


g]kfnsf] k"jf{~rn ljsf;If]q cGtu{t ;u/dfyf c~rnsf] dflyNnf] ;u/dfyf If]qsf 
tLg lhNnf dWo] oftfoftsf] b[li6n] clt b'u{d lhNnf xf] vf]6fª . o; lhNnfsf] k"j{df 
ef]hk'/, pQ/ tkm{ ;f]n'v'Da', klZrddf cf]vn9'ª\uf / blIf0fdf pbok'/ lhNnf kb{5g\ . n]s 
/ j]zL o'Qm kxf8} kxf8 ePsf] of] lhNnfdf lxdfnL / t/fO{ v08 5}g . k"j{df 6]Ds], d}+o', 
d]?ª8fF8f klZrddf ;'Gb/ kxf8L 9fn xF'b} b'wsf]zL glb pQ/df ;fNkf8fF8f, b]p/fnL8fF8f 
kfgL9nf] / blIf0fdf pj8vfj8 kxf8L 9fn xF'b} jxg] ;'gsf]zL glb h:tf ;'Gb/ k|fs[lts 
Pj+ P]ltxfl;s l;dfgfn] kl/j]li6t vf]6fª lhNnfdf nflnu'/fF;,  lrdfn  /  ljleGg  
hftsf  n]sfnL  w'kL;Nnfn]  pQ/L  If]qnfO{  dgf]/d agfPsf] 5 eg] blIf0f tkm{ vo/ 
;fn h:tf d"Nojfg ag;Dkbfn] el/k"0f{ of] lhNnf jf:tjd} k|fs[lts ;|f]t ;fwgn] ;';lHht 
5 . ;d'Gb| ;txb]lv !%@ dL6/ b]lv #^@) dL6/ prfO;Dd cjl:yt vf]6fª lhNnfsf] 
;b/d'sfd lbQm]n !&)& dL6/ prfOdf /x]sf] 5 . sl/j @@%# dL6/ b]lv #^@) dL6/ 
prfO ;Dd /x]sf k|fs[lts kj{tdfnf ?kfsf]6, 6]Ds], d}+o', d]?ª, ;]Nd], lrlnd9'ª\uf ;fNkf, 
lrq] h:tf cUnf cUnf kxf8L 6fs'/fx? / o; lhNnfsf] ;'gsf]zL pkTosf oxfFsf ef}uf]lns 
ljljwtfsf pbfx/0fx? x'g\ . o:tf ljljw k|fs[lts w/f]x/x? ePsf] vf]6fª lhNnf ljljw 
ko{6sLo ;Defjgf af]s]sf] 5 eg] ;b/d'sfd glhs} /x]sf] ?kfsf]68fF8f lbQm]njf;Lsf] 
nflu Pp6f k|fs[lts pkxf/ dfGg ;lsG5 . d'Vo k]zf s[lif ePsf]n] oxfFsf dflg;x? 
s/Lj *# k|ltzt s[lif / kz'kfng k]zfdf ;+nUg ePklg jif]{gL vfBfGgsf] cefj eO{ 
vfB ;:yfgaf6 pNn]Vo dfqfdf vfBfGg cfoft x'g] ub{5 oBlk lhNnfsf] pQ/L efudf 
/x]sf] /fjf vf]nf pkTosfsf] 7"nf] kmfF6df pTkfbg x'g] ds}, wfg,sf]bf] jif]{gL ;f]n'sf] ;Nn]/L 
/ gfDr]df nu]/ lalqm ul/G5 . o; lhNnfdf pTkfbg x'g] vfBfGg lhNnf leq} vkt ug]{ 
xf] eg] / cem pGgt 9+un] v]tLkftL ug{ ;s]sf] vG8df vfBfGg nufot ljleGg hftsf 
kmnkm"nx?sf] a[l4 u/L lhNnfjf;LnfO{ cfjZos vfBfGg k"lt{ ug{ tyf cfocfh{g a[l4 ug{ 
;lsg] k|jn ;+efjgf /x]sf] 5 . /fO{ hfltsf] afx'Notf /x]sf] of] lhNnfdf afx'g, If]qL, 
g]jf/, tfdfª, z]kf{, du/, u'?Ë, sfdL, bdfO{, ;fsL{ cfbL hghfltx?sf] klg a;f]jf; /x]sf] 
5 . lxGb' wd{dfGg] ;d'bfosf] jfx'Notf /x]sf] o; lhNnfsf s]lx dflg;x?n] cGo wd{ 
klg dfGg yfn]sf 5g\ eg] cGo wdf{jnDjLx?n] ;d]t lxGb' ;+:sf/ dfGb} cfPsf 5g\ . 
To;}u/L s]lx u}/ lxGb'x?n] eg] cf–cfˆg} lsl;dsf] wd{ ;+:s[lt, e]ife'iff / efiffsf] ;+/If0f 
u/L hf]ufO/fv]sf 5g\ .

bf]>f] ;+ljwfg ;ef lgjf{rgdf b'a} lgjf{rg If]qdf g]skf Pdfn]n] ljho k|fKt u/]sf] 
5 . g]kfnsf] /fhg}lts Oltxf;df uf]kfn j+z / dlxifkfn j+z k5fl8 ls/fFt j+zL  
/fhfx?n] /fHo u/] . sl/j !%)) jif{ ls/fFtL /fhfx?n] zf;g u/]kl5 Ozfsf] klxnf] 

lhNnf kl/ro





ztfJbL lt/ ef/tsf] j}zfnL eGg] 7fpFjf6 cfPsf lnR5jLx?n] ls/fFt /fhfx?nfO{ x/fP/ 
zf;g ug{ yfn] kl5 ls/fFtLx? k"jL{ kxfl8 If]q xfnsf] vf]6fË, ef]hk'/, / cf]vn9'Ëf If]qdf 
a;f]af; ug{ yfn]sf lyP . k[YjLgf/fo0f zfxn] afO;L / rf}lj;L /fHodf ljeQm g]kfnnfO{ 
Plss/0f u/L a[xb g]kfn agfpg'k"j{ b'wsf]zLb]lv c?0f ;Ddsf] ls/fFtLx?sf] a:tL ePsf] 
dfemls/fFt jf vDj'jfg If]qsf] gfdn] k|l;4 of] e"–efusf] d'Vo k|zf;g rf}b08Lu9Lsf  
;]g j+zL /fhfaf6 ;+rflnt lyof] eg] kxf8 ;–;fgf u9L / y'dx?df  ls/fFtL  /fhfx?n]   
/fHo  ub{y]  .  o;}  ;dodf  of]  e"–efu  ls./fFtL  /fhf …vf]6]Ú åf/f zfl;t sf]6sf] ?kdf 
lyof] / pgs} gfdaf6 vf]6fËsf]6 x'b} …vf]6fËÚ gfd /xg uPsf] lsDjbGtL 5 . csf]{ Ps 
hg>'tL cg'zf/ xfn vf]6fËjhf/ /x]sf] :yfg j/k/ k|z:t vf]6] ;Nnfx? kfOg]x'gfn] o; 
If]qnfO{ v'6f eGg yflnof] o; If]qn] To;a]nf xfnsf] v'6f eGg] :yfg dfq geP/ c? j9L 
If]q cf]u6]sf] lyof] . o; If]qdf To;j]nf …xfËÚ gfd u/]sf k|tfkL /fhf /fHo ub{y] . pgs} 
gfdjaf6 kl5 …v'6fsf xfËÚ  /fhf  eGb}  …v'6fxfËÚ  /  cGTodf  …vf]6fËÚ  zJbsf]  pTklt  
eO{  o; lhNnfsf] gfd …vf]6fËÚ /xg uPsf] eGg] egfO klg /x]sf] 5 . rf}b08Lu9Lsf ;]g 
/fhfs} zf;gsfndf vf]6fËdf /fO{nfO{ :jzf;g lbPsf lyP . ljleGg ;dodf ls/fFtL /fhf 
/ ;]g /fhfsf] ljr dte]b / snx eO/xg] sf/0faf6 kmfObf p7fO k[YjLgf/fo0f zfxn] 
g]kfnsf] Plss/0fsf] kl5Nnf] ;dodf of] If]q dfly ljho u/]sf lyP . 

/f0ffsflng ;dodf g]kfnnfO{ #% lhNnfdf ljefhg u/LPsf] lyof] . o; ;dodf 
xfnsf] vf]6fËsf] ljr efudf kg]{ ;fK;' vf]nfsf] l;dfgf agfO k"j{ # gDj/ / k"j{ $ gDj/ 
If]qsf] cf]vn9'Ëf / ef]hk'/ uf}8fn] zf;g ub{Yof] . :yfgLo txdf eg] dem'jf, cfdrf]s, 
vf]6fË, 5'n'jf/, ;fjf, lbKn'ª, r'Or'Ddf, /tG5f, vfDt]n, xn]zL / /fjfy'd k|zf;lgs PsfO{ 
sfod lyof] . ljzfn If]q ePsf]n] ;fK;' blIf0fdf vf]6fË Onfsf cbfnt / P]z]n'vs{ 
Onfsf cbfnt :yfkgf u/L Gofo k|zf;gsf cltl/Qm hUuf /lh:6«]zg ug]{ sfd klg ug{ 
yflnof] . lj=;+= @)!& ;fndf g]kfndf PsbnLo k+rfotL Joj:yfsf] z'?jft ePkl5 
g]kfnsf] ;+ljwfg @)!(  adf]lhd  g]kfnnfO{  !$  c~rn  /  &%  lhNnfdf  ljefhg  
ul/Pkl5  tTsflng vf]6fËåf/f x]l/g] cfDrf]s / l;Qm]n y'd ef]hk'/n] x]g]{ / /fjfkfl/sf If]q 
;f]n'v'Da'n] x]g]{ / afFsL If]q vf]6fËn] x]g]{u/L vf]6fËahf/nfO{ ;b/d'sfd agfP/ vf]6fË 
lhNnf klg Ps lhNnf sfod ul/of] . To;a]nf o; lhNnfsf] dWo efuaf6 axg] 
;fK;'vf]nf b]lv pQ/tkm{ @# ufpF k~rfot / blIf0ftkm{ @@ ufpF k~rfot /x]sf lyP . 
tTsflng ;+ljwfg adf]lhd Ps ufpF k~rfotaf6 Ps hgf lhNnf ;ef ;b:o r'lgg 
kfpg] sfg'lg k|fawfg ePsf]n] lhNnf ;efdf :jtxM ;fK;' pQ/sf] ax'dt /Xof] . 
tTsflng klxnf] lhNnf ;efsf] a}7sn] g} vf]6fËdf /x]sf] ;/sf/L c8\8f cbfnt lbQm]ndf 
:yfgfGt/0f ug{ ;/sf/;Fu dfu ug{ ax'dtn] lg0f{o u¥of] . vf]6fËdf /x]sf] lhNnf 
k+rfot / lzIff k|zf;g x]g]{ sfd lj=;+= @)@) ;fndf lbQm]ndf ;f/L ljlwjt ?kdf 
vf]6fË lhNnfsf] ;b/d'sfd lbQm]ndf ;fl/of] . 





@)@@ ;fndf tTsflng >L % sf] ;/sf/n] vf]6fª cbfnt lbQm]ndf / P]z]n'vs{ 
cbfnt ;f]n';Nn]/Ldf ;fg]{ lg0f{o u¥of] eg] tTkZrft vf]lnPsf sfof{nox? qmdzM lbQm]ndf 
g} :yfkgf ePsf x'g\ . g]kfnsf] ;+ljwfg -t];|f] ;+;f]wg_ @)#@ n] vf]6fËsf] l;dfgf k'gM x]/
km]/ u/L ef]hk'/ lhNnfsf jf]k'ª, e~HofËvs{, sfx'n] tyf ;f]n' lhNnfsf] afsfrf]n, kf/f, 
hn]Zj/L, dx]Zj/L, wf/fkfgL, 8'd|], b'j], dfSkf, afËb]n, /fvf, P]+z]n'vs{, afb]n, lbK;'ª nufot 
kGw| ufpF k~rfot vf]6fËdf ufleg uO{ xfnsf] If]q tyf l;dfgf sfod x'g uPsf] xf] . 
o;/L la:tf/ ePsf] If]q g} xfn;Ddsf] vf]6fË lhNnf /x]sf] 5 .

!=@ xfjfkfgL M
 cIff+; — @^) %)Ú b]lv @&) @*Ú pQ/

 b]zfGt/— *^) @^Ú b]lv *^)%(Ú k"j{

 cf};t prfO{ —!%@ dL6/ b]lv #^@) dL6/ ;Dd 
 cf};t xfjfkfgL M– 708f lztf]i0f / ;dlztf]i0f
 cf};t tfkqmd M– clwstd #) b]lv Go'gtd % ;DDf
 jflif{s jiff{ M– !$* ld=dL= -;b/d'sfddf _

!=# k|d'v vfgf
eft ,u]8fu'8L, ;fukft, l;GsL, u'Gb'|s,l98f], df;' /f]6L ,k'jf, lvr8L cfbL .

!=$ s]xL dxTjk"0f{ 8fF8fsfF8f
8fF8f prfO{ dL=
 d}+o' @)$^
 6o\fDs] #))%
 d]?Ë ##$#

!=% ef}uf]lns cjl:ylt M
;b/d'sfd M lbSt]n k"j{df M ef]hk'/ klZrddf M cf]vn9'Ëf pQ/df M ;f]n'v'Da' blIf0fdf M pbok'/
lgjf{rg If]q ;+Vof M @ Onfsf M !#
gu/kflnsf M !

uf=lj=;= M &२
e"– pkof]usf] l:ylt M
s'n If]qkmn M !%!#%)=!% x]S6/
v]tL of]Uo hldg M ^$*$@=$ x]S6/





wgx/ M !#(!^=$ x]S6/

kfvf] M %)(@@^=) x]S6/
;fj{hlgs uf}r/ M* #^=&% x]S6/ P]nfgL M %#$=$% x]S6/
jg h+un M *%!#^=%% x]S6/

!=^ k|d'v ko{6lso :ynx? M–  o;  lhNnfsf  d'Vo  ko{6lso :ynx?df   a/fxfkf]v/L, 
xn];L dxfb]j:yfg,6\ofDs]8fF8f / ;]Nd]8fF8f cfbL kb{5g . 

!=& k|d'v tfn÷ kf]v/L M– o; lhNnfsf k|d'v tfn÷ kf]v/Ldf a/fxkf]v/L,l5tf kf]v/L,x'df 
kf]v/L / OGb|]0fLkf]v/L d'Vo x'g\ .

!=*  k|d'v  Jofkfl/s  dxTjsf  :yfgx?  M–  o;  lhNnfsf  k|d'v  Jofkfl/s 
:yfgx?df   lbQm]nahf/, P]+;]n'vs{, jflS;nf, dflQd dfg]e~ofË, :onuf}8], lr;fkfgL, l;DkfgL,  
/tG5f / vf]6fËahf/ d'Vo x'g\ .

!=( k|d'v gbLx? M–
b'wsf]zL M–  ;u/dfyf lzv/af6 aUg] b'wsf]zL gbL ;Ktsf]zLsf] ;xfos gbL xf] . of]   
  gbL lhNnfsf] pQ/ klZrd l;dfgf x'b} ;'gsf]zLdf ldl;g k'U5 .
;'gsf]zL M–  o; lhNnfsf] blIf0f klZrd l;dfgfx'b} aUg] of] gbLn] hf]lt{3f6af6 vf]6fË  
  lhNnfnfO{ 5'G5 / of] klg ;Ktsf]zLsf] ;xfos gbL xf] .
/fjfvf]nf M–  df5fsf] nfuL k|l;4 o; lhNnfsf] pQ/L e]udfaUg] of] gbL vf]6fË
  lhNnfsf] d'Vo gbL xf] of] gbL b'wsf]zLdf ldl;G5 .
;fjfvfnf M–  l;+rfO{sf] nfuL dxTjk"0f{ ;fjfvf]nf lhNnfsf] blIf0fL efudf kb{5 / ;'gsf]zLdf   
 ldl;G5 .
;fK;'vf]nf M–  ;fK;'wfk d'xfg u/L aUg] of] vf]nf lhNnfsf] k"jL{ efuaf6 aUb} ;'gsf]zLdf ldl;G5 . 
cGo M–  oL vf]nfx?sf] cltl/Qm lhNnf leq aUg] cGo ;–;fgf gbLx?df tfjfvf]nf,6'jfvf]nf, 
  d]jfvf]nf,  tfkvf]nf,n}s'vf]nf,a'jfvf]nf,efg'dtLu+uf  ,5]k]vf]nf cfbL /x]sf 5g .

!=!) lhNnfsf k|d'v wfld{s tyf ko{6sLo :ynx?

xn]zL
vf]6fË lhNnfsf] klZrd If]qdf kg{] dxfb]j:yfg uflj;df cjl:yt k|l;4 xn]zL dlGb/ 

lxGb', jf}4 / lsF/ft wdf{nDjLx?sf] kljq:yn dflgG5. x;];L dlGb/ If]qdf cnf}lss @ j6f 
u'kmfx? /x]sf 5g\ . Pp6f u'kmf lzjlnË :ynsf] klZrdkl§ kb{5 . o;nfO{ j;fxf u'kmf elgG5 . 
;/b/ !%) lkm6 nfdf] @) lkm6 rf}8fO{ !% lkm6 prfO{ ePsf] o; u'kmfsf] k|j]zåf/;+u} j;fxfsf] 
cfs[lt ePsf] kTy/ k|fs[lts?kn] jg]sf] lzjlnË /x]sf] 5 , h;nfO{ dxfb]jsf] :j?kdf k'hf  





ul/G5 . of] xn]zL dxfb]j:yfg lj=;+= !*$# ;fndf g} k|Llt u'7L ljtf{sf] ?kdf sfod eO{ 
cfPsf] / lj=;+= !*^! Dff ;b/ ePsf] nfndf]x/sf] tfd|fkqjf6 o;sf] k'/ftflTjs dxTj k|i6 x'G5 . 
oxfF k|To]s lbg dxGy4f/f k'hf x'g'sf] ;fy} /fdgjdL, afnfrt'b{zL, lth / lzj/fqLdf 7'nf] d]nf 
nfUb5 . ;b/d'sfd lbSt]njf6 !! sf]ifsf] b'/Ldf /x]sf] o; b]j:yfg;+u} af}4 u'Djf klg /x]sf] 5, 
h;nfO{ df/fltsf u'Djfsf] gfdn] lrlgG5 . 7'nf] ;+Vofdf af}4 wd{jfnDjLx? klg o; b]j:yfgdf 
bz{g ug{ cfpg] ub{5g\ . af}4 tyf lxGb' wdf{jnDaLx?n] dxfb]j / j'4 b'j}sf] bz{g u/L k"hf kf7 
ub{5g\

jf/fxfkf]v/L
vf]6fªsf]  jf/fxfkf]v/L uflj;df /x]sf]  Ps  ;'Gb/  /d0fLo tfnnfO{ j/fxkf]v/L 

gfdn] lrlgG5 . /+lug ;fgf df5fx? o; tfnsf d'Vo cfsif{0f x'g\ . oxfF 7'nf] 
PsfbzLsf] lbg d]nf nfUb5 . lbSt]njf6 !^ sf]if blIf0fdf kg]{ jf/fxfkf]v/L ko{6lso 
:ynsf] ?kdf ljsf; ug{ ;s]df lhNnfsf] cfly{s >f]tdf ;d]t 6]jf k'Ug] blvG5 .  

6\ofDs]
 6]Ds]8fF8fef]hk'/ / vf]6fË lhNnfsf] l;dfgfdf cjl:yt k|d'v ko{6sLo If]q xf] . oxfFjf6 
ef]hk'/, cf]vn9'Ëf, ;f]n'v'Dj', wgs'6f nufot t/fO{sf kmfF6 x]g{ ;lsG5 . ;b/d'sfd lbSt]njf6 of] 
8fF8f ( sf]if k"j{df kb{5 .

sflnsf b]jL dlGb/ / dxfb]j u'kmf
;b/d'sfd lbSt]nsf]] blIf0ftkmsf] 8fF8fdf /x]sf]sflnsf b]jL dlGb/ / dxfb]j u'kmf Ps 

ko{6lso cfsif{0fsf] ?kdf /x]sf] 5 . P]ltxfl;s sflnsf dlGb/, To;}sf] sfvdf /x]sf] sl/j 
#) ld6/ nfdf] k|fs[lts u'kmf jf:tjdf ko{6sLo lty{:ynsf] ?kdf ljsf; ug{ of]Uo 5 . oxfF  
/fdgjdL, jfnfrt'b{zL / lthdf d]nf nfUb5 .

;s]nf dlGb/
vf]6fª lhNnfsf] 8Dav'{ l;jfno tyf atf;] uflj;df /x]sf ;fs]nf yfgsf] 5'§} 

ljz]iftf /x]sf] kfOG5 . 8Dav{'lzjfnodf /x]sf] ;fs]GjfnfO{ 5f]ªvf ;fs]Gjfsf] gfdn] ;d]t 
k|l;4 5 . o;sf] k"hf x'g] 7fpF 8Dav{'lzjfnodf / ahf/ nfUg] 7fpF ef]hk'/ lhNnfsf] 
afnf+vf uflj;sf] 5f]+vf eGg] 7fpFdf /x]sf] 5 . x/]s jif{ a}zfv] / d+l;/] k"l0f{dfsf] kl5sf] 
;f]daf/ ef]hk'/ / vf]6fª lhNnfsf !) If]qaf6 !) hgf ;fs]Gjf gfS5f]ª -wfdL_x? e]nf 
eO{ 7"nf] ;+Vofdf efn]sf] anL ;lxt k"hf ub{5g\ . /fO{ hfltsf] dfq b]jtf eP klg 
ljleGg hft hfltn] oxfF efsn ug]{ / k"hf ug]{ rng 5 . of] If]qdf o;sf] ljz]if ;fF:s[lts 
/ wfld{s dxTj 5 . 





!=!! /fhg}lts ljefhg -O{nfsf / lgjf{rg If]q 5'l§g] u/L _ M

qm=;+= O{nfsf lgjf{rg
If]q

uf=lj=;=sf] 
gfd

If]qkmn ju{ 
lsnf]dL6/

;b/d'sfd
;DDfsf] 

b'l/ sf]ifdf

1 1 1 ;'ªb]n 36.68 13

2 1 km]bL 61.91 9

3 vft{D5f 11.56 131

4 1 ;Kt]Zj/ 15.52 9

5 1 af;kfgL 6.85 9

6 1 aflS;nf 21.04 10

7

2

1 P]+;]n'vs{ 16.01 13

8 1 /fvf jfªb]n 22.25 15

9 1 l/Jb'ª hn]Zj/L 15.22 15

10 1 lbK;'ª 10.08 14

11 1 afsfrf]n 24.87 15

12

3

1 kfy]sf 28.28 5

13 1 vfkf{ 15.06 8

14 1 xf}+r'/ 12.83 6

15 1 dfSkf 14.56 10

16 1 s'le08] 11.93 6

17

4

1 hfNkf 9.76 6

18 1 wf/fkfgL 20.27 10

19 1 Hofld/] 12.28 11

20 1 dx]Zj/L 12.51 14

21 1 b'j]sf]n 9.85 4

22

5

1 vfdL{ 20.36 5

23 1 ;Nn] 14.48 8

24 1 g'gynf 10.29 10

25 1 d+un6f/ 11.92 13





qm=;+= O{nfsf lgjf{rg
If]q

uf=lj=;=sf] 
gfd

If]qkmn ju{ 
lsnf]dL6/

;b/d'sfd
;DDfsf] 

b'l/ sf]ifdf

26 1 nfdL8f+8f 20.88 5

27

6

1 dxfb]j:yfg 17.18 11

28 1 b'l5{d 35.41 13

29 1 j8x/] 10.43 16

30 1 Rof:dL6f/ 20.13 16

31 1 l8s'jf 30.45 19

32 1 jfx'gL8fF8f 24.90 18

33

7

2 lgd{nL 8fF8f 10.70 5

34 2 lrp/L8fF8f 28.73 3

35 2 g]kf{ 16.60 3

36 1 lbQ]mn 23.52 0

37 2 nˆofË 16.22 1

38 2 vfNn] 17.52 1

39 1 afd|fË 13.37 1

40

8

1 /fhfkfgL 42.91 8

41 1 ljhovs{ 16.23 6

42 1 cvf}{n] 22.80 9

43 1 j'O{kf 23.53 4

44 1 lwt'Ë 34.66 10

45

9

2 Rofg8fF8f 27.60 9

46 2 dflQd 15.11 4

47 2 ofDvf 16.63 6

48 2 /tG5f 11.45 5

49 2 lvlbdf 27.32 9

50 2 6]Ddf 17.63 5





qm=;+= O{nfsf lgjf{rg
If]q

uf=lj=;=sf] 
gfd

If]qkmn ju{ 
lsnf]dL6/

;b/d'sfd
;DDfsf] 

b'l/ sf]ifdf

51

10

2 jtf;] 34.62 10

52 2 5f]/Dj' 11.23 8

53 2 8fF8fufpF 13.17 8

54 2 ;+=l5tfkf]v/L 15.52 10

55 2 l5tfkf]v/L 16.38 9

56 2 lrk|LË 8.36 9

57

11

2 jfKn'vf 20.29 16

58 2 ;fjfs6x/] 16.83 14

59 2 vf]6fËahf/ 13.31 14

60 2 O{Gb]|0fLkf]v/L 15.91 11

61 2 l;DkfgL 16.32 13

62 2 lnlRs/fDr] 30.43 14

63 2 j8sflbofn] 13.65 14

64

12

2 jf/fxfkf]v/L 38.41 16

65 2 lbK;'Ë 10.08 19

66 2 lr;fkfgL 20.29 18

67 2 sfx'n] 12.62 20

68 2 8Dav{lzjfno 23.15 19

69 2 lns'jfkf]v/L 34.73 16

70

13

2 jf]k'Ë 34.33 24

71 2 kf}jf;]/f 48.59 24

72 2 b]lj:yfg 17.18 24

73 2 kmfS6fË 25.09 23

74 2 ;'Gtn] 22.37 21

75 2 ;fpg]rf}/ 12.40 19

76 2 df}jfjf]6] 27.52 18





lhNnfsf] kfl/jfl/s tyf hg;+Vof ;DalGw ljj/0f

vf]6fª lhNnfsf] hg;+Vof  /fli6«o hgu0fgf @)^* df @,)^,#!@ k'u]sf] 5 . h;dWo] dlxnf 

!,)(,@@) -%@=($Ü_ / k'?if (&,)(@ -$&=)^ Ü_ 5g\. hg;+Vof j[l¢b/ —!=!%Ü /x]sf] 5 eg] 

hg3gTj !#) JolQm k|lt ls=dL= 5 . To:t} n}lËs cg'kft **=( / cf}ift kl/jf/ ;+Vof $=* 

/x]sf] 5. s"n 3/kl/jf/ ;+Vof 42,647 5 . lat]sf bzjif{sf] cjlwdf vf]6fªsf] hg;+Vof 

!)=*Ü sd ePsf] 5 .  ljb]z uPsf hg;+Vof k|ltzt &=( /x]sf] 5 eg] cfkf+utf ePsf] 

hg;+Vof k|ltzt @=^ 5 . s"n cfl>t cg'kft *(=* ,ul/lasf] k|ltzt @%,  s"n ;fIf/tf 

k|ltzt ^*=* , k'?if ;fIf/tf k|ltzt &&=&, dlxnf ;fIf/tf k|ltzt ^!=! , dfgj ljsf; 

;'rsf+s )=$(, cf};t cfo' ^& jif{ /x]sf] 5 .

!=!@ lbQm]n gu/kflnsfsf] s]Gb| lgwf{/0f tyf j8f ljefhg

lhNnf
gu/

kflnsfsf] 
gfd

j8f 
;+Vof

gu/kflnsfsf] 
s]Gb|

gu/kflnsfdf 
uflePsf 

uf=lj=;=x?

j8f ljefhg

s
}lk
mo

t

j8f ljefhg
gu/kflnsf
df sfod 
ePsf j8f

vf]6fª
lbQm]n 
ahf/

!% lbQm]n ahf/

lbQm]n uf=lj=;=

lbQm]n – ! 1

s
"n
 I

f]q
km
n
 
&)

=^
# 

ju
{ l
s
=ld

=lbQm]n – @,# 2

lbQm]n – $ 3

lbQm]n – % 4

lbQm]n – ^,& 5

lbQm]n – *,( 6

afd|fª uf=lj=;=
afd|fª – !,@,( 7

afd|fª – #,$,% 8

afd|fª – ^,&,* 9

nkm\ofª 
uf=lj=;=

nkm\ofª – !,$,%
10





3/kl/jf/ ;+Vof, hg;+Vof, cf}ift kl/jf/ ;b:o ;+Vof, n}+lus cg'kft -@)^*_ 
 

qm=;+ 
 

 

 

uf=lj=;=÷g=kf= 
s"n 

3/kl/jf/ 
;+Vof 

 hg;+Vof   cf};t kl/jf/ 
;b:o ;+Vof 

n}+lus 
cg'kft 

hDdf 
 

k'?if 
 

dlxnf 

hDdf 42,664 206,312 97,092 109,220 4.84 88.90 

1 P]+;]n'vs{ 652 2,995 1,407 1,588 4.59 88.60
2 cvf}{n] 662 3,344 1,572 1,772 5.05 88.71
3 a8x/] 318 1,477 674 803 4.64 83.94
4 a8\sf lbofn] 508 2,464 1,151 1,313 4.85 87.66
5 afx'gL 8fF8f 524 2,838 1,432 1,406 5.42 101.85
6 afsfrf]n 623 2,909 1,372 1,537 4.67 89.26
7 aflS;nf 737 3,261 1,569 1,692 4.42 92.73
8 a/fxkf]v/L 716 3,830 1,879 1,951 5.35 96.31
9 afF;kfgL 355 1,569 746 823 4.42 90.64
10 atf;] 797 3,977 1,844 2,133 4.99 86.45
11 ljhovs{ 520 2,542 1,123 1,419 4.89 79.14
12 a'Okf 984 4,538 2,120 2,418 4.61 87.68
13 l5tfkf]v/L 381 1,965 918 1,047 5.16 87.68
14 5f]/fDa' 479 2,353 1,137 1,216 4.91 93.50
15 lrk|Lª 239 1,103 520 583 4.62 89.19
16 lr;fkfgL 911 4,422 2,144 2,278 4.85 94.12
17 Rofg8fF8f 589 2,906 1,341 1,565 4.93 85.69
18 Rof:dL6f/ 548 2,786 1,294 1,492 5.08 86.73
19 8Da/ v'l;dfno 556 2,734 1,324 1,410 4.92 93.90
20 8fF8fufFpF 537 2,562 1,190 1,372 4.77 86.73
21 b]lj:yfg 416 2,161 1,034 1,127 5.19 91.75
22 lwt'ª 535 2,726 1,278 1,448 5.10 88.26
23 lbs'jf 448 2,465 1,193 1,272 5.50 93.79
24 lbKn''ª 424 1,878 887 991 4.43 89.51
25 bf]kf{ lrp/L 8fF8f 1,149 5,548 2,513 3,035 4.83 82.80
26 b'j]sf]n8fF8f 345 1,669 773 896 4.84 86.27
27 8'd|] wf/fkfgL 543 2,662 1,239 1,423 4.90 87.07
28 b'5«Ld 714 3,597 1,650 1,947 5.04 84.75
29 kmfS6fª 428 2,176 1,025 1,151 5.08 89.05
30 xª\r'/ 492 2,233 962 1,271 4.54 75.69
31 Ogb|0fL kf]v/L 603 2,886 1,346 1,540 4.79 87.40
32 hfNkf 573 2,539 1,161 1,378 4.43 84.25
33 Hofld/] 280 1,307 636 671 4.67 94.78





 

34 sfx'n] 362 1,694 777 917 4.68 84.73 
35 vfdL{ 751 3,499 1,582 1,917 4.66 82.52
36 vfkf{ 430 2,157 1,049 1,108 5.02 94.68
37 vftf{G5f 439 1,841 894 947 4.19 94.40
38 lvlbdf 411 2,088 992 1,096 5.08 90.51
39 vf]6fË jhf/ 452 1,996 909 1,087 4.42 83.62
40 s'le08] 420 1,931 906 1,025 4.60 88.39
41 nfld8fF8f 563 2,717 1,249 1,468 4.83 85.08
42 lnlRs/fDr] 703 3,590 1,701 1,889 5.11 90.05
43 ln+s'jf kf]v/L 461 2,269 1,047 1,222 4.92 85.68
44 dfUkf 436 1,895 877 1,018 4.35 86.15
45 dxfb]j :yfg 583 2,767 1,299 1,468 4.75 88.49
46 d+un6f/ 440 2,278 1,113 1,165 5.18 95.54
47 dflQd ljQf{ 857 4,090 1,944 2,146 4.77 90.59
48 df}}jfaf]6] 276 1,410 631 779 5.11 81.00
49 g]kf{ 646 3,009 1,364 1,645 4.66 82.92
50 lgd{{nL 8fF8f 393 1,967 863 1,104 5.01 78.17
51 g'gynf 380 1,596 719 877 4.20 81.98
52 kfy]sf 796 3,872 1,740 2,132 4.86 81.61
53 kf}jf;]/f 398 2,355 1,144 1,211 5.92 94.47
54 km]bL 680 3,264 1,518 1,746 4.80 86.94
55 dx]Zj/L 484 2,330 1,057 1,273 4.81 83.03
56 /fhfkfgL 707 3,747 1,791 1,956 5.30 91.56
57 /fvfjfª\b]n 548 2,525 1,130 1,395 4.61 81.00
58 /fvflbK;'ª 179 833 418 415 4.65 100.72
59 /tD5f 551 2,510 1,186 1,324 4.56 89.58
60 hn]Zj/L 468 2,136 977 1,159 4.56 84.30
61 ; l5tfkf]v/L 564 2,859 1,376 1,483 5.07 92.78
62 ;Nn] 359 1,507 697 810 4.20 86.05
63 ;Kt]Zj/ 447 2,076 957 1,119 4.64 85.52
64 ;fpg] 458 2,383 1,142 1,241 5.20 92.02
65 ;fjfs6x/] 580 2,726 1,295 1,431 4.70 90.50
66 l;dkfgL 666 3,169 1,465 1,704 4.76 85.97
67 ;'ª\b]n 510 2,444 1,221 1,223 4.79 99.84
68 ;'Gtn] 426 2,195 1,010 1,185 5.15 85.23
69 t]Daf 777 3,521 1,599 1,922 4.53 83.19
70 jf]Kn'vf 491 2,271 1,015 1,256 4.63 80.81
71 jf]k'ª 506 2,555 1,254 1,301 5.05 96.39
72 ofDvf 605 2,938 1,293 1,645 4.86 78.60
73 lbQm]n g=kf= 3,858 17,793 8,414 9,379 19 351





hfthfltcg';f/ lhNnfsf] hg;+Vof ljj/0f  -@)^*_

l;= g+ hfthftL dlxnf k'?if
hDdf

;+Vof k|ltzt
s"n hfthftL 1,09,220 97,092 2,06,312 100.00

1 /fO{ 39,971 35,559 75,530 36.61

2 If]qL 23,479 20,899 44,378 21.51

3 tfdfª 4,976 4,351 9,327 4.52

4 g]jf/ 5,894 5,271 11,165 5.41

5 kxf8L a|fxD0f 7,728 7,139 14,867 7.21

6 sfdL 5,733 4,878 10,611 5.14

7 du/ 5,438 4,879 10,317 5.00

8 bdfO{ 3,057 2,590 5,647 2.74

9 ;fsL{ 3,070 2,648 5,718 2.77

10 3tL{÷ e'h]n 1,863 1,660 3,523 1.71

11 z]kf{ 797 687 1,484 0.72

12 ;Gof;L 1,893 1,563 3,456 1.68

13 gfl5l/ª 990 940 1,930 0.94

14 u'?ª 1,151 935 2,086 1.01

15 dfemL 509 471 980 0.48

16 lnDa' 62 85 147 0.07

17 ;'g'jf/ 289 253 542 0.26

18 y'n'ª 135 136 271 0.13

19 ;fªkfª 85 56 141 0.07

20 yf? 49 117 166 0.08

21
jfGtfjf 41 35 76 0.04

22 rfLDnª 1,216 1,031 2,247 1.09

23 afbL 101 87 188 0.09

24 cGo 618 822 1,440 0.70

25 pNn]v gePsf] 75 65 140 0.07
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२३ औ ं िज्ला पिरषदबाट ःवीकृत नीित,  बजेट तथा कायब्म सावज्िनकीकरण 
कायब्ममा ूःततु आ.ब.२०७३/०७४ को बजेट, नीित तथा कायब्मः 

   

ौ�ेय ूमखु अितिथ माननीय संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास सहायक म्ऽी ौी िवराज 
बहादरु िव�्यू, 

िबशेष अितथी ्यवःथािपका संसदका माननीय सांसद्यूह� 

माननीय िज्ला ्यायधीश्यू                         

ूमखु िज्ला अिधकारी्यू 

भतूपूव ्रा्यम्ऽी्यू 

भतूपूव ्सांसद्यूह� 

िज.िब.स.का भतूपूव ्सभापित एवं उपÑसभापित्यूह�  

िज्लाका िबयाशील राजनीितक दलका ूमखु एवं ूितिनिध्यूह� 

सरुषा िनकायका ूमखु्यूह�  

िविभ� कायल्यका काया्लय ूमखु्यूह�  

गैरसरकारी संःथाह�का ूमखु एवं ूितिनधी्यूह� 

खोटाङ उ�ोग बािण्यसंघका अ्यष्यू 

कमच्ारी पेशागत संघÑसंगठनका अ्यष्यूह� 

उ�ोगी,्यापारी, समाजसेवी, बिु�जीवी, िशषक, िकसान, िब�ाथ् लगायत िविभ� संघÑसंःथाका 
ूमखु तथा ूितिनिध्यूह� 

स�ारकम् साथीह� 

गा.िव.स. सिचव्यूह� 

सामूदाियक रेिडयोबाट ू्यष ूशारण सिुनरहन ु भएका स्पूण ् खोटाङबासी आमा, बबुा, 
िददीबिहनी तथा दाजभुाईह� एवं उपिःथत स्पूण ्महानभुावह�, 
 

सव ् ूथम आगामी आ.ब. ०७३/०७४ को ःवीकृत नीित, बजेट तथा कायब्म 
सावज्िनकीकरण समारोहमा हाॆो िनम्ऽणालाई ःवीकार गरेर पा्न ुभएका ूमखु अितिथ्यू, 
िबशेष अितिथ्यूह� लगायत स्पूण ् महानभुावह�मा िज्ला िवकास सिमित, खोटाङ 
पिरवारको तफ्बाट हािद्क ःवागत गद्छु ।  

ईितहासको िविभ� कालख्डमा सहादत ूा� गनु ् भएका शिहदह� ूित हािद्क ौ�ा�ली 
अपण ्गद्छु । 
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उपिःथत आदरणीय महानभुावह�, 

मलुकुले लामो समयको ूितषापिछ सम�ुत नेपालको अवधारणा सिहत जनताको 
संिवधानको�पमा नेपालको संिबधान 2072 पाएको यस ऐितहािसक मोडमा स्प� हनु 
लागेको िज्ला पिरष्लाई खोटाङ िज्लाबासीह�ले अ्य्तै कौतहुलताकासाथ हेिररहेका छन ्
। खोटाङबासीह�मा बिृ� भएको चेतनाको ःतर, सूचना ूिविधको ितुतर िवकास तथा शैिषक 
षेऽमा भएको गणुा्मक पिरवतन्ले देिखएको उलद्ो पिरवतन् र िवकासको चाहनालाई म 
ःवभािवक ठा्दछु । िज्लामा ब्दो माग एवं आवँयकतालाई स्बोधन गन ्बमशः कृिष 
तथा पयट्नको िवकास, भौितक पूवा्धारको यथोिचत िनमा्ण, गिरवी तथा बेरोजगारी ्यूनीकरण, 
िशषा तथा ःवाः्य सेवा िवःतार जःता सामािजक षेऽ लगायतका िविभ� पषह�मा हाॆा 
ूयासह� केि्ित रहेतापिन जनताको आिथक् तथा सामािजक जीवनमा अपेिषत सधुार आउन 
सकेको छैन । तसथ ्यस घडीमा पर्परागत र िनयिमत समःया तथा चनुौतीह�लाई िचद� 
िवकासका पाइलाह� अगािड बढाउन ु पन� महशसु भएको छ । िवकासका बाधा तथा 
चनुौतीह� पिहचान गद� एकजटु भएर िवकासलाई गित िदन ज�री भएको छ ।  

जनूितिनिधिविहन आजको अवःथामा योजना तजुम्ाका सबै चरणह�मा सकेस्म बढी 
जनसहभािगता जटुाउने ूय� गिरएको छ । गािवस, इलाका र िज्लाःतरमा स्प� योजना 
तजुम्ा बैठकह�, िवषयगत िनकाय, गैर सरकारी संःथा, नागिरक समाज तथा 
राजनैितकदलह�को सिबय सहभािगतामा िज्ला िवकास योजना तयार भएको हुँदा  िज्लामा 
उपल्ध हनुस्ने ौोत साधनलाई सम्वया्मक ढंगबाट ःथानीय आवँयकतालाई स्बोधन 
गन� हरस्भव ूय� गिरएको छ ।  

आदरणीय िविश� महानभुावह�, 

ूःततु बािषक् िज्ला िवकास योजना तजुम्ा गदा् मु् यतः नेपालको संिबधान, २०७२ ले 
िनिद्� गरेका रा्यका िनद�शक िस�ा्तह�का साथै, तेह� योजनाले िनधा्रण गरेको उ�ेँय, 
लआय एवं रणनीितह�, ःथानीय ःवाया� शासन ऐन २०५५, िनयमावली, २०५६, िदगो 
िवकास लआय, राि�य योजना आयोगबाट ूा� मागद्शन् तथा िवषयगत ग�ुयोजनाह�, 
आविधक िज्ला िवकास योजना, ःथानीय िनकाय ौोत पिरचालन तथा ्यवःथापन कायि्विध, 
२०६९, ःथानीय िनकायको ्यूनतम शत ् तथा कायस््पादन मापनका मापद्डह� तथा 
ःथानीय िनकायको भिूमका र समम काय्ू णालीलाई ्यविःथत, उ�रदायी र पिरणाममूखी 
बनाउन संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास म्ऽालयका ौीमान ्सिचव र ःथानीय िवकास 
अिधकारी  वीच भएको कायस््पादन संझौतालाई समेत आधार बनाई िज्ला िवकास योजना 
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तजुम्ाका १४ वटा चरणह� अवल्बन गरी आ.ब. ०७३/०७४ को ःवीकृत बािषक् िज्ला 
िवकास योजनालाई तयार गिरएको छ। 

आदरणीय िविश� महानभुावह�, 
 खोटाङ िज्लाको समम िवकासका अवरोधह� ूा� सझुाव र अ्ययनको मा्यमबाट 
पिहचान गन� कायल्ाई िनर्तरता िदंदै िव�मान समःया, चनुौती एवं अवसर तथा 
स्भावनाह�लाई यस गिरमामय समारोहमा ूःततु गन� अनमुित चाह्छु ।  

समःया तथा चनुौतीह�  

 िज्लाको आवँयकता अनसुारको िदगो कृिष र पशजु्य उ्पादन ्यून हनु ु तथा 
उ्पािदत वःतकुो समेत बजारमा पहुँच नहनु ु। 

 पयट्न िवकासका लािग आवँयक ्यूनतम पूवा्धार तथा ग�ुयोजनाको अभाव हनु ु। 

 िज्लाका सबै गािवसलाई सदरमकुामस्म पु् ने तथा यस िज्लालाई अ्य 
िज्लाह�संग जो्ने भरपद� यातायातको पहुँच नहनु ु। 

 घरेल ुउ�ोग तथा लघउु�ममा िदगोपनाको िवकास नहनु ु। 

 यवुा जनशतीको अभावमा उ्पादनशील जमीन बाँझो अवःथामा रहन ु र परुाना 
पशगुोठह� लोप हुँदै जान।ु  

 अ्यविःथत र अिनयि्ऽत सडक िनमा्ण कायले् भ-ूषय तथा बोट िव�वाको िवनाश 
ब्दै जान ु।  

 िवकास िनमा्णका योजनाह�को गणुा्मक बिृ� भ्दा सं्या्मक बिृ�तफ् ल्ने 
मनोबिृ�को िवकास हनु ु। 

 पूवा्धारको िवकासलाई माऽ िवकास भ�े ूबिृ�को िवकास हनु ु। 

 िज्ला िवकास सिमितको आ्तिरक आय ्यून हनु ुतथा आय बिृ�को िदगो स्भावना 
नहनु ु। 

 स्प� पूवा्धारह�को सामा्य ममत् स्भारलाई पिन िजिवस, गािवस, न.पा. गहुान� 
ूबृि� ब्दै जान ु। 

 यातायातको किठनाईका कारण ढुवानीमा उ्च लागत बिृ�ले िवकास िनमा्ण काय ्
ूभािवत हनु ु। 

 समयमा काय ्आर्भ गरी िनधा्िरत समयमा काम स्प� गन� पिरपािटको िवकास 
नहनु ु। 

 ःथानीय ःतरको सेवा ूवाहलाई अपेषाकृत सेवामाही मैऽी बनाउन नसिकन ु। 

 आधिुनक ूिविधह�को अवल्वन गन� पिरपाटीको िवकास नहनु ु। 
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अवसर तथा स्भावनाह�ः 

 ७५ हजार हे्टर भ्दा बढी भÑूभागबाट कुनै न कुनै िकिसमको उ्पादन िलन 
सिकने र जमीनको उवर्ाशितको िहसाबले केही कृिष तथा वनज्य वःतहु� िनया्त 
गन ्सिकनेछ। 

 अगा्िनक खेती ूणालीको िवकास गरी बजारीकरण गन ्सिकनेछ। 

 िविवध िकिसमको हावापानी पाइने हुँदा बेमौसमी तरकारी, बीऊ, सु् तला, ःकूस जःता 
वःतहु�को ्यावसाियक उ्पादन तथा मू्य अिभबिृ� (Value Add) गन ्सिकनेछ । 

 योजनाब� पयट्न पूवा्धार िवकास र िज्लाका मु् य सडक स�ाल (DRCN) जःता 
ग�ुयोजनाह�को ूभावकारी काया््वयन गन ् सकेमा आिथक् िवकासका साथै सबै 
गािवसस्म सवय्ामी सडक पयुा्उन सिकनेछ। 

 बैदेिशक रोजगारीबाट ूा� रेिम�ा्सलाई उ्पादनमूलक षेऽमा लगानी गन ्
सिकनेछ। 

 मानवीय संशाधनको िवकासलाई पूजँीकृत गरी आिथक् िवकासमा �पा्तरण ्याउन 
सिकनेछ। 

 ऐितहािसक, परुाताि्वक तथा ूाकृितक मह्वका षेऽह�को संरषण, स्ब�्न र 
िवकासबाट आ्तिरक एवं बा� पयट्कलाई आकिषत् गरी आिथक् िवकासलाई टेवा 
पयुा्उन सिकनेछ । 

 काया्लयह�को आ्तिरक ्यवःथापन एवं काय ्स�ालनमा नयाँ ूिविधको अवल्बन 
तथा कमच्ारीह�को षमता िवकास गरी सेवामाही मैऽी ूशासनको िवकास गरी 
ूभावकारी, गणुःतरीय, छिरतो र सशुासनयतु संःथागत िवकास गन ्सिकनेछ। 

 म्यपहाडी लोकमागक्ो लामो ख्ड यसै िज्लामा रहेकोले यसलाई उपयोग गरी 
आिथक् िवकास हािसल गन� स्भावना ूशःत रहेको छ ।  

 राजनैितक दलह�को बीचमा सहमित र सहकायक्ो बातावरण रहेकोले असल िवकास 
मैऽी संःकृितको नमूना िज्लाको�पमा िवकास गरी िवकासको गितलाई ितोता िदन 
सिकने स्भावना रहेको छ ।  
 

आदरणीय महानभुावह�, 

अब म आगामी आ.ब. 2०७३/०७४ को कायब्म तथा बजेटका उ�ेँय र  ूाथिमकताह� 
ूःततु गन� अनमुती चाहा्छु ।  
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 िविभ� आधारह� िलई तजुम्ा भएका कायब्मह�लाई समय मै ूार्भ र समय मै 
स्प� गरी ःथानीयःतरमा सेवाको पहुँच बिृ� गद� समातामूलक समाजको िनमा्ण 
गन� । 

 ःथानीय ौोत र साधनको अिधकतम सदपुयोग गद� िविभ� कायब्मह� माफ्त 
खोटाङबासीको जीवनःतर उकाःने । 

 ःथानीय िवकासलाई िदगो र ्यविःथत ढंगले काया््वयन गरी अिभलेख चःुत पान� । 

 िवकास योजनाको छनौट, काया््वयन र उपयोगमा ःथानीय जनताको सहभािगता बिृ� 
गरी िवकासलाई जनताले आ्मसात गन ्स्ने तु् याउने ।  

 कृिषको ्यावसायीकरण, पयट्नको िवकास, जलौोतको उपयोग, जिडबटुीको उ्पादन र 
लघउु�मको िवःतारको मा्यम�ारा ःवरोजगारको अवसर सजृना गरी आिथक् समिृ� 
हािसल गन� । 

 िज्लाबासीको नयाँ सोच, माग र आवँयकताका आधारमा नितजामूलक एवं 
ूितफलयतु योजना तथा कायब्मह�लाई सावज्िनक िनजी, साझेदारी (PPP) 
कायब्मका �पमा िवःतार गरी साझेदारी र अपन्वको िवकास गन� । 

ूाथिमकताका षेऽह� 

 कृिष तथा पशपंुषी षेऽको ्यवसायीकरण, िविविधकरण र बजारीकरण 

 पयट्न पूवा्धारको िवकास 

 जलॐोत, खानी, वनज्य षेऽको उ्पादन बिृ� 

 घरेल ुतथा लघउु�मको िवकास एवं िवःतार 

 भौितक पूवा्धार िवकासमा ितोता 
 आधारभतू िशषा, ःवाः्य, खानेपानी, पोषण र सरसफाई 

 सूचना तथा स�ार षेऽको संःथागत स�ुढीकरण 

 लिषतवगक्ो षमता िवकास एवं सशितकरण 

 आ्तिरक आयको बिृ� 

 बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव�्न 

 सेवामाहीमैऽी िवकास ूशासन र संःथागत सशुासन 

 ूाकृितक ॐोत र वातावरण संरषण 
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आदरणीय िविश� महानभुावह�,  
 
अब म खोटाङ िज्लाको पूवा्धार िवकास तफ्का ूमखु उपलि्धह�लाई संषेपमा ूःततु गन� 
अनमुित चाह्छु । 
 
 ःथानीय सडकतफ् यस बष ्88 िक.िम. थप िवःतार भई ५०० िक.मी. नयाँ शयाक 

खलेुको छ । 
 खानीडाँडा िबमानःथलदेिख रे्मीटारस्मको किरब २२ िक.िम. सडकको शयाक 

खो्ने कायक्ो ूिबया आर्म भएको छ । 
 ःथानीय सडक सधुार कायब्म (LRIP) माफ्त हलुु�्-जालपा-ऐसेलखुक् सडकको 

कूल ४२ िक.िम. म्ये यसबष ् दोौो चौमािसक स्ममा ११  िक.िम. सडक 
ःतरो�ित भएको छ । यस कायब्म माफ्त हालस्म ८2,२०० ौम िदन 
बराबरको रोजगारी ौृजना भई ःथानीय समदुायको जीवनःतर सधुार भएको छ ।  

 यसै कायब्म (LRIP) माफ्त िज्लाका मह्वपूण ् वािषक् सडक ममत् स्भार 
योजना (ARMP) अनसुार ५ वटा सडकह�को ममत् स्भार कायक्ो थालनी भएको 
छ । 

 झोल�ुेपलु षेऽगत कायब्म माफ्त थप ६ वटा झोल�ुे पलु िनमा्ण काय ्स्प� भई 
१६२ वटा झोल�ुे पलुह� संचालनमा आएकाछन ् । साथै ४ वटा परुाना झो.प.ु 
ह�को ममत् काय ्स्प� गिरएको छ ।  

 मौरे-फो्सी�टार सडक ख्डमा पन� टुवाखोलामा पकी सडक पलु िनमा्ण काय ्
स्प� भएको छ । यसै ख्डको सा्सखुोलाम पकी सडक पलु िनमा्ण गन� काय ्
चाल ुआ.ब.मा स्प� गन� गरी तीॄ गितमा िनमा्ण काय ्भईरहेको छ । साथै रावा 
खोलामा २ वटा पकी पलुह� िनमा्णाधीन अवःथामा रहेका छन ्। 

 िदतेल- खोटा�बजार सडक ख्डको सा्सखुोलामा पकी पलु िनमा्ण गन� काय ्
ूिबया ूार्भ भएको छ ।  

 ८८.०५% जनता आधारभतू खानेपानी सिुबधाबाट लाभाि्वत भएका छन ्भने कुल 
जनसं्याको ९४.४५% जनता सरसफाईबाट लाभाि्वत भएका छन ्। ७२ गािवस 
खु् ला िदसामतु गािवस घोषणा भई िदतेल न.पा.लाई खु् ला िदसामतु घोषणा गन� 
काय ्अि्तम चरणमा पगेुको छ ।  

 कूल ७५,५८५ हे्टर खेती यो्य जमीन म्ये हालस्म १३,६२० हे्टरमा िदगो 
र भरपद� िसंचाई सिुबधा उपल्ध भएको छ । 

 साना िसंचाई कायब्म संचालन भई िकसान ्यविःथत िसंचाई आयोजनाह�बाट 
बष�भरी िसंचाई गन ्िदगो र भरपद� िसंचाई ूणाली िनमा्ण कायक्ो ूार्भ भएको छ   
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 ३८ गािवस र 1 न.पा.मा के्िीय ूसारण लाईनबाट िव�तु आपूित ्भइरहेको छ ।  
 ःथानीय लघ-ुजलिव�तु  आयोजनाह�बाट १५ गािवसमा ६८२ िक.वा. षमताको 

िव�तु आपूित ्हनुकुा साथै पेि्शक सेटह�बाट ७ गािवसमा २८५ िक.वा. षमताको 
िव�तु आपूित ् भएको छ भने सौय ्उजा्बाट ११,७१० घरधरुी, ४ िव�ालय र १ 
ःवाः्य के्िमा िव�तु सेवा िवःतार भएको छ ।  

 खानीडाँडा िबमानःथलको कालोपऽको काय ्स्प� भएको छ । 
 
आदरणीय ूमखु अितिथ एवं िविश� महानभुावह�, 

अब म ूमखु िवषय षेऽगत नीितह�लाई यहाँह� समष ूःततु गन� अनमुित चाह्छु । 

क. भौितक पूवाध्ार िवकास नीितह� :‐  

1. भौितक पूवा्धारह�का योजनाह� छनोट गदा् सं्या्मक भ्दा 
गणुा्मकतालाई ूथिमकता िदइनेछ। 

2. ःथानीय सडकह� िनमा्ण गदा् िज्ला यातायात ग�ुयोजनाले िनिद्� गरेका 
सडकह�मा माऽ लगानी गिरनेछ। 

3. शयाक खोिलसिकएका सडकह�लाई बमश: ःतरो�ती र ममत् स्भार गरी 
स�ालनमा ्याइनेछ साथै नय़ाँ ्याक खो्न भ्दा पिन भएका 
सडकह�को संरषण, ःतरो�ती र ममत् स्भारलाई उ्च ूाथिमकतामा 
रान ेनीित अवल्बन गिरनेछ। 

4. आगामी 2 वष ्िभऽ बाँकी सडक स�ालले नछोएका 10 गा.िव.स.मा नयाँ 
शयाक खोली उ्च ूाथिमकताका साथ सडक स�ालको िवःतार गन� नीित 
िलइनेछ। 

5. सावज्िनक िनजी साझेदारी (PPP) को नीित अवल्बन गरी पूवा्धारको 
िवकासमा ॐोतको िसिमततालाई पूित ्गिरनेछ। 

6. सहरी तथा पयट्कीय सडकह�को िनमा्णमा जोड िदनकुा सथै मािमण 
षेऽको पहुँचमा िवःतार गरी सहरी षेऽसँगको स्ब्धमा थप सधुार गनक्ा 
लािग िज्ला यातायात ग�ुयोजनालाई समय सापेष बनाई "क" वगक्ा 
सडकह�को ःतरो�ती गरी बा॑ै मिहना यातायात सिुवधा उपल्ध गराई 
आयआजन् र रोजगारीका अवसरह�को सजृना गन� नीित अि्तयार 
गिरनेछ। 

7. ऐितहािसक, धािमक्, सांःकृितक तथा पयट्न षेऽको िवकासको लािग 
सामािजक पूवा्धारको योजनाब� िवकास गन� नीित िलइनेछ। 
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8. भौितक पूवा्धारह�को गणुःतरमा सिुनि�तता ्याउन गणुःतर परीषण 
ूयोगशालाको ःथापना, मापद्ड िनधा्रण र संल्न जनशितको षमता 
िवकास गन� नीित िलइनेछ। 

9. ःथानीय सडकको िनमा्ण, ममत् तथा स�ालन गन ् कामदार समूह र 
उपभोता सिमितलाई बमश: यःता कायह्� गन ्स्ने गरी षमता िवकास 
गन ्िवशेष जोड िदइनेछ। 

10. िज्ला यातायात ग�ुयोजना (DTMP) लाई भ-ूसूचना ूणालीसँग आब� 
गिरनेछ। 

11. ःथानीयःतरमा जलउ्प� ूकोप ्यवःथापन तथा आपतकालीन रोकथाम 
एवं बचाउ काय ्गन ्िवशेष मह्वका कायब्मह� स�ालन गिरनेछ। 

12. साना िसंचाई योजना िनमा्णमा उपभोता सिमितलाई िज्मेवार र उ�रदायी 
तु् याई ूभावकारी �पमा िसंचाईको िवकास गन ् सबै िसंचाई उपभोता 
सिमितह�लाई िज्ला जलॐोत सिमितमा अिनवाय ् दता् गरी काया््वयन 
गन� नीित अवल्बन गिरनेछ। 

13. यस िज्लामा स�ािलत हनेु िसंचाई आयोजनाह�को िवकास, िवःतार र 
्यवःथापन कायब्मलाई कृिष िवकास कायब्मसंगै आब� गरी िसंचाई 
सिुवधा ूा� षेऽमा उ्पादन बिृ� गन� नीित िलइनेछ। 

14. िदगो र भरपद� िसंचाई संरचनाह� िनमा्ण गरी वष�भिर पानी उपल्ध 
गराउने ्यवःथा गिरनेछ। 

15. सामािजक ्याय, स्तिुलत िवकास, वातावरणीय स्तलुन, बाली 
िविविधकरण, ्यवसायीकरण र बढी आिथक् ूितफलयतु िसंचाई 
आयोजनाको छनौट गरी साना िसंचाई ग�ुयोजना र सडक किरडोर िभऽ 
रहेका िसंचाई आयोजनाह�लाई स्भा्यता अ्ययन गरी ूाथिमकताका 
आधारमा काया््वयन गद� लिगनेछ। 

16. भौितक पूवा्धारह�को िनमा्ण गदा् अ्य संरचनाह�मा षित नपढुयाई 
सम्वया्मक िवकास िनमा्णका कायह्� अगािड बढाइने छ। नया ँ
संरचनाह� िनमा्ण गदा् षित पु् न गएमा स्बि्धत उपभोता सिमित र 
ठेकेदार क्पनीह�बाट षितपूित ्िदनपुन� ्यवःथा गिरनेछ। 

17. लघजुलिव�तुलाई ःथानीय ूाथिमकता ूा� आयोजना घोषणा गरी 
काया््वयनमा ितोता िदद� िज्ला भर िवःतार गन ्रणनीितक योजना तजुम्ा 
गिरनेछ। 

ख. आिथक् िवकास नीितह� : 
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1. िसंचाई सिुवधा, कृिष सडक, मामीण िव�तुीकरण, बजार पूवा्धार र उपयतु 
कृिष ूिविधको अवल्बन तथा िवःतार गिरनेछ। 

2. म्य पहाडी लोकमाग ् तथा सहायक मागह्�को आसपासका स्भा्य 
षेऽह�मा बढी मोल जाने कृिष वःतहु�को पकेट िवकासमा िवशेष 
ूाथिमकता िदइनेछ। 

3. खा� पोषण लगायतका कृिष ूिविधको ःथलगत ूसार सेवामा कृषक 
समूहको मा्यम अपनाइनेछ साथै कृिष ूसारमा सूचना ूिविध तथा आम 
��ार मा्यमको पिन उपयोग गिरनेछ। 

4. ूा�ािरक खेती (Organic farming) लाई ूो्सािहत गिरनेछ। साथै ूा�ािरक 
मलको उ्पादन तथा ूयोग ूव�्नमा िनयिमतता ूदान गद� रसायिनक 
मलूितको िनभर्तालाई िन�्सािहत गिरनेछ साथै खोटाङ िज्ला लाई 
अगा्िनक िज्ला घोषणा गन ्आवँयक पहल गिरनेछ। 

5. माटो परीषण ूयोगशालाको ःथापना, िवकास र िवःतारमा जोड िदइनेछ 
साथै कृिषमा या्ऽीकरण, रैथाने बीउ वीजन संरषणलाई समेत उ्च 
ूाथिमकता िदइनेछ। 

6. ्यवसायमखुी तािलमह�को मा्यमबाट कृषकह�लाई ्यवसाय ूव�्न गन ्
सहयोग गिरनेछ। 

7. िशिषत बोरोजगार यवुाह� तथा ़ैदेिशक रोजगारबाट फिक्एका 
यवुाह�लाई कृिष पेशामा आकृ� गन ्कृिष ्यवसाय ःथापना तथा स�ालन 
कायब्मलाई िनर्तरता िदइनेछ। 

8. उपभोगमखुी हुंदै गएको िवूषेण (Remittance) आयलाई उ्पादनमखुी 
बनाउन िव�ीय साषरताका कायब्मह� स�ालन गरी पूजँी पलायनको 
उ्च बिृ�दरलाई ्यूनीकरण गद� पूजँी िनमा्णमा योगदान बढाई रोजगारी 
सजृना गिरनेछ। 

9. बहसुरोकारवाला िनकाय, िनजीषेऽ, गैसस तथा ःथानीय सहभािगताका 
आधारमा जलाधार ्यवःथापन र नदी कटान िनय्ऽण गरी संरषणूधान 
कृिष ूणाली िवकास गद� लिगनेछ। 

10. बाली वीमा कायब्मलाई िवःतार गन ् सरकारी अनदुानका कायब्ममा 
बाली वीमालाई अिनवाय ्�पमा समािहत गिरनेछ। 

11. ू्येक वष ् उ्पादन गनुप्न� िटइओसे्टी र जै तथा बहवुष्य घाँस 
उ्पादनलाई िवःतार गरी पशपुालनलाई बढावा िदइनेछ। 

v= cfly{s ljsf; lgtLx?
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12. पशपुालन कायल्ाई ःव्छ र ःवःथ बनाउन नमूनाको �पमा (Good 

husbandry Practice)  Model Farm ःथापना गिरनेछ। 

13. कृिऽम गभा्धान कायब्मको स�ुवात गरीनेछ। 

14. सावज्िनक िनजी साझेदारीमा औधोिगक मामको ःथापना गिरनकुा साथै 
नमूना नसर्ीको ःथापनाको लािग स्भा्यता अ्ययन गिरनेछ। 

15. कृिष पयट्न, सांःकृितक पयट्न, पया्पयट्न र साहिसक पयट्नलाई जोड 
िदंदै ्यसतफ् आवँयक स्भा्यता अ्ययन गिरनेछ। 

16. घरेल ु उ�ोग र लघ ु उ�म िवकासका लािग आवँयक दष जनशित 
उ्पादन गन� कायल्ाई िनर्तरता िदई उ�मशीलताको िवकास गिरनेछ। 

17. हलेसी महादेवःथान मि्दर लगायत समम पयट्न षेऽको िवकासको लािग 
ग�ुयोजना िनमा्ण गिरनेछ। 

18. बराहपोखरी, भलुभलेु, �ा्के डाँडा, ज्तेढंुगा जःता पयट्कीय ःथलह�को 
संरषण र िवकासमा जोड िदई िविभ� भाषा र संःकृितह�लाई पयट्नसंग 
अ्तरस्बि्धत गिरनेछ।साथै पयट्न षेऽको िवकासको लािग आवँयक 
बजेटमा गत वष ्भ्दा उ्लेखनीय �पमा बिृ� गिरएको छ। 

ग. सामािजक िवकास नीितह� : 

1. 15 देिख 60 वषक्ा िनरषर ूौढह�लाई पािरवारीक साषरताको 
मा्यमबाट "अिभभावकले आ्ना बालबािलकालाई संःकार िसकाउने, 
बालबिलकाले अिभभावकह�लाई अषर िचनाउने" अिभयान यस वषनै् 
स�ालन गरी खोटाङ िज्लालाई साषर िज्ला घोषणा गिरनेछ। 

2. नवसाषर तथा बांकी िनरषरह�लाई िसकेको कुरा निविसउ्न र िस्न 
चाहनेले अवसर पाउन भ�े िहसाबले आगामी वष ् सामदुाियक अ्ययन 
के्ि पिरचालन गरी िनर्तर िशषाका कायब्मह� स�ालन गिरनेछ। 

3. सामािजक सरुषाका कायब्मह�लाई साषरतासंग अ्तरस्बि्धत गिरंदै 
लिगनेछ। 

4. 4 देिख 15 वष ् उमेर समूहका बालबािलकलाई िव�ालय ूवेशको 
तयारीका लािग स�ालन गिरएका बालिवकास के्िह�को आवँयकताका 
आधारमा पनु्यव्ःथापन गिरनेछ। 

5. सबैका लािग िशषा भ�े रा�्यापी कायब्मलाई पूणत्ा िदन िव�ालय 
बािहर रहेका लिषत समूहका बालबािलकाह�लाई छाऽविृ� सिहत 
िव�ालयमा पहुँचको सिुनि�तता गिरनेछ। 
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6. "जहा ँ गणुःतरीय िशषक, तहा ँ गणुःतरीय िशषा" भ�े नारालाई 
काया््वयनमा ्याइनेछ। 

7. िव�ाथ्, िशषक र अिभभावकको स्ब्धलाई समुधरु र ूभावकारी बनाउन 
िविभ� कायब्मह� स�ालन गिरनेछ। 

8. िव�ाथ्को मू्यांकनमा थािलएको अषरा� प�तीलाई िव�ाथ् र िशषक 
दवैुको ्याकत परीषणको �पमा अ्तरस्बि्धत गिरनेछ। 

9. िव�ालय िशषालाई ्यावहािरक, जीवनोपयोगी र उ्पादनशील बनाउन 
िशषालाई कामसंगै जोडेर िस्ने िसकाउने अिभयानको थालनी गिरनेछ। 

10. समम िशषाको िवकासको लािग सबै सरोकारवालाह�ले "यहा ँनगरे कहाँ 
गन�?  अिहले नगरे किहले गन�?  मैले नगरे कसले गन�?" भ�े आदशल्ाई 
आ्मसात गरी आ्नो भिूमकालाई ूभावकारी बनाइनेछ। 

11. खोटाङ िज्लालाई िव.सं, 2073 सालिभऽ पूणख्ोप िज्ला घोषणा 
गिरनेछ। 

12. िज्लाका सबै ःवाः्य संःथाह�मा मात ृ तथा िशश ु मृ् यदुर घटाउनका 
लािग ःथानीय सहयोगमा बिथङ् से्टरह�को ःथापना गिरनेछ। 

13. िज्ला अःपताल र ूाथिमक ःवाः्य के्िह�मा आधिुनक उपकरणह�को 
िवःतार गद� लिगनेछ र ःवाः्य सेवामा सवस्ाधारणको पहुँच अिभविृ� 
गिरनेछ। 

14. खोटाङ िज्लालाई पूण ् सरसफाई यतु िज्ला घोषणा गन ् आवँयक 
ूिबया अगाडी बढाइनेछ। 

15. शमा से्टर ःथापनाको लिग आवँयक पहल गिरनेछ। 

16. "सनुौला हजार िदन आयोजना Ñ पोषणका लािग सामदुाियक िबयािशलता " 

भ�े नाराका साथ स�ािलत कायब्मलाई थप िवःतार गरी िनर्तरता 
िदइनेछ। 

17. गैर सरकारी संःथाको िबयाकलापलाई थप पारदिश,् जवाफदेिह र 
उ�रदायी बनाउने कायल्ाई िनर्तरता िदंदै िजिवसको पूण ् सहमित ूा� 
गरी िबयाकलाप स�ालन गनुप्न� अिनवाय ् ्यवःथालाई कडाईका साथ 
लागू गिरनेछ। 

18. िजिवसमा ःथािपत NGO DESK लाई थप ्यविःथत र ूभावकारी 
बनाइनेछ।साथै सरकारी र गैर सरकारी षेऽ एक आपसमा ूितःपध् नभई 
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सहयाऽी हनु ् भ�े भावनाको िवकास गन ् सम्वया्मक ढंगले कायब्म 
स�ालन गिरनेछ। 

19. सामािजक सरुषा भ�ाको िवतरणमा पारदिशत्ा कायम गरी भ�ा िवतरण 
ूिबयाको सपुरीवेषण तथा अनगुमन ूभावकारी बनाइने छ।ू्येक 
गा.िव.स.मा सामािजक सरुषा भ�ा पाउनेह�को फोटो सिहतको नामावली 
Flex board मा सबैले देिखने गरी रान े्यवःथा िमलाईनेछ। 

20. िवशेष जोिखममा रहेका ्ये� नागिरकह�का लािग लिषत गरी राहत, 
बासःथान, ःवाः्य सेवाजःता िवशेष कायब्मह� स�ालन गिरनेछ। 

21. सबै ूकारका अपा�ता भएका ्यितह�लाई स्मानपूण ् र अवरोधमतु 
वातावरणमा ःवािभमान र आ्मिनभर् बनाउनको लािग समान अवसर तथा 
सेवा सिुवधाह�मा पहुँच बढाउदै सशितकरण गिरनेछ। 

22. अपा�ता भएका ्यितह�का लािग अपा�मैऽी संरचनाह� िनमा्णमा जोड 
िदइनेछ।यसै वष ्िजिवस पिरसरमा अपा�मैऽी सावज्िनक शौचालय िनमा्ण 
गिरनेछ। 

23. सरकारी तथा गैरसरकारी षेऽमा िरत भएका पदह�मा करार सेवाबाट 
कमच्ारी िनयतु गदा् फरक षमता भएका ्यितह�लाई उ्च ूाथिमकता 
िदन ूो्सािहत गिरनेछ। 

24. बालमैऽी ःथानीय शासनको ूब�्नमा जोड िदइनेछ। 

25. खेलकुदको िवकासका लािग भौितक पूवा्धारह�को िनमा्ण, संरषण र 
स्ब�्नमा जोड िदइने छ साथै आधिुनक रंगशालाह� िनमा्ण गन ्उपयतु 
ःथलको पिहचान र स्भा्यता अ्ययन गिरनेछ। 

26. मिहला, आिदवासी जनजाित, दिलत, िवशेष आवँयकता भएका ्यित 
लगायत लिषत समदुायह�को सशितकरणका लािग षमता िवकास तथा 
आय आजन्को कायब्मह�लाई िनर्तरता िदइनेछ। 

27. सन ्2020 स्म खोटाङ िज्लालाई बालिबबाहमतु िज्ला घोषणा गन ्
आगािम वष ्रणनीितक योजना तजुम्ा गिरनेछ। 

28. िहंसा िपिडत मिहलाको उ�ारको लािग ःथापना भएको 'ल�िगक िहंसा 
िनवारण कोष' मा �. 1 लाख िविनयोजन गिरएको छ। 

29. "ल�िगक सशितकरणका लािग पाइला हाराहारी, सन ्2030 स्म िहःसा 
बराबरी" भ�े नारा सिहत सन ् 2030 स्म ल�िगक समानताको लािग 
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नेपाल सरकारले िलएको लआयलाई पूित ्गन ् िविभ� अिभयानह� स�ालन 
गिरनेछ। 

30. यसैवष ्खोटाङ िज्लालाई खलुा िदसामतु िज्ला घोषणा गिरनेछ। 

 

घ. वन, वातावरण तथा िवप� ्यवःथापन नीित : 

1. पानीका महुानह�को संरषणका लािग ग�ुयोजना तयार गरी सो षेऽको 
संरषण र स्ब�्न गिरनेछ। 

2. वन षेऽलाई उ्पादनमूलक षेऽ बनाई सो षेऽको अमू्य जिडबिुट 
लगायतका उ्पादनह�लाई ्यवसायीकरण गरी आिथक् उ�ितको बिलयो 
आधार बनाइनेछ। 

3. पानीको महुानको �ि�कोणले मह्वपूण ् ःथानह�मा Ground Water 

Recharge को लािग पोखरी िनमा्ण कायक्ो थालनी गिरनेछ।एक गाउँ एक 
पोखरी िनमा्णलाई अिभयानको �पमा स�ालन गिरनेछ। 

4. भौितक संरचनाह�को िनमा्ण प�ात उत षेऽमा वषृारोपण लगायत 
िविवध संरषणका कायह्� गन ्ूो्सािहत गन� नीित अि्तयार गिरनेछ। 

5. वातावरण मैऽी िवकास िनमा्ण गन ् ूो्सािहत गिरनकुा साथै पया्वरणमा 
हानी पयुा्उने रसायनह�को ूयोगलाई िन�्सािहत गन ् सचेतनामूलक 
कायब्मह� स�ालन गिरनेछ। 

6. सन ् 2017 स्ममा खोटाङ िज्लालाई घरिभऽको धुँवामतु िज्ला 
घोषणा गन ्िविभ� कायब्मह� स�ालन गिरनेछ। 

7. वन, जैिवक िविवधता तथा जलाधार षेऽको संरषण एवं ्यवःथापन गरी 
वातावरणीय सेवा सिुनि�त गिरनेछ। 

8. िज्ला ूशासन काया्लय, िदतेल नगरपािलका तथा उ�ोग वािण्य संघ 
खोटाङसंग सहकाय ् एवं सम्वय गरी सदरमकुामलाई ्लािःटक झोला 
मतु घोषणा गन ्आवँयक पहल गिरनेछ। 

9. िवप� ्यवःथापनको लािग पूव ् सचेतना कायब्मह� गा.िव.स. ःतरस्म 
िवःतार गिरनेछ। साथै िवप� ्यवःथापन कायय्ोजना तयार गरी लागू 
गिरनेछ। 

10. िज.िव.स.मा रहेको िवप� ्यवःथापन कोषमा चालू आ.व.मा भ्दा दो्बर 
रकम बिृ� गरी िविनयोजन गिरएको छ।साथै िवषयगत िनकाय तथा 
गैससह�लाई समेत िवप� ्यवःथापन कोष खडा गन ्ूो्साहन गिरनेछ। 
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11. िवप्को समयमा सरुिषत वासःथानको लािग ू्येक गा.िव.स. र 
नगरपािलकामा खलुा षेऽ पिहचान र घोषणा गन� कायल्ाई अिभयानको 
�पमा स�ालन गिरनेछ। 

ङ. संःथागत ौोत तथा षमता िवकास नीित : 

1. जनउ�रदायी संगठन संरचना, दष जनशित, साधन ौोत पिरचालन, षमता 
अिभबिृ� प�ित अवल्बन गरी िजिवसको संगठना्मक स�ुढीकरण र षमता 
िवकास गिरनेछ ।  

2. िजिवस खोटा�लाई िज्लाको नमूना सरकारी काया्लयको �पमा िवकास गन ्यसै 
बषस्मेत िविवध ूिविध मैऽी एवं सेवामाही मैऽी ्यवःथाह� गिरएको ्यहोरा 
यस गिरमामय समोरोहमा उपिःथत िविश� महानभुावह�मा अवगत गराउन 
चाह्छु । 

यिह २०७२ साल काितक् १७ गतेबाट िडिजटल नोिटस बोडक्ो 
श�ुवात गिरएको छ । यसबाट िजिवस खोटा�को हरेक गितिविधलाई 
पारदिश ्बनाउन सहयोग पगेुको छ ।  
यसै मिहनाबाट Group  SMS, CCTV,  िब�तुीय हाजीर, नागिरक ूितवेदन 

काड ्(Citizen Report Card), Free Wifi, ूाथिमक उपचार बाकस (First 

Aid Box), मोबाईल मि्ट चाजर्, ःव्छ िपउने पानी  लगायत सेवामाही  
मैऽी एवं ूिविधमैऽी ्यवःथाह�को थालनी  गिरएको छ ।"कायमै्ऽी 
कायक्ष,  हरभरा िजिवस" भ�े मूल नारा बनाई आगामी  बष ्"शू्य लागत ‐ 

कम लागत" (No Cost‐Low Cost) नीित अवल्वन गरी  खोटाङ िज्लाकै 
नमूना सरकारी  काया्लयको �पमा िज्ला िवकास सिमितलाई �पा्तरीत 
गिरनेछ।  
िवकासमा संचारको भिूमका र मह्व ब्दै गएको त्यलाई मनन गद� 
िज्ला िवकास सिमित खोटा�ले यसै बषक्ो  आि�न मिहनादेिख 
िनयिमत/मािसक पऽकार भेटघाट कायब्मको श�ुवात गरेको छ । 
संचार जगतको िवकास तथा स�ुिढकरण नभई िवकासमा सकारा्मक 
योगदान पु् न स्दैन तसथ् संचार षेऽको संःथागत स�ुढीकरणको नीित 
िलदै पऽकार महासंघ खोटा�  र सामदुाियक रेिडयोह�को स�ुढीकरणको 
लािग रकम िबिनयोजन गिरएको छ ।  
िवकास पऽकािरताबाट िवकास िनमा्णमा सकारा्मक योगदान पु् दछ । 
तर केिह बषदे्िख िजिवसबाट ूदान गिरदै आएको िवकास पऽकािरता 
परुःकार ौोतको अभावमा िनयमित हनु नसकेको यथाथ ्हाॆो साम ुछ 
। यसथ् आगामी आ.ब. देिख उत परुःकारको लािग ौोतको 
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सिुनि�तता गन ्�.१ लाखको िवकास पऽकािरता कोष खडा गिरएको छ 
।  
िज्लािःथत सरकारी काया्लयह�को स�ुढीकरणका लािग आवँयक 
सहयोग एवं ूो्सािहत गन� नीित िलइनेछ । यसै बममा आगा◌ामी बष ्
ःथानीय शाि्त सिमितको काया्लय स�ुढीकरणका लािग रकम 
िविनयोजन गिरएको छ ।  
राजनैितक दल, कमच्ारी तथा संचारकम्ह�को षमता िवकासका लािग 
िविवध कायब्मह� संचालन गिरनेछ । 
सावज्िनक सनुवुाई, सामािजक लेखापरीषण, सावज्िनक लेखापरीषण 
जःता िविधह� अपनाई योजना/कायब्म ह�लाई थप पारदिश ् र 
्यविःथत तु् याइने छ । साथै िज्लािःथत सरकारी काया्लयह�संगको 
सम्वयमा संयतु सावज्िनक सनुवुाई कायब्मह� संचालन गिरनेछ र 
उत संयतु सावज्िनक सनुवुाई माफ्त सबै काया्लयह�को वािषक् 
योजना, कायब्मह� समेत जनसमष सावज्िनक गरी नागिरकह�लाई 
िवकास गितिविधबारे सूसूिचत गन� नयाँ अ्यासको थालनी गिरनेछ। 
गािवस सिचवह� कायष्ेऽमा अनपुिःथत भई सेवा ूवाहमा किठनाई 
भएको, सामािजक सरुषा भ�ा समयमा नपाएको लगायत िविवध 
गनुासोह�लाई समेटी त्काल स्बोधन गन ् SMS ूणािलबाट गनुासो 
संकलन गरी ्यविःथत गन� पिरपाटीको थालनी गिरएको छ ।  
िज्ला िवकास सिमितमा कायर्त अिधकृतःतरका कमच्ारीह� र गािवस 
सिचवह�संग काय ्स्पादन संझौता स्प� भएको छ । काय ्स्पादन 
संझौतामा उ्च अंक हािसल गन� कमच्ारीलाई आगा◌ामी बष ्ूो्सािहत 
गन� नीित िलइनेछ । 
आ्तिरक आय बिृ� गन ् ढंुगा, िग�ी, वालवुामा िनकासी कर यसै 
आिथक् वषदे्िख लगाइनेछ र थप षेऽ िवःतार गन ्वातावरणीय अ्ययन 
गिरनेछ। 
िवकास िनमा्ण र ममत् कायक्ो अनगुमन र मू्या�न कायल्ाई थप 
ूभावकारी बनाउन आगामी बष ् देिख नितजामा आधािरत अनगुमन 
ूणाली (Result Based Monitoring System) लागू गिरनेछ । 
िवकास िनमा्ण कायल्ाई गणुःतरीयढंगले समय मै स्प� गन�, पूिँजगत 
खचम्ा बिृ� गन�, अनगुमन र मू्या�नलाई ूभावकारी बनाउने, 
पारदिशत्ा ूव�्न गन�, िज्लामा आएको रकमलाई सदपुयोग गरी बजेट 
िृज जाने समःयालाई ्यूनीकरण गन� जःता उ�ेँयह� िलई यसै बष ्
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मंिसर २० देिख पसु २० गतेस्म "िवकासमा हाॆो ूितब�ता, समय मै 
योजना संझौता" भ�े मूल नारािलई योजना संझौता अिभयान २०७२ 
संचालन गिरएको िथयो । उत अिभयान अविधमा गत बषभ््दा योजना 
संझौतामा ६२ गणुाले बिृ� भई खोटाङबासीह�को िवकास ूितको तीॄ 
चाहना र त्परतालाई उजागर गरेको िथयो । यस अिभयानले िज्ला 
पिरष� प�ात ् माऽ योजना संझौता गनुप्छ् भ�े पर्परागत सोच र 
ॅमलाई समेत िचद� राि�य्यािप �पमा खोटा� िज्लाले सकारा्मक 
स्देश िदन सफल भएको छ । आगामी बषप्िन गणुःतरीयढंगले 
समयमा नै िवकास िनमा्ण काय ् ूार्भ गरी समयमा नै स्प� गन ्
िविभ� अिभयानह� संचालन गरी िवकासको गितलाई तीॄता िदइनेछ ।  

 
आदरणीय उपिःथत महानभुावह�, 

 
योजना ब�ु, पािरत हनु ु तथा घोषणा हनु ु ठूलो कुरा होइन। यसको काया््वयन 

मह्वपूण ् हु् छ।तसथ ् आगामी वषक्ो लािग ूःततु नीित, कायब्म तथा बजेटलाई 
काया््वयनमा लैजान पिहलो पटक िवशेष ्यवःथा अवल्बन गरी काया्् वयनको सिुनि�तता 
गिरएको छ। 

 
िजिवस र िबषयगत काया्लयह�ले ूःततु ःवीकृत नीित तथा कायब्मह�लाई ःप� 

कायय्ोजना बनाई उत कायय्ोजना िज्ला िवकास सिमितबाट चाल ुआ.ब. िभऽै ःवीकृत गरी 
काया््वयन गनुप्न� अिनवाय ््यवःथा गिरएको छ । उत कायय्ोजना काया््वयनबाट भएको 
ूगितको समीषा र सधुार तथा पिरमाजन् ू्येक मिहना अिनवाय ्गनुप्न� ्यवःथा िमलाईएको 
छ । यसका लािग स्ब� सबैको इमा्दािरता, लगनिशलता र अठोटको अपेषा राखेको 
छु।उत कायय्ोजनाको नमूना अनसूुचीमा रािखएको छ ।  

 
 

आदरणीय िविश� महानभुावह�, 
 
 अब म यस िज्लाको चाल ुआिथक् बष ्2०७२/०७३ को कूल बजेट र आगामी 
आिथक् बष ्2०७३/०७४ को ूःतािवत बजेटको कूल रकमलाई तलुना्मक �पमा ूःततु 
गन ् चाह्छु । यी दबैु आिथक् बषक्ो बजेटको िवःततृ िववरणह� अनसूुचीमा उ्लेख 
गिरएको जानकारी समेत गराउन चाह्छु । 
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 आगामी आिथक् बष ्2०७३/०७४ का लािग चाल ुतफ् �. 1,51,61,70,000/‐ 
(एक अब ् एकाउ� करोड एकस�ी लाख स�री हजार) र पूिँजगत तफ् �. 
97,66,52,000/‐ (स्तान्बे करोड छैस�ी लाख बाउ� हजार) गरी कुल 
2,49,28,22,000/‐ (दईु अब ्उन्चास करोड अ�ाईस लाख बाईस हजार) बजेट ूःताव 
गरेको छु।जस म्ये आिथक् िवकास षऽे तफ् �. 9,64,50,000/‐ ( नौ करोड चौस�ी 
लाख पचास हजार), सामािजक िवकास षेऽ तफ् �. 1,31,98,95,000/‐ (एक अब ्
एकि�स करोड अ्ठान्बे लाख प�ान्बे हजार)  , भौितक िवकास षऽे तफ् �. 
1,00,69,44,000/‐ (एक अब ् उना्स�री लाख चवािलस हजार), वन वातावरण तथा 
िवप� ्यवःथापन षेऽ तफ् �. 6,95,33,000/‐ ( छ करोड प्चान्बे लाख तेि�स 
हजार), बजेट िविनयोजन गिरएको छ।ूःततु ूःतािवत बजेट चालू आिथक् वषक्ो कूल बजेट 
�. 2,23,88,28,000/‐ (दईु अब ् तेइस करोड अठासी लाख अ�ाईस हजार) को 
तलुनामा 10.19%(दश दशमलव एक नौ ूितशत) ले बिृ� भएको छ ।  
 
आदरणीय ूमखु अितथी्यू लगायत िविश� महनभुावह�, 
 
 ूःततु बजेट तथा कायब्मह�को ूभावकारी काया््वयनको लािग म�मा आिसन हनु ु
भएका ूमखु अितिथ्यू, िबशेष अितित्यूह�, अितिथ्यूह� र उपिःथत स्पूण ्
महानभुावह�को मह्वपूण ्स्लाह र सझुावको खाँचो सदैव रहनेछ । साथै यस िज्लाको 
बहआुयिमक िवकास गरी सवल, सषम, आ्मिनभर् र सम�ृ बनाउनको लािग सामिुहक ूयास 
हनु ु ज�री छ । यसको पूण ् काया््वयनको लािग राजनैितक दलह�, नागिरक समाज 
संचारकम्ह�, सेवामाही नागिरकह� लगायत स्ब� सबै पषबाट पूण ्सहयोग ूा� हनेुछ 
भ�े कुरामा म िव�ःत रहेको छु ।  
 खोटाङ िज्लाको िवकासको लािग आिथक् तथा ूािविधक सहयोग गन� नेपाल 
सरकार, राि�य योजना आयोग, संघीय मािमला तथा ःथनीय िवकास म्ऽालय, अथ ्म्ऽालय 
एवं िवषयगत म्ऽालय तथा िवभागह� र  दात ृ िनकायह�लाई सहयोगको लािग ध्यवाद 
िददै आगामी िदनह�मा यो दःतावेजलाई काया््वयन गनक्ा लािग सहयोगी हातह� अगा◌ाडी 
बढीरहनेछ भ�े अपेषा राखेको छु।  
 
आ्नो ्यःत समयका बाबजदु िज्लाको भावी�परेखा िनधा्रण गन� िज्ला पिरष्को बािषक् 
बजेट नीित तथा कायब्म सावज्िनकीकरण समारोहमा पा्न ुभै यस समारोहको गिरमा बढाइ 
िदन ुभएकोमा ूमखु अितिथ्यू, िबशेष अितिथ्यूह�, अितिथ्यूह� लगायत स्पूण ्उपिःथत 
महानभुावह�मा िज्ला िवकास सिमित, खोटाङ पिरवारको तफ्बाट हािद्क आभार ्यत गद� 
कृत�ता �ापन गन ्चाह्छु । 
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ूःततु नीित बजेट तथा कायब्म तजुम्ा तथा पािरत गन� स्पूण ्ूिबयाह�मा सहभागी भई 
योगदान परुय्ाउन ु हनेु यस िज्लाका सबै राजनैितकदलह�का ूमखु एवं ूितिनिध्यूह�, 
काया्लय ूमखुह�, संघ/संःथाका ूमखुह�, िजिवसको काया्लय, िज्ला ूािविधक काया्लय 
र अ्तगत् काया्लयका स्पूण ्कमच्ारी साथीह�लाई ध्यवाद िदन चाह्छु । 
 
अ््यमा यो नीित, बजेट र कायब्मको ूभावकारी काया््वयनमा सदा झै सबै पष र 
िनकायह�बाट सहयोग पाउने आशा र अपेषा गद� िबदा हनु चाह्छु ।  

 

ध्यवाद ! 
        िन�लराज पा्डे 

        िज्ला पिरष� अ्यष एवं 
ःथानीय िवकास अिधकारी 

िजिवसको काया्लय, खोटाङ  
   िमित :-२०७२ फा्गणु २७ गते 

 
 
 

 





 
 

आज िमित २०७२ साल फा्गणु २७ गते िबिहबारका िदन यस खोटाङ िज्लाको 
आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ को लािग िज्ला िवकास योजना, बजेट, नीित 
तथा कायब्म ूमखु अिथित माननीय  संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास सहायक 
मि्ऽ ौी िवराजबहादरु िब� ्य,ु िबशेष अितिथ माननीय  सासंद्यहु�, माननीय िज्ला 
्यायािधश ्य,ु पवु ्माननीय सासंद तथा सभासद ्यहु�, सबै राजनीितक दलका ूमखु 
एवं ूितिनिध ्यहु�, ौीमान ् ूमखु िज्ला अिधकारी ्य,ु स्बि्धत िबषयगत 
िनकायका ूमखु ्यहु�, गैर सरकारी तथा िनजी षेऽका ूमखु एवं ूितिनिध्यहु�, 

संचारकम् िमऽह�, कायाल्य ूमखु   ्यहु�, गाउँ िवकास सिमितको सिचव  ्यहु�  
लगायत िज्ला िवकास योजना तजुम्ाको स्दभम्ा सिबय सहभािगता जनाई सहयोग 
गनु ् हनु े िज्लावासी स्पूण ्  महानभुावह�को  समपुिःथितमा सावज्िनकीकरण गिर 
जारी गिरएको ्यहोरा ूमािणत गद्छु / 

 
 

                                              ......................... 
                                                    िन�लराज पा्डे  
                                                 
िमित :- २०७२/११/२७  
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आ.व. २०७३/७४ को िजलातरय बजेट सीमा, खोटाग
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आज िमित २०७२ साल फा्गणु २७ गते िबहीबारका िदन  िज्ला िवकास सिमित बोड ्तथा िज्ला पिरष्को
अिधकार ूा� िज्ला िवकास सिमित सभापित एवं ःथानीय िवकास अिधकारी ौी िन�लराज पा्डे्यकुो
अ्यषतामा २३ औ ंिज्ला पिरष्को बैठक बसी देहायको िनणय् गिर सावज्िनकीकरण  गिरयो :-

उपिःथित :-

िनणय् नं. १ :-

यस खोटाङ िज्लाको २३ औं िज्ला पिरषद�ारा ःवीकत नीित, कायब्म तथा बजेट सावज्िनकीकरण समारोहमा

सभापित एवं ःथानीय िवकास अिधकारी - ौी िन�लराज पा्डे 

िनणय् नं. २ :-

यस खोटाङ िज लाको २३ औ िज ला पिरषद�ारा ःवीकृत नीित, कायबम तथा बजट सावजिनकीकरण समारोहमा
ूमखु अितिथको �पमा समपुिःथत भै उत समारोहको सामदुघाटन गिर िज्ला पिरष्को गिरमा बढाई िदन ुभएकोमा
माननीय स�ीय मािमला तथा ःथानीय िवकास सहायक म्ऽी ौी िबराजबहादरु िब�्य ु ूित हािद्क आभार तथा
कृत�ता ्यत गन� िनणय् गिरयो /

ो ि ो औ ं ि ि ी ीि ् े ् ि ी ो ियस खोटाङ िज्लाको २३ औ ंिज्ला पिरषद�ारा ःवीकृत नीित, कायब्म तथा बजेट सावज्िनकीकरण समारोहमा उपिःथत
भै िदन ुहनेु िबशेष अितिथ माननीय  सांसद्यहु�, पवु ्माननीय सांसद तथा सभासद ्यहु�, सबै राजनीितक दलका ूमखु
एवं ूितिनिध ्यहु�,  गैर सरकारी तथा िनजी षेऽका ूमखु एवं ूितिनिध्यहु�, संचारकम् िमऽह�, काया्लय ूमखु
्यहु� लगायत िज्ला िवकास योजना तजुम्ाको स्दभम्ा सिबय सहभािगता जनाउन ुहनेु अ्य महानभुाव तथा   िज्ला
पिरषदमा खिटन ुहनेु स्पूण ्िज्ला िवकास सिमितका कमच्ारीह�लाई  हािद्क ध्यबाद  ्यत गन� िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ३ :-

यस िज्लाको आम जनताको मु् य पेशा कृिष रहेकोमा पर्परागत कृिष पेशालाई ्यवसायीकरण गरी ब्दो रासायिनक
मलको ूयोगलाई ्यूनीकरण गद�  सधुािरएको गोठेमल, क्पो� मल र गहुँतको ूयोगमा विृ� गरी ूांगािरक उ्पादनलाई
ूो्साहन गन� िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ४ :-

वातावरण पिरवतन् संगै ब्दै गएको सु् खाको कारण भएका पानीको महुान सु् दै गएको स्दभम्ा सु् खा मौसममा समेत स-
साना कृिष कायब्म संचालन गन ्सिकयोस भ�े उ�ेँयबाट नेपाल सरकारले िलएको एक गाउँ एक पोखरी कायब्म
संचालनको लािग यस िज्लाका ७२ वटै गाउँ िवकास सिमित र नगरपािलकालाई अिनवाय ्काया््वयन गन ्अनरुोध गन�
िनणय् गिरयो /
िनणय् नं. ५ :-

िनणय् नं. ६ :-

यस िज्लामा सडकको िनमा्ण काय् स्प� भए प�ात सडकको दवै िकनारामा अिनवाय् �पमा वषारोपण गरी वन तथा

वन पैदावारमा आधािरत जडीबटुी तथा साना र मझौला उ�ोग ःथापना गरी रोजागारीको अवसर िसजन्ा गद� सवस्ाधारण
जनताको आय आजन्मा विृ� गन� िनणय् गिरयो /

यस िज्लामा  सडकको िनमाण काय स प� भए प�ात  सडकको दवु िकनारामा अिनवाय �पमा वषृारोपण गरी वन तथा
वातावरणमैऽी हिरत सडक िनमा्ण गन� िनणय् गिरयो /





िनणय् नं. ७ :-

आगामी आिथक् बष ्२०७३/२०७४ देिख  मिहला तथा बालबािलका काया्लयलाई ल�िगक िहंसा िब��को कायब्म
संचालन गन� गिर  ल�िगक िहंसा िनवारण कोष ःथापना गन ्लगाई सो कोषमा िज्ला िवकास सिमितले  स्परुक कोष
उपल्ध गराउने र ल�िगक उ�रदायी तथा सामािजक समाबेिशकरण बजेट पिरषण ूितबेदन अनमुोदन गन�  िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ८ :-
यस िज्ला िवकास सिमितमा गैर सरकारी संःथा कष (NGO डेःक) ःथापना भै सकेको हदुा िज्लामा िवकास साझेदार
गैर सरकारी संःथाह�बाट संचािलत कायब्मह�लाई अझ बढी ूभावकारी, सम्वया्मक, र ्यबिःथत गन ्स्बि्धत गैर
सरकारी संःथा  महासंघको सम्वयमा  एक�ार ूणालीबाट कायब्म संचालन गन� र सो DESK को कायल्ाई ौोत साधन
ि ि ै े ि ् ि ो

िनणय् नं. ९ :-
सिहत ्यबिःथत बनाउदै जाने िनणय् गिरयो /

सचुना तथा संचार षेऽको िदगो िवकासको लािग षमता अिभविृ� गन� उ�ेँयका साथ िवकास पऽकािरतालाई ूो्सािहत गन्
आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ मा पऽकार महासंघको सहकाय ्र सम्वयमा  �. १,००,०००/- को  छु�ै िवकास
पऽकािरता कोष ःथापना गन� र यस वषक्ो िवकास पऽकािरताको िन्न िवधामा कलम चलाउन ुहनेु िन्न

ई े ोि ो ि � ी ि ि ि

१ ौी केदार मगर- �. २०,०००/- छापा मा्यम पऽकार तफ्

२ ौी कृंण आचाय-् �. १५,०००/- अमज पऽकार तफ्

ि ी ्

पऽकारब्धहु�लाई देहाय बमोिजमको  नगद रकम र ूमाणपऽ सिहत परुंकृत गद� भावी िदनमा िवकास पऽकािरतामा
अनवरत�पमा ौमजीवी हातह� अमसर हनेु अपेषाका साथ  उ�रो�र ूगितको कामना गन� िनणय् गिरयो /

३ ौी रामधन राई- �. १५,०००/- िब�ुतीय मा्यम पऽकार तफ्

िनणय् नं. १० :-

यस िज्लाका ७२ सबै गाउँ िवकास सिमितह� गत वष ्खु् ला िदशामतु घोषणा भएकोमा  खु् ला िदशामतु घोषणा प�ात
गाउँ िवकास सिमितह�को समेत सहकायम्ा  सावज्िनक तथा िनजी शौचालय ्यबःथापन एवं पूण ्सरसफाई स्ब्धी
जनचेतना अिभवि� कायब्म संयत�पमा संचालन गन� िनणय् गिरयो /
िनणय् नं. ११ :-
जनचतना अिभविृ� कायबम सयतु�पमा सचालन गन िनणय गिरयो /

यस िज्लाको िवकास िनमा्ण काय ्गदा् िवकट भगूोलका कारणले कितपयःथानमा  सडक िनमा्ण गदा् भारी िकिसमका 
मेिशनरी उपकरण ूयोग गनु ्पन� बा्यता रहेको हुँदा उपभोता सिमितबाट िनणय् भइ आएमा  िज्लामा गिठत सिमितको 
िनणय् बमोिजम आवँयकता अनसुार वातावरण लाई ूभाब नपान� गिर भारी िकिसमका मेिशनरी उपकरण ूयोग गन� गराउने 
िनणय् गिरयो /
िनणय् नं. १२ :-

िनणय् नं. १३ :-

िनणय गिरयो /

ूथम प्चवष्य आविधक िज्ला िबकास सिमितले अ�ीकार गरेको िबगत िज्ला पिरषद बाट ःवीकृत भै लाग ुभएको
िज्लाःतरीय कृिष तथा पश ुिवकास स्ब्धी नीितलाई समय सापेष पिरमाजन् गद� लाग ुगन� िनणय् गिरयो /

वातारण संरषण, िवपद जोिखम ्यबःथापन र बाल मैऽी शासनका िबषयमा िज्ला िवकास सिमित आफैले वा अ्य
िनकायसंगको साझेदारीमा िनमा्ण भएको कायि्विध, स्झौता, िनणय्लाई नै नीितको �पमा काया््वयन गद� जाने िनणय्
गिरयो /





िनणय् नं. १४ :-
जलवाय ुपिरवतन्का ूभाव ्यूनीकरण गन ्ःथानीय अनकुुलनको देहाय बमोिजमको कायब्म तजुम्ा गिर काया््वयन गन�
िनणय् गिरयो /
1. िज्ला भरी  बढदो माऽामा ूयोग भइ रहेको ्लाि�क झोलाको  ूयोगमा रोक लागाउने /

2. िज्ला भरी भवन िनमा्णमा वातावरण संिहताको काया््वयन गन� /

६. िज्लाका सबै गािबस र नपामा एक गाउँ एक पोखरी िनमा्ण कायब्म संचालन गन� /

५. वातावरण संरषण, िवपद ्यबःथापन र फोहर ्यबःथापनको लािग नीित अनसुार िबशेष कायब्म संचालन गन� /

३. िज्ला िभऽको साना, ठुला पोखरी र तालह�को संरषण गन� /

४. िवकासको मोडेल बनाएर काया््वयन गदा् जलबाय ुपिरवतन्को ूभाव गन ्िबशेष कायब्म संचालन गन� /

िनणय् नं. १५ :-

िनणय् नं १६ :-

िज्ला पिरषदबाट ःवीकृत भै लाग ुगिरएको िज्लाःतरीय खानेपानी तथा सरसफाई ःवाः्य योजनाको बारेमा सिमषा गद�
सबै गा.िब.स.ह�मा सो स्ब्धी जनचेतना अिभविृ� गन� र उत योजनालाई ूभावकारी�पमा काया््वयनमा ्याउने िनणय्
गिरयो /

िनणय न. १६ :-

िनणय् नं. १७  :-

गत िबगत वष ्देिख यस खोटाङ िज्लालाई लोडसेिडङ मतु िज्ला घोषणा गन� नीित अन�ुप जलिब�ुत र बैकि्पक उजा्
िबकासका षेऽमा िज्ला िबकास सिमितबाट कायब्म तजुम्ा गिर काया््वयन भै रहेका कायल्ाई आगामी बषम्ा समेत
िनर्तरता िदने िनणय् गिरयो /

सन २०१७ स्ममा यस खोटा� िज्लालाई घर िभऽको धवामत िज्ला बनाउन िबशेष कायब्म संचालन गन� िनणय्

िनणय् नं. १८ :-

यस िज्लामा जलवाय ुपिरवतन्को जोिखम ूित वहन षमता अिभविृ� गन� उ�ेँयले बहसुरोकारवाला वन कायब्म,
खोटांङको सहयोगमा तयार गिरएको ःथानीय जलवाय ुअनकुुलन योजना (Local Adaptation Plan of Action) लाई नै

सन ्२०१७ स्ममा यस खोटा� िज्लालाई घर िभऽको धवुामतु िज्ला बनाउन िबशष कायबम सचालन गन िनणय
गिरयो /

िनणय् नं १९

ए ु ु ु p

अ्य जलवाय ुपिरवतन् तथा जोिखम ्यनुीकरणको षेऽमा काय ्गन� सरोकारवाला संघ-संःथासंग जलवाय ुअनकूुलन योजना
अन�ुप सहकाय ्गरी समय सापेष अ्याविधक गद� अनकूुलन योजना अनसुार कायब्म संचालन गन� िनणय् गिरयो /

िनणय नं. १९ :-





"स्ब�ृ खोटा� िनमा्ण अिभयान" लाई टेवा पयुा्उन "िवकासमा हाॆो ूितब�ता: समयमै योजना स्झौता" भ�े मूल
नाराका साथ  िज्ला िवकास सिमित, खोटा�ले यसै चाल ुआिथक् वष ्२०७२/२०७३ देिख संचालन हनेु योजना तथा
कायब्मह�को समयमा स्झौता गिर  गणुःतरीय ढंगले समयमा योजना स्प� गन,् पजुीगत खचम्ा विृ� गन,् पारदिशत्ा
ूब�्न गन,् बजेटको सिह सदपुयोग गिर बजेट रकम िृज जाने समःयालाई ्यूनीकरण गन,् िवकास ूितको �ि�कोणमा
सकारा्मक पिरवतन् ्याउने उ�ेँयका साथ  िमित २०७२ माग ्१० गते देिख २०७२ पौष २० गते स्म "योजना

िनणय् नं. २० :-

स्झौता अिभयान" कायब्म संचालन गिरएकोमा सो कायब्मको अनमुोदन गद�  आगामी वषह्�मा समेत यस कायब्मलाई
िनर्तरता िदने िनणय् गिरयो  /

िज्ला िवकास सिमित, खोटा�को षमता िवकास गद� आ्नो दैिनक कायल्ाई िब�ुतीय मा्यमबाट िडिजटल सूचना पािट,
िब�तीय हािजरी मेिशन मप एसएमएस CCTV जडान राज� उठाउनको लािग िब�तीय नगदी रिसद ूणाली लाग गिर

िनणय् नं. २१ :-

िब�ुतीय हािजरी मिशन, मपु एसएमएस, CCTV जडान, राज� उठाउनको लािग िब�ुतीय नगदी रिसद ूणाली लाग ु गिर
सेवामाही मैऽी, पारदिशत्ाका साथै सेवालाई चःुत द�ुःत रान  यसै चाल ुआिथक् वष ्२०७२/२०७३ देिख नै काय्
ूार्भ गरेको हुँदा सो कायक्ो अनमुोदन गद�  कमच्ारीह�को षमताको िवकास र सेवा माहीको कायल्ाई िछटो छिरतो
बनाउन यःता कायल्ाई आगामी वषह्�मा समेत  िनर्तरता िदने िनणय् गिरयो  /

िनणय् नं. २२ :-

िज्ला िवकास सिमित, खोटा�को आिथक् वष ्२०७१/२०७२ को यथाथ,् आिथक् बष ्२०७२/२०७३ को संशोिधत र
आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ को ूःतािवत आय-्यय िववरण तथा बािषक् कायब्म फारम नं-1 लाई पुं �ाई
गन ्िज्ला िवकास सिमित�ारा पेश भएको अनसूुची-३ मा उ्लेिखत बजेट तथा कायब्म पािरत गन� िनणय् गिरयो /

िनणय न. २२ :

िज्लािःथत िबषयगत काया्लय, अध ्सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सःथाह�को आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४
को बािषक् िज्ला िवकास योजना तजुम्ाका बममा एिककृत योजना तजुम्ा सिमितको बैठकबाट िसफािरस भइ िज्ला
िवकास सिमित�ारा पेश भएको कायब्म, आयोजना तथा  बजेट फारम नं-1 अनसुार ःवीकृत गन� िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. २३ :-

राि�य योजना आयोगको सिचवालय, आिथक् ्यबःथापन महाशाखाको च. नं. ८९ िमित २०७२/९/५ र स�ीय मािमला
तथा ःथानीय िवकास म्ऽालयको च. नं. ३५५ िमित २०७२/९/१४ को िज्लाःतरीय बजेट िसिलंग तथा माग ्दशन्
पऽ अनसुार यस िज्ला िबकास सिमितको लािग  आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ को लािग एिककृत योजना तजुम्ा
ि ि ो ै ि ै ि ि ि ि ो ै े े ो े े ि ् ेसिमितको बैठकबाट पािरत भै िज्ला िबकास सिमितको बैठकले ूःततु गरेको देहायका बजेट उप-िशषक्ह�मा ूा�  बजेट

िसिलंग  िन्नानसुार बाडफाड गिर  िबिनयोजन गन� र ूःतािवत कायब्म ूािबिधक �ि�कोणबाट उपयतु भएमा स्भा्यता
अ्ययन, सभ�षण, सईङ, िडजाइन काय ्गिर  आगामी आिथक् बषम्ा संचालनको लािग ूःताब गन� िनणय् गिरयो /
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बजेट उप-
िशषक् नं.

कायब्म
आ.व. २०७३/२०७४ को 

ूःतािवत

क. के्िीयःतरबाट ू ा� बजेट :-
३६५८०४३ मािमण खानेपानी तथा सरसफाई कायब्म :-

२११११ तलब 1418000 0२११११ तलब 1418000.0
२१११२ भ�ा 154000.0
२१११३ महंगी भ�ा 60000.0
२११२१ पोशाक 38000.0
२२५२२ कायब्म खच ्:-

खु् ला िदशा मतु घोषणा भएका गािबसलाई सहयोग अनदुान कायब्म ७०००००.०
सरसफाई ूब�्न तथा तािलम कायब्म ४२२००० ०सरसफाई ूब�न तथा तािलम कायबम ४२२०००.०
वातावरण कायब्म १०००००.०
अनगुमन मु् यांकन खच ् १५००००.०
काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज ३०००००.०
िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् २७५०००.०
इ्धन ५००००.०
अ्य इ्धन २५०००.०
मेिशनरी औजार १५००००.०
फिनच्र २०००००.०

ज्मा :- 4042000.0
३६५८०४४ मािमण खानेपानी तथा सरसफाई कायब्म :-

२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-
क. बमागत खानेपानी आयोजना :

१. ड्बखुि्शवालय खानेपानी योजना, बमागत 650000.0
ख. नयाँ खानेपानी आयोजना :-
१ स�े�र-९ खानेपानी योजना 600000.0
२ कािमखोप खानेपानी योजना, डुॆ धेारापानी 600000.0
३ घ�ेघारी महुान खानेपानी योजना, ्यािमरे-६ 600000.0
४ कुिभ्डे-५ ब्चरेखोला महुान साक् गाउँ खानेपानी योजना 600000.0
५ िसःनेरी पला्खा खानेपानी योजना, माि�म-५ 600000.0
६ भदौरे खानेपानी योजना, बतासे 600000.0
७ खदुकु् खानेपानी योजना, सावाकटहरे 600000.0
८ दु् ली खानेपानी योजना, बमागत 150000.0
ग. खानेपानी स्बि्धत अ्य कायब्म :-ग. खानपानी स बि धत अ य कायबम 

१. संयतु साझेदारीमा खानेपानी ममत्-िवःतार काय ् ३६००००.०
घ. खानेपानी स्भा्यता अ्ययन, सभ�षण, सईङ, िडजाइन :- ४०००००.०
ङ. आयोजना ्यबःथापन खच ्:

काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज १४००००.०
िबिबध खच ् २५०००.०
अनगमन म्यांकन ५०००० ०अनगुमन मु् याकन ५००००.०
इ्धन खच् २५०००.०

ज्मा :- ६००००००.०





३६५८०८४ ःथानीय यातायात पूवा्धार षेऽगत कायब्म :-
२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-

क. नयाँ बमागत सडक :
खािनडाँडा-रे्मीटार सडक १०००००००.०
सडक ममत् स्भार  कोष ३०००००.०

ख. गािवस जो्ने सडकह� :-
१ हरेलोडाँडा-पाथेका चोखाने फेदी सडक ७०००००.०
२ िछतापोखरी-मानेभ््याङ-्यानडाँडा सडक ७०००००.०
३ ब�कचोक-बसेरी-वडका सडक १५०००००.०
४ कालापानी-ठुिलबेशी-बाराहा िस्तांग सडक ७०००००.०
ग. नयाँ  सडक :
१ लािमडाँडा-दबेकोल-जले�री सडक ८५००००.०१ लािमडाडा दबुकोल जल�री सडक ५ .
२ जा्पा-स�े�र-राखा सडक ९५००००.०
३ खोटाङबजार-बडकािदयाले-सावाकटहरे-िलकुवा  सडक ९५००००.०
४ पंचमी-भ्डारेघाट मािमण सडक ९५००००.०
५ िदतेल-दु् ली मािमण सडक ७०००००.०
घ. सडक सभ�षण, सईङ, िडजाइन ४२००००.०
c आयोजना ्यबःथापन खच् :c. आयोजना ्यबःथापन खच :

अनगुमन मु् यांकन खच ् १५००००.०
काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज २५००००.०
िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् २०००००.०
मेिशनरी औजार ७५०००.०
इ्धन २५०००.०
अ २५अ्य इ्धन २५०००.०
इ्टरनेट सेवा शु् क/संचार खच ् १५०००.०
फिनच्र २५०००.०
िबिबध खच ् १५०००.०

ज्मा :- १९५०००००.०
३६५८०९४ झोल�ुेपलु षेऽगत कायब्म

२९६११ सावज्िनक िनमा्ण खच ्:-
क. झोल�ुेपलु िनयिमत ममत्

पलु संरषक पािरौिमक ६०००००.०
िनमा्ण औजार आपूित/् पलु संरषक तािलम १०७२००.०

ज्मा :- ७०७२००.०
ख. झोल�ुेपलु बहृत ममत्

तावाखोला झोल�ुेपलु ममत्, टे्मा र माि�म ७०००००.०
ढुडी खोला झोल�ुेपलु ममत्, खतु्् छा २ र फेदी १ ७०००००.०
�्कुदोभान स्सखुोला झोल�ुेपलु ममत्, रत्छा र िचउिरड़ाडा ७०००००.०

ग. झोल�ुेपलु नयाँ/बमागत िनमा्ण 
१ ओभखेोला झोपू साउनेचौर -५ र ७ ८०००००.०
२ बइुपा-८ र अख�ले झोपू ८०००००.०ु ू
३ वालङखोला झोपू वा्लखुा-३ र ५ ७०००००.०
४ िस्लेखोला झोपू, खा्ले-७ बाॆाङ ८०००००.०





५ टुवाखोला झोपू स.िछतापोखरी-४ र िस्पानी ८०००००.०
६ दु् छाखोला झोपू सावाकटहरे-४ र बडकािदयाले ८६७०००.०
७ दबेुखोला झोपू , डुॆ धेारापानी-५ र दबेुकोल-७ राहघुर ८०००००.०
८ गै.स.स. शु् क ३६६६००.०
घ. झोल�ुेपलु स्भा्यता अ्ययन २०००००.०
ङ. झोल�ुेपलु बिृःतत सभ�षण िडजाइन ३६६४००.०
ङ क्टे्जे्सी खच ्:

अनगुमन मु् यांकन खच ्(िज्ला ूािबिधक काया्लय समेत) १३२८००.०
फिनच्र िनमा्ण खच ् २५०००.०
सूचना खच् ५००००.०
इ्धन २५०००.०
काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज १०००००.०कायालय तथा छपाई सामान, टोनर, काटज १ .
मेिशनरी औजार २५०००.०
िबिबध खच ् १५०००.०
अ्य इ्धन १५०००.०

ज्मा :- ९६९५०००.०
३६५८३७४ साना िसंचाई, निद िनय्ऽण र अ्य पूवा्धार िवकास कायब्म :-

२९२२१ भवन िनमा्ण :२९२२१ भवन िनमाण :-
१. िज्ला ूािबिधक काया्लय भवन िनमाण्, बमागत  ५००००००.०

२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-
क. साना िसंचाई  कायब्म :
१ िचूीङ छोछापरु महुान िसंचाई योजना ३०००००.०
२ अख�लेजकेुखोला िसंचाई योजना ३०००००.०
३ ओ े ो ेि ो ोभ े ि ौ ो े ो ि ं ई ो ि े ३३ ओभखेोला र उजेिलखोला दोभान पचासे िबरौटा हरराबोटे मलुबाटो िसंचाई योजनािदते ३०००००.०
४ िदतेल-१५ सेरखोला महुान उ�ाईसे बारिबसे कुलो िनमा्ण तथा ममत् ३०००००.०
५ िल्कीरा्चे बारिबसे कटरबोटे िसंचाई योजना ममत् ३०००००.०
६ हौचरु-५ जकेुखोला िसंचाई ममत् ,िबःतार ३०००००.०

ज्मा :- १८०००००.०
ख. निद िनय्ऽण कायब्म :

तारजाली खिरद तथा आपूित ् ६६४०००.०
ग. लघ ुजलिब�ुत तथा बैकि्पक उजा् कायब्म 

१. �वाखोला लघ ुजलिबदधतु योजना, देिबःथान ३३०००००.०
२. रावाखोला लघ ुजलिबदधतु योजना, मा्पा ४५०००००.०

ङ. आयोजना ्यबःथापन खच ्:
1. अनगमन म्यांकन खच् १०००००.०1. अनगुमन मु् याकन खच १ .
2. काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज, इ्धन १७१०००.०
3. िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् १५००००.०
4. मेिशनरी औजार ५००००.०
5. फिनच्र िफ्चस ् ५००००.०
६. िबिबध खच ् १५०००.०
7. सचुना ूकािशत खच ् १०००००.०

कुल ज्मा :- १५२३६०००.०





३६५८३१४ ःथानीयःतरका सडकपलु तथा सामदुाियक पंहचु सधुार कायब्म 
२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-

स्सखुोला सडक पलु बमागत िनमा्ण ४३२५०००.०
आयोजना ्यबःथापन खच ्:
1. अनगुमन मु् यांकन खच ् ४००००.०
2. काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज ५००००.०
3. िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् ४००००.०
४. इ्धन/अ्य इ्धन ३००००.०
5.  िबिबध खच ् २००००.०

ज्मा :- ४५०५०००.०
३३७१०७४ आिथक् के्ि तथा दईु िज्ला जो्ने सडक

२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-२९६११ साबजिनक िनमाण 
क. नयाँ बमागत सडक :
१ पंचमी-टुवाखोला सडक १००००००.०
२ ्यािःमटार-िपपलडाँडा-िपपचाई-राईघाट सडक ६०००००.०
३ धतुङ्-फा्टाङ मािव सडक ३०००००.०
४ वडका-सावा-वा्लखुा-िलकुवापोखरी सडक ५०००००.०
५ संगमचोक िरठाबोटे मेवाखोला सडक ५००००० ०५ सगमचोक-िरठाबोट-मवाखोला सडक ५०००००.०
६ वाःपानी-बाि्सला-खात्् छा सडक ५०००००.०
७ ड्बखुि्शवालय-गणेश चौतारा सडक ३५००००.०
८ दिुछ्म-बरभ््याङ-रातमाटे सनुकोशी सडक ५०००००.०
९ हद�नी (उदयपरु)-चे्सीपलु खोटाङ सडक ५०००००.०

१० िजरोिकलो भतेु-माझगाउँ-िदतेल-३ ३०००००.०
११ ि े भ ं ि ि भ ं े ५११ माि�म माने भ््यांग-िखिदमा-तावा भ््यांग प्धारे सडक ५०००००.०
१२ िदतेल-खाम्-वाःपानी-बाि्सला-सङुदेल-िद्सङु-सोल ुजवु ुसोताङ सडक ७०००००.०
१३ वाकाचोल  देउराली लेिखम सडक ५०००००.०
१४ लािमडाँडा-स्ले-हलेशी सडक ५०००००.०
१५ बाि्सलाबजार-सङुदेल-िद्सङु सडक ७०००००.०
१६ जले�री िद्दी-दा्लीटार सडक ५०००००.०

�१७ अख�ले-स्ले-महादेव बेशी सडक ५०००००.०
१८ बाॆाङ-ड्लेखोला बइुपा सडक २०००००.०
ख. सडक सभ�षण ४५००००.०
ग. आयोजना ्यबःथापन खच ्:

अनगुमन मु् यांकन खच ् ७५०००.०
काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज १३००००.०
ि ि ि ् ं ्िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् १०००००.०
मेिशनरी औजार २५०००.०
इ्धन १५०००.०
अ्य इ्धन १००००.०
संचार १००००.०
फिनच्र २५०००.०
िबिबध खच ् १००००.०

ज्मा :- १०००००००.०





३६५८४३३ ःथानीय सडक सधुार कायब्म, LRIP :-
२२११२ संचार महशलु ६८०००.०
२२२११ इ्धन ३३००००.०
२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार १७९०००.०
२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् ४१८०००.०
२२४१२ अ्य सेवा शु् क ८३२०००.०
२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् ३४७०००.०
२२७११ िविवध खच ् १०००००.०

ज्मा चाल ु :- २२७४०००.०
३६५८४३४ ःथानीय सडक सधुार कायब्म, LRIP :-

२९३११ फिनच्र तथा फिनि्संग १५००००.०
२९४११ सवारी साधन ५५०००० ०२९४११ सवारी साधन ५५००००.०
२९५११ मेिशनरी औजार तथा अ्य उपकरण ३०००००.०
२९६११ साबज्िनक िनमा्ण 

१ हलुुङ्-जा्पा-ऐसेलखुक् सडक ःतरो�ित तथा पनु:ःथा्पना १५०००००००.०
२ मािमण सडक ममत् स्भार (ARMP Road) ५१००००००.०

िदतेल-खोटा�बजार सडक ख्ड 
िदतेल खािनडाँडा रे्मीटार सडक ख्डिदतल-खािनडाडा-र्मीटार सडक ख्ड 
पा्धारे-िस्पानी-कालापानी सडक ख्ड 
हरेलोडाँडा-पाथेका चोखाने फेदी सडक ख्ड 
महरेु-फो्सीङटार सडक ख्ड 
लािमडांडा-रबवुा सडक ख्ड 

३ जीिवकोपाजन् तथा आय आजन् कायब्म १५८१०००.०

ज्मा पजुीगत  :- २०३५८१०००.०

कुल ज्मा :- २०५८५५०००.०

३६५८४४३ साना िसचाई कायब्म, SIP :-
२२२११ इ्धन १५००००.०
२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार १०००००.०
२२३११ काया्लय स्ब्धी खच् २००००० ०२२३११ कायालय स्ब्धी खच २०००००.०
२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् २०००००.०
२२७११ िविवध खच ् ७७०००.०

ज्मा चाल ु :- ७२७०००.०
३६५८४४४ साना िसचाई कायब्म, SIP :-

२९६११ साबज्िनक िनमा्ण 
ि ई ि ्क. साना िसचाई बमागत िनमा्ण १०००००००.०

ख. साना िसचाई नया िनमा्ण ६५५०००००.०
१ वापा खोला  िसंचाई कुलो योजना, सावाकटहरे
२ रातोपहरा िसंचाई कुलो योजना, सावाकटहरे
३ िवःखाम खोला महुान िसंचाई कुलो योजना, बाकाचोल ३
४ चंनखोला ठूला लाकुरीअदै ढ्के चौर योयाङ कुलो योजना, ऐसेलखुक्
५ दा्दे रानी बन िसंचाई योजना, िनमल्ीडाँडा
६ बोर्दी थपुख्ोला आहाले िसचाई योजना, िनमल्ीडाडा





७ धा्लाङ खोला िसैचाई योजना, सु् तले ५
८ लपवुाखोला भ््याङ खक् ट्प ुिसंचाई योजना, फा्टाङ ९
९ लपवुाखोला माि्सङटार िसंचाई योजना, फा्टाङ  ८ ,९

१० लवुाखोला भःमे िसंचाई योजना, खाता््छा ६, ५
११ ःवाजङु खोला िसंचाई योजना, खाता््छा ९
१२ रेि्मटार छतनेु िसंचाई योजना, राजापानी ४ु
१३ मेवाखोला िस्सार कुलो िसचाई योजना, नेपा् ६
१४ टुकुरेखोला िसमखेत योजना, टे्मा ५,६
१५ ितन दोभाने िसंचाई योजना, टे्मा
१६ खदुखुोला भगेटार गो�जरेु धारे ढु�ा िसंचाई योजना, खाम् ८
१७ िध्लङु खोला साना िसचाई योजना, िछतापोखरी
१८ से्मा िसचाई योजना, िछतापोखरी१ स मा िसचाई योजना, िछतापोखरी
१९ भालखुोला देिख िरपवुा खोला स्मको िसंचाई योजना, िदतेल नपा ४
२० �ईले खोलावाट ितऽीवोट क्चडेु स्म िसंचाई योजना, िदतेल नपा १२
२१ पंख ुअरोटार कुलो िसंचाई योजना, िचउरीडाडा ४
२२ अिॆसे कुलो  िसंचाई योजना, या्खा
२३ रा्चे कुलो िसंचाई योजना, दवेुकोल
२४ िचिमिचमा सरकारी िसंचाई योजना पाथेका ३ ५ र ८२४ िचिमिचमा सरकारी िसचाई योजना, पाथका ३,५ र ८
२५ वाकुतुङ्  िसचाइ् योजना, रत्छा ४
२६ ओखारबोटे  िसचाइ् योजना, रत्छा 
२७ बेिलयाटार िसचाइ् योजना, रत्छा १ र २
२८ भालखुोला िस्लेमहुान िसंचाई योजना, छोर्बु
२९ तावाखोला लेतेम िसंचाई योजना, स= िछतापोखरी
३ ो ि ं ई ो ि ो ी३० भालखुोला िसंचाई योजना, स= िछतापोखरी
३१ लामोछांगा िसंचाई योजना, ्यानडाँडा
३२ कालीखोला महिभर िसंचाई योजना, टे्मा-३ र ५ 

ज्मा :- ७५५०००००.०
३६५८०७३ मािमण सामदुाियक पूवा्धार िवकास कायब्म, RCIW 

२६३१२ ःथानीय िनकाय स:शत ्चाल ुअनदुान
२११११ तलब १२०००००.०
२१११२ ःथानीय भ�ा १५००००.०

२१११९ अ्य भ�ा १२५०००.०
२२१११ पानी तथा िबजलुी महशलु १५०००.०

२२११२ संचार महशलु ५००००.०

२२१२१ घर भाडा ०.०

२२२११ इ्धन १५०००.०

२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् २५००००.०
छपाई खच ् ५००००.०
पऽ-पिऽका खच ् १००००.०

२२३१४ ई्धन अ्य ूयोजन ४५०००.०
२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् २१००००.०
२२६१२ ॅमण खच् ५०००० ०२२६१२ ॅमण खच ५००००.०
२२७११ िविवध खच ् ८००००.०

ज्मा :- २२५००००.०





३६५८०७४ मािमण सामदुाियक पूवा्धार िवकास कायब्म, RCIW

२९६११ सावज्िनक िनमा्ण खच ्:-
मािमण सडक , ६ िकमी (सङुदेल-स�े�र गािबस) ७२०००००.०
आय आजन् कायब्म, ४ गािबस ७३०००००.०

ज्मा :- १४५०००००.०

३६५८०१३ िज्ला िवकास सिमित अनदान :-३६५८०१३ िज्ला िवकास सिमित अनदुान :-
२६३११ ःथानीय िनकाय िनशत ्चाल ुअनदुान
२११११ तलब २९५०००००.००

कमच्ारी क्याण कोष ५०००००.००
२१११२ ःथानीय भ�ा ३६०००००.०
२१११९ अ्य भ�ा १३०००००.०
२११२१ पोशाक ७६५००० ०२११२१ पोशाक ७६५०००.०
२२१११ पानी तथा िबजलुी महशलु २५०००.०
२२१११ संचार महशलु ५००००.०
२२२११ इ्धन १०००००.०
२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार २०००००.०
२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् ५०००००.०

ई ्छपाई खच ् २७००००.०
अ�माल सामान ४००००.०
सेवा खच् २५०००.०
पऽ-पिऽका २५०००.०

२२३१४ ई्धन अ्य ूयोजन ५००००.०
२२३२१ िनिमत् सावज्िनक स्पितको ममत् स्भार २०००००.०
२२४१२ अ्य सेवा शु् क ४००००.०
२२५१२ तािलम तथा गो�ी स्ब्धी खच ् १००००.०
२२५२२ अ्य कायब्म खच ् १०००००.०
२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् ३१००००.०
२२६१२ ॅमण खच ् २०००००.०
२२७११ िविवध खच ् २५००००.०
२६४११ ःथानीय िवकास कोष, सामािजक पिरचालन खच ् १२०००००.०
२९३११ फिनच्र तथा िफ्चस् १५००००.०
२९५११ मेिशनरी औजार १५००००.०

ज्मा संचालन खच ्:- ३९५६००००.००
२६३२१ ःथानीय िनकाय िनशत ्पजुीगत अनदुान :-

क ःथानीय िवकास कोष पजीगत अनदान ८५०००० ०क. ःथानीय िवकास कोष, पजुीगत अनदुान ८५००००.०
ज्मा :- ८५००००.०

ख. स्परुक कोष :-
ममत् स्भार िवशेष कोष ५०००००.०
मािमण सडक ममत् स्भार कोष ५०००००.०
िज्ला उजा् िवकास कोष ४०००००.०
झोल�े पल िनमा्ण कोष २००००० ०झोल�ु पलु िनमाण कोष २०००००.०
सडक बोड ्सडक ममत् स्भार कोष १५००००.०
कमच्ारी क्याण कोष ५०००००.०





लघ ुजलिब�ुत स्परुक कोष १०००००.०
ःथानीय िबकास िबशेष कोष ५०००००.०

ज्मा :- २८५००००.०
ग. िवप� मिहला लिषत कायब्म :

मिहला आय आजन् कायब्म ३०००००.०
मिहला षमता िवकास कायब्म ३००००० ०मिहला षमता िवकास कायबम ३०००००.०
ल�िगक िह्सा िनवारण कोष, मिहला तथा बालबािलका काया्लयलाई स्परुक १०००००.०

मिहला तथा आमा समहु सामदुाियक भवन छाना २३६४६४.०

ज्मा :- ९३६४६४.०
ि ि ि ्घ. िवप� बालबािलका लिषत कायब्म :

बाल पःुतकालय र अ्य खेलकुद सामामी सहयोग कायब्म २३६४६४.०
बाल पा�र िचऽ ूकाशन तथा त्यांक संकलन काय ् स्परुक कोष ३०००००.०
िब�ालय खेल मैदान िनमा्ण सधुार २०००००.०
मिहला तथा बालबािलका पनुःथा्पना भवन, िदतेल  २०००००.०

ज्मा : 936464 0ज्मा :- 936464.0
ङ. आिथक् एबं सामािजक�पमा  िपछिडएकावग ्लिषत कायब्म

आिदवासी जनजाित संःथागत िवकास तथा षमताअिभबिृ� एव आयआजन्  ४५००००.०
दिलत लिषत षमता िवकास तथा आय आजन् कायब्म ३५००००.०
अपांग लिषत षमता िवकास तथा आय आजन् कायब्म २५००००.०
जे� नागिरक षमता िवकास तथा संःथागत सिुीढीकरण कायब्म २५००००.०
साझेदारीमा िवप�वग् आय आजन् कायब्म १०४६९६ ०साझदारीमा िवप�वग आय आजन कायबम १०४६९६.०

ज्मा :- १४०४६९६.०
च. आिथक्, सामािजक एवं भौितक पूवा्धार िवकास कायब्म  :

िदतेल आचाय ्टोल बसपाक् िनमा्ण, बमागत ५०००००.०
िदतेल सो्मा खेल मैदान िनमा्ण ५०००००.०
औधोिगक माम िनमा्ण ५०००००.०
साझेदारीमा िज्ला ःवाः्य काया्लयलाई ए्सरे मेिशन आपित् ५००००० ०साझदारीमा िज्ला ःवाः्य कायालयलाई ए्सर मिशन आपूित ५०००००.०
नपाको साझेदारीमा िदतेलमा आपतकालीन ्यबःथाकोलािग पानी िरजभ ्गन� �ांकी िनमा्ण ५५००००.०
भबन जःतापाता छाना  कायब्म ५०००००.०
िवकास पऽकािरता कोष ःथापना १०००००.०
सभ�षण, िडजाइन कायब्म ५०२२१०.०

ज्मा :- ३६५२२१०.०
छ ूब�्ना्मक षेऽ कायब्म :छ. ूब�ना्मक षऽ कायबम :

पऽकार महासंघ सःथागत षमता अिभविृ� कायब्म १०००००.०
िज्लाःतरीय शाि्त सिमित सःथागत षमता अिभविृ� कायब्म १०००००.०
�पाकोट एफएम सःथागत षमता अिभविृ� कायब्म १०००००.०
हलेसी  एफएम सःथागत षमता अिभविृ� कायब्म १०००००.०
िज्ला िवकास सिमित सःथागत षमता अिभविृ� कायब्म २५००००.०
इलाका योजना तजम्ा सावज्िनक सनवाई कायब्म पिरषद तयारी कायब्म ६००००० ०इलाका योजना तजमुा, सावजिनक सनुवुाई कायबम, पिरषद तयारी कायबम ६०००००.०
यवुा तथा खेलकुद कायब्म २०००००.०
सूचना, िशषा तथा संचार कायब्म १५००००.०





ूकोप ्यबःथापन कोष ४०००००.०
िजकृिबका संगको लागत साझेदारीमा कृषक समहुलाई हाते �ा्टर िवतरण ३०००००.०
खानेपानी ममत् तथा  ्यबःथापन १३४८०६.०

ज्मा :- २४३४८०६.०
ज. आयोजना ्यबःथापन खच ्:-

काया्लय तथा छपाई सामान, मेिशनरी औजार, फिनच्र, अ्य इ्धन २०००००.०
िबिबध खच ् 60360.0
संचालन तथा ममत् स्भार ,इ्धन 150000.0
अनगुमन मु् यांकन खच ् १३४०००.०

ज्मा :- ५४४३६०.०
कुल ज्मा :- 13609000.0

३६५८०२३ गाउँ िवकास सिमित अनदुान :-
२६३११ ःथानीय िनकाय िनशत ्चाल ुअनदुान ३६५६००००.०
२६३२१ ःथानीय िनकाय िनशत ्पजुीगत अनदुान १२५२८२०००.०

ज्मा :- १६१८४२०००.०
३६५८१९३ ःथानीय शासन तथा सामदुाियक िवकास कायब्म, LGCDP

२६३१२ ःथानीय िनकाय सशत ्चाल ुअनदुान 
सामािजक पिरचालन कायब्म ५६३६२०००.०

ज्मा :- ५६३६२०००.०
३६५८३८३ सनुौला हजार िदन कायब्म

२६३१२ ःथानीय िनकाय स:शत ्चाल ुअनदुान
मागमा आधािरत पोषण कायब्म १९ गा.िव.स. ७२०२२०००.०

ज्मा :- ७२०२२०००.०
३२५११३३ संःकृित ूबधन् कायब्म

२६४२३ अ्य सःथालाई स:शत ्पजुीगत अनदुान ८९५०००.०
ज्मा :- ८९५०००.०

ख. ःथानीयःतर तफ् :-

ख.१ िज्ला िवकास सिमित कोष, आ्तिरक ौोत :-

१ स्परुक कोष :
कमच्ारी क्याण िबशेष कोष ५०००.०
ममत् स्भार िबशेष कोष ५०००.०

ूकोप ्यबःथापन िबशेष कोष ५०००.०
मानव स्साधन िबशेष कोष ५०००.०
वातावरण िवकास िबशेष कोष ५०००.०
गिरवी िनवारण तथा सा.िवकास िबशेष कोष ५०००.०
मिहला तथा वाल िवकास िबशेष कोष ५०००.०
ःथानीय िवकास िबशेष कोष ५०००.०

२११११ तलब ९०००००.०
कमच्ारी क्याण कोष १०००००.०

२१११२ ःथानीय भ�ा १२५०००.०
२१११९ अ्य भ�ा २५००००.०
२११२१ पोशाक २०००००.०
२२१११ पानी तथा िबजलुी महशलु २५०००.०
२२१११ संचार महशलु ५००००.०





२२१२१ घर भाडा ५००००.०
२२२११ इ्धन २०००००.०
२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार २५००००.०
२२२१३ िवमा खच ् ०.०
२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् ४०००००.०

छपाई खच ् ४०००००.०
अ�माल सामान ३००००.०
क्टे्जे्सी  खच् ९०००००.०
सेवा खच् १०००००.०

२२३१३ पःुतक तथा सामामी खच ् १००००.०
२२३१४ ई्धन अ्य ूयोजन ५००००.०
२२३२१ िनिमत् सावज्िनक स्पितको ममत् स्भार १५००००.०
२२४११ सेवा र परामश ्खच ् १५००००.०
२२४१२ अ्य सेवा शु् क १०००००.०
२२५११ कमच्ारी तािलम १०००००.०
२२५१२ तािलम तथा गो�ी स्ब्धी खच ् २५००००.०
२२५२२ अ्य कायब्म खच ् २५००००.०

मालपोत तथा नापी ्यबःथापन कायब्म ३५००००.०
मिहला िह्सा िव��को चेतनामलुक कायब्म १००००.०
बालबािलका ूो्साहन कायब्म १००००.०
आिथक्�पमा िबप�बग ्खानेपानी कायब्म ५००००.०
सावज्िनक सनुवुाई कायब्म ४००००.०
पवु ्योजना तजुम्ा गो�ी ५००००.०
ईलाकाःतरीय योजना तजुम्ा गो�ी २०००००.०
कृिष कायब्म ३५०००.०
पश ुिवकास कायब्म २००००.०
बाताबरण संरषण कायब्म १०००००.०
िबपत ्यबःथापन कायब्म ५०००.०
सामािजक पिरषण कायब्म १५००००.०
राि�यःतरका चाडपव ्तथा उ्सव कायब्म १०००००.०
राज� बांडफांड गािबसलाई पजुीगत अनदुान ३५००००.०
बे�ज ुफ��ट कायब्म १०००००.०
षमता िवकास कायब्म २०००००.०
काया्लय ्यबःथापन कायब्म ३०००००.०

२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् २०००००.०
२२७११ िविवध खच ् २५००००.०

पिरषद खच् ४०००००.०
२७१११ सामािजक सरुषा अनदुान १०००००.०
२९२२१ भवन िनमा्ण खच ् २०००००.०
२९३११ फिनच्र तथा िफ्चस् १५००००.०
२९५११ मेिशनरी औजार १५००००.०
२९६११ सावज्िनक िनमा्ण खच ् २०००००.०

पूवा्धार िबकास कायब्म २०००००.०
ज्मा :- ९००००००.०





१ िज्ला िवकास सिमित कोष, आ्तिरक ौोत :

िववरण रकम िववरण रकम 

गत वषक्ो िज्मेवारी :- क. स्परुक कोष :

ब�क मौ्दात ०.० कमच्ारी क्याण िबशेष कोष ५०००.०

तहिबल नगद मौ्दात ०.० ममत् स्भार िबशेष कोष ५०००.०

१.१ ःथानीय कर :- ूकोप ्यबःथापन िबशेष कोष ५०००.०

१.१.३ खािनज्य कर २५०००० मानव स्साधन िबशेष कोष ५०००.०

१.१.५ कृिष तथा पशजु्य कर २५००००.० वातावरण िवकास िबशेष कोष ५०००.०

१.१.६ वनज्य कर ५५००००.० गिरवी िनवारण तथा सा.िवकास िबशेष कोष ५०००.०

१.२ सेवा शु् क :- मिहला तथा वाल िवकास िबशेष कोष ५०००.०

१.२.१ भौितक सिुबधा सेवा शु् क २५००००.० ःथानीय िवकास िबशेष कोष ५०००.०

१.३ दःतरु :- २११११ तलब ९०००००.०

१.३.२ िसनेमाहल ःथापना अनमुित दःतरु ०.० कमच्ारी क्याण कोष १०००००.०

१.३.३ िनमा्ण ्य. अनमुित पऽ र नवीकरण दःतु ४००००.० २१११२ ःथानीय भ�ा १२५०००.०

१.३.७ िसफािरस दःतरु १५००००.० २१११९ अ्य भ�ा २५००००.०

१.३.८ अ्य दःतरु १५००००.० २११२१ पोशाक २०००००.०

१.४ िबबीबाट ूा� आय :- २२१११ पानी तथा िबजलुी महशलु २५०००.०

१.४.१ खानीज्य ौोत ६५००००.० २२१११ संचार महशलु ५००००.०

१.४.३ चल अचल स्पित २०००००.० २२१२१ घर भाडा ५००००.०

1.5 द्ड जिरवाना ५०००.० २२२११ इ्धन २०००००.०

१.६ राज� बांडफांडबाट ूा� आय :- २२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार २५००००.०

१.६.१ रिज�ेशन दःतरु ४५०००००.० २२२१३ िवमा खच ् ०.०

१.८ गािबस/नपाबाट  ूा� मालपोत :- १५००००.० २२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् ४०००००.०

१.१० िविवध आय :- छपाई खच ् ४०००००.०

१.१०.२ धरौटी जफत र िफता् ूा� ५०००.० अ�माल सामान ३००००.०

१.१०.३ पेँकी िफता् ५००००.० क्टे्जे्सी  खच् ९०००००.०

१.१०.४ धरौटी ूा� ५००००.० सेवा खच् १०००००.०

१.१०.५ अ्य आय :- २२३१३ पःुतक तथा सामामी खच ् १००००.०

गािबस सडक सभ�षण शु् क २९००००.० २२३१४ ई्धन अ्य ूयोजन ५००००.०

्यािबन तारजाली आपूित ् २२००००.० २२३२१ िनिमत् सावज्िनक स्पितको ममत् स्भार १५००००.०

अ्य आय ३०००००.० २२४११ सेवा र परामश ्खच ् १५००००.०

क्टेनजे्सी आ्दािन ९४००००.० २२४१२ अ्य सेवा शु् क १०००००.०

२२५११ कमच्ारी तािलम १०००००.०

२२५१२ तािलम तथा गो�ी स्ब्धी खच ् २५००००.०

२२५२२ अ्य कायब्म खच ् २५००००.०

मालपोत तथा नापी ्यबःथापन कायब्म ३५००००.०

मिहला िह्सा िव��को चेतनामलुक कायब्म १००००.०

बालबािलका ूो्साहन कायब्म १००००.०

आ.व. २०७३/२०७४ को ूःतािवत आय  
संकेत नं. संकेत नं.

आ.व. २०७३/२०७४ को ूःतािवत ्यय

यस िज्ला िवकास सिमितको आ्तिरक ौोत तफ् चाल ुआिथक् २०७२/२०७३ को संशोिधत अनमुान र आगामी आिथक् वषक्ो
लािग ूःतािवत बजेट िन्नानसुार बांडफांड गिरएको छ :-





िववरण रकम िववरण रकम 

आ.व. २०७३/२०७४ को ूःतािवत आय  
संकेत नं. संकेत नं.

आ.व. २०७३/२०७४ को ूःतािवत ्यय

आिथक्�पमा िबप�बग ्खानेपानी कायब्म ५००००.०

सावज्िनक सनुवुाई कायब्म ४००००.०

पवु ्योजना तजुम्ा गो�ी ५००००.०

ईलाकाःतरीय योजना तजुम्ा गो�ी २०००००.०

कृिष कायब्म ३५०००.०

पश ुिवकास कायब्म २००००.०

बाताबरण संरषण कायब्म १०००००.०

िबपत ्यबःथापन कायब्म ५०००.०

सामािजक पिरषण कायब्म १५००००.०

राि�यःतरका चाडपव ्तथा उ्सव कायब्म १०००००.०

राज� बांडफांड गािबसलाई पजुीगत अनदुान ३५००००.०

बे�ज ुफ��ट कायब्म १०००००.०

षमता िवकास कायब्म २०००००.०

काया्लय ्यबःथापन कायब्म ३०००००.०

२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् २०००००.०

२२७११ िविवध खच ् २५००००.०

पिरषद खच् ४०००००.०

२७१११ सामािजक सरुषा अनदुान १०००००.०

२९२२१ भवन िनमा्ण खच ् २०००००.०

२९३११ फिनच्र तथा िफ्चस् १५००००.०

२९५११ मेिशनरी औजार १५००००.०

२९६११ सावज्िनक िनमा्ण खच ् २०००००.०

पूवा्धार िबकास कायब्म २०००००.०

ज्मा :- ९००००००.० ज्मा :- ९००००००.०





िनणय् नं. 24 :-

आ.व. 

०७१/७२ को 

ःवीकृत दररेट

आ.व. 
०७२/७३ 
को संशोिधत 

दररेट

आ.व. 
०७३/७४ 
को ूःतािवत 

दररेट
१ आ्तिरक आय :-

१.१ ःथानीय कर :-

१.१.१ पूवा्धार उपयोग कर :

क. सवारी साधन पटके कर :

१ िनजी तथा भाडाका बस/शक ूित पटक २५.० २५.० २५.०

२ िमनी बस, िमनी शक र �ा्टर ूित पटक १५.० १५.० १५.०

३ िनजी तथा भाडाका कार-िजप ूित पटक १०.० १०.० १०.०

४ मोटरसाइकल ूित पटक ५.० ५.० ५.०

५ हेभी इि्वपमे्ट ूित पटक १००.० १००.० १००.०

१.१.३ खािनज्य कर (खानीबाट उ्खनन हनेु ढु�ाज्यबःतमुा लगाइने) :

१ खानीज्य पदाथ ्(िनजी ज्गामा उ्पािदत समेत) ूित ्य.ुिफट २.०० २.०० २.००

१.1.5 कृिष तथा पशजु्य कर :

क. पशजु्य (िज्ला िनकाशी कर)

१. बोका/खसी/भेडा/सुँगरु ूित गोटा २०.० २०.० २०.०

२. गाई/ गो�/राँगा/भैसी   ूित गोटा ५०.० ५०.० ५०.०

ख. कृिषज्य (िज्ला िनकाशी कर)

१ अलैची ूित के.िज. ४.०० १०.० १०.०

२ सु् तला ूित ि्व्टल २०.०० २०.०० २०.००

३ अि्लसो ूित के.िज. ०.५० ०.५० ०.५०

४ गु् ची ्याउ ूित के.िज. १००.०० १००.०० १००.००

१.१.६ वन ज्य कर  :

क. जडी बटुी, क्चा पदाथ ्:

१ लोता ूित के.िज. १.० १.० १.०

२ खोटो ूित के.िज. २.० २.० २.०

३ मछीनो ूित के.िज. ०.५ ०.५ ०.५

४ तेजपात ूित के.िज. १.० १.० १.०

गत आ.व. २०७१/७२ को ःवीकृत, आ.व. २०७२/२०७३ को संशोिधत र आ. व. २०७३/०७४ को  लािग ूःतािवत
िज्ला िवकास सिमित, खोटांङबाट संकलन गिरने कर, दःतरु तथा सेवा शु् कह�को  िज्लाःतरीय राज� परामश ्सिमितको
िमित २०७२/११/१९ गतेको बैठकबाट  िसफािरस भै आए बमोिजम देहायको  दर रेट ःवीकृत गन� िनणय् गिरयो /

िस.नं. िववरण इकाई 

दर  �.

कैिफयत 





आ.व. 

०७१/७२ को 

ःवीकृत दररेट

आ.व. 
०७२/७३ 
को संशोिधत 

दररेट

आ.व. 
०७३/७४ 
को ूःतािवत 

दररेट

िस.नं. िववरण इकाई 

दर  �.

कैिफयत 

५ िचराइतो ूित के.िज. २.० २.० २.०

६ अग�ली ूित के.िज. १.० १.० १.०

७ अ्लो ूित के.िज. १.० १.० १.०

८ नागबेली ूित के.िज. १.० १.० १.०

९ पाखनबेद ूित के.िज. १.० १.० १.०

१० बोझो ूित के.िज. १.० १.० १.०

११ मिजठो लहरा ूित के.िज. १.० १.० १.०

१२ लौठ स्ला ूित के.िज. ५.० ५.० ५.०

१३ कुिरलोको जरा ूित के.िज. १.० १.० १.०

१४ खयर ्य.ुिफट/के.जी. १०.० १०.० १०.०
१५ हर�, बर�,अमला,जेठी मध,ुिटमरु,हाडजरा, हंगचरु,्याउ ूित के. िज. १.० १.० १.०

१६ िरठा, साततले,वनमाला ूित के. िज. २.० २.० २.०

१७ मछीनोको तेल ूित िल. ५.० ५.० ५.०

ख. अ्य काठ िनकाशी :

१ उि�स ूित ्य.ुिफट १०.० १०.० १०.०

२ कटुस (पा्ले/ढा्ने) ूित ्य.ुिफट १५.० १५.० १५.०

३ िचलाउने ूित ्य.ुिफट १०.० १०.० १०.०

४ स्ला ूित ्य.ुिफट १५.० १५.० १५.०

५ साल ूित ्य.ुिफट ४०.० ४०.० ४०.०

६ बाँस ूित गोटा ०.५० ०.५० ०.५०

ग. वन ज्य ौोतमा आधािरत उदधोगबाट उ्पािदत बःतहु�को िनकाशी :

१ नेपाली कागज ूित कोरी १०.० १०.० १०.०

घ. हाड,िसङ,छाला,खरु िज्ला िनकाशी कर :-

१ काँचो छाला ूित गोटा १०.० १०.० १०.०

१.२ सेवा शु् क :-

१.२.१ भौितक सिुबधा सेवा शु् क :

क. िजिवस हल भाडा :

१ सिमषालय हल ूित िदन १५००.० १५००.० १५००.०

२ तािलम हल ूित िदन ४०००.० ४०००.० ४०००.०

३ म्टी मेिडया ूोजे्टर ूित िदन ०.० १०००.० १०००.०





आ.व. 

०७१/७२ को 

ःवीकृत दररेट

आ.व. 
०७२/७३ 
को संशोिधत 

दररेट

आ.व. 
०७३/७४ 
को ूःतािवत 

दररेट

िस.नं. िववरण इकाई 

दर  �.

कैिफयत 

१.३ दःतरु :-
१.३.२ िसनेमा हल ःथापना अनमुित दःतरु ूित अनमुित ०.० २००००.० २००००.०
१.३.३ िनमा्ण ्यबसायी अनमुित पऽ र नवीकरण दःतरु ूित सःथा तोिकए बमोिजम तोिकए बमोिजम तोिकए बमोिजम 

१.३.५ पानीघाट,जलिबहार तथा माछा मान� अनमुित दःतरु :
क. ढु�ाबाट तिरताराउ गराउने :-
१ िर�ो मािनस ूित ्यित ०.० २०.० २५.०
२ बोका/खसी/भेडा/सुँगरु/कुकुर र ५ के.िज. भ्दा मािथक ूित गोटा ०.० १०.० १०.०
३ गाई/ गो�/राँगा/भैसी/घोडा ूित गोटा ०.० १५.० २०.०

१.३.६ खािन दता् तथा निबकरण दःतरु ूित सःथा ३०००.० ३०००.० ३०००.०
१.३.७ िसफािरस दःतरु :

१ िवदेश जाने ूयोजनाथ ्क्सलुर ूमािणत  ूित पाना १००.० १००.० १००.०
२ खाता संचालन लगायत िसफािरस ूित िसफािरस २००.० २००.० २००.०
३ कोष ूमािणत िसफािरस ूित िसफािरस ५०.० ५०.० ५०.०

४ संःथा दता् िसफारीस ूित संःथा १०००.० १०००.० १०००.०
५ अ्य साधारण िसफािरस ूित िसफािरस १००.० १००.० १००.०
६ संःथा नवीकरण िसफािरस (कारोबारको आधारमा) :

�. १ लाख स्म वािषक् ३००.० ३००.० ३००.०
�. १ लाख १ �पैया देिख ५ लाखस्म वािषक् ५००.० ५००.० ५००.०
�. ५ लाख १ �पैया देिख १० लाखस्म वािषक् १०००.० १०००.० १०००.०
�. १० लाख १ �पैया देिख १५ लाखस्म वािषक् २०००.० २०००.० २०००.०
�. १५ लाख १ �पैया देिख २० लाखस्म वािषक् ४०००.० ४०००.० ४०००.०
�. २० लाख १ �पैया देिख ५० लाखस्म वािषक् ८०००.० ८०००.० ८०००.०
�. ५० लाख १ �पैया देिख मािथ वािषक् १५०००.० १५०००.० १५०००.०

७ सिुचकृत दःतरु ूित सःथा ७००.० ८००.० ८००.०
१.४ िबबीबाट ूा� आय :

१.४.१
१ जयरामघाट ्य.ु िफट २.० २.० २.०
२ रववुाघाट ्य.ु िफट २.० २.० २.०
३ रावाखोला ्य.ु िफट २.० २.० २.०

४ राईघाट ्य.ु िफट २.० २.० २.०
५ बगरे भ््यांग ्य.ु िफट २.० २.० २.०
६ रे्मीटार ्य.ु िफट २.० २.० २.०
७ अ्य स्भािवत षेऽ ्य.ु िफट २.० २.० २.०

१.४.३ चल अचल स्पि� :
१ िनमा्ण ्यबसायी अनमुित पऽ र नवीकरण फारम िवबी ूित फारम ५००.० ५००.० ५००.०
२ मालपोत रिज�ेशन फारम िवबी ूित फारम २०.० २०.० २०.०

खानीज्य ौोत ( नदीनालाका ढु�ा,वालवुा,िग�ी,माभेल िबिब तथा 
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सगरमाथा आरोहणका बममा नेपाल सरकारले लगाएको शु् क बापतको रोय्टी रकम सगरमाथा अंचलको यस खोटाङ
िज्लालाई हाल स्म पिन ूा� नभएको हुँदा िनयमानसुार रोय्टी रकम उपल्ध गराई िदन ुहनु नेपाल सरकार, संःकृित,
पयट्न तथा नागिरक उ�यन म्ऽालयमा अनरुोध गन� िनणय् गिरयो /

ि ् ् ी ि ् ् ि ि ि ि ो े

िस.नं. िववरण कैिफयत 
क िडजाइंन भएका नयाँ झोल�ेपलह� :

यस चाल ुआिथक् बषम्ा वा आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ मा  िज्ला िबकास सिमित, खोटा�मा थप बजेट वा
अ्य कुनै ौोत तथा  िवकास साझेदारबाट बजेट  ूा� हनु आएमा  ूािबिधकबाट स्भा्यता अ्ययन भै  सभ�षण, सईङ
िडजाइन स्प� भएका िन्नानसुारका योजना एवं कायब्मह� आवँयकता तथा ूाथिमकताका आधारमा बमश: संचालन
गद� जाने िनणय् गिरयो  /

क. िडजाइन भएका नया झोल�ुपलुह� :-
१ चेख�खोला झोपू सुंङदेल
२ बवुाखोला झोपू वोपङु-९
३ लोचाखोला झोपू हौचरु-९
ख. िडजाइंन भएका नयाँ खानेपानी योजना 
१ पाथेका भजु ुंग खोला खानेपानी योजना 
२ रत्छा-३ खानेपानी योजना 
३ ्यािमरे-२ ढेडखुोप खानेपानी योजना 
४ ्यािमरे-१ ताङमाद ुमहुान खानेपानी योजना 
५ खाम्-७ ढंुगेधारा खानेपानी योजना 
६ वो्पा खानेपानी योजना, बतासे-१  
७ बाहनीडाँडा ल्पटेखोला खानेपानी योजना हु ट
८ अख�ले-९ डडेु ्यरुीटार खानेपानी योजना 
९ पौवासेरा नारीमाखोला महुान खानेपानी योजना 

१० मलेवा छागा खानेपानी योजना फेदी-२ 
११ लािमडाँडा िचउरीबास खानेपानी योजना 
ग. सडक योजनाह� :
१ प्चेदोबाटो लवाचौर जगद्बा मािव िखिर बइपा ७ मािमण सडक ःतरो�ित१ प्चदोबाटो-लवुाचौर-जगद्बा मािव िखिर बइुपा-७ मािमण सडक ःतरो�ित 
२ खोटाङबजार-िचसापानी  सडक ःतरो�ित 
३ रसवुाघाट-कालापानी-खोटाङबजार सडक िनमा्ण तथा िबःतार 
४ िबजलेु-लामीडाँडा सडक ममत् स्भार तथा ःतरो�ित 
% d+un6f/ –%, ;fpg]kfgL–dxfb]ja]+;L – b"wsf];L– cf]vn9'+uf hf]8\g] ;8s

3 cGo of]hgfx?
! d+un6f/–;+snf–df+snfb]jL dlGb/ lgdf{0f

@ ;lxb s0f{axfb'/ a:g]t zflns lgdf{0f, d+un6f/

# d+un6f/ :jf:Yorf}sL :t/f]Gglt tyf ejg lgdf{0f
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आगामी आिथक् वष् २०७३/२०७४ मा िज्ला िबकास सिमित खोटा�बाट िन्न कायब्मबाट देहायका योजनाह�आगामी आिथक वष २०७३/२०७४ मा  िज्ला िबकास सिमित, खोटा�बाट िन्न कायबमबाट दहायका योजनाह�
ूािबिधकबाट स्भा्यता अ्ययन गिर सभ�षण, सईङ िडजाइन गन� िनणय् गिरयो  /





िस.नं. िववरण कैिफयत 
क. खानेपानी स्भा्यता अ्ययन, सभ�षण, सईङ, िडजाइन :-
१ तालखक् खानेपानी योजना, िदतेल न.पा. ६
२ अलैचेखोला खानेपानी योजना, बाहनुीडाँडा-१ 
३ बैशाखे खानेपानी योजना, सलुंग, फेदी १
४ िदतङुखोला खानेपानी योजना, सावाकटहरे-५,७,८,९ ु
५ ्यासीटोल खानेपानी योजना, बइुपा-१ र ३
६ मािझगाउँ खानेपानी योजना, िल्कीरा्चे
७ भहैरे खानेपानी योजना, खात्् छा  
८ गैरीबारी खानेपानी योजना, डुॆ धेारापानी-१ 
९ बनपालाखो्सी खानेपानी योजना (या्खा-६) टे्मा-९ 

१० रिमते खानेपानी योजना िचउरीडाँडा-४१० रिमत खानपानी योजना, िचउरीडाडा ४
११ खोटा�बजार बगैचाधारा खानेपानी ौोत संरषण 
१२ गेरािसंग खानेपानी योजना, बाहनुीडाँडा-८
ख. झोल�ुेपलु स्भा्यता अ्ययन
१ सावाकटहरे-४-बडकािदयाले-२ नौलाफेदी झोल�ुेपलु 
२ वालमखोला वा्लखुा १ र ३ झोल�ुेपलु 
३ टवाखोला झोल�ेपल इ्िेिन पोखरी र स िछतापोखरी३ टुवाखोला झोल�ुपलु इ्ििन पोखरी र स.िछतापोखरी
४ िस्लेखोला झोल�ुेपलु, जले�री-४ र ५  
५ बडखेरया खोला सु् दे स्द झोल�ुेपलु  फेदी-७
ग. झोल�ुेपलु िबःततृ सभ�षण िडजाइन
१ सङुखोला झोल�ुेपलु, िद्सङु ३ र ८
२ िलदीङखोला झोल�ुेपलु राखा-९ बाकाचोल-२ 

े ो ो ी ो े े ी े ी३ मेकुखोला हो्ली झोल�ुेपलु, महे�री-२-जले�री-४  
४ ओभखेोला झोल�ुेपलु (ठो्नेखोला फेदी-३ र नव्योित फेदी-४ फाकु), फेदी-३,४ 
५ भालखुोप-िपिपङडाँडा झोल�ुेपलु, फेदी-६ 
६ पौवासेरा-९ �वाखोला झोल�ुेपलु, देिबःथान-४
७ िध्लङुखोला झोल�ुेपलु िछतापोखरी-६ र ८
८ राजापानी-५-िबजयखक् झोल�ुेपलु 
९ छोर्ब-ु८ र डाँडागाउँ-९ झोल�ुेपलु 

१० बवुाखोला झोल�ुेपलु, बोपूङ-९ 
११ खात्् छा-८ र १ जो्ने तापखोला झोल�ुेपलु 
१२ ड्लेखोला झोल�ुेपलु  नु् थला-३ र बइुपा-३
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आगामी आिथक् वष् २०७३/२०७४ मा िज्ला िबकास सिमित, खोटा� अ्तगत् साना िसंचाई कायब्म, SIP बाट यस

िस.नं. िववरण कैिफयत 
क. साना िसंचाई योजनाह�को िबःततृ सभ�षण िडजाइन

१ छागेखोला म्दने खोला िसंचाई योजना, मंगलटार ६
२ े ि े ौ ो ् ् १

आगामी आिथक वष २ ३/२ ४ मा  िज ला िबकास सिमित, खोटा� अ तगत साना िसचाई कायबम, SIP बाट यस
िज्लाका िन्न साना िसंचाई योजनाह� ूािबिधकबाट स्भा्यता अ्ययन गिर िबःततृ  सभ�षण, सईङ िडजाइन गन� िनणय्
गिरयो /

२ छेकुिस्ले चौतारा कुलो ममत्, खाम् १
३ महािभर िसचाई कुलो योजना, सावकटहरे
४ िदतङुखोला िसचाई कुलो योजना, सावाकटहरे





५ दु् छाखोला रातपहरा िसचाई योजना, सावाकटहरे ८
६ आकाशेकुलो  िसचाई योजना, सावाकटहरे ३, ४
७ दु् छाखोला गोगने िसचाइै योजना, वडकािदयाले १
८ दु् छाखोला अधेरी दोभान कुलो योजना, वडकािदयाले
९ टुवाखोला लामीवगर िसचाई योजना, वतासे ४, ५

१० कागथान कुलो िसचाई योजना, डाडागाउु
११ िहदखुोला कुलो योजना,  जालपा
१२ ल्जखुोला  जालपा ९ िसंचाई कुलो योजना, जालपा
१३ िढकुरे दोभान खालीखोला िसचाई योजना, टे्मा ८
१४ िध्लीङ िसचाई आयोजना, टे्मा ४,७,९,६,५र ३
१५ टुकुरेखोला भंमे दोभान िसचाई कुलो योजना, या्खा ९,५,८
१६ खात� चोरखौरे कलो ममत् योजना, नेपा् ९१६ खात चोरखौर कुलो ममत योजना, नपा ९
१७ डडेुसेरा कुलो िनमा्ण योजना, िचउरीडाडा १
१८ िनमल्ीडाँडा िसंचाई योजना, िनमल्ीडाडा
१९ भालखुोप कुलो पनु:िनमा्ण योजना, ्यानडाँडा १,७ र ३
२० भालखुोला महुान गिर बसेकाखोलास्म िदतेलबारी आउने कुलो जो्ने नयाँ 
२१ चािलसेखोला महुान परुाना गाउँ िसंचाई, िदतेल-१, २
२२ ओभखेोला र उजेलीखोला दोभान पचासे िबरौटा हराबोटे मलबाटोस्म िसंचाई२२ ओभखोला र उजलीखोला दोभान पचास िबरौटा हराबोट मलुबाटोस्म िसचाई, 
२३ भालखुोला, िस्लेखोला बैतलमान  कुलो, िदतेल १५
२४ शेराखोला महुान सातघरे कटुवा हदैु सा्बोटे िसंचाई कुलो ्यबःथापन, िदतेल-१५
२५ स�खोला हद्वा खोला साॆाथङु िसचाई, िदतेल ८
२६ िक्बखुोला िसंचाई कुलो िनमा्ण, सु् तले २ र १
२७ िलखवा ल्दवुाली द्खखुोला नहर िनमा्ण, िवजयखक्
२ ि ो ि ं ई ो ि ो ी२८ िद्ल�ुखोला िसंचाई योजना, िलकुवापोखरीÑ९
२९ िचसापानी काॅ ेखोला िसंचाई योजना, िचसापानी २,५,६
३० चनौटे खोला महुान भै िस्ले बेसी िसंचाई कुलो, डुॆ धेारापानी १
३१ ढाडेखोला सातमरेु िसंचाई योजना, ्यानडाँडा १,५
३२ राजकुलो पनुः िनमा्ण योजना, ्यानडाडा ८
३३ तीनधारे भसुु् डा िसंचाई योजना, पाथेका २
३४ मलुखोला िसचाई योजना, बाहनुी डाँडा ५
३५ खा्दङुखोला िसंचाई योजना, बाहनुी डाँडा ८
३६ वाङखोला िचउरीबोटे िसंचाई योजना, ऐसेलखुक् ७
३७ अ्जसे महुान िसंचाई योजना, ऐसेंलखुक् ६,७ र ८
३८ कालमुाटे िसंचाई योजना, लामीडाँडा ३
३९ िहउदे िसंचाई योजना, साउनेचौर ७
४० छोछापरु महाुन िसचाई योजना, िचिूङ
४१ �म�मा खोला  महुान िसंचाई योजना, काहलेु १,२,३
४२ िदखवुा खोला नारमे दोभान कुलो िसंचाई योजना, बाॆाङ १,२,५
४३ क्लेरी खोला िसंचाई योजना, खापा्
४४ �ाङखोला महुान हदैु रातेटार कुलो िनमा्ण, मा्पा ९
४५ वढुीखोला मारे िसंचाई योजना, ननुथला !ु ई , ु
४६ लैकुखोला त्लो महुान िसंचाई योजना, अख�ले
४७ हािडखोला अमाखे कुलो िनमा्ण, िलि्करा्चे





४८ देिवखोला िसचाई योजना, वा्लखुा
४९ ितनतले िभरमनुी िसचाई योजना, वा्लखुा
५० स्लेखोला महुान गरी िसंचाई कुलो िनमा्ण, ्यािमरे
५१ छाँगाफार महुान गरी िसंचाई कुलो िनमा्ण, ्यािमरे
५२ िनितके दोभान कुलो िसचाई योजना, रत्छा ३
५३ हरमा राईखेत िसचाईकुलो िनमा्ण योजना, रत्छाु
५४ अधेरीखोला िसिकमटार िसंचाई योजना, देवीःथानÑ८
५५ बतासे िसचाई योजना, वतासे ८
५६ कुिहरे छाँया िसंचाई योजना, फेदी
५७ ल्से महुान िसंचाई योजना, िचउरीडाँडा ८
५८ िमलकुलो िसंचाई योजना, िचूीङ २,३,४ 
५९ नागढंगा िसंचाई योजना, ्याःमीटार ७५९ नागढुगा िसचाई योजना, याःमीटार 
६० द्कुखोला दबेुखेत िसंचाई योजना, बइुपा-३,१ 
६१ वालवुा वेशी िसचाइ् योजना, िद्सङु २

िनणय् नं. २9 :-
यस चाल ु आिथक् वष ्२०७२/२०७३ मा साना िसंचाई कायब्म, SIP बाट स्प� हनु ्नसकेका िसंचाई योजना लाई
बमागत�पमा संचालन गिर  आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ मा ूःतािवत िविनयोिजत बजेटबाट स्प� गन ् िज्ला

िनणय् नं. 30 :-

िनणय् नं ३1

ूािविधक काया्लय, खोटा�लाई  अनमुित ूदान गन� िनणय् गिरयो /

यस िज्लाको िचउरीडाँडा गािबस-२ िनवासी ौी �पक बढुाथोकीको  मटुुको श्यिबया गनक्ो लािग िज्ला िबकास
सिमित कोष, आ्तिरक ौोततफ्को आिथक्�पमा िबप� बग ्लिषत कायब्मबाट िमित २०७२/११/४ मा  उपचाराथ्
सहयोग िदएको �. १०,०००/- अनमुोदन गन� िनणय्  गिरयो /
िनणय नं. ३1 :-
SBLL कायब्मबाट गत आिथक् वष ्२०७०/२०७१ को ःवीकृत PFM मा िदतेल-पाथेका-फेदी सडक ःट्चर िनमा्ण
कायक्ो लािग �. १५,००,०००/- िविनयोजन भएकोमा सो सडकको आिथक् वष ्२०६९/२०७० को ःट्चरको काय्
स्प� भै नसकेको र  उत सडकको केिह ख्डमा LRIP बाट समेत ममत् काय ्भै रहेको हदुा  ःवीकृत  PFM मा
भएको माि�म मानेभ््यांग सामदुाियक भवन िनमा्ण काय ्बमागत�पमा गन� उ�ेँयले बजेट िबिनयोजन भएकोमा हाल
बजेट अभावका कारणले भवन िनमा्ण काय् अधरो रहन जाने हदा सो सडकको िविनयोिजत रकम � १५ ०० ०००/

िनणय् नं. ३2 :-

बजट  अभावका कारणल भवन िनमाण काय अधरुो रहन जान हदुा  सो सडकको िविनयोिजत रकम �. १५,००,०००/-
थप गिर सामदुाियक भवन िनमा्ण काय ्यसै चाल ुआिथक् वष ्२०७२/२०७३ मा स्प� गन ्सो बजेट संशोधनको लािग
ःवीस िबकास सहयोग, SDC लाई अनरुोध गन� िनणय् गिरयो /

िमित २०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको भकू्पका कारण यस िज्लामा षित पगुेका सरकारी भवन तथा गाउँ िवकास

िनणय् नं. ३3 :-

ए ू ु
सिमितका भवनह�  िज्ला दैवी ूकोप उ�ार सिमितको िसफािरसमा  र �्दका बममा षित भै पनु: िनमा्ण  हनु बाँिक
रहेका  यस िज्लाका सरकारी भवन तथा गाउँ िवकास सिमितको भवनह�को भौितक संरचनाह� पनु: िनमा्ण गिर िदन
स्बि्धत िनकायमा िसफािरस साथ अनरुोध गन� िनणय् गिरयो /

यस िज्लाको म्य पहाडी लोकमागम्ा पन� जयरामघाट दधकोशी निदमा सडक िवभागले सडक पल िनमा्ण काय् गन्यस िज्लाको म य पहाडी लोकमागमा पन जयरामघाट दधुकोशी निदमा सडक िवभागल  सडक पलु िनमाण काय गन
िनमा्ण क्पनीलाई िदएको बष� भै स्दा समेत पलुको िनमा्ण कायम्ा िढलाई भएकोले यथािसय पलु िनमा्ण काय ्स्प�
गराउन सडक िवभागमा लेिख पठाउने िनणय् गिरयो /





िनणय् नं. ३4 :-

उदयपरु जो्ने मौरे-फो्सीङटार सडक अ्तगत् सनुकोशी नदीमा िहउदको समयमा सडक िवभागबाट अःथाई बेिलिॄज
लगाई यातायात आवत जावत गन� गिरएकोमा बषा्दको समयमा सनुकोशी नदीमा सडक पलु नभएको कारण  यस िज्लाको
सवस्ाधारणलाई िज्ला िभऽ आवत जावत गन ्िनकै किठनाइ र दखुका साथ याऽा गन ्बा्यता रहेको िब्�मान अवःथामा
उत नदीमा यथािसय सडकपल िनमा्ण गिरिदन अनरोध गन� िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ३5 :-

िनणय् नं. ३6 :-

यस िज्ला िबकास सिमित अ्तगत्   गत वष ्िनमा्ण स्प� भएको मौरे-फो्सीङटार ४८.३९ िक.िम. सडकलाई
यथािसय कालोपऽे (Black Top) गिर िदन िसफािरस साथ सडक िवभागलाई  अनरुोध गन� िनणय् गिरयो /

 उत नदीमा यथािसय सडकपलु िनमाण गिरिदन अनरुोध गन िनणय गिरयो /

 १. िचसापानी गािबस    २. वोपङु गािबस        ३. देिबःथान गािबस       ४. मौवाबोटे गािबस             ५. 
पौवासेरा गािबस    ६. फा्टाङ गािबस    ७. साउनेचौर गािबस    ८. बाराहापोखरी गािबस

सबल कायब्म, सेभ द िच्सेनले साझेदार सःथासंगको सहकायम्ा यस िज्लाको िवप� समदुायको समु् थान गिर
उनीह�को जीवनमा सकरा्मक पिरवतन् ्याउने उ�ेँयका साथ  िन्न गाउँ िवकास सिमितह� छनौट भै कायब्म
संचालन भइ रहेको हुँदा अनमुोदन गन� िनणय् गिरयो /

ि ्

९. िल्कीरा्चे गािबस   १०. बतासे गािबस     ११. राजापानी गािबस   १२. िधतङु गािबस               १३. 
दिुछ्म गािबस     !४. ्यािःमटार गािबस   १५. िडकुवा गािबस    १६. बाहनुीडाँडा गािबस

१७. बडहरे गािबस     १८. फेदी गािबस       १९. खात्् छा गािबस    २०. सङुदेल गािबस

२१. बाि्सला गािबस    २२. पाथेका गािबस    २३. वाःपानी गािबस

िनणय् नं. ३7 :-

यस िज्लाका ७२ गाउँ िवकास सिमितह�लाई Internet संजालमा जोडी यस िज्ला िबकास सिमित संग Linkage गराई
गाउँ िवकास सिमितबाट ूबाह हनेु सावज्िनक सेवा सिुबधा लाई सवस्ाधारण जनताको पहुँचमा परुयाउने उ�ेँयको लािग
Internet सेवा जडान गिर सःथागत षमता िवकास गन ्स्बि्धत गाउँ िवकास सिमित, िज्ला िवकास सिमित र िवकास
साझेदारको संयतु सहयोगमा  Internet Linkage गराउने र  िज्ला िबकास सिमितमा हाल भै रहेको Internet को षमता

िनणय् नं. ३8 :-

ु
विृ� गन ्आवँयक पन� बजेटको ःथानीय िबकास िबशेष कोषबाट ्यबःथा गिर सेवा ूबाहलाई चःुत र द�ुःत बनाउने
िनणय् गिरयो /

यस िज्ला िबकास सिमित र िज्ला ूािबिधक काया्लय भवन र� रोकन तथा सिमषालय भबन जाने बाटोको  ममत् गिर
सेवामाही मैऽी बनाउनको लािग र यस काया्लयको गाडी ममत् गन् अ्य िशषक्मा बजेट नभएको हदा यस िज िब स कोसवामाही मऽी बनाउनको लािग र यस कायालयको गाडी ममत गन अ्य िशषकमा बजट नभएको हदुा यस िज. िब.स. को
मौजदुा ममत् स्भार िबशेष कोषमा रहेको बजेटबाट स्भव भएमा यसै चाल ुआिथक् बष ्२०७२/२०७३ र काया््वयन
गन ्बाँकी रहेमा आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ मा सो कायह्� गन� गिर  भवन ममत्, र� रोकन गन ्तथा
सेवामाही मैऽी बनाउन तथा लोडसेिडङका कारणले काया्लयमा जिडत पावर ्याकअपले बषा्दको समयमा घाम नला्ने भइ
िब�ुत अब�� हनु गइ सेवामाहीको काय ्र काया्लयको अ्य दैिनक कायम्ा समेत असर पन ्जाने  भएकोले
िन्नानसारको बजेट िबिनयोजन गिर काया््वयन गन् िज्ला ूािबिधक काया्लयलाई िनद�शन िदने िनणय् गिरयो /िन्नानसुारको  बजट िबिनयोजन गिर काया्वयन गन  िज्ला ूािबिधक कायालयलाई िनदशन िदन िनणय गिरयो /





िस.नं. िववरण बजेट 
१ िज्ला िबकास सिमित भबन तथा िज्ला ूािबिधक काया्लय भवन र� ५०००००.०

२ िज्ला िबकास सिमित भबन तथा िज्ला ूािबिधक काया्लय भवन बर्डा ७०००००.०

३ सिमषालय भवन जाने बाटोको वाल िनमा्ण ५०००००.०

४ ्या्ड बुजर गाडी ममत् ८०००००.०ु

५ जेनेरेटर १०/१५ के.भी.ए षमता भएको िडजेल जेनेरेटर ५०००००.०

िनणय् नं. ३9 :-

िज्ला िबकास सिमितको काया्लयको िमित २०७२/९/३ को िनणय्ले २२ औ ंिज्ला पिरषदबाट ःवीकृत भै चालु
आिथक् वष ्२०७२/२०७३ मा संशोधन गिर आगामी २३ औ ंिज्ला पिरषदबाट अनमुोदन गन� गिर िज्ला िवकास
सिमित अनदान र ःथानीय यातायात पवा्धार षेऽगत कायब्मबाट िबिनयोिजत स्परक कोष तथा िज्ला िबकास सिमित

िस.नं. िववरण शा्सफर गिरएको  रकम

क. स्पूरक कोष : (िजिवस अनदुानबाट)

1 ममत् स्भार िवशेष कोष ५००००० ०

सिमित अनदुान र ःथानीय यातायात पूवाधार षऽगत कायबमबाट  िबिनयोिजत स्परुक कोष तथा िज्ला िबकास सिमित
आ्तिरक कोषबाट ग-५ समहुमा िविनयोिजत बजेट रकम देहाय बमोिजम शा्सफर गिरएको िनणय् अनमुोदन गिरयो /

1 ममत स भार िवशष कोष ५०००००.०

2 मािमण सडक ममत् स्भार कोष ५०००००.०

3 िज्ला उजा् िवकास कोष ४०००००.०

4 झोल�ुे पलु िनमा्ण कोष २०००००.०

5 सडक बोड ्सडक ममत् स्भार कोष १५००००.०

् ी ो6 कमच्ारी क्याण कोष ४०००००.०

7 लघ ुजलिब�ुत स्परुक कोष १०००००.०

८ िबपत ्यबःथापन कायब्म २४४०००.०

ज्मा :- २४९४०००.०

ख. स्पूरक कोष : ग-५ समहुको िवशेष कोष  (आ्तिरक कोषबाट)

1 कमच्ारी क्याण िवशेष कोष ५०००.०

2 ममत् स्भार िवशेष कोष ५०००.०

3 ूकोप ्यबःथापन िबशेष कोष ५०००.०

4 मानव संशाधन िबशेष कोष ५०००.०

5 वातावरण िवकास िबशेष कोष ५००० ०5 वातावरण िवकास िबशष कोष ५०००.०

6 गिरबी िनवारण तथा सामािजक िवकास िबशेष कोष ५०००.०

7 मिहला तथा बाल िवकास िबशेष कोष ५०००.०

८ ःथानीय िवकास िबशेष कोष ५०००.०

ज्मा :- ४००००.०

ग. स्पूरक कोष : (ःथानीय यातायात पूवा्धार षेऽगत कायब्मबाट)

1 सडक ममत् स्भार  कोष ६७२०००.०





िनणय् नं. 40 :-
िज्ला िबकास सिमितको काया्लयको िमित २०७२/८/२१ र २०७२/९/३० को  िनणय्ले  चाल ुआिथक् वष्
२०७२/२०७३ मा िन्न बजेट उप-िशषक्ह�बाट बजेट तथा कायब्म संशोधन गिर �. ३ लाख भ्दा मिुनका
कायब्म संचालन गन ्ःथानीय िनकाय ौोत पिरचालन तथा ्यबःथापन काय ्िबिध, २०६९ को पिर्छेद-१२ को बुंदा-
६०(२) अनसार गाउँ िवकास सिमितलाई आय मलक तथा सावज्िनक शौचालय ्यबःथापन एवम सरसफाई स्ब्धी

िस.नं. गािबस अनदुान रकम
क. मािमण खानेपानी तथा सरसफाई कायब्म, ३६५८०४३ 

१ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, नु् थला १०००००.०
ँ ि ि ि ो ् � े

६०(२) अनसुार गाउ  िवकास सिमितलाई आय मलुक तथा  सावजिनक शौचालय ्यबःथापन एवम ्सरसफाई स्ब्धी
जनचेतना अिभविृ� कायब्म संचालन गन ् िदएको अनदुान अनमुोदन  गिरयो /

२ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, अख�ले ३५०००.०
३ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, खात्् छा ३५०००.०
४ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, खोटाङ ३५०००.०
५ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, िचउरीडाँडा ३५०००.०
६ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, ड्बखुि्शवालय ३५०००.०
७ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय िद्सङ ३५००० ०७ गाउ िवकास सिमितको कायालय, िद सङु ३५०००.०
८ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, देिबःथान ३५०००.०
९ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, दिुछ्म ३५०००.०

१० गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, िनमल्ीडाँडा  ३५०००.०
११ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, पाथेका ३५०००.०
१२ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, फेदी ३५०००.०
१३ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, वोपङु ३५०००.०
१४ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, बइुपा ३५०००.०
१५ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, वाःपानी ३५०००.०
१६ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, या्खा ३५०००.०
१७ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, रत्छा ३५०००.०
१८ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय री जले�री ३५००० ०१८ गाउ िवकास सिमितको कायालय, री.जल�री ३५०००.०
१९ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, लािमडाँडा ३५०००.०
२० गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, सङुदेल ३५०००.०
२१ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, िस्पानी ३५०००.०

ख. िज्ला िवकास सिमित अनदुान, ३६५८०१३
१ गाउँ िवकास सिमितको काया्लय, लािमडाँडा १५३०००.०१ , १५३

िनणय् नं. ४1 :-
यस िज्लाको बतम्ान अवःथामा यातायातको पहुँचमा सहज हदैु गएको र िज्ला िवकास सिमितलाई म्ऽालयबाट परुानो
सवारी साधन ूा� भएकोमा सवारी चालकको दरब्दी नभएको हदुा हालस्म आ्तिरक ौोतबाट करारमा हलकुा सवारी
चालक िनयिुत गिर कामकाजमा लगाइरहेको हुँदा ूशासन अनदुान तफ् बाट तलब भ�ाको ्यबःथा हनेु गिर हलकुा
सवारी चालक १ जनाको ःथायी दरब्दी ःवीकत गिर िदनको लािग स�ीय मािमला तथा ःथानीय िवकास म्ऽालय, मािमणसवारी चालक १ जनाको ःथायी दरब दी ःवीकृत गिर िदनको लािग स�ीय मािमला तथा ःथानीय िवकास म ऽालय, मािमण
िवकास सम्वय शाखा र जनशित िवकास तथा ःथानीय िनकाय कमच्ारी शाखामा िसफािरस गिर पठाउने िनणय् गिरयो /





िनणय् नं. ४2 :-
यस िज्लाको लािग पयट्न काया्लय, ना्चे, सोलखुु् बकुो च. नं. ५५ िमित २०७२/१०/२८ को पऽबाट नेपाल सरकार
(सिचवःतर) को िमित २०७२/९/२३ को िनणय्ले आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ को लािग िन्नानसुारको
पयट्िकय षेऽ पूवा्धार कायब्म पेश हनु आएकोले पेश भए बमोिजमको कायब्म ःवीकृत गन� िनणय् गिरयो /

िस. नं. कायब्मको नाम ूःतािवत  बजेट 
क. पयट्कीय पूवा्धार िवकास कायब्म :-
१ कािलका भगवतीःथान पयट्कीय पूवा्धार िवकास, िदतेल १५०००००.०
२ हलेशी महादेव गफुाको पावा्ितःथानबाट बािहर जाने पदमाग ्िनमा्ण २००००००.०
३ महरेुदेवी गढी पयट्कीय पूवा्धार िवकास १००००००.०

ौ ँ े ् ी ् ि४ भौजडुाँडा षेऽ पयट्कीय पूवा्धार िवकास १००००००.०
५ ज्तेढु�ा षेऽ पयट्कीय पूवा्धार िवकास १००००००.०
६ बाराहा पोखरी संरषण तथा पयट्कीय पूवा्धार िवकास १००००००.०
७ बइुपा-५ यल्बर पाक् सौ्ियीकरण ७०००००.०
८ हलेशी महादेवःथानमा पयट्न सूचना के्ि िनमा्ण २००००००.०
९ बइपा-२ ले्पा साकेला थान संरषण ६०००००.०९ बइुपा २ ल्पा साकला थान सरषण ६ .

ख. परुाताि्वक ःथल संरषण कायब्म :-
१ मंगलटार महादेव गफुा संरषण १००००००.०

ज्मा :- ११८०००००.०
िनणय् नं. ४3 :-
यस िज्लाको लािग िडिभजन सडक काया्लय, हक्परु, ओखलढंुगाबाट  आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ को लािग

िस. नं. कायब्मको नाम ूःतािवत  बजेट 
1 िडिभजन सडक काया्लय, हक्परु, ओखलढंुगा :-

३३७१२३४ षेऽीय तथा पयट्कीय मह्वका सडकह� :- १६१७००००.०
१ बे्टार िचसापानी िलकवापोखरी वा्लखा कपासे सडक

िन्नानसुारको सडकह�को ःतरो�ित, िबःतार तथा िनमा्ण काय ्गन ्देहाय बमोिजमको ूःतािवत बजेट िबिनयोजन गिर
पािरत गन� िनणय् गिरयो /

१ ब्टार-िचसापानी-िलकुवापोखरी-वा्लखुा-कपास सडक
२ िवजयखक् सडक िबःतार 
३ िबजलेु-ऐसेलखुक्-ना्चेबजार सडक 
४ दिुछ्म-मंगलटार-घोपाटार सडक 
५ फोि्संगटार-िस्पानी उमािव-पा्धारे-सा्सधुाप-सा्पा पोखरी सडक
६ लािमडाँडा-खापा्-कुिभ्डे-ऐसेलखुक् सडक ६ ु ऐ ु
७ पाथेका-फेदी-शबुबारे सडक 

३३७१४८४ अ्य शहरी सडक कायब्म :-
१ धतुंग-िचसापानी- धा्लांग सडक ५०००००.०
२ बाःपानी-खात्् छा-फेदी सिहद माग ्कालोपऽे ५०००००.०
३ हलेसी गठु गाउँ सडक ५०००००.०
४ िदतेल न. पा. शहरी सडक ५०००००.०
५ नु्थला‐कुिभ्डे सडक ५०००००.०





६ ऐसेलखुक्-वाकाचोल सडक ५०००००.०
७ डुॆ  ेआहाले िजरो ्वाई्ट-्यािमरे सडक ५०००००.०
८ पाथेका-फेदी- बाि्सला  सडक ५०००००.०
९ होलेसुंग जनकराज राई माग ् ५०००००.०

१० मािथ्लो खो्सेली देिख त्लो खो्सेली बडहरे-१ सडक ५०००००.०
११ ढकीसाली ग�े�र अख�ले ७ सडक ५००००० ०११ ढुकीसाली ग�ु�र अख�ल-७ सडक ५०००००.०
१२ हलेसी-िधतुंग-रे्मीटार सडक ५०००००.०
१३ धा्लांग-धतुंग-िचसापानी सडक ५०००००.०

ज्मा :- २२६७००००.०
िनणय् नं. ४4 :-
यस िज्लाको योजना तजुम्ा ूिबया स्बि्ध षमताको िवकास गन ् िज्ला िभऽ िबयाशील रहेका राजनीितक दलका

िनणय् नं. ४5 :-
आ्तिरक लेखा पिरषण शाखा माफ्त चाल ुआिथक्  वष ्२०७२/२०७३ को लािग पेश हनु आएको ूशासन अनदुान

ु ह
२/२ जना ूितिनिध, िज.िब.स. का कमच्ारी, गैसस ूितिनिध, लिषत वगक्ा सघ-संःथाका ूितिनिध तथा संचारकम्ह�को
ूितिनिध्व रहने गिर  िबशेष��ार  अिभमखुीकरण तािलम संचालन गिर िदन िवकास साझेदार संःथा  ःवीस सरकार
िवकास सहयोग, SDC लाई िसफािरस साथ अनरुोध गन� िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ४6 :-

तथा िज्ला िवकास सिमित कोष आ्तिरक ौोतबाट तलब भ�ा खाने कमच्ारीह�को वािषक् तलबी ूितवेदन पािरत गन�
िनणय् गिरयो /

बह ुषेऽीय पोषण कायब्म अ्तगत् िज्लाःतरीय पोषण तथा खा््य सरुषा सिमितबाट यस िज्लाको िन्न गाउँ िवकास
सिमितह� छनौट गिरएको र ती गाउँ िवकास सिमितह�मा बह ुषेऽीय पोषण कायब्म संचालन गन ्स्बि्धत िबषयगत

ै

१ गाउँ िवकास सिमित , दबेुकोल
२ गाउँ िवकास सिमित , कुिभ्डे
३ गाउँ िवकास सिमित , ्यानडाँडा
४ गाउँ िवकास सिमित , रत्छा

िनकायबाट चाल ुआिथक् बष ्२०७२/२०७३ मा बािषक् कायब्म पेश भै आएको हुँदा  सो कायब्म ःवीकृत गन� िनणय्
गिरयो /

४ गाउ िवकास सिमित , रत छा
िनणय् नं. ४7 :-
यस िज्लाको ूथम प्चवष्य आविधक िज्ला िवकास योजना आिथक् वष ्२०६८/२०६९ देिख २०७२/२०७३
स्म रहेकोमा यसै चाल ुआिथक् वष ्देिख ूथम प्चवष्य आविधक िज्ला िवकास योजनाको अबिध समा� हनेु भएकोले
सोको प्चवष्य सिमषा, ूभाव तथा मु् यांकन गद� दोौो आविधक िज्ला िवकास योजनाको तयारीको लािग आवँयक पन�
बजेट रकमको ्यबःथा गिर िदन  स�ीय मािमला तथा ःथानीय िवकास म्ऽालयमा अनरुोध गिर पठाउने िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ४8 :-
यस िज्ला िवकास सिमितको सदरमकुाममा रहेको एकमाऽ सभा भवन (सिमषालय हल) २०३७ सालमा िनमा्ण भएकोमा
हाल िजण ्अबःथामा रहेकोले  िज्ला िबकास सिमितको आ्तिरक ौोत ्यादै ्यून रहेको हुँदा समय समयमा ममत् गिर
चाल अबःथामा रािखएकोमा भक्पका कारण भवन िजण् अबःथामा रहेकोले भवन पन: िनमा्ण गन् आवँयक पन� बजेटचाल ुअबःथामा रािखएकोमा भकू्पका कारण भवन िजण अबःथामा रहकोल भवन  पनु: िनमाण गन आवँयक पन बजट
रकमको ्यबःथा गिर िदन स्बि्धत िनकायमा अनरुोध गिर पठाउने िनणय् गिरयो /





िनणय् नं. ४9 :-
िज्ला िवकास सिमितको आिथक् वष ्२०७१/२०७२ को महालेखा परीषकको काया्लयबाट अि्तम लेखा पिरषण भै
िमित २०७२/७/१० मा ूितबेदन पेश हनु आएको सो  ूितबेदनमािथ छलफल गिर पेँकी बे�ज ुअिबल्ब फ��ट
गराउने , अशलु उपर गराउने बे�ज ुकारबाही गिर अशलु गन� तथा िनयिमत गराउने बे�ज ुफ��ट  गन ् िज्ला िबकास
सिमितले गठन गरेको  बे�ज ुफ��ट कायद्ललाई िनर्तरता िदई यसै आिथक् वष ्देिख आगामी वषह्�मा समेत  बे�जु

िनणय् नं. 50 :-
नेपाल सरकारको िनणय् बमोिजम नयाँ नगरपािलका बनाउनको लािग  तोिकएको मापद्ड परुा हनेु गिर ूःताब गिर पठाउन
लेिख आएको हँदा यस िज्लाको हलेशी महादेवःथान िधतङ दिछ्म र मंगलटार गाउँ िवकास सिमितलाई गाभेर नयाँ

शु् य गराउने तफ् काम कारबाही गन ्िज्ला िबकास सिमितलाई िनद�शन िदने र काया्लय समय भ्दा बाहेक सावज्िनक
िबदामा पिन सो कायम्ा खिटने कमच्ारीह�लाई खाजा तथा खाना खच ्समेत एकम�ु  िदने िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ५1 :-

लिख आएको हदुा यस िज्लाको हलशी महादवःथान, िधतङु, दिुछम  र मगलटार  गाउ िवकास सिमितलाई गाभर नया
नगरपािलका बनाउन र िदतेल नगरपािलकामा नेपा् गाउ िवकास समेत गा्ने गिर   िसफािरस गिरएको बारे यस पिरषदमा
जानकारी ूा� भयो  /

गत पिरषद प�ात िज्ला िवकास सिमितबाट  जांचपास भइ उपभोता सिमितबाट स्प� भएका  अनसूुची -5 मा संल्न
िबिभ� कायब्मका योजनाह� उपभोता सिमितलाई ममत् स्भार र ्यबःथापन गन� गिर हःता्तरण गन� िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ५2 :-
वतम्ान संिवधानले हालको गाउँ िवकास सिमितह�लाई गाउँपािलकामा �पा्तरण गिरएको स्दभम्ा  नेपाल सरकारबाट
गाउँ िवकास सिमितह�लाई उपल्ध गराउदै आएको बजेटबाट गाउँ िवकास सिमितह�मा काया््वयन गिरने कायब्मह�को
सिह सदपुयोग र ूभावकारी बनाउन बतम्ान अवःथामा गाउँ िवकास सिमितह�मा सब-इि्जिनयर र सह-लेखापाल कमच्ारी

िबिभ� कायबमका  योजनाह� उपभोता सिमितलाई ममत स्भार र ्यबःथापन गन गिर  हःता्तरण गन िनणय गिरयो /

िनणय् नं. ५3 :-

ह ु ह� इ ह
राखी काम कायव्ाही गराउन    िनता्त आवँयक देिखएको हुँदा उत दरब्दी शजृना गिर िदन ुहनु स�ीय मािमला तथा
ःथानीय िवकास म्ऽालयमा अनरुोध गिर पठाउने िनणय् गिरयो /

यस िज्लामा  संगीत, कला, सािह्य र संःकृित संरषण तथा स्ब�्न गन� उ�ेँयले खोटाङ िज्लामा ःथािपत राि�य
बाङमय कला ूित�ान नेपाल खोटाङको िज्ला सदरमकाम िदतेलिःथत आ्नै ज्गामा कला्मक भवन िनमा्णाथ्

िनणय् नं. ५4 :-

बाङमय कला ूित�ान नपाल, खोटाङको िज्ला सदरमकुाम िदतलिःथत आ्न ज्गामा कला्मक भवन िनमाणाथ
आवँयक पन� बजेट रकमको ्यबःथा गिर िदन ुहनु नेपाल सरकार, संःकृित, पयट्न तथा नागिरक उ�यन म्ऽालयमा
अनरुोध गन� िनणय् गिरयो /

यस िज्ला िवकास सिमितको बे�ज ुफ��ट कायद्लले ूःततु गरेको ःथानीयःतरको िन्न आिथक् वषक्ो िन्नानसुारको
बे�ज ुरकम �. १,१०,२५,०७६/- बे�ज ुिनयिमत गिर  स्परीषण गन� िनणय् गिरयो /

आिथक् बष् िववरण स्परीषण रकम
२०७०/७१ पेँकी बे�जु ३६१४६२८.०
२०७०/७१ िनयिमत गन� बे�जु २५०२६०१.०
२०६९/70 पेँकी बे�जु १७५८०६६.०
२०६८/६९ पेँकी बे�जु १२३७८१.०
२०६७/६८ पेँकी बे�जु ३५३०००.०
२ ६६ ६७ े ी े २६२

ु , , , ु

२०६६/६७ पेँकी बे�जु २६२८०००.०
२०६५/६६ पेँकी बे�जु ४५०००.०

ज्मा :- ११०२५०७६.०





िनणय् नं. ५5 :-

िनणय् नं. ५6 :-
यस िज्लाका सव् साधारण जनता ्यबसायीह�ले कर बझाउन कर ि्लयरे्स गन् अ्य कर स्ब्धी कारोबार गन् यस

बालमैऽी ःथानीय शासन, िज्ला सिमितको बैठकबाट यस िज्लाको नु् थला गा. िब. स. लाई बाल मैऽी गा.िब.स. घोषणा
गन ्छनौट गरीएको िनणय्लाई समथन् गिर आवँयक ूिबयासिहत कायब्म संचालन  गन� िनणय् गिरयो  /

िनणय् नं. ५7 :-

यस िज्लाका सव साधारण जनता, ्यबसायीह�ल कर बझुाउन, कर ि्लयर स गन, अ य कर स्ब धी कारोबार गन यस
िज्लामा आ्तिरक राज� काया्लय नभएको हदुा कर स्बि्ध कारोबारको लािग आ्तिरक राज� काया्लय, लहान,
िसरहा जान ुपन� िब््यमान अबःथा  रहेकोले  िज्ला सदरमकुाममा कर स्बि्ध कारोबार गनक्ो लािग आ्तिरक राज�
काया्लय ःथापना गिर िदनको लािग नेपाल सरकार, अथ ्म्ऽालयमा िसफािरस साथ अनरुोध गिर पठाउने िनणय् गिरयो /

गत िज्ला पिरषदले ूाथिमकता िनधा्रण गरेका र गाउँ पिरषद हदैु इलाकाःतरीय योजना तजुम्ा गो�ीबाट ूा� भै
काया््वयन हनु नसकेका तथा स्बोधन हनु बाँकी रहेका योजनाह�लाई यस पिरषदबाट कायब्मको अनसूुची -6 मा सचुी
बनाइ   ूाथिमकतामा राखी सरकारी, िबकास साझेदार तथा गैर सरकारी संःथाबाट थप बजेट वा ौोत ूा� हनु आएमा
ूािबिधक �ि�कोणबाट उपयतु भएमा  आवँयकताका आधारमा िसफािरस तथा काया््वयन एवं स्बोधन गद� जाने  िनणय्
गिरयो /
िनणय् नं. ५8 :-
यस िज्लाका िन्न २ वटा  िवमानःथल हाल स्म पिन कालोपऽे हनु नसकेको कारणले बषा्तको समयमा सहज ढंगबाट
जहाज अवतरण गन ्र उ्न समःया आउने भएकोले धावन माग ्कालोपऽे गिर िदन िसफािरस साथ स्बि्धत िनकायमा
अनरुोध गिर पठाउने िनणय् गिरयो /
१. लािमडाँडा िबमानःथल                        २. थामखक्  िबमानःथल
िनणय् नं. ५9 :-
यस िज्लाका देहायका बजार के्िह�लाई ्यबिःथत शहरीकरणको �पमा िवकास गन ्आवँयक पूवा्धार  िनमा्ण गिर
िदन िसफािरस साथ नेपाल सरकार, शहरी िवकास म्ऽालयमा  अनरुोध गन� िनणय् गिरयो /

१. अख�ले बजार       २. बाि्सला बजार      ३. खोटा�बजार     ४. िचसापानी बजार           ५. िस्पानी 
बजार     ६. पंचमी बजार   ७. ऐसेलखुक् बजार   ८. माि�म मानेभ््यांग  ९. बइुपा बजार

िनणय् नं. 60 :-

१. सावज्िनक सनुवुाई कायब्म                        २. िज्लाःतरीय अनगुमन सिमितको ूितबेदन
३ सावज्िनक/ सामािजक पिरषणको ूितबेदन ४ पदपित् सिमितको ूितबेदन

चाल ुआिथक् वष ्२०७२/२०७३ मा संचािलत िन्नानसुारको कायब्मह�को िज्ला िवकास सिमितबाट पेश भएको
ूितबेदन छलफल भै आगामी िदनमा िबःततृ काय ्योजनाका साथ उत कायब्म संचालन गन� िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ६1 :-

िस.नं. िववरण िविनयोिजत रकम

३. सावजिनक/ सामािजक पिरषणको ूितबदन             ४. पदपूित सिमितको ूितबदन

चाल ुआिथक् बष ्२०७२/२०७३ को लािग बजेट उप-िशषक् ३६५८५१४ आिथक् के्ि तथा दईु िज्ला जो्ने सडक
कायब्ममा िन्नानसुारको सडकह� िनमा्ण गन ्बजेट िबिनयोजन गरी िसफािरस गरीएकोमा उत िनणय् अनमुोदन गिरयो /

िस.न. िववरण िविनयोिजत रकम
१ पंचमी-टुवाखोला सडक ५०००००.०
२ ्यािःमटार-िपपलडाँडा-िपपचाई-राईघाट सडक ५०००००.०





३ धतुङ्-फा्टाङ मािव सडक ५०००००.०
४ वडका-सावा-वा्लखुा-िलकुवापोखरी सडक ५०००००.०
५ संगमचोक-िरठाबोटे-मेवाखोला सडक ३०००००.०
६ वाःपानी-बाि्सला-खात्् छा सडक ५०००००.०
७ ड्बखुि्शवालय-गणेश चौतारा सडक २५००००.०
८ दिुछ्म-बरभ््याङ-रातमाटे सनुकोशी सडक ३३००००.०
९ ि ५९ जा्पा-बाि्सला सडक ५०००००.०

ज्मा :- ३८८००००.०

िनणय् नं. ६2 :-
गिरवसंग िवशे�र कायब्म यस िज्लाका िखिदमा, िछतापोखरी, कुिभ्डे र खापा् गाउँ िवकास सिमितमा लाग ुभइ रहेकोमा
यसै चाल ुआिथक् वष ्२०७२/२०७३ मा दईु गाउँ िवकास सिमित खाम् र वा्लखुा थप गिर कायब्म संचालन गन�

िनणय् नं. ६3 :-
िनणय् अनमुोदन गिरयो /

भकू्पबाट ूभािवत सामािजक सरुषा भ�ा ूा� गिररहेका लाभमाही ह�को आिथक् किठनाइ ्यूनीकरण गन ्संयतु रा�
स�ीय बाल कोष (UNICEF) बाट ूा� सहयोग रकम देहाय बमोिजम खच ्भएकोले यःतो िवपत अवःथामा सहयोग गन�
अ्तराि�य सःथा संयतु रा� स�ीय बाल कोष (UNICEF) लाई यस खोटाङ िज्लावासीको तफ्बाट ध्यवाद िदने िनणय्
ि ो

१ जे� नागिरक, दिलत -१८३४ जना  5502000.0
२ जे� नागिरक, अ्य  -१०४०६ जना  31218000.0
३ एकल मिहला - १६७१ जना 5013000.0
४ िवधवुा मिहला - ३५९९ जना 10797000.0
५ पण् अपा� - २६८ जना 804000.0

गिरयो /

५ पूण अपा�  २६८ जना 8 4 .
६ आि्सक अपा� - ८० जना 240000.0
७ दिलत बाल बािलका - ३७०४ जना 11112000.0
८ Reflection Capacity Building Workshop of VDC Secretaries &      498000.0

ज्मा :- 65184000.0
िनणय् नं. ६4 :-

िनणय् नं. ६5 :-
िज्ला अपांग सेवा संघ िज्ला काय् सिमित खोटाङको पऽबाट देहायका योजना तथा कायब्म केि्ियःतरमा माग गन्

यस िज्लाको जा्पा-बाि्सला-राखाबाङदेल सडकलाई सािह्यकार लैनिसंह बाङदेलको नामबाट नामाकरण गिरिदन
इलाकाःतरीय गो�ीबाट िसफािरस भै आएको हुँदा सो सडकलाई लैनिसंह बाङदेल माग ्नामाकरण गन ्आवँयक अ्ययन
एवं परामश ्गिर िबःततृ छलफल गन� िनणय् गिरयो /

िज्ला अपाग सवा सघ, िज्ला काय सिमित, खोटाङको पऽबाट दहायका योजना तथा कायबम कि्ियःतरमा माग गन
अनरुोध भइ आएकोमा िज्ला िभऽका अपा�ता भएका ्यितह�को  िशप िवकास गरी रोजगारी र आयआजन् तथा ःवाः्य
सेवाको कायम्ा सहयोग परुयाउन उत कायब्ममा आवँयक बजेट ्यबःथा  गिर िदन स्बि्धत िनकायमा िसफािरस साथ
 अनरुोध गरी पठाउने िनणय् गिरयो /
१. हाि�वार तथा केतकेु र केराका ख्बाबाट रेसा ूसोधन गिर धागो उ्पादन गिर कपडा ब�ेु कायब्म /
२. परानो फाटेका कपडाबाट �वा बनाइ िसरानी, डःना, चकटी बनाउने कायब्म /
२. ओठ तथा ताल ुफाटेका र ह�ी नशा स्ब्धी ःवाः्य िशिवर संचालन कायब्म /
२. रु ट ड ट � इ सर , डः , ट /





िनणय् नं. ६6 :-

िनणय् नं. ६7 :-

आगामी आिथक् बष ्२०७३/२०७४ मा िज्ला िवकास सिमित, खोटा�ले तयार गरेको षमता िवकास योजना
अ््याबिधक  गन� िनणय् गिरयो /

यस िज्लाको िवकट भौगोिलक अवःथाले गदा्  के्िबाट ूा� हनेु ्यून अनदुान रकमबाटमाऽ जनताका इ्छा र आकांषा
अन�ुप आवँयकतानसुारको सडक, सडकपलु, खानेपानी, िसंचाई आिद जःता भौितक पूवा्धारमा यथे� बजेट अभावका
कारण तथा िज्ला िभऽ हाल कायर्त एक माऽ दाऽी संःथा िःवस िवकास सहयोग, SDC को स-साना िनि�त कायब्म
तथा योजनामा  माऽ लगानी गिररहेको स्दभम्ा  िज्लाको िवकास िनमा्णको गित ्यादै सःुत हनु गइ अ्य िज्लाको
तलुनामा खोटाङ िज्ला िवकासमा पछाडी परेको हदुा समानपुाितक िवकासको अवधारणा अनसुार िज्लाको  कृिष तथा

िनणय् नं. ६8 :-
हाल यस काया्लयको ःवािम्वमा रहेको लािमडाँडािःथत वडा नं. ७ मा पन� िक�ा नं. १०३ मा पन� त्कािलन UNICEF

अ्य पूवा्धार िवकासमा लगानी गिरिदन अ्य दाऽी संःथाह�लाई आ�ान र अनरुोध गन� तथा सोको सम्वय र सहयोग
गिर िदन ुहनु  संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास म्ऽालयमा अनरुोध गिर पठाउने िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. ६9 :-

ले िनमा्ण र ूयोग गरेको ज्गा तथा घर समेत दधुकोशी जलासयतु आयोजना�ारा आयोजनाको काया्लय ूयोजनको लािग
माग भै रहेकोमा गत २२औ ंिज्ला पिरष्को िनणय्लाई शंसोधन गिर  सो आयोजनाले नै उत ज्गामा बनेका घरह�को
ममत् स्भार र आवँयकता अनसुारको नयाँ भौितक संरचना िनमा्ण गन� गिर  दईु पषीय स्झौताका आधारमा उपल्ध
गराउने िनणय् गिरयो /

स�ीय मािमला तथा ःथानीय िवकास म्ऽालय, वातावरण ्यबःथापन शाखाको च. नं. १०४ िमित २०७०/१०/२२ को
पऽानसुार वातावरण संरषण, जलवाय ुपिरवतन् अनकुुलन, फोहोर ्यबःथापन तथा िवपत ्यबःथापन स्ब्धी कायल्ाई
्यविःथत र नितजामखुी बनाउन िज्ला िवकास सिमितको संरचनामा वातावरण उजा् तथा जलवाय ुपिरवतन् शाखा ःथापना
गिर उत शाखामा कायर्त कमच्ारीको दरब्दी तथा तलब भ�ा र शाखा संचालन गन ्आवँयक पन� बजेट ्यबःथाको
लािग म्ऽालयमा अनरुोध गिर पठाउने िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. 70 :-

१. हलेशी महादेवःथान एवं तवुाचङु जायजमु बहृत ग�ु योजना काया््वयन 

ो ी ं ्

ु ठ /

यस खोटाङ िज्लाको िन्न धािमक् तथा पयट्कीय षेऽको पूवा्धार िवकास गनक्ो लािग नेपाल सरकार, संःकृित, पयट्न
तथा नागिरक उ�यन म्ऽालयमा अनरुोध गिर पठाउने िनणय् गिरयो /

२. बाराहापोखरी ताल संरषण कायब्म 

३. टे्के-से्मे पयट्कीय षेऽ संरषण एवं ूब�्न कायब्म 

४. कािलका भगवती, महादेव गफुा र मझवुा गढी संरषण एवं स्ब�्न कायब्म 

५. �पाकोट षेऽ पयट्न ूब�्न कायब्म 
६. ज्ते ढु�ा पयट्कीय षेऽ संरषण एवं ूब�्न कायब्म  

७. महरेुदेवी गढी पयट्कीय पूवा्धार िवकास 





िनणय् नं. 71 :-

१ दफा-१४ ूशासिनक खच ्कमच्ारीको तलब, भ�ा, पोशाक, राि�यःतरका
उ्सव चाडपव् पिरषद अितिथ स्कार आिद जःता खचक्ो कारणले

२२२५८७६.२०

आिथक् बष ्२०७१/२०७२ को अि्तम लेखा पिरषण ूितवेदनको िन्न दफाह�मा  उ्लेख गिरएको बे�जकुो स्दभम्ा
उत खच ्समथन् गद�  देहायको कारणले सो बे�ज ुिनयिमत गिर स्परीषण  गन� िनणय् गिरयो

उ्सव, चाडपव, पिरषद, अितिथ स्कार  आिद जःता खचको कारणल
तोिकए भ्दा बढी खच ्भएकोले यस पिरषदबाट ूशासिनक खच ्समथन्
गिर िनयिमत गिरएको �.

२ दफा-१७ मा म्ऽालयबाट तोिकएर सशत ्अनदुान पिरषद पिछ ूा� हनु्
आएकोले िजिवसको बैठकबाट िनणय् भै छनौट भएकोले यस पिरषदबाट
अनमुोदन तथा समथन् गिर िनयिमत गिरएको �.

१३७६८७०.००

ु ए �
३ दफा-१९ मा २०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको भकू्पबाट

िब�यालय भवन षित भै िब््यािथक्ो पठनपाठनको लािग त्कािलन
िवपदको अवःथामा  राहतःव�प जःतापाता िदन ुपन� भएकोले
जःतापाताको अभावमा तोिकएको िज्ला दररेटले  सामान उपल्ध हनु
नसकेको कारण मु् य विृ� भै बजारको दररेटमा आपूित ्गनु ्पन� बा्यता

८३७७०.५०

भएकोले सो खच ् अनमुोदन तथा समथन् गिर िनयिमत गिरएको �.

४ दफा-२१ मा गत २१ औ ंिज्ला  पिरषदबाट स्परुक कोषमा �.

६५,००,०००/- िविनयोजन भएकोमा चाल ु२२ औ िज्ला पिरषदमा

�. २२,१३,०००/- िविनयोजन भै िनणय् गन ्छुट भएको हदुा पिरषद

११८२५१५.००

प�ात बोड ्बैठकबाट िनणय् गिर स्परु कोष बापत रािखएको हुँदा
नेपाल सरकारबाट ूा� िन:शत ्अनदुान भएकोले यस िज्ला पिरषदबाट
खच् अनमोदन तथा समथन् गिर िनयिमत गिरएको �.

५ दफा-२२ मा गत २१ औ ंिज्ला  पिरषदबाट स्परुक कोषमा �.

६५,००,०००/- िविनयोजन भएकोमा चाल ु२२ औ िज्ला पिरषदमा

१६०००००.००

�. २२,१३,०००/- िविनयोजन भै िनणय् गन ्छुट भएको हदुा पिरषद
प�ात बोड ्बैठकबाट श्सोिधत िनणय् गिर स्परु कोष बापत रािखएको
हुँदा उत स्परुक कोष यस २३ औ ंिज्ला पिरषदबाट खच ्अनमुोदन
तथा समथन् गिर िनयिमत गिरएको �

िनणय् नं 72 :-िनणय न. 72 :
यस काया्लयका सहायकःतर पाँचौका कमच्ारी ौी च्िमिण आचायक्ो यिह िमित २०७२/१०/४ गते असामियक िनधन
भै िनजले पाउने औषिध उपचार खच,् उपदान, संिचत िबदाको रकम र ःथानीय ःवाय� शासन िनयमावली, २०५६ को
पिर्छेद ५ को िनयम २६४ (ग) अनसुार "िबशेष आिथक् सिुबधा (१) ःथानीय िनकायका कुनै कमच्ारीको सेवामा छदै
मृ् य ुभएमा ःथानीय िनकायले िनजको पिरवारलाई एकम�ु  एकलाख पचास हजार उपल्ध गराउन स्नेछ" भिन उ्लेख
भएकोले िनजले पाउने सेवा सिबधा समेत कल ज्मा � १० ४५ ४८०/- िन्नानसारको िशषक्बाट भतानी िदने िनणय्

१ औषिध उपचार खच ्( १९५२०/-x१८ = ३५१३६०/-) कमच्ारी क्याण कोष

भएकोल िनजल पाउन सवा सिुबधा समत कुल ज्मा �. १०,४५,४८०/   िन्नानसुारको िशषकबाट भतूानी िदन िनणय
गिरयो /





२ उपदान (१९५२०/-x १३.६७५ = २६६९३६/-) कमच्ारी क्याण िब. कोष

३ संिचत िबदा ( २१८६२४/-) कमच्ारी क्याण कोष

४ िबशेष आिथक् सिुबधा ( १५००००/-) कमच्ारी क्याण िब. कोष

५ अ््येि� खच ्(१९५२०/-x३ = ५८५६०/-) िजिवस अनदुान चालु

िनणय् नं. ७3 :-िनणय न. 3 

िनणय् नं. ७4 :-

िज्ला दैवीूकोप उ�ार सिमित, खोटाङबाट पेश हनु आएको "िज्ला िवपद पवु ्तयािर तथा ूितकाय ्योजना, २०७२"
ःवीकृत गिर काया््वयन गन� िनणय् गिरयो /

ःथानीय ःवाय� शासन िनयमावली, २०५६ को  भाग ५ पिर्छेद १ को िनयम २२५ख उप-िनयम ६ बमोिजम िबशेष

१ अिधकृतःतर सातौ तह, तलब  ःकेल �. २५६७०/-
२ अिधकृतःतर छठौ तह, तलब  ःकेल �. २४४००/-
३ सहायकःतर पाँचौ तह, तलब  ःकेल �. १८८००/-

पदमा बढुवा भएका िन्न पदका कमच्ारीह�को तलब ःकेल र भ�ा ःवाः्य सेवामा रहेको तहगत ूणाली अनसुार िन्न
बमोिजम कायम गन� िनणय् गिरयो /

िनणय् नं. 75 :-

यस काया्लयको लािग आिथक् वष ्२०७२/२०७३ मा बजेट उप-िशषक् नं. ३०८१०९३   रोय्टी
्यबःथापन तथा िवतरण कायब्मको खच ्िशषक् नं. २६३२२ ःथानीय िनकाय सशत ्पजुीगत अनदुान
अ्तगत्  िब�ुत रोय्टी वापत यस िज्लाको लािग दामासाहीमा परेको रकम �. २,२५,०००/- बजेट
िबिनयोजन भै िब�त िवकास िवभागबाट अि्तयारी ूा� हन आएकोमा उत रकम यस काया्लयको वातावरण

िनणय् नं 76 :-

िबिनयोजन भ िब�ुत िवकास िवभागबाट अि्तयारी ूा� हनु आएकोमा उत रकम यस कायालयको  वातावरण,
उजा् तथा जलवाय ुपिरवतन् शाखाबाट संचािलत लघ ुजल िब�ुत योजनामा खच ्गन� गिर  स्परुक कोषबापत
ःथानीय िवकास िबशेष कोषमा शा्सफर गन� िनणय् गिरयो /

िनणय न. 76 :

िनणय् नं. 77 :-

lhNnf ljsf; ;ldltaf6 ःथानीय िनकाय आिथक् ूशासन िनयमावली, २०६४ को िनयम-५४ मा ्यबःथा गिरएको
८ वटा िवशेष कोषको k]z x'g cfPsf] कायि्विध ःवीकृत गिर कायि्विधले तोके बमोिजम  कोषबाट रकम खच ्गन्
समेत िज्ला िवकास सिमितलाई सहमित ूदान गन� िनणय्  गिरयो /

 != ;jf/L rfns >L ;Gtf]if e'h]n
 @= sfof{no ;xof]uL >L 5ljnfn cfrfo{

lhNnf ljsf; ;ldltsf] sfof{nodf cljl5Gg ?kdf ljut s]xL jif{b]lv s/f/ ;]jfdf lgo'lQm lbO{ sfd sfh 
ul//x]sf b]xfosf sd{rf/Lx?nfO{ cGo sd{rf/L ;/x ;]jf ;'ljwf glbPsf] x'Fbf lghx? s/f/sf] sd{rf/L ePtf 

klg kf]zfs eQf jfkt tf]lsPsf] /sd jflif{s ?kdf pknAw u/fpg] lg0f{o ul/of]

 #= sfof{no ;xof]uL >L dfwjk|;fb l3ld/]





lg0f{o g+= &* 
यस काया्लयबाट स्पादन गिरने कायह्�, ई-िबिडङ तथा अ्य स्टवेयरह� अनलाईनमा आधािरत भएकोले बढी षमताको
ई्टरनेट सिुवधा िलनपुन� भएको हुँदा उत सेवा खिरद गन ्यस काया्लयबाट ई्टरनेट सेवा ूदायक संःथाह� संग दररेट
माग गिर  २४ घ्टे इमेल, इ्टरनेट सेवा ूबाह गनु ्पन� भएको हुँदा सो सेवा खिरद गन ्र इ्ःटलेसन चाज ्र पिहलो
िकःता िबल हाललाई िज्ला ूािबिधक काया्लयबाट र बाँिक आबिध िज्ला िबकास सिमितबाट भतानी गन् तथा आगामी

िनणय् नं. ७9 :-
िज्ला िवकास सिमित, खोटा�को सभापितको हैिसयतले ःथानीय िवकास अिधकारी�ारा हालस्म भए गरेका िनणय् तथा

िकःता िबल हाललाई िज्ला ूािबिधक कायालयबाट र बािक आबिध िज्ला िबकास सिमितबाट भतुानी गन तथा आगामी
वषम्ा  िज्ला ूािबिधक काया्लयबाट ६ मिहनाको र यस िज्ला िबकास सिमितबाट ६ मिहनाको सेवा शु् क ितन� गिर
िज्ला िवकास सिमितको िमित २०७२/११/१० को िनणय्  अनमुोदन गिरयो  /

िनणय् नं. 80 :-
आगामी िज्ला पिरष्को बैठक नबःदा स्मको अविधको लािग कुनै अ्यावँयक िनणय्, कायब्म तथा बजेटमा संशोधन
एवं खारेजी गनु ्पन� भएमा िज्ला िवकास सिमितको बैठकले  िनणय्, कायब्म तथा बजेटमा संशोधन एवं खारेजी  गन्
स्ने र ्यःतो िनणय् पिछ िज्ला पिरषदबाट समथन् गराउने गिर अिधकार ू्यायोजन गन� िनणय् गिरयो /

, � ए
स्पादन गिरएका कायह्� लाई अनमुोदन गन� िनणय् गिरयो /

स्न र ्यःतो िनणय पिछ िज्ला पिरषदबाट समथन गराउन गिर  अिधकार ू्यायोजन गन िनणय गिरयो /









कायब्म उपभोग संचालन ज्मा कायब्म उपभोग संचालन ज्मा कायब्म उपभोग संचालन ज्मा 

1 िज्ला िवकास सिमित, खोटाङ :-

क. के्िीयःतरबाट िबिनयोिजत बजेट :-

3658013 िज्ला िवकास सिमित अनदुान १९२५६.३०८ ० ३८८७४.३६८ ५८१३०.६७६ १४१८९ ० ३८८८५ ५३०७४ १३६०९ ० ३९५६० ५३१६९

३६५८०२३ गाउँ िवकास सिमित अनदुान ८७८५७ ० ३२३६७ १२०२२४. १२८८५८ ० ३२३७९ १६१२३७ १२५२८२ ० ३६५६० १६१८४२

३६५८०४३/४ मािमण खानेपानी तथा सरसफाई कायब्म ५३११.७५२ ११०७ १४३६.३३ ७८५५.०८२ 6000 2400 1670 10070 6000 2372 1670 10042

३६५८०७३/४ मािमण सामदुाियक प.ुिवकास कायब्म,RCIW ८२०० ० २००० १०२०० १०००० ० १९०० ११९०० १४५०० ० २२५० १६७५०

३६५८०८४ ःथानीय यातायात पूवा्धार षेऽगत कायब्म 19780.178 ० 0 19780.178 २३१०० ० ० २३१०० १९५०० ० ० १९५००

३६५८०९४ झोल�ुेपलु षेऽगत कायब्म 8360.976 ० 0 8360.976 १२५९७ ० ० १२५९७ ९६९५ ० ० ९६९५

365819३/4 ःथानीय शासन तथा सामदुाियक िवकास कायब्म, LGCDP 380 6467 31112.178 37959.178 9560 7967.08 20222.52 37749.60 ० 56362 ० ५६३६२

३६५८३७४ साना िसंचाई, निद िनय्ऽण र अ्य पूवा्धार िवकास का. 11972.486 ० 0 11972.486 24000 0 0 24000 15900 0 0 15900

3658443/४ साना िसंचाई कायब्म,SIP 0 ० 410 410 70000 0 500 70500 75500 0 727 76227

३६५८३८३ सनुौला हजार िदन कायब्म 0 26818.122 ० 26818.122 0 78812 0 78812 0 72022 0 72022

३६५८४७३ बहषुेऽीय पोषण कायब्म 0 0.000 ० 0 0 7685 0 7685 0 0 0 0

३६५८४३३/४ ःथानीय सडक सधुार कायब्म, LRIP 21019.449 0 1862.439 22881.888 218407 0 2175 220582 203581 0 2274 205855

३६५१०१४ बौ� दशन् ूबधन् तथा गु् बा िवकास सिमित 550 0 0 550 700 0 0 700 0 0 0 0

३०८१०९३ रोय्टी ्यबःथापन तथा िवतरण 679.50 0 0 679.50 225 0 0 225 0 0 0 0

३२५१०६३ पयट्न पूवा्धार िवकास कायब्म 3630.879 0 0 3630.879 0 0 0 0 0 0 0 0

३२५११३३ संःकृित ूबधन् कायब्म 800 0 0 800 2950 0 0 2950 895 0 0 895

३३७१०७४ आिथक् के्ि तथा दईु िज्ला जो्ने सडक 4824 0 0 4824 ३८८० ० ० 3880 १०००० ० ० 10000

३४३१०१३ राि�य यवुा पिरचालन कायब्म 0 680 0 680 ० 0 0 0 ० ० ० 0

३६५०१५३ जे� नागिरक, अशत अपांग,लोपो्मखु जाित तथा एकल मिहला   0 134524.513 0 134524.513 ० १६७८६३.३२० ० 167863.320 ० ० ० ०

३६५१०४३ ःथानीय िनकाय िव�ीय आयोग 0 0 601 601 ० ६२०.४ ० 620.4 ० ० ० 0

३६५१०५३ लोपो्मखु, आिदवासी जनजाित उ्थान कायब्म 0 200 0 200 ० ० ० 0 ० ० ० 0

३६५१०६३ उपेिषत,उ्पीिडत र दिलतवग ्उ्थान कायब्म 0 275 0 275 ० २७५ ० 275 ० ० ० 0

३६५८३१३ ःथानीयःतरका सडकपलु तथा सामदुाियक पहुँच सधुार कायब्म 0 0 0 0 १०००० ० ० 10000 ४५०५ ० ० 4505

३६५८५०३ िनवा्चन षेऽ िवकास कायब्म 24066.414 0 0 24066.414 ३६००० ० ० 36000 ० ० ० 0

कैिफयत 

िज्ला :- खोटाङ
िजिवयो फारम नं.-६

िज्लाःतरीय काया्लय/ िनकायगत वािषक् िवकास कायब्म तथा बजेट फारम 

२०७२/२०७३ को संशोिधत खच ्

पजुीगत 
चाल ु

२०७३/२०७४ को ूःतािवत खच ्

पजुीगत 
चाल ु

२०७१/२०७२ को यथाथ ्खच ्

पजुीगत 
चाल ुिस.नं. काया्लय/िनकाय 

�. हजारमा 

lhNnf vf]6fª
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कायब्म उपभोग संचालन ज्मा कायब्म उपभोग संचालन ज्मा कायब्म उपभोग संचालन ज्मा 
कैिफयत 

२०७२/२०७३ को संशोिधत खच ्

पजुीगत 
चाल ु

२०७३/२०७४ को ूःतािवत खच ्

पजुीगत 
चाल ु

२०७१/२०७२ को यथाथ ्खच ्

पजुीगत 
चाल ुिस.नं. काया्लय/िनकाय 

३४९८०१३ ःथानीय शाि्त सिमित 0 1584 0 1584 ० १५६९.६ ० 1569.6 ० ० ० 0

३६५८४५३ गिरबसंग िवशे�र कायब्म 0 0 313 313 ७८० ० ३६० 1140 ० ० ० 0

3520२०3/४ गिरव घरपिरवार पिहचान तथा पिरचयपऽ िब.कायब्म 0 0 41.4 41.4 ० ० २९२.८ ० ० ० 0

ज्मा :- २१६६८८.९४२ १७१६५५.६३५ १०९०१७.७१५ ४९७३६२.२९२ ५७१२४६ २६७१९२.४० ९८३८४.३२ ९३६५२९.९२ ४९८९६७ १३०७५६ ८३०४१ ७१२७६४

ख. ःथानीयःतरबाट िबिनयोिजत बजेट :-

िजिवस कोष, आ्तिरक ौोत ६३३.७०७ २३६८.४१६ ३११७.६३४ ६११९.७५७ १७५० ४३४५ ३००० ९०९५ ३५६० १४०० ४०४० ९०००

संःकृित ूबधन् कायब्म ४२४.६६० ० ० ४२४.६६० 198.440 ० ० १९८ ० ० ० ०

भारतीय सहयोग साना अनदुान कायब्म ५२१४.४०० ० ० ५२१४.४०० 30.795 ० ० ३१ ० ० ० ०

ःथानीय पूवा्धार िवकास कायब्म, RAP-2 ९३.२१२ ० ० ९३.२१२ ० ० ० ० ० ० ० ०

ज्मा :- ६३६५.९७९ २३६८.४१६ ३११७.६३४ ११८५२.०२९ १९७९ ४३४५ ३००० ९३२४ ३५६० १४०० 4040 ९०००

ग. ग-५ समूह िबशेष कोष तफ् :-

कमच्ारी क्याण िबशेष कोष ० ० ० ० 0 0 340 340 ० ० ० ०

ममत् स्भार िबशेष कोष १६१६.८४८ ० ० १६१६.८४८ ५०००. 0 0 ५०००. २५०० ० ० २५००

ूकोप ्यबःथापन िबशेष कोष ० ० ० ०.० 0 1230.677 0 १२३०.६७७ ० ० ० ०

मानव स्साधन िबशेष कोष ० ० ० ०.० 0 ३१० 0 ३१०. ० ० ० ०

वातावरण िवकास िबशेष कोष ० ० ० ०.० 0 ५३१.२९३ 0 ५३१.२९३ ० ० ० ०

गिरवी िनवारण तथा सामािजक िवकास िबशेष कोष ० ० ० ०.० 0 १० 0 १०. ० ० ० ०

मिहला तथा वाल िवकास िबशेष कोष ० ० ० ०.० 0 ७३४.४६५ 0 ७३४.४६५ ० ० ० ०

ःथानीय िवकास िबशेष कोष ६३३.७२५ ० ० ६३३.७२५ ५००० २५८४.०६२ 0 ७५८४.०६२ २५०० ० ० २५००

ज्मा :- २२५०.५७३ ० ० २२५०.५७३ 10000.000 5400.497 340 15740.497 ५००० ० ० ५०००

दाऽी िनकाय/अ्यबाट सा्ट/नगद ूा� तफ् :-

िज्ला सडक कोष, DRF ३१४.५७१ ० ० ३१४.५७१ १६६.५०६ ० ० १६६.५०६ ० ० ० ०

मािमण सडक ममत् स्भार कोष ४०१.२७० ० ० ४०१.२७० ३००० ० ० ३००० २५०० ० ० २५००

सडक बोड ्नेपाल १५६५.१६५ ० ० १५६५.१६५ २५०० ० ० २५०० २५०० ० ० २५००

िदगो भ-ू्यबःथापन कायब्म, SSMP ६२७२.३०५ ० ० ६२७२.३०५ ० ० ० ० ० ० ० ०

ःटेट िबि्डंग एट द लोकल लेभल ूोजे्ट, SBLL ५३६६.६२५ ० ० ५३६६.६२५ ५८५६.९७५ ० ० ५८५६.९७५ ० ० ० ०

जीवनःतर सधुारका लािग ःथानीय पूवा्धार कायब्म, LILI ९०९.४४० ० ० ९०९.४४० ० ० ० ० ० ० ० ०

ज्मा :- १४८२९.३७६ ० ० १४८२९.३७६ ११५२३.४८१ ० 0.0 ११५२३.४८१ ५००० ० ० ५०००

कुल ज्मा :- 240134.87 174024.051 112135.349 526294.27 594748.716 276937.897 101724.32 973118.133 ५१२५२७ १३२१५६ ८७०८१ ७३१७६४





क. आिथक् वष ्२०७१/२०७२ को यथाथ,् आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को संसोिधत र आगामी आिथक् वष ्२०७३/२०७४ को ूःतािवत ्यय अनमुान

गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

क. के्िीयःतरबाट िबिनयोिजत बजेट :-
३६५८०१३ िज्ला िवकास सिमित अनदुान :-

२६३१२ ःथानीय िनकाय स:शत ्चाल ुअनदुान
२११११ तलब २८१३२२५१.० ३३२४३०००.० २९३०००००.०० २९५०००००.००

कमच्ारी क्याण कोष ०.० १०००००.० ४०००००.०० ५०००००.००
२१११२ ःथानीय भ�ा ३६२५२२६.० ३४०००००.० ३५६००००.० ३६०००००.०
२१११९ अ्य भ�ा १२३७०२३.० १४०००००.० १२३६०००.० १३०००००.०
२११२१ पोशाक ७३५०००.० ६५००००.० ७६५०००.० ७६५०००.०
२२१११ पानी तथा िबजलुी महशलु ५७४४०.० ७००००.० २३५००.० २५०००.०
२२१११ संचार महशलु ७३२७०.० ८००००.० ३५०००.० ५००००.०
२२२११ इ्धन १०००००.० १०००००.० ७००००.० १०००००.०
२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार २२५०००.० २०००००.० २०००००.० २०००००.०
२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् ७४८०३३.० ४०००००.० ४२५०००.० ५०००००.०

छपाई खच ् २५१२७५.० १५००००.० २७००००.० २७००००.०
अ�माल सामान २२५०००.० २५०००.० ४००००.० ४००००.०
सेवा खच् ३००००.० २५०००.० २५०००.० २५०००.०
पऽ-पिऽका ५०००.० ०.० ०.० २५०००.०

२२३१४ ई्धन अ्य ूयोजन ९६०००.० ३००००.० ३५०००.० ५००००.०
२२३२१ िनिमत् सावज्िनक स्पितको ममत् स्भार २०९४६४.० १०००००.० २०००००.० २०००००.०
२२४१२ अ्य सेवा शु् क १५००००.० ५००००.० ३५०००.० ४००००.०

अनसुूची-३ 
                                                (िनणय् नं. २१ संग स्बि्धत)                                  िजिवयो फारम नं. :-७

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 
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गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 
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२२५१२ तािलम तथा गो�ी स्ब्धी खच ् ३०२२००.० ५००००.० १००००.० १००००.०
२२५२२ अ्य कायब्म खच ् ५००००.० २०००००.० १०५५००.० १०००००.०
२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् ६४७६०७.० ३०००००.० ३०००००.० ३१००००.०
२२६१२ ॅमण खच ् २०९१०० ०.० २०००००.० २०००००.०
२२७११ िविवध खच ् १६५४७९.० ३५००००.० २५००००.० २५००००.०
२६४११ ःथानीय िवकास कोष, सामािजक पिरचालन खच ् १२०००००.० १२०००००.० १२०००००.० १२०००००.०
२९३११ फिनच्र तथा िफ्चस् ३५००००.० २०००००.० १०००००.० १५००००.०
२९५११ मेिशनरी औजार ५००००.० २०००००.० १०००००.० १५००००.०

ज्मा संचालन खच ्:- ३८८७४३६८.० ४२५२३०००.० ३८८८५०००.०० ३९५६००००.००

२६३२१ ःथानीय िनकाय िनशत ्पजुीगत अनदुान :-

क. ःथानीय िवकास कोष, पजुीगत अनदुान ९०००००.० ९०००००.० ८५००००.० ८५००००.०
ज्मा :- ९०००००.० ९०००००.० ८५००००.० ८५००००.०

ख. स्परुक कोष :-

ममत् स्भार िवशेष कोष १९८२५१५.० ५०००००.० ५०००००.० ५०००००.०

मािमण सडक ममत् स्भार कोष १३०००००.० ५०००००.० ५०००००.० ५०००००.०

िज्ला उजा् िवकास कोष ४०००००.० ४०००००.० ४०००००.० ४०००००.०

झोल�ुे पलु िनमा्ण कोष २५००००.० २०००००.० २०००००.० २०००००.०

सडक बोड ्सडक ममत् स्भार कोष ५०००००.० १०००००.० १५००००.० १५००००.०

कमच्ारी क्याण कोष ५०००००.० ४१३०००.० ५०००००.० ५०००००.०

लघ ुजलिब�ुत स्परुक कोष ०.० १०००००.० १०००००.० १०००००.०

ःथानीय िबकास िबशेष कोष ५०००००.० ०.० ०.० ५०००००.०

ज्मा :- ५४३२५१५.० २२१३०००.० २३५००००.० २८५००००.०

गत २२ औ ं िज्ला पिरषदबाट  ःवीकृत िसिलंग अनसुार �. ४,२५,२३,००/- बजेट िविनयोजन गरेकोमा �. ३,८८,८५,०००/- को अि्तयारी ूा� हनु ्आएकोमा गािबस सिचवह�को स�वा ॅमण खच,् िशश ु ःयाहार खच,् िज्ला
ूािबिधक काया्लयमा थप ूािबिधक कमच्ारीह�को तलब भ�ामा बजेट रकम अपगु हनु आउने भएकोले गतको पिरषदबाट पािरत बजेटमा नपगु �. ३६,३८,०००/- थप बजेट  माग गनु ्  पन� /

?=4,25,23,000.–
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ग. िवप� मिहला लिषत कायब्म :

राजापानी मिहला सामदुाियक भवन िनमा्ण ०.० ३०००००.० ३०००००.०

मिहला आय आजन् कायब्म १०००००.० ३५००००.० ३५००००.० ३०००००.०
मिहला षमता िवकास कायब्म ०.० २९००००.० २९००००.० ३०००००.०
मिहला तथा आमा समहु सामदुाियक भवन छाना ८२८०.० ०.० १०२१४४.० २३६४६४.०
ल�िगक िह्सा िनवारण कोष, मिहला तथा बालबािलका काया्लयलाई स्परुक ०.० ०.० ०.० १०००००.०
मिहला एकता अ्ययन के्ि पःुतक ्यबःथापन १०००००.० ०.० ०.०

मिहला अिधकारस्बि्ध सचेतनामलुक कायब्म १०००००.० ०.० ०.०

खाडी कपडा बनुाई तािलम कायब्म, या्खा/िडकुवा  ३०००००.० ०.० ०.०

ज्मा :- ६०८२८०.० ९४००००.० १०४२१४४.० 936464.0
घ. िवप� बालबािलका लिषत कायब्म :

बाल पःुतकालय र अ्य खेलकुद सामामी सहयोग कायब्म २३६४६४.०
बाल पा�र िचऽ ूकाशन तथा त्यांक संकलन काय ् स्परुक कोष ३०००००.०
िब�ालय खेल मैदान िनमा्ण सधुार २०००००.०
मिहला तथा बालबािलका पनुःथा्पना भवन, िदतेल  १०००००.० २०००००.०
नगरपािलकाको साझेदारीमा वाल उ�ान िनमा्ण ०.० ५०००००.० ५०००००.०

बालमैऽी ःथानीय शासन ूबध्न ०.० ४४००००.० ४४००००.०

िब�यालय भवन छाना सहयोग कायब्म १५००००.० ०.० १०२१४४.०

भकू्प िपिडत राहत सामामी ढुवानी, रेडबस १५००००.० ०.० ०.०

बाल रेिडयो कायब्म १०००००.० ०.० ०.०

बाल मैऽी कषा संचालन सामामी (ECD/अ्य) ५००००.० ०.० ०.०

बालबािटका ूाबी सावाकटहरे ६४०००.० ०.० ०.०

ज्मा :- ६१४०००.० ९४००००.० १०४२१४४.० ९३६४६४.०
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ङ. आिथक् एबं सामािजक�पमा  िपछिडएकावग ्लिषत कायब्म

आिदवासी जनजाित संःथागत िवकास तथा षमताअिभबिृ� एव आयआजन्  ०.० ४१००००.० ४१००००.० ४५००००.०
दिलत लिषत षमता िवकास तथा आय आजन् कायब्म ०.० ४०००००.० ४०००००.० ३५००००.०
अपांग लिषत षमता िवकास तथा आय आजन् कायब्म २८०००० ३०००००.० ३०००००.० २५००००.०
जे� नागिरक षमता िवकास तथा संःथागत स�ुिधकरण कायब्म ७००००.० ३०००००.० ३०००००.० २५००००.०
साझेदारीमा िवप�वग ्आय आजन् कायब्म ०.० ०.० ०.० १०४६९६.०
साझेदारीमा िवप�वग ्नमनुा सहभागी बाभा पालन कायब्म लािमडाँडा ०.० १५३२१६.० १५३२१६.०

राडीपाखी बनुाई तािलम,िखिदमा,वा्लखुा र ऐसेलखुक् के्ि १०००००.० ०.० ०.०

खाडी कपडा बनुाई तािलम कायब्म,दिुछ्म/फा्टाङ १०००००.० ०.० ०.०

खो्लुंग सामदुाियक भबन, वाःपानी २०००००.० ०.० ०.०

आिदवासी जनजाती  सहयोग कायब्म २००००.० ०.० ०.०

जनजाती भाषाभाषी संरषण कायब्म ५००००.० ०.० ०.०

जनजाती भवन फिनच्र, नेपा् ५००००.० ०.० ०.०

दिलत वग ्बंगरुपालन कायब्म, िदतेल ५००००.० ०.० ०.०

दिलत वग ्बाभापालन कायब्म, ्यानडाँडा ५००००.० ०.० ०.०

अिधकारमा आधािरत सचेतनामलुक कायब्म ५००००.० ०.० ०.०

ज्मा :- १०२००००.० १५६३२१६.० १५६३२१६.० १४०४६९६.०
च. आिथक्, सामािजक एवं भौितक पूवा्धार िवकास कायब्म  :

िदतेल आचाय ्टोल बसपाक् िनमा्ण, बमागत ५०००००.०
िदतेल सो्मा खेल मैदान िनमा्ण ५०००००.०
औधोिगक माम िनमा्ण ५०००००.०
साझेदारीमा िज्ला ःवाः्य काया्लयलाई ए्सरे मेिशन आपूित ् ४०००००.०
नपाको साझेदारीमा िदतेलमा आपतकालीन ्यबःथाकोलािग पानी िरजभ ्गन� �ांकी िनमा्ण ६५००००.०
भबन जःतापाता छाना  कायब्म ५०००००.०
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िवकास पऽकािरता कोष ःथापना १०००००.०
सभ�षण, िडजाइन कायब्म ०.० ५०००००.० ५०००००.० ५०२२१०.०
िजिवस खोटांग पिरसरमा अ्याधिुनक सावज्िनक शौचालय िनमा्ण ०.० ९०००००.० ९०००००.०

हेिल्याडमा सावज्िनक मंच िनमा्ण, बमागत ४७४१६७ ९६६०००.० ९६६०००.०

ूशासकीय भवन काया्लय क्पाउ्ड घेराबारा तथा ूितषालय िनमा्ण ०.० ०.० ६९८३६१.०

कृिष उपज संकलन तथा िबिब के्ि, कुिभ्डे ०.० ५०००००.० ५०००००.०

कृिष उपज संकलन तथा िबिब के्ि, पंचमी बजार, स. िछतापोखरी ०.० ५०००००.० ५०००००.०

िस्पानी-खोटाङबजार सडक िनमा्ण, गािबसलाई अनदुान ५०००००.० ०.० ०.०

भबन जःतापाता छाना  कायब्म 328992.0 ०.० ०.०

िवपद ्यबःथापन खच ् ३५००००.० ०.० ०.०

सडक िनमा्ण गािबसलाई अनदुान ४५००००.० ०.० ०.०

ज्मा :- २१०३१५९.० ३३६६०००.० ४०६४३६१.० ३६५२२१०.०
छ. ूब�्ना्मक षेऽ कायब्म :

पऽकार महासंघ सःथागत षमता अिभवृि� कायब्म १०००००.०
िज्लाःतरीय शाि्त सिमित सःथागत षमता अिभवृि� कायब्म १०००००.०
�पाकोट एफएम सःथागत षमता अिभवृि� कायब्म १०००००.०
हलेसी  एफएम सःथागत षमता अिभवृि� कायब्म १०००००.०
िज्ला िवकास सिमित सःथागत षमता अिभवृि� कायब्म २५००००.०
िजकृिबका संगको लागत साझेदारीमा कृषक समहुलाई हाते �ा्टर िवतरण ३०००००.०
खानेपानी ममत् तथा  ्यबःथापन १३४८०६.०
दिुछ्म िल्ट खानेपानी पाईप ओ�ाउने काय ् ०.० १०००००.० १०००००.०

िदतेल आचाय ्टोल बसपाक् िनमा्ण, बमागत ०.० २०००००.० २०००००.०

योजना तजुम्ा, सावज्िनक सनुवुाई कायब्म ३०००००.० ५०००००.० ५०००००.०

इलाका योजना तजुम्ा, सावज्िनक सनुवुाई कायब्म ०.० ५५००००.० ५१५५७५.० ६०००००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

राजनैितक दल र पऽकारलाई अवलोकन ॅमण कायब्म ०.० २०००००.० २०००००.०

सूचना, िशषा तथा संचार कायब्म १५००००.० २०००००.० २०००००.० १५००००.०
ूकोप ्यबःथापन कोष ०.० २४४०००.० २४४०००.० ४०००००.०
सिमषालय भवन ममत् ०.० २०००००.० २०००००.०

टेवा पखा्ल िनमा्ण, िदतेल ४३७९५४ ०.० ०.०

यवुा तथा खेलकुद कायब्म : २०००००.०
ूथम खोटांग हलेसी खलुा अ्तराि�य कराते ूितयोिगता ०.० ५०००००.० ५०००००.०

िबिबध खेलकुद कायब्म ०.० ५००००.० ५००००.०

ूशासकीय भबन-लाला ःकुलस्म सडक िनमा्ण १५००००.० ०.० ०.०

जा्पा-खाम्-बाि्सला चोखमु मानेडाँडा सडक िनमा्ण १५००००.० ०.० ०.०

सडक सभ�षण/िडजाइन काय ् २१२०९२.० ०.० ०.०

ज्मा :- १४०००४६.० २७४४०००.० २७०९५७५.० २४३४८०६.०
ज. आयोजना ्यबःथापन खच ्:-

काया्लय तथा छपाई सामान, मेिशनरी औजार, फिनच्र २९००००.० २०००००.० ३०००००.० ३०००००.०

िबिबध खच ् ५००००.० १०००००.० ११७५६०.० 94360.0

अनगुमन मु् यांकन खच ् १२५०००.० १०००००.० १५००००.० १५००००.०

ज्मा :- ४६५०००.० ४०००००.० ५६७५६०.० ५४४३६०.०

कुल ज्मा :- १२५४३०००.० १३०६६२१६.० १४१८९०००.० 13609000.0

२६३२२ ःथानीय िनकाय स:शत ्पजुीगत अनदुान

नु् थला-कुिभ्डे मािमण सडक ६८२०००.० ०.० ०.० ०.०

्याःमीटार िपपलटार िनमािब भवन िनमा्ण ५४००००.० ०.० ०.० ०.०

बइुपा िछि�-नयाँ पलु मािमण सडक ५९९६८०.० ०.० ०.० ०.०

तवुाचङु-स्ले मािमण सडक ६०००००.० ०.० ०.० ०.०

िवपी ःमतृी भवन िनमा्ण, िदतेल ९९९६८०.० ०.० ०.० ०.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

िचसापानी मािमण िब�ुितकरण आयोजना २३६५३७१.० ०.० ०.० ०.०

गणेशमान ःमतृी भवन, िस्पानी ४६४७४९.० ०.० ०.० ०.०

आयोजना ्यबःथापन खच ् ४६१८२८.० ०.० ०.० ०.०

ज्मा :- ६७१३३०८.० ०.० ०.० ०.०

३६५८०२३ गाउँ िवकास सिमित अनदुान :-
२६३११ ःथानीय िनकाय िनशत ्चाल ुअनदुान ३२३६७०००.० ३२३६७०००.० ३२३७९०००.० ३६५६००००.०

२६३२१ ःथानीय िनकाय िनशत ्पजुीगत अनदुान ८७८५७०००.० ८७८५७०००.० १२८८५८०००.० १२५२८२०००.०

ज्मा :- १२०२२४०००.० १२०२२४०००.० १६१२३७०००.० १६१८४२०००.०

३६५८०४३ मािमण खानेपानी तथा सरसफाई कायब्म :- ४०४२०००.०
२११११ तलब 1234330.0 1500000.0 1418000.0 1418000.0
२१११२ भ�ा 142000.0 155000.0 154000.0 154000.0
२१११३ महंगी भ�ा 60000.0 60000.0 60000.0 60000.0
२११२१ पोशाक 0.0 0.0 38000.0 38000.0
२२५२२ कायब्म खच ्:-

ःव्छता तथा सरसफाई कायब्म, ODF (Open Defecation Free) :

खु् ला िदशा मतु घोषणा गन� गािबसलाई सहयोग अनदुान कायब्म 450000.0 0.0 700000.0 ७०००००.०
सरसफाई ूब�्न तथा तािलम कायब्म 150000.0 155000.0 200000.0 ४२२०००.०
वातावरण कायब्म १०००००.०
नु् थला महरुेमा सावज्िनक शौचालय िनमा्ण सहयोग कायब्म 0.0 0.0 100000.0
सूचना स्ूषेण कायब्म अ्तगत् िडः्ले मेिशन आपूित ् 50000.0 0.0 140000.0
अनगुमन मु् यांकन खच ् 150000.0 200000.0 200000.0 १५००००.०
काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज 157000.0 200000.0 260000.0 ३०००००.०
िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् 150000.0 200000.0 200000.0 २७५०००.०
इ्धन ५००००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

अ्य इ्धन २५०००.०
मेिशनरी औजार 0.0 150000.0 200000.0 १५००००.०
फिनच्र 0.0 200000.0 400000.0 २०००००.०

ज्मा :- 2543330.0 2820000.0 4070000.0 ४०४२०००.०
३६५८०४४ मािमण खानेपानी तथा सरसफाई कायब्म :-

२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-
क. बमागत खानेपानी आयोजना :
1 िचसापानी खानेपानी आयोजना ३२२३७९.० 2000000.0 1328000.0
२ देिबःथान खानेपानी आयोजना १०७२३२१.० 1000000.0 200000.0
३ बाि्सला मािमण खानेपानी योजना १४०००००.० 0.0 0.0
४ ड्बखुि्शवालय खानेपानी योजना, बमागत 650000.0
५ दु् ली खानेपानी योजना, बमागत 150000.0
ख. नयाँ खानेपानी आयोजना :- 2100000.0

स�े�र-९ खानेपानी योजना 600000.0
कािमखोप खानेपानी योजना, डुॆ धेारापानी 600000.0
घ�ेघारी महुान खानेपानी योजना, ्यािमरे-६ 600000.0
वो्पा खानेपानी योजना, बतासे-१  600000.0
िसःनेरी पला्खा खानेपानी योजना, माि�म-५ 600000.0
भदौरे खानेपानी योजना, बतासे 600000.0
खदुकु् खानेपानी योजना, सावाकटहरे 600000.0
कुिभ्डे खानेपानी योजना 0.0 0.0 ७४६०००.०
बडहरे खानेपानी योजना 0.0 0.0 ७५६०००.०
ऐसेलखुक् िशकारीथान खानेपानी योजना 0.0 0.0 ३९००००.०
लािमडाँडा ितपा् खानेपानी योजना 0.0 0.0 ९२५०००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

ड्बखुि्शवालय खानेपानी योजना, बमागत 0.0 0.0 ३२५०००.०
िदतेल �पाकोट खानेपानी योजना 0.0 0.0 २०००००.०
हलेसी बसाहाथान खानेपानी योजना ५०००००.० 0.0 0.0
िदतेल मझवुागढ़ी खानेपानी योजना १५००००.० 0.0 0.0
िदतेल खानेपानी धारा िनमा्ण ८००००.० 0.0 0.0

c खानेपानी स्बि्धत अ्य कायब्म :-

संयतु साझेदारीमा खानेपानी ममत्-िवःतार काय ् ४४२९६४.० 0.0 ३०००००.० ३६००००.०
खानेपानी स्भा्यता अ्ययन, सभ�षण, सईङ, िडजाइन २८२८५३.० 0.0 ५९००००.० ४०००००.०
ODF कायब्म खच ् ४९५०००.० 1200000.0 0.0
खानेपानी ममत् खच ् ५७१९४.० 0.0 0.0
कुिभ्डे खानेपानी ममत् १४५००.० 0.0 0.0
िदतेल खानेपानी मूल संरषण २५०००.० 0.0 0.0
माि�म-९ खानेपानी ममत् २५०००.० 0.0 0.0

रत्छा-७ खानेपानी ममत् २५०००.० 0.0 0.0
तािलम तथा गो�ी स्ब्धी खच ् १४२९७१.० 0.0 0.0

आयोजना ्यबःथापन खच ्: 281000.0

काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज ९९३५०.० 0.0 १४००००.० १४००००.०

िबिबध खच ् 0.0 0.0 २५०००.० २५०००.०
अनगुमन मु् यांकन 0.0 0.0 ७५०००.० ५००००.०
इ्धन खच् ४९००.० 0.0 0.0 २५०००.०

फिनच्र िनमा्ण खच ् १७२३२०.० 0.0 0.0

ज्मा :- ५३११७५२.० 6581000.0 ६००००००.० ६००००००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

३६५८०७३ मािमण सामदुाियक पूवा्धार िवकास कायब्म, RCIW
२६३१२ ःथानीय िनकाय स:शत ्चाल ुअनदुान २०६८०००.०
२११११ तलब ११०००००.० ११०००००.० १२०००००.०
२१११२ ःथानीय भ�ा १४५०००.० १४५०००.० १५००००.०
२१११९ अ्य भ�ा ५००००.० १२००००.० १२५०००.०
२२१११ पानी तथा िबजलुी महशलु १४६००.० ०.० १५०००.०
२२११२ संचार महशलु ५००००.० ५००००.० ५००००.०
२२१२१ घर भाडा २७०००.० ०.० ०.०
२२२११ इ्धन ३००००.० ०.० १५०००.०
२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् २८४४००.० १७५०००.० २५००००.०

छपाई खच ् ५००००.०
पऽ-पिऽका खच ् ४०००.० ०.० १००००.०

२२३१४ ई्धन अ्य ूयोजन ४००००.० २००००.० ४५०००.०
२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् १७००००.० २०००००.० २१००००.०
२२६१२ ॅमण खच ् ०.० ५००००.० ५००००.०
२२७११ िविवध खच ् ८५०००.० ४००००.० ८००००.०

ज्मा :- २००००००.० २०६८०००.० १९०००००.० २२५००००.०
२६३२२ ःथानीय िनकाय स:शत ्पजुीगत अनदुान :-

सङुदेल-बाि्सला मािमण सडक २९४४३७.० ०.० ०.०

खात्् छा लदुमुखोला िसंचाई योजना १०१३८८.० ०.० ०.०

िसंहदेवी अल�ची खेित, वाःपानी १०४१७५.० ०.० ०.०

ज्मा :- ५०००००.० ०.० ०.०

कुल ज्मा :- 2500000.0 2068000.0 १९०००००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

३६५८०७४ मािमण सामदुाियक पूवा्धार िवकास कायब्म, RCIW

२९६११ सावज्िनक िनमा्ण खच ्:- ८२९८०००.०
मािमण सडक , ६ िकमी (सङुदेल-स�े�र गािबस) ७२०००००.०
आय आजन् कायब्म, ४ गािबस ७३०००००.०
१. कामका लािग नगद ०.० ०.० ७००००००.०
२. सभ�षण २५७०००.० ०.० २८२०००.०
३. दष ौिमक ्याला ४६४०००.० ०.० ४०००००.०
४. िनमा्ण सामामी २५२०००.० ०.० २१६८०००.०
छेरंकु अल�ची खेित, खात्् छा ४०८८६०.० ०.० ०.०
दोभान िसंचाई योजना, स�े�र ५०३१७६.० ०.० ०.०
्योित कृषक समूह, स�े�र ५९९७९०.० ०.० ०.०
वालवुाखो्सा अल�ची खेित, खात्् छा ४१४१२६.० ०.० ०.०
ता्बाला अल�ची खेित, वाःपानी १५४२५९.० ०.० ०.०
ूगितशील मिहला अल�ची खेित, सङुदेल ३९९६४७.० ०.० ०.०
रावा-तावा अल�ची खेित, वाःपानी २७०२४०.० ०.० ०.०
सङुदेल-बाि्सला मािमण सडक १४४९७४५.० ०.० ०.०
खात्् छा लदुमुखोला िसंचाई योजना २९८७१५.० ०.० ०.०
भतुेसीखो्सा िसंचाई योजना, स�े�र ३५०६९१.० ०.० ०.०
िसंहदेवी अल�ची खेित, वाःपानी २९६१४०.० ०.० ०.०
धाराफार खो्सा िसंचाई योजना, स�े�र ५१५४९२.० ०.० ०.०
क्टे्जे्सी खच ्: १५००००.०
योजना साइट ्यबःथापन २६६०००.० ०.० ०.०
योजना ्यबःथापन खच ् ४२४०००.० ०.० ०.०
चौकीदार पािरौिमक 175500.0 ०.० ०.०
अनगुमन मु् यांकन खच ् ११२८५०.० ०.० ०.०
काया्लय स्ब्धी खच् ८७७६९.० ०.० ०.०
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ज्मा :- ७७०००००.० ८२९८०००.० १०००००००.० १४५०००००
३६५८०८४ ःथानीय यातायात पूवा्धार षेऽगत कायब्म :-

२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-
रसवुा-िल्कीरा्चे-िस्पानी सडक ९८९७६५.० ०.० ०.०
्याःमीटार-िडकुवा-राइघाट मािमण सडक ५०००००.० ०.० ०.०
काहलुे-वोपङु मािमण सडक ७९९०००.० ०.० ०.०
पाथेका द्दी-धोिे मािमण सडक ५०००००.० ०.० ०.०
वाकाचोल-राखाबाङदेल-िद्सङु-सङुदेल मािमण सडक ८६९०७५.० ०.० ०.०
िदतेल गहरीखो्सा-मेवाखोला मािमण सडक ४८९०२६.० ०.० ०.०
िचूीङ-वालडाँडा-िस्पानी मािमण सडक ५०००००.० ०.० ०.०
डुॆ धेारापानी-्यािमरे-महे�री मािमण सडक ७०००००.० ०.० ०.०
िदतेल िशिरसे-ड्लेदोभान मािमण सडक ७७४०००.० ०.० ०.०
िखिदमा-िछतापोखरी मािमण सडक ४१२६२३.० ०.० ०.०
शबुबारे-फेदी मािमण सडक ५०००००.० ०.० ०.०
धा्लाङ-धत ुङ् मािमण सडक ३४३७४४.० ०.० ०.०
हलेशी भ््याङ-दिुछ्म मािमण सडक ५०००००.० ०.० ०.०
्याःमीटार-िप्चाई-िडकुवा मािमण सडक ५९३०००.० ०.० ०.०
बाि्सला-वाःपानी-खात्् छा मािमण सडक ८०००००.० ०.० ०.०
िधतङु-रे्मीटार मािमण सडक ३८३८३०.० ०.० ०.०
िचसापानी-वाि्शलाघाट मािमण सडक ६८६४८६.० ०.० ०.०
स�े�र-राखाबाङदेल मािमण सडक १५००००.० ०.० ०.०
सावाकटहरे-िलकुवापोखरी मािमण सडक ८८२९१६.० ०.० ०.०
स्ले-अख�ले मािमण सडक ५०००००.० ०.० ०.०
िचसापानी-देिबःथान ववुाजोरघाट मािमण सडक ५०००००.० ०.० ०.०
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क. बमागत सडक :
खािनडाँडा-रे्मीटार सडक ०.० ६५००००० ६००००००.० १०००००००.०
्यािबन तार आपूित् ०.० ०.० २४००००.०

ख. सडक ममत् स्भार  कोष ७५००००.० ४१०००० ६७२०००.० ३०००००.०
ग. नयाँ  सडक :
१ लािमडाँडा-दबुेकोल-जले�री सडक ०.० ०.० ०.० ८५००००.०
२ जा्पा-स�े�र-राखा सडक ३३८०००.० ०.० ०.० ९५००००.०
३ खोटाङबजार-बडकािदयाले-सावाकटहरे-िलकुवा  सडक ४९९२५३.० ०.० ०.० ९५००००.०
४ पंचमी-भ्डारेघाट मािमण सडक ५०००००.० ०.० ०.० ९५००००.०
५ िदतेल-दु् ली मािमण सडक ६५००००.० ०.० ०.० ७०००००.०
घ. सडक सभ�षण, सईङ, िडजाइन ०.० ०.० ८६४०००.० ४२००००.०
ङ. गािवस जो्ने सडकह� :- १२९६००००.०
१ हरेलोडाँडा-पाथेका चोखाने फेदी सडक ०.० ०.० ०.० ७०००००.०
२ पंचमी-छोर्ब-ुरे्मीटार सडक ८७९२९३.० ०.० ०.० ०.०
३ कालापानी-ठुली वेसी बाराहा-िस्तांग सडक ७०२८१६.० ०.० ०.० ७०००००.०
४ िछतापोखरी-माने भ््यांग-्यानडाँडा सडक ४९९९३६.० ०.० ०.० ७०००००.०
५ ब�कचौक-बसेरी-वडाका ५०००००.० ०.० ०.० १५०००००.०
६ सडक सभ�षण, सईङ, िडजाइन ६८४०००.० ०.० 1440000.0 ०.०
च. आयोजना ्यबःथापन खच ्: ३२८०००

काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज १८२०६८.० ०.० 250000.0 २५००००.०
मेिशनरी औजार ०.० ०.० 150000.0 ७५०००.०
फिनच्र ५०६००.० ०.० 150000.0 २५०००.०
िबिबध खच ् २७१००.० ०.० 50000.0 १५०००.०
अनगुमन मु् यांकन खच ् ०.० ०.० ०.० १५००००.०
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अनगुमन मु् यांकन खच ्(िज्ला ूािबिधक काया्लय समेत) ३०००००.० ०.० 324000.0 २०००००.०
इ्टरनेट सेवा शु् क/संचार खच ् ५३५००.० ०.० ०.० १५०००.०
सेवा शु् क खच ् 90147.0 ०.० ०.०
इ्धन २५०००.०
अ्य इ्धन २५०००.०

ज्मा :- १९०८०१७८.० ७२३८०००.० २३१०००००.० १९५०००००.०
पजुीगत सधुार खच ्:-

मािमण सडक ममत् स्भार कोष स्परुक ३०००००.० ०.० ०.० ०.०
्यािवन तार आपूित ्खच ् ३५००००.० ५०००००.० ०.० ०.०
िनमा्ण औजार आपूित ्खच ् ५००००.० ४६२०००.० ०.० ०.०

ज्मा :- ७०००००.० ९६२०००.० ०.० ०.०
कुल ज्मा :- 19780178.0 8200000.0 23100000.0 १९५०००००.०

३६५८०९४ झोल�ुेपलु षेऽगत कायब्म
२९६११ सावज्िनक िनमा्ण खच ्:- ९६९५०००.०

क. झोल�ुेपलु िनयिमत ममत् ६०००००.० ७०००००.०
पलु संरषक पािरौिमक ६०००००.० ६०००००.०
िनमा्ण औजार आपूित ् ५८५००.० १०७२००.०
पलु संरषक तािलम २६८६६०.०

ख. झोल�ुेपलु बहृत ममत् ६५४७००.० 1000000.0 २१७८०००.०
राइघाट झोपू ममत्, चाल ुआ.ब. ०७२/७३ 
चमेरे झोपू ममत्, चाल ुआ.ब. ०७२/७३  
घोपाटार झोपू ममत्, चाल ुआ.ब. ०७२/७३  
तावाखोला झोपू ममत्, चाल ुआ.ब. ०७२/७३  
तावाखोला झोल�ुेपलु ममत्, टे्मा र माि�म ०.० ०.० ०.० ७०००००.०
ढुडी खोला झोल�ुेपलु ममत्, खतु्् छा २ र फेदी १ ०.० ०.० ०.० ७०००००.०
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�्कुदोभान स्सखुोला झोल�ुेपलु ममत्, रत्छा र िचउिरड़ाडा ०.० ०.० ०.० ७०००००.०
ग. झोल�ुेपलु नयाँ/बमागत िनमा्ण ५८४८०००.०

सेमा दमारे झोल�ुे पलु ०.० ९०००००.०
मैनाटार झोल�ुे पलु ०.० १००००००.०
कुसु् खा फेदी झोल�ुे पलु ०.० ६०००००.०
काॅखेोला झोल�ुे पलु ०.० ९०००००.०
साततले िःटल शस बजृ ०.० ६०००००.०
भालकुोरे  िःटल शस बजृ ०.० ५०००००.०
नौवा पछुार झोल�ुे पलु ०.० २५००००.०
कंखेखोला  िःटल शस बजृ ०.० ५०००००.०
मैनाटार बाटो िनमा्ण ०.० ५००००.०
टाइफर मेिशन खिरद तथा आपूित ् ०.० ३०००००.०
मेवा कोरेपा झोल�ुेपलु िनमा्ण, िदतेल -िचउरीडाँडा १०९१६७६.० ०.०
सावाखोला िप्ले झोल�ुेपलु िनमा्ण, बाराहापोखरी १४०७०४८.० ०.०
पाथेका देखमुेखोला शसबजृ ४४९९३३.० ०.०
तापखोला झोल�ुेपलु िनमा्ण, खात्् छा ५६८३३६.० ०.०
िलदीङखोला झोल�ुेपलु िनमा्ण, ऐसेलखुक् ५३८७८१.० ०.०
वालाबेसी चि�मा झोल�ुेपलु िनमा्ण, खात्् छा-पाथेका ३५२०९३.० ०.०
ओभखेोला झोपू साउनेचौर -५ र ७ ८०००००.०
बइुपा-८ र अख�ले झोपू ८०००००.०
वालङखोला झोपू वा्लखुा-३ र ५ ७०००००.०
िस्लेखोला झोपू, खा्ले-७ बाॆाङ ८०००००.०
टुवाखोला झोपू स.िछतापोखरी-४ र िस्पानी ८०००००.०
दु् छाखोला झोपू सावाकटहरे-४ र बडकािदयाले ८६७०००.०
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२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

दबुेखोला झोपू , डुॆ धेारापानी-५ र दबुेकोल-७ राहघुर ८०००००.०
झोल�ुेपलु सडक िनमा्ण, बाॆाङ १०००००.० ०.० ०.० ०.०
गै.स.स. शु् क १९८९१८.० ३१५०००.० ३६६६००.०
िःटल पा्स ्फेिॄकेसन तथा आपूित ् १२३८८५६.० ५००००००.० ३३०००००.० ०.०
िनमा्ण औजार आपूित ् ४९३२२८.० ०.० ०.० ०.०

घ. झोल�ुेपलु स्भा्यता अ्ययन ०.० ०.० ०.० २०००००.०
ङ झोल�ुेपलु बिृःतत सभ�षण िडजाइन ०.० ०.० ०.० ३६६४००.०
च. क्टे्जे्सी खच ्:

अनगुमन मु् यांकन खच ्(िज्ला ूािबिधक काया्लय समेत) ५८८९०.० ०.० १४००००.० १३२८००.०
फिनच्र िनमा्ण खच ् ६१६००.० ०.० ५००००.० २५०००.०
सूचना खच् १०७००२.० ०.० ०.० ५००००.०
इ्धन २५५४०.० ०.० ५००००.० २५०००.०

काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज ८७२१५.० ०.० १५००००.० १०००००.०
मेिशनरी औजार ०.० ०.० १०००००.० २५०००.०

िबिबध खच ् ०.० ०.० १४०००.० १५०००.०

अ्य इ्धन ०.० ०.० ०.० १५०००.०

ज्मा :- ८३६०९७६.० १२४४८०००.० १२५९७०००.० ९६९५०००.०

३६५८३७४ साना िसंचाई, निद िनय्ऽण र अ्य पूवा्धार िवकास कायब्म :-

२९२२१ भवन िनमा्ण :-
१. िज्ला ूािबिधक काया्लय भवन िनमा्ण, बमागत  ०.० ०.० ३५४००००.० ५००००००.०

२. भवन िनमा्ण सईङ, िडजाइन ०.० ०.० ३०००००.० ०.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-
क. साना िसंचाई  कायब्म :

धा्लाङखोला महुान धा्लाङ िसंचाईकुलो, सु् तले ०.० 300000.0 २८८०००.० ०.०
ख�वाखोला िसंचाईकुलो, ड्बखुि्शवालय ०.० 300000.0 २८८०००.० ०.०
दु् छाखोला अधँेरी दोभान कुलो ममत् ०.० 300000.0 २८८०००.० ०.०
वासटार िसंचाईकुलो, राजापानी ०.० 300000.0 २८८०००.० ०.०
चाकढु�ा वािलड िसंचाईकुलो, ्यािःमटार ०.० 300000.0 २८८०००.० ०.०
मा्पा ब्चरेखोला िसंचाई कुलो २२८०००.० 0.0 ०.० ०.०
िदतेल बारमरुे िसंचाई कुलो ३५००००.० 0.0 ०.० ०.०
देिबःथान मैनाटार िसंचाई कुलो िनमा्ण ३५००००.० 0.0 ०.० ०.०
सावाकटहरे वापाखोला िसंचाई कुलो िनमा्ण २९७०००.० 0.0 ०.० ०.०
िचूीङ छोछापरु महुान िसंचाई योजना ३०००००.०
अख�लेजकुेखोला िसंचाई योजना ३०००००.०
ओभखेोला र उजेिलखोला दोभान पचासे िबरौटा हरराबोटे मलुबाटो िसंचाई योजना ३०००००.०
िदतेल-१५ सेरखोला महुान उ�ाईसे बारिबसे कुलो िनमा्ण तथा ममत् ३०००००.०
िल्कीरा्चे बारिबसे कटरबोटे िसंचाई योजना ममत् ३०००००.०
हौचरु-५ जकुेखोला िसंचाई ममत् ,िबःतार ३०००००.०

ख. निद िनय्ऽण कायब्म :
तारजाली खिरद तथा आपूित ् २८७२६०.० ५०००००.० ५०००००.० ६६४०००.०

सा्सखुोला निद िनय्ऽण १९१७११.० 0.0 ०.० ०.०
ग. लघ ुजलिब�ुत तथा बैकि्पक उजा् कायब्म 

१. �वाखोला लघ ुजलिबदधतु योजना, देिबःथान ९००९३६७.० 6000000.0 ७६८००००.० ३३०००००.०

२. रावाखोला लघ ुजलिबदधतु योजना, मा्पा ६५००००.० 7000000.0 ७६८००००.० ४५०००००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

घ. सामािजक पूवा्धार िवकास कायब्म :
१. लािमडाँडा-दबुेकोल-ऐसेलखुक् सडक ख्डको दबुेकोल कटहरे-रे्मी गाउँ ०.० ०.० ९६००००.० ०.०
२. बाि्सला-सङुदेल-िद्सङु सडक ०.० ०.० ९६००००.० ०.०

ङ. आयोजना ्यबःथापन खच ्:
1. अनगुमन मु् यांकन खच ् ३२९००.० ०.० २०००००.० १०००००.०
2. काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज, इ्धन १४८०१३ ०.० २८००००.० १७१०००.०
3. िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् १०००००.० ०.० २०००००.० १५००००.०
4. मेिशनरी औजार ०.० ०.० १३००००.० ५००००.०
5. फिनच्र िफ्चस ् ०.० ०.० १०००००.० ५००००.०
६. िबिबध खच ् ४८०१०.० ०.० ३००००.० १५०००.०
7. सचुना ूकािशत खच ् २८०२२५.० ०.० ०.० १०००००.०

ज्मा :- ११९७२४८६.० १५००००००.० २४००००००.० १५९०००००.०
३६५८१९३ ःथानीय शासन तथा सामदुाियक िवकास कायब्म, LGCDP

22411 सेवा र परामश ्खच ्
ICT िबमा  ०.० ०.० ५०००.०

२२५१२ िशप िवकास र जनचेतना तािलम तथा गो�ी स्ब्धी खच ् ५०००००.० ०.०
गािबस सिचव,सापह�लाई CFLG तािलम १९१८००.०
अ्य तािलम कायब्म ४४२००.०

ज्मा :- ५०००००.० ०.० २३६०००.०
२६३१२ ःथानीय िनकाय सशत ्चाल ुअनदुान ३७५७९१७८.० ६२२४८०००.० ५६३६२०००.०

साप तलब,चाड पव,् यिुनफम,् संचार, ॅमण खच ् १२४२००००.०
ःथानीय सेवा ूदायक सःथा भतुानी र छनौट २३७३०००.०
नयाँ नासके गठन र संचालन २१६००००.०
परुाना  नासके लाई स्परुक सहयोग ७२००००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

ःथानीय सहजकता्को पािरौिमक १७२८०००.०
वडा नागिरक मंच ३८८८०००.०
िज्ला सामािजक पिरचालन अनगुमन खच ् २०००००.०
नासके साना पूवा्धार अनदुान ७५६००००.०
साप ्ल�र बैठक २६०८९०.०
सामािजक पिरचालन अनिुशषण ६००००.०
साप एजे्सी सम्वय बैठक १०५०००.०
वडा नागिरक मंचको ्यबःथापन सिमितको गािबस तहको भेला   १८४६०८०.०
गािबस बाल भेला ४३२०००.०
CFLG घोषणा गन ्तयार भएका गािबसलाई िनद�िशका र सूचक स्ब्धी तािलम १०००००.०
CFLG सिमितको िज्लामा बैठक ४००००.०
GESI पिरषण संचालन गन� १०००००.०
सामदुाियक मेलिमलाप के्ि िवःतार ५०००००.०
िजिवस र िबषयगत काया्लयको लािग DPMASS तािलम १०००००.०
्याब भबन िनमा्ण र जनशित ्यबःथापन २००००००.०
ःथानीय शासनमा संचार मा्यम ूबधन् कायब्म १०००००.०
िजिवसमा सूचना शाखा सिुिधीकरण कायब्म १०००००.०
कमच्ारीको ्यितगत िववरण सहयोग १०००००.०
ःथानीय िनकायमा सूचना ूिबिध स्ब्धी तािलम ४४१३०.०
ICT जीवन िनवा्ह भ�ा ३८४०००.०
ICT िरटे्सन ३००००.०
ICT चाडपव ् २७५००.०
संिबधान ूचार ूसार ३००००.०
राज� शाखाको संःथागत सधुार ०.० ०.० १०००००.०

ज्मा :- ३७५७९१७८.० ६२२४८०००.० ३७५०८६००.० ५६३६२०००.०
कुल ज्मा :- ३८०७९१७८.० ६२२४८०००.० ३७७४९६००.० ५६३६२०००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

३६५८३१४ ःथानीयःतरका सडकपलु तथा सामदुाियक पंहचु सधुार कायब्म 
२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-

स्सखुोला सडक पलु ०.० ५००००००.० ९६०००००.० ४३२५०००.०
आयोजना ्यबःथापन खच ्:
1. अनगुमन मु् यांकन खच ् ०.० ०.० १०००००.० ४००००.०
2. काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज ०.० ०.० १०००००.० ५००००.०
3. िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् ०.० ०.० १०००००.० ४००००.०
४. इ्धन/अ्य इ्धन ०.० ०.० ७५०००.० ३००००.०
5.  िबिबध खच ् ०.० ०.० २५०००.० २००००.०

ज्मा :- ०.० ५००००००.० १०००००००.० ४५०५०००.०
3658433/4 ःथानीय सडक सधुार कायब्म, LRIP :-

२२११२ संचार महशलु ०.० ०.० ६८०००.० ६८०००.०
२२२११ इ्धन ३००३०५ ०.० ३३००००.० ३३००००.०
२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार १४३३४४ ०.० १७९०००.० १७९०००.०
२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् ३७५४२८ ०.० ४१८०००.० ४१८०००.०
२२४१२ अ्य सेवा शु् क ७७५३६२ ०.० ८३२०००.० ८३२०००.०
२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् २२५००० ०.० २८३०००.० ३४७०००.०
२२७११ िविवध खच ् ४३००० ०.० ६५०००.० १०००००.०

ज्मा चाल ु :- १८६२४३९ ०.० २१७५०००.० २२७४०००.०
२९३११ फिनच्र तथा फिनि्संग ३६०००.० ०.० १०००००.० १५००००.०
२९४११ सवारी साधन ०.० ०.० ५५००००.० ५५००००.०
२९५११ मेिशनरी औजार तथा अ्य उपकरण १९००००.० ०.० २५००००.० ३०००००.०
२९६११ साबज्िनक िनमा्ण 

हलुुङ्-जा्पा-ऐसेलखुक् सडक ःतरो�ित तथा पनु:ःथा्पना २०७९३४४९.० ०.० २१७५०७०००.० १५०००००००.०
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मािमण सडक ममत् स्भार (ARMP Road) ५१००००००.०
िदतेल-खोटा�बजार सडक ख्ड 
िदतेल-खािनडाँडा-रे्मीटार सडक ख्ड 
पा्धारे-िस्पानी-कालापानी सडक ख्ड 
हरेलोडाँडा-पाथेका चोखाने फेदी सडक ख्ड 
महरुे-फो्सीङटार सडक ख्ड 
लािमडांडा-रबवुा सडक ख्ड 
जीिवकोपाजन् तथा आय आजन् कायब्म १५८१०००.०

ज्मा पजुीगत  :- २१०१९४४९.० ०.० २१८४०७०००.० २०३५८१०००.०
कुल ज्मा :- 22881888.0 0.0 २२०५८२०००.० २०५८५५०००.०

३६५८४४३ साना िसंचाई कायब्म, SIP 
२२२११ इ्धन २५००००.० ०.० १५००००.० १५००००.०
२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार ०.० ०.० १५००००.० १०००००.०
२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् ७५०००.० ०.० ७५०००.० २०००००.०
२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् ६००००.० ०.० १०००००.० २०००००.०
२२७११ िविवध खच ् २५०००.० ०.० २५०००.० ७७०००.०

ज्मा चाल ु :- ४१००००.० ०.० ५०००००.० ७२७०००.०

३६५८४४४ साना िसंचाई कायब्म, SIP 
२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :- ०.० ०.० ७०००००००.०

क. साना िसचाई बमागत िनमा्ण १०००००००.०
ख. साना िसचाई नया िनमा्ण ६५५०००००.०

वापा खोला  िसंचाई कुलो योजना, सावाकटहरे
रातोपहरा िसंचाई कुलो योजना, सावाकटहरे
िवःखाम खोला महुान िसंचाई कुलो योजना, बाकाचोल ३
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आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

चंनखोला ठूला लाकुरीअदै ढ्के चौर योयाङ कुलो योजना, ऐसेलखुक्
दा्दे रानी बन िसंचाई योजना, िनमल्ीडाँडा
बोर्दी थपुख्ोला आहाले िसचाई योजना, िनमल्ीडाडा
धा्लाङ खोला िसैचाई योजना, सु् तले ५
लपवुाखोला भ््याङ खक् ट्प ुिसंचाई योजना, फा्टाङ ९
लपवुाखोला माि्सङटार िसंचाई योजना, फा्टाङ  ८ ,९
लवुाखोला भःमे िसंचाई योजना, खाता््छा ६, ५
ःवाजङु खोला िसंचाई योजना, खाता््छा ९
रेि्मटार छतनुे िसंचाई योजना, राजापानी ४
मेवाखोला िस्सार कुलो िसचाई योजना, नेपा् ६
टुकुरेखोला िसमखेत योजना, टे्मा ५,६
ितन दोभाने िसंचाई योजना, टे्मा
खदुखुोला भगटेार गो�जरुे धारे ढु�ा िसंचाई योजना, खाम् ८
िध्लङु खोला साना िसचाई योजना, िछतापोखरी
से्ममा िसचाई योजना, िछतापोखरी
भालखुोला देिख िरपवुा खोला स्मको िसंचाई योजना, िदतेल नपा ४
�ईले खोलावाट ितऽीवोट क्चडुे स्म िसंचाई योजना, िदतेल नपा १२
पंख ुअरोटार कुलो िसंचाई योजना, िचउरीडाडा ४
अिॆसे कुलो  िसंचाई योजना, या्खा
रा्चे कुलो िसंचाई योजना, दवुेकोल
िचिमिचमा सरकारी िसंचाई योजना, पाथेका ३,५ र ८
वाकुत ुङ्  िसचाइ् योजना, रत्छा ४
ओखारबोटे  िसचाइ् योजना, रत्छा 
बेिलयाटार िसचाइ् योजना, रत्छा १ र २
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२०७३/२०७४ को 
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२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

भालखुोला िस्लेमहुान िसंचाई योजना, छोर्बु
तावाखोला लेतेम िसंचाई योजना, स= िछतापोखरी
भालखुोला िसंचाई योजना, स= िछतापोखरी
लामोछांगा िसंचाई योजना, ्यानडाँडा

ज्मा :-
ज्मा पजुीगत  :- ०.० ०.० ७०००००००.० ७५५०००००.०
कुल ज्मा :- ४१००००.० ०.० ७०५०००००.० ७६२२७०००.०

३६५८३८३ सनुौला हजार िदन कायब्म
२६३१२ ःथानीय िनकाय स:शत ्चाल ुअनदुान २६८१८१२२.० ७८८१२०००.० ७२०२२०००.०

३६५८४७३ बहषुेिऽय पोषण कायब्म 
२६४१२ सरकारी िनकाय,सिमितह�लाई सशत ्चाल ुअनदुान ०.० ०.० ७६८५०००.० ०.०

३२५११३३ संःकृित ूबधन् कायब्म
२६४२३ अ्य सःथालाई स:शत ्पजुीगत अनदुान ८०००००.० ०.० २९५००००.० ८९५०००.०

352020३/4 गिरब घर पिरवार पिहचान तथा पिरचयपऽ िवतरण कायब्म 

२२४११ सेवा र परामश ्खच ् ४१४००.० ०.० २९२८००.० ०.०
२९३११ फिनच्र तथा फिनि्संग ०.० ०.० २००००.० ०.०

ज्मा :- ४१४००.० ०.० ३१२८००.० ०.०
३६५८५०३ िनवा्चन षेऽ िवकास कायब्म 

२६४२१ सरकारी िनकाय,सिमित, बोडह्�लाई पजुीगत िनशत ्अनदुान २४०६६४१४.० २६००००००.० ३६००००००.० ०.०
३६५८४५३ गिरबसंग िवशे�र कायब्म 

२२५२२ अ्य कायब्म खच ् ०.० ०.० ६१५०००.० ०.०
२६३११ ःथानीय िनकाय िन:शत ्चाल ुअनदुान ३१३०००.० ३१३०००.० ३६००००.० ०.०
२६३२२ ःथानीय िनकाय सशत ्पिुजगत अनदुान ०.० ३०००००.० ७८००००.० ०.०

ज्मा :- ३१३०००.० ६१३०००.० १७५५०००.० ०.०
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ूःतािवत
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गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

३६५१०६३ उपेिषत, उ्पीिडत र दिलत वग ्उ्थान िवकास सिमित 
२२५२२ कायब्म खच ् २७५०००.० २७५०००.० २७५०००.० ०.०

३६५१०१४ बौ� दशन् ूबधन् तथा गु् बा िवकास सिमित 
२९६२१ पजुीगत सधुार खच ् ५५००००.० ६०००००.० ७०००००.० ०.०

३६५८५१४ आिथक् के्ि तथा दईु िज्ला जो्ने सडक
२९६११ साबज्िनक िनमा्ण :-

क. नयाँ बमागत सडक : ४६३१०००.०
१ पंचमी-टुवाखोला सडक ०.० ५०००००.० १००००००.०
२ ्यािःमटार-िपपलडाँडा-िपपचाई-राईघाट सडक ०.० ५०००००.० ६०००००.०
३ धतुङ्-फा्टाङ मािव सडक ०.० ५०००००.० ३०००००.०
४ वडका-सावा-वा्लखुा-िलकुवापोखरी सडक ०.० ५०००००.० ५०००००.०
५ संगमचोक-िरठाबोटे-मेवाखोला सडक ०.० ३०००००.० ५०००००.०
६ वाःपानी-बाि्सला-खात्् छा सडक ०.० ५०००००.० ५०००००.०
७ ड्बखुि्शवालय-गणेश चौतारा सडक ०.० २५००००.० ३५००००.०
८ दिुछ्म-बरभ््याङ-रातमाटे सनुकोशी सडक ०.० ३३००००.० ५०००००.०
९ हद�नी (उदयपरु)-चे्सीपलु खोटाङ सडक ०.० ५०००००.०

१० िजरोिकलो भतुे-माझगाउँ-िदतेल-३ ०.० ३०००००.०
११ माि�म मानेभ््यांग-िखिदमा-तावा भ््यांग प्धारे सडक ०.० ५०००००.०
१२ िदतेल-खाम्-वाःपानी-बाि्सला-सङुदेल-िद्सङु-सोल ुजवु ुसोताङ सडक ०.० ७०००००.०
१३ डुॆ धेारापानी देउराली लेिखम सडक ०.० ५०००००.०
१४ लािमडाँडा-स्ले-हलेशी सडक ०.० ५०००००.०
१५ बाि्सलाबजार-सङुदेल-िद्सङु सडक ०.० ७०००००.०
१६ जले�री िद्दी-दा्लीटार सडक ०.० ५०००००.०
१७ अख�ले-स्ले-महादेव बेशी सडक ०.० ५०००००.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

१८ बाॆाङ-ड्लेखोला बइुपा सडक ०.० २०००००.०
१९ जा्पा-बाि्सला सडक ०.० ५०००००.० ०.०

ख. सडक सभ�षण ०.० ४५००००.०

ग. आयोजना ्यबःथापन खच ्: ०.०

अनगुमन मु् यांकन खच ् २५०००.० ०.० ७५०००.०

काया्लय तथा छपाई सामान, टोनर, काट�ज ९३०००.० ०.० १३००००.०

िज्ला ूािबिधक काया्लय, मसल्द/ अनगुमन मु् यांकन खच ् ५००००.० ०.० १०००००.०

मेिशनरी औजार ०.० ०.० २५०००.०

इ्धन ०.० ०.० १५०००.०

अ्य इ्धन ०.० ०.० १००००.०

संचार ०.० ०.० १००००.०

फिनच्र ०.० ०.० २५०००.०

िबिबध खच ् २५०००.० ०.० १००००.०

ज्मा :- ४८२४०००.० ०.० ३८८००००.० १०००००००.०

३०८१०९३ रोय्टी ्यबःथापन तथा िवतरण 

२६३२२ ःथानीय िनकाय सशत ्पिुजगत अनदुान ६७९५००.० २०००००.० २२५०००.० ०.०

३२५१०६३ पयट्न पूवा्धार िवकास कायब्म

२६३२२ ःथानीय िनकाय सशत ्पिुजगत अनदुान ३६३०८७९.० ०.० ०.० ०.०

३६५०१५३ जे� नागिरक, अशत अपांग,लोपो्मखु जाित तथा एकल मिहला   

२७१११ सामािजक सरुषा सशत ्अनदुान १३४५२४५१३.० १४२३५४४००.० ११७२४७३२०.० ०.०

२७११२ अ्य सामािजक सहायता सशत ्अनदुान ०.० ०.० ५०६१६०००.० ०.०

ज्मा :- १३४५२४५१३.० १४२३५४४००.० १६७८६३३२०.० ०.०





गत पिरषदबाट ूःतािवत संसोिधत ्यय अनमुान

आिथक् वष ्
२०७३/२०७४ को 

ूःतािवत
खच ्संकेत नं. िववरण

गत आ.व. 
२०७१/२०७२ को  

यथाथ ्खच्

आिथक् वष ्२०७२/२०७३ को 

३६५१०५३ लोपो्मखु, आिदवासी जनजाित उ्थान कायब्म
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३६५१०४३ ःथानीय िनकाय िव�ीय आयोग
२६३२२ ःथानीय िनकाय सशत ्पिुजगत अनदुान ६०१०००.० ६५००००.० ६२०४००.० ०.०

३४३१०१३ राि�य यवुा पिरचालन कायब्म
२२५२२ कायब्म खच ् ६८००००.० ०.० ०.० ०.०

३४९८०१३ ःथानीय शाि्त सिमित 
२२५२२ कायब्म खच ् १५८४०००.० ०.० १५६९६००.० ०.०

ख. ःथानीयःतरबाट िबिनयोिजत बजेट :-
१ िज्ला िवकास सिमित कोष, आ्तिरक ौोत :-

स्परुक कोष :
कमच्ारी क्याण िबशेष कोष ०.० ५०००.० ५०००.० ५०००.०

ममत् स्भार िबशेष कोष ०.० ५०००.० ५०००.० ५०००.०

ूकोप ्यबःथापन िबशेष कोष ०.० ५०००.० ५०००.० ५०००.०

मानव स्साधन िबशेष कोष ०.० ५०००.० ५०००.० ५०००.०

वातावरण िवकास िबशेष कोष ०.० ५०००.० ५०००.० ५०००.०

गिरवी िनवारण तथा सा.िवकास िबशेष कोष ०.० ५०००.० ५०००.० ५०००.०

मिहला तथा वाल िवकास िबशेष कोष ०.० ५०००.० ५०००.० ५०००.०

ःथानीय िवकास िबशेष कोष ०.० ५०००.० ५०००.० ५०००.०

२११११ तलब ९९९६२७.० १००००००.० ९३५०००.० ९०००००.०

कमच्ारी क्याण कोष ०.० २०००००.० १०००००.० १०००००.०

२१११२ ःथानीय भ�ा १२०७२०.० १२१०००.० १२००००.० १२५०००.०

२१११९ अ्य भ�ा ९१३४८.० ४०००००.० २५००००.० २५००००.०
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२२१११ पानी तथा िबजलुी महशलु ०.० ५००००.० ५००००.० २५०००.०

२२१११ संचार महशलु ७४९७.० ८००००.० ५००००.० ५००००.०

२२१२१ घर भाडा ५७०००.० ५००००.० ५००००.० ५००००.०

२२२११ इ्धन ८७१२७.० ३०००००.० १५००००.० २०००००.०

२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार ४९७८००.० २०००००.० २०००००.० २५००००.०

२२२१३ िवमा खच ् ०.० ०.० ०.० ०.०

२२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् २७००००.० ४०००००.० ४०००००.० ४०००००.०

छपाई खच ् १५००००.० २६००००.० ४०००००.० ४०००००.०

अ�माल सामान ०.० ३००००.० ३००००.० ३००००.०

क्टे्जे्सी  खच् ६५८९२५.० ६५९०००.० ६५५०००.० ९०००००.०

सेवा खच् ७१४१.० १००००.० १००००.० १०००००.०

२२३१३ पःुतक तथा सामामी खच ् ९५९१.० ०.० ०.० १००००.०
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आिथक्�पमा िबप�बग ्खानेपानी कायब्म ०.० ५००००.० ५००००.० ५००००.०
सावज्िनक सनुवुाई कायब्म ०.० ७००००.० ५००००.० ४००००.०
पवु ्योजना तजुम्ा गो�ी ०.० ५००००.० ५००००.० ५००००.०
ईलाकाःतरीय योजना तजुम्ा गो�ी ०.० २०९०००.० २०००००.० २०००००.०
कृिष कायब्म ०.० ३५०००.० ३५०००.० ३५०००.०
पश ुिवकास कायब्म ०.० २००००.० २००००.० २००००.०
बाताबरण संरषण कायब्म ०.० १०००००.० १०००००.० १०००००.०
िबपत ्यबःथापन कायब्म ०.० ५०००.० ५००००.० ५०००.०
सामािजक पिरषण कायब्म ०.० १५००००.० १०००००.० १५००००.०
राि�यःतरका चाडपव ्तथा उ्सव कायब्म ०.० १०००००.० १०००००.० १०००००.०
राज� बांडफांड गािबसलाई पजुीगत अनदुान ०.० ३५००००.० २०००००.० ३५००००.०
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२२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् २३२५३५.० ५५००००.० ३०००००.० २०००००.०
२२७११ िविवध खच ् १४४६५८.० ३०००००.० ३०००००.० २५००००.०

पिरषद खच् २५००००.० ४०००००.० ४०००००.० ४०००००.०
२७१११ सामािजक सरुषा अनदुान १०००००.० १०००००.० १०००००.०
२९२२१ भवन िनमा्ण खच ् १६००००.० ०.० ३०००००.० २०००००.०
२९३११ फिनच्र तथा िफ्चस् १७५७५६.० २५००००.० १५००००.० १५००००.०
२९५११ मेिशनरी औजार ३६०००.० २५००००.० १५००००.० १५००००.०
२९६११ सावज्िनक िनमा्ण खच ् २६१९५१.० २५००००.० ३०००००.० २०००००.०
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२ संःकृित ूबध्न कायब्म ४२४६६०.० ०.० 198440.0 ०.०

३ भारतीय सहयोग साना अनदुान कायब्म ५२१४४००.० ०.० 30795.0 ०.०

ज्मा :- ५६३९०६०.० ०.० 229235.0 ०.०

ग. दाऽी िनकाय/अ्यबाट सा्ट/नगद ूा� तफ् :- ५२१४४००.० ०.० 30795.0 ०.०
१ िज्ला सडक कोष, DRF ३१४५७१.० ०.० 166506.25 ०.०
२ मािमण सडक ममत् स्भार कोष ४०१२७०.० ०.० 2556665.55 २५०००००.०
३ सडक बोड ्नेपाल १५६५१६५.० ०.० 504328.0 २५०००००.०
४ िदगो भ-ू्यबःथापन कायब्म, SSMP ६२७२३०५.६० ०.० 0.0 0.0
५ िज्ला कृिष िवकास कोष ०.०० ०.० 71000.0 71000.0
६ ःटेट िबि्डंग एट द लोकल लेभल ूोजे्ट, SBLL ५३६६६२५.० २५००००००.० 29856000.00 0.00
७ जीवनःतर सधुारका लािग ःथानीय पूवा्धार कायब्म, LILI ९०९४४०.२८ ०.० 0.0 0.0

ज्मा :- २००४३७७६.९ २५००००००.० 33185294.8 ५०७१०००.०





गत पिरषदबाट 
ूःतािवत  आय

संशोिधत आय
खच ्

संकेत नं.
 ्यय िववरण 

गत पिरषदबाट 
ूःतािवत ्यय

संशोिधत ्यय

ख. ःथानीयःतरबाट िबिनयोिजत बजेट :- ख. ःथानीयःतरबाट िबिनयोिजत बजेट :-
१ िज्ला िवकास सिमित कोष, आ्तिरक ौोत :- १ िज्ला िवकास सिमित कोष, आ्तिरक ौोत :-

गत वषक्ो िज्मेवारी :- क. स्परुक कोष :
ब�क मौ्दात 2319132.93 ०.०० ३१४२३०६.६३ ०.०० कमच्ारी क्याण िबशेष कोष ५०००.० ५०००.० ५०००.०

तहिबल नगद मौ्दात २२०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ममत् स्भार िबशेष कोष ५०००.० ५०००.० ५०००.०

१.१ ःथानीय कर :- ूकोप ्यबःथापन िबशेष कोष ५०००.० ५०००.० ५०००.०

१.१.३ खािनज्य कर 0.00 ०.०० २२६९३.३७ २५००००.०० मानव स्साधन िबशेष कोष ५०००.० ५०००.० ५०००.०

१.१.५ कृिष तथा पशजु्य कर 10800.00 १६५००००.०० १०००००.० २५००००.०० वातावरण िवकास िबशेष कोष ५०००.० ५०००.० ५०००.०

१.१.६ वनज्य कर 741347.00 १००००००.०० १०००००.० ५५००००.० गिरवी िनवारण तथा सा.िवकास िबशेष कोष ५०००.० ५०००.० ५०००.०

१.२ सेवा शु् क :- मिहला तथा वाल िवकास िबशेष कोष ५०००.० ५०००.० ५०००.०

१.२.१ भौितक सिुबधा सेवा शु् क 126400.00 ८००००.०० २०००००.०० २५००००.०० ःथानीय िवकास िबशेष कोष ५०००.० ५०००.० ५०००.०

१.३ दःतरु :- ख. उपभोग खच ्:-

१.३.२ िसनेमाहल ःथापना अनमुित दःतरु 0.00 ०.०० ०.०० ०.०० २११११ तलब १००००००.० ९३५०००.० ९०००००.०

१.३.३ िनमा्ण ्यबसायी अनमुित पऽ र नवीकरण दःतरु 35700.00 ३५०००.०० ३५०००.०० ४००००.०० कमच्ारी क्याण कोष २०००००.० १०००००.० १०००००.०

१.३.७ िसफािरस दःतरु 44240.00 ६५०००.०० ६००००.०० १५००००.०० २१११२ ःथानीय भ�ा १२१०००.० १२००००.० १२५०००.०

१.३.८ अ्य दःतरु 94120.00 ४५०००.०० ४५०००.०० १५००००.०० २१११९ अ्य भ�ा ४०००००.० २५००००.० २५००००.०

१.४ िबबीबाट ूा� आय :- २११२१ पोशाक १५००००.० १३००००.० २०००००.०

१.४.१ खानीज्य ौोत १००००००.०० २०००००.०० ६५००००.०० २२१११ पानी तथा िबजलुी महशलु ५००००.० ५००००.० २५०००.०

१.४.३ चल अचल स्पित 119989.00 ९००००.०० १०००००.०० २०००००.०० २२१११ संचार महशलु ८००००.० ५००००.० ५००००.०

1.5 द्ड जिरवाना 0.00 ०.०० ०.०० ५०००.०० २२१२१ घर भाडा ५००००.० ५००००.० ५००००.०

१.६ राज� बांडफांडबाट ूा� आय :- २२२११ इ्धन ३०००००.० १५००००.० २०००००.०

१.६.१ रिज�ेशन दःतरु 5456447.70 ५५०००००.०० ३५०००००.०० ४५०००००.०० २२२१३ िवमा खच ् ०.० ०.० ०.०

१.८ गािबस/नपाबाट  ूा� मालपोत :- 66236.00 ५५०००.०० ५५०००.०० १५००००.०० २२३११ काया्लय स्ब्धी खच ् ४०००००.० ४०००००.० ४०००००.०

१.१० िविवध आय :- छपाई खच ् २६००००.० ४०००००.० ४०००००.०

१.१०.२ धरौटी जफत र िफता् ूा� 4282.00 ०.०० ०.०० ५०००.०० अ�माल सामान ३००००.० ३००००.० ३००००.०

१.१०.३ पेँकी िफता् 0.00 ०.०० १५०००.०० ५००००.०० क्टे्जे्सी  खच् ६५९०००.० ६५५०००.० ९०००००.०

१.१०.४ धरौटी ूा� 0.00 ०.०० ५०००.०० ५००००.०० सेवा खच् १००००.० १००००.० १०००००.०

१.१०.५ अ्य आय :- २२३१३ पःुतक तथा सामामी खच ् ०.० ०.० १००००.०

गािबस सडक सभ�षण शु् क १०००००.०० २०००००.०० २९००००.०० २२३१४ ई्धन अ्य ूयोजन ३०००००.० २०००००.० ५००००.०

्यािबन तारजाली आपूित ् 261659.00 ०.०० २५००००.०० २२००००.०० २२४११ सेवा र परामश ्खच ् २०००००.० २०००००.० १५००००.०

कामदार िबमा आ्दािन 0.00 ०.०० ०.०० ०.०० २२४१२ अ्य सेवा शु् क १५००००.० १५००००.० १०००००.०

अ्य आय 1000.00 ३००००.०० २०००००.०० ३०००००.०० २२६११ अनगुमन मु् यांकन खच ् ५५००००.० ३०००००.० २०००००.०

क्टेनजे्सी आ्दािन 658925.00 ६५८९००.०० ८६५०००.०० ९४००००.०० २२७१२ िविवध खच ् ३०००००.० ३०००००.० २५००००.०

ग. कायब्म खच ्:-

आ.व. 
२०७३/२०७४ 
को ूःतािवत ्यय

यस िज्ला िवकास सिमितको आ्तिरक ौोत तफ्  चाल ुआिथक् २०७२/२०७३ को संशोिधत अनमुान र आगामी आिथक् वष ्2073/2074 को लािग ूःतािवत बजेट िन्नानसुार बांडफांड गिरएको छ :-

संकेत नं.  आय िववरण
आ.व. 

२०७२/२०७३ 
को यथाथ ्आ्दािन

चाल ुआ.व. २०७२/२०७३ को अनमुािनत चाल ुआ.व. २०७२/२०७३ को अनमुािनतआ.व. 
२०७३/२०७४ 
को ूःतािवत आय

@)&!÷)&@





गत पिरषदबाट 
ूःतािवत  आय

संशोिधत आय
खच ्

संकेत नं.
 ्यय िववरण 

गत पिरषदबाट 
ूःतािवत ्यय

संशोिधत ्यय

आ.व. 
२०७३/२०७४ 
को ूःतािवत ्यय

संकेत नं.  आय िववरण
आ.व. 

२०७२/२०७३ 
को यथाथ ्आ्दािन

चाल ुआ.व. २०७२/२०७३ को अनमुािनत चाल ुआ.व. २०७२/२०७३ को अनमुािनतआ.व. 
२०७३/२०७४ 
को ूःतािवत आय

२२५११ कमच्ारी तािलम ०.० १०००००.० १०००००.०

२२५१२ तािलम तथा गो�ी स्ब्धी खच ् २५००००.० २५००००.० २५००००.०

२२५२२ अ्य कायब्म खच ् ०.० २०००००.० २५००००.०

मालपोत तथा नापी ्यबःथापन कायब्म ४०००००.० ४०००००.० ३५००००.०

मिहला िह्सा िव��को चेतनामलुक कायब्म १००००.० १००००.० १००००.०

बालबािलका ूो्साहन कायब्म १००००.० १००००.० १००००.०

आिथक्�पमा िबप�बग ्खानेपानी कायब्म ५००००.० ५००००.० ५००००.०

सावज्िनक सनुवुाई कायब्म ७००००.० ५००००.० ४००००.०

पवु ्योजना तजुम्ा गो�ी ५००००.० ५००००.० ५००००.०

ईलाकाःतरीय योजना तजुम्ा गो�ी २०८९००.० २०००००.० २०००००.०

कृिष कायब्म ३५०००.० ३५०००.० ३५०००.०

पश ुिवकास कायब्म २००००.० २००००.० २००००.०

बाताबरण संरषण कायब्म १०००००.० १०००००.० १०००००.०

िबपत ्यबःथापन कायब्म ५०००.० ५००००.० ५०००.०

सामािजक पिरषण कायब्म १५००००.० १०००००.० १५००००.०

राि�यःतरका चाडपव ्तथा उ्सव कायब्म १०००००.० १०००००.० १०००००.०

राज� बांडफांड गािबसलाई पजुीगत अनदुान ३५००००.० २०००००.० ३५००००.०

बे�ज ुफ��ट कायब्म १०००००.० १०००००.० १०००००.०

षमता िवकास कायब्म ३०००००.० २०००००.० २०००००.०

काया्लय ्यबःथापन कायब्म ५०००००.० २५००००.० ३०००००.०

पिरषद खच् ४०००००.० ४०००००.० ४०००००.०

२७१११ सामािजक सरुषा अनदुान १०००००.० १०००००.० १०००००.०

घ. पजुीगत खच ्:-

२२२१२ संचालन तथा ममत् स्भार २०००००.० २०००००.० २५००००.०

२२३२१ िनिमत् सावज्िनक स्पितको ममत् स्भार २०००००.० २०००००.० १५००००.०

२९२२१ भवन िनमा्ण खच ् ०.० ३०००००.० २०००००.०

२९३११ फिनच्र तथा िफ्चस् २५००००.० १५००००.० १५००००.०

२९५११ मेिशनरी औजार २५००००.० १५००००.० १५००००.०

२९६११ सावज्िनक िनमा्ण खच ् २५००००.० ३०००००.० २०००००.०

पूवा्धार िबकास कायब्म ७०००००.० ३०००००.० २०००००.०
ज्मा :- 9940498.63 १०३०८९००.० ९०९५०००.० ९००००००.० ज्मा :- १०३०८९००.० ९०९५०००.० ९००००००.०






