवश्यक कदम चाजलनेछ । 

• फोहोर मलैाको कारणले मानव स्वास््य र पयागवरणमा पनग िाने अिरलाइ घटाउन िमय िमयमा र्ाउपाजलकाको 

तफग बाट फोहोरमलैा व्यवस्थापनका जवषयमा चेतनामलुक कायगक्रम िंचालन र्ररनेछ । 

• जबजभन्न स्थानमा जनमागण भएको िावगिजनक शौचालयलाई उपयुगक्त जवकल्पहरुको छनोट र्री प्रभावकारी रुपमा 

िंचालनमा ल्याइनेछ । 

बजाि ब्र्वस्थापन 

• र्ाउँपाजलका जभत्र रहकेा बिारहरुमा िडक बजत्त जबस्तार र्ररनेछ । िाथै बिारक्षेत्रहरुको ढल ब्यबस्थापनको 

लाजर् जवशेष पहल र्ररनेछ । 

सवपि व्र्वस्थापनुः 



 

• यि र्ाउँपाजलकाका नार्ररकहरुलाई बाढी, पजहरो िस्ता प्राकृजतक जवपद ्बाट जिजिगत पररजस्थजतको ब्यवस्थापन 

तथा प्राकृजतक जवपद ्कम र्नग आवश्यक व्यवस्था र्ररने छ । 

• प्राकृजतक प्रकोपको कारण घरबार जबजहन भएका ब्यजक्तहरुलाई उजचत राहतको ब्यबस्था र्ररनेछ । 

➢ िंस्थागि सवकाि िथा िेवा प्रवाहुः 

मानव िशंाधन सवकािुः 

• र्ाउँपाजलकाका कमगचारीहरुको िीप, दक्षता, क्षमता तथा अनभुवमा जवकाि र्द ै प्रभावकारी कायगिम्पादन 

र्राउन आवश्यक जबजभन्न प्रकारको ताजलम, र्ोष्ठी, िेजमनार तथा आन्तररक भ्रमणको व्यवस्था र्ररनेछ । 

• स्थानीय िरकारका रुपमा स्थाजपत र्ाउपाजलकाको कायगबोझ र िेवाप्रवाहको जवजशिता र जवजवजधकरणलाइ 

मध्यनिर र्री कमगचारीलाइ आटनो कायग प्रजत पणुग पररचालन र्री िेवाप्रवाहलाइ चसु्त र जमतव्ययी बनाउन 

कायगिम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन भत्ताको व्यवस्था र्नग पहल र्ररनेछ । 

• स्थाजनय कायगक्रमको जदर्ो कायागन्वयन तथा िंजघयतामा नार्रीकको पहुचँ परु् याउने उदशे्यका िाथ टोल जबकाि 

िजमजतको अवधारण अजघ िाररएको छ । 

• यि र्ाउँपाजलकाको िंर्िन िंरचना (O&M) तयार पाररनेछ । 

• यि र्ाउँपाजलका काम र्ने राष्रिेवक कमगचारीहरुले स्थानीय तहको कायगबोझलाई महशिु र्द ैदखेाउन ुभएको 

कायगिम्पादनको मलु्यांकन र्द ैउजचत मापदण्डको आधारमा कमगचारीलाई िम्मान र्ररनेछ  । िाथै कमिोर 

कायगिम्पादन प्रस्ततु र्ने कमगचारीहरुलाई पषृ्ठपोषण प्रदान र्री क्षमता अजभवजृद्व र्नुगको िाथै काननूी मापदण्ड 

जबपररत कामकाि र्ने कमगचारीलाई काननू अनिुार उपचार र्ररनेछ । 

िेवा प्रवाहमा सवदु्यिीर् िूचना प्रसवसधको प्रर्ोगुः 

• र्ाउँपाजलका तथा वडा कायागलयबाट प्रवाह हुने िेवामा जवद्यतुीय िचूना प्रजवजधको अत्याजधक प्रयोर् र्द ैिेवा 

प्रवाहलाई िरल, जछटो, छररतो र उपलजब्ध मलुक बनाइनेछ । 

• र्ाँउपाजलका जभत्रका प्रत्येक वडा कायागलयहरुमा जवद्यजुतय िूचना प्रणालीका माध्यमबाट अनलाइन माफग त िेवा 

प्रवाह र्ररने व्यवस्था जमलाउनेछ  । 

• र्ाउँपाजलका तथा वडा कायागलयमा जवद्यतु आपजुतगको िमस्यालाइ मध्यनिर र्द ैबैकजल्पक उिागको व्यवस्था 

र्ररनेछ ।  

सवत्तीर् व्र्वस्थापन ि िुशािनुः 

िाजस्व परिचािनुः 

• आम िनतालाई कर तथा रािश्वको महत्वका बारेमा िनचेतना जबस्तार र्ररनेछ । िाथै कर जतनुग नार्ररकको 

पजहलो कतगव्य हो र उक्त रकम स्थानीय िरकारले लोककल्याणकारी क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा पारदशी 

रुपमा खचग र्ने िानकारी र्राइ िनतालाइ करप्रजत प्रजतवद्ध  र्राइ आन्तरीक आम्दानीलाइ बढोत्तरी र्ररनेछ । 

• करका थप दायरा तथा स्रोतको पजहचान र्री कर िंकलन कायगलाई व्यवजस्थत तथा िजिलो बनाउन र्ाउँघरमा 

नै र्ई कर िंकलन अजभयान िंचालन र्ररनेछ । 



 

• िनिंख्या, प्राकृजतक स्रोतको आधारमा धेरै रािश्व िंकलन र्ने वडालाई थप अनदुान रकम उपलब्ध र्ररनेछ । 

• एजककृत िम्पजत्त कर व्यवस्थापन प्रणाजल लार् ुर्ररनेछ । 

बेरुजु र्छ् िर्ौटुः 

• यि र्ाउँपाजलकालाई बेरुि ु रजहत र्ाउँपाजलका बनाइनेछ । िाथै र्ाउँपाजलका तथा वडामा रहकेो बेरुिहुरु 

जनयमानिुार अिुल उपर र्ररनेछ । िमयम ैवरेुि ुअिलु उपर र्ने व्यजक्त िंस्थालाई उजचत पुरस्कारको व्यवस्था 

र्ररनेछ । वरेुि ुअिुलीलाई कडाइका िाथ अवलम्वन र्री बेरुि ुरजहत र्ाउँपाजलका वनाइनेछ । 

िाविजसनक िुनुवाई ि िुशािनुः- 

• र्ाउँपाजलकाबाट प्रवाह हुने िेवाको िमय िमयमा िावगिजनक िनुवुाई र्री िशुािनको प्रत्याभजुत जदलाइनेछ  । 

• र्ाउँपाजलकाबाट प्रवाह भएको िेवाको बारेमा िावगिजनक परीक्षण र्री िावगिजनक र्ररनेछ । 

      िामासजक िूििा भत्ताुः- 

• यि र्ाउँपाजलकामा बैंजकङ प्रणालीबाट िामाजिक िरूक्षा भत्ता जवतरण र्नग शरुु र्ररएको भएता पजन भौर्ोजलक 

जवकटताको कारण काजलखोला, िादवेा, महेलेे, िरुुजम्खमका लाभग्राहीहरुलाई आफैं  बैंक िम्म आएर भत्ता 

जनकािा र्नग कजिनाई भएको भजन र्नुािो प्राप्त भएकोले िो िम्बन्धमा िरोकारवाला जनकायहरु िंर् आबश्यक 

िंमन्वयका लार्ी आवश्यक कदम चाजलएको छ । 

३.३ आ.व. २०७९/०८० को बजेट (िािांशमा) 

1. यि आजथगक वषग २०७९।०८० को लार्ी अनमुान र्ररएको खचग व्यहोने स्रोत मध्ये आन्तररक आयबाट रू. ३४ लाख 

१२ हिार ६ िय ८० अनुमान र्ररएको छ । नेपाल िरकारबाट जबत्तीय िमाजनकरण जशषगकमा प्राप्त अनदुान रु. ११ 

करोड ४ लाख, िशतग अनदुान जशषगकमा प्राप्त अनदुान रु. १६ करोड ४१ लाख ५०, िमपरुक अनदुान जशषगकमा प्राप्त 

अनदुान रु. १ करोड र जवशषे अनदुान जशषगकमा प्राप्त अनदुान रु. १ करोड ५५ लाख रहकेो छ, भने रािश्व वाँडफाँड 

बाट रु. ७ करोड ३२ लाख ४ हिार प्राप्त हुने भएको छ । १ नं. प्रदशे िरकारवाट जवत्तीय िमाजनकरण जशषगकमा रु. 

५९ लाख ५६ हिार, िमपरुक अनदुानमा रु. १ करोड, त्यिै र्री िवारी िाधन करको रािश्व वाँडफाँडवाट रू. २४ 

लाख ६१ हिार ३४० प्राप्त हुने भएको छ । यिरी यि आ.व. २०७९।०८० को लाजर् कूल रु. ३९ करोड ५० लाख 

३४ हिार २० रुपैयाको बिटे जवजनयोिन र्रेको छु । कुल जवजनयोिन मध्ये र्ाउँपाजलका तथा वडा कायागलयको 

प्रशािजनक खचग तफग  रू. ७ करोड ९० लाख ७८ हिार २० रुपैया (अथागत २०.०१ प्रजतशत) र जबकाि जनमागणका 

योिना/कायगक्रम तफग  ३१ करोड ५९ लाख ५६ हिार (अथागत ७९.९९ प्रजतशत) जबजनयोिन र्रेको छु । ििमध्ये 

चाल ुप्रकृजतको योिना कायगक्रममा रु. २३ करोड ९३ लाख ७८ हिार २० रुपैया (अथागत ६०.६ %) जबजनयोिन 

र्रेको छु भने पुंजिर्त प्रकृजतको योिनाको लाजर् रु. १५ करोड ५६ लाख ५६ हिार (अथागत ३९.४ %) जबजनयोिन 

र्रेको छ । 

2. िशतग अनदुान अन्तर्गत िङ् घीय िरकारबाट प्राप्त हुन ेरु. १६ करोड ४१ लाखलाई िोही योिना/कायगक्रममा खचग 

हुने र्री जबजनयोिन र्रेको छु । िमपरुक अनदुान अन्तर्गत िङ् घीय िरकारबाट प्राप्त हुने रु. १ करोड  र प्रदशे 

िरकारबाट प्राप्त हुने रु. १ करोडमा जनयमानिुार र्ाउँपाजलकाको िमते लार्त िाझदेारीमा िंबजन्धत जशषगकको 

योिनामा नै कायागन्वयन र्ने र्री जबजनयोिन र्रेको छ ।  



 

3. िमपरुक अनदुान अन्तर्गत िङ्घीय िरकारबाट प्राप्त हुने बिटे रु. १ करोड र प्रदशे िरकारबाट प्राप्त हुने बिटे रू. १ 

करोडमा जनयमानिुार र्ाउँपाजलकाको िाझदेारी जनजित र्री िोही जशषगकमा नै कायागन्वयन हुने र्री जवजनयोिन र्रेको 

छ । 

4. िङ्घीय िरकारले उपलब्ध र्राएको जवशेष अनदुान बापतको १ करोड ५५ लाख बिटेलाई िोही आयोिनामा 

कायागन्वयन र्ने र्री जवजनयोिन र्रेको छ । 

5. १ नं. प्रदशे िरकारले तिुगमा र्रेको स्थानीय तहको पदाजधकारीको िेवा िजुवधा िंवजन्ध ऐनमा उल्लेख भएको िेवा 

िजुवधा पाउने र्री िनप्रजतजनजधको िेवा िजुवधाको लाजर् एकमिु रु.  ६० लाख २ हिार जवजनयोिन र्रेको छ । 

6. िङ् घीय तथा प्रादजेशक िरकारले उपलब्ध र्राएको िमपरुक अनदुान, िहयोर्ी दात ृ जनकायहरु (एच.जप.एफ 

लर्ायत) िंर् पेश भएका प्रस्तावना तथा कायगपाजलकाको जनणगय बमोजिम िाझदेारी कायगक्रमहरु िंचालन र्नगको 

िमपरुक कोष (Matching Fund) को लाजर् रू २ करोड २४ लाख ६ हिार जवजनयोिन र्रेको छ । 

7. जबषयर्त के्षत्रमा कायगक्रम अनिुार छुट्याइएको बिटे अनिुजुचमा उल्लेख र्रेको छ । यहाँ जशषगक अनिुार 

जवजनयोजित रकम मात्र प्रस्ततु र्ररएको छ । 

 

❖ आसथिक सवकाि :  

यि अन्तर्गत कृजष, पश,ु पयगटन, उद्योर्, िहकारीको लाजर् एकमषु्ठ ४ करोड १५ लाख जबजनयोिन र्रेको छु । 

❖ िामासजक सवकाि: 

िामाजिक जवकाि तफग  जशक्षा, स्वास््य, खानपानी तथा िरिफाई, िास्कृजतक प्रवद्धगन, लैजर्ङ्जर्क िमानता 

तथा िामाजिक िमावेशीकरण, मजहला बालबाजलका, िषे्ठ नार्ररक, दजलत आजदवािीमा िम्मा रु. १ करोड 

१८ लाख ६ हिार ४ िय जबजनयोिन र्रेको छ । 

❖ पुवािधाि सवकाि िर्ि : 

िडक, पलु, जिचाई, भवन, िहरीजवकाि, उिाग, लघ ुतथा िाना जवद्यतु, िञ्चारको लार्ी िम्मा ५ करोड १३ 

लाख ४६ हिार जबजनयोिन र्रेको छ । 

❖ वन िथा वािाविण: 

वन तथा भिंुरक्षण, िलाधार िंरक्षण, िलवाय ुपररवतगन, फोहोर मलैा व्यवस्थापन, िल उत्पन्न प्रकोप जनयन्त्रण, 

जवपद ्व्यवस्थापनको लाजर् िम्मा रु. २९ लाख ६० हिार बिटे व्यवस्था र्रेको छ । 

❖ िुिािन िथा िंस्थागि सवकाि: 

मानव िंिाधन जवकाि, िंस्थार्त क्षमता जवकाि, रािश्व पररचालन, जवजत्तय िोजखम न्यजुनकरण, िावगिजनक 

िनुवुाई, िामाजिक पररक्षण, आन्तररक र अजन्तम लेखा पररक्षण, बेरुि ुफर्छ्यौट, िेवा प्रवाह मापदण्ड जनधागरण, 

िेवा प्रवाहमा जवद्यजुतय िचुना प्रजवजधको प्रयोर् नार्ररक िवके्षण र अन्तरजनकाय िमन्वय िस्ता के्षत्रमा िम्मा 

रु. २ करोड ७१ लाख ४३ हिार ६ िय जवजनयोिन र्ररएको छ ।  



 

खण्ड - ४ - अनुिूसचहरु 

अनुिूसच - १ - आर् व्र्र्को सवविण 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका 

गाउँ कार्िपासिकाको कार्ाििर्, िाप्िेजुङ 
आय तथा व्ययको प्रक्षेपण 

अनिुचुी-१ 

आ.ब. २०७९/०८०                                                                                                                                                                                रु. हिारमा 

शीषगक 
आ.व. २०७७/७८ को 

यथाथग 

आ.व. २०७८/७९ को िंशोजधत 

अनमुान 

आ.व. २०७९/८० को 

अनमुान 

आय ३७,२६,२२ ४०,१०,३२ ३८,९२,८३ 

रािस्व  ५,८१,८२ ६,७४,९१ ७,३२,०४ 
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अनुिूसच - ३, व्र्र् अनुमान 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका 

गाउँ कार्िपासिकाको कार्ाििर्, िाप्िेजुङ 
व्यय अनमुान 

अनिुचुी-३ 

आ.व. : २०७९/०८०                                                                                                                                                                                                                                                             रकम रू. हिारमा 

शीषगक आ.व. २०७७/७८ को यथाथग आ.व. २०७८/७९ को िंशोजधत अनमुान आ.व. २०७९/८० को अनमुान 

स्रोत 

आन्तररक िोत 
अन्तर िरकारी जवत्तीय हस्तान्तरण 

िनिहभाजर्ता बैदेजशक  
नेपाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह 
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अनुिूसच  - ४ ,  सवत्तीर् व्र्वस्था अनुमान 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका 

गाउँ कार्िपासिकाको कार्ाििर्, िाप्िेजुङ 
जवजत्तय व्यवस्था अनुमान 

अनिुचुी-४ 

आ.ब. २०७९/०८० 
  

रकम रू. हिारमा 

शीर्िक 
आ.व. २०७७/७८ 

को र्थाथि 

आ.व. २०७८/७९ को 

िशंोसधि अनुमान 

आ.व. २०७९/८० को 

अनुमान 

सवत्तीर् व्र्वस्थाुः       

  खुि ऋण िगानी       

   ऋण लर्ानी (-)       

  

ऋण लर्ानीको िावाँ जफताग प्राप्ती 

(+)       

          

  खुि शेर्ि िगानी       

   शेयर लर्ानी (-)       

  

शेयर जबक्रीबाट लर्ानी जफताग प्राप्ती 

(+)       

          

  खुि ऋण प्राप्ती     ० 

   ऋणको िाँवा भकु्तानी (-)      ० 

   ऋण प्राप्ती (+)      ० 

 



 

अनुिूसच  - ५, कार्ििेत्रगि व्र्र् अनुमान 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका 

गाउँ कार्िपासिकाको कार्ाििर्, िाप्िेजुङ 
के्षत्रर्त व्यय अनुमान 

अनिुचुी-५ 

आ.व. : २०७९/०८०                                                                                                       रकम रू हिारमा 

जि.नं. िंकेत शीषगक जवजनयोिन 

स्रोत 

आन्तररक िोत 
अन्तर िरकारी जवत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण िनिहभाजर्ता बैदेजशक 
नेपाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह 
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अनुिूसच -६, कार्िक्रम परिर्ोजना अनुिाि बजेट सबसनर्ोजन 

जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका 

गाउँ कार्िपासिकाको कार्ाििर्, िाप्िेजुङ 
कायगक्रम / पररयोिना अनिुार बिटे जबजनयोिन 

आ.व. : २०७९/०८०                                                                                                               रकम रू हिारमा 

जि.नं. कायगक्रम/आयोिना/जक्रयाकलापको नाम 
कायागन्वयन हुने 

स्थान 

खचग 

शीषगक 
जवजनयोिन 

स्रोत 

आन्तररक 

िोत 

अन्तर िरकारी जवत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल िरकार प्रदशे िरकार 

८०१०१५०७१०१ जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका 
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१३ इन्रावजत आ जव जनजि जशक्षक अनदुान  २११११ ३,४४ ३,४४ ० ० 



 

१४ इन्धन - अन्य प्रयोिन  २२३१४ १०,०० १०,०० ० ० 
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२३८ 

बाल जववाह अन्त्यका लार्ी जकशोरी 

िशजक्तकरण कायगक्रम (बाल जववाह 

अन्त्यका लार्ी जकशोरी िशजक्तकरण 

कायगक्रम) 

७३   ७३   ०   ०   ०  

२३९ 
लैङ्जर्क जहिंा जनवारणको लार्ी स्थाजनय 

तहमा िंरक्षण कोष िञ्चालन अनदुान 
५०   ५०   ०   ०   ०  

१ पूंिीर्त १,६३,९८६.६३   ३७,५८७.९०   २९,५०२.९०   ३२,९४२.९०       

८०१०१५०७१०१ - जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका 

१ 
४ नं. वडा कायागलय दखेी खड्का र्ोलाई 

िल्लेरी माजदबङु िाने मोटरबाटो जनमागण 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

२ आंखोप-िादवेा मोटरबाटो ममगत िधुार १,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

३ 
कम्पयटुर जबजलङ, टोकन जिस्टम, ई-

हाजिरी, एजककृत िम्पजत कर प्रणाली 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  



 

४ 
काजलखोला-लोकुम्बा-मजटटार-

चावाखोला मोटरबाटो ममगत िधुार 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

५ र्ंर्ा आ.जव. िेि र्रो जनमागण तथा ममगत १००   २५   २५   २५   २५  

६ 
र्त बषग भकु्तानी छुट भएको जनमागण 

योिनाहरुको भकु्तानी रकम 
३२,०००   ०   ०   ०   ३२,०००  

७ 
र्ाउपाजलका कायगलयमा जवद्यतु 

व्यावस्थापन 
१,०२९.६३   २५७.४   २५७.४   २५७.४   २५७.४  

८ 

र्ाउँपाजलका कायागलय तथा 

शाखा/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/न्यायीक िजमजत 

िजचवालय व्यवस्थापन 

३,५००   ८७५   ८७५   ८७५   ८७५  

९ 
र्ाउँपाजलकाको जबजभन्न योिना तथा 

कायगक्रमहरुको िाझेदारी अनदुान 
१२,४०६   ३,१०१.५०   ३,१०१.५०   ३,१०१.५०   ३,१०१.५०  

१० छुरे बन्केरे खानेपानी योिना िादवेा ५००   १२५   १२५   १२५   १२५  

११ 
िलेश्वरी-डाँडार्ाउँ-बङुरुङ-जशलजशले 

मोटरबाटो जनमागण 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

१२ 
डुडीखेत- िरुुमजखम खण्ड मोटरबाटो 

ममगत िधुार 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

१३ 
डी.पी.आर . मावाखोला-जलम्बजुदन 

खानेपानी योिना 
३००   ७५   ७५   ७५   ७५  

१४ 
डी.पी.आर. र्ाउँपाजलका भवन, िादवेा र 

मेहलेे स्वास््य चौकी भवन 
९००   २२५   २२५   २२५   २२५  

१५ 

डी.पी.आर. श्यामटार-जतम्बङुपोखरी 

िडक, लप्िी र्ोलाई ढ्वाङढ्वाङ्र्े-

मकुुभञ्ज्याङ मोटरबाटो 

१,८००   ४५०   ४५०   ४५०   ४५०  



 

१६ 
डी.पी.आर. िवुाखोला र फावाखोला 

मोटरेवल पलु 
२,८००   ७००   ७००   ७००   ७००  

१७ ढ्ङढ्ङे ल.ि.जव. महुान ममगत २००   ५०   ५०   ५०   ५०  

१८ 

तावानार्ी दखेी जतम्बङु-पोखरी िम्मको 

पयगटकीय पदमार्ग तथा पवूागधार जनमागण 

(िंघीय िरकार िाझेदारी कायगक्रम) 

१०,०००   २,५००   २,५००   २,५००   २,५००  

१९ 
नेवारे वडा कायागलय िाने मोटरबाटो 

जनमागण 
४००   १००   १००   १००   १००  

२० फावाटार (फावाखोला) किवे जनमागण १,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

२१ 
बरुुजम्खम-जहररङटार-अम्बाटार-चमेरे 

र्फुा िाने मोटरबाटो जनमागण 
१,५००   ३७५   ३७५   ३७५   ३७५  

२२ 
भञ्ज्याङ बिार लारपा खोल्िी-मकालु 

आ.जव हुद ैडाँर्ी र्ोलाई िडक जनमागण 
२,५००   ६२५   ६२५   ६२५   ६२५  

२३ 
भोटेखोरीया-फलामखानी-जफजदम 

(खेक्लेबङु) िाने मोटरबाटो जनमागण 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

२४ 
मरट्टटार श्यामटार हुद ैजतम्बङुपोखरी िाने 

मोटरबाटो जनमागण 
३,०००   ७५०   ७५०   ७५०   ७५०  

२५ 
मेहलेे- िरुुमजखम खण्ड मोटरबाटो ममगत 

िधुार 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

२६ 
मािे-महुान आँपडाँडा जिंचाई तथा 

खानेपानी िाब्लाखु 
६००   १५०   १५०   १५०   १५०  

२७ वडा कायगलय भवन तथा अन्य िाझेदारी ५,९५६   १,४८९   १,४८९   १,४८९   १,४८९  

२८ 
वडा कायागलय आजप्टकल फाइवर 

(नेटवजकग ङ) 
२,०००   ५००   ५००   ५००   ५००  



 

२९ 
वडा कायागलय ग्याजवन वाल तथा वाल 

जनमागण 
५००   १२५   १२५   १२५   १२५  

३० 
वडा कायागलय भवन जनमागण तथा अन्य 

िाझेदारी 
३,०००   ७५०   ७५०   ७५०   ७५०  

३१ िडक ममगत तथा िधुार १,८००   ४५०   ४५०   ४५०   ४५०  

३२ िवुाखोला किवे जनमागण १,७००   ४२५   ४२५   ४२५   ४२५  

३३ 
िादवेा-फािेबङु-लोकुम्बा मोटरबाटो 

ममगत िधुार 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

३४ 
िाब्लाख ु भञ्ज्याङ बिार-फावाटार 

मोटरबाटो ममगत िधुार 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

३५ जिद्दशे्वारी मा.जव. िेश र्ारो जनमागण ६००   १५०   १५०   १५०   १५०  

३६ 
जिलजिले-जिब्रेक-जिजदङ्वा-जिजदङ्माघाम 

िाने मोटरबाटो जनमागण तथा ममगत 
१,५००   ३७५   ३७५   ३७५   ३७५  

३७ 
जिंहजदन-बडहरे-भञ्ज्याङ मोटरबाटो 

जनमागण 
१,०००   २५०   २५०   २५०   २५०  

३८ 
जिहशे्वरी मा.जव. जटनछाना 

व्यवस्थापन/िाझेदारी 
५००   १२५   १२५   १२५   १२५  

८०१०१५०७२०१ - जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकावडा नं.१ 

३९ केरावारी ओखरबोटे र्ोरेटो बाटो जनमागण १००   ०   ०   १००   ०  

४० 
िलपा आ.जव. फजनगचर तथा शैजक्षक 

िामग्री खररद 
१००   ०   ५०   ०   ५०  

४१ टनेल िमेत खिुागनी खेजत ३००   ७५   ७५   ७५   ७५  

४२ नेवारे वडा कालगय िाने मोटरबाटो जनमागण ६००   ०   २००   २००   २००  

४३ मेजचम दजेख हररिे िाने मोटर बाटो जनमागण ४००   ०   ०   २००   २००  



 

४४ रािन िरको घरमजुन िेि र्ारो जनमागण १५०   ०   ५०   ५०   ५०  

४५ 
लोकुम्वा हुद ै काजतगके िाने मोटर वाटो 

जनमागण 
४००   ०   ०   ०   ४००  

४६ 
वडा कायागलय व्यवस्थापन तथा ममगत 

िधुार 
१००   ०   ०   ०   १००  

४७ िाजवक वडा २ खानेपानी ममगत २००   ०   ०   ०   २००  

४८ िाजवक वडा नं ३ जिचाइ िञ्चालन २००   ०   ०   १००   १००  

८०१०१५०७२०२ - जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकावडा नं.२ 

४९ 
ओडारे िादवेा लोकुम्बा हुदँ ैकाजलखोला 

िोड्ने मोटरबाटो स्तरउन्नजत 
५००   ०   ०   ५००   ०  

५० 
कुटानी जपिानी जमल खररद (िाजवक ५ र 

६ ) 
२००   ०   १००   ०   १००  

५१ 
कुटानी जपिानी जमल खररद िाजवक १ र 

२ 
२००   ०   १००   ०   १००  

५२ कोलवोटे दजेख जिरुवारी पदमार्ग जनमागण १००   ०   १००   ०   ०  

५३ 
र्रुाँिे जचहान डाँडा हुदँ ैओिेपा िम्म िाने 

पदमार्ग जनमागण 
२००   ०   ०   २००   ०  

५४ िनता आ जव िेि वाल जनमागण १००   ०   १००   ०   ०  

५५ 
तरुजन खानेपानी ममगत तथा जहउद े धारा 

खानेपानी ट्याङ्की ममगत 
१००   ५०   ०   ५०   ०  

५६ तार िाली खररद ५०   ०   ०   ०   ५०  

५७ 
भोिेधारा दजेख िाजवक ५ हुदँ ैपात्ले डाँडा 

िोड्ने पदमार्ग जनमागण 
१००   ०   १००   ०   ०  

५८ 
लोकुम्बा दजेख जपपल डाँडा हुदँ ै दोभान 

खोला िम्म िाने मोटरबाटो जनमागण 
२००   ०   ०   २००   ०  



 

५९ 
िल्लेरर दजेख िाजवक ७ दजेव स्थान िम्म 

पदमार्ग जनमागण 
३५०   ०   ०   ३५०   ०  

६० 
िल्लेरी दखेी ओडारे आउन े पदमार्ग 

जनमागण 
१००   २५   २५   २५   २५  

६१ 
िादवेा दजेख िाजवक ८ ओडारे िोड्ने 

मोटरबाटो जनमागण 
३००   ०   ०   ३००   ०  

६२ 
िाजवक ६ र ९ तरकारी खेजतका लार्ी 

प्लाजिक टनेल कृषकहरुिँर् िाझेदारी 
१००   २५   २५   २५   २५  

६३ जिद्दशे्वरी मा जव ब्लक भवन ममगत २००   ०   २००   ०   ०  

८०१०१५०७२०३ - जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकावडा नं.३ 

६४ 
अल्प िङ्ख्यक याख्खा िाजतको भवन 

जनमागण िाझेदारी 
१००   ०   ५०   ५०   ०  

६५ आङ्खोप स्वास््य चौकी जपन्टर खररद ३५   ३५   ०   ०   ०  

६६ जकजव र िनु्तलाको जवरुवा खररद जवतरण २००   ५०   ५०   ५०   ५०  

६७ ग्याजवङ तार िाली खररद २००   ०   ०   १००   १००  

६८ 
ग्रामीण जवद्यतुीकरणको लाजर् 

र्ाउँपाजलका िँर् िाझेदारी 
२००   ०   ०   १००   १००  

६९ 

घमुाउने कुवा पाखा िीरो पोइन्टबाट 

इन्रावजत हुदँ ै महादवे पोइन्ट राजख िाघ ु

डाँडा िोड्ने मोटरबाटो जनमागण 

४००   ०   ०   २००   २००  

७० 
िलेश् वरी दखेी र्ौतम र्ोलाई िोड्ने 

मोटरबाटो स्तरोनन्ती 
३००   ०   १००   १००   १००  

७१ जदबटुार िल्लेनी िाने कुलो ममगत १००   ०   ०   १००   ०  

७२ 
बखे दखेी जखलागबोटे िाने मोटरबाटो 

जनमागण 
३००   ०   ०   ३००   ०  



 

७३ 
मोहन खरेलको घर आिपािबाट 

खोररम्बाघाट िोड्ने मोटरबाटो जनमागण 
३००   ०   ०   ०   ३००  

७४ 
िाजवक ८ बङुरुङ परुानो जवद्यालयमा 

कुटानी जपिानी जमल खररद 
२००   ०   ०   १००   १००  

७५ जिंहशे्वरी मा.जव. इन्भटगर खररद १००   ०   ०   १००   ०  

८०१०१५०७२०४ - जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकावडा नं.४ 

७६ 
ओयम िाडो खोला िलजवधतु कुलो 

ममगत तथा जनमागण 
१००   ०   ०   ५०   ५०  

७७ 
जकरात काबेली जशवालय माङजहम 

भक्तशाला भान्िा घर जनमागण 
२००   ०   ०   १००   १००  

७८ 
खानेपानी ट्याङ्की ममगत िाब्लाखु 

िाजवक ९ जटका वेघाको घर छेउ 
१००   ०   ५०   ५०   ०  

७९ 
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अनुिूसच -८, प्रधानमन्त्री िोजगाि कार्िक्रम अन्िगिि रु्वा िोजगािीको िागी रुपान्ििण पहि आर्ोजना अन्िगिि छनौट भएका आर्ोजनाहरु 
सि.नं.  वडा नं . १ टोि बस्िी आर्ोजनाको नाम आर्ोजनाको ढाँचा  िकम रु 

१ काजलखोला 
चावा खोलादजेख िाजवक वडा नं. ३ हुद ैलोकुम्बा िाने र्ोरेटो र मोटर बाटो जनमागण तथा ममगत, 

िोजलङ । 
जनमागण तथा ममगत  

२ काजलखोला चावा खोलादजेख बाझनेी -नेवारे-हररिे िाने र्ोरेटो बाटो जनमागण तथा ममगत । जनमागण तथा ममगत  

 वडा नं . २ टोि बस्िी    

१ िादवेा कोलबोटे दखेी पात्ले डाडाँिम्म पदमार्ग जनमागण जनमागण तथा ममगत  

२ िादवेा ओडारे पलुदजेख िादवेा जिब्रेक लोकुम्बा िडक खण्ड िोजलङ तथा नाली जनमागण जनमागण तथा ममगत  

 वडा नं . ३ टोि बस्िी    

१ आङ्खोप थङुरुम्बा जिरो दजेख रवु कडररयाको घरिम्म मोटरबाटोमा िोजलङ जनमागण जनमागण तथा ममगत  

२ आङ्खोप आर्पेा भञ्ज्याङदजेख िाजवक ७ हकग राि राईको घरिम्म र्ोरेटो बाटो जनमागण जनमागण तथा ममगत  

३ आङ्खोप िाब्लाख ुखोला दजेख काजि डाँडा िम्म पदमार्ग जनमागण जनमागण तथा ममगत  

४ आङ्खोप फोरिी डाँडा दजेख जिंहशे् वरी मा.जव. िम्मको मोटरबाटोमा  िोजलङ जनमागण जनमागण तथा ममगत  

 वडा नं . ४ टोि बस्िी    

१ िाब्लाख ु
मदन बरालको घरदजेख वडा कायागलय िम्म र जझर्टी घरदजेख िाम्वाङ चोक िम्म िोजलङ र्ने 

काम 
जनमागण तथा ममगत  

२ िाब्लाख ु पलुछेउ कािेबारी हुद ैईन्रावती आ.जव. िम्मको र्ोरेटो बाटो ममगत तथा जनमागण जनमागण तथा ममगत  

 िाब्लाख ु कटुवाल डाँडा दजेख राजधका आ.जव. हुद ैस्वास््य चौकी िाने बाटो िोजलङ र्ने काम । जनमागण तथा ममगत  

 वडा नं . ५  टोि बस्िी    

१ जलम्बजुदन पेनेपा जिनाम िोड्ने र्ोरेटो बाटो जनमागण तथा ममगत । जनमागण तथा ममगत  

२ जलम्बजुदन लप्िीर्ोलाई ढङ्ढङ्र् ेमोटरबाटो तथा र्ोरेटोबाटो जनमागण तथा ममगत जनमागण तथा ममगत  

३ जलम्बजुदन िहकारी खोक्लादाङ िोड्ने र्ोरेटो बाटो जनमागण तथा ममगत जनमागण तथा ममगत  

 वडा नं . ६ टोि बस्िी    



 

१ महेलेे खदवुा खोलादजेख आपँबोटे हुदै ँहङेखाप ुिाने र्ोरेटोबाटो जनमागण । जनमागण तथा ममगत  

२ महेलेे जिंहजबर तामाङको घरदजेख रजमते हुदै ँजनलजर्रर िाने र्ोरेटोबाटो जनमागण । जनमागण तथा ममगत  

३ महेलेे खोलाघारी  हुद ैमाङदने िाने बाटो जनमागण तथा ममगत जनमागण तथा ममगत  

 वडा नं . ७ टोि बस्िी    

१ िरुूमजखम याम्फाखोला दजेख महादेवथान िाने र्ोरेटोबाटो जनमागण तथा ममगत । जनमागण तथा ममगत  

२ िरुूमजखम िाडे खोलाबाट बाजनया र्ाँउ हुदँ ैर्रुुङ र्ाँउिम्म िाने र्ोरेटोबाटो ममगत । जनमागण तथा ममगत  

३ िरुूमजखम लामो िाघ ुदजेख अमतृ घर हुदै भीम इम्बुङको घर िम्म बाटो जनमागण तथा ममगत जनमागण तथा ममगत  

जम्मा रु  

 

 

 



 

खण्ड – ५, सिसिङ्वा गाउँपासिकाको आसथिक ऐन २०७९ 

सिसिङ्वा गाउँपासिकाको अथििम्बन्धी प्रस्िाविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको सवधेर्क 

प्रस्िावनाुः जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको आजथगक वषग २०७९/०८० को अथग िम्बन्धी प्रस्तावलाई कायागन्वयन र्नगको 

जनजमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क िंकलन र्ने, छुट जदन ेतथा आय िंकलनको प्रशािजनक व्यवस्था र्नग वाञ्छनीय 

भएकोले,  

नेपालको िंजवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम जिजदङ्वा र्ाउँ िभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. िंसिप्त नाम ि प्रािम्भुः (१) यि ऐनको नाम "जिजदङ्वा र्ाउँपाजलकाको आजथगक ऐन, २०७९" रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन पाररत भएको जदन दजेख जिजदङ्वा र्ाउँपाजलका के्षत्रमा लार् ूहुनेछ । 

२. भुसम कि (मािपोि): र्ाउँपाजलका क्षेत्र जभत्र रहकेा ब्यजक्तहरुले आटनो नाममा रहकेो िग्र्ा बापत अनुिुची 

(१) बमोजिमको कर लर्ाइने र अिलु उपर र्ररनेछ । 

३. घि वहाि किुः  र्ाउँपाजलका क्षेत्र जभत्र कुनै व्यजक्त वा िंस्थाले भवन, घर, पिल, ग्यारेि, र्ोदाम, टहरा, 

छप्पर, िग्र्ा वा पोखरी परैू वा आजंशक तवरले वहालमा जदएकोमा अनुिूसच (२) बमोजिम घर िग्र्ा वहाल 

कर लर्ाइने र अिलू र्ररनेछ ।  

४. सबत्तीर् िथा पँूसजगि कािोबाि गने पिि, ब्र्बिार्मा िाग्ने िस्िुि - र्ाउँपाजलका क्षेत्रजभत्र व्यापार, 

व्यविाय वा िेवामा पूँिीर्त लर्ानी र आजथगक कारोवारका आधारमा अनुिूसच (३) बमोजिम व्यविाय कर 

लर्ाइने र अिूल उपर र्ररनेछ । 

५. सवज्ञापन किुः र्ाउँपाजलका क्षेत्र जभत्र हुने जवज्ञापनमा अनुिूसच (४) बमोजिम जवज्ञापन कर लर्ाइने र अिलू 

उपर र्ररनेछ । 

६. मनोिन्जन किुः र्ाउँपाजलका के्षत्रजभत्र हुने मनोरन्िन व्यविाय िेवामा अनुिूसच (५) बमोजिम व्यविाय कर 

लर्ाइने र अिुल उपर र्ररनेछ ।  

७. प्राकृसिक श्रोि िंकिन िथा सबसक्र शुल्कुः  र्ाउँपाजलका के्षत्र जभत्रको प्राकृजतक िोतको िंकलन तथा 

जबजक्र बापत अनुिुची (६) बमोजिमको शलु्क लर्ाइने र अिलू उपर र्ररनेछ । 

८. बहाि सबटौिी शुल्कुः र्ाउँपाजलकाले आटनो के्षत्र जभत्र आफुले जनमागण, रेखदखे वा िंचालन र्रेका हाट 

बिार, पिल वा िरकारी िग्र्ा मा अनुिुची (७) बमोजिमको कर लर्ाइने र अिलू उपर र्ररनेछ । 

९.  िेवा शुल्क, िस्िुिुः र्ाउँपाजलकाले उपलब्ध र्राएको जबजभन्न िेवामा िेवाग्राहीबाट अनूिूसच (८) मा 

व्यवस्था भए अनिुार शलु्क लर्ाइने र अिूल उपर र्ररनेछ । 

१०. घि धुिी किुः र्ाउँपाजलकाले आटनो के्षत्र जभत्रको घरधरुीको कर अनुिुची (९) बमोजिम लर्ाइने र अिलु 

उपर र्ररनेछ । 

 



 

 

११. एम्बुिेन्ि िेवा शुल्कुः र्ाउँपाजलकाले आटनो एम्बलेुन्ि िेवा िञ्चालन र्दाग अनुिुसच (१०) बमोजिमको 

िेवा शलु्क लर्ाउने र अिुल उपर र्नेछ । 

१२. ल्र्ाब िेवा शुल्कुः र्ाउँपाजलकाले ल्याब िेवा िञ्चालन र्दाग अनुिुसच (११) बमोजिमको िेवा शलु्क 

लर्ाउने र अिुल उपर र्नेछ । 

१३. अन्र् शुल्कुः यि भन्दा माजथ बजर्गकृत तथा उल्लेख र्नग निकेका कामहरु र्ाउँपाजलकाले नेपालको िंजवधान 

तथा स्थानीय िरकार िंचालन ऐनले जदएको अजधकार बमोजिम र्नुग पदाग अनुिुसच (१२) वमोजिमको दस्तरु 

लर्ाउने र अिुल उपर र्नेछ । 

१४. कि छुटुः यि ऐन बमोजिम कर जतने दाजयत्व भएका व्यजक्त वा िंस्थालाई कुनै जकजिमको कर छूट जदईने छैन 

। तर  

(क) जतन भन्दा बजढ  व्यविाय िञ्चालन र्ने व्यजक्त वा िंस्थालाई अधीकतम जतन वटा व्यविाय मध्ये 

उच्चत्तम दरको शलु्क जलई बाँजक व्यविायको कर जमनाहा र्ररनेछ । 

(ख) आर्लार्ी, बाढी पजहरो िस्ता प्राकृजतक प्रकोपद्वारा नार्ररकता, धजनपिुाग लर्ायतका अजभलेख नि 

भएमा जिफाररि शलु्कमा ितप्रजतशत छुट प्रदान र्ररनेछ । 

(र्) छात्रबजृत्त, अपांर् र आजथगक अवस्था कमिोर वा जवपन्नताको जिफाररि/प्रमाजणत, कोटग जफ जमनाहा 

जिफाररिमा ितप्रजतशत छुट प्रदान र्ररनेछ । 

(घ) र्भगवती, ६० वषग माजथका नार्ररक, क बर्गको अपांर्, मजहला स्वास््य स्वयंिेजवका तथा जनिको पररवार, 

र्ाउँपाजलकाको कमगचारी तथा जनिको पररवारहरुलाई एम्बुलेन्ि िेवामा ३०% छुट र ल्याव िेवामा 

२५% छुट प्रदान र्ररनेछ । 

१५. जरिवाना िथा बक्र्ौिाुः- (१) जवर्त पजहलो एक आ.व. को हकमा २०% र त्यिभन्दा अजघल्ला आ.व. 

हरुको हकमा क्रमशः १०% का दरले प्रत्येक आ.व. को िररवाना थप हुदँ ैिानेछ  र आ.व. २०७४।०७५ भन्दा 

अर्ाडीको दरको प्रमाण फेला परेमा िोही प्रमाण अनिुार नै र प्रमाण फेला नपरेमा आ.व. २०७४।०७५ कै दर 

कायम र्ररनेछ त र िररवाना १००% भन्दा बढी नहुने र्री अिलु उपर र्ररनेछ ।  

(२) थजपएका शलु्कको िररवाना िनु आ.व. दजेख शलु्क थप र्ररएको हो िोजह आ.व. दजेख लार् ुहुनेछ । 

१६. सनर्माविी ि कार्िसवधी बनाउन िक्नेुः - यो ऐनको कायागन्वयनको लाजर् आवश्यकता अनिुार 

कायगपाजलकाले जनयमावली र कायगजवजध जस्वकृत र्री लार् ुर्नग िक्नेछ ।  

१७. िंशोधनुः यो ऐनको कुनै दफा वा उपदफा िंशोधन र्नुग परेमा र्ाउँिभाको तत्काल कायम रहकेो िदस्य 

िंख्याको दईु जतहाई बहुमतले िंशोधन र्नग िक्नेछ ।  

 

 



 

अनिुजुच - १ 

(दफा २ िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिका िेत्र सभत्र िहेका ब्र्सिहरुिे आटनो जग्गाको सििो सिनुि पने शुल्क 

क्र.ि. िग्र्ाको 

जकजिम 

वडा नं. रािश्व दर (रोपनी) कैजफयत 

१ खते / पाखा 
वडा नं. १, काजलखोला  र वडा नं. २, िादवेा 

रु. ३  

२ अलैचीबारी रु. ५  

३ खते / पाखा 
वडा नं. ६, महेलेे  र वडा नं. ७, िरुुमजखम 

रु. ३.५०  

४ अलैचीबारी रु. ६  

५ खते / पाखा 
वडा नं. ३, आङ्खोप  र वडा नं. ५, जलम्बजुदन 

रु. ४  

६ अलैचीबारी रु. ७  

७ खते / पाखा 
वडा नं. ४, िाब्लाख ु

रु. ४.५०  

८ अलैचीबारी रु. ८  

 

अनिुचुी – २ 

(दफा ३ िंर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिकािे आटनो िेत्रसभत्र वासर्िक रुपमा िगाउने घि वहाि किको िि 

क्र.

िं. 
जववरण दररेट 

कै

जफय

त 

१ 
कुनै पजन जनिी व्यजक्तलाई घर कोिा बहालमा जदएमा घरधनीले 

र्ाउँपाजलकालाई घर, पिल, ग्यारेि, िग्र्ा, र्ोदाम, टहरा भाडामा जदएमा 
भाडाको १०%   

२ 

कुनै पजन िावगिजनक िँस्था/िरकारी कायागलय/ जनिी बैंक/िहकारी आजदलाई 

घर, कोिा बहालमा जदएमा  

िम्झौता भए 

बापतको १०%   

 

 

 

 

 

 

 

अनिुचुी - ३ 



 

(दफा ४ िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिकािे आटनो िेत्र सभत्र िगाउने सबत्तीर् िथा पँूसजगि कािोवाि गने पिि 

व्र्विार्को ििाि िथा नसवकिण िस्िुि  

क्र.िं. जववरण दताग दस्तरु नजवकरण दस्तरु कैजफयत 

१ िाधारण प्रकृजतको होटल, जचया नास्ता पिल १००० ६००   

२ लजिङ, फुजडङ िजहतको होटल, र्िे हाउि, रेिुरेन्ट २००० ११००  

३ 
ताजलम हल, एट्याच टोइलेट बाथरुम, वाईफाई िजहतको 

होटल  
२०००  ११०० 

 

४ 
फोटो स्टुजडयो (फोटो जखच्ने, धलुाउने, फोटोकपी, 

टयाक्ि) 
२००० ११०० 

 

६ 

िवारी िाधन जवके्रता/ममगत/ग्यारेि, कपडा/ितु्ता/चप्पल 

पिल, नशगरी (फलफुल, कृजषिन्य बोटजबरुवा उत्पादन, 

जबजक्रजबतरण), मजेडकल/एग्रोभटे 

१०००  ६०० 

 

७ 
खाद्य पदाथग (दाल, चामल, जचनी, तरकारी लर्ायत अन्य 

दजैनक उपभोग्य िामाग्रीहरु), ईन्धन व्यविाय,  
१०००  ६०० 

 

८ हाडगवयेर, फजनगचर २०००  ११००  

९ 
िनुचाँजद पिल, बोजडगङ जवद्यालय, मजन एक्स्चेन्िर 

(IME) 
२०००  ११०० 

 

१० िहकारी तथा लघजुवत्त (दताग) २५०० -  

११ बैंजकङ तथा जबत्तीय कारोवार (ईिाित/दताग) २५०० १६००  

१२ टेलर/िैलनु/जवउटी पालगर, फे्रश हाउि, स्टेशनरी १००० ६००  

१३ 

ईलेक्रोजनक्ि पिल (मोवाइल, कम्प्यटुर, ल्यापटप, 

जविजुलका िामानहरु लर्ायत अन्य इलेक्रोजनक्ि 

िामानहरु), िाइवर, रेजकङ एिजेन्ि 

१००० ६०० 

 

१४ घजुम्त पिल  ५०० ३५०  

१५  कस्मजेटक पिल  १००० ६००  

१६  ितु्ता, चप्पल, पाउरोजट, जबस्कुट तथा घरेल ुकपडा उद्योर्  १००० ६००  

१७.  
जडलर (खाद्यान्न तथा जकराना, ितु्ता चप्पल, रंर् रोर्न 

आजद)  
१००० ६०० 

 

१८ अन्य व्यविाय  १००० ६००  

 



 

 

 

अनिुचुी – ४ 

(दफा ५ िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिकािे आटनो िेत्र सभत्र िगाउने सवज्ञापन किको िििेटुः 

क्र.िं. प्रकार दररेट वाजषगक रु. कैजफयत 

१ कुनै व्यविाय, कम्पनी, होटल व्यविायले होजडगङ वोडग, िाइन 

बोडग, स्टल, टलेक्ि जप्रन्ट, पखागल बार जभत्ता आजदमा जवज्ञापन र्रे 

बापत 

१०००  

 

अनिुचुी - ५ 

(दफा ६ िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिकािे आटनो िेत्र सभत्र जािु, चटक िेखारे् बापि िगाउने मनोिञ्जन िस्िुि   

 

प्रदशे काननूले जनधागरण र्रे बमोजिम िंकलन हुनेछ । 

अनिुचुी – ६ 

(दफा ७ िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिका िेत्र सभत्रको प्राकृसिक श्रोिको िंकिन िथा सवक्री बापिको शुल्क 

 प्रदशे काननुले जनधागरण र्रे बमोजिम हुनेछ 

 

अनिुचुी – ७ 

(दफा ८ िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिकािे आरु्िे सनमािण, िेखिेख, वा िंचािन गिेका हाट वजाि, पिि वा ििकािी जग्गामा 

िगाउने  वहाि सबटौिी शुल्कुः 

 

क्र.िं. जववरण शलु्क रु. कैजफयत 

१. 
र्ाउँपाजलकाले जनमागण र्रेको वा आटनो स्वाजमत्वमा रहकेा 

भवन, िग्र्ा वा अन्य िम्पजत  
१००० प्रजतजदन 

२. 

आटनो रेखदखेमा रहकेो िावगिजनक स्थल, ऐलानी िग्र्ा वा 

बाटोको छेउको िग्र्ामा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा वा 

पिल वा आवाि 

५०० वाजषगक 

३ र्ाउँपाजलकाले तोकेको िावगिजनक स्थल, हाटविार, मलेा िात्रामा थापेको पिल 

३.१ जकराना पिल २० प्रजत हजटया 



 

३.२ माि ुपिल ५० प्रजत हजटया 

३.३ कपडा पिल ५० प्रजत हजटया 

३.४ िार् िब्िी, तरकारी पिल २० प्रजत हजटया 

३.५ अन्य पिल २० प्रजत हजटया 

 

अनिुचुी - ८ 

(दफा ९ िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिकािे उपिब्ध गिाएको िेवा बापि िाग्ने िेवा शुल्क िस्िुि  

 

क्र.िं. जिफाररिको जववरण दस्तरु रु. कैजफयत 

१ व्यजक्तर्त जिफाररि १००  

२ िंघ िंस्थाको जिफाररि १००  

३ नार्ररकता जिफाररि २००  

४ नार्ररकता प्रजतजलजप ५००  

५ नाता प्रमाजणत (जिजवत िँर्को/मतृक िँर्को) ५००  

६ मजदरा उद्योर् जिफाररि १०००  

७ घर िग्र्ा नामिारी जिफाररि २००  

८ मोही लर्त कट्टा जिफाररि २००  

९ घरबाटो कायम जिफाररि २००  

१० छात्रवतृ्ती जिफाररि ० (जनशलु्क)  

११ अपाङ्र् जिफाररि ० (जनशलु्क)  

१२ स्थायी /अस्थायी बिोबाि जिफाररि १००  

१३ बैबाजहक अङ्जर्कृत नार्ररकता जिफाररि २५००  

१४ आजथगक अवस्था बजलयो वा िम्पन्नता  वा चल अचल 

िम्पजतको जिफाररि 

१०० (तर १,००,००० भन्दा बढी 

भएमा िम्मा मलु्याङ्कनको ०.१% ले) 

१५ आजथगक अवस्था कमिोर वा जवपन्नता प्रमाजणत ० (जनशलु्क)  

१६ जवद्यतु/धारा िडान जिफाररि २००  

१७ जिजवत रहकेो जिफाररि ५००  

१८ दवु ैनाम र्रेको व्यजक्त एकै हो भन्ने जिफाररि १००  

१९ फरक िन्मजमजत िंशोधन जिफाररि ५००  



 

२० व्यविाय बन्द/िन्चालनमा नरहकेो जिफाररि ५००  

२१ व्यापार व्यविाय नभएको जिफाररि १००  

२२ कोटग जफ जमनाहा जिफाररि ० (जनशलु्क)  

२३ नावालक पररचय पत्र जिफाररि जनयमानिुार  

२४ चौपाय िम्वजन्ध जिफाररि (प्रजत र्ोटा) भडेा/बाख्रा २०  

२५ चौपाया र्ाई/भैजँि/ चौरी आजद ५०  

२६ व्यविाय दताग जिफाररि ३००  

२७ िंघ िंस्था दताग जिफाररि ५००  

२८ व्यविाय नजवकरण जिफाररि २००  

२९ उद्योर्/ जवद्यालय िाउँिारी जिफाररि १०००  

३० जवद्यालय िन्चालन जस्वकृत/कक्षा वजृद्व जिफाररि १०००  

३१ िग्र्ा दताग जिफाररि १००  

३२ िंरक्षक जिफाररि १००  

३३ नेपाल िरकारको नाममा बाटो कायम जिफाररि १००  

३४ जनशलु्क वा िशलु्क स्वास््य उपचार जिफाररि १००  

३५ घरबाटो/चारजकल्ला प्रमाजणत २००  

३६ हकवाला वा हकदार प्रमाजणत १००  

३७ अजववाजहत प्रमाजणत ५००  

३८ िग्र्ा धजनपिुाग हराएको जिफाररि १००  

३९ पिुागमा घर कायम र्ने जिफाररि १००  

४० जमलापत्र कार्ि/उिरुी दताग ५००  

४१ राजष्रय पररचय पत्र र ब्यजक्तर्त घटना दताग शलु्क (३५ जदन 

जभत्र) 
जनशलु्क 

राजष्रय पररचय पत्र तथा 

पजञ्िकरण 

जनयमावलीमा भएको 

व्यवस्था बमोजिम 

४२ राजष्रय पररचय पत्र र व्यजक्तर्त घटना दताग जवलम्ब शलु्क  २०० 

४३ व्यजक्तर्त घटना दताग प्रमाणपत्रको प्रजतजलजप दस्तरु ५०० 

४४ व्यजक्तर्त घटना तथा नार्ररक अजभलेख दताग जकताब हरेेको 

दस्तरु 
२०० 

४५ राजष्रय पररचय पत्रको प्रजतजलजप दस्तरु ५०० 

४६ हल भाडा / िनेेरटर भाडा २५० प्रजत घण्टा 

४७  िाउण्ड जिस्टम भाडा ५०० प्रजत जदन 



 

४८ उद्योर् दताग जिफाररि ५००  

४९ िंस्थालाई अनभुव पत्र / कमगचारीको अनभुव पत्र ५००  

५० वन िजडवटुी पिुी जिफाररि ५००  

५१ लकजड तथा र्ोजलया कािको कटान जिफाररि १५० प्रजत रुख 

५२ िग्र्ा नामिारी २००  

५३ बैंक जवजतय िंस्था दताग २००  

५४ घरेल ुिाना उद्योर् दताग ५००  

५५ खानेपानी महुान दताग १०००  

५६ ईजन्डयन तथा यकेु पेन्िन जिफाररि ५००  

५७ िंवन्धजवच्छेद दताग ५००  

५८ पश ु– जवरामी पिुी २०  

५९ पश ु– कृत्रीम र्भागधारण ५०  

६० पश ुवन्ध्याकरण (बोका, िुंर्रु) ५०  

६१ पश ुवन्ध्याकरण (र्ोरु, रांर्ा) १००  

६२ घ बर्ग जनमागण व्यविायी इिाित पत्र दस्तरु २५००  

६३ घ बर्ग जनमागण व्यविायी नजवकरण दस्तरु १०००  

६४ घ बर्ग जनमागण व्यविायी थप दस्तरु (जवलम्ब शलु्क बाजषगक) १०००  

६५ घ बर्ग जनमागण व्यविायी इिाित पत्र प्रजतजलजप दस्तरु १०००  

६६ न्याजयक दस्तरु – कोटग फी, बक्िौनी, दशौंद, जवशौंद नक्कल 

दस्तरु, िमाव्हान एव ंइतलायनाम दस्तरु, िदू, जलफा दस्तरु, 

जटकट दस्तरु, पनरावदेन एव ं प्रजतउत्तर पत्र दस्तरु, 

वकालतिम्बन्धी इिाितपत्र दस्तरु र न्याय िंवजन्ध अन्य 

दस्तरु 

५०० 

 

६७ फोहोरमलैा व्यवस्थापन शलु्क १०० प्रजत घर प्रजत मजहना 

६८ कृजष/पश ुिमहु, िंस्था दताग शलु्क ५००  

६९ कृजष/पश ुिमहु, िहकारी, िंस्था नजवकरण शलु्क ५००  

७० प्रजतजलजप प्रमाणीत (प्रजत पेि) १०  

७१ अन्य शलु्क (योिना िम्झौता र िम्पन्नताको जिफाररि 

बाहके) 
५०० 

 

७२ िावगिजनक शौचालयको प्रयोर्   



 

७२.१ जदिा र्रे बापत १०  

७२.२ जपिाव र्रे बापत ५  

नोटः- िावगिजनक शौचालयको प्रयोर्बापतको कर िंकलन, रेखदखे र िरिफाई िंबन्धमा र्ाउँपाजलका आफैं ले 

कमगचारी जनयकु्ती र्री िंचालन र्नग िक्ने वा िेक्का माफग त िंचालन र्नग िक्नेछ । 

 

अनिुचुी – ९ 

(दफा १० िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिकािे आटनो िेत्र सभत्र िहेको घिधुिीमा िगाउने घिधुिी किको िि 

क्र.िं. प्रकार दर रु. कैजफयत 

१ जतनतले घर ५०  

२ दईुतले घर ३०  

३. एकतले घर २०  

४.  पजक्क घर रु.१०० (एक तलाको) थप प्रजत तला रु. ५० 
 

नोटः- धेरै घर भएमा िबैभन्दा िुलो घरको र्णना र्ररनेछ र फरक वडामा घर भएमा फरक दस्तरु लाग्नेछ । 

 

अनिुजुच - १० 

(दफा ११ िँर् िम्बजन्धत ) 

गाउँपासिकािे िंचािन गिेको एम्बुिेन्ि िेवाको शुल्क  

क्र.ि  िडकको प्रकार दर रेट जक.जम. अनिुार कैजफयत 

 १ कजच्च िडक रु. ६०  

 २ पजक्क िडक रु. ४०  

 

तर नार्ररक स्तरबाट आएको िझुाबलाई मध्यनिर र्द ैएम्बुलेन्ि िेवा िंचालन जनदजेशका बमोजिम 

कायगपाजलकाले आबश्यकता अनिुार यो दररेटलाई िंशोधन र्नग िक्नेछ । 

अनिुजुच-११ 

(दफा १२ िँर् िम्बजन्धत)  

गाउँपासिकािे िंचािन गिेको ल्र्ाब िेवाको शुल्क 

S.N. Service Name Group Name Rate (Rs) 

1 Bilirubin t/d Biochemistry 200 

2 Blood sugar fasting  Biochemistry 50 

3 Blood sugar pp Biochemistry 50 

4 Blood sugar random Biochemistry 50 



 

5 Creatinine Biochemistry 200 

6 Urea Biochemistry 150 

7 DC Hematology 70 

8 TC Hematology 70 

9 Hemoglobin HB Hematology 60 

10 RBC count Hematology 50 

11 ASO titer Immunology 200 

12 Blood Grouping Immunology 70 

13 CRP  Immunology 150 

14 RA factor` Immunology 150 

15 UPT  Immunology 100 

16 Occult blood Parasitology  150 

17 Stool R/E Parasitology 50 

18 Urine R/E Parasitology 50 

19 HBs Ag Serology 200 

20 HIV Serology Free 

21 VDRL Serology 100 

22 Widal test Serology 150 

23 HCV Virology 200 

24 AFB test Microbiology Free 

25 ANC Profile Hematology & Immunology 500 

26 SGOT Biochemistry 150 

27 SGPT Biochemistry 150 

28 Triglyceride Biochemistry 100 

29 Total Cholesterol Biochemistry 100 

30 Uric Acid Biochemistry 100 

31 Typhoid IGg/IGm Immunology 150 

32 MP Serology Immunology Free 

 

 

अनिुचुी - १२ 

(दफा १३ िँर् िम्बजन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने सवसवध िेवा शुल्क, िस्िुि 

क्र.िं. प्रकार दर रेट ( रु.) कैजफयत 

१ पररक्षा शलु्क   

१.१ अजधकृत स्तर  १५००  

१.२ िहायक स्तर पाँचौ ँ ८००  

१.३ िहायक स्तर चौथँो  ४००  



 

१.४ िेणी जबजहन ३००  

२ िेक्का शलु्क  जनयमानिुार   

३. मजेिन िजुचकरण दस्तरु  ५०००  

४. उपभोक्ता िजमजत दताग दस्तरु १०००  

५. मौिदुा िजूच िजूचकरण दस्तरु १०००  

६. जवद्यालयको जशक्षक, कमगचारीको व्यजक्तर्त फाइल अजभलेजखकरण  

६.१ मा.जब. (९-१२) स्तर १०००  

६.२ आ.जब. (१-८) स्तर ८००  

६.३ आ.जव. (१-३), तथा बाजबके स्तर ५००  

७ बाजबके दताग शलु्क २५००  

८ र्ोजलया जनकाजि शलु्क १००० प्रजत ट्याक्टर 

 

  



 

खण्ड – ६, सिसिङ्वा गाउँपासिकाको सवसनर्ोसजन ऐन, २०७९ 

सिसिङ्वा गाउँपासिकाको सवसनर्ोजन िम्बसन्ध प्रस्िाविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको सवधेर्क 

प्रस्िावनाुः जिजदङ्वा र्ाउपाजलकाको आजथगक बषग २०७९।०८० को िेवा र कायगहरुको लाजर् िजञ्चत कोषबाट 

केही रकमखचग र्ने अजधकार जदन र िो रकम जवजनयोिन र्नग वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको िंजवधानको धारा २२९ 

को उप–धारा (२)बमोजिम जिजदङ्वा र्ाउपाजलका िभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१)यस ऐनको नाम “जिजदङ्वा र्ाउपाजलकाको विवनयोजन ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन तरुुन् त प्रारम् भ हुनेछ । 

२.आक्षथिक वर्ि २०७९।०८० को क्षनक्षमत्त सक्षितकोर्बाट रकम खिि गने अक्षिकार: (१) आवथिक िर्ि 

२०७९।०८० को वनवमत्त गाउँ कायिपाविका, िडा सवमवत, विर्यगत शाखाि ेगने सेिा र कायिहरुका वनवमत्त 

अनसुचूी १ मा उव िवखत चाि ूखचि, पूँवजगत खचि र विवत्तय व् यिस् थाको रकम समेत गरी जम् मा रकम रु. 

३९,५०,३४,०२० (अक्षेरुपी उन्नचाजलि करोड पचाि लाख चौजति हिार जवि रुपैयामात्र) मा निढाई वनवदिष् ट 

गररए िमोवजम सव चत कोर्िाट खचि गनि सवकनेछ ।  

 (२) यो ऐन प्रारम्भ भए पिात कुनै िोतवाट दफा(१) मा उल्लेजखत रकम प्राप्त भएमा आर्ामी र्ाउँ िभावाट 

जस्वकृत हुने र्री कायगपाजलकाबाट जनणगय र्री खचग र्नग िजकनेछ ।  

३. क्षवक्षनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सव चतकोर्िाट खचि गनि अविकार वदइएको रकम आवथिक िर्ि २०७९।०८० 

को वनवमत्त जिजदङ्वा र्ाउपाजलकाको  गाउँपाविको गाउँ कायिपाविका, िडा सवमवत र विर्यगत शाखाि ेगने 

सेिा र कायिहरुको वनवमत्त विवनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेवखएको भएता पवन कायिपाविका, िडा सवमवत र विर्यगत 

शाखाि ेगन ेसेिा र कायिहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरेको रकम मध् य ेकुनैमा िचत हुन ेर कुनमैा अपगु हुने दवेखन 

आएमा गाउँ कायिपाविकािे िचत हुने शीर्िकिाट नपगु हुने शीर्िकमा रकम सानि सक् नेछ । यसरी रकम सादाि 

एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको जम् मा रकमको १० प्रवतशतमा निढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन् दा िढी 

शीर्िकहरुिाट अको एक िा एक भन् दा िढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा वनकासा र खचि जनाउन सवकनेछ । 

पूँवजगतखचि र वित्तीय व् यिस् था तफि  विवनयोवजत रकम साँिा भकु्तानी खचि र व् याज भकु्तानी खचि शीर्िकमा 

िाहके अन् य चाि ूखचि शीर्िकतफि  सानि र वित्तीय व् यिस् था अन् तगित साँिा भकु्तानी खचि तफि  विवनयोवजत रकम 

ब् याज भकु्तानी खचि शीर्िकमा िाहके अन् यत्र सानि सवकने छैन । 

तर चाि ुतथा पूँवजगत खचि र वित्तीय व् यिस् थाको खचि व् यहोनि एक स्रोतिाट अको स्रोतमा रकम 

सानि सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेवखएको भएतापवन एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको जम् मा स् िीकृत 

रकमको १० प्रवतशत भन् दा िढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन् दा िढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ 

सभाको स् िीकृवत विन ुपनेछ ।  



 

अनसुवूच–१ 

(दफा२ संग सम् िवन् ित) 

नेपािको संवििानको िारा २२९ (२) िमोवजम 

संव चतकोर्िाट विवनयोजन हुने रकम 

 

                                    रु. हजारमा 
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