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देवानगञ्ज गाउँपालिका समदृ्धिको आधार, कृद्धि, पर्यटन, उद्योग, खेिकुद, ब्र्ापार, शिक्षा, प्रद्धवलध, सामाशिक न्र्ार् 
र समानता भने्न मूि नाराका साथ देवानगञ्ज गाउँपालिकाको अध्र्क्षको हैलसर्तमा लमलत २०७९÷०३÷१० गते भएको 
गाउँसभामा प्रस्ततु भई पाररत भएको आ.व. २०७९÷०८० को वाद्धियक नीलत तथा कार्यक्रम र बिेट समावेि भएको 
पशुस्तका २०७९ प्रकािनको सन्दभयमा आफ्ना द्धवचार राखी गाउँवासीहरु समक्ष ल्र्ाउनपाउँदा हिय िागेको छ ।  

र्स प्रकािनमा गाउँपालिकाको गत आ.व.को र्थाथय खचयको द्धववरण र्स आ.व.को प्रस्ताद्धवत आर्, व्र्र् द्धववरण, 

रािस्वको दररेट र आगामी आ.व.का िालग अनमुालनत आर् व्र्र्को द्धववरणहरु, द्धविर्गत िाखाहरुको समते 
कार्यक्रम र बिेट प्रस्ततु गररएको छ ।  

र्स गाउँपालिकाको पाररत नीलत तथा कार्यक्रम र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ समेतका आधारमा चाि ु
आ.व. देशख रािश्वका दरहरुमा समर् सापेक्ष संिोधन गररएको छ । करको भार अलधक गनुय भन्दा पलन करका 
दार्राहरुिाई फराद्धकिो बनाउने प्रर्त्न गररएको छ ।  

गाउँपालिकाका सबै वडाहरुिाई पूिँीगत शिियक र चाि ुशिियक तफय  पर्ायप्त बिेट द्धवलनर्ोिन गररएको छ । िसिे 
गदाय सम्बशन्धत वडाको द्धवकास लनमायण अपेशक्षत उपिब्धी हालसि हनुे द्धवश्वास लिन सद्धकन्छ । आ.व. २०७८÷०७९ 
मा द्धविेि गरी पूवायधार लनमायणमा िोड ददइएको छ । देवानगञ्ज गाउँपालिका लभत्र रहेका सडकसञ्जाििाई उच्च 
प्राथलमकतामा राखी रकम द्धवलनर्ोिन गररएको छ । साथै आधलुनक तथा व्र्वसाद्धर्क कृिीमा िोड ददइएको छ । 
कृद्धििन्र् उत्पादन भण्डारणको िालग देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. ४ मा कोल्ड स्टोर (िीत भण्डार) लनणयम कार्य 
सम्पन्न हनुे चरणमा रहेको छ । शिक्षा तथा खेिकुद द्धवकासिाई उच्च प्राथलमकतामा राशखएको छ । र्स देवानगञ्ज 
गाउँपालिकाको दैलनक प्रिासलनक कार्यहरु सहि रुपमा सञ्चािन गनय गाउँपालिकाको कार्ायिर् भवन लनमायण कार्य 
सम्पन्न भई र्सै आ.व. ०७९÷८० मा सञ्चािन हनुे भएको छ । र्स आ.व. को नीलत तथा कार्यक्रममा 
प्राथलमकतामा परेका कार्यक्रमहरुिाई आगामी आ.व.मा पलन लनरन्तरता ददइनेछ । देवानगञ्ज गाउँपालिका गठन भए 
पश्चातको प्रथम गाउँपालिका अध्र्क्षको शिम्मवेारी सम्पादन गनय लमलत २०७९÷०३÷१० गते भएको गाउँपालिका 
सभामा प्रस्ततु भई पाररत र्ी नीलत, कार्यक्रम, र्ोिना र बिेटको पूणय कार्ायन्वर्नमा समग्र गाउँपालिका, सबै रािनीलतक 
दि गाउँपालिकावासीहरु, सम्बि लनकार्हरु र राष्ट्रसेवकहरु, सञ्चारकमीहरु िगार्त र्स देवानगञ्ज गाउँपालिकाको 
द्धवकासमा सरोकार राख्न ेसरकारी गैरसरकारी लनकार्, बैंक, द्धवत्तीर्, सहकारी संघसंस्थाहरु सबैको रचनात्मक सहर्ोग र 
स्वच्छ प्रलतद्धक्रर्ाको अपेक्षा गदयछु । र्ो पशुस्तका तर्ार गने क्रममा प्रत्र्क्ष रुपमा सल्िाह सहर्ोग उपिब्ध गराउन ु
हनुे र्स गाउँपालिकाका सदस्र्हरु, कमयचारीहरु िगार्त सबै महानभुावहरुमा हाददयक आभार व्र्क्त गदै द्धवगतका 
र्ोिना तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्नका क्रममा देशखएका कमी कमिोरीहरुिाई आगामी ददनहरुमा सधुार गदै िाने 
प्रलतविता समेत व्र्क्त गदयछु ।   

                          बेचन प्रसाद मेहता 
                                           अध्र्क्ष  
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लमलत 207९/03/10 गते सम्पन् न भएको देवानगञ् ि गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पाररत आ.ब. 207९/0८० को वाद्धियक नीलत, 

कार्यक्रम तथा बिेट समावेि भएको पशुस्तका 2079 प्रकािनका सन्दभयमा आफ्ना भनाइहरू राख् न पाउँदा खिुी िागेको छ। 

गाउँपालिकाको गत आ.ब 2078/०79 को खचयको द्धववरण र चाि ुआ.ब 2079/०80 को प्रस्ताद्धवत आर् र व्र्र् द्धववरण, 

रािश् वको दर रेट समावेि भएको र्स प्रकािनमा वडा स्तरीर् र्ोिनाहरू समेत समावेि गररएको छ। 

नेपािको संद्धवधान 2072 र स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन 2074 तथा अन्र् कानूनहरुिे गाउँपालिकामा उपाध्र्क्षको शिम्मेवारी 
तोद्धकएका द्धविर्हरू शिक्षा, कृद्धि, पिसेुवा, मद्धहिा तथा बािबालिका एवं स्वास््र् क्षेत्रमा गनुय पने काम, कतयव्र् र अलधकारहरू धेरै 
छन।्र्ी शिम्मेवारर सँगसँगै न्र्ाद्धर्क सलमलतको संर्ोिक, रािश् व परामिय सलमलतको संर्ोिक, अपाङ्ग समन्वर् सलमलतको संर्ोिक, 

उपभोक्ता द्धहत संरक्षण तथा र्ोिना र बिार अनगुमन कार्यको संर्ोिक िगार्तका द्धविर्हरू महत्वपणुय छन ्र र्ी शिम्मेवारीहरू पूरा 
गनय हामी तत्परताका साथ िालग परेकाछौँ। 

र्स आ.ब. मा मद्धहिा तथा िशक्षत वगयको कार्यक्रममा पूणय सहभालग भई िैंद्धङ्गक द्धहंसा द्धवरुद्दको अलभर्ान, द्धकिोरीिाई सेनेटरी प्र्ाड 
बनाउन लसकाउन ेतालिम, ग्रालमण कृिक मद्धहिािाई तराकारी खेलत सम्बशन्ध तालिम, बािबालिका मालथ हनु ेिाररररक, मानलसक, दण्ड, 

सिार् तथा र्ौनिन्र् दवु्र्वहार न्र्लुनकरण समबशन्ध अन्तरद्धक्रर्ा कार्यक्रम सञ् चाि गरी त्र्सिाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्र् लिइएको 
छ।सतु्केरी मद्धहिाहरूिाई िशक्षत गरी हाम्रो वडामा वलथिंङ्गसेन्टरको स्थापना तथा व्र्वस्थापन र स्वास््र् शिद्धवर आर्ोिना गररएको 
छ।शिक्षा क्षेत्रको प्राथालमक शिक्षािाई लिएर बािलबकास केन्रहरू सधुार गने र्ोिना बनाइएको छ।स्थानीर् स्तरबाटै िनतािाई प्राप् त 
हनु सक्ने न्र्ार्को प्रत्र्ाभलूतका िालग संद्धवधान बमोशिम उपाध्र्क्षको अध्र्क्षतामा गदठत न्र्ाद्धर्क सलमलतको थप सदुृढीकरण गररनेछ। 

कृद्धि उत्पादन र कृद्धिमा आधाररत उद्योगको द्धवकासमा िोड दददै रोिगारीको अवसर लसियना गनय आलथयक तथा सामाशिक रूपमा पछाडी 
परेका मद्धहिा, आददवासी, िनिालत तथा र्वुािाई िशक्षत गरी पिपुन्छीिन्र् व्र्वसार् माफय त आर् आियन बढाउन आवाश्र्क कार्यक्रम 

संचािन गरीनेछ।पििुन्र् उत्पादन र बिारीकरणमा संिग्न सहकारी तथा लनिी क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अलभवृद्धि, आर्स्तरमा वृद्धि 

गनय र रोिगारीको अवसर लसियना गनय उशचत प्रबन्ध लमिाइनेछ। 

देवानगञ् ि गाउँपालिका क्षेत्रमा द्धवलभन् न िातिालत तथा भािा सशम्मश्रणिाई हाम्रो सम्पलतको रूपमा ग्रहण गने गरी कार्यक्रम अगालड  

बढाउन ेछु भन ेकिा, साद्धहत्र्, संस्कृलत, खेि पत्रकारीताका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी कार्यर्ोिना बनाई कार्यर्ोिना  कार्ायन् वर्न गनय तफय  
अग्रसर छु। 

देवानगञ् ि गाउँपालिका गठन भए पश् चात प्रथम गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको शिम्मेवारी गदै लमलत २०७9/०३/१० गते भएको 
गाउँसभाबाट पारीत नीलत, कार्यक्रम, र्ोिना, र बिेट पूणय कार्यन्वर्नमा समग्र गाउँपालिकाका सदस्र्हरू, गाउँबालस, गाउँपालिकाका सम्पणुय 
कमयचारीहरू र अन्र् सरोकारवािा सबैको साथ र सहर्ोग प्राप् त हनुे अपेक्षाका साथ पसु्तक तर्ार गने क्रममा सहर्ोग गनुय हनुे सम्पणुयमा 
धन्र्वाद सद्धहत आभार व्र्क्त गनय चाहान्छु। 

                                                                             कुमारी द्धवभा र्ादव 

                                                                                 उपाध्र्क्ष 
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दईु िब्द 

लमलत २०७९÷०३÷१० गते भएको गाउँसभाबाट पाररत आ.व.२०७९÷०८० को वाद्धियक नीलत तथा कार्यक्रम र बिेट 
समाविे भएको पशुस्तका २०७८ प्रकािनका सन्दभयमा आफ्नो दईु िब्द राख्न पाउँदा खिुी िागेको छ ।  
 

र्स गाउँपालिकाको गत आ.व. को र्थाथय खचयको द्धववरण र चाि ुआ.व.को प्रस्ताद्धवत आर्, व्र्र् द्धववरण, रािस्वको 
दर रेट समावेि भएको र्स प्रकािनमा वडास्तरीर् र्ोिानाहरु समेत समावेि गररएको छ । नेपािको संद्धवधान, २०७२ 
र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा अन्र् नमूना काननुहरुिे गाउँपालिकाको काम कतयव्र् र अलधकारहरु 
तोद्धकएका शिक्षा, कृद्धि, पिसेुवा, मद्धहिा तथा बािबालिका एवं स्वास््र् के्षत्रमा गनुय पने काम शिम्मवेारीहरु धेरै छन ्। 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको हैलसर्मा सम्पादन गनुय पने द्धवलभन्न शिम्मवेारीहरुमध्र् ेर्स गाउँसभाबाट पाररत भएका 
र्ोिना तथा कार्यक्रमहरुिाई पूणयरुपमा कार्ायन्वर्न गनुय मखु्र् शिम्मेवारी रहेको हुँदा सो कार्य परुा गनय प्रलतवि भएको 
व्र्होरा िानकारी गराउन चाहन्छु । देवानगञ्ज गाउँपालिकाको लमलत २०७९÷०३÷१० गते भएको गाउँसभाबाट पाररत 
र्ी नीलत, कार्यक्रम, र्ोिना र बिेटको पूणय कार्ायन्वर्नमा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, देवानगञ्ज गाउँपालिकाका सम्पूणय 
पदालधकारीहरु, सबै रािनीलतक दि, गाउँपालिकावासी, सम्पूणय कमयचारीहरु र अन्र् सरोकारवािा सबैको सहर्ोग प्राप्त 
हनुे अपेक्षाका साथ पसु्तक तर्ार गने क्रममा सहर्ोग गनुय हनुे सम्पूणयमा धन्र्वाद सद्धहत आभार व्र्क्त गनय चाहन्छु ।  
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b]jfgu~h ufpFkflnsfsf] kl/ro 

देवानगिञ्ज गाउँपालिका राष्ट्रको नर्ाँ संरचना अनसुार सीमामा पने एउटा स्थानीर् तह हो । द्धवलभन्न ५ वटा साद्धवकको 
गाद्धवसहरूिाई लमिाएर र्ो गाउँपालिका बनकेो छ । नपेािका ७५३ स्थानीर् तह मध्र्े सनुसरीमा १२ वटा स्थानीर् 
तह रहेका छन ्िस मध्र्े देवानगञ्ज पलन एक हो । र्ो गाउँपालिका पूणय मधेिी, मसु्िीम, दलित र िनिातीको वाहलु्र्ता 
भएको क्षेत्र हो । देवानगञ्ज गाउँपालिकामा साद्धवकको रािगञ्ज लसनवुारी, साहेवगञ्ज, कप्तानगञ्ज, मध्र्हिायही र देवानगञ्ज 
गाद्धवसिाई लमिाएको छ । र्ो गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरू रहेका छन ्। र्स गाउँपालिकाको दशक्षणी लसमा 
भारतको द्धवहार राज्र्को अरररर्ा शिल्िा सँग िोडीएको छ । ग्रालमण पररविे भएर पलन सदरमकुाम इनरूवा कौवा 
खोि मखु्र् सडक आसपास के्षत्र िहरीकरणा तफय  उन्मखु छ । र्हाँका ९० प्रलतित स्थानीर्हरू कृद्धि पेिामा आधाररत 
रहेका छन ्। खलु्िा लसमानाका कारण चोरी डकैतीको त्रास रहेको र्स गाउँपालिकामा द्धवलभन्न बालिहरूको उत्पादन 
भने राम्रो छ । सामाशिक, आलथयक, साँस्कृलतक, धालमयक र प्राकृलतक रूपमा सदु्धवधाहरू पगेुको भए पलन पूणय रूपमा 
त्र्सको उपर्ोग र उपभोग गनय नपाएको अवस्था रहेको छ । कृद्धिमा आशश्रतका िालग समर्मा खाध, मि द्धवउ 
लबिनकोफ पर्ायप्त उपिब्धता नभएको गनुासो विेनी आउने गरेको छ । र्सको सम्वोधन नभएका कारणिे एकालतर 
चोरी डकैतीको त्रास र अकाय लतर खेत भएर पलन उत्पादनको िालग सहि र सरि सदु्धवधा पाउन नसकेको अवस्था 
द्धवधमान छ । र्स गाउँपालिकामा वसोवास गने स्थानीर्हरूमा आपसी सदभाव, मिेलमिाप र भाततृ्वको सम्वन्ध प्रगाढ 
छ । िसका कारण गाउँपालिकामा सामाशिक सदभाव कार्म छ । र्स के्षत्रका नागररकहरू आफ्नो अलधकार र 
कतयव्र् पािना गनय सदा तत्पर देशखन्छन ्। र्हाँ द्धहन्द ु, इस्िाम, बौद्द र इसाई धमय माने्नहरूको बाहलु्र्ता रहेको छ । 

सालबक गा.द्धव.स. हरु :- रािगञ्ज लसनवुारी, साहेवगञ्ज, कप्तानगञ्ज, मध्र्हिायही र देवानगञ्ज 

हाि गा.पा.  :- देवानगञ्ज 

वडा संख्र्ा   :-  ७ 

िनसंख्र्ा  :- ३५०६८ 

क्षते्रफि    :- ५३.५६  वगय द्धक.लम. 
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देवानगञ्ज गाउँपालिकाको मूिभतू लनलत तथा कार्यक्रमहरु 

लमलत २०७९/०३/१० 

गाउँ सभाका सभासद ज्रू्हरु, 

र्स देवानगंि गाउँ पालिका को आ. व. २०७९/०८० को िालग तर्ार गररएको नीलत तथा कार्यक्रम सभा समक्ष प्रस्ततु गनय 
गइरहेको छु। 

र्स ऐलतहालसक र महत्वपणुय घडीमा िोकताशन्त्रक गणतन्त्र नेपािको स्थापनाको िालग द्धवलभन्न कािखण्डमा भएका 
आन्दोिन एवं संघीर् िोकताशन्त्रक गणतन्त्रको स्थापना, समाशिक न्र्ार् समानता तथा ;d[l4sf] िालग आफ्नो शिवन उत्सगय गनुयहनुे 
सम्पणुय ज्ञात अज्ञात सद्धहदहरु तथा लनरंकुिताको lj?4df  शिवन पर्यन्त संघिय गनुयहनुे ददवंगत व्र्शक्तत्वहरुप्रलत भावपणुय >4f~hnL अपयण 
गदयछु । राद्धष्ट्रर् स्तर एवं देवानगञ्ज गाउँपालिका क्षेत्रका सम्पणुय अग्रि रािलनलतक र प्रबिु व्र्शक्तत्वहरु तथा गाउँको द्धवकासको 
िालग महत्वपणुय र्ोगदान ददने सम्पणुय महानभुावहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनय चाहान्छु । 

आगामी आलथयक वियको लनती, कार्यक्रम र्स गाउँसभामा प्रस्ततु गरररहँदा लसङ्गो मिुकु तथा द्धवश्विे भोलगरहेको कोलभड–
१९ को द्धवश्वव्र्ापी महामारी र त्र्सबाट लसशियत गशम्भर मानवीर् संकट तथा कदठन पररस्थीलतको सामना गरररहेको अद्धहिेको 
अवस्था पलन स्मरण गराउन चाहान्छु । कोलभड–१९ को द्धवश्वव्र्ापी महामारीका कारण र्स गाउँपालिकामा लसशियत संकटको 
सामना हामी सम्पणुय देवानगञ्जवासी लमिेर गरररहेका छौँ । िद्धटि पररशस्थलतको सामना गनुय हामी संग अको कुनै द्धवकल्प छैन ।  

हाि लसङगो मिुकु तथा द्धवश्विे भोलगरहेको कोलभड–१९ को द्धवश्वव्र्ापी महामारीबाट लसशियत डरिाग्दो द्धवपशत्तका कारण 
चाि ुवियको हाम्रो र्ोिना सञ्चािन अलभर्ानमा ठुिो धक्का िागेको मात्र होइन र्सिे आगामी आलथयक वियमा गाउँपालिकािे प्राप्त गने 
आर्मा संकुचन ल्र्ाई हाम्रो गाउँपालिकाको द्धवकासमा समेत असर पनय िान ेदेशखन्छ । र्स्तो द्धविम पररशस्थलतमा आगामी आलथयक 
वियको नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गरररहँदा कोरोना भाइसका कारण मिुकुको समग्र अथयतन्त्रमा आउने संकुचन र र्सका कारण 
देवानगञ्ज गाउँपालिकावासीिाई पने असरिाई मध्र्निर गरी हामीिे होलसर्ारीका साथ  नीलत तथा कार्यक्रमको प्राथलमकरण र 
कार्ायन्वर्नमा ध्र्ान ददनपुने अवस्था रहेको व्र्होरा समेत म र्स गररमामर् गाउँसभा समक्ष लनवेदन गनय चाहान्छु । 

सभासद ज्रू्हरु, 

द्धवगतको आलथयक विय देशख लनमायण सरुु गररएका अधरुा र क्रमागत र्ोिना हरुिाई परुा गनुय पने हाम्रो प्रमखु  दार्ीत्व रहेको छ 
। 

गाउँपालिकाको अलसलमत आवश्र्कता ,श्रोत साधनको लसलमतताको कारण हामीिे चाहेको वा पररकल्पना गरेको 
गाउँपालिकाको सवै द्धविर्िाई संवोधन गनय हाम्रो आलथयक साम्र्यका कारण कदठनाई रहेको त्र् सम्मालनत गाउँसभा समक्ष र 
सभामाफय त आम आदरशणर् देवानगञ्ज  गाउँपालिकावासी ववुा आमा दददद वद्धहनी दािभुाइ समक्ष द्धवनम्रतापवुयक लनवेदन गनय चाहान्छु 
। 

 

गाउँ सभाका सभासद ज्रू्हरु, 

आब  म  देवानगञ्ज गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/२०८० को नीलत तथा कार्यक्रम बदुा गत रुपमा प्रस्ततु गनय गइरहेको छु ।  

१.आलथयक द्धवकास 

   क.) कृद्धि तथा पि ु

• कृद्धि द्धवउ तथा फिफूिका द्धवरुवा सिुभ रुपमा उपिब्ध गराइनेछ । 

• कृिकहरुिाई पिपुािन तथा तरकारी खेती गनय अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

• वैज्ञालनक रूपमा भलूमको वलगयकरण गरी उपिब्ध िलमनको अधीकतम उपर्ोग गनयका िालग भ ूउपर्ोग नीलत बनाई 
कार्यन्वर्न गरीने छ । 
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• वैदेशिक रोिगारी वाट Covid-19 का कारण फद्धकय एका र्वुािाई कृद्धि क्षेत्रमा िगानी गनय प्रोत्साद्धहत गररने छ । 

• कृद्धििाई सम्मानिनक र आकियक पेिाको रूपमा द्धवकास गरी र्वुा िनिशक्तिाई व्र्वसाद्धर्क कृद्धितफय  आकियण गररने 
छ । 

• कृद्धिमा मद्धहिाको बढ्दो भलुमकािाई प्रभावकारर बनाउन मद्धहिा कृिक िशक्षत द्धविेि कार्यक्रम िागू गररने छ ।सवै 
खेती र्ोग्र् िलमनमा लबधुत िाइन द्धवस्तार गरर द्धवधतुीर् लसचाईको व्र्वस्था गररने छ । 

• भलूमगत तथा सतह लसचाई र विायको पानी संकिन तथा लसचाईका प्रद्धवधीहरुको प्रर्ोग गरी विैभरी लसँचाई सदु्धवधा 
उपिब्ध गराउने प्रद्धक्रर्ा अगालड बढाईने छ । 

• दधु तथा मासकुो उत्पादन र गणुस्तर सधुार गनय पि ुनश्ल सधुार अलभर्ान कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• द्धकसानहरु को दधु केन्रीकरण गरर बिररकरण गररने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई कृद्धि आर्आियनको क्षेत्रको  रुपमा द्धवकास गररने छ । 

• कृद्धिर्ोग्र् िमीनहरुको माटो परीक्षण गरी माटो सहुाउँदो बािी िगाउन कृिकहरूिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

• कृद्धि क्षेत्रको व्र्वसाद्धर्करण, गणुस्तर परीक्षण, अनगुमन र लनर्मनको क्षेत्रमा उपर्कु्त प्रद्धवलधको उपर्ोग गनय सक्ने 
कृिक,र्वुा, उद्यमी, प्राद्धवधीक तथा द्धवज्ञहरूको क्षमता द्धवकास गदै िलगने छ । 

• आत्मलनभयर उत्पादनः समिृ तथा सखुी देवानगञ्ज भन्ने नारािाई आत्मसाथ गदै देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई खाद्यान्नमा 
आत्मलनभयर बनाई अन्र् स्थानीर् तहको कृद्धििन्र् उत्पादनको मागिाई समेत आपलुतय गनय सक्ने गरी कृद्धिका 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररने छ । 

• अखाद्य वस्तकुो उत्पादन तथा बिाररकरणिाई लनरूत्साद्धहत गनय लनर्मन कार्यिाई प्रभावकारी बनाईने छ । 

• िीवनािक द्धविादी, भेटेनरी औसधी, एशन्टबार्ोद्धटक, हमोनको सही उपर्ोग गनय र र्सका नकरात्मक असरबाट बच्न 
िनचेतनामिुक कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• दीघयकािीन कृद्धि उत्पादन वृद्धि गने साथै प्राङ्गाररक(Organic)खेलतमा िोड ददइने छ ।  

• कृद्धििन्र् बिारिाई ब्र्बशस्थत र थप पद्धहचान गरी लबस्तार गररने छ । 

• कृद्धि उत्पादनको उशचत भण्डारण गनय िीत भण्डारण लनमायण कार्य िारी रहेकोमा सो िाई सम्पन्न गरर सञ्चािनमा 
ल्र्ाइने छ । 

• तरकारी िोनको रूपमा रहेको र्स क्षेत्रबाट तरकारी बिाररकरण तथा व्र्वस्थापन गनय द्धविेि पहि गररने छ । 

ख) पर्यटन 

• ददगो आथीक द्धवकासको संबाहको रूपमा पर्यटन क्षेत्रिाई प्राथालमकताको साथ द्धवकास गररने छ । 

• परम्परागत किा तथा संस्कृलतको संरक्षणमा द्धविेि ध्र्ान ददइने छ । 

• पर्यटद्धकर् सेवा सदु्धवधा द्धवकास र द्धवस्तारका िालग सहकारी तथा लनिी क्षेत्रको िगानी आकद्धियत गररने छ । 

• पर्यटद्धकर् स्थिको र उपिको द्धवद्धवलधकरण र द्धवस्तार गरी ग्रामीण पर्यटन माफय त थप रोिगारीका अवसरहरूको लसियना 
गररने छ । 

• धालमयक आस्था र परम्पराको धरोहरको रूपमा रहेका मठ मशन्दर, मशस्िदहरूको संरक्षण र सम्वियन गदै jदेवानगञ्ज 
गाउँपालिकािाई धालमयक पर्यटकीर् क्षेत्रको रूपमा द्धवकास गररने छ । 

• पर्यटन द्धवकासको प्रचरु सम्भाबना बोकेको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा न. ६ अवस्थीत २ द्धवघाको चमेलनर्ा पोखररको 
गरुु र्ोिना DPR अनसुार कार्य सम्पन्न गररने छ । 

• किा साद्धहत्र् तथा पत्रकाररताको माध्र्मबाट पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा द्धवकास गनय साद्धहत्र् तथा पत्रकाररता 
क्षेत्रको संघसंस्थाहरूसँग समन्वर्मा थप िोड ददईने छ । 

ग) उद्मोग वाशणज्र् तथा आपूती 

• परम्परागत सीप तथा स्थानीर् स्रोत साधनमा आधारीत घरेि ुतथा साना उद्योगिाई संरक्षण सम्वियन गदै 
आधलुनद्धककरणमा िोड ददईने छ । 

• घरेि ुतथा साना उद्योगको द्धवकासको िालग बैंक तथा द्धवशत्तर् संस्थाहरूसँग समन्वर् गने नीलत िइने छ । 

• द्धपछालडएका गररब समूहमा उद्यमिीिता लसियना गरी िाभमिुक स्वरोिगारी लसियना गनय िोड ददइने छ । 
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• उपिब्ध साधन, स्रोत तथा आलथयक द्धवकासको प्रलतफिको न्र्र्ोशचत द्धवतरण गररने छ । 

• वाशणज्र् क्षेत्रको द्धवकासमा सरकारी, सहकारी तथा लनिी क्षत्रको सहभालगतािाई प्रवियन गररने छ । 

• लनर्ायतिन्र् वस्तहुरुको पद्धहचान, द्धवकास तथा उत्पादन अलभवृद्धि गरी अन्र् स्थालनर् तहहरू एवम ्लछमेद्धक मिुकु भारतमा 
बिार प्रवियन गररने छ । 

• कािाबिारी गने, कृलत्रम अभाव लसियना गरी उपभोक्ता आतंद्धित गने, प्रलतस्पधाय लनर्न्त्रण गरर एकाधीकार कार्म गने 
कार्यको अन्त्र् गरी व्र्वसाद्धर्क क्षेत्रमा व्र्ापाररक स्वच्छता र अनिुासन कार्म गरी उपभोक्ताको द्धहत संरक्षण गनय 
समर् समर्मा बिार अनगुमन गररने छ । 

• गररवी लनवारणका िालग िघ ुउधम कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गरर नागररकहरुिाई उधमशिि तथा 
व्र्वसाद्धर्क बनाउँदै िलगने छ । 

२.सामाशिक द्धवकास 

क) शिक्षा 

• देवानगंि गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको सधुारको िालग िैशक्षक, भौलतक तथा व्र्वस्थापन लतनै पक्षिाई सधुारको िालग 
उच्च प्राथलमक्ताका साथ कार्य गररने छ । 

• कक्षा ११ मा भनाय भई अध्र्र्न गने द्धवपन्न दलित छात्रािाई १० हिार छात्रावृद्धि प्रदान गने कार्यक्रमिाई लनरन्तरता 
ददइने छ   । 

• द्धवद्यािर्मा िातिालत, भािा, लिङ्ग, धमय, एच.आइ.भी. सङ्क्क्रलमत िगार्त कुनै पलन आधारमा गररने द्धवभेदिाई पणुयतःलनिेध 
गररने छ । 

• बाि द्धवकास केन्रहरूिाई सवु्र्वशस्थत ढङ्गिे सञ्चािन गरी बाि द्धवकास केन्र माफय त कक्षा १ मा भनाय हनुे दरमा बिृी 
गररने छ । 

• लबद्यािर् िाने उमेरका बािबालिकाको ितप्रलतित भनाय दर कार्म गनय प्रोत्साहान गने नीलत अविम्वन ्गररने छ । 

• लबद्यािर्हरूमा खानेपानी ब्र्बस्था सहि बनाईने छ । 

• सबै आधारभतु लबद्यािर्मा बािमैत्री पसु्तकािर्को ब्र्बस्था गररने छ । 

• लबद्यािर् त्र्ाि ब्र्वस्थापन गररने छ । 

• स्थानीर् पाठ्यक्रम तर्ार गरी कार्यन्वर्नमा ल्र्ाइने छ । 

• लबद्यािर् नलसयङ्ग कार्यक्रमिाई क्रलमक रूपमा सबै माध्र्लमक लबद्यािर्मा िाग ुगररने छ । 

• शिक्षक तालिमको ब्र्वस्था गररने छ । 

• बािबालिकाको चौतद्धफय  द्धवकासको िालग पालिका स्तररर् खेिकुद तथा अलतररक्त द्धक्रर्ाकिापको कार्यक्रमहरू सञ्चािन 
गररने छ । 

• लनःिलु्क तथा अलनवार्य आधारभतु शिक्षा कार्यक्रमिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

• लबद्यािर्मा, िैशक्षक, भौलतक सलुबधा लबस्तार कार्यक्रमिाई आवाश्र्कता र सचुािको आधारमा ब्र्वशस्थत गररने छ । 

• िीवनोपर्ोलग सीपमिुक शिक्षा र प्रद्धवधीर्कु्त शिक्षामा िोड ददई दक्ष िनिशक्तको द्धवकास गररने छ । 

• शिक्षा संग सम्बशन्धत कार्य गने गैरसरकारी संघ संस्थाहरु संग समन्वर् गरी र्स गाउँपालिकाको िैशक्षक द्धवकासमा 
एद्धककृत कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• शिक्षकको कार्यसम्पादनिाई लबद्याथीको लसकाई उपिशब्ध संग िोड्ने नीलतिाई कार्यन्वर्न गररने छ । 

• र्स गाउँपालिका लभत्र रहेका माध्र्लमक द्धवद्यािर्िाई सनुसरी शिल्िाकै नमनुा लबद्यािर्को रूपमा द्धवकास गनय 
आवाश्र्क पहि गररने छ ।  

• सचुना प्रद्धवलधमैत्री अध्र्ापन कार्यिाई प्रोत्साहान गनय आवश्र्क पवुायधारको ब्र्वस्था गररनेछ ।  

• द्धवद्यािर् कक्षाहरु अपाङ्गमैत्री बनाउन पहि गररने छ ।  

• सबै द्धवद्यािर्मा छात्रामैत्री सौचािर् बनाइने छ ।  

ख.स्वास््र् 
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• लबपन्न दलित आददवासी पररवारमा साझेदारीमा स्वास््र् लबमा कार्यक्रम िाग ुगररने छ । 

• नेपािको संद्धवधान २०७२ िे प्रत्र्ाभलूत गरे बमोशिम आधारभूत स्वास््र् सेवामा सहि सिुभ र समान पहुँचको 
सलुनशश्चतता प्रदान गररने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिका लभत्रका बालसन्दा कोलभड १९ को कारण मतृ्र् ुभएमा मतृकका पररवारिाई रु.५० हिार आलथयक 
सहर्ोग उपिब्ध गररनेछ । 

• स्वास््र् सेवाको पहुँचबाट बाद्धहर रहेका मद्धहिा, बािवालिका, लबपन्न, दलित, सीमान्तकृत र द्धपछलडएका िातिालतहरूिाई 
िशक्षत गरी सम्बशन्धत संघसंस्थाहरूको समन्वर् र सहर्ोगमा एद्धककृत घमु्ती स्वास््र् शिद्धवर सञ्चािन गरी आधारभतु 
स्वास््र् सेवा प¥ुर्ाउने नीलत अविम्वन गररने छ । 

• र्स देवानगञ्ज गाउँपालिका अन्तरगतको देवानगञ्ज स्वास््र् चौकीमा बलथयङ्ग सेन्टर र प्रर्ोगिािा (Lab) स्थापना गररने छ 
। 

• स्वास््र् चौकीमा लनःिलु्क पाइने औिलधको संख्र्ा क्रमि बृिी गनुयका साथै लबतरण प्रणालििाई सदुृढ गररने छ । 

• स्वास््र् क्षेत्रका िनिशक्त र मद्धहिा स्वास््र् स्वरं्सेद्धवकाको क्षमता द्धवकास र स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाहरूको स्तर 
अलभबदृ्धि गरी सेवा प्रवाहिाई प्रभाबकारी बनाइने छ । 

• स्वस््र् िररर, सकरात्मक सोच र व्र्शक्तत्व द्धवकास गनयका िालग ध्र्ान र र्ोग िस्ता कार्यक्रममा िोड ददइने छ । 

• प्रलतरोधात्मक,उपचारात्मक, प्रविनात्मक, र पनुःस्थापनामूिक सेवाहरूिाई प्राथलमक स्वास््र् सेवाको रूपमा सञ्चािन 
गररने छ । 

• खोपको मात्रा परुा गरी पूणय खोप गाउँपालिका घोिणा गररनेछ । 

• खोप केन्र तथा गाउँघर शक्िलनकिाई प्रत्रे्क वडाका स्वास््र् संस्था माफय त सेवा द्धवस्तार गररनेछ । 

• Covid-19 को द्धवश्वब्र्ापी असरिाई मध्र्निरगदै स्वास््र्कलमयिाई आवश्र्क स्वास््र् सामालग्रहरू लनर्लमत उपिब्ध 
गराइने छ । 

• Covid-19 को संक्रमण तथा रोकथाममा खद्धटने सम्पूणय स्वास््र्कमीिाई उच्च मनोबिका साथ कार्य गनय िोशखम भत्ता 
र अन्र् सलुबधाको ब्र्वस्था गररने छ । 

• स्वास््र् संस्थामा प्रोटोकि अनसुार िाँच गराउन आउने गभयवती मद्धहिाहरूका िालग पोिण सामाग्री प्रदान गररने छ । 

• मद्धहिाहरुको प्रिनन ्अलधकार सलुनशश्चत गनय सरुशक्षत गभयपतन सेवािाई द्धवस्तार गररनेछ ।  

• र्स गाउँपालिकाको िालग स्वास््र् मन्त्रािर्बाट स्वीकृत भई आएको दि िैय्र्ाको आधारभूत अस्पताि लनमायण कार्य 
तदारुक्ताको साथ गररनेछ । 

• स्वास््र्कमी तथा मद्धहिा स्वास््र् स्वरं्सेद्धवकाहरूिाई कार्य मलु्र्ांकन अनसुार प्रोत्साहनको ब्र्वस्था गररने छ । 

• रक्तदान िीवन दान भन्ने नारािाई साकार पानय रक्तदान कार्यक्रमिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

• सूतीिन्र् पदाथयमा लनर्न्त्रण गनुयका साथै मददरा उत्पादन र लबद्धक्र लबतरणिाई प्रभावकारी रूपमा लनर्मन गररने छ ।  

ग) खानेपानी तथा सरसफाई 

• स्वच्छ एवम ्गणुस्तरीर् खानेपानीको आपतुीिाई ब्र्वशस्थत गनय परुाना खानेपानी र्ोिनाहरूको ददगो संरक्षण गरर 
सावयिालनक स्थानमा टु्यववेि, धारा िडान गरी प¥र्ाप्त खानेपानीको आपतुीको व्र्वस्था लमिाइने छ । 

• खानेपानीको सद्धह प्रर्ोग तथा सरसफाइ सम्बशन्ध िनचेतनामूिक कार्यक्रमिाई िोड ददइने छ । 

• संशघर् सरकारको तराई मधेि खानेपानी सधुार कार्यक्रम अन्तरगत र्स गाउँपालिकामा खानेपानी आर्ोिना लनमायणका 
िालग पहि गररने छ । 

• गाउँपालिकािाई पूणय सरसफाइर्कु्त तलु्र्ाउने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

• आफ्नो ठाउँ आफै सफा गरौँ अलभर्ानका िालग लनशि क्षेत्र संग समेत सहकार्य गररने छ । 

• फोहोरमैिाको उशचत व्र्वस्थापनको िालग फोहोर फाल्ने क्षेत्रको पद्धहचान गररनेछ । 

• बिार क्षेत्र लभत्र फोहोर तथा अव्र्वशस्थत कार्य गने िोकोद्धहिाई दण्ड तथा िररवानाको दार्रा लभत्र ल्र्ाइने छ । 

• गाउँपालिका लभत्रका सबै बिार क्षेत्रमा सावयिालनक िौचािर्को लनमायण गररनेछ । 

• सबै वडामा खानेपानी टंद्धक लनमायण गनय खानेपानी कार्यिर् संग समन्वर् गरी खानेपानी व्र्वस्थापन सहि गररने छ । 
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घ) सामाशिक न्र्ार्, सरुक्षा, सद्भाव सँस्कृलत र एकता 

• समािमा द्धवद्यमान कुरीलतको रूपमा रहेको अन्धद्धवश्वास र सामाशिक सद्भावमा लबचिन ल्र्ाउने सवै प्रकारका 
ब्र्बहारहरुिाई लनरुत्साद्धहत गररनेछ ।सामाशिक छुवाछुत र भेदभाविाई पूणय रुपमा लनमूयि गररने छ । 

• सामाशिक द्धवभेद, छुवाछुत घरेि ुद्धहंसा, दाइिो, लतिक प्रथा, बोक्सी प्रथा िस्ता कुसंस्कार र अमानद्धवर् द्धक्रर्ाकिापहरू 
द्धवरुि सामाशिक सचेतना अलभर्ान चिाइने छ । 

• बहिुालतर्, बहभुाद्धिक, बहसुांस्कृलतक र बहआुर्ालमक द्धविेिताको संरक्षण र सम्बियन गने कार्यमा िोड ददइनेछ 
।स्वच्छता, पारदशियता, र राद्धष्ट्रर् द्धहत तथा एकताका आदियिाई प्रवियन गररने छ । 

• फरक क्षमता भएका नागररकहरूिाई उलनहरूको िाररररक क्षमता र बौद्धिक क्षमताका आधारमा आत्मलनभयर बन्न सक्ने 
सीप र क्षमता अलभवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• आपलस किह, झैझगडा तथा द्वन्द्व न्र्ाद्धर्क सलमलत माफय त समाधान गररने छ । 

• राज्र्का द्धवलभन्न अङ्गहरु संग समन्वर् गरी िाशन्तसवु्र्वस्था कार्म गररने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिका अन्तरगत इिाका प्रहरी, अस्थार्ी प्रहरी चौद्धक, सीमा सरुक्षा बि िगार्त सरुक्षा लनकार्हरूिाई 
समर् सापेक्ष सदुृद्धढकरण गररने छ । 

ङ) िैद्धङ्गक समानता तथा मद्धहिा सिशक्तकरण 

• मद्धहिा द्धवरुि हनुे सबै प्रकारका द्धहंसा,िोिण, द्धवभेद र वद्धहष्करणको अन्त्र् गररने छ । 

• मद्धहिाहरूको रािनैलतक, आलथयक, सामाशिक, तथा सांस्कृलतक अलधकारहरुको संरक्षण र सम्बियन गररने छ । 

• द्धवपन्न, द्धपछलडएका तथा एकि मद्धहिाको िालग आर्आियन,क्षमता द्धवकास र सिशक्तकरण गने कार्यक्रमहरुको पद्धहचान 
गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइने छ । 

• गाउँपालिका तथा अन्र् संघसंस्थाहरुबाट सञ्चािन हनुे र्ोिना तथा कार्यक्रमहरुमा मद्धहिाहरुको सद्धक्रर् सहभालगता 
सलुनश्चत गररने छ । 

• मद्धहिाहरुको सीप द्धवकास तथा क्षमता अलभवृद्धि गरी आलथयक रुपमा आत्मलनभयर बनाउने नीलत अविम्बन गररने छ । 

• िैद्धङ्गक द्धहंसासम्बन्धी कार्यिाई समािमा नै दवाबपवुयक लमिाउने कार्यिाई लनरुत्साद्धहत गररने छ । 

च. अपाङ्गता  

• अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुको क्षमता द्धवकास एवम ्उलनहरुको सामाशिक सरुक्षा व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाउँदै िैिाने 
नीलत लिइने छ । 

• अपाङ्गताको प्रकृलत हेरी उपर्कु्त सीपमिुक तालिम प्रदान गरर रोिगारी अवसरहरुमा पहुँच लबस्तार र स्वरोिगारीका 
अवसरहरु लसियना गररने छ । 

• अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुिाइ सहि सेवा सदु्धवधा परुर्ाउन अपाङ्ग मैत्री भौलतक संरचना बनाउने र भइरहेका 
संरचनाहरुको सधुार गररने छ । 

• अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुको अलधकार संरक्षण र सचेतनामिुक कार्यहरु सञ्चािन गररने छ । 

• अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुको िाररररक मानलसक द्धवकसका िालग खेिकुद तथा मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने 
छ । 

• प्रदेि सरकार सामाशिक द्धवकास मन्त्रािर्, देवानगञ्ज गाउँपालिका र करुणा फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित 
अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुःस्थापना कार्यक्रमिाई लनरन्तरता ददइने छ । 

छ. बािवालिका तथा द्धकिोर द्धकिोरी 

• आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम बािबालिका तथा द्धकिोर द्धकिोरीहरुिाई लनिसँग सम्बि सबै द्धविर्हरुमा आफ्नो द्धवचार 
अलभव्र्क्त गनय पाउने अवसर ददई द्धवकास र सामदुाद्धर्क तहको लनमायण प्रद्धक्रर्ामा बािसहभालगता अलभबदृ्धि गररने छ । 

• सबै द्धकलसमका बािअलधकारहरू र आधारभतु स्वतन्त्रताको पूणय उपभोगको प्रत्र्ाभलुतका िालग कानूलन एवम ्संस्थागत 
व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

• बािबालिका तथा द्धकिोर द्धकिोरी उपर हनुे सबै प्रकारका द्धहंसा र दवु्र्यहारहरुिाई उन्मिुन गने नीलत लिइने छ । 
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• बािबालिकाहरुको िन्मदताय िाई अलनवार्य गरी प्रारशम्भक बाि द्धवकास प्रद्धक्रर्ािाई व्र्वशस्थत गररने छ । 

• बािबालिकाको िाररररक, मानलसक एवम ्व्र्शक्तत्व द्धवकासका िालग प्रवियनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

• बािमैलत्र स्थानीर् िासनको अवधारणािाई संस्थागत एवम ्द्धवस्तार गने नीलत लिइने छ । 

• बािक्िब, सञ्जाि, सञ्चािन र पररचािनका िालग सहर्ोग परुर्ाइने छ । 

• र्स देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई बाि लबबाह मकु्त गाउँपालिकाको रूपमा लबकास गनय पहि गररने छ । 

ि) र्वुा तथा खेिकुद 

• दरु्यर्सन एवं कुित िस्ता असामाशिक द्धक्रर्ाकिापबाट र्वुाहरूिाई मकु्त गनय सम्बशन्धत क्षेत्रगत लनकार्हरू र गैर 
सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य तथा समन्वर्मा द्धविेि कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररने छ । 

• र्वुाहरुिाई रोिगारी, स्वरोिगारी लसियना एवम ्उद्दमशििता वृद्धि गनय िशक्षत तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गररने छ । 

• समािमा द्धवधमान गररबी अशिक्षा, छुवाछुत, िालतर् द्धवभेद, िैद्धङ्गक द्धहंसा तथा अमानद्धवर् कार्यहरुको अन्त्र्का िालग र्वुा 
पररचािन गनय सम्बशन्धत क्षेत्रगत लनकार्हरु,गैरसरकारी संस्थाहरुसगको समन्वर् तथा सहकार्यमा द्धविेि कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गररने छ । 

• द्धवकास कार्यक्रम, मानद्धवर् सेवा,वातावरण संरक्षण र द्धवपद् व्र्वस्थापनमा र्वुािशक्तिाई पररचािन गररने छ । 

• सबैकािालग खेिकुदको अवधारणाअनरुुप खेिकुद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गरनेछ । 

• खेिकुद सम्बन्धी पूवायधार लनमायण कार्यिाई प्राथलमकता ददइने छ । 

• पर्यटकीर् तथा परम्परागत खेिकुद प्रलतर्ोलगताहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

• खेिकुदका हरेक क्षेत्र र स्तरमा मद्धहिा सहालभता बढाउन प्रोत्साहन गररने छ । 

• अध्र्क्ष कप खेिकुद कार्यक्रमिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।  

झ) ज्रे्ष्ठ नागररक 

• ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको सामाशिक पद्धहचान,सम्मान एवम ्सामशिक सरुक्षामा द्धविेि िोडददने नीलत लिइने छ । 

• ज्रे्ष्ठ नागररिाई उपिब्ध गराइने रकम भत्ता बैंद्धकङ्ग प्रणालि माफय त गरररहेकोमा र्सिाई अझ व्र्वशस्थत गदै िलगने छ 
। 

• ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको िालग राज्र्बाट प्रदान गने र्ातार्ात, स्वास््र्िस्ता सेवा सदु्धवधामा अग्रालधकार ददने र र्स्तो 
अग्रालधकारको सदु्धवधा उपल्बध गराउन लनशि क्षेत्रिाई पलन प्रोत्साद्धहत र लनदेशित गररने छ । 

• गैरसरकारी संस्थाहरुिाई ज्रे्ष्ठ नागररकको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चािन गनय प्रोत्साद्धहत गररने छ । 

• ज्रे्ष्ठ नागररकका ज्ञान,सीप सल्िाह,सझुाव र अनभुविाई सम्पलतको रुपमा लिइनेछ । 

• ज्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई स्वस््र् िीवनका िालग स्वास््र् शिद्धवर सञ्चािन गररनेछ । 

• गाउँपालिका भररका सम्पणुय ज्रे्ष्ठ नागररकिाई ज्रे्ष्ठ नागररक काडय द्धवतरण गररनेछ । 

ञ) गररवी लनवारण तथा बेरोिगार  

• बेरोिगार तथा अधयबेरोिगार र्वुाहरुिाई िशक्षत गरी क्षमता द्धवकास, आर्आियन तथा रोिगारमिुक कार्यक्रम सञ्चािन 
गररने छ । 

• प्रधानमन्त्री स्वरोिगार कार्यक्रमिाई व्र्वशस्थत रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

• गररबी घटाउन प्राकृलतक स्रोत साधनको सन्तलुित व्र्वस्थापन तथा उपर्ोगमा िोड ददइने छ । 

• गररबी लनवारण तथा सामदुाद्धर्क द्धवकासमा संिग्न गैरसरकारी संस्थासँग प्रभावकारी समन्वर् गररने छ । 

• द्धवकास आर्ोिना सञ्चािन गदाय श्रममिुक प्रद्धवलधको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

• गररबहरुको संख्र्ा एद्धकन गनय संशघर् सरकारिे सञ्चािन गने गररब घरपररवारको पद्धहचानको कार्य गररने छ ।र्ो 
पररचर्पत्र धारकहरुिाई क्षमता अलभवृद्धि,पूशिँगत अनदुान तथा रोिगारी ददइने छ । 

• कोलभड–१९  को कारण वैदेशिक रोिगारीबाट रोिगार गमुाएर फकेका र्वुािशक्तिाई कृद्धि क्षेत्रमा उपर्ोग गरर 
रोिगारर सिृना गररने छ । 
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• गररवी लनवारण कोिद्वारा प्रवाद्धहत सामदुाद्धर्क संस्थािाई सहकारीमा रुपान्तरण गरर रोिगार प्रवियन गनय िारर रहेकोमा 
लनरन्तरता ददइने छ । 

३. पूवायधार द्धवकास 

       (क) भौलतक पूवायधार 

• DPR भएका बाटोहरुिाई प्राथलमकतामा राखी कािोपते्र लनमायणमा िोड ददइनेछ । 

• गाउँपालिकाका सडकहरुको लनर्लमत सञ्चािन र ममयत सम्भारको िालग ममयत कोिको पररचािनिाई अलनवार्य गने नीलत 
अविम्बन गररने छ । 

• सडक सम्पशत्त संरक्षण, ममयत सम्भार एवम व्र्वस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

• द्धवलभन्न सडकहरुको सडक अलधकार क्षेत्रलभत्र अलतक्रमण गने प्रवृलतिाई लनरुत्साद्धहत एवम ्कार्यवाही गररने छ । 

• सडक लनमायण गदाय संरचना लनमायण, स्तरोन्नलत र ट्रर्ाक खोल्ने काममा सन्तिुन लमिाइने छ । 

• बाद्धढका कारण क्षलतग्रस्त भएका सडक, 

• कल्भटय,पिु आददको पनुः लनमायणमा िोड ददइने छ । 

• द्धवकासका दृद्धििे पछालड परेका वडाहरुिाई प्राथलमकता दददै सन्तलुित वातावरण अनकूुि,गणुस्तरीर् तथा ददगो रुपमा 
भौलतक पूवायधारको द्धवकास गदै िलगनेछ । स्थानीर् पूवायधार लनमायणका िालग न्रू्नतम मापदण्ड लनधायरण गरी सो को 
पािना गने व्र्वस्था गररने छ । 

• लनमायणमा प्रर्ोग हनुे सामाग्री,लनमायण गररने समर् र त्र्समा संिग्न हनुे िनािशक्तको गणुस्तर सलुनशश्चत गरी पूवायधार 
लनमायणको समग्र गणुस्तर पक्षमा सधुार गररने छ । 

ख) उिाय तथा द्धवद्यतुीकरण 

• सबै िनतािाई द्धवद्यतु सेवामा पहुँच परुर्ाई द्धवद्यतु सेवा सहि रुपमा उपिब्ध गराउन ग्रालमण द्धवद्यतुीकरण गने कार्यिाई 
प्राथलमकताका साथ कार्ायन्वर्न गररने छ । 

• घरार्सी उिायको रुपमा दाउराको प्रर्ोगिाई कम गदै िैिान बार्ोग्र्ास तथा सधुाररएको चिुो,ग्र्ासीफार्र,बार्ोद्धवके्रट 
िस्ता द्धकफार्ती िैद्धवक उिाय प्रद्धवलधहरुको प्रविन एवम ्द्धवस्तार गररने छ । 

• बिार क्षेत्र तथा आवश्र्क ठाउँमा पोिबत्ती तथा सोिार बशत्त िडान तथा लबस्तारिाई प्राथलमकता ददइने छ । 

• द्धवलभन्न क्षेत्रबाट उत्पादन हनुे फोहोरको समशुचत व्र्वस्थापनबाट उिाय उत्पादन गनयका िालग आवश्र्क प्रद्धवलध र 
प्रणािीहरुको प्रवियन र द्धवस्तार गररने छ । 

४. वन वातावरण तथा द्धवपद् व्र्वस्थापन 

• वन,वातावरण तथा ििवार् ुपररवतयन 

• वन पैदावार तथा सम्पदामा आधाररत उद्योग व्र्वसार्को द्धवकास तथा द्धवस्तारका िालग सावयिलनक–सामदुाद्धर्क–लनिी–
सहकारी क्षेत्रको साझेदारीका माध्र्मबाट िगानी प्रवियन गररने छ । 

• वन अलतक्रमण, अवैध कटानी,चोरी शिकार तथा वन डढेिोिाई लनर्न्त्रण गनय सहभालगतामूिक र समन्वर्ात्मक र 
संर्न्त्र लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गररने छ । 

• दिुयभ तथा िोपोन्मखु वनस्पलत तथा वन्र्िन्तकुो संरक्षण गनय द्धविेि कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• स्थानीर् िलडबदु्धटको पद्धहचान,संरक्षण र व्र्वस्थापनका माध्र्मबाट आलथयक रुपमा आत्मलनभयरतातफय  उन्मखु गराइने छ 
। 

• ददगो तथा वैज्ञालनक वन व्र्वस्थापनको रणनीलतक खाका तिुयमा गरी कार्ायन्वन गररने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिकाका मखु्र् सडकहरुमा हररत सडक पेटीको रुपमा द्धवकास गदै िलगने छ । 

• प्रत्रे्क वडामा वन नसयरी स्थापना गरी वडाहरुको सावयिलनक,ऐिानी,पती िग्गामा वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्रको द्धवकास 
तथा द्धवस्तार गररने छ । 

• वृहत–्ििाधार व्र्वस्थापन अवधारणा अनरुुप ििाधारहरुको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

• भ–ूक्षर् लनर्न्त्रण र नदी महुान तथा द्धकनाराको संरक्षण गररने छ । 
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• वातावरण मैत्री तथा ििवार् ुपररवतयन अनकुुिन हनुे खािका पूवायधार द्धवकासमा िोड ददइने छ । 

• िनस्तरमा वातावरणीर् चेतना र सावधानी िगाउने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

५.द्धवपद् व्र्वस्थापन 

• प्रत्रे्क वडामा वडाअध्र्क्षको संर्ोिकत्वमा वडास्तरीर् द्धवपद् व्र्वस्थापन सलमलत र गाउँपालिका अध्र्क्षको 
संर्ोिकत्वमा एउटा गाउँपालिकास्तरीर् द्धवपद् व्र्स्थापन सलमलत गठन गरर कार्य गरररहेकोमा र्स आ.ब.मा पलन 
लनरन्तरता ददइने छ । 

• गाउँपालिका स्तरीर् स्थानीर् द्धवपद् व्र्वस्थापन कोि सञ्चािन भएकोिे सोिाई व्र्वशस्थत गदै िलगने छ । 

• द्धवपद्सम्बन्धी त्र्, त्र्ािहरुिाई व्र्वशस्थत गनय एकीकृत सूचना केन्रको द्धवकास गदै र्ोिना, कार्ायन्वर्न तथा 
अनगुमन सम्मका सबै चक्रहरुमा द्धवपद्का कारण हनु सक्ने क्षलतको भौलतक तथा आलथयक मूल्र् समेतको द्धवश्लिेण गने 
पिलतिाई संस्थागत गदै िलगने छ । 

• प्रकोप व्र्वस्थापनिाई द्धकफार्ती बनाउन िैद्धवक तथा स्थानीर् ज्ञान÷प्रद्धवलधको समेत उपर्ोग गररने छ । 

• द्धवपद् व्र्वस्थापनको कार्यमा सरकारी, गैरसरकारी तथा लनिी क्षेत्रहरुबीच समन्वर् र सहकार्यिाई प्राथलमकतामा राख्न े
नीलत अविम्बन गररने छ । 

• द्धवपद् व्र्वस्थापन न्रू्नीकरणको द्धविर्मा व्र्ापक िनचेतना अलभवृद्धि गने कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• िनुसकैु पूवायधार लनमायणका आर्ोिना सञ्चािन हनुपूुवय त्र्सबाट हनुे प्रकोप िोशखम मूल्र्ािन गरी िोशखम न्रू्लनकरणका 
उपार् अलनवार्य रुपमा अबिम्बन गनुयपने व्र्वस्थािाई कडाईका साथ िाग ुगररने छ । 

• द्धवपदसँग िधु्नका िालग आवश्र्क सामाग्रीहरुको व्र्वस्थापन गररने छ । 

• एद्धककृत द्धवपद व्र्स्थापन केन्र स्थापनाको िालग पहि गररने छ । 

६. सिुासन तथा संस्थागत द्धवकास 

क) द्धवत्तीर् सिुासन 

• नीती, बिेट र कार्यक्रमको अन्तरसम्बन्ध स्थाद्धपत गदै वस्तगुत मापदण्डका आधारमा स्रोत प्रक्षेपण प्रभावकारी बनाइने 
छ । 

• आलथयक अनिुासन कार्म गने सन्दभयमा बाँकी बक्र्ौत, पेश्की, बेरुिकुो िगत अद्यावलधक गरी कडाईका साथ असिु 
उपर एवं फर्छ्यौट गने कार्यिाई लनरन्तरता ददइने छ ।   

• िेखािन प्रणािीिाई द्धवद्यतुीर् माध्र्मबाट सञ्चािन गने प्रणािीको स्थापना संथागत गररने छ । 

• बिेट, कार्यक्रम र खररद र्ोिनाको कार्ायन्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ािन प्रभावकारी बनाइने छ । 

• नागररक पारदशियताका िलग रु.पाँच िाख भन्दा बढीका आर्ोिनाहरुको सम्पन्न पश्चात र्ोिना सम्बन्धी द्धववरण अलनवार्य 
रुपमा होलडयङ बोडय राख्नपुने नीलत लिइने  छ । 

ख.) संगठन तथा प्रिासन 

• देवानगञ्ज गाउँपालिका र अन्तगयतका वडा कार्ायिर्हरुको संगठन संरचना नेपाि सरकारबाट िारी भए अनरुुप 
भइरहेकोमा समर् अनकुुि पररमाियन गदै िलगने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा द्धवलभन्न िाखा उपिाखाहरु आवश्र्कता र औशचत्र्को आधारमा खोलिने छ । 

• कार्ायिर्लभत्र हनुसक्ने अलनर्लमतता तथा भ्रिाचारिाई रोक्न िनु्र् सहनशििताको नीलतिाई लनरन्तरता ददइने छ । 

• कमयचारीको मनोबि उच्च बनाई नलतिामखुी कार्यको िालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

• कमयचारीको काम प्रलत बढी शिम्मेवार बनाउनका िालग उत्कृि कार्यसम्पादन गने कमयचारीिाई परुस्कृत तथा सम्मान 
गररने छ । 

• गाउँपालिकामा िडान गररएको CCTV र वडा कार्ायिर्हरु समेतमा िडान गररएको Digital हाशिरी प्रणािीिाई पारदिी 
र थप व्र्वशस्थत गररनेछ । साथै CCTV प्रणािी वडा कार्ायिर् तथा द्धविर्गत िाखाहरुमा समेत द्धवस्तार गररने छ । 

• सेवाग्राहीको अलधकार सम्बोधन गनय क्षलतपूलतय सद्धहतको श्रव्र् दृश्र् प्रद्धवलधमा आधाररत नागररक बडापत्र सरोकारवािको 
परामिय र सहभालगतामा तर्ार गररने छ । 
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• कमयचारीको क्षमता अलभवृद्धिका िालग समर् समर्मा आवश्र्क तालिम तथा प्रशिक्षण ददइने छ ।  

• आन्तररक पर्यटन द्धवकासको िालग कामयचारीहरुिाई पर्यटन भ्रमण कािको व्र्वस्थापन गररनेछ ।   

• कार्ायिर्को आन्तररक व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन कार्ायिर्मा व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी स्थापना गररने छ । 

ग.) सूचना, सञ्चार तथा प्रद्धवलध 

• सूचना प्रद्धवलधको र्गुको रुपमा रहेको वतयमान द्धवश्व पररवेि अनरुुप गाउँपालिका र र्सका वडाहरुको कार्यप्रणािी र 
अलभिेखहरुिाई कम्प्र्टुर पिलतमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रवाहिाई लबिेि रुपमा चसु्त दरुुस्त र छररतो गररने छ । 

• गाउँपालिकाको सम्पूणय द्धक्रर्ाकिापहरुिाई पत्रपलत्रका, सूचनापाटी, वेभसाइट तथा लडशिटि नोद्धटस बोडय माफय त 
सावयिलनकरण गने कार्यिाई संस्थागत गररने छ । 

• सामाशिक सरुक्षा तथा व्र्शक्तगत घटना दताय अलभिेख Online System माफय त भईरहेकोमा र्सिाई संस्थागत गररने छ । 

• द्धवद्यतुीर् िासन अवधारणाको प्रवियनमा िोड ददइने छ । 

• सेवाग्राहीहरुिाई परेको गनुासो तथा पीरमकाय सनुी त्र्सको तत्काि समाधान गनय गनुासो तथा पीरमकाय व्र्वस्थापनको 
व्र्वस्था गररन ेछ । 

• गाउँपालिकािाई प्रद्धवलधमैत्री बनाउँदै िैिानका िालग कमयचारीहरुको क्षमता अलभवृद्धि गने कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ 
। 

• गाउँपालिका बाट आह्वान हनुे ठेक्का Online भइरहेकोमा र्सिाई संस्थागत गररने छ । 

• र्स गाउँपालिका लभत्र रहेका सबै वडा कार्ायिर्, स्वास््र् संस्था तथा द्धवद्यािर्हरुमा इन्ट्रानेट स्थापना गरी लस.लस.द्धट.लभ 
क्र्ामरा, आ.द्धप. फोन, इन्टरनेट तथा द्धवलभन्न सफ्टवेरहरुिाई केन्रीकरण गरर केन्रमा आफ्नै सरभर स्थापना गरर सेवा 
प्रवाह िाई लनरन्तरता ददइने छ  ।  

• सेवाग्राहीहरुिाई सहि र सिुभ सेवा प्रवाहको िालग लडशिटि टोकन प्रणािी िाग ुगररनेछ । 

• लडशिटि नोद्धटस वोडय तथा लडशिटि नागररक वडापत्र स्थापना गररनेछ । 

• सरुक्षा व्र्वस्थािाई मध्र् निर गदै वडा न. १ देशख ७ सम्मको मखु्र् बिार तथा चौकहरुमा लस.लस.द्धट.लभ क्र्ामरा 
िडान गरर गररने छ  ।  

• वडा न. १ देशख ७ सम्मको मखु्र् बिार तथा चौकहरुमा हट सपोटय बनाउने छ । 

 

 

घ) कर तथा रािस्व 

• गाउँपालिकाको आन्तररक रािस्विाई वृद्धि गनय सम्भाव्र् स्रोतहरुको पद्धहचान गरी रािस्वको वाद्धियक प्रक्षेपण गने 
कार्यिाई लनरन्तरता ददइने छ । 

• गैरकर रािस्वका नर्ाँ क्षेत्रहरु पद्धहचान, द्धवद्यमान करका दरहरुको पनुरविोकन र संिोधन गरी कर संकिन गदै 
िलगने छ । 

• गाउँपालिकालभत्र रहेका सबैिाई करको दार्रामा ल्र्ाई रािस्व वृद्धि गररने छ । 

• देवानगञ्ज उद्योग वाशणज्र् संघसँग समन्वर् गरी व्र्वसार् करको दर लनधायरण गररने छ । 

• द्धवद्यलुतर् माध्र्मबाट कर तथा रािस्व संकिन भई रहेकोिाई थप व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

गाउँ सभाका सभासद ज्रू्हरु, 

र्ो नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गने क्रममा अमलु्र् र्ोगदान परु्ायउन ुहनुे गाउँपालिकाका सम्पूणय लनवायशचत पदालधकारीहरु 
,कमयचारीहरु तथा सम्पणुय महानभुावहरुप्रलत हाददयक धन्र्वाद एवं आधार व्र्क्त गनय चाहान्छु । कार्यक्रम तर्ार गने क्रममा नेपाि 
कम्र्लुनि पाटी एमािे, नेपािी कांग्रसे, िनता समािवादी पाटी, नेकपा माओवादी केन्र तथा अन्र् रािलनलतक दिहरु िगार्त 
स्थानीर् बदु्धिशिवी तथा महानभुावहरुिे समर् समर्मा ददनभुएको सल्िाह सझुावहरुिाई आत्मसाथ गदे र्हाँहरु प्रलत हाददयक धन्र्वाद 
एवं आभार व्र्क्त गनय चाहान्छु । कार्यक्रम कार्यन्वर्नमा समेत र्हाहरुको सल्िाह सझुाव र सहर्ोग प्राप्त हनुे छ भन्ने द्धवश्वाि 
का साथ र्ो प्रस्तलुत र्ही समापन  गदयछु । 
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देवानगञ्ज गाउँपालिकाको बिेट तथा कार्यक्रमहरु  

       लमलत २०७९÷०३÷१० 

सभाध्र्क्ष ज्रू् , 

एवं गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु , 

सवयप्रथम म र्स गररमामर् एघारौ गाउँसभामा देवानगञ्ज गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको हैलसर्तिे आलथयक विय २०७९÷२०८० को 
िालग आर् तथा व्र्र्को अनमुान सद्धहतको बाद्धियक बिेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गने अनमुलत चाहान्छु । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

र्स ऐलतहालसक र महत्वपणुय घडीमा प्रिातन्त्र एवं िोकताशन्त्रक गणतन्त्र नेपािको स्थापनाको िालग द्धवलभन्न कािखण्डमा 
भएका आन्दोिन एवं समाशिक न्र्ार् समानता तथा समदृ्धिको िालग आफ्नो शिवन उत्िगय गनुयहनुे सम्पणुय ज्ञात अज्ञात सद्धहदहरु 
प्रलत भावपणुय श्रिाञ्जिी अपयण गदयछु । राद्धष्ट्रर् स्तर एवं देवानगञ्ज गाउँपालिका क्षेत्रका सम्पणुय अग्रि रािलनलतक र प्रबिु व्र्शक्तत्वहरु 
तथा गाउँको द्धवकासको िालग महत्वपणुय र्ोगदान ददने सम्पणुय महानभुावहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनय चाहान्छु । 

 

आगामी आलथयक वियको बिेट तथा कार्यक्रम र्स गाउँसभामा प्रस्ततु गरररहँदा लसङ्गो मिुकु तथा द्धवश्विे भोलगरहेको 
कोलभड–१९ को द्धवश्वव्र्ापी महामारी र त्र्सबाट लसशियत गशम्भर मानवीर् संकट तथा कदठन पररस्थीलतको सामना गरररहेको 
अद्धहिेको अवस्था पलन स्मरण गराउन चाहान्छु । कोलभड–१९ को द्धवश्वव्र्ापी महामारीका कारण लसशियत संकटको सामना हामी 
सम्पणुय देवानगञ्जवासी लमिेर गरररहेका छौँ । िद्धटि पररशस्थलतको सामना गनुय हामी संग अको कुनै द्धवकल्प छैन । र्स कदठन 
पररशस्थलतिाई होलसर्ारर र सतकय ता पूवयक स्वास््र्को मापदण्ड पािना गनय सबैमा हाददयक अनरुोध गदयछु ।   

हाि लसङगो मिुकु तथा द्धवश्विे भोलगरहेको कोलभड–१९ को द्धवश्वव्र्ापी महामारीबाट लसशियत डरिाग्दो द्धवपशत्तका कारण 
चाि ुवियको हाम्रो र्ोिना सञ्चािन अलभर्ानमा ठुिो धक्का िागेको मात्र होइन र्सिे आगामी आलथयक वियमा गाउँपालिकािे प्राप्त गने 
आर्मा संकुचन ल्र्ाई हाम्रो गाउँपालिकाको द्धवकासमा समेत असर पनय िान ेदेशखन्छ । र्स्तो द्धविम पररशस्थलतमा आगामी आलथयक 
वियको नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गरररहँदा कोरोना भाइसका कारण मिुकुको समग्र अथयतन्त्रमा आउने संकुचन र र्सका कारण 
देवानगञ्ज गाउँपालिकावासीिाई पने असरिाई मध्र्निर गरी नीलत तथा कार्यक्रमको प्राथलमकरण र कार्ायन्वर्नमा ध्र्ान ददनपुने 
अवस्था रहेको व्र्होरा समेत म र्स गररमामर् गाउँसभा समक्ष लनवेदन गनय चाहान्छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 

गाउँपालिकाको अलसलमत आवश्र्क्ता, श्रोत साधनको लसलमतताको कारण हामीिे चाहेको वा पररकल्पना गरेको गाउँपालिकाको 
सवै द्धविर्िाई संवोधन गनय हाम्रो आलथयक सामथ्र्र्का कारण कदठनाई रहेको त्र् सम्मालनत गाउँसभा समक्ष र सभामाफय त आम 
आदरशणर् देवानगञ्ज  गाउँपालिकावासी ववुा आमा दददद वद्धहनी दािभुाइ समक्ष द्धवनम्रतापवुयक लनवेदन गनय चाहान्छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म चाि ुआ.व. २०७७÷२०७८ को बिेटको र्थायत, आ.वा. २०७८/०७९ को  संिोलधत  खचय द्धववरण पेि गनय चाहान्छु 
।  
क्रम.स.  खचय िीियकको 

नाम 

आ.व. ०७७/७८ को र्थाथय 
द्धववरण   

चाि ुआ.व. ०७८/७९ को  संसोलधत 
अनमुान    

१ चाि ुखचय  २० करोड ५२ िाख ५६ हिार ६ 
सर् ४०  

३४ करोड ५० िाख १३ हिार ७ 
सर् ४६ 
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२ पुिँीगत खचय  २० करोड ३३ िाख ३५ हिार ३ 
सर् १ रुद्धपर्ा ँ

३१ करोड ४२ िाख ५६ हिार २ 
सर् ११ 

अब र्स देवानगञ्ज गाउँपालिकाको आगामी आ.व.२०७९÷२०८० को बिेटको उिेश्र् प्रस्ततु गनय चाहान्छु  
• कृद्धिकहरुको िीवन स्तर सधुार गनयको िालग कृद्धि आर्मा लबररलध गनय द्धवधुतीर् लसचाईको व्र्वस्थापन गने । 

• कोलभड १९ को महामारीबाट गाउँपालिकाबासीको िीवन रक्षा गनुय । 

• सवयसिुभ तथा गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराउन ु। 

• लबपन्न दलित पररवारमा स्वास््र् लबमा कर्यक्रम िाग ुगने । 

• आलथयक गलतद्धवधीिाई  सहि गरी देवानगञ्जवासीको िीवनस्तरमा सधुार ल्र्ाउन भौलतक पवुायधारको द्धवकाि गनुय । 

• कृद्धि क्षेत्रमा व्र्वसार्ीकरण र आधलुनकीकरण गरी उत्पादकत्व अलभद्धवृद्धि गनुय । 

• िीवनपर्ोगी तथा शिपर्कु्त शिक्षाको प्रवन्ध लमिाउन ु। 

• बािमैत्री वातावरणको अविम्बन गरी गणुस्तरीर् शिक्षाको प्रबन्ध लमिाउन ु। 

• दलित, अपहेलित, उपेशक्षत, िनिाती, मधिी, मशुस्िम, अपाङ्ग, र्वुा, मद्धहिा र चरम गररबीको रेखामलुन रहेका नागररकहरुमा 
आलथयक तथा सामाशिक समानता कार्म गनुय । 

• साँस्कृलतक तथा धालमयक पर्यटनको द्धवकाि गनुय । 

• नलतिामखुी िासकीर् व्र्वस्था र िसुासन कार्म गनुय । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

म र्स गररमामर् गाउँसभामा आलथयक विय २०७९÷२०८० को िालग प्रस्ताव गररएका नीलत तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न 
गनय आवश्र्क श्रोत साधन पररचािनका िालग गररएका प्रवन्ध र्स सभामा पेि गने अनमुलत चाहान्छु । आगामी 
आ.व.२०७९÷२०८० मा कुि बिेट रु. ६३ करोड ३५ िाख ७२ हिार ३ सर् २६ रुपैर्ा खचय हनुे गरर बिेट प्रस्ताव गरेको 
छु । िसमा चाितुफय  रु. ३५ करोड ७४ िाख ९५ हिार ६ सर् ८६ रुपैर्ा अथायत कुि बिेटको चाितुफय  ५६.४२ प्रलतित 
र पुशँिगत तफय  २७ करोड ६० िाख ७६ हिार ६ सर् ४० रुपैर्ा अथायत कुि बिेटको पुशँिगत तफय  ४३.५८ प्रलतित हनुे 
अनमुान पेि गदयछु । गाउँपालिकाको आन्तररक आर् अन्तगयत िलु्क, रािश्व तथा द्धवद्धवध श्रोतबाट १ करोड ८० िाख उठाउन े
अनमुान गरेको छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

आगामी आलथयक बियको नीलत कार्यक्रम तथा बिेट तिुयमा गदाय नेपािको संद्धवधान, २०७२ िे कल्पना गरेको पररदृश्र् तथा पररिशक्षत 
गरेको द्धवकािका िक्ष्र् ,उिेश्र् मूल्र् मान्र्ताका अलतररक्त लनम्न काननु  नीलत र लसिान्तिाई आधार बनाई नीलत कार्यक्रम तथा 
बिेट तिुयमा गने प्रर्ास गरेको छु । 

• नेपािको संद्धवधान, २०७२ 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

• राद्धष्ट्रर् प्राकृलतक श्रोत तथा वीत्त आर्ोग ऐन, २०७४  
• संघ तथा प्रदेििे िारी गरेका नीलत मापदण्ड तथा काननु 

• अन्तर सरकारी द्धवत्तीर् हस्तान्तरण ऐन, २०७४ 

• सावयिलन खररद ऐन, २०६३ 

• आलथयक कार्यद्धवलध तथा उतरदाद्धर्त्व ऐन, २०७६  
• स्थालनर् तहको वाद्धियक र्ोिना तथ बिेट ददग्दियन  
• ददगो द्धवकासका िक्ष्र्हरु  
• रािश्व परामिय सलमलतको प्रलतवेदन  
• लतन वटै सरकारिे गरेका प्रलतविता तथा सम्झौता  
• बिेटका लसिान्त,उदेश्र् र प्राथलमकता  
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 देवानगञ्ज गाउँपालिकाको आ.व.२०७९÷२०८० को नीलत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय द्धविर्गत रुपमा बिेट द्धवलनर्ोिन प्रस्ततु 
गनय अनमुलत चाहान्छु ।  

१.आलथयक द्धवकास 

क) कृद्धि तथा पि:ु कृद्धििाई सम्मानिनक र आकियक पेिाको रुपमा द्धवकास गनय, कृद्धि द्धवउ तथा फिफूि लनिलु्क रुपमा 
उपिब्ध गराउन, कृद्धि पिपुािन र तरकारी खेतीमा अनदुानको व्र्वस्था गरी आत्मलनभयर उत्पादन, समिृ तथा सखुी देवानगञ्ज भन्ने 
नारािाई साकार पानय तथा कृिी क्षेत्रको व्र्वसार्ीकरण परीक्षण, अनगुमन र लनर्मनको क्षेत्रमा उपर्कु्त प्रद्धवलधको उपर्ोग गनय 
सक्ने कृिक, र्वु, उद्यमी, प्राद्धवलधक तथा द्धवज्ञहरुको क्षमता द्धवकास गरी देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई कृद्धि आर् आियनको मखु्र् 
क्षेत्रको द्धवकास गनयका िालग रु. १ करोड ५१ िाख २ हिार ४ सर् ७ रुद्धपर्ाँ द्धवलनर्ोिन गरेको छु ।   

२.सामाशिक द्धवकास 

क) शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद: कोलभड १९ को महामारीमा हनुे िैशक्षक क्षलतको न्रू्लनकरण गनय, द्धवद्यािर्को भैलतक संरचनाको 
लनमायण तथा सधुार गरी अपाङ्ग मैत्री, िैद्धङ्गक मैत्री, द्धवद्यािर्को रुपमा द्धवकास गरी िैशक्षक क्षेत्रको द्धवकासको िालग शिक्षा कार्य 
र्ोिनामा नेततृ्व द्धवकास, क्षमता द्धवकास शिप एवं कौििको द्धवकास गनय तथा सूचना प्रद्धवलध मैत्री अध्र्ापन कार्यिाई प्रोत्साहन, 

द्धवपन्न दलित बािबालिकािाई उच्च शिक्षा अध्र्र्नमा प्रोत्सहान गनय कक्षा ११ मा अध्र्र्न दलित छात्रािाई छात्रावृद्धि स्वरुप 
बाद्धियक रु.१० हिार प्रदान गने, द्धवद्यािर् भौलतक पूवयधारको व्र्वस्था र सबै माध्र्लमक द्धवद्यािर्मा इन्टरनेट सेवा परुर्ाउन े
नीलतिाई सफि बनाउ तथा र्वुाहरुिाई खेिकुद प्रलत प्ररेरत गनय अध्र्क्ष कप प्रलतर्ोलगता गनयका िालग शिक्षा, र्वुा तथा खेिकुद 
क्षेत्रमा पूिँीगत र चाि ुखचय गरी िम्मा रु. १६ करोड १८ िाख ३९ हिार द्धवलनर्ोिन गरेको छु । 

ख) स्वास््र्: स्वस््र् िनता देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अमूल्र् लनलध भन्न ेमान्र्तािाई आत्मसाथ गदै कोलभड १९ बाट प्रभाद्धवत 
स्वास््र् क्षेत्रिाई व्र्वशस्थत गनय र सबैमा सहि स्वास््र् सेवाको पहुँच परुर्ाउन अत्र्ावश्र्क औिलधको लनरन्तर उपिब्धताको 
व्र्वस्था गनय, देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई पूणय खोप र्कु्त गाउँपालिकाको रुपमा द्धवकास गरी सबै नागररकहरुिाई स्वस्थ बनाउनका 
िालग प्रलतरोधात्मक, उपचारात्मक, प्रविनात्मक र पनुःस्थापनामूिक सेवा प्रदान गनय र स्वास््र् क्षेत्रमा खद्धटने कमयचारीहरुको 
मनोबि उच्च बनाउन तथा स्वास््र् भौलतक पूवयधारहरुको द्धवकास गनयका िालग रु.३ करोड ३७ िाख २४ हिार २ सर् ५० 
रुद्धपर्ाँ  द्धवलनर्ोिन गरेको छु । 

ग) सामाशिक न्र्ार्, सरुक्षा, सद्भाव सँस्कृलत र एकता: समािमा द्धवद्यमान कुरीलतको रूपमा रहेको अन्धद्धवश्वास र सामाशिक सद्भावमा 
लबचिन ल्र्ाउने सवै प्रकारका ब्र्बहारहरुिाई लनरुत्साद्धहत गनय तथा सामाशिक छुवाछुत र भेदभाविाई पूणय रुपमा लनमूयि गदै 
सामाशिक द्धवभेद, छुवाछुत घरेि ु द्धहंसा, दाइिो, लतिक प्रथा, बोक्सी प्रथा िस्ता कुसंस्कार र अमानद्धवर् द्धक्रर्ाकिापहरू द्धवरुि 
सामाशिक सचेतना स्थाद्धपत गनय र आपसी किह, झै–झगडा तथा िन्दिाई लनरुत्साद्धहत गरी समािमा सामाशिक न्र्ार् र अमन 
चर्न कार्म गनय न्र्क इििास लनमायणको िालग र्स क्षेत्रमा रु.२५ िाख द्धवलनर्ोिन गरेको छु । 

घ) िैद्धङ्गक समानता, अपाङ्गता, बािवालिका तथा द्धकिोर द्धकिोरीः मद्धहिाहरूको रािनैलतक, आलथयक, सामाशिक, तथा सांस्कृलतक 
अलधकारहरुको संरक्षण र सम्बियन गनय तथा अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुको क्षमता द्धवकास एवम ्उलनहरुको सामाशिक सरुक्षा 
व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाउन तथा २० विय उमेर पगेुका द्धवपन्न दलित द्धकिोरीहरुको द्धववाह गदाय रु. १५ हिार द्धववाह खचय 
प्रदान गने नीलतिाई सम्बोधन गनय रु. ८ िाख ५० हिार द्धवलनर्ोिन गरेको छु । 

३. पूवायधार द्धवकास 

क.भौलतक पूवायधार: गाउँपालिकाका सडकहरुको लनर्लमत सञ्चािन र ममयत सम्भारको िालग ममयत कोिको पररचािन गरी सातैवटा 
वडामा कािोपते्र सडक द्धवस्तार गनय, झोिङु्गे पिु लनमायण र द्धवकासका दृद्धििे पछालड परेका वडाहरुिाई प्राथलमकता दददै सन्तलुित 
वातावरण अनकूुि, गणुस्तरीर् तथा ददगो रुपमा भौलतक पूवायधारको द्धवकासको िालग रु. २५ करोड ९ िाख २६ हिार ६ सर् 
४० रुपैर्ा द्धवलनर्ोिन गरेको छु । 

ख.उिाय तथा द्धवद्यतुीकरण: सबै िनतािाई द्धवद्यतु सेवामा पहुँच प¥ुर्ाई द्धवद्यतु सेवा सहि रुपमा उपिब्ध गराउन ग्रालमण द्धवद्यतुीकरण 
गने कार्यिाई प्राथलमकताका साथ कार्ायन्वर्न गनय तथा घरार्सी उिायको रुपमा दाउराको प्रर्ोगिाई कम गदै िैिान बार्ोग्र्ास 
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तथा सधुाररएको चिुो, ग्र्ासीफार्र, बार्ोलबके्रट िस्ता द्धकफार्ती िैद्धवक उिाय प्रद्धवलधहरुको प्रविन एवम ्द्धवस्तार गनयका िालग र्स 
क्षेत्रमा रु. १ करोड ३८ िाख द्धवलनर्ोिन गरेको छु । 

४.स्थानीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापन: द्धवपद् बािा बिाएर आउँदैन भन्ने मान्र्तािाई आत्मसाथ गरी गाउँपालिका स्तरमा द्धवपद् िोशखम 
पूवयअनमुान, पवुयतर्ारी ,तथा प्रलतकार्य तथा पनुिायभ सम्बशन्ध क्षमता द्धवकास गरी समर् समर्मा आउने द्धवपद तथा संकटबाट 
गाउँपालिकावासीिाई  सरुशक्षत गनय स्थालनर् तह प्रकोप व्र्वस्थापन कोिमा रु. १ करोड ६३ िाख द्धवलनर्ोिन गरेको छु । 

५.सहकारी: नेपािको तीन खम्बे अथय नीलतमा एक महत्वपूणय खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रिाई प्रवदयन गनय देवानगञ्ज 
गाउँपालिका लभत्रको सम्पूणय सहकारीहरुिाई आधलुनकरण र व्र्वशस्थत गनय, सबै सहकारीिाई कोपोलमस (ऋर्एर्ःक्ष्क्) सफ्टवेरमा 
आबि गनय, सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अलभवृद्धि गनयका िालग द्धवलभन्न तालिमहरुको व्र्वस्था गनय तथा सहकारी संस्था सम्बन्धी 
कानूनहरुको तिुयमा गरर प्रत्रे्क नागररकहरुिाई सहकारीमा आबि गने नीलतिाई सफलिभतू गनयका िालग र्स क्षेत्रमा रु. ५ िाख 
द्धवलनर्ोिन गरेको छु । 

६.सूचना, सञ्चार तथा प्रद्धवलधः र्स गाउँपालिका लभत्र रहेका सबै वडा कार्ायिर् ,स्वास््र् संस्था तथा द्धवद्यािर्हरुमा इन्ट्रानेट स्थापना 
गरर लस.लस.द्धट.लभ क्र्ामेरा ,आ.द्धप. फोन ,इन्टरनेट,तथा द्धवलभन्न सफ्टवेर्रहरुिाई केशन्रकृत गरर केन्रमा आफ्नै सरभर स्थापना गरर 
सेवा प्रवाह गनय लडशिटि नोद्धटस बोडय तथा लडशिटि नागररक बडापत्र स्थापना गदै देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई सचुना प्रद्धवलध मैलत्र 
बनाउँदै िैिानका िालग र्स क्षेत्रमा रु. ४० िाख बिेट लबलनर्ोिन गरेको छु ।  

७.गररबी लनवारण तथा प्रधानमन्त्री रोि गार कार्यक्रमः बेरोिगार तथा अधय बेरोिगार र्वुाहरुिाई िशक्षत गरी क्षमता द्धवकास,आर् 
आियन तथा क्षमता द्धवकास कार्यक्रम गनय तथा प्रधानमन्त्री स्वरोिगार कार्ायक्रमिाई व्र्वस्थीत रुपमा संचािन गनय र गररद्धव 
लनवारणका िालग िघ ुउद्यम कर्ायक्रमिाई आवश्र्क पने एकमषु्ठ बिेट रु. ७० िाख बिेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।         

८.सरुशक्षत आवस कार्यक्रमः र्स गा.पा.क्षेत्र लभत्र अव्र्वस्थीत रुपममा बसोवास गरेका लनमखुा, द्धवपन्न तथा गररब पररवारहरुिाई 
सरुशक्षत वसोवासका िालग आवश्र्क पने रु.२२ िाख ८६ हिार  बिेटको व्र्वस्था गरेको छु ।    

९.अन्र् संघ÷संस्था सँग साझेदार कार्यक्रमः र्स गा.पा. क्षेत्र लभत्र स्वस््र्, शिक्षा, बेरोिगार, द्धवपन्न तथा गररलब लनवारण िगार्त 
द्धवलभन्न क्षेत्रमा कार्यरत संघ÷संस्थाहरु सँगको साझेदारका िालग आवश्र्क पने रु.३६ िाख २५ हिार २९ रुद्धपर्ाँ बिेटको 
द्धवलनर्ोिन गरेको छु ।   

१०.वडा कार्ायिर्हरुः र्स देवानगञ्ज गाउँपालिकाको सातवटा वडाहरुमा पवुायधार लबकास एवम  अन्र् वडा स्तरीर् र्ोिना तथा 
कार्यक्रमका  िालग प्रत्रे्क वडाहरुमा  िम्मा रु ३ करोर पचासी िाख पूिँीगत बिेट द्धवलनर्ोिन गरेको छु त्र्सै गरी चाि ुखचय 
तफय  सातै वडाका िालग  िम्मा रु ६३ िाख बिेटको व्र्वस्था गरेको छु ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

बिेटको द्धवस्ततृ द्धववरण अनसूुचीमा उल्िेख गरेको छु । साथै मध्र्कालिन खचय संरचनािाई कार्ायन्वर्न गनय आलथयक विय 
२०८०÷०८१ र २०८१÷०८२ को समेत आर् र व्र्र्को प्रक्षेपण गरेको छु । आर्  व्र्र्को लबस्ततृ द्धववरण अनसूुचीमा पेि 
गरको छु । 

  अन्तमा मैिे प्रस्ततु गरेको आगामी आलथयक विय २०७९÷०८० को बिेटको कार्ायन्वर्नबाट कोरोना िोशखमको न्र्लुनकरण 
गदै सामाशिक, आलथयक, सांस्कृलतक, धालमयक तथा पर्ायवरशणर् क्षेत्रहरुको समग्र द्धवकास गरी देवानगञ्ज गाउँपालििाई समनु्नत बनाउन 
ठोस र्ोगदान पगु्ने अपेक्षा गरेको छु । अन्तर्मा बिेट तथा कार्यक्रम तिुयमा गदाय मागय दियन गनुय हनुे गाउँपालिकाका अध्र्क्ष 
ज्रू् वडा अध्र्क्ष ज्रू्हरु द्धविर्गत सलमलतका संर्ोिक तथा सदस्र्ज्रू्हरु, वडा सदस्र्ज्रू्हरु प्रलत हाददयक आभार प्रकट गदयछु । 
बिेट तिुयमाको क्रममा सल्िाह सझुाब प्रदान गनुय हनुे सम्पूणय रािलनलतक दिहरु, बदु्धिशिद्धव, समािसेवी, लनिी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र 
नागररक तथा आम संचार िगत एवं बिेट तर्ारीमा संिग्न सम्पूणय कमयचारीहरु प्रलत हाददयक धन्र्वाद ददन चाहान्छु साथै बिेट 
कार्ायन्वर्नमा समेत सबैको रचनात्मक सहर्ोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु ।  
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सरकार - नगद 

१ ५,००,००० ५,००,००० 
 

५० सावयिलनक सनुवुाइ कार्यक्रम २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५,००,००० ५,००,०००  

५१ द्धवद्धवध कार्यक्रम खचय २२५२
९ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ८,००,००० ८,००,०००  

५२ अनगुमन, मूल्र्ाकंन खचय २२६१
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १३,००,००० १३,००,०००  

५३ कमयचारी तथा पदालधकारीहरु 
अध्र्र्न अनगुमन अविोकन 
भ्रमण 

२२६१
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ८,००,००० ८,००,००० 

 

५४ भ्रमण खचय २२६१
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २४,००,००० २४,००,०००  

५५ गा पा का कमयचारीहरुको पर्यटन  

भ्रमण खचय 10 ददन े

२२६१
३ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ९,००,००० ९,००,००० 
 

५६ द्धवद्धवध खचय २२७१
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २७,००,००० २७,००,०००  

५७ सभा सञ्चािन खचय २२७२
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ९,००,००० ९,००,०००  

५८ गा पा बाट संचालित लबमा २७११
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ४०,००,००० ४०,००,०००  

५९ द्धवपन्न दलित गररव वगयका 
मद्धहिाहरुिाइ 20 विय पगेुकािाइ 
द्धववाह खचय 

२७११
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १०,००,००० १०,००,००० 
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६० अन्र् सामाशिक सरुक्षा २७११
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १५,००,००० १५,००,०००  

६१ प्रस्तलुत स्र्ाहार भता २७२१
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद ४ १,६०,००० १,६०,०००  

६२ मतृ कमयचारीको सदु्धवधा तथा 
सहार्ता 

२७३१
५ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ६,००,००० ६,००,००० 
 

६३ घरभाडा २८१४
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  

६४ अन्र् भाडा २८१४
९ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५,००,००० ५,००,०००  

६५ बाँकी कर कट्टी रकम द्धफताय २८२१
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १०,००,००० १०,००,०००  

६६ इिाका प्रहरी देवानगंि वडा न 
२ सौचािर् लनमायण 

३१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० 
 

६७ वडा न १ राम िानकी मशन्दर 
हिुाकी सडक छेउ( पंचिाि 
मेहता ) 

३१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १०,००,००० १०,००,००० 

 

६८ वडा न ३ कालि मशन्दर 
कम्पाउण्ड लभत्र चैती दगुाय मशन्दर 
लनमायण 

३१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० 

 

६९ वडा न. १ धनीक िािा महेता 
भोिा बाबा मशन्दर रेलिङ तथा 
घेरावेरा कार्य 

३१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ २,००,००० २,००,००० 

 

७० वडा न. १ राम िानकी मशन्दर 
ममयत सम्भार कार्य 

३१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ २,००,००० २,००,००० 
 

७१ वडा न. ६ कलबर आश्रममा 
धमयिािा लनमायण कार्य 

३१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ७,००,००० ७,००,००० 
 

७२ वडा न ४ पाि टोि शिब 
मशन्दर लनमायण कार्य क्रमागत 

३१११
२ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १०,००,००० १०,००,००० 
 

७३ वडा न. ४ दगुाय मशन्दर  लनमायण 
कार्य क्रमागत 

३१११
२ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १०,००,००० १०,००,०००  

७४ वडा न. ७ बागेश्वर मशन्दर 
लनमायण कार्य 

३१११
२ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,०००  

७५ वडा न. ७ रािा िी मशन्दर 
हिुाकी दशक्षण रहेको लनमायण 
कार्य 

३१११
२ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० 

 

७६ वडा न. ७ रािािी थान लनमायण 
कार्य 

३१११
२ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ३,००,००० ३,००,००० 
 

७७ वाडय न. ७ भगवती मशन्दर 
लनमायण  कार्य क्रमागत 

३१११
२ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १५,००,००० १५,००,००० 
 

७८ अमर लसंह मा.लब िाई स्माटय 
बोडय खररद तथा िडान गने कार्य 

३११२
२ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ २१,५०,००० २१,५०,००० 
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७९ मेशिनरी तथा औिार ३११२
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ८,००,००० ८,००,०००  

८० फलनयचर तथा द्धफक्चसय ३११२
३ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १५,००,००० १५,००,०००  

८१ आधार भतु लबधािर्हरुमा 
कम्प्र्टुर तथा ल्र्ापटप खररद 
तथा िडान गने कार्य 

३११३
४ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १५,००,००० १५,००,००० 

 

८२ अन्र् द्धवद्धवध पशुिगत खचय ३११५
१ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  

८३ अन्र् द्धवद्धवध पूशँिगत खचय ३११५
१ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  

८४ अन्र् द्धवद्धवध पूशँिगत खचय ३११५
१ 

प्रदेि नंबर १  - नगद अनदुान १ ६९,००० ६९,०००  

८५ इिाका प्रहरी देवानगंि वडा न 
२  देशख घसुकी िान ेबाटो ग्राभेि 
कार्य 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० 

 

८६ उमेि भगतको घर देशख पाँचौ 
सीमार स्कुि मा. लब. सम्म 
सडक कािोपत्र गने कार्य 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ९०,००,००० ९०,००,००० 

 

८७ कृष्ण मा.लब. पवुय िान ेबाटो देशख 
उत्तर खत्वे टोि िाने बाटो 
माटो परुी ग्रावेि 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ४,००,००० ४,००,००० 

 

८८ कारैिाि साहको घरदशख दशक्षण 
उमेि िाहको घर सम्म नािा 
लनमायण कार्य वडा न ५ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १०,००,००० १०,००,००० 

 

८९ चमेलनर्ा पोखरी स्तरोन्नती कार्य 
लनमायण कार्य । 

३११५
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००,००० ५०,००,००० 
 

९० देवानगञ्ज (साद्धवक८) १ 
सत्र्ानारार्ण मेहता उत्तर 
सन्तक’मार महेता लभखो मेहता 
देव’ मेहता घर ह’दै वडा नं. 
७  स्वास््र् चौकी ह’िाकी 
सडक आर.आर. एि कल्भटय 
लमर्ा उराउ टोि ब’ढी प’ि 

ह’दै द्धवर नरार्ण चाौधरी 
घरसम्म िाने बाटो कािो पते्र । 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५०,००,००० ५०,००,००० 

 

९१ देवानगञ्ज १ वेच ुघर िाने 
बाटोमा कािोपते्र कार्य । 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ६,००,००० ६,००,००० 
 

९२ ददनेि को घर देशख हाट पिोट 
िोड्ने बाटो ढिान वडा न २ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ४,००,००० ४,००,०००  

९३ नलसब पािको घर देशख गिुाब 
चन्द पािको घर सम्म बाटो 
ढिान गने कार्य वडा नं. ५ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० 

 

९४ पंकिको घर देशख बोलडंग स्कुि 
सम्म सडक ढिान वडा न २ 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ५,००,००० ५,००,००० 
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९५ फोचो दास प्रा.द्धव. उत्तर खेराटोि 
हदैु िनता आ. द्धव. िगदेवको 
घर हदैु र्ादव टोि िान ेबाटो 
वडा न. ६ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ६५,००,००० ६५,००,००० 

 

९६ बाब ुशि प्र द्धव आ द्धव दशक्षण 
हाेेमपाइप हटाइ कणय धारमा 
कल्भट लनमायण वडा न ४ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १४,००,००० १४,००,००० 

 

९७ भट्टीमोड देशख बैिनाथ मेहताको 
घार हदैु ददव्र् ज्र्ोलत बोलडंग  

स्कुि सम्मको बाटो ग्रावेि वडा 
न २ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १०,००,००० १०,००,००० 

 

९८ भटुाइ घर देशख पहिमान थान 
सम्म कणाय धार सफाई तथा 
बाटो लनमायण वडा न. ४ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ४०,००,००० ४०,००,००० 

 

९९ मररक िोचनको घर देशख महेन्र 
साह घर सम्म बाटो आर लस लस 
ढिान लनमायण कार्य वडा नं. ५ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १५,००,००० १५,००,००० 

 

१०
० 

मोलतटप्पू िाने बाटो कािोपते्र 
कार्य वडा न. ३ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १,००,००,००० १,००,००,०००  

१०
१ 

रा लस ६ को रामिानकी 
मशन्दरको प्राड्डगनमा माटो पनेु 
कार्य क्रमागत वडा न ६ 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १,००,००० १,००,००० 

 

१०
२ 

राम नारार्ण घर देशख दर्ानन्द 
घर सम्म RRC ढिान कार्य वडा 
न ४ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० 

 

१०
३ 

रालस ६ को लबरेन्र उराँव घर 
दशखय पशिचम चन्दा मोहन नहर 
सम्म माटो परुी ग्राभेि गने कार्य 
क्रमागत वडा न ६ 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १,५०,००० १,५०,००० 

 

१०
४ 

रालस ९ ममताि आिम घर 
देशख पशिचम मशश्चित सम्मको 
माटो परुी ग्राभेि गने कार्य 
क्रमागत वडा न ६ 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १,००,००० १,००,००० 

 

१०
५ 

वडा न १ देशख वडा न ७ 
सम्मको द्धवलभन्न वाटोको ममयत 
तथा सभ्भार र कणायधारको 
सरसफाइ कार्य 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १८,००,००० १८,००,००० 

 

१०
६ 

वडा न १र ७ को सदुदप िाि 
घरदेशख दशक्षण बाटोको स्तरोन्नती 
क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १७,००,००० १७,००,००० 

 

१०
७ 

वडा न २ एर्वु घर देशख सद्धवर 
घर सम्म आर लस लस सडक 
लनमायण कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ५,००,००० ५,००,००० 

 

१०
८ 

वडा न २ ताद्धहर घर देशख 
नविसेुन घर  सम्म बाटो िान े
माटो परुी ग्राभेि गने कार्य 
क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,००० 
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१०
९ 

वडा न २ रमेि घर देशख ददपक 
घर सम्म िान ेबाटोमा ममयट 
कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १,००,००० १,००,००० 

 

११
० 

वडा न २ राि कुमार घर देशख 
िटुन घर सम्ममा आर लस लस 
सडक लनमायण कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ५,००,००० ५,००,००० 

 

११
१ 

वडा न २ सिेुमान घर देशख पूवय 
अब ुसम्म िाने वाटोमा माटोपरुी 
ग्रभेि कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,००० 

 

११
२ 

वडा न ६ अन्तगतय रहेका 
सडकहरु ममयत तथा सम्भार 
कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १,००,००० १,००,००० 

 

११
३ 

वडा न ६ काेे रा लस ६ काे े
मलनिाि घर देशख पूवय कटान 
सम्म माटाेे परुी ग्राभेि गने 
कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

प्रदेि नंबर १  - नगद अनदुान १ २,००,००० २,००,००० 

 

११
४ 

वडा न ६ को रा लस ९ को 
देवन मेहता घर देशख दशक्षण 
हररहर घर सम्म  माटो परुी ग्राभेि 
गने कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

प्रदेि नंबर १  - नगद अनदुान १ २,००,००० २,००,००० 

 

११
५ 

वडा न ६ को रा लस ९ को 
फोचौदास द्धवधािर् देशख पूबय 
कन्की लभता सम्म िान ेवडा न 
६ को रा लस ९ को देवन मेहता 
घर देशख दशक्षण हररहर घर सम्म  

माटो परुी ग्राभेि गने कार्य 
क्रमागत 

३११५
१ 

प्रदेि नंबर १  - नगद अनदुान १ २,००,००० २,००,००० 

 

११
६ 

वडा न ६ मशणिाि खत्वे घर 
देशख कटान सम्म िान ेबाटो 
माटो परुर ग्राभेि कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,००० 

 

११
७ 

वडा न ६ साद्धवक रालस ५ को 
हररहर मेहताको घरदेशख पूवय 
नर्ाँ स्वास््र् चौकी भवन सम्म 
िाने बाटामा किभयट लनमायण 
क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १०,००,००० १०,००,००० 

 

११
८ 

वडा न ७ किरामा कल्भटय 
लनमायण कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ४,००,००० ४,००,००० 
 

११
९ 

वडा न ७ काेे रमेि र्ादव घर 
पवुय िाने वाटाेेमा  कल्भटय 
लनमायण कार्य 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ६,००,००० ६,००,००० 

 

१२
० 

वडा न ७ सरकारी पोखरी देशख 
पशश्चम द्धपच बाटो सम्म 
स्तराेेनन्ती गने कार्य 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ४०,००,००० ४०,००,००० 

 

१२
१ 

वडा नं.  ५ को गणेि प्रा.द्धव. देशख 
उत्तर हिुाकी रोड सम्म कािो 
पते्र कार्य । 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १५,००,००० १५,००,००० 

 

१२
२ 

वडा नं. १ को उपस्वास््र् चौकी 
देशख दशक्षण प्रमोद मेहताको घर 

३११५
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ४२,००,००० ४२,००,०००  



28 
 

सम्म र वडा नं. १ को नारार्ण 
मेहताको घरदेशख भटुाइपाि िमाय 
टोिको बाटो कािो पते्र कार्य । 

१२
३ 

वडा नं. १ को देव ुघर देशख 
दशक्षण पशश्चम हदैु लभखो सन्त 
कुमार भपुदेव घर सम्म मानेश्वर 
घर पशश्चम सवुािाि मेहता घर 
सम्म र बावनुन्दको मशन्दर देशख 
पूवय दशक्षण पशच बाटो सम्म 
कािो पते्र कार्य । 

३११५
१ 

प्रदेि नंबर १  - नगद अनदुान १ ६३,००,००० ६३,००,००० 

 

१२
४ 

वडा नं. १ को नेवािाि 
र्दावको घर देशख पवुय बोहोरा 
पक्का थान हदैु वडा नं. २,६ 
चमेलनर्ा पोखरी िान ेबाटो 
कािोपते्र गने कार्य । 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ५२,००,००० ५२,००,००० 

 

१२
५ 

वडा नं. २ को र्द्धहर्ा घर 
दशक्षण बिृद्धवहारर घर हदैु इिका 
प्रहरी चौकी सम्मको बाटोमा 
कािो पते्र कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ६०,००,००० ६०,००,००० 

 

१२
६ 

वडा नं. ४ मा चन्देश्वर मेहताको 
घर देशख दशक्षण र्ादव टोि 
महानन्द घर पूवय मािटोि हदैु 
उत्तर हिुाकी बाटो सम्म कािो 
पते्र कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,६५,००,००० १,६५,००,००० 

 

१२
७ 

वडा नं. ६ िनता लन.मा.द्धव. पूवय 
उत्तर दशक्षण देवानगञ्ज ७ रेखा 
सरदार टोि हदैु हक्पारा चौधारी 
टोि सम्मको बाटोमा कािोपते्र 
कार्य  क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १,८६,००,००० १,८६,००,००० 

 

१२
८ 

वडा नं. ७ ध्रवु  नारार्ण घर देशख 
पवुय द्धवर नारार्ण घर हदैु वढुी 
पिु सम्म कािो पते्र  कार्य 
क्रमागत 

३११५
१ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ १५,००,००० १५,००,००० 

 

१२
९ 

सम्परुक कोि म्र्शचग फोंड़ ३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५५,००,००० ५५,००,०००  

१३
० 

स्वास््र् चौकी देशख दशक्षण िान े
बाटो लनमायण कार्य वडा नं.२ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,०००  

१३
१ 

सालबक रा.सी ९ दर्ानन्द घर 
देखी लबहारी मेहताको घर सम्म 
RCC ढिान वडा न ६ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १५,००,००० १५,००,००० 

 

१३
२ 

साद्धवक म ह  ९ सन्त िाि 

सोनारको िग्गा देशख परेुव संिर् 
मेहताको घर देशख दशक्षण हदैु 
पद्धहचम द्धपपि बाेटे सम्मको 
कािे पते्र 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ६,००,००० ६,००,००० 
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१३
३ 

साद्धवक रा लस ७ लनमायण भएको 
आर लस लस ढिान देशख पूवय श्री 
कृष्ण आ द्धव सम्म िाने बाटोमा  
आर लस लस लनमायण कार्य क्रमागत 

३११५
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १८,००,००० १८,००,००० 

 

१३
४ 

हरदेब मेहताको घर देशख लिि 
लबहारीको घर सम्म बाटो ढिाई 
वडा न २ 

३११५
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० 

 

१३
५ 

वडा नं. १ देशख ७ सम्म कृद्धि 
लसचाईको िालग द्धवधतुीकरण गने 
कार्य 

३११५
३ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १,३०,००,००० १,३०,००,००० 

 

१३
६ 

सातै वडामा लसचाईका िालग 
द्धवधलुतकरण कार्य क्रमागत 

३११५
५ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ६५,००,००० ६५,००,००० 
 

१३
७ 

२ कोठे भवन लनमायण िनद्धप्रर् 
आधारभ”त द्धवद्यािर् ७ 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १४,००,००० १४,००,००० 
 

१३
८ 

४ कोठे भवन लनमायण िनता 
मा.द्धव. देवानगञ्ज १ 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १४,००,००० १४,००,००० 
 

१३
९ 

अधरुो रािािी मशन्दर लनमायण 
कार्य सवाक १ देवानगंि २ 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,००० 
 

१४
० 

अन्र् पूशँिगत खचय ३११५
९ 

प्रदेि नंबर १  - नगद अनदुान १ १,००,००० १,००,०००  

१४
१ 

अन्र् द्धवद्धवध पूशँिगत खचय ३११५
९ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ३,३०,००० ३,३०,०००  

१४
२ 

अन्र् द्धवद्धवध पूशँिगत खचय ३११५
९ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ३,५०,००० ३,५०,०००  

१४
३ 

अमर लसंह मा.लब. मा ट्रस्ट 
लनमायणय 

३११५
९ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५०,००,००० ५०,००,००० 
 

१४
४ 

आर्वेुद भवन लनमायण कार्य 
क्रमागत 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ५,५०,००० ५,५०,००० 
 

१४
५ 

गा पा भवन लिफ्तमा बाद्धहरी 
भागकाेे लडिाइन कार्य 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ५,००,००० ५,००,०००  

१४
६ 

गा. पा. कम्पौंड लभत्र गाडेन ३११५
९ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,०००  

१४
७ 

गाडय रुम,क्र्ाशन्टन, भवन लनमायण 
गा.पा. भवन पररसर  लनमायण कार्य 
क्रमागत 

३११५
९ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ४०,००,००० ४०,००,००० 

 

१४
८ 

ट्रान्सफरमर खररद तथा िडान 
कार्य गा पा र आधारभतु 
अस्पतािका िालग 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १५,००,००० १५,००,००० 

 

१४
९ 

देवागनंि ७ भगवलत मशन्दर 
मद्धहचम दशक्षण नवदूगाय आ द्धव 
सम्मकाेे बाटाेेमा माटाेे ग्राभेि 
कार्य 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,००० 

 

१५
० 

देवानगंि २ गा पा काेे छेउमा 
दगुाय मशन्दर लनमायण कार्य 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ५,००,००० ५,००,०००  

१५
१ 

देवानगंि ३ नर्ाँहाटको हनमुान 
मशन्दरमा घेरावेर कार्य 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,०००  
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१५
२ 

देवानगंि वाडय न १ को धोबी 
टोिमा इदगाहाको बाउण्री 
लनमायण कार्य 

३११५
९ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,००० 

 

१५
३ 

परुानो लडप बोररंग ममयत गरी 
संचािनमा गने कार्य  वडा नं. ४ 
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सरकार - नगद 
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स्थालनर् तहमा पाठ्यपसु्तक 
समाग्री खररद 

२२११
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रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १०,००,००० १०,००,०००  

४७
३ 

कक्षा ८ र कक्षा ५ काेे 
पालिकास्तरीर् परीक्षा संचािन 
खचय 

२२३१
९ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ३,००,००० ३,००,००० 

 

४७
४ 

पालिका स्तरीर् आशत्तररत 
द्धक्रर्ाकिापहरु स्चािन 

२२३१
९ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ३,००,००० ३,००,०००  

४७
५ 

द्धवधािर् प्र अ बैठक 
व्र्वास्थापन खचय 

२२३१
९ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  



46 
 

४७
६ 

स्थालनर् तहमा पाठ्यक्रम लनमायण २२३१
९ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ४,५०,००० ४,५०,०००  

४७
७ 

उत्कृठ द्धवधाथी परुस्कार द्धवतरण २२५२
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अलभमशुखकरण कार्यिािा 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,५०,००० १,५०,०००  

४८
० 

बािलबकास सहिकतायहरुकाेे 
वाद्धियक अलभमशुखकरण 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,२०,००० १,२०,०००  

४८
१ 

रािपलत रलनङ शिल्ड खेिकुद २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
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रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ७,००,००० ७,००,००० 
 

५०
० 

क्र्ािलसर्म चक्की खररद २७२१
३ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ६,००,००० ६,००,०००  

८०११४५०३३०३ देवानगञ्ज गाउँपालिका - कृद्धि 0 
 

५०
१ 

कृिकहरुिाइ नमनुा तरकारी 
खेती सम्बन्धी तालिम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  

५०
२ 

कृिकहरुिाई अगायलनक खेती 
गाेेिी कार्यक्रम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ २,००,००० २,००,०००  

५०
३ 

िैद्धवक वा कम्पाेेि मि बनाउने 
तालिम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५०
४ 

फलनयचर तथा कार्ायिर् 
व्र्ावस्थापन खचय 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  

५०
५ 

बािी द्धवमा सम्बन्धी गाेेिी 
कार्यक्रम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५०
६ 

मत्सर् द्धवकास कार्यक्रम २२५२
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १०,००,००० १०,००,०००  

५०
७ 

माटाेे उपचाार तालिम तथा 
शिद्धवर  कार्यक्रम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ २,००,००० २,००,०००  

५०
८ 

द्धवद्धवध खचय २२७१
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  

८०११४५०३३०४ देवानगञ्ज गाउँपालिका–पि ु 0 
 

५०
९ 

फलनयचर खररद तथा कार्ायिर् 
व्र्वास्थपान 

२२११
३ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५१
० 

पि ुतथा कृद्धि भवन लनमायण २२२३
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ४०,००,००० ४०,००,०००  

५१
१ 

मसिन्द तथा कार्ायिर् संचािन २२३१
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५१
२ 

िाेैचािर् ममयत खचय २२४१
४ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५१
३ 

आकाशस्मक पि ुउपचार सेवा २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  

५१
४ 

एशन्ट रेलबि लबरुद खाेेप २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५१
५ 

कृलत्रम गभयधारण अलभमशुखकरण 
गाेेिी 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५१
६ 

कृलत्रम गभयधारण कार्यक्रम २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५१
७ 

िैँ घाँस र बलसयम घाँसकाेे 
खररद तथा ढुवानी खचय लनिलु्क 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ४,००,००० ४,००,०००  

५१
८ 

द्धटर्ाेेसेन्ट्री घाँसकाेे लबउ खररद 
तथा ढुवालन खचय लनिलु्क 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ २,००,००० २,००,०००  

५१
९ 

पि ुखाेेप कार्यक्रम HS$ BQ २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ४,००,००० ४,००,०००  

५२
० 

पि ुद्धवमा  अलभमशुखकरण गाेैिी २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५२
१ 

पिपुािन सम्बशन्ध एक ददन े
गाेेिी 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  
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५२
२ 

पिपुािन कृिक भ्रमण २२६१
२ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ १,००,००० १,००,०००  

५२
३ 

द्धवद्धवध खचय २२७१
१ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५२
४ 

पि ुवस्तकुाेे अेाेैिधी खररद २७२१
३ 

रािस्व बाँडफाँड - संघीर् 
सरकार - नगद 

१ ४,००,००० ४,००,०००  

८०११४५०३३०५ देवानगञ्ज गाउँपालिका–मद्धहिा, बािबालिका तथा िेष्ठ नागररक इकाइ 0 
 

५२
५ 

अपाङ्ग समन्वर् सलमलत  बैठक 
भत्ता 

२११३
४ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ १,५०,००० १,५०,०००  

५२
६ 

ग्रलमण मद्धहिा तथा द्धकिाेेरी 
कृिक मद्धहिािाई तरकारी खेती 
सम्बन्धी तालिम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ ५०,००० ५०,००० 

 

५२
७ 

गा पा स्तरीर् बाि क्िब गठन २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ ३०,००० ३०,०००  

५२
८ 

िेष्ठ नागररक तथा 
सराेेकारवािा बीच अन्तरद्धक्रर्ा 
कार्यक्रम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ ३५,००० ३५,००० 

 

५२
९ 

िेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ ५०,००० ५०,०००  

५३
० 

बािक्िबका प्रलतलनलधहरुकाेे 
क्षमता द्धवकास तालिम दइु ददन े

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ ३०,००० ३०,०००  

५३
१ 

बािबालिका द्धवरुि हनुे सबै 
प्रकारका द्धहंसा एव ँदवुयर्वहार 

सम्बन्धी अनतरद्धक्रर्ा कार्यक्रम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ ३५,००० ३५,००० 

 

५३
२ 

बािलबवाह अन्त्र्का िालग 
अलभभावक संग छिफि 
कार्यक्रम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ २५,००० २५,००० 

 

५३
३ 

मद्धहिा प्रिन्न स्वास््र् सम्बन्धी 
दइु ददने कार्यक्रम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ ४५,००० ४५,०००  

५३
४ 

द्धवधािर् िान छाेेडेका 
द्धकिाेैरीिाई शिवनाेेपर्ाेेगी 
लसप मिुक तालिम 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ १,००,००० १,००,००० 

 

५३
५ 

द्धवलभन्न ददवस कार्यक्रम २२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ १,१०,००० १,१०,०००  

५३
६ 

समहु गठन एव ँअनशुिक्षण 
तालिम वडा न 3 4 5 र 7 

२२५२
२ 

रािस्व बाँडफाँड - प्रदेि 
सरकार  - नगद 

१ १,४०,००० १,४०,०००  

८०११४५०३३०६ देवानगञ्ज गाउँपालिका–आर्वेुद 0 
 

५३
७ 

द्धवद्धवध खचय २२७१
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ७,३०,००० ७,३०,०००  

८०११४५०३३०७ देवानगञ्ज गाउँपालिका–सहकारी 0 
 

५३
८ 

सहकारी तालिम २२५२
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,०००  

८०११४५०३३०८ देवानगञ्ज गाउँपालिका–न्र्ाद्धर्क सलमलत 0 
 

५३
९ 

मेिलमिाप कतायकाेे पाररश्रलमक 
भत्ता 

२१११
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,०००  
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५४
० 

न्र्ार्द्धक सलमलतकाे ेबैठक भत्ता २११३
४ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १,५०,००० १,५०,०००  

५४
१ 

न्र्ाद्धर्क इििासकाे ेस्थापना 
गने कार्य 

२२११
३ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १०,००,००० १०,००,०००  

५४
२ 

वडा स्तररर् मेिलमिाप केन्र 
स्थापना 

२२११
३ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ३,५०,००० ३,५०,०००  

५४
३ 

आधारभतु तालिम २२५२
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ ३,००,००० ३,००,०००  

५४
४ 

पनुतायिगी तालिम २२५२
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,०००  

५४
५ 

भ्रमण खचय २२६१
२ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ १,००,००० १,००,०००  

५४
६ 

द्धवद्धवध खचय २२७१
१ 

आन्तररक श्रोत - नगद १ २,००,००० २,००,०००  

८०११४५०३५११  संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (िसतय अनदुान) 0 
 

५४
७ 

EDF उधम द्धवकास सहिकताय 
पररचािन (पाररश्रलमक) 

२१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ९,१०,००० ९,१०,०००  

५४
८ 

आधारभतू तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदुान 
शिक्षकका िालग  तिब भत्ता 
अनदुान (द्धविेि शिक्षा पररिद 
अन्तरगतका शिक्षक/कमयचारीहरु 
समेत) 

२१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,८८,००,००० ५,८८,००,००० 

 

५४
९ 

एक पालिका एक भेटेररनरी 
डाक्टर 

२१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ५,००,००० ५,००,०००  

५५
० 

एम. आइय. एस. अपरेटर र  

द्धफल्ड सहार्क पाररश्रलमक, 

चाडपवय खतय तथा पोिाक खचय 

२१११
१ 

आई लड ए - सोधभनाय हनु ेऋण 
(बैदेशिक) 

१ ४,३७,००० ४,३७,००० 

 

५५
१ 

औिधािर्को करारका 
कमयचारीहरु 

२१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ६,६३,००० ६,६३,०००  

५५
२ 

औिधािर्को तिब तथा भत्ता २१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ १३,१५,००० १३,१५,०००  

५५
३ 

कृद्धि तथा पि ुसेवाका एक गाँउ 
एक प्राद्धवलधकहरुको तिव भत्ता 

२१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ६,००,००० ६,००,०००  

५५
४ 

कृद्धि स्नातक करार २१११
१ 

नेपाि सरकार - नगद अनदुान १ ४,८०,००० ४,८०,०००  

५५
५ 

प्रारशम्भक बाि द्धवकास  

सहिकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
द्धवद्यािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनदुान 

२१११
१ 
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(बैदेशिक) 

१ १,२०,००० १,२०,०००  

५८
९ 

रोिगार सेवा केन्रको सँचािन 
खचय 

२२३१
१ 

आई लड ए - सोधभनाय हनु ेऋण 
(बैदेशिक) 

१ २,६५,००० २,६५,०००  

५९
० 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा 
छपाइय (सञ्चार र पहँचु अलभर्ान 
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b]jfgu~h ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

b]jfgu~h, ;'g;/L 

k|b]z g+= ! 

  

cfly{s P]g, @)&( 

 

b]jfgu~h ufpFkflnsf cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] ljw]os 

 

k|:tfjgf M b]jfgu~h ufpFkflnsf cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] 

lgldt :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug{], 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo 

ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd b]jfgu~h ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 

5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; P]gsf] gfd æcfly{s P]g, @)&(Æ /x]sf] 5 .    

of] P]g, @)&( ;fn >fj0f ! ut] b]lv b]jfgu~h ufpFkflnsf If]qdf nfu" x'g]5 .  

@= Joj;fo s/ tyf z'Ns M o; b]jfgu~h ufpFkflnsfleq o; P]gsf] cg';"rL -!_ adf]lhd Joj;fo s/ 

nufOg] tyf cz'n ul/g]5 . 

#= s[lif tyf kz'HfGo z'Ns M cfly{s P]g, @)&( sf] cg';"rL -@_ adf]lhd x'g]5 . 

$= ;~rf/ z'Ns M P]gsf] cg';"rL -#_ adf]lhd x'g]5 . 

%= xf]6n,nh  tyf sf]N8 ;]G6/ s/ tyf z'Ns M P]gsf] cg';"rL -$_ adf]lhd x'g]5 . 

^= ;jf/L ;fwg s/ tyf z'Ns M P]gsf] cg';"rL -%_ adf]lhd x'g]5 . 

&= ljBfno tyf k|lzIf0f s/ tyf z'Ns M P]gsf] cg';"rL -^_ adf]lhd x'g]5 . 

*= dd{t k;n z'Ns M P]gsf] cg';"rL -&_ adf]lhd x'g]5 . 

(= :jf:Yo ;+:yf ;DaGwL M P]gsf] cg';"rL -*_ adf]lhd x'g]5 . 

!)= kmf]6f] tyf sn/ Nofj ;DaGwL M P]gsf] cg';"rL -(_ adf]lhd x'g]5 . 

!!= a}+s ;DaGwL M P]gsf] cg';"rL -!)_ adf]lhd x'g]5 . 

!@= k/fdz{ ;]jf ;DaGwL M P]gsf] cg';"rL -!!_ adf]lhd x'g]5 . 

!#= ljleGg k;n ;DaGwL M P]gsf] cg';"rL -!@_ adf]lhd x'g]5 . 

!$= ;jf/L s/sf b/M P]gsf] cg';"rL -!#_ adf]lhd x'g]5 . 

!%= lj1fkg b/M P]gsf] cg';"rL -!$_ adf]lhd x'g]5 . 

!^= pBf]u :yfkgf l;kmfl/; b:t'/M P]gsf] cg';"rL -!%_ adf]lhd x'g]5 . 

!&= ;Dklt s/sf] b/ M P]gsf] cg';"rL -!^_ adf]lhd x'g]5 . 
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!*= dfnkf]t b/ M P]gsf] cg';"rL -!&_ adf]lhd x'g]5 . 

!(= ;]jf z'Ns tyf b:t'/M P]gsf] cg';"rL -!*_ adf]lhd x'g]5 . 

@)= b}lgs Jofkf/ tyf s'lifhGo lgsflz s/ b//]6 M P]gsf] cg';"rL -!(_ adf]lhd x'g]5  

@!= s/ 5'6 M o; P]g adf]lhd s/ ltg{] bfloTo ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g} klg lsl;dsf] s/ 5'6 

lbOg] 5}g . 

@@= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{ljlw M of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns ;+sng 

;DaGwL sfo{ljlw ufpFkflnsfsf] tf]s] cg';f/ x'g]5 . gljs/0f z'Ns ;DaGwL Joj:yf cfly{s P]gsf] 

cg';"rLdf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .    
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b]jfgu~h ufpFkflnsfsf] s/ tyf z'Nssf b/ cf=j= @)&(÷)*) 

Joj;fosf] s/sf b/ -?=_  

qm=;+=  Joj;fosf] lsl;d  7"nf pBf]u demf}nf pBf]u 
3/]n' 

 tyf ;fgf pBf]u 

cg';"rL ! 

 pTkfbg d"ns pBf]u 

1 kmlg{r/ pBf]u  3000/00 2500/00 2000/00 

2 O+{6f, 6fon pBf]u 5000/00 

3 ;L;fsf ;fdfu|L pTkfbg pBf]u 2000/00 

4 :6]zg/L tyf skL pBf]u 3000/00 2000/00 1000/00 

5 kfp/f]6L pBf]u 2000/00 1500/00 1000/00 

6 cfO;lqmd pBf]u 2000/00 1500/00 1000/00 

7 u[n pBf]u 3000/00 2500/00 2000/00 

8 un}rf pBf]u 3000/00 

9 sf7 ldn 3000/00 2500/00 2000/00 

10 lrK; pBf]u 2000/00 1500/00 1000/00 

11 Knfli6ssf ;fdfg pTkfbg pBf]u 3000/00 2000/00 1000/00 

12 5fnfsf ;fdfg pTkfbg pBf]u 2000/00 1500/00 1000/00 

13 cf}ifwL s]ldsn pBf]u 10000/00 7500/00 5000/00 

14 c6f]d]l6s :jrflnt ldn 3000/00 2500/00 2000/00 

15 xf]n/÷;]n/÷s'6fgL÷lk;fgL÷k]nfgL ug{] ldn 3000/00 2500/00 2000/00 

16 a]taf; kmlg{r/ 2000/00 1500/00 1000/00 

17 lrp/f÷e'hf ldn 2000/00 1500/00 1000/00 

18 nh]G;÷bfndf]7÷e'lhof pBf]u 2000/00 1500/00 1000/00 

19 ;'O{6/ pBf]u 5000/00 3000/00 1500/00 

20 l/S;f a8L pBf]u   1500/00 1000/00 

21 s/fO{÷ef8f pBf]u 2000/00 1500/00 1000/00 

22 g'8N; pBf]u 3000/00 2500/00 2000/00 

23 d;nf pBf]u   1500/00 1000/00 

24 v}gL pBf]u, ;"lt{hGo kbfy{ 8000/00 6000/00 4000/00 

25 la6 / af]8{ pTkfbg pBf]u   1500/00 1000/00 
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26 Uof; pBf]u 10000/00 7000/00 5000/00 

cg';"rL @ 

s[lif tyf kz'hGo 

27 s[lif e08f/ 2000/00 1500/00 1000/00 

28 b'w 8]/L 1500/00 1000/00 700/00 

29 a+u'/kfng÷kf]N6L÷s[lif kmd{ 2000/00 1500/00 1000/00 

30 sDKo'6/ ;Knfo;{ 3000/00 2500/00 2000/00 

31 ;Knfo;{ 2000/00 

32 xf8{j]o/ k;n 4000/00 3000/00 2000/00 

cg';"rL # 

;~rf/ 

33 :yfgLo 6]lnlehg ;]jf 10,000 

34 Pkm=Pd= ;]jf 10000/00 

35 s]jn g]6js{ 5000/00 

36 OG6/g]6 ;]jf k|bfos ;+:yf 8000/00 

37 kmf]6f]skL / ;~rf/ ;]jf 1500/00 

38 xf]d 8]lne/L÷ s'l/o/ ;le{; 1500/00 

39 9'jfgL ;]jf 2000/00 

cg';"rL $ 

xf]6n, nh tyf sf]N8 ;]G6/ 

40 lrof k;n÷;fwf/0f xf]6n 500/00 

41 xf]6n÷/]i6'/]G6÷nh÷a]s/L 2500/00 2000/00 1500/00 

42 sf]N8 ;]G6/ -xNsf k]o kbfy{_ yf]s 5000/00 4000/00 3000/00 

43 sf]N8 ;]G6/ -xNsf k]o kbfy{_ v'b|f 2000/00 

44 dlb/f÷l8l:6n/L k;n yf]s 12000/00 10000/00 8000/00 

45 dlb/f÷l8l:6n/L k;n v'b|f 3000/00 

cg';"rL % 

;jf/L ;fwg 

46 6\ofS6/ ;f] ?d 5000/00 

47 sf/ ;f] ?d 10000/00 

48 df]6/;fOsn ;f] ?d 5000/00 

49 ;fOsn k;n 1500/00 

50 k]6|f]n kDk 15000/00 
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51 UofF; l8n/ 3000/00 

 c 6f] l;l6 l/s\;f 6]Dkf] btf{ z'Ns 500/00 

     

cg';"rL ^ 

ljBfno tyf k|lzIf0f s]Gb| 

52 lghL :t/sf] SofDk;÷dfWolds ljBfno 7000/00 

53 lghL :t/sf] cfwf/e"t ljBfno 4000/00 

54 k|j{ k|felds÷lzz' :ofxf/ s]Gb| 2000/00 

55 sDKo'6/ k|lzIf0f s]Gb| 2000/00 

56 8«fOleª\ k|lzIf0f s]Gb| 2500/00 

57 6\o';g÷Nofª\Uj]h ;]G6/ 1000/00 

58 z}lIfs u'7L÷cGo k|lzIf0f s]Gb| 1000/00 
cg';"rL & 

dd{t k;n 

59 ldn d]l;g/L dd{t k;n 2000/00 

60 df]6/ kf6{; k;n 3000/00 

61 hLk, sf/ dd{t k;n 3000/00 

62 ;fOsn dd{t 300/00 

63 df]6/ tyf df]6/;fOsn dd{t k;n 2000/00 

64 l6=le=÷lk|mh dd{t k;n 1500/00 

65 3l8, /]l8of] , dd{t k;n 1000/00 

66 6fo/ dd{t k;n 1000/00 

cg';"rL * 

:jf:Yo 

67 lghL c:ktfn 12000/00 (kfFr z}of ;Dd) 

68 gl;{ª xf]d 15000/00 (kfFr z}of ;Dd) 

69 cf}ifwL k;n 1500/00 

70 e]6g/L cf}ifwL k;n 1500/00 

71 lrlsT;f ÷Nofa ÷PS;]/] ;]jf 2500/00 

72 lb;f, lk;fa, vsf/ k/LIf0f Nofa 2000/00 

73 ;lh{sn ;fdfg laqmL k;n 2500/00 

gf]6 M  %-kfFr_ z}of eGbf dfly k|lt z}of ?=$)))÷)) yfk x'g]5 .  
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cg';"rL ( 

kmf]6f] ;DaGwL 

74 sn/ Nofa 3000/00 2500/00 2000/00 

75 kmf]6f] :6'l8of]  700/00 

76 km\n]S; lk|G6 / 5fkf vfgf 2000/00 1500/00 1000/00 

     

cg';"rL !) 

a}+s ;DaGwL  

77 jfl0fHo a}+s 25000/00 

78 ljsf; a}+s 15000/00 

79 ;xsf/L ;+:yf 5000/00 

80 kmfOgfG; sDkgL  5000/00 

81 dgL 6«fG;km/ 5000/00 

82  ladf Joj;fo 4000/00 

cg';"rL !! 

k/fdz{ ;]jf 

83 d]gkfj/ -cf]e/l;h ;ld{;_ 10000/00 

84 j}b]lzs /f]huf/ ;]jf 8000/00 

85 ;]So'l/6L ;]jf 5000/00 

86 lgdf{0f Joj;foL 10000/00 

87 OlGhlogl/Ë 5000/00 

88 sG;N6]G;L ;]jf 3500/00 

89 cl86/ 2500/00 

cg';"rL !@ 

k;n 

90 v'b|f ls/fgf 2000/00 

91 sk8f k;n 2000/00 

92 ;'grfFbL k;n 4000/00 

93 ;'grfFbLsf] uxgf agfpg] k;n 3000/00 

94 dlgxf/L k;n 1000/00 

95 r'/L Joj;fo 500/00 

96 On]S6«f]lgs k;n 2500/00 

97 On]lS6«s k;n 1500/00 

98 df]afOn k;n 2000/00 
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99 /]l8d]6 k;n 1500/00 

100 h'Qf, rKkn k;n 1500/00 

101 wfg sf6f k;n 4000/00 3000/00 2000/00 

102 k':ts, :6]zg/L k;n 1500/00 

103 efF8f k;n 1500/00 

104 s'rf, lrq, gfª\nf k;n 400/00 

105 sjf8L k;n 1000/00 

106 u'DtLdf ug{] k;n 300/00 

107 kfg k;n 1000/00 

108 kmf]6f] k|]mldË k;n 500/00 

109 ;"lt{ / v}gL r'/ tdfv' k;n 3000/00 

110 8Gna k;n 1500/00 

111 hftf] l;nf}tf k;n 300/00 

112 Sof;]6, l;8L laqmL k;n 1000/00 

cGo 

113 l8kf6{d]G6 :6f]/  15000/00 10000/00 5000/00 

114 hUuf KnflgË 10000/00 

115 ;fOj/ Sofkm] 1000/00 

116 :g's/ tyf k'n xfp; 1000/00 

117 Ao'6L kfn{/ 500/00 

118 z}n'g 500/00 

119 6]n;{ Joj;fo 500/00 

120 r:df 3/ 1000/00 

121 8«fO{ lSng;{ 400/00 

122 zLt e08f/ 5000/00 

123 l;d]G6sf] ljleGg ;fdfu|L agfpg] 1000/00 

124 kmnfd] dfn;fdfg agfpg] 500/00 

125 dfOs ef8f nufpg]  1000/00 

126 a|f; a}08 ;d"x 1000/00 

127 df;' Joj;fo 1500/00 

128 t/sf/L Joj;fo 00/00 
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129 kmnkm"n Joj;fo 1000/00 

130 ;L;f Joj;fo 1500/00 

131 6]G6 xfp; 2000/00 

132 Knfli6s ;fdfu|Lsf] Joj;fo 1500/00 

133 zf/Ll/s Jofodzfnf 1000/00 
 

gljs/0f z'Ns 

1 gljs/0f gtf]lsPsf] x/]s Joj;fosf] gljs/0f z'Ns btf{ z'Nssf] @% k|ltzt nfUg] 5 .  

cg';"rL !# 

;jf/L s/sf b/ -jflif{s tyf k6s]_ 

qm=;+=  Joj;fosf] lsl;d  jflif{s -?=_ 

1 lghL jf ef8fsf 6«s, a;, n/L cflbdf 3000/00 

2 6\ofS6/  1000/00 

3 ldlg a;, ldlg 6«s, ldlg 6\ofS6/ cflbdf 1000/00 

4 lghL jf ef8fsf hLk, s/, Nof08/f]e/ cflbdf 2000/00 

5 6]Dkf], kfj/ l6n/ 300/00 

6 ljb]zL gDa/ ePsf a;, 6«s, n/L cflbdf - 

7 ljb]zL gDa/ ePsf e]g, hLk, sf/, 6\ofS;L cflbdf - 

8 df]6/;fOsn :s'6/df ;jf/L s/ 50/00 

9 l/S;fnfO{ jflif{s s/ 25/00 

10 7]nfuf8Ldf jflif{s ;jf/L s/ 20/00 

11 
cGo uf=kf=÷g=kf=df btf{ eO{ o; uf=kf= If]qleq rn]sf 

l/S;fnfO{ k6s] s/ jfkt b}lgs - 
 

cg';"rL !$ 

lj1fkg b/ 

qm=;+=  Joj;fosf] lsl;d  jflif{s -?=_ k6s] 

1 lj1fkg ;fdfu|L @% ju{ lkm6 ;Ddsf]  1000/00 jflif{s 

2 lj1fkg ;fdfu|L @% ju{ lkm6 ;Dd eGbf a9Lsf] k|lt ju{ lkm6 40/00 jflif{s 

3 ;fgf lsl;dsf k|rf/sf] af]8{x? $ ju{ lkm6 ;Ddsf] 300/00 cw{jflif{s 

4 Jofg/ ;fj{hlgs :yfgdf k|ltld6/ & lbg;Ddsf] nflu 7/00 k|lt lbg 

5 Jofg/ ;fj{hlgs :yfgdf k|ltld6/ !% lbg;Ddsf] nflu 5/00 k|lt lbg 

6 ! ld= / ! ju{ lkmt;Ddsf] lj1fkgnfO{ ! Dlxgf;Ddsf] nflu 1/00 k|lt lbg 

7 ljB't kf]ndf k]lG6Ë ug{]nfO{ k|lt ju{ ld6/ k|lt kf]ndf 15/00 k|lt dlxgf 
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नोटः 
   

 

१) द्धवज्ञापन बोडय.होलडङबोडय तथा व्र्ानर राख्न ेस्थिको हकमा गाउँपालिकाको स्वीकृलत र तोकेको क्षेत्रमा  

 

मात्र ददइनेछ ।   

 

२) लनिी घरमा प्रचार सामाग्री (होलडङ्ग बोड) राखेमा गाउँपालिकाको स्वीकृलत द्धवना राख्न ददएमा सम्बशन्धत  

 

घरधनीसँग द्धवज्ञापन कर असिु गररनेछ ।    

 

३) द्धवज्ञापन कर नलतरेका कुनैपलन होलडङ्ग बोड व्र्ानर तथा द्धवज्ञापन सामाग्रीहरु गाउँपालिकाबाट र्थाशिघ्र 
हटाइनेछ ।  

cg';"rL !% 

pBf]u :yfkgfsf] nflu ul/g] l;kmfl/;df lgDg cg';f/sf] l;kmfl/; b:t'/ lnOg]5 .  

qm=;+=  Joj;fosf] lsl;d  /sd -?=_ 

1 u[n tyf l:6n kmlg{r/ pBf]u 1000/00 

2 sf7sf] kmlg{r/ pBf]u tyf xf]6n Joj;fosf] ;h{ldg l;kmfl/; 1000/00 

3 j]taf;sf] kmlg{r/ pBf]u 700/00 

4 kfp/f]6L pBf]u 700/00 

5  sfF6L pBf]u 1000/00 

6 ;fa'g pBf]u 1000/00 

7 un}Frf pBf]u 1000/00 

8 s6fgL, lk;fgL, k]nfgL ePsf] ldn :yfkgf 1000/00 

9 s6fgL, lk;fgL b'O{ rSsL ePsf] ldn :yfkgf 700/00 

10 s6fgL, lk;fgL / k]nfgL dWo] Psdfq rSsL ePsf] ldn :yfdgf 500/00 

11 sf7 ldn :yfkgf 2000/00 

12 ;–ldn :yfkgf 5000/00 

13 d}gaQL pBf]u 500/00 

14 ldg/n jf6/ pBf]u 5000/00 

15 8]/L pBf]u 1000/00 

16 a/km, cfO;lqmd pBf]u 500/00 

17 O{+6f pBf]u 10000/00 

18 k]6«f]n kDk l;kmfl/; 5000/00 

19 pBf]u tyf ldn 7fpF ;f/L 700/00 

20 clws[t laq]mtf l;kmfl/; 1000/00 

cg';"rL !^ 

;DklQ s/sf] b/ 
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qm=;+=  sf/of]Uo PsLs[t ;DklQsf] d"No aflif{s b/ 

1 ?= % nfv ;Dd Psd'i7 ?= %).)) 

2 ?= % nfv ! b]lv %) nfv ;Dd k|lt nfv ?= !).)) 

3 ?= %) nfv ! b]]lv ! s/f]8 ;Dd k|lt nfv ?= @).)) 

4 ?= ! s/f]8 ! b]lv @ s/f]8 ;Dd k|lt nfv ?= @%.)) 

5 ?= @ s/f]8 ! b]lv # s/f]8 ;Dd k|lt nfv ?= #).)) 

6 ?= # s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd k|lt nfv ?= #%.)) 

7 ?= % s/f]8 eGbf dfly k|lt nfv ?= %).)) 

cg';"rL !& 

dfnkf]t b/ 

qm=;+=  ljj/0f  /sd s}lkmot 

1 ! w'/ b]lv % s¶f ;Dd  ?=%).))   

2 % s¶f b]lv dfly ! laufxf ;Dd  k|lt s¶f ?=!).)) yk   

3 ! laufxf b]lv dfly # laufxf ;Dd k|lt s¶f ?= !%.)) yk   

4 # laufxf b]lv dfly k|lt s¶f ?= @).)) yk   

cg';"rL !* 

;]jf z'Ns tyf b:t'/  

qm=;+=  Joj;fosf] lsl;d  /sd -?=_ 

1 gful/stf l;kmfl/; b:t'/  200/00 

2 gful/stf k|ltlnkL l;kmfl/; b:t'/  150/00 

3 c+uLs[t gful/stf l;kmfl/; b:t'/ 200/00 

4 ;fwf/0f l;kmfl/; b:t'/ 150/00 

5 c+u|]hLdf l;kmfl/; 500/00 

6 df]xL afF8kmFf8 l;kmfl/; k|lt s¶f ?=%)).)) 

7 df]xL nut s§f l;kmfl/; b:t'/ k|lt s¶f ?=%)).)) 

8 hUuf gfd;f/Lsf] l;kmfl/; b:t\'/ -u|ld0f_, % s¶f ;Dd ?=@%).)), ;f] eGbf dfly k|lt s¶f ?= %).)) yk   

9 
hUuf gfd;f/Lsf] l;kmfl/; b:t\'/ -ahf/ tyf d"n ;8s_, % s¶f ;Dd ?=%)).)), ;f] eGbf dfly k|lt s¶f  

?=!)).)) yk   

10 
hUufwgL k|df0fk"hf{{ k|ltlnlk l;kmfl/; 250/00 

11 tLg k':t] v'Ng] l;kmfl/; 250/00 

12 wgLk'hf{ / gful/stfsf] gfd ;+zf]wgsf] l;kmfl/; b:t'/ 500/00 

13 cldg ;]jf z'Ns 1500/00 

14 n]cfpt ;]jf z'Ns 1000/00 
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15 :yfoL a;f]af; /x]sf] l;kml/; b:t'/ 250/00 

16 ck"tfnLsf] l;kmfl/; b:t'/ k|lt s¶f ?=%)).)) 

17 gSsn jf k|ltlnlk b:t'/ 50/00 

18 ljb]zsf nflu ul/g] l;kmfl/; / k]G;g k§fsf] nflu ul/g] l;kmfl/;df cGo d'n's 1000/00 

19 
ljb]zsf nflu ul/g] l;kmfl/; / k]G;g k§fsf] nflu ul/g] l;kmfl/;df ef/tsf  

nflu dfq 500/00 

20 kl~hs/0f nfu" x'g'eGbf cufl8sf] hGdldlt / ljjfxsf] l;kmfl/; 200/00 

21 gfd, pd]/, hGdldltsf] ;fwf/0f l;kmfl/; 200/00 

22 ;+:yfut cg'/f]wdf JolQm ljz]ifnfO{ ul/Psf] ls6fgL l;kmfl/; 500/00 

23 xsef]u tyf hf]tef]usf] l;kmfl/; b:t'/  1000/00 

24 g/a8L÷g/36L tyf 5'6 hUuf btf{ ;DaGwL l;kmfl/; 1000/00 

25 ljB't, 6]lnkmf]g / vfg]kfgL h8fgsf nflu ul/g] l;kmfl/; 200/00 

26 ;+3;+:yf btf{sf] l;kmfl/; b:t'/ 1000/00 

27 ;+3;+:yf gljs/0fsf] l;kmfl/; b:t'/ 500/00 

28 j}b]lzs /f]huf/sf] nflu ul/g] l;kmfl/; b:t'/ ;fs{ d'n's  250/00 

29 j}b]lzs /f]huf/sf] nflu ul/g] l;kmfl/; b:t'/ cGo d'n's  500/00 

30 gftf k|dfl0ft l;kmfl/; -g]kfnL_ 200/00 

31 gftf k|dfl0ft l;kmfl/; -c+u|]hL_ 700/00 

32 lghL :t/sf sn]h :jLs[ltsf] nflu l;kmfl/; b:t'/ 5000/00 

33 lghL :t/sf df=lj= txsf] ljBfno :jLs[ltsf] nflu l;kmfl/; b:t'/ 3000/00 

34 lghL :t/sf cfwf/e"t txsf] ljBfno :jLs[ltsf] nflu l;kmfl/; b:t'/ 1500/00 

35 lghL :t/sf k|f=lj= txsf] ljBfno :jLs[ltsf] nflu l;kmfl/; b:t'/ 1000/00 

36 lghL k"j{ k|fylds ljBfno ;~rfng cg'dlt z'Ns 1000/00 

37 lghL :t/sf ljBfnosf] sIff yksf] l;kmfl/; b:t'/ 1500/00 

38 lzz' :ofxf/ s]Gb| -rfON8 s]o/ ;]G6/_ 1000/00 

39 ;fwf/0f ;h{ldg 500/00 

40 Joj;fo ;DaGwL ;h{ldg 700/00 

41 pBf]u ;DaGwL ;h{ldg 1000/00 

42 ;h{ldg u/L ul/g] l;kmfl/;df cfltl/Qm lnOg] b:t'/ 250/00 

43 rfl/lqs l;kmfl/; g]kfnL 300/00 

44 rfl/lqs l;kmfl/; c+u|]hL 500/00 
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45 ;+3;+:yfsf] a}+s vftf vf]Nbf ul/g] l;kmfl/; 500/00 

46 ;+3;+:yfsf] a}+s vftf gljs/0f ul/g] l;kmfl/;÷KYC l;kmfl/; 200/00 

47 b]jfgu~h uf=kf= If]qdf ;~rf/ ;]jf lj:tf/sf nflu 6fj/sf nflu ul/g] l;kmfl/; 25000/00 

48 rf/lsNnf l;kmfl/;, Ps lsQf ;Dd ?=#)).)), ;f] eGbf dfly k|ltlsQf ?=%).)) sf b/n] yk 

49 3/af6f] l;kmfl/; -u|fld0f_, ! lsQfsf] ?=@)).)), ;f] eGbf dfly k|ltlsQf ?=%).)) yk 

50 3/af6f] l;kmfl/; -ahf/_, ! lsQfsf] ?=%)).)), ;f] eGbf dfly k|lt lsQf ?=!)).)) yk 

51 3/hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 500/00 

52 3/ gS;fkf; kmf/d 1000/00 

53 3/ gS;f kf; gofF k|ltju{ lkm6  7/00 

54 3/ gS;fsf] kf; clen]lvs/0f k|ltju{ lkm6 k'/fgf] 5/00 

55 afpG8«L jfn ;lxt gS;f kf; k|ltju{ lkm6 ?=)=%) yk ePsf] nflu 

56 3/ gS;f ;+zf]wgsf] k|ltju{ lkm6 5/00 

57 
jflif{s cfo k|dfl0ft÷crn ;DklQ d"NofÍg ;]jf z'Ns, % nfv ;Dd k||lt nfv ?=!))=)), % nfv eGbf dfly !) 

nfv ;Dd k|ltnfv ?=!%)÷)), !) nfv eGbf dfly k|ltnfv ?=@%)÷)) 

58 jg k}bfj/ ;DaGwL l;kmfl/; 500/00 

59 hUuf KnflgË tyf Knl6Ë l;kmfl/; 1500/00 

60 ljljw l;kmfl/; b:t'/ 200/00 

61 df]7 sfod l;kmfl/; sRrL 3/ 200/00 

62 df]7 sfod l;kmfl/; kSsL 3/ 500/00 

63 JolQmut 36gf btf{ #% lbg lgMz'Ns, &) lbg leq yk ?= %).)) / ;f] eGbf kl5 btf{ ug{ cfPdf ?=!)).))  

64 3/ gS;fkf; gu/L 3/ lgdf{0f u/]df hl/jfgf k|lt ju{ lkm6 2/00 

65 
;fj{hlgs ;8sdf lgdf{0f ;fdfu|L, ufO{j:t'nufot cGo ;fdfu|L /fv]df k|yd k6s 

 -To;kl5 sfof{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd x'g]_ 100/00 

66 Joj;fo btf{ z'Ns k"FhLsf] )=% k|ltzt 

67 Joj;fo btf{ gjLs/0f z'Ns k"FhLsf] )=! k|ltzt 

68 kz' rl/r/0f k|lt uf]6f 25/00 

69 3 ju{ 7]Ssf Ohfht btf{ z'Ns 4000/00 

70 3 ju{ 7]Ssf Ohfht btf{ gljs/0f z'Ns 2000/00 

71 hn;|f]t pke]Qmf ;ldlt btf{ z'Ns 1000/00 

72 hn;|f]t pke]Qmf ;ldlt gljs/0f btf{ z'Ns 500/00 

73 ;+3;+:yf, kmd{ ;"rLs[t z'Ns 500/00 
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74 s[lif÷kz' ;d"x btf{ z'Ns 300/00 

75 s[lif÷kz' ;d"x gjLs/0f z'Ns 200/00 

76 /f;folgs dn k|df0fkq btf{ z'Ns - ;xsf/L_ 1000/00 

77 /f;folgs dn k|df0fkq gljs/0f z'Ns - ;xsf/L_ 500/00 

78 kl~hs/0f -hGd, d[To\, ljjfx, a;fO{;/fO{_ btf{ 200/00 

79 kl~hs/0f -hGd, d[To\, ljjfx, a;fO{;/fO{_ k|ltlnlk 200/00 

80 3/ jxfn s/  10 k|ltzt 

81 skfnL b:t'/ 200/00 

82 ljp ljhgsf] kmd{ btf{ 500/00 

83 ljp ljhgsf] kmd{ gljs/0f 300/00 

84 s[lif ;xsf/L btf{ 1000/00 

85 s[lif ;xsf/L gljs/0f 500/00 

86 s[lif kmd{÷kz' kmd{ btf{ 500/00 

87 s[lif kmd{÷kz' kmd{ gljs/0f 250/00 

88 O–l/S;f÷c6f] ;jf/L btf{ 750/00 

89 O–l/S;f÷c6f] ;jf/L gljs/0f 500/00 

90 O–l/S;f÷c6f] ;jf/L gfd;f/L 500/00 

91 O–l/S;f÷c6f] ;jf/L k|ltlnlk  250/00 

92 ljb\ofno k/LIff z'Ns - 

cg';"rL !( 

b]jfgu~h ufpFkflnsfsf] b}lgs Jofkf/ tyf s[lifhGo lgsf;L s/sf] b//]6 cf=j=@)&*÷)&( 

qm=;+=  ljj/0f /sd -?=_ s}lkmot 

1 wfg, ux', ds}+ cGo lhG;Lsf] 6]«s6/ 250/00   

2 wfg, ux', ds}+ cGo lhG;Lsf] 6«s 600/00   

3 ;gkf6 k|lt dg  3/00   

4 df6f]sf] ef8f] k|lt ;fO{sn 30/00   

5 dn vfB k|lt af]/f 24/00   

6 cGo s'sf7sf] nS8L k|lt uf8f l;n ePsf]  60/00   

7 cGo s'sf7sf] nS8L k|lt 6]«s6/ l;n ePsf]  240/00   

8 cGo s'sf7sf] nS8L k|lt 6«s l;n ePsf]  600/00   

9 cGo s'sf7sf] bfp/f k|lt uf8f 30/00   
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10 cGo s'sf7sf] bfp/f ePsf]  k|lt 6]«s6/ 250/00   

11 cGo s'sf7sf] bfp/f ePsf]  k|lt 6«s 500/00   

12 ;AhL afF; ePsf] k|lt 6]«s6/, Eofg lksk, 6]Dk' cGo 200/00 ;fgf] ?=!)).)) 

13 ;AhL . afF; ePsf] k|lt ldlg 6«s 300/00   

14 afn'jf lu§L 6]«s6/ uf=kf=af6 aflx/ n}hfbf 60/00   

15 df6f] ePsf] 6]«s6/ uf=kf=af6 aflx/ n}hfbf 60/00   

16 cfn', Kofh, xl/of] v';f{gL, n;'g, xNbL ! s]=hL= b]lv %) s]=hL= ;Dd k|lt af]/f ?=%.)) / %! s]=hL= b]lv !)) 

s]=hL= ;Dd k|lt af]/f ?=!).)) 

17 cfn', Kofh, xl/of] v';f{gL, n;'g, xNbL k|lt df]6/;fO{sn  25/00   

18 kmnkm'n ePsf] k|lt ;fO{sn ?= !).)) / k|lt df]6/;fO{sn ?=@).)) 

19 t]nxg, bnxg @% s]=hL= eGbf sd lgMz'Ns, ;f] eGbf dfly k|lt s]=hL= ?= !.)) 

20 sk8f, lrgL, 8fN8f, l/kmfO{g kf]sf !) s]=hL= eGbf sd lgMz'Ns, ;f] eGbf dfly ?=%).)) 

21 sk8f, lrgL, 8N6f, l/kmfO{g kf]sf k|lt df]6/;fO{sn 100/00   

22 rf}kfof dj]zL laqmL ug{] g]kfn leq k|lt uf]6f 10/00   

23 kfg d;nf tyf v'b|f k|lt ;fO{sn 10/00   

24 kfg d;nf tyf v'b|f k|lt df]6/;fO{sn 24/00   

25 afF; s/rL k|lt uf8f 30/00   

26 df5f, k'/fgf] sjf8L ;fdfu|L h:t}M Knfl:6s tyf cGo k|lt 

;fOsn 
30/00 ef/ttk{m ?=%).)) 

27 ;'kf8L tyf ls/fgf cGo ;dfg k|lt ;fO{sn 60/00   

28 ;'kf8L tyf ls/fgf cGo ;dfg k|lt df]6/;fO{sn 200/00   

29 sjf8L ;dfg k|lt 6]«S6/ lksk Eofg 250/00 ;fgf] lksk ?=!%).)) 

30 sjf8L ;dfg k|lt 6«s 600/00   

31 s]/f k|lt 6]«s6/, lksk, Eofg 200/00 ;fgf] uf8L ?=!$).)) 

32 s]/f k|lt 6«s 500/00   

33 s:d]l6s ;dfg k|lt ;fOsn 100/00   

34 s:d]l6s ;dfg k|lt df]6/;fOsn 200/00   

35 On]S6«f]lgs ;dfg k|lt ;fOsn 150/00   

36 On]S6«f]lgs ;dfg k|lt df]6/;fOsn 200/00   

37 :ofp k|lt a;, 6]«s6/, lksk Eofg 200/00   

38 :ofp k|lt 6«s 500/00   
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39 ux'F k|lt af]/f %) s]=hL= ;Dd ?=!).)), ;f] eGbf dfly !)) s]=hL= ;Dd ?=@).)) 

40 dlb/f k|lt sf6'{g 50/00   

41 dlb/f k|lt df]6/;fOsn 100/00   

42 :ofp k|lt sf6'{g  30/00   

43 ;AhL k|lt df]6/;fO{sn, ;fO{sn !) / !@   

44 t]n, d]zg/L, :6Ln ;dfg k/n d"Nodf 

1.20 
k|ltzt   

45 sk8f, lrgL, 8N6f,l/kmfO{g, kmr'g, bfn tyf cGo eG;f/ k/n 

d"Nodf 1 k|ltzt   

46 rf}kfof dj]zL laqmL ug{] ef/t n}hfbf k|lt uf]6f 25/00   

47 df5f ;'s'6L eG;f/ k/n d"Nodf 

1.20 
k|ltzt   

48 ;'kf8L tyf ls/fgf cGo ;dfg eG;f/ k/n d"Nodf 1 k|ltzt   

49 u"Gb|L, r6fO{ 8f]/d]6 ;fy} cGo 50/00   

50 sfnf] tyf /+lug df6f] ef8f] k|lt j}n uf8f, kfj/ 6]n/ 70/00   

51 rfjn %) ls= u|f= eGbf dfly k|lt af]/f 20/00   

52 s'v'/f, xfF; tyf rNnf yf]s k|lt uf]6f 2/00   

53 s'v'/f, xfF; tyf rNnf v'b|f k|lt uf]6f 5/00   

54 e'hf lrp/f k|lt 6]«s6/, lksk Eofg 200/00   

55 rfjn k|lt 6\«s6/, lksk Eofg 200/00   

56 df/s]l6Ë ug{] uf8L, k|lt lksk, Eofg, ldlg 6«s 20/00   

57 lksk, d]lhs, l6k/, Eofg, 6«s, 6]«s6/ k|lt 30/00   

58 /ofulhg k|lt lksk, d]lhs Eofg 100/00   

59 c08f k|lt Sof/]6 1/00   

gf]6 M 5'6]sf] ;fdfgsf] b//]6 dflysf pNn]lvt zLif{sx?dWo] h'g zLif{sdf ldNg] xf] ;f]xL adf]lhd nfUg]5 .  
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देवानगञ्ज गाउँपालिकाको लनवायशचत पदालधकारीहरु 

सी.न.  नाम थर  पद  ठेगाना  सम्पकय  न. कैद्धफर्त  

१ बेचन प्रसाद मेहता अध्र्क्ष  वडा न. ३ 9808267824   

२ कुमारी द्धवभा र्ादव उपाध्र्क्ष वडा न. ४ 9814344301   

३ सरु्य नारार्ण पाि वडा अध्र्क्ष  वडा न. 1 9804324115   

४ ममता देवी र्ादव वडा सदस्र्  वडा न. 1     

५ िडडुवती देवी दास वडा सदस्र्  वडा न. 1     

६ अिुयन मेहता वडा सदस्र्  वडा न. 1 9814394219   

७ ओम प्रकाि मेहता वडा सदस्र्  वडा न. 1 9815373586   

८ िग नारार्ण मेहता वडा अध्र्क्ष  वडा न. 2 9812355558   

९ उिा देवी र्ादव वडा सदस्र्  वडा न. 2 9805379778   

१० सलुनता कुमारी ऋद्धिदेव वडा सदस्र्  वडा न. 2 9827352436   

११ रमेन्र मेहता वडा सदस्र्  वडा न. 2 9811319719   

१२ रामकुमार भगत वडा सदस्र्  वडा न. 2 9811355250   

१३ अलनि कुमार भगत वडा अध्र्क्ष  वडा न. 3 9814352232   

१४ िशिना खातनु वडा सदस्र्  वडा न. 3 9824320374   

१५ सम्तलुिर्ा देवी बाँतर वडा सदस्र्  वडा न. 3 9817384303   

१६ कमिेि र्ादव वडा सदस्र्  वडा न. 3 9805302066   

१७ राम बहादरु महतो वडा सदस्र्  वडा न. 3 9819373090   

१८ ससुीि कुमार मेहता वडा अध्र्क्ष  वडा न. 4 9804341257   

१९ सलुनता देवी र्ादव वडा सदस्र्  वडा न. 4 9807054895   

२० बिुन्ती देवी ररद्धिदेव वडा सदस्र्  वडा न. 4     

२१ नरेि कुमार पाि गडेरी वडा सदस्र्  वडा न. 4 9816330801   

२२ रसिु लमर्ाँ वडा सदस्र्  वडा न. 4 9812364336   

२३ मनोि कुमार मण्डि वडा अध्र्क्ष  वडा न. 5 9811072150   

२४ सलुनता देवी र्ादव वडा सदस्र्  वडा न. 5 9807351895   

२५ रुणा देवी दास वडा सदस्र्  वडा न. 5 9805344379   

२६ ददनानाथ साह वडा सदस्र्  वडा न. 5 9816375472   

२७ प्रमानन्द गडेरी वडा सदस्र्  वडा न. 5 9815376187   

२८ हररनन्दन मेहता वडा अध्र्क्ष  वडा न. 6 9804335033   

२९ ररता कुमारी मण्डि वडा सदस्र्  वडा न. 6 9807017194   

३० रामसती देवी तत् मा वडा सदस्र्  वडा न. 6 9806346432   

३१ छुतहरु पासवान वडा सदस्र्  वडा न. 6 9814375717   

३२ परिरुाम र्ादव वडा सदस्र्  वडा न. 6 9810183679   

३३ सरु्य नारार्ण र्ादव वडा अध्र्क्ष  वडा न. 7 9862180620   

३४ पनुम कुमारी र्ादव वडा सदस्र्  वडा न. 7 9811008757   

३५ सररता कुमारी सरदार वडा सदस्र्  वडा न. 7 9804023171   

३६ द्धविर् प्रसाद र्ादव वडा सदस्र्  वडा न. 7 9862008033   

३७ चन्रिाि उराँव वडा सदस्र्  वडा न. 7     

३८ मनोि कुमार भगत  कार्यपालिका सदस्र्  वडा न. २ 9852020521   

३९ द्धकसोर पाि  कार्यपालिका सदस्र्  वडा न. ७ 9807370083   
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b]jfgu~h ufpFkflnsfsf] sd{rf/Lx? 

b]jfgu~h ufpFkflnsfsf] sd{rf/Lx? 

s|=; 
     sd{rf/Lsf] 

gfd, y/ 
kb tx÷>]0fL :yfoL÷c:yfoL÷s/f/ :yfoL 7]ufgf ;Dks{ g+= 

 

1 /fd/fh kf}8]n 

k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 

/f=k=t[lto :yfoL O6x/L, ;'g;/L (*%@)$#^^& 
 

k|zf;g, of]hgf tyf cg'udg zfvf 
 

2 dlrGb| s'df/ ynª 

-lnDa'_ 

k|zf;g 

clws[t 
5}6f}+ :yfoL 

ldSjfvf]nf–$, 

tfKn]h'ª 
9869066141 

 

 

3 afn s'df/ >]i7 
sDKo'6/ 

ck/]6/ 
kfFrf} :yfoL 

a/fxIf]q–*, 

;'g;/L 
(*^@*%(@)& 

 

4 ;Gtf]if s'df/ emf j8f ;lrj vl/bf/ :yfoL 
O6x/L–!#, 

;'g;/L 
(*!$#!)&$# 

 

k'jf{wf/ ljsf; zfvf 
 

5 k'ik/fh rf}w/L Ol~hlgo/ 5}7f}+ :yfoL 
;De'gfy–&, 

;Kt/L 
(*!%##**#% 

 

6 rGb| z]v/ l;Gxf ;j–Ol~hlgo/ kfFrf} :yfoL   (*$@*#!@## 
 

7 wg]Gb| /fO{  vf=k=;=6]=  rf}yf] :yfoL 
dsfn'–@, 

;+v'jf;ef 
9860717136  

lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf 
 

8 hgfb{g k|;fb d]xtf lzIff clws[t 5}6f}+ s/f/ 
b]jfgu~h–$, 

;'g;/L 
(*%@)#%@(( 

 

;"rgf k|ljlw zfvf 
 

9 hgfb{g k|;fb d]xtf 
;"rgf k|ljlw 

clws[t 
5}6f}+ s/f/ 

b]jfgu~h–$, 

;'g;/L 
(*%@)#%@(( 

 

cfly{s k|zf;g zfvf 
 

10 OGb| s'df/ >]i7 n]vf clws[t 5}6f}+ :yfoL pnf{af/L, ;'g;/L  9842063310  

11 laGb]Zj/ ofbj ;xfos kfFrf} kfFrf} :yfoL 
>Lk'/hAbL–&, 

;'g;/L 
(*!(#!#&&@ 

 

:jf:Yo zfvf  
 

12 pd]z k|;fb d]xtf 
l;=c=x]=j= 

clws[t 
5}6f}+ :yfoL 

b]jfgu~h–^, 

;'g;/L 
(*$@!@(#!* 

 

13 ;'/]Gb| k|;fb ;fx x]=c= kfFrf} :yfoL 
af]b] a;f{Og–@ , 

;Kt/L 
(*)$&#*!%) 

 

14 k'gd s'df/L d]xtf l;=lj=cf/= rf}yf] s/f/ 
b]jfgu~h–#, 

;'g;/L 
  

 

15 Zj]tf s'df/L ;fx l;=lj=cf/= rf}yf] s/f/ 
b]jfgu~h–%, 

;'g;/L 
  

 

16 zfGtL s'df/L d]xtf l;=lj=cf/= rf}yf] s/f/ 
b]jfgu~h–!, 

;'g;/L 
  

 

s[ifL÷kz' zfvf  
 

17 xl/ gf/fo0f d]xtf 
kz' zfvf 

clws[t 
5}6f}+ :yfoL 

b]jfgu~h–^, 

;'g;/L 
9827322071  

18 u'nfjrGb d]xtf gf=k|f=;= rf}yf] s/f/ 
b]jfgu~h, 

;'g;/L  
9812364355  

19 eujfg nfn sfdt gf=k=;]=k|f= rf}yf] s/f/ ah'{–#, ;'g;/L 9807062150  

20 c/laGb s'df/ 

d]xtf 
gf=k=:jf=k|f= rf}yf] s/f/ 

xl/gu/–$, 

;'g;/L 
9819312910  

21 ;'e's nfn d]xtf sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–#, 

;'g;/L 
9807303931  

lhG;L OsfO{ 
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22 dlrGb| s'df/ ynª 

-lnDa'_ 

k|zf;g 

clws[t 
5}6f}+ :yfoL 

ldSjfvf]nf–$, 

tfKn]h'ª 
9869066141  

/fhZj OsfO{ 
 

23 ;'lw/ s'df/ kfn 
MIS 

Operator 
kfFrf} s/f/ 

b]jfgu+h–!, 

;'g;/L 
(*^@#)$%^# 

 

dlxnf afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f OsfO 
 

24 ;[hgf kf]v/]n 

;xfos dlxnf 

ljsf; 

lgl/Ifs 

rf}yf] :yfoL 
lj/f6gu/–$, 

df]/ª 
(*$@!*%@($ 

 

! g+= j8f sfof{no 
 

25 lblnk s'df/ ;fx j8f ;lrj kfrf}F :yfoL 
b]jfgu~h–%, 

;'g;/L 
(*)$&($&%^ 

 

26 d's]z rf}w/L  

cl;i6]06 

;j–

Ol~hlgo/ 

rf}yf] :yfoL 7]lnof–%, ;Kt/L 9813788022  

27 tf/f s'df/L d]xtf 
;fdflhs 

kl/rfns 
  s/f/ 

b]jfgu~h–!, 

;'g;/L 
  

 

28 /d]z s'df/ ofbj sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–!, 

;'g;/L  
  

 

@ g+= j8f sfof{no 
 

29 1fg s'df/L ;'a]bL ;xfos kfFrf} kfFrf} :yfoL 
s6'~h]–*, 

cf]vn9'ªuf 
(*^@(^(*!) 

 

30 cGh' rf}w/L ;j–Ol~hlgo/ kfFrf} :yfoL 
;De'gfy–(, 

;Kt/L 
(*)#$*&%)) 

 

31  pk]Gb| ;'ltxf/ sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–@, 

;'g;/L  
  

 

# j8f sfof{no 
 

32 alatf s'df/L d]xtf j8f ;lrj 
;xfos 

rf}yf] 
:yfoL Og?jf–@, ;'g;/L (*)%#@$#(& 

 

33 rGbgf kf]v|]n 

cl;i6]06 

;j–

Ol~hlgo/ 

rf}yf] :yfoL a]njf/L–!!, df]/Ë (*))(@(%#@ 
 

34 dfwj k|;fb d]xtf 
sfof{no 

;xof]uL 
t]>f] :yfoL 

b]jfgu~h–#, 

;'g;/L 
(*)$#!)@(& 

 

$ g+= j8f sfof{no 
 

35 ;'sn k|;fb d]xtf j8f ;lrj 
;xfos 

rf}yf] 
:yfoL b]jfgu~h (*!!))&@&$ 

 

36 /f]zg s'df/ ufO{  

cl;i6]06 

;j–

Ol~hlgo/ 

rf}yf] :yfoL 
ldrf{}of–!, 

l;/xf    
9816341992  

47 b]j z+s/ d]xtf sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–$, 

;'g;/L 
9800907625  

% g+= j8f sfof{no 
 

48 dfg axfb'/ /f]sfo j8f ;lrj kfFrf} :yfoL 
h'lgrfFlb–!), 

hfhsf]6 
(*@&)&$%&! 

 

49 gGbg s'df/ emf ;j–Ol~hlgo/ kfFrf} :yfoL lt/x't–@, ;Kt/L (*!&&!#@)$ 
 

50 ldgfIfL s'df/L 

d08n 

;fdflhs 

kl/rfns 
  s/f/ 

b]jfgu~h–%, 

;'g;/L 
  

 

51 /0flw/ ;fx d'lvof t]>f] c:yfoL 
b]jfgu~h–%, 

;'g;/L 
  

 

52 gfu]Gb| 7fs'/ sf=;=  >]0fL ljlxg :yfgLo :YfoL 
b]jfgu~h–%, 

;'g;/L 
(*!(###$*% 

 

^ g+= j8f sfof{no 
 

53 gf/fo0f s'df/ 

d]xtf 
j8f ;lrj rf}yf] :yfoL 

b]jfgu~h–@, 

;'g;/L 
(*$@#&))!% 
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54 k[YjL/fh dnfx sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–^, 

;'g;/L 
9807043845  

& g+= j8f sfof{no 
 

55  dx]Gb| bf; tTdf j8f ;lrj t]>f] c:yfoL 
b]jfgu~h–&, 

;'g;/L 
9819312922  

56  ;Gtf]if s'df/ rf}w/L  

cl;i6]06 

;j–

Ol~hlgo/ 

rf}yf] :yfoL b'xjL–&, ;'g;/L 9810447006  

57  ch'{g ofbj sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–&, 

;'g;/L 
  

 

cfo'j]{b cf}ifwfno, sKtfgu~h 
 

58  
lhj5 s'df/ 

klhof/ 

slj/fh 

lg/LIfs 
c= 5}6f}+ :yfoL ljb]x–!, wg'iff (*%@)^!#)# 

 

59 dgf]h s'df/ ofbj slj/fh kfFrf} :yfoL 
rqm3f6f–@, 

;nf{xL 
(*)$@(&&$% 

 

60 ldlyn]z s'df/ 

d]xtf 
sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 

b]jfgu~h–@, 

;'g;/L 
(*!%#^^()$ 

 

61 ;'lgtf d]xtf sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–!, 

;'g;/L 
9804020276  

b]jfgu~h sf]le8 !( c:ktfn 
 

62 gf}dfg c+;f/L  
df]l8sn 

clws[t 
cf7f}+ s/f/ 

b]jfgu~h–%, 

;'g;/L 
9804386993  

63 sNkgf d]xtf :6fkm g;{ kfFrf} s/f/ 
b]jfgu~h–^, 

;'g;/L 
9824328009  

64 lk|o+sf s'df/L d]xtf :6fkm g;{ kfFrf} s/f/ 
b]jfgu~h–!, 

;'g;/L 
9810492766  

;fdflhs ;'/Iff tyf kl~hs/0f ;]jf OsfO{ 
 

65 ;'lw/ s'df/ kfn 
MIS 

Operator 
kfFrf} s/f/ 

b]jfgu+h–!, 

;'g;/L 
(*^@#)$%^# 

 

66 c/ljGb d]xtf 
MIS Field 

Assistant 
rf}yf] s/f/ 

b]jfgu+h–@, 

;'g;/L 
(*^@)&($#! 

 

/f]huf/ ;]jf s]Gb| 
 

67 ;f]gL s'df/L 
/f]huf/ 

;+of]hs 
5}6f}+ s/f/ 

b]jfgu~h–!, 

;'g;/L 
9816334736  

68 z';fGt /~hg d]xtf 
k|fljlws 

;xfos 
kfFrf} s/f/ 

b]jfgu~h–#, 

;'g;/L 
9804352316  

d]8kf OsfO{ 
 

68 ?aL s'df/L ;fx 
pBd ljsf; 

;xhstf{ 
rf}yf] s/f/ 

xl/gu/–#, 

;'g;/L  
   

69 uf]df s'df/L >]i7 
pBd ljsf; 

;xof]uL 
rf}yf] Hofnfbf/L 

b]jfgu~h–^, 

;'g;/L 
9805389116  

sfg"gL ;Nnfxsf/ 
 

70 dl0f/fh b'nfn clwjQmf   s/f/ O{g?jf–%, ;'g;/L   
 

b]jfgu~h ufpFkflnsf sfof{nosf] cGo sd{rf/Lx? 
 

71 b]jfgGb d+8n rf}lsbf/ >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–%, 

;'g;/L 
9811313864  

72 aljtf b]jL 7fs'/ sf=;= >]0fL ljlxg s/f/ 
b]jfgu~h–@, 

;'g;/L 
9810432111  

73 /fdgf/fo0f d]xtf ;jf/L rfns >]0fL ljlxg Hofnfbf/L 
b]jfgu~h–$, 

;'g;/L 
   

74 /fh]Gb| 8f]d ;'Ok/ >]0fL ljlxg Hofnfbf/L 
b]jfgu~h–@, 

;'g;/L 
9810575900  

 

:jf:Yo rf}sL÷s]Gb| tkm{sf sd{rf/Lx? 
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:jf:Yo rf}sL dWoxiff{xL 
    

qm=;+= gfd, y/ kb tx÷>]0fL ;d'x df]afOn gDa/ 

! >L ;'lgn s'df/ eut l;=c=x]=j= clws[t 5}7f} x]=O{= (*!@#&#!$! 

@ >L uf]kfn ofbj l;=c=x]=j= 
;xfos 

kfFrf} 
x]=O{= (*!$#*^*)@ 

# >L c?0f s'df/ d]xtf c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*)&##^^^% 

$ >L k|e' gf/fo0f d]xtf c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*)$)*^)$^ 

% >L jljtf s'df/L c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*@$#)%!() 

^ >L ;'lznf s'df/L dxtf] c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*)&&$&$%# 

& >L z'lzn s'df/ d]xtf sf=;= >]0fL ljlxg   (*!&#*!&$* 

      

:jf:Yo rf}sL b]jfgu~h 
    

qm=;+= gfd, y/ kb tx÷>]0fL ;d'x df]afOn gDa/ 

! >L x's'd nfn d]xtf l;=c=x]=j= clws[t 5}7f} x]=O{= (*!()&%&&& 

@ >L ;'/]Gb| k|;fb ;fx x]=c= 
;xfos 

kfFrf} 
x]=O{= (*)$&#*!%) 

# >L kjg s'df/ ;fx x]=c= 
;xfos 

kfFrf} 
x]=O{= (*@$&##&#% 

$ >L k|df]b s'df/ d]xtf c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*!^#%*!&$ 

% >L cf/tL tTdf c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*)%#$$!$$ 

^ >L k'gd /fO{ c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*)$#!)@&& 

& >L cd/ nfn ;fx sf=;= 
;xfos 

kfFrf} 
  (*!$#**#&) 

* >L ;?0f s'df/ emf vf]k sfo{stf{   (*)%#$##)@ 

 

     

 

:jf:Yo rf}sL sKtfgu~h    

qm=;+= gfd, y/ kb tx÷>]0fL ;d'x df]afOn gDa/ 

! >L /fh]Gb| k|;fb d]xtf l;=c=x]=j= clws[t 5}7f} x]=O{= (*!)$(^@)! 

@ >L ;'/]Gb| s'df/ d]xtf x]=c= 
;xfos 

kfFrf} 
x]=O{= (*)&#*#(^# 

# >L kf/; s'df/ eut c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*)$)($*$& 

$ >L lbk]z s'df/ d]xtf c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*!)$$^#$( 

% >L lxdf sfsL{ c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*@)&)^@^! 

^ >L clgtf s'df/L d]xtf c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*!)$)^&## 

& >L /lkmbg vft'g sf=;= >]0fL ljlxg   (*!)$$)@@^ 
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cfwf/e't :jf:Yo s]Gb| sKtfgu~h 

qm=;+= gfd, y/ kb tx÷>]0fL ;d'x df]afOn gDa/ 

! >L ;To gf/fo0f d08n c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*)$)%#(%! 

@ >L laGb' ofbj c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*)%#&%*^% 

# >L ;f]gL ofbj c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*))(^@!!& 

 

     

:jf:Yo rf}sL ;fx]ju~h 
    

qm=;+= gfd, y/ kb tx÷>]0fL ;d'x df]afOn gDa/ 

! >L ;'/]z s'df/ k+l8t l;=c=x]=j= clws[t 5}7f} x]=O{= (*!!#!)%(! 

@ >L /fd v]nf}g d]xtf l;=c=x]=j= 
;xfos 

kfFrf} 
x]=O{= (*%@)@(^&& 

# >L cgGt s'df/ ;fx l;=c=x]=j= 
;xfos 

kfFrf} 
x]=O{= (*)$^)*@#) 

$ >L dgf]h s'df/ d]xtf c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*)&))^)$! 

% >L rlgof vft'g c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*$(($#^!% 

^ >L ;l/tf s'df/L ofbj c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*!&#@#!#! 

& >L la/]Gb| s'df/ d]xtf sf=;= >]0fL ljlxg   (*@&#$@#(! 

 

     

cfwf/e't :jf:Yo s]Gb| /fhu~h 
   

qm=;+= gfd, y/ kb tx÷>]0fL ;d'x df]afOn gDa/ 

! >L /fh s'df/ d]xtf l;=c=x]=j= clws[t 5}7f} x]=O{= (*@)&)^##* 

@ >L u0f]z s'df/ ;fx c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*!%#(^*## 

# >L ls/0f s'df/L d]xtf c=g=dL= 
;xfos 

rf}yf] 
s=g= (*)$#^&$%& 

 

     

:jf:Yo rf}sL /fhu~h l;g'jf/L 
   

qm=;+= gfd, y/ kb tx÷>]0fL ;d'x df]afOn gDa/ 

! >L s[Tof gGb ofbj l;=c=x]=j= clws[t 5}7f} x]=O{= (*!%#*%(%) 

@ >L /fs]z s'df/ d]xtf x]=c= 
;xfos 

kfFrf} 
x]=O{= (*)$$(!@)! 

# >L ;'lzn s'df/ d]xtf c=x]=j= 
;xfos 

rf}yf] 
x]=O{= (*)*$!&(*# 

$ >L k'gd ofbj l;=c=g=dL= 
;xfos 

kfFrf} 
s=g= (*!$#@!#)! 

% >L lgd{nf s'df/L d]xtf l;=c=g=dL= 
;xfos 

kfFrf} 
s=g= (*^@@**(@& 

^ >L kljtf ofbj sf=;= >]0fL ljlxg   (*)!&&)#*$ 

 

 


