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कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ सभा  

आलथिक वर्ि २०७४/०७५ को नीलि िथा कार्िक्रम  
 

लमलि २०७४ भद्र २२ गिे लवलिबार  

प्रस्तोिा: उपाध्यक्ष, राजमिी ईङ्नाम 

आदरणीर् सभा अध्यक्ष जू्य, 

प्रमुख अलिलथ िथा लवलिष्ट अलिलथजू्यिरु,  

सम्मालनि सभाका सदस्यजू्यिरु, 

पत्रकार िथा संचारकमी लमत्रिरु / 
 

 नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यिस्था गरेको स्थानीय तहको वनिााचन पश्चायत् कानेपोखरी 

गाउँपावलकाको प्रथम गाउँ सभामा गाउँपावलकाको आवथाक िर्ा २०७४/०७५ को नीवत तथा कायाक्रम यस 

सम्मावनत सभा समक्ष प्रसु्तत गना पाउँदा मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ / भरखरै स्थानीय तहको 

वनिााचन सङ्घीय संरचना अन्तगात सम्पन्नभई जनप्रवतवनवधहरुले कायाभार सम्हालीसके पवन स्थानीय तहको 

संचालनका लावग बनु्न पने ऐन, वनयम वनमााणभई नसकेको अिस्था रहेको छ / यस्तो अिस्थामा हामी यो 

गाउँ सभा गना गईरहेका छ  ं / यस संक्रमणकालीन अिस्थामा कानेपोखरी गाउँपावलकाको नीवत तथा 

कायाक्रमहरु प्रसु्तत गने अवभभारा प्राप्त भएकोमा यहाँहरु सबैलाई हावदाक स्वागत तथा अवभिादन गदाछु 

/ यस गररमामय सभामा मुलुकको आमूल पररितान गना जीिन उत्सगा गनुा हुने ज्ञात-अज्ञात सवहदहरुप्रवत 

भािपूणा श्रद्धासुमन चढाँउछु /  
 

सभाध्यक्ष मिोदर्, 

 आज हामी एउटा ऐवतहावसक घडीमा उवभएका छ  ं / विगतको स्थानीय वनकाय भन्दा अलग 

स्स्थवतबाट अवघ बढीरहँदा वनश्चय पवन मुलुकको सङ्घीयताको आकांक्षालाई पूणाता वदन हाम्रो गहन 

वजमे्मिारी रहेको छ / स्थानीय सरकारको झनै्ड दुई दशकको ररक्ततालाई पूणाता वदन स्थानीय तहको 

वनिााचनबाट सम्भि भएको छ भने जनताको विकास, शास्न्त र सुशासनको अपेक्षा पूरा गनुा पने दावयत्य 

हाम्रो काँधमा थवपएको छ / जनअपेक्षा पूरा गदै समृ्वद्ध कानेपोखरी, सुशावसत कानेपोखरी, विकवसत र 

व्यिस्स्थत कानेपोखरी गाउँपावलका वनमााणतर्ा  अवघ बढ्न हामीले वमवहनेत गनुा पने अिस्था रहेको छ / 

 संविधान प्रदत्त अवधकार र कताब्य पूरा गदै कानेपोखरीलाई अन्य स्थानीय वनकाय भन्दा विशेर् 

पवहचान वदलाउन हामीले वनरन्तर प्रयत्न गनुा पने स्स्थवत रहेकोछ / हामी जनताको बवलदानीपूणा संघर्ा 

पश्चायत् प्राप्त लोकतास्िक सङ्घीय गणतिात्मक व्यिस्थाको सर्ल कायान्वयनको जवटल र चुन तीपूणा 

मोडमा उवभएका छ  ं/ यस सन्दभामा हाम्रो थोरै पवन कमजोरी र असािधानीले वनकै गम्भीर क्षवत हुन 

सके्न भएकोले चुन तीहरुको सामना गना सािधानीपूणा पाईला चाल्नु पने अिस्था रहेको व्यहोरा तर्ा  

यहाँहरु सबैको ध्यान आकृष्ट गना चाहन्छु / 
 
 

सभाध्यक्ष मिोदर्, 
 

 कानेपोखरी पूिा पवश्चम कम च डाई भएको, उत्तर दवक्षण झनै्ड २० वक.वम. लम्बाई भएको वचसाङ 

र डाँस खोलाले घेररएको सधैं जोस्खममा रहनु पने भूगोल भएको गाउँपावलका हो / यहाँ प्राकृवतक  

सम्पदा पयााप्त रहेको भए पवन भ वतक विकासका दृवष्टले पवछ परेको के्षत्र हो / यहाँको आवथाक अिस्था 

तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको छ / भ वतक पूिााधार सडक, पुल, कल्भटाको अभाि छ / कृवर् कमा 

मुख्य पेशा भए पवन कृवर्मा आधुवनकीकरण हुन सकेको छैन / स्वच्छ वपउने पानीको अभाि छ / 

वसचाई, वबधुत, संचारको अिस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ / रोजगारीको अिसर स्थानीय तहमा सृजना 

हुन नसक्दा हजार  ं युिाहरु िैदेवशक रोजगारीको लावग विदेवशनु पने अिस्था छ / स्वास्थ्य सेिा वलन 
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शहर बजार केस्ित हुनु पने स्स्थवत छ / अव्यिस्स्थत बसोबास, दोहोरो स्वावमत्व र सुकुम्बासी समस्या 

जवटल रहेको छ / भूगोलको अिस्था पवन जवटलताले भररएको छ / पछावड परेको जातजावत, िगा समुदाय 

लोकतिको प्रवतर्लबाट टाडा रहेको अिस्था छ / यस्तो जवटल पररस्स्थवतलाई आत्मसात गदै समृ्वद्ध, 

विकवसत र सुशावसत कानेपोखरी गाउँपावलका बनाउन अत्यन्त चुन वतपूणा रहेको छ / 

 यस ऐवतहावसक गाउँ सभामा उले्लस्खत चुन ती संगै यस िर्ाको अविरल िर्ााद्को कारण स्थानीय 

बावसन्दाहरुले भोगु्न परेको पीडा र क्षवतलाई नू्यनीकरण गना आिश्यक नीवत र कायाक्रम ल्याउनु पने 

भएको छ / हामीले यो िर्ा ठूला र उले्लख्य कायाक्रमहरुमा केस्ित हुने लक्ष्य राख्दा राख्दै पवन त्यस 

तर्ा  बाढीले पुयााएको अकल्पनीय क्षवतलाई पुन: वनमााणतर्ा  केस्ित हुनु परेको हँुदा तत्काल यसलाई 

मुख्य कायाभार ठानी नीवत तथा कायाक्रम र बजेट वनमााणमा ध्यान वदएका छ  ं/ 

 आजको यस ऐवतहावसक गररमामय गाउँ सभामा कानेपोखरी गाउँपावलकाको वनिााचन शास्न्तपूणा, 

मयाावदत र व्यिस्स्थतरुपमा सम्पन्न गना सहयोग पुयााउने समू्पणा कानेपोखरीबासीहरु, मतदाताहरु, राष्टर सेिक 

तथा सुरक्षाकमी सबैलाई हावदाक धन्यिाद वदन चाहन्छु / अब म यस िर्ाको नीवत तथा कायाक्रम प्रसु्तत 

गना अनुमवत चाहन्छु / 
 

नीलि िथा कार्िक्रम - २०७४ 
 

१. अव्यिस्स्थत बसोबास र सुकुम्बासी बसोबास लगायतका समस्या समाधान गना गाउँपावलकाले संविधान, 

ऐन कानुनमा व्यिस्था भए िमोवजम नीवत वनमााण गरर आिश्यक व्यिस्थापनमा जोड वदईनेछ / 

२. सबै िडालाई समानुपावतक रुपमा रु.१ करोड विवनयोजन गररएको छ र आगामी िर्ादेस्ख जनसंख्या, 

भ गोवलक विकटता र सुगमतालाई दृवष्टगत गरर रकम विवनयोवजत गररनेछ / 

३. यस कानेपोखरी गाउँपावलका पवहले नै खुला वदशामुक्त भईसकेको हँुदा त्यसलाई सहीरुपमा कायाान्वयन 

गना गाउँपावलकाको घनािस्ती भएको बजार के्षत्रमा सािाजवनक श चालय वनमााणको लावग आिश्यक 

बजेट विवनयोवजत गररएको छ / 

४. विश्वमा भईरहेको िातािरण विनाश तथा जलिायु पररितानको असर कम गना यस गाउँपावलका के्षत्रमा 

सरसर्ाई अवभयान संचालन गनुाका साथै प्लावष्टकजन्य र्ोहोरलाई कम गना त्यस्ता प्लावष्टकबाट घर 

सजािटका सरसामान तथा खेल नाका सामाग्री वनमााणका लावग अन्य वनकायसंग सहकाया गरर यस 

गाउँपावलका वभत्रका मवहलाहरुलाई तावलम प्रदान गररने नीवत वलईनेछ / 

५. गाउँपावलका उज्ज्यालो कायाक्रम अन्तगात गाउँपावलकाका बजार के्षत्रमा िैकस्ल्पक उजाा प्रिद्धान केि र 

गाउँपावलकाको साझेदारी कायाक्रम अन्तगात स या बवत्त जडानका लावग आिश्यक व्यिस्था वमलाईने छ 

/ 

६. यस गाउँपावलका के्षत्रको पवहचानको रुपमा रहेको कानेपोखरी वसमसार के्षत्रलाई सामुदावयक िनसंग 

साझेदारीमा संरक्षण तथा सम्बधान गना आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररएको छ / साथै गाउँपावलका 

के्षत्र वभत्र रहेको कालीकोशी वसमसार लगायत अन्य वसमसार के्षत्रको अध्ययन गरी  संरक्षण कायालाई 

अवघ बढाईने छ / 

७. स्वास्थ्य के्षत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका मवहला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको कायाको उवचत मूल्यांकन 

गदै यस आ.ि. देस्ख प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप मावसक रु.१०००/- का दरले प्रदान गना आिश्यक 

बजेटको व्यिस्था गररएको छ / 

८. यस गाउँपावलकाको बढ्दो शहरीकरणलाई ध्यान वदंदै व्यिस्स्थत र सुन्दर बस्स्त वनमााण गना सहयोग 

पुगोस भने्न हेतुले नेपाल सरकारद्वारा जारी भिन वनमााण आचार संवहतालाई आत्मसात गदै बस्ती 
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विकास शहरी योजना तथा भिन वनमााण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ पूणा कायान्वयनमा 

ल्याईनेछ / 

९. यस गाउँपावलकामा रहेका ऐवतहावसक धावमाक, सांसृ्कवतक, पयाटकीय के्षत्रहरुको अध्ययन गरर त्यसलाई 

संरक्षण तथा सम्बधान गने नीवत वलईनेछ / 

१०. यस गाउँपावलकालाई पूिा-पवश्चम दुिै वतरबाट खोलाले छेवकएको र हरेक िर्ा खोलामा आउने बाढीबाट 

ठुलो धनजनको क्षती हुने हँुदा उक्त क्षतीलाई नू्यनीकरण गना नदी, खोला वनयिण गना विशेर् 

प्राथवमकता वदईनेछ / 

११. आजका बालबावलका भोवलका कणाधार हुन, उनीहरुको च तर्ी विकास हुनु पने मान्यता अनुरुप यस 

गाउँपावलकाले आगामी वदनमा एक स्थानीय तह, कस्िमा एक बाल उद्धान नीवत अनुरुप अध्ययन 

गरर उपयुक्त स्थानमा एउटा बाल उद्धान वनमााण गना अध्ययन गररनेछ / 

१२. हाम्रा अग्रज जेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान सीपलाई सदुपयोग गदै उनीहरुको वदघाायुको कामना गदै 

आगामी वदनमा जेष्ठ नागररकहरुको वदन चयाालाई सहज बनाउन उपयुक्त ठाउँमा जेष्ठ नागररक 

विश्रामालय स्थापना गना अध्ययन गररनेछ / 

१३. र्ोहोर मैला व्यिस्थापनलाई उवचत ध्यान वदंदै यस कानेपोखरी गाउँपावलका के्षत्रलाई र्ोहोर मैला 

मुक्त के्षत्र तर्ा  उनु्मख गराउन र्ोहोर मैला व्यिस्थापन केि वनमााण गना तथा र्ोहोरको श्रोतमानै 

िगीकरण गरर व्यिस्थापन लागत कम गना आिश्यक रणनीवत बनाईने छ / 

१४. यस गाउँपावलका के्षत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता विस्तार गरी आम नागररकहरुको स्वस्थ 

रहने अवधकार सुवनवश्चत गना ३ िटै स्वास्थ्य च कीहरुलाई व्यिस्स्थत साधन श्रोत सम्पन्न बनाईने छ / 

साथै यसै िर्ा देस्ख बयरिन स्वास्थ्य च कीमा बवथाङ सेन्टर सन्चालन गररनेछ / 

१५. यस गाउँपावलका के्षत्रमा रहेका विद्यालयहरुको शैवक्षक गुणस्तर िृस्द्धमा विशेर् प्राथवमकता वदईनेछ / 

१६. आजका बालबावलका भोवलका देशका कणाधार हुन् भने्न उस्क्तलाई मनन् गदै यस गाउँपावलकाको 

शैवक्षक स्तरमा बालकक्षा देस्ख नै भनाा दरमा िृस्द्ध गरर कोवह बालबावलका वशक्षाको उज्ज्यालो 

घामबाट बस्न्चत हुन नवदने नीवत अनुरुप कक्षा १ भन्दा मुवनका सामुदावयक विद्यालयका 

बालबावलकाहरुलाई दोहोरो नपने गरर मावसक खाजा खचा र िावर्ाक पोशाक वितरण गने नीवत 

वलईनेछ / 

१७. यस कानेपोखरी गाउँपावलका के्षत्रमा हालसम्म बस पाका  नभएको हँुदा उपयुक्त स्थानमा बस पाका  

वनमााणको लावग सम्भाव्यता अध्ययन गरर आगामी वदनमा बस पाका  वनमााण गररनेछ / बस से्टन्ड 

भएका स्थानहरुलाई व्यिस्स्थत गररनेछ / 

१८. यवहँ २०७४ असार २७ र २८ गतेको अविरल िर्ाादको कारण क्षवतग्रस्त सडक, पुल, कल्भटा, वसंचाई, 

पैनी तथा भ वतक संरचनाहरुलाई पुन:वनमााण गना जोड वदईनेछ / 

१९. मवहला स्वयम् सेविका कल्याण कोर् स्थापना गना आिश्यक मापदण्ड बनाई प्रते्यक िर्ा वनवश्चत रकम 

कोर्मा गाउँपावलकाबाट जम्मा गररनेछ / 

२०. यस गाउँपावलकाको िडा नं.२ मा "कानेपोखरी जनता आिास कायाक्रम" अन्तगात विपन्न सुकुम्बासी घर 

पररिार छन ट गरर नमुना बस्ती वनमााण गना आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररने छ / यस 

कायाक्रमलाई प्रते्यक बर्ा अन्य िडाहरुको उपयुत्त स्थानमा वनरन्तर संचालन गने नीवत वलईनेछ / 
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२१. यस गाउँपावलकाको सुरक्षा व्यिस्थालाई विशेर् ध्यान वदंदै यहाँ रहेका सुरक्षा सम्बन्धी वनकायहरुको 

अध्ययन गरर त्यस्ता वनकायको भ वतक विकासमा जोड वदने नीवत वलईनेछ / 

२२. यस गाउँपावलकामा जनशस्क्तको नू्यनता, कायाचापमा िृस्द्ध, जनआकांक्षा अनुरुप काम गना कमाचारीको 

क्षमता विस्तार र सेिा प्रिाहमा बढी समय वदनु पने भएको तथा सािाजवनक विदा समेत नभनी साथै 

कायाालय समय भन्दा बढी समय कमाचारीहरु खट्नु पने भएकोले उक्त कायामा कमाचारीहरुलाई 

उते्प्रररत गनाको लावग आन्तररक श्रोतबाट व्यिस्थापन हुने गरर प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गररनेछ / 

२३. सामुदावयक भिन वनमााण गना विशेर् प्राथवमकता वदईने नीवत वलईनेछ / 

२४. नागररकहरुको स्वास्थ्यलाई विशेर् ध्यान वदंदै शुद्ध खानेपानीको लावग आिश्यक व्यिस्था गररनेछ / 

२५. यस कानेपोखरी गाउँपावलका के्षत्रमा बसोबास गने विवभन्न जातजावतहरुको परम्परागत सीपलाई 

व्यिस्स्थत र उपयोगमा ल्याईने नीवत वलईनेछ / 

२६. यस गाउँपावलका, कृवर्को लावग उिार भुवम भएको हँुदा सहकाया/साझेदारीमा एउटा वशत भण्डार 

(गृह) वनमााण गना पहल थावलने छ / 

२७. लागुऔर्ध तथा सुतीजन्य र मादकपदाथा ओसारपसार तथा सेिनलाई वनरुत्सावहत गने नीवत वलईनेछ 

/ 

२८. युिाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गना विवभन्न वकवसमका वसपमुलक 

तावलम वदईने नीवत वलईनेछ / 

२९. सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूिा प्राथवमक तह सम्म मातृभार्ामै वशक्षा वदने व्यिस्था गररनेछ / 

३०. एक स्थानीय तह एक रंगशालाको अिधारणा अनुसार यस गाउँपावलकाको उपयुक्त ठाउँमा रंगशाला 

वनमााणको लावग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ / 

३१. गम्भीर रोगको उपचारमा वनम्न िगाहरुलाई सहयोग गने नीवत अवघ बढाईने छ / 

३२. यसै आवथाक िर्ामा, आ.ि.२०७५/०७६ देस्ख संचालन गने आयोजनाहरुको रणनैवतक योजना वनमााण 

गररनेछ / 

३३. वचसाङ र डाँस खोलाको गुरुयोजना बनाई तटबन्धनको काया सम्पादन गना आिश्यक पहल गररनेछ 

/ 

३४. कानेपोखरी बजारमा प्रिेशद्वार वनमााण कायालाई अवघ बढाईने छ / 

३५. गाउँपावलकाको केि उपयुक्तता अध्ययन गरी पायक पने ठाउँमा राख्न सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ / 

३६. लैंवगक वहंसा नू्यनीकरणका लावग आिश्यक पहल गररनेछ / 

३७. प्रते्यक िडाको पाश्वावचत्र (Ward Profile) वनमााण गररनेछ / िडाको पाश्वावचत्र पश्चायत् कानेपोखरी 

गाउँपावलकाको पाश्वावचत्र (Village Profile) वनमााण गररनेछ / 

३८. प्राविवधक वशक्षा प्रदान गना गररब, जेहेन्दार र अशक्तका वनवमत्त आिश्यक कोर् वनमााण गररनेछ / 

प्राविवधक वशक्षाका लावग मदन भण्डारी सृ्मवत प्रवतष्ठान लगायत अन्य प्राविवधक वशक्षालयसंग सहकाया 

गररनेछ / 
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३९. गाउँपावलकामा विवभन्न योजना तथा कायाक्रम संचालन गदाा प्रकृवतका आधारमा गैर सरकारी संस्था, 

संगवठत संस्था, नागररक समाज, वनजी के्षत्रसंग सहकाया गने नीवत वलईनेछ / 

४०. अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको पहँुच तथा क्षमता विस्तारका लावग मागको आधारमा छात्रिृवत्तको 

व्यिस्था, व्यिसाय विस्तारका लावग आिश्यक सहयोगको पहल गररनेछ / 

४१. गाउँपावलकाबाट गररने योजना र कायाक्रमहरुको सूचना समे्प्रर्ण गना गाउँपावलकाबाट तै्रमावसक 

बुलेवटन प्रकाशन गररनेछ / गाउँपावलकाबाट प्रकाशन हुने पत्रपवत्रका तथा संचारका अन्य साधनहरुको 

उपयोग गने र संचार माध्यमलाई प्रिद्धान गने नीवत वलईनेछ / 

४२. गाउँपावलकाका सािाजवनक स्थान, बाटो, सडक लगायतका स्थानमा भएका अवतक्रमण गररएका 

संरचनाहरु हटाउने र व्यिस्स्थत गने नीवत वलईनेछ / 

४३. गाउँपावलकाको सामावजक, आवथाक तथा सांसृ्कवतक विकासका लावग सािाजवनक, वनजी तथा सहकारी 

के्षत्रको योगदानलाई दृवष्टगत गरी तीनिटै के्षत्रलाई प्रभािकारी रुपमा पररचालन गररनेछ / 

४४. नि वनिाावचत पदावधकारी तथा कमाचारीहरुको दक्षता तथा क्षमता अवभिृस्द्धका लावग तावलम तथा 

अिलोकन भ्रमणको व्यिस्था वमलाईनेछ / 

४५. गाउँपावलकाको न्यावयक अवधकारको सनु्तवलत प्रयोगका साथै कुनै पवन विर्यमा मेलवमलापको 

नीवतलाई जोड वदईनेछ / 

४६. गाउँपावलका के्षत्रका जेष्ठ नागररकहरु मधे्य ८० िर्ा उमेर पुगेका जेष्ठ सदस्यहरुको स्वास्थ्य जाँच 

वन:शुल्क रुपमा संचालन गने नीवत वलईनेछ / 

४७. रावष्टर य तथा अन्तरावष्टर य खेलकुद प्रवतयोवगतामा पवहलो, दोश्रो तथा तेश्रो स्थान प्राप्त गने गाउँपावलका 

वभत्रका प्रवतभाशाली खेलाडीहरुलाई पुरसृ्कत गने र सम्मान गने नीवत वलईनेछ /  

४८. युिाहरुलाई दुव्यासन र कुलतबाट बचाउन आिश्यक नीवत वलईनेछ / 

४९. गाउँपावलकाको सुरक्षाका वनवमत्त सम्बन्धीत वनकायमा आिश्यक पहल गररनेछ / 

५०. गाउँ स्तरीय खेलकुद विकासका लावग आिश्यक पहल गररनेछ / 

५१. सामावजक सुरक्षा भत्ता टोलटोलमा वितरण गने व्यिस्था गररनेछ / 

५२. प्रसु्तत नीवत तथा कायाक्रमहरुलाई बजेटसंग तालमेल गरी "समृ्वद्ध कानेपोखरी" वनमााणको नीवत अवघ 

साररनेछ / 

धन्यवाद ! 

 

 

प्रस्ताबिरु 
 

१ वनती तथा कायाक्रम सम्बन्धमा । 

२ विवनयजन विधेयक २०७४ सम्बन्धमा । 
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३ करमा छुट वदने कर उठाउने तथा करको दायरा बढाउने सम्बन्धी अथा विधेयक २०७४ सम्बन्धमा । 

४ सेिा करारमा कायालय सहयोगी वनयुक्ती सम्बन्धमा । 

५ प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धमा । 

६  सेिा करारमा कायारत कमाचारीहरुको म्याद थप सम्बन्धमा । 

७ कम्प्यूटर अपरेटर तथा अ.स.इ.को तह अनुसारको पाररवश्रमक वदने सम्बन्धमा । 

८ वनवदा वशका तथा वनयमािली पाररत गने सम्बन्धमा । 

९ स्थानीय तहका स्थायी कमाचारीहरुको तलबी प्रवतबेदन पाररत गने सम्बन्धमा । 

१० दरबन्दी तेररज स्वीकृत गने सम्वन्धमा 

११ कने्टन्जेन्सी िापतको रकम खचा गने सम्बन्धमा । 

१२ गाँउपावलकाको वनणायहरु अनुमोदन गने सम्बन्धमा । 

१३ सामावजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने सेिाग्राहीहरुको वििरण सम्वन्धमा । 

१४ मवहला स्वास्थ्य स्वयमसेवबकाहरुको प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धमा । 

१५ थप योजना तथा रकमको पुष्ट्याई सम्वन्धमा । 

१६ राजश्व परामशा सवमवत सम्वन्धमा । 

१७ िडाको कायाक्रमको लागी बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा । 

१८ गुरु योजना वनमााण गने सम्बन्धमा । 

१९ योजनाहरु संचालन गदाा जनसहभावगता गराउने सम्वन्धमा । 

२० गाँउपावलकाका पदावधकारीहरुको पाररश्रवमक तथा बैठक भत्ता सम्वन्धमा । 

२१ राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन गने सम्वन्धमा । 

२२ उपदान भुक्तानी गने सम्बन्धमा । 

२३ न्यावयक सवमवत गठन गने सम्वन्धमा । 

२४ भलुिा वसमसार लगायत अन्य संघसंस्थाहरुको वसर्ाररस सम्बन्धमा । 

२५ गैर सरकारी संघसंस्थाको कायाक्रम संचालन सम्वन्धमा । 

२६ डकुमेन्टर ी वनमााण गने सम्बन्धमा । 

२७ वबधुत पोल तार तथा टर ान्सर्रमर माग गने सम्वन्धमा । 

२८ स्यालो टुिेल गडान कायाक्रम सम्वन्धमा । 

२९ स्वीपरहरुको पाररश्रवमक बृवद गने सम्वन्धमा । 

३० वनदेवशका तथा मापदण्ड वनमााण गरी लागू गने सम्वन्धमा । 

#!= :yfgLo k|zf;sLo sfo{ljlw P]g @)&$ 

#@= :jLs[t lhNnf b//]6 :jLs[lt ;DaGwdf  

##= axfn la6f}/L z'Ns ;DaGwdf 

#$= v'Nnf lb;fd'Qm ufpFkflnsf 3f]if0ff ;DaGwdf 

#%= ;fj{hlgs hUufsf] ljj/0f ;DaGwdf 

#^= jflif{s vl/b of]hgf :jLs[lt ;DaGwdf 

#&= cfGtl/s ;|f]t afF8kmfF8 tyf vr{ ;DaGwdf 

#*  cfly{s clwsf/ k|Tofof]hg ;DaGwdf 
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#(= ;fdflhs ;'/Iff eQfsf] /sd PgcfO;L Plzof a}+s dfkm{t e"QfgL lbg] ;DaGwdf 

$)= c:yfoL  b/jGbL >[hgf ;DaGwdf 

$!= lgb]{lzsf / sfo{ljlwnfO{  cg'df]bg ;DaGwdf 

$@= k"FhLut vr{ ;DaGwdf 

$#= ;+u7g ;+/rgf tyf sd{rf/L b/aGbL तेररज ;DaGwdf 

$$= s/,  b:t'/,  ;DaGwdf  

$%= ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&$Æ / cfly{s ljB]os @)&$ :jLs[lt 

;DaGwdf 

$^= k|zf;lgs clwsf/ k|Tofof]hg ;DaGwdf 

$& of]hgf dfu ;DaGwdf 

 

 

लनणिर्िरु: 
 

लनणिर् नं. १  

 कानेपोखरी गाउँपावलकाको प्रथम गाँउसभामा गाँउसभा सदस्य एिं उपाध्यक्ष श्री राजमती ईङनामबाट  प्रसु्तत नीवत 

तथा  कायाक्रम सबासम्मतीले पाररत गररयो ।  
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लनणिर् नं. २.  

वमवत २०७४/०५/१३ गतेको वनणाय अनुसार  यस चालु आ.ि.२०७४/०७५ को अनुमावनत आय व्यय र गत आ.ि.२०७३/०७४ 

को यथाथा आय व्यय वििरण पाररत भई गाउँ सभामा पेश ePsf] यथाथा र अनुमावनत आय व्यय यस प्रथम गाउँसभाबाट 

सबासम्मतीले पाररत गररयो / 

 
 

लवलनर्ोजनको सारांि 

  लबर्र्गि के्षत्र अनुसार लवलनर्ोजन 

क्र .सं.  वििरण एकाई पररमाण विवनयोवजत रकम प्रवतशत कैवर्यत 

१ पुिााधार विकास िटा २५३ १०७३१३९११ २७ .९३%    

२ आवथाक विकास िटा ५१ ४३८७००० १ .१४%    

३ सामावजक विकास िटा २१६ १२४६४६७७८ ३२ .४३%    

४ िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन िटा ३३ १८९३२१६३ ४ .९३%    

५ संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह िटा ४६ २३१९८९७२ ६ .०४%    

६ वित्तीय व्यिस्थापन र सुशासन िटा १ १०००००० ० .२६%    

७ चालु खचा िटा २ ३६९९१०११ ९ .६२%    

८ सामावजक सुरक्षा भत्ता अनुदान िटा १ ६६१०४००० १७ .२०%    

९ अन्य अनुदान िटा २ १७६०००० ० .४६%    

जम्मा िटा ६०५ ३८४३३३८३५ १०० .००%    

      

       

 बजेट उपलिर्िक अनुसार लवलनर्ोजन 

क्र .सं.  वििरण एकाई पररमाण विवनयोवजत रकम प्रवतशत कैवर्यत 

१ संघीय संरचना अनुदान िटा १० ४८००००० १ .२५%    

२ गत आ .ब.गा.वब.स .अनुदान  िटा ३५ २१३८५२५ ० .५६%    

३ सशता अनुदान - वशक्षा  िटा ४ ९३७४८००० २४ .३९%    
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४ सशता अनुदान - कृवर्  िटा २ ९३६००० ० .२४%    

५ सशता अनुदान - स्वास्थ्य  िटा ६१ ९९६७००० २ .५९%    

६ विपद व्यिस्थापन कोर् िटा ५ १६७४४९० ० .४५%    

७ ममात संम्हार कोर् िटा ६ २५४०९४९ ० .६६%    

८ कानेपोखरी गाँउपावलका िटा १६६ ८९०९८८६० २३ .१५%    

९ कानेपोखरी गाँउपावलका िडा नं १ िटा २२ १००००००० २ .६०%    

१० कानेपोखरी गाँउपावलका िडा नं २ िटा ६६ १११००००० २ .८९%    

११ कानेपोखरी गाँउपावलका िडा नं ३ िटा ५४ १०१००००० २ .६३%    

१२ कानेपोखरी गाँउपावलका िडा नं ४ िटा ३२ ११५५०००० ३ .०१%    

१३ कानेपोखरी गाँउपावलका िडा नं ५ िटा ५१ १०६००००० २ .७६%    

१४ कानेपोखरी गाँउपावलका िडा नं ६ िटा ५७ १०१२५००० २ .६५%    

१५ कानेपोखरी गाँउपावलका िडा नं ७ िटा २९ १११००००० २ .८९%    

१६ सामावजक सुरक्षा भत्ता अनुदान िटा १ ६६१०४००० १७ .२०%    

१७ अन्य अनुदान िटा २ १७६०००० ० .४६%    

१८ चालु अनुदान िटा २ ३६९९१०११ ९ .६२%    

जम्मा वटा ६०५ ३८४३३३८३५ १०० .००%    

       
एलककृि आर् लववरण 

लस.नं.  आर् लववरण 
खचि 

लिर्िक नं. 

गि 

आ.व.२०७३/०७४ 

को र्थाथि  

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को अनुमालनि 

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ गत बर्ाको अल्या   ५००८३१.७६ ७२३३०६६.१८ ७२३३०६६.१८ 

२ सावबक गावबस अनुदान 
  २०९१९८५०.१९ ०. ०. 

३ श्रोत िाँडर्ाँड   २४२७०५२.६६ २५०००००. २५०००००. 

४ हाट बट्टी कर   २७५६५. ४९२६३०. ४९२६३०. 

५ दसु्तर   १३३७५९४. १४०००००. २००००००. 

६ बहाल वबट री   ८१०००. ९८०००. ९८०००. 

७ मालपोत   १७४४३९१.३९ १८०००००. २३७५८२१.८२ 



 

10 

 

८ व्यिसाय कर   १३९७००. १४००००. २५००००. 

९ राजस्व बाँडर्ाँड   ०. ६६९३७०. ६६९३७०. 

१० घर अवभलेखट् करण 

तथा घर नक्सा पास 
  ०. ०. १३१९९४७. 

११ नेपाल सरकार अनुदान 
  ०. २९९५३१०००. २९९५३१०००. 

१२ सामावजक सुरक्षा 

अनुदान   ०. ८८००००००. ६६१०४०००. 

१३ 
एल.वज.वस.डी.पी.अनुदान   ०. ०. १०६००००. 

१४ 
एन.एल.आर. अनुदान   ०. ०. ७०००००. 

१५ पंवजकरण दसु्तर   १७५६८०. ०. ०. 

१६ अन्य अनुदान   १३२४८०. ०. ०. 

१७ वजल्ला समन्वय सवमवत 

अनुदान   १०८२५९०. ०. ०. 

१८ संघीय संरचना अनुदान 
  १०००००००. ०. ०. 

  जम्मा रु   ३८५६८७३५. ४०१८६४०६६.१८ ३८४३३३८३५. 

      अनुदान िर्ि  आर् लववरण 
  

    लस.नं.  आर् लववरण खचि 

लिर्िक नं. 

गि 

आ.व.२०७३/०७४ 

को र्थाथि  

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को अनुमालनि 

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ 
नेपाल सरकार अनुदान 

  ०. २९९५३१०००. २९९५३१०००. 

२ सामावजक सुरक्षा 

अनुदान   ०. ८८००००००. ६६१०४०००. 

३ 
एल.वज.वस.डी.पी.अनुदान 

  ०. ०. १०६००००. 

४ 
एन.एल.आर. अनुदान 

  ०. ०. ७०००००. 
  

गत आ.ब.गावबस पुवजगत 

अनुदान अल्या 
  ०. २१३८८३५. २१३८८३५. 

५ 
गत आ.ब. संघीय संरचना 

पुवजगत अनुदान अल्या 
  ०. ४८०००००. ४८०००००. 

  जम्मा रु   ०. ३९४४६९८३५. ३७४३३३८३५. 

      आन्तररक िर्ि  आर् लववरण 
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लस.नं.  आर् लववरण खचि 

लिर्िक नं. 

गि 

आ.व.२०७३/०७४ 

को र्थाथि  

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को अनुमालनि 

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ श्रोत िाँडर्ाँड   २४२७०५२.६६ २५०००००. २५०००००. 

२ हाट बट्टी कर   २७५६५. ४९२६३०. ४९२६३०. 

३ दसु्तर   १३३७५९४. १४०००००. २००००००. 

४ बहाल वबट री   ८१०००. ९८०००. ९८०००. 

५ मालपोत   १७४४३९१.३९ १८०००००. २३७५८२१.८२ 

६ व्यिसाय कर   १३९७००. १४००००. २५००००. 

७ राजस्व बाँडर्ाँड   ०. ६६९३७०. ६६९३७०. 

८ घर अवभलेखट् करण 

तथा घर नक्सा पास 
  ०. ०. १३१९९४७. 

९ गत बर्ाको आन्तररक 

आम्दानी अल्या 
  ०. २९४२३१.१८ २९४२३१.१८ 

  जम्मा रु   ५७५७३०३.०५ ७३९४२३१.१८ १०००००००. 

 

 

 अनुदान िर्ि  चािु  व्यर् लववरण 

लस.नं.  आर् लववरण 

खचि 

लिर्िक 

नं. 

गि 

आ.व.२०७३/०७४ 

को र्थाथि  

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को अनुमालनि 

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ पाररश्रवमक कमाचारी २११११ २९४३७८७.३८ १००४३९७०. ८३०००००. 

२ मंहगी भत्ता २१११३ १००००. ३६००००. १५१०००. 

३ अन्य भत्ता २१११९ ५३८५००. १००७२०००. ७००००००. 

४ पोशाक २११२१ ८२५००. २२५०००. १५००००. 

५ कमाचारी कल्याण कोर् २११२२ ०. १००००००. १००००००. 

६ पानी तथा वबजुली २२१११ ४९११४. ३१२०००. २०००००. 

७ संचार मशहुल २२११२ ५०६५६. ७५४१५९.१८ ७५४१५९.१८ 

८ घर भाडा २२१२१ ०. ५०६८००. ३५००००. 

९ अन्य भाडा २२१२२ २४४०००. ४०००००. ७०००००. 

१० ईन्धन २२२११ २२१०००. ८०००००. ९०००००. 

११ संचालन तथा ममात 

सम्हार २२२१२ ४१५५०. ६०००००. ४०००००. 

१२ वबमा २२२१३ ५१२९. १०००००. २५७२४.८२ 

१३ कायाालय संचालन खचा २२३११ १८८६९४१. ३८१००००. ४४४००००. 

१४ ईन्धन अन्य प्रयोजन २२३१४ ०. ५०००००. २५०००. 
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१५ सेबा परामशा २२४११ २६६२९०. ५०००००. ६०००००. 

१६ अन्य सेिा शुल्क ४४४१२ १११३७०.९ ०. ०. 

१७ कायाक्रम खचा २२५२२ ०. २३०८५००. १७८९१२७. 

१८ अनुगमन र मूल्यांकन 

खचा २२६११ ०. ८०००००. ९०००००. 

१९ भम्रण खचा २२६१२ २९५७८०. ५०००००. ६०००००. 

२० विविध खचा २२७११ ७०१७६४.९३ १८१२०००. २१०६०००. 

२१ भैपरर आउने चालु खचा २२९११ २५०००. ५०००००. ०. 

२२ सामावजक सेिा 

अनुदान २६४१३ १४२६००. ५०००००. ०. 

२३ उपदान २७३१२ ०. १२०००००. ८०००००. 

२४ वन. सािाजवनक सम्पवत 

मरमत सम्भा २७३१३ १००५५. ०. ०. 

२५ अन्य कायाक्रम खचा २२५२२ ८२१४६९. ०. ०. 

  जम्मा   ८४४७५०७.२१ ३७६०४४२९.१८ ३११९१०११. 

      आन्तररक िर्ि  चािु  व्यर् लववरण 

लस.नं.  व्यर् लववरण 

खचि 

लिर्िक 

नं. 

गि 

आ.व.२०७३/०७४ 

को र्थाथि  

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को अनुमालनि 

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

३ अन्य भत्ता २१११९     ३७२४०००. 

  कायाालय संचालन खचा २२३११     ५११०००. 

१५ सेबा परामशा २२४११     १०००००. 

१७ कायाक्रम खचा २२५२२     ३२००००. 

२२ 
सामावजक सेिा 

अनुदान 
२६४१३     ७४५०००. 

२३ उपदान २७३१२     ४०००००. 

  जम्मा       ५८०००००. 

      

बजेट उप िीर्िक  लवपद व्यवस्थापन कोर् 
लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ ४३१ सडक ममात तथा ग्राभेल कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ७५,००० 

२ ४३३ राहत सामन ढुिानी तथा स्वास्थ्य वशविर तथा अन्य 

राहत वितरण 

कानेपोखरी-१-७ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१०३१६० 

३ ४३४ िडा नं १ र २ वचसांग खोला कटान वनयन्त्तण कानेपोखरी-१ र 

२ 

िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

९५२००० 
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४ ४३५ िडा नं ५ वचसांग खोला कटान वनयिण कानेपोखरी-५ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

२५४००० 

५ ४४० विपद व्यिस्थापन राहत वितरण कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

२९०३३० 

कुि जम्मा १६७४४९० 

बजेट उप िीर्िक ममिि संम्हार कोर् 
 लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ २९९ प्रगवत टोल देस्ख धावबटोल सडक ग्राभेल कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ५००००० 

२ ३०७ मैनाबारी देस्ख हेम नारायण राजिंशीको घर सम्म 

सडक ममात 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास २००००० 

३ ४३२ िडा नं ७ सडक तथा पैनी ममात कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ११०६५० 

४ ४३६ कानेपोखरी रंगेली सडक ममात कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ३००५४५ 

५ ५८७ ममात स ंभार कोर् विवनयोजन बाँकी कानेपोखरी-१-७ पुिााधार विकास १२३७२३६ 

६ ३९४ वचसंग खोला तटबन्ध कानेपोखरी-५ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१९२५१८ 

कुि जम्मा २५४०९४९ 

बजेट उप िीर्िक गाँउपालिका अनुदान 
 लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ ९१ ियरिन बजार बधशाला ममात कानेपोखरी-४ आवथाक विकास १२७००० 

२ २५३ मंगलबारे बजार टहरा ममात कानेपोखरी-६ आवथाक विकास ९०,००० 

३ २६१ दलेली हाट िजार ममात कानेपोखरी-२ आवथाक विकास २९,००० 

४ २७७ घुस्ि स्थलगत तावलम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ७३,५०० 
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५ ३३५ गाँउपावलका वभत्र हाटबजार व्यिस्स्थत कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ५००००० 

६ ४१४ कप कवटङ कायाक्रम (बाली धान तोरी गहँु र मकै) कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २४,००० 

७ ४१५ म री घार वितरण कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास १२७५०० 

८ ४२२ सहकारी विकास तथा प्रिधान कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ३००००० 

९ ४३८ गाँउपावलका स्तररय अगुिा कृर्क ३ वदने तावलम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास १००००० 

१० ४४४ ११ औ ंविश्व रेविज वदबस कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ३०,००० 

११ ८४ माहाराजी बाल वबकास केि भिन वनमााण २ सामावजक विकास २००००० 

१२ ८५ िडा नं ३ हरकपुर सडक ममात ३ पुिााधार विकास ५०००० 

१३ ६०८ ियरबन राजिंशी टोल सडक ममात ४ पुिााधार विकास १००००० 

१४ ६०७ करमटोल देस्ख ठुलोगाँउ सम्मको सडक स्तरउन्नती ५ पुिााधार विकास २००००० 

१५ ६०६ कानेपोखरी बजारमा स्वगत गेट वनमााण ७ पुिााधार विकास ५०००० 

१६ २५६ वझंगे खोला दवक्षण िडा नं ६ को वसमाना जोड्ने 

सडक ममात 

७ पुिााधार विकास १००००० 

१७ ६०९ माझी गाउँ (टािर टोल) कल्भटा वनमााण ४ पुिााधार विकास २५०००० 

१८ ६०४ मलामी खाजा घर जस्तापाता अधुरो २ पुिााधार विकास २५००० 

१९ ६०५ सरजवमन नाटक मंचन तथा प्रहसन कायाक्रम ६ सामावजक विकास ५०००० 

२० ६०३ कानेपोखरी प्रहरी च की रे्न जडान अनुदान ७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१०००० 

२१ ३६१ नेत्रवहन अपांगता पररिार मुढा बुने्न तावलम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५०००० 

२२ १० शसत्र बेस क्याम्प बाहरनी गाडी ममात अनुदान १ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

२०००० 

२३ ६०२ लक्ष्मी प्रा.वब. दवक्षण युिराज च क सम्म सडक 

ममात 

३ पुिााधार विकास ४५००० 
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२४ ४४५ तरकारी कम्पोवजट वसडवकट वितरण कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २५०००० 

२५ ४४६ च्याउको विउ वितरण कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास १६४००० 

२६ ४४७ आलुको विउ वितरण कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास १०,००० 

२७ ४४८ पशु आहारा सेिा कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास १५०००० 

२८ ४४९ सुवचकृत पशु र्मामा सेबा टेिा कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ५०,००० 

२९ ४५० कृवतम गभाधारण कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ५०,००० 

३० ४५१ हाडनाता प्रजनन वनयिण कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास १५,००० 

३१ ४५२ पशु सेिा एन वनयम सम्बन्धी गोष्ठी कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २५,००० 

३२ ४५३ स्वस्थ दुध उत्पादन सम्बन्धी गोष्ठी कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २५,००० 

३३ ४५४ बायो सेकुररटी व्यिस्थापन गोष्ठी कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २५,००० 

३४ ४५५ पशु वबमा सम्बन्धी गोष्ठी कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २५,००० 

३५ ४५६ मावसक इवपवडवमयोलोवजकल ररपोटीङ कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ६,००० 

३६ ४५७ पशुस्वास्थ उपचार सेिा कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ४५,००० 

३७ ४५८ पशु सेिा साहायक स्तर तावलम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २०,००० 

३८ ४५९ व्वसावयक बाख्रा पालन ३ वदने तावलम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ४५,००० 

३९ ४६० व्यिसावयक गाई भ सी ंपालन ३ वदने तावलम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ४५,००० 

४० ४६१ शाखा स्तररय प्रोर्ायल तयार कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास १०,००० 

४१ ४६२ कायालय व्यिस्थापन खचा कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ६६,००० 

४२ ४६३ पशु स्वास्थ्य वनयमन कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास १८,००० 
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४३ ५३९ र्लरु्ल विरुिा ढुिानी कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ४३,००० 

४४ ५४० कायाालय व्वस्थापन खचा कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ३०,००० 

४५ ५४१ ईन्धन तथा ममात कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २१,००० 

४६ ५४२ कायाक्रम भ्रमण खचा कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ५७,००० 

४७ ५४४ पशुसेबा शाखाका लावग आबश्यक सामान खररद कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ५०,००० 

४८ १ कानेपोखरी-जहदा-भ संाबारी सडक कालोपते्र कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ५२५०००० 

४९ २ कानेपोखरी-शुक्रबारे-वबहीबारे कृवर् सडक 

स्तरोन्नवत तथा कालोपते्र 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास २९१०००० 

५० ३ कावलस्थान-बोहोरा टोल-बयरिन सडक कालोपते्र कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास २९१०००० 

५१ ४ रमाइलो-वबहीबारे सडक स्तरोन्नवत तथा कालोपते्र कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५०४४००० 

५२ ५ बयरिन-नारायण च क सडक स्तरोन्नवत तथा 

कालोपते्र 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २९१०००० 

५३ ६ होक्लाबारी सडक स्तरोन्नवत तथा कालोपते्र कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास २९१०००० 

५४ २५७ कानेपोखरी जनता आिास कायाक्रम कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ४०००००० 

५५ २७९ विवहिारे शुक्रबारे सडक ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ३००००० 

५६ २९६ वसमलझोवड सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास २००००० 

५७ २९७ जहदा-भंसाबारी-कावलस्थान हँुदै ियरिन बजार 

सम्म सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ९००००० 

५८ २९८ रुद्रराईको घर दवक्षण पैनीमा क्यानल लाईन वनमााण कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ४००००० 

५९ ३०६ वधमाल जावत विकास केि भिन वनमााण कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १५०००० 

६० ३१६ शशत्र बेश क्याम्प पथरी मेश भबन ममात कानेपोखरी-१-७ पुिााधार विकास ४८,५०० 

६१ ३७३ गाँउपावलका स्तरीय समपूरक कोर् कानेपोखरी-१-७ पुिााधार विकास १२००००० 
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६२ ३८६ होम पाईप खररद कानेपोखरी-१-७ पुिााधार विकास २५००००० 

६३ ३८७ जोगीकुट्टी कवडया खोलामा पुल वनमााण कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ३०००००० 

६४ ३८८ वसंचाईको लावग स्यालो युबेल गडान कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ पुिााधार विकास ५००००० 

६५ ३८९ रे्सच क-थेवगम टोल- वशब मस्न्दर पवश्चम सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ३५०००० 

६६ ३९२ वसमसार छेउ भलुिा बाँध ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास २७५००० 

६७ ३९३ बाघेझोडा ध्राद्रा पैनी ममात कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १५०००० 

६८ ४२१ रमाईलो बजार ढल वनकास कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५००००० 

६९ ४३७ मावझटोल- रंगेली सडक ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ६०,००० 

७० ५४९ कालोपते्र सडकहरुको सिे वडजाईन खचा कानेपोखरी-१-७ पुिााधार विकास ६९३९८० 

७१ ५५१ अाावदबासी जनजाती भबनको मावथल्लो तथा थप कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १०००००० 

७२ ५५२ झाँगड समुहको भिन वनमााण कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ५००००० 

७३ ५६१ वबसनपुर बाँध ममात सम्हार कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास १५०००० 

७४ ५६७ वमलच क बाट पुिा कटुिाल च क सम्म सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास १५०००० 

७५ ५७० वसमलझोडीबाट हरााबोटे टोल जाने नया सडक 

वनमााण 

कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास २००००० 

७६ ५७१ अशोक मेवडकलबाट उत्तर जाने सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास १००००० 

७७ ५७२ वमलन च क उत्तर नारायण च क सम्म सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २५०००० 

७८ ५७३ वपङडाँडा उत्तर विषु्ण रोक्काको घरछेउ सडक 

ममात 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास १००००० 

७९ ५७४ खानेपानी ममात तथा पाईप लाईन वबस्तार कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५००००० 

८० ५७९ बावणज्य बैंक देखी जेवनथ बोवडाङ सु्कलसम्म 

सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १५०००० 
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८१ २१५ अन्य साझेदारी कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१४२२७५५ 

८२ २५० मानेच क उत्तर वचसांग खााेला तटबन्धन कानेपोखरी-५ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१४००००० 

८३ २५१ मानेच क दवक्षण वचसांग खााेला तटबन्धन कानेपोखरी-५ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

७००००० 

८४ २५२ वचसांग बस्तीमा वचसांग खोला तटबन्धन कानेपोखरी-५ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

९४७००० 

८५ ३९५ िडा नं ४ डाँस खोला तटबन्ध कानेपोखरी-४ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

९००००० 

८६ ३९६ िडा नं ३ डाँस खोला तटबन्ध कानेपोखरी-३ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

९००००० 

८७ ३९७ िडा नं ६ डाँस खोला तटबन्ध कानेपोखरी-६ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१२००००० 

८८ ३९८ िडा नं २ वचसांग खोला तटबन्ध कानेपोखरी-२ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

२८००००० 

८९ ३९९ िडा नं १ वचसांग खोला तटबन्धन कानेपोखरी-१ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१०००००० 

९० ४१२ कानेपोखरी एाेवतहावसक मुहान संरक्षण कानेपोखरी-७ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१०००००० 

९१ ४१३ िातािरण व्यिस्थापन तथा सरसर्ाई कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

३००००० 

९२ ५६५ िडा नं १ खुल्ला वदसामुक्तका लावग चपी वनमााण 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

२००००० 

९३ ५४८ एवककृत सम्पवत कर व्यिस्थापन कानेपोखरी-१-७ वित्तीय व्यिस्थापन 

र सुशासन 

१०००००० 

९४ १०२ गाँउपावलकाको बैठक हल व्यिस्थापन कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

५००००० 

९५ १४१ गाँउपावलकाको लावग मेशेनरी अा जार खररद कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

३६७५८९ 

९६ २४८ सिारी साधन खररद कायाक्रम (मोटर साईकल) कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४००००० 

९७ ३१२ गाँउपावलका तथा वबर्यगत शाखाको लावग 

र्वनावसङ तथा र्वनाचर खररद कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४६२९३२ 

९८ ३२६ गाँउपावलका स्तररय वभलेज प्रोर्ायल वनमााण कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१५००००० 

९९ ३७५ गाँउपावलकाको लावग र्वनाचर खररद कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

६००००० 
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१०० ३८५ गाउँपावलकाको अधुरो भिन वनमााण कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

२०७२५०० 

१०१ ४१६ सामावजक पररक्षण/सािाजवनक सुनुिाई कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

५००००० 

१०२ ४१७ ईन्टरनेट क्षमता विस्तार तथा नेटिवका ङ कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

५००००० 

१०३ ४१८ सफ्टिेयर वनमााण तथा सबार जडान कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

५००००० 

१०४ ४१९ िडा कायाालय भिन वनमााण कानेपोखरी-३ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१५००००० 

१०५ ४२० विपद व्यिस्थापन, िातािरण, कमाचारी कल्याण 

कोर् आवद वनदेवशकाहरु तयारका लावग परामशा 

सेिा 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४९७५०० 

१०६ ४३९ गाँउपावलका तथा िडा नं ४,५, ६, ७ लाई 

र्ोटोकपी मेवशन खररद 

कानेपोखरी-४-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४९९९१२ 

१०७ ४६४ िडा कायाालय विधुत िाईररङ कानेपोखरी-१,२ 

र ५ 

संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

९१,२८६ 

१०८ ४६८ योजना शाखाको लावग मेशेनरी अा जार खररद कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४९२९०६ 

१०९ ५३७ जनप्रवतवनधी तथा प्रावबवधक शाखाको लावग मोटर 

साईकल खररद 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४३४८०० 

११० ५३८ गाँउपावलका भबनमा सोलार जडान एल.वज.वस.वड. 

साझेदारी कायाक्म 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१५०००० 

१११ ५४७ योजना शाखाको लावग र्वनाचर खररद कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४००००० 

११२ ५७८ वबर्यगत कायाालयको अधुरो भबन वनमााण कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१४२७५०० 

११३ ५८० गाँउपावलका तथा िडा नं १,२, ३, ४ लाई र्ोटोकपी 

मेवशन तथा गाँउपावालकाको लावगअन्य मेशेनरी 

औजार खररद 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

५००००० 

११४ १४४ िडा न  २,३, ४, ५,६र ७ कााे अपांगता पररिार 

सोलार वितरण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २६०००० 

११५ १४८ स्यालो तमु ये ल्हु संध भिन घेराबेरा कानेपोखरी-७ सामावजक विकास १००००० 

११६ २५५ श्रीमािी भ संाबारी र्वनाचर वनमााण कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ३५०००० 

११७ २५९ स्वास्थ्य च कीहरुमा और्वध तथा स्वास्थ साम्रागी 

खररद 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५००००० 
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११८ २६७ श्री मा .वि. होक्लािारी भ वतक पुिााधार वनमााण कानेपोखरी-१ सामावजक विकास ४००००० 

११९ २७० वशक्षा सदन मा .वि. कम्पाउण्ड िाल वनमााण कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १००००० 

१२० २७१ वशक्षा विकास मा.वि. र्वनाचर तथा झ्याल ढोका 

वनमााण 

कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ५००००० 

१२१ २७३ सािाजवनक श चालय वनमााण कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १२००००० 

१२२ २७४ पंन्चज्योवत वन.मा.वि. भ वतक पुरिधार विकास कानेपोखरी-६ सामावजक विकास २५०००० 

१२३ २७५ सरस्ववत प्रा .वि. भ वतक पुिााधार विकास कानेपोखरी-६ सामावजक विकास १५०००० 

१२४ २७६ सगरमाथा प्रा.वि. भ वतक पुिााधार विकास कानेपोखरी-१ सामावजक विकास १००००० 

१२५ ३२८ सबै जातीहरुको कला संसृ्कवत तथा भार्ा प्रिधान 

विकास 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २५०००० 

१२६ ३२९ युिा स्वरोजगार प्रिधानको लावग वसपमुलक तावलम 

तथा युिालाई प्रोत्साहन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २०००००० 

१२७ ३३० युिा खेलकुद कायाक्रम तथा खेल क्षमता विकास कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५००००० 

१२८ ३३१ जनता प्रा.वि. वचसाङ, वनसता अनुदान कानेपोखरी-५ सामावजक विकास १००००० 

१२९ ३३२ मवहला स्वयंसेविका प्रोत्साहन कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३२४००० 

१३० ३३३ कक्षा १ भन्दा मुवनका सामुदावयक वबद्यालयका 

विद्याथीहरुलाई खाजा तथा पोशाक वितरण 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २०००००० 

१३१ ४०० दवलत घर पररिार वर्ल्टर वितरण कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३००००० 

१३२ ४०१ िडा स्तररय बाल क्लब पररचालन तथा संस्थागत 

विकास कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५०,००० 

१३३ ४०२ गाँउपावलका तथा िडा स्तररय वस.एर्.एल.वज. नयाँ 

कवमटी गठन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५५,००० 

१३४ ४०३ बालमैत्री सुचक अध्ययनका लावग वबराटनगर 

माहानगर पावलका भ्रमण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४०,००० 

१३५ ४०४ प्रवतबेदन तथा प्रस्ताब लेखन तावलम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४०,००० 

१३६ ४०५ बाल वभते्त पवत्रका लेखन तथा उद्घोर् तावलम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५०,००० 
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१३७ ४०६ प्रते्यक िडामा बाल वबबहा सम्बन्धी सचेतनाको 

लागी सडक नाटक 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ८०,००० 

१३८ ४०७ धुम्रपान र मद्यपान वबरुद्घको सचेतना कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २०,००० 

१३९ ४०८ बाल भेला तथा व्यिस्थापन खचा कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ८०,००० 

१४० ४०९ मंन्च एक प्रवतभा अनेक कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५०,००० 

१४१ ४२३ मवहला समुहलाई अनुवशक्षण तावलम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ६४,००० 

१४२ ४२४ मवहला समुहहरुलाई ३ वदने वशप विकास तावलम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ९७,००० 

१४३ ४२५ मवहला संस्थाहरुको अबस्थाबारे रणवनवत तजुामा कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३५,००० 

१४४ ४२६ जेष्ठ नागररकहरुको काडा , कभर वनबेदन तथा 

रवजष्टर छपाई 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १००००० 

१४५ ४२७ वशप विकास तावलमको लावग सम्भाव्यता अध्ययन कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 

१४६ ४२८ मवहला समुहहरुको अनुगमन खचा कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३६,००० 

१४७ ४२९ संस्थागत तथा नेतृत्व विकास तावलम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४८,००० 

१४८ ४३० बाल वििहा विरुद्धको एक वदने अवभयान कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 

१४९ ५४५ पाँचथरे टोलमा साबाजवनक धारा जडान कानेपोखरी-६ सामावजक विकास १५२७०० 

१५० ५६२ शैवक्षक क्यालेन्डर वनमााण कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५०,००० 

१५१ ५६३ वबद्यालय सुधार तथा क्षमता अवभबृधी कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५०,००० 

१५२ ५६४ कक्षा ८ को पररक्षा संचालन कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १३८००० 

१५३ ५६८ अपांगता पररिारहरु सँगको अन्तरवक्रया तथा 

अपांगता सहायक सामाग्री वितरण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४०,००० 

१५४ ५७५ ियरिन स्वास्थ च की प्रशुवत सेिा संचालन 

व्यिस्थापन 

कानेपोखरी-४ सामावजक विकास ४००००० 

१५५ ५७७ बालमैत्री योजना तजुामा गोष्ठी कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३५,००० 
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१५६ ५८१ मधेशी, मुस्िम, वपछडा िगा लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २००००० 

१५७ ५८२ जेष्ठ नागररक लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३००००० 

१५८ ५८३ आवदबासी/जनजाती लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५००००० 

१५९ ५८४ मवहला लवक्षत वशपमुलक तावलम तथा क्षमता 

विकास कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५००००० 

१६० ५८६ एन.एल.आ.र सँग साझेदारी कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३००००० 

१६१ ५९२ अपांगता घरपररिारमा सोलार जडान कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २६०००० 

१६२ ५९९ गाँउपावलकाको लावग सबारी साधन खररद     ३६००००० 

१६३ ५९४ गाँउपावलका भबन पाटेशन तथा ममात कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

५००००० 

१६४ २६६ रमाईलो बहुमुखी क्याम्पस अनुदान कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ६००००० 

कुि जम्मा ८९०९८८६० 

बजेट उप िीर्िक  वडा नं १ 
 लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ ७ होमपाईप खररद तथा गडान कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास १०००००० 

२ ८ धाद्रा पैनी आर.सी.सी. कल्भटा वनमााण कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ८००००० 

३ ९ वडपु च क पूिा-पवश्चम जाने सडक ममात कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ४००००० 

४ १० िडा कायाालय भिन उत्तर भुपाल वगरीको घरबाट 

पूिा-पवश्चम जाने सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास १२००००० 

५ ११ लक्ष्मी च क देस्ख पूिा जाने सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ५००००० 

६ १२ वबसनपुर बाँधबाट दवक्षण भट्टीटोल हँुदै पूिा, दवक्षण 

हँुदै बनेपा नसारी सम्मको सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ६००००० 
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७ १३ पुतली च क देस्ख पूिा अमर काकी को घर जाने 

सडक, गाडाटोल हँुदै वमलन च क सम्म सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ११००००० 

८ १४ लावमछानेको घर - पवश्चम अमर मागा जोड्ने सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ७००००० 

९ १५ वढकटोल बाट वढकटोल थानसम्म सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ३००००० 

१० १६ हाटखोला च क देस्ख पूिा जाने सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास २००००० 

११ १७ वजल्ला सडकबाट पवश्चम मगरटोल हँुदै ढुडीराज 

ढंुगेलको घर सम्म जाने सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास १५०००० 

१२ १८ वजल्ला सडक होक्लाबरी खण्ड ममात कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ७५०००० 

१३ १९ सुकुम्बासीटोल जाने सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास २००००० 

१४ २० वबनोद मुमुाको घर पवश्चम मंगलबारे जाने सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास १००००० 

१५ २१ स्वास्थ्य च की भिन घेरािारा वनमााण कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ७००००० 

१६ २२ वढकटोल समूह घर ममात कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास २५,००० 

१७ २३ अनन्त मस्न्दर भिन ममात कानेपोखरी-१ सामावजक विकास ५०,००० 

१८ १७४ सगरमाथा प्रा.वि.घेरािारा तथा श चालय वनमााण कानेपोखरी-१ सामावजक विकास १२५००० 

१९ २१० युिा स्वरोजगार विधुत िाईररंग तावलम कानेपोखरी-१ सामावजक विकास १००००० 

२० ५४६ िडा नं १ अँखा वशविर संचालन खचा कानेपोखरी-१ सामावजक विकास २०,००० 

२१ ६०१ वचसांग खोलामा पुल वनमााणको वड.वप.आर.वनमााण कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ७००,००० 

२२ ५७६ िडा नं १ समपुरक कोर् कानेपोखरी-१ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

२८०००० 

कुि जम्मा १००००००० 

बजेट उप िीर्िक  वडा नं २ 
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लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ २११ पशु नश्ल सुधार कायाक्रम कानेपोखरी-२ आवथाक विकास २५,००० 

२ ३८२ पशु पालन संिस्न्ध तावलम कायाक्रम कानेपोखरी-२ आवथाक विकास ५०,००० 

३ ३८३ कृर्क संमेलन तथा अगुिा कृर्क संमान कायाक्रम कानेपोखरी-२ आवथाक विकास ५०,००० 

४ ३८४ विवभन्न आय मुलक तावलम कानेपोखरी-२ आवथाक विकास १००००० 

५ २९ वसमल िोट देस्ख यम बहादुर पराजुलीको घर जाने 

सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ४०,००० 

६ ३० शाखा नहरदेखी राजकुमार च धरीको घरसम्म 

सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ५०,००० 

७ ३१ गेउरीया खोलाबाट दलेली वशिालय मंवदरहँुदै 

हेमनारायण राजिंशीको घर दवक्षण राजिंशी टोल 

हँुदै रंगेली वसमाना सम्म सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ४००००० 

८ ३२ वचउरा वमल देस्ख दातु च धरीको घर सम्म सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १५०००० 

९ ३३ लक्ष्मी ररजालको घर देस्ख छत्र िहादुर प्रधानको 

घर जोड्ने सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास २००००० 

१० ३४ लोक ब काकीको घर देखी काफे्ल टोल सम्म 

सडक ममात तथा ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १५०००० 

११ ३५ बलराम दुलालको घर देखी गोविन्द वसरपालीको 

घर सम्म सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १००००० 

१२ ३६ महाराजथान देखी जीरी वधमालको घर सम्मको 

बाटो ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ५०,००० 

१३ ३७ दोमुखा चोक देखी मरीयाखोला सम्म सडक ग्राभेल कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास २००००० 

१४ ३८ नगेि िोहोराको घर देखी वभम प्रसाद लुईटेलको 

घर सम्म र योगेि िोहोराको घर देखी बालुिाटार 

सम्मको सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १००००० 

१५ ३९ वचन्तामणी अधीकारीको घर देखी 

कटुिालटोलसम्मको सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ५०,००० 

१६ ४० असर्ी शाह घर देखी तारा च धरीको घर सम्म 

सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १२०,००० 

१७ ४१ कानेपोखरी रंगेली सडक देखी ऐलानी बस्स्त हँुदै 

बमभोल च धरीको घर सम्मको सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १००००० 
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१८ ४३ केशि वघवमरे घर उत्तर पट्टीको टुके्र सडक ग्राभेल कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ६०,००० 

१९ ४४ प्रगवतटोलमा भस्त्कएको सडक ममात कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास २००००० 

२० ४५ धाविटोल भीम ब काकीको घर देस्ख प्रगवतटोल 

तुलसी वबष्टको घरसम्म सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १००००० 

२१ ४६ दलेली तल्लो ररवसदेि बस्तीमा ढल वनकास कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ७५,००० 

२२ ४७ केर न मरीया खोलामा पुल वनमााण योजना कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ३५००००० 

२३ ४८ दलेली देखी मैनाबारर जाने सडकमा पने सतु्त 

पैनीमा आर वस वस कल्भटा वनमााण 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ६५०००० 

२४ ४९ केर न चोक पूिा ऋर्ीदेि िस्स्तमा पने पैनीमा आर 

सी सी कल्भटा वनमााण 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास २००००० 

२५ ५० कावलकोशी धाद्रा बाँधमा ढोका तथा पस्क्क बाँध 

वनमााण 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ६००००० 

२६ ५१ काफे्ल टोल छेउ बाँध ममात कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ३०,००० 

२७ ६३ वलमु्ब टोल वसचाईको बाँध ममात कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ३०,००० 

२८ ६४ कालीखोला बाँध ममात कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास २०,००० 

२९ १५८ वहरालाल च धरीको घर अगावड भस्त्कएको बाटोमा 

ढुङगा जाली सवहत ममात 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १५०००० 

३० १७६ हका  ि काकी घर छेउ भस्त्कएको सडक ममात कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १६०००० 

३१ १७७ मलामी खाजाघरमा जस्तापाता अधुरो कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ४०,००० 

३२ २०६ धािीटोल तथा मरीयाटोलमा रे्ज थप कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ११०००० 

३३ २०७ विधुत पोल खरीद तथा तार जडान खचा कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ६५०००० 

३४ २०९ सजुाक ऋवर्देको घर दवक्षण सडक ग्राभेल कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १००००० 

३५ २३८ कावल मस्न्दर पुिा दलेली सडक ममात कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ५०,००० 

३६ ३११ सररया च धरीको घर छेउ नहरमा बाँसेपुल वनमााण कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १०,००० 
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३७ ३१३ वनमाल नेपालको घरदेखी कशेश्वर दनुिारको 

घरसम्म सडक स्तरउन्नती 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास ५०,००० 

३८ ३१४ दलेली वनमाला नेपालीको घर पवश्चम नहरसम्म जाने 

सडक स्तरउन्नती 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १००००० 

३९ ३१५ कावलकोशी मोहन अवधकारीको घरछेउ सडकमा 

अाार.वस.वस. कल्भटा वनमााण 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १००००० 

४० ५५४ थारुटााेल पवश्चम वसता मगर घर अगाडी ढल 

सरसर्ाई 

कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास २०,००० 

४१ ५५५ विपन्न घरपररिार सोलार जडान कानेपोखरी-२ पुिााधार विकास १४८००० 

४२ २८० कावलस्थान पवश्चम मररयाखोलामा धरधरे रोकथाम कानेपोखरी-२ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

३५०००० 

४३ ३०९ विपदकोर् कानेपोखरी-२ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

२००००० 

४४ २५८ िडा कायाालयमा हावजरी मेशीन तथा CC TV 

Camera जडान 

कानेपोखरी-२ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

७५,००० 

४५ ३०२ िडा कायाालयका लावग वट मेकर खररद कानेपोखरी-२ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

३५,००० 

४६ ३०३ िडा कायाालयका लावग साउण्ड सेट खररद कानेपोखरी-२ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

२५,००० 

४७ ३०५ माटो पररक्षण मेवशन खररद कानेपोखरी-२ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

५०,००० 

४८ ३३७ िाडाका जनवनिाावचत प्रवतवनवध तथा कमाचारीलाई 

नेतृत्व तथा कायाक्षमता विकास तावलम कायाक्रम 

कानेपोखरी-२ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

७०,००० 

४९ ६५ मैनाबारी काली मस्न्दर छत ढलान कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ४५,००० 

५० ६६ दलेली ऋवर्देि बस्स्तमा वदनभद्री मंवदर वनमााण कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ७५,००० 

५१ १९६ महाराजथान अपुग घेराबारा र माटो पुने काम कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ६०,००० 

५२ १९७ महाराजथान घेराबारा (तारा च धरीको घरनवजक ) कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ६०,००० 

५३ १९८ पे्रमलक्ष्मी वनमाविमा चमेनागृह वनमााण कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ५०,००० 

५४ १९९ मैनाबारी प्राविमा घेराबारा कानेपोखरी-२ सामावजक विकास १००००० 

५५ २०८ वशक्षा विकास मा.वि.खेल मैदानमा र्लामे गोल 

पोष्ट वनमााण 

कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ५०,००० 
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५६ २२८ बालबावलकालाइ उद्घघोर्ण तावलम कानेपोखरी-२ सामावजक विकास २५,००० 

५७ २३७ भ सँािारी क्याम्पस पढ ,ँछात्रिृवत्त पाइ अगावड बढ  ँ

कायाक्रम 

कानेपोखरी-२ सामावजक विकास २००००० 

५८ २४१ गाँउघर स्क्लवनक संचालन कायाक्रम कानेपोखरी-२ सामावजक विकास १२,००० 

५९ २४२ सामुदावयक और्धी कायाक्रम कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ५०,००० 

६० २४९ वन.मा. र मा.वि. विधालयलाई विज्ञान उपकरण 

खररद 

कानेपोखरी-२ सामावजक विकास १५०००० 

६१ ३०० जनमत सरस्ववत वन.मा.वि. रङरोकन कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ५०,००० 

६२ ३०१ मवहला सं्वयमस्स्वकालाई झोला वितरण कायाक्रम कानेपोखरी-२ सामावजक विकास १०,००० 

६३ ३०८ सामुदावयक विध्यालयमा हावजरर मेवशन जडान कानेपोखरी-२ सामावजक विकास १००००० 

६४ ३४३ विविध खेलकुद कायाक्रम कानेपोखरी-२ सामावजक विकास १००००० 

६५ ३८१ वढकुिा समाजसेिा ल्कि समान खरीद सहयोग कानेपोखरी-२ सामावजक विकास २०,००० 

६६ ५८८ विपन्न घरबस्तीमा टुबेल गडान कायाक्रम कानेपोखरी-२ सामावजक विकास ५०,००० 

कुि जम्मा १११००००० 

बजेट उप िीर्िक  वडा नं ३ 
लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ २२० मंगलबारे बजार टहरा वनमााण कानेपोखरी-३ आवथाक विकास ५०,००० 

२ ३६४ पशु विकास कायाक्रम कानेपोखरी-३ आवथाक विकास ५०,००० 

३ ३६५ कृवर् विकास कायाक्रम कानेपोखरी-३ आवथाक विकास ५०,००० 

४ ५२ जोगी कुटी देस्ख कृष्ण बसे्नतको घरसम्म सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ५००००० 

५ ५३ वमलन च क देस्ख साविक िडा नं.३ को मंगलबारे 

बजार कवडया खोलासम्म सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ५००००० 
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६ ५४ युिराज च क देस्ख दवक्षण बराल टोल, आशुलाल 

टोल हँुदै वमवकलाल टोल सम्म सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास २५०००० 

७ ५५ ओम शान्ती च क देस्ख कवडया खोला सम्म सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास २५०००० 

८ ५६ जगत बहादुर गुरुङको घर देस्ख नमुना च क सम्म 

सडक ग्राभेल तथा स्तरउन्नती 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास २००००० 

९ ५७ बाल मा.वि.देखी हरकपुर हँुदै रंगेली न.पा.को 

वसमाना सम्म सडक ममात 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ४००००० 

१० ५८ वमलन च क देस्ख पवश्चम दवक्षण जाने नया सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास १००००० 

११ ६७ भिानी प्रसाद वघवमरको घर पूिा धाद्रा पैनी बाँध 

वनमााण 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास १००००० 

१२ ६८ पेटी बाँध वनमााण कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ४५०००० 

१३ ६९ राते पैनी ममात कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ५००००० 

१४ १५१ होमपाईप खररद तथा गडान कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास १५०००० 

१५ १५२ साविक ४ र ५ को वसमानाको कवडया खोलामा पुल 

वनमााण 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास १०००००० 

१६ १५७ कवडया धाद्रा पैनी तटबन्धन ममात कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ४००००० 

१७ १६६ खिाई टोलमा नया सडक वनमााण कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ५००००० 

१८ १६७ जनज्योती सहकारी देस्ख केर न जोड्ने नया सडक 

वनमााण 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ३५०००० 

१९ १६८ सलबले च क देस्ख राजगंज संगम च क सम्म नया 

सडक वनमााण 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास २५०००० 

२० १७० वसत जमरकटे्टलको घर देस्ख नहर सम्म र गंगा 

मण्डलको घर देस्ख पवश्चम िडा नं.२ को वसमाना 

सम्म सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास १७०००० 

२१ १७९ कृतन मंण्डली भिन वनमााण कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास १००००० 

२२ २६५ मान बहादुर मगरको घरछेउ पैनी तथा सडक 

ममात 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास १८०००० 

२३ ३६६ मान बहादुर वलमु्बको घर छेउमा सडक ममात कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ६०,००० 

२४ ४१० विधुत पोल तथा तार खररद कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास २५०००० 
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२५ ५४३ जगत बहादुर गुरुङको घर देस्ख नमुना च क सम्म 

सडक ग्राभेल तथा स्तरोन्नवत 

कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास ३०,००० 

२६ ५९१ राते पैनी ममात कानेपोखरी-३ पुिााधार विकास १५०००० 

२७ १४७ डाँसखोला नवद कटान वनयिण कानेपोखरी-३ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

७००००० 

२८ १४९ साविक िडा नं.५ को धुले बाँध पूिा डास खोला 

तटबन्धन 

कानेपोखरी-३ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

२००००० 

२९ १५० साविक िडा नं.५ को वसताराम कोइरालाको घर 

छेउमा कवडया खोलामा तटबन्धन 

कानेपोखरी-३ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

२००००० 

३० १५३ वशक्षा सदन मा .वब. बृक्षारोपण संरुक्षण कायाक्रम कानेपोखरी-३ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१२,००० 

३१ ३६२ विपद जोस्खम नु्यवनकरण कानेपोखरी-३ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

३१६००० 

३२ ४११ िडा कायाालयका लागी र्वनाचर खररद कायाक्रम कानेपोखरी-३ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

८५,००० 

३३ ५५० िडाको विवभन्न स्थानमा होवडङ िोडा वनमााण कानेपोखरी-३ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

७,००० 

३४ ७५ घुरघुरा थान ममात सम्भार कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

३५ ७६ साविक िडा नं.२ काली मस्न्दर ममात कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १००००० 

३६ ८८ खानेपानी युबिेल गडान कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

३७ ८९ लक्ष्मी आधारभुत वबद्यालय घेराबारा कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १००००० 

३८ ९० वशक्षा सदन मा.वि. घेराबारा कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १००००० 

३९ ९२ आवदबासी जनजावत संसृ्कती जगेनाा कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

४० ९३ साविक िडा नं.५ को जोगी कुट्टी रामजानकी 

मस्न्दर ममात 

कानेपोखरी-३ सामावजक विकास २००००० 

४१ ९४ साविक िडा नं.४ बलदेि वशिालय मस्न्दर ममात कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

४२ ९५ खिाई टोल वदना भद्री मस्न्दर वनमााण कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

४३ ९६ साविक िडा नं.३ वदना भद्री मस्न्दर वनमााण कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 
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४४ ९७ साविक िडा नं.३ मस्िद वनमााण कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

४५ १५४ साविक िडा नं.१ प्रणामी मस्न्दर ममात कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १५०००० 

४६ १५५ हनुमान मस्न्दर ममात कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १००००० 

४७ १५६ लुगु टुडु टोलमा सन्थाल मस्न्दर वनमााण कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १००००० 

४८ १७८ वशिालय मस्न्दरमा श चालय वनमााण कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

४९ २१८ बाल.मा.वि. र्वनाचर वनमााण कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १००००० 

५० २२९ युिा तथा खेलकुद कायाक्रम कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

५१ ३३९ युिा स्वरोजगार तावलम कानेपोखरी-३ सामावजक विकास ५०,००० 

५२ ३५० दवलत उत्थान कायाक्रम कानेपोखरी-३ सामावजक विकास २०,००० 

५३ ३५८ अपाङ्गता प्रोत्साहन कायाक्रम कानेपोखरी-३ सामावजक विकास २०,००० 

५४ ३५९ मवहला लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-३ सामावजक विकास १००००० 

कुि जम्मा १०१००००० 

बजेट उप िीर्िक  वडा नं ४ 
लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ ३६७ कृवर् कायाक्रम कानेपोखरी-४ आवथाक विकास २५,००० 

२ ३६८ पशुसेिा कायाक्रम कानेपोखरी-४ आवथाक विकास २५,००० 

३ १०६ झलझले पैनी ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास १५०००० 

४ १०७ दवह सामुदावयक पैनी ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २५०००० 

५ १०८ भलुिा आिादी पैनी ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २५०००० 
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६ १०९ भलुिा हात्तीडुब्बा पैनी ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २५०००० 

७ १५९ माझी गाउँ (टािर टोल) कल्भटा वनमााण कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ६००००० 

८ १६० कुमार अवधकारीको घर छेउ गैरी गाउँमा कल्भटा 

वनमााण 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ५००००० 

९ १६१ १२ कोटीको घर पूिा होलीमा होमपाईप गडान कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २००००० 

१० १६२ साउनी माझीको घर छेउमा होमपाईप गडान २ 

स्थानमा जडान 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास १००००० 

११ १८० नारायण च क पूिा कल्भटा वनमााण कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ७००००० 

१२ १८१ बयरिन बजार पूिा सानो झकासमा कल्भटा वनमााण कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ७००००० 

१३ १८२ वत्रिेणी च क पवश्चम कल्भटा वनमााण कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ७००००० 

१४ १८३ वदपक वघवसंगको घर पूिा वपङ्ग डाँडा जाने बाटोमा 

कल्भटा वनमााण 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ७००००० 

१५ १८४ गुरुङ टोल पुबा कवडया पैनी ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास १५०००० 

१६ १८५ ३ र ४ को वसमानामा पने वमलन च क पूिा सुकुना 

पैनी कल्भटा वनमााण 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ६००००० 

१७ १८६ वदपक वघवसंगको घर पुिा भलुिा खोलामा पुल 

वनमााण 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २१००००० 

१८ १९२ गुरुङ डाँडा देस्ख हास्ततडुब्बा सम्म बाटो टर याक 

खोल्ने 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २००००० 

१९ २०० हस्स्तनापुर श्याम वघवसंगको घर उत्तर र वदपक 

वगरीको घरको बाटो स्तरोन्नवत 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास १००००० 

२० २०५ वबधुत पोल तथा तार खररद तथा जडान कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ७००००० 

२१ २६८ मुसहर टोल - वमलन च क सम्म सडक ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ५०,००० 

२२ २६९ होम पाईप खररद तथा गडान कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २००००० 

२३ ३६० वपङ डाँडा-नारायण च क-वत्रिेणी च क-हात्तीडुव्वा 

सडक ममात 

कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २००००० 

२४ ३६९ िडा स्तररय विवभन्न सडक ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास ८०,००० 



 

32 

 

२५ ३९१ हात्तीडुिा समाज सेिा क्लि भिन ममात कानेपोखरी-४ पुिााधार विकास २५,००० 

२६ १६३ कुश्माखरको घर उत्तर भलुिा खोला तटबन्धन 

वनमााण 

कानेपोखरी-४ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१००००० 

२७ १६४ पे्रम अवधकारीको घर अगाडी तटबन्धन वनमााण कानेपोखरी-४ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

११५००० 

२८ १६५ डाँस खोला तटबन्धन वनमााण कानेपोखरी-४ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१४००००० 

२९ ११० िडा कायाालय भिन ममात तथा व्यिस्थापन कानेपोखरी-४ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

३००००० 

३० ३३८ टुिेल खररद तथा गडान कानेपोखरी-४ सामावजक विकास ३०,००० 

३१ ३५६ दवलत जनजाती कायाक्रम कानेपोखरी-४ सामावजक विकास २५,००० 

३२ ३५७ अपाङ्गता कायाक्रम कानेपोखरी-४ सामावजक विकास २५,००० 

कुि जम्मा ११५५०००० 

बजेट उप िीर्िक  वडा नं ५ 
लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ २१२ पशु नश्ल सुधार कायाक्रम कानेपोखरी-५ आवथाक विकास ४०,००० 

२ ३७० अगुिा कृर्क भेला कृवर् सुधार कायाक्रम कानेपोखरी-५ आवथाक विकास १००००० 

३ ४२ शास्न्तटोल सडक ग्राभेल कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ५०,००० 

४ ५९ माने च क- बाघे झोडा सडक ग्राभेल कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ३००००० 

५ ७० घलेटोल डुमरीघाट कल्भटा वनमााण कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ११००००० 

६ ७१ ठुलो गाउँ-छकमके टोल िडा नं.२ वसमाना सम्म 

सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ५००००० 

७ ७२ डुमरीघाट २ नं. बाँध वनमााण कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ७००००० 

८ ७३ बासबारी सुन्दर बस्स्त पैनी ममात कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास २००००० 
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९ ७४ रामेश्वर यादिको घर पवश्चमको पुल ममात कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास २००००० 

१० १११ भंसाबारी मकर टोल सडक नाला वनमााण कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ७०,००० 

११ १९० जहदा खेल मैदान ममात कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ८००००० 

१२ १९१ कल्भटा ममात तथा पंखा जडान (नैन सरको घर 

अगाडी, ठुलो गाउँ च तरा, सुया थापाको घर छेउ, 

बाघे झोडा कल्भटा) 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास १५०००० 

१३ १९३ भंसाबारी-मकर टोल सडक स्तरोन्नवत कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ६००००० 

१४ १९४ भ संाबारी पुरानो बजार ७२ वबघे कवलकोशी पुल 

कट अर् िाल वनमााण तथा सडक ममात 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ७१०००० 

१५ १९५ पररिवतात टोल वसरान-माने च क सडक स्तरोन्नवत कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास १३००००० 

१६ २०१ वबधुत पोल तथा तार खररद कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ५००००० 

१७ २०४ स्वास्थ्य च कीमा गेट वनमााण तथा रंगरोकन कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास २००००० 

१८ २८१ िडा नं ४ बाट आउने पैनी ममात कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ६०,००० 

१९ २८२ कालीकोशी डुवम्रघाट १ नं बाँध ममात कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ११०००० 

२० २८३ ठुलोगाँउ ग्रामथान ७२ वबघे पैनी ममात कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ८०,००० 

२१ २८४ करमटोल देस्ख ठुलोगाँउ सम्मको सडक स्तरउन्नती कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास २५०००० 

२२ २८५ प्रकाश मागा-अवधकारी टोल-मानेच क-चचा बस्ती 

सम्मको सडक स्तरउन्नती 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ३५०००० 

२३ २८६ धावबटोल-रत्नराईको घरसम्म सडक ग्राभेल कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास १००००० 

२४ २८७ बमबहादुर राईको घरबाट वचसांग खोला सम्म 

सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ३०,००० 

२५ २८८ राजाराम टोल - स्वास्थच की -दुलाल घरसम्म 

सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ७०,००० 

२६ २८९ धावबटोल-भंसाबारी सडक ग्राभेल कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ८०,००० 

२७ २९० शान्तीटोल सडक स्तरउन्नती कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ७०,००० 
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२८ २९१ माझीटोल सडक ग्राभेल कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ३०,००० 

२९ २९२ भंसािारी पुिा ४ नं िडाको वसमाना सम्म सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ३०,००० 

३० २९३ लक्ष्मीच क बनमाईला च क सम्म सडक ग्राभेल कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास १५६७०० 

३१ २९४ बाँसबारी-न्य पाने टोल-श्री मा.वब.-कावलस्थान-

कालीकोशी पुल सडक ग्रभेल 

कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास २०३३०० 

३२ २९५ यादब टोल सडक ममात कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास ८०,००० 

३३ ५९३ भंसाबारी-मकर टोल सडक स्तरोन्नवत थप कानेपोखरी-५ पुिााधार विकास १००००० 

३४ १४६ मानबहादुर आर.सी.को घर अगाडी खोला कटान 

रोकथाम 

कानेपोखरी-५ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१००००० 

३५ १७३ काँडे खोला तटबन्धन वनमााण कानेपोखरी-५ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

३००००० 

३६ २२१ बालबावलका उदधोर् तावलम कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ३५,००० 

३७ २४३ स्वास्थ्य च कीमा सामुदावयक और्धी कायाक्रम कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ७५,००० 

३८ २४४ जहदा गाउँ घर स्क्लवनक संचालन कायाक्रम कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ५८,००० 

३९ २४५ वचसांग बस्स्त वशब मंस्न्दर ममात कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ७२,००० 

४० २४७ आवदिासी जनजाती तरकारी खेती तावलम 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-५ सामावजक विकास १००००० 

४१ २५४ वसंह देिी मा.वि. र्वनाचर वनमााण कानेपोखरी-५ सामावजक विकास १००००० 

४२ ३०४ राधाकृष्ण तथा वशि मस्न्दर घेराबेरा कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ४०,००० 

४३ ३१० सार्ीलाल माहाराज थान भिन वनमााण कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ५०,००० 

४४ ३२२ करम टोली मंस्न्दर वनमााण कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ३०,००० 

४५ ३५४ अपाङ्गता लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ५०,००० 

४६ ३५५ मवहला लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ५०,००० 
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४७ ५५६ थप्पर वसंह माहाराज थान घेराबेरा कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ५०,००० 

४८ ५५७ मलङ ग्रामथान वनमााण कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ३५,००० 

४९ ५५८ भंसाबारी वशब मंस्न्दर वनमााण कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ३५,००० 

५० ५५९ डुवम्रघाट माहाराज थान घेराबेरा कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ५०,००० 

५१ ५६० जलेश्वरी मंस्न्दर वनमााण कानेपोखरी-५ सामावजक विकास ५०,००० 

कुि जम्मा १०६००००० 

बजेट उप िीर्िक  वडा नं ६ 
लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ ३७२ कृवर् तथा पशु वबकास कायाक्रम कानेपोखरी-६ आवथाक विकास ९०,००० 

२ ६० पुनम वधमालको घर पवश्चम र दुगाा नेपालीको घर 

अगाडीको सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

३ ८६ पंचज्योती वन.मा.वि.को खेल मैदान पुिा तर्ा को 

कुलो सने तथा वसमाना ममात 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

४ ९८ अशोक रु्यालको घर उत्तर घले टोल जाने सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास २००००० 

५ ९९ रे्सबुक च क देस्ख दुगाा मस्न्दर हँुदै वबहीबारे जाने 

सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

६ १०० कामत टोल उत्तर सुकुना खोलामा पुल वनमााण कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ११००००० 

७ १०१ ज्यावमरे खोला पुल ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ४६०००० 

८ १०३ दवह खोलामा कजिे पंखा ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

९ १०४ विवहबारे बजारको ढल वनकास वनमााण कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

१० १०५ प्रहरी च की सेवियांवक तथा भान्सा घर वनमााण कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ४००००० 

११ ११२ इस्न्दरा वधमालको घर दवक्षण गीता बसे्नतको घर 

हँुदै प्रणामी डाँडा जाने सडक ममात 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 
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१२ ११३ भिानी वघवसंगको घर - हुलाकीको घर सम्म सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५०,००० 

१३ ११४ छत्र कटुिालको घर देस्ख गोपाल नेपालको घर 

सम्म सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

१४ ११५ कणा बहादुर राई को घर देस्ख गणेश वलमु्बको घर 

सम्म टु्रके्र सडक ममात 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ३०,००० 

१५ ११६ भिानी थेवगमको घर पूिा अजम्बरी क्लब तथा वटका 

मगरको दोकानसाम्म सडक ममात 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास २००००० 

१६ ११७ वलला वनर लाको घरहँुदै के्षत्र नं.३ िन कायाालय हँुदै 

सुन्तली जाने बाटो ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १२०००० 

१७ ११८ माझी टोलबाट िडा नं.७ जोड्ने सडक ग्राभेल कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ३००००० 

१८ ११९ वबहीबारे सुन्तोली दवह खोलाको अधुरो पुल वनमााण कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास २६००००० 

१९ १२० नसारी टोलबाट दवह दोभान, वशिालय मस्न्दर सम्म 

सडक स्तरोन्नवत 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५००००० 

२० १२१ आदशा टोल २ नं. भलुिा पैनी ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५०,००० 

२१ १२२ होमपाईप खरीद तथा गडान कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५००००० 

२२ १२४ वसता ६ धारे पैनी क्यानल लाईन ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ७५,००० 

२३ १२५ मवचि पैनी िाम च क देस्ख ररतुमन दजीको 

घरसम्म क्यानल लाईन वनमााण 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

२४ १२७ दवह कृवर् संयुक्त वसचाई क्यानल लाईन ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १२५००० 

२५ १४३ हुलाकी मागा पवश्चम बाल कृष्ण वनर ला घर हँुदै नेत्र 

थापाको घर बाट च की लाइन हँुदै पुन:हुलाकी मागा 

सडक नाली वनमााण 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास २५०००० 

२६ १४५ दवह सामुदावयक पैनी क्यानल लाईन कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १२५००० 

२७ १८७ यसोदा वलमु्बको घर पवश्चमको र पुिा २५ विघेबाट 

आउने नया सडक ग्राभेल 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

२८ १८८ भुवम वलमु्बको घर पूिा ६ र ७ को वसमाना सडक 

वनमााण 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास २००००० 

२९ १८९ सुन्तली टोलको खेल मैदान ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ३०,००० 

३० २०३ वबधुत पोल तथा तार खररद तथा जडान कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ४००००० 
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३१ २१४ वशि मस्न्दर जगत प्रसाद दाहालको घरबाट 

रमाईलो जोडने सडक ममात 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५०,००० 

३२ २१६ हुलाकी मागा पवश्चम बाल कृष्ण वनर ला घर हँुदै नेत्र 

थापाको घर बाट च की लाइन हँुदै पुन:हुलाकी मागा 

सडक ममात 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ७५,००० 

३३ २७२ भलुिा २ नं पैवन ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास २९,००० 

३४ २७८ सुन्तली डाँसखोला सडक ग्राभेल कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ११५००० 

३५ ३१७ प्रगवतटोल सडक ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५०,००० 

३६ ३१९ वबवहबारे दवक्षण मचेि शाखा पैनी ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५०,००० 

३७ ३२० विधुत पोल खररद कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास २८६००० 

३८ ३२४ हेम सागर खवतिडा घर पवश्चम सडक ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ७५,००० 

३९ ३२५ कृष्ण खवतिडाको घर पवश्चम जाने सडक ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५०,००० 

४० ३२७ नर बहादुर तमाङको घर पवश्चम सडक ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ३०,००० 

४१ ३५२ वत्रपुरेश्वर माहादेब मस्न्दर छेउमा मलामी खाजा घर 

वनमााण 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ५०,००० 

४२ ५६९ देउराली टोल कल्भटा ममात कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास ४०,००० 

४३ २१७ कावलकोशी खोलामा ढंुगाको तारजाली वनमााण कानेपोखरी-६ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

५०,००० 

४४ ३५३ खोप केि भबन रङरोकन कानेपोखरी-६ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१५,००० 

४५ १२३ सरस्ववत प्रा.वब. शैवक्षक सामवग्र खररद कानेपोखरी-६ सामावजक विकास २५,००० 

४६ १२६ खानेपानी पाईप लाईन विस्तार, आदशाटोल बाट 

विवहिारे, हनुमान, िाम च क सम्म उपभोक्ता 

साझेदारी 

कानेपोखरी-६ सामावजक विकास १००००० 

४७ २४६ िडा स्तरीय खेलकुद संचालन कायाक्रम कानेपोखरी-६ सामावजक विकास ३०,००० 

४८ ३१८ दुगाा मस्न्दर ममात कानेपोखरी-६ सामावजक विकास ५०,००० 
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४९ ३३६ सुन्तली प्रा.वब.भबन ममात कानेपोखरी-६ सामावजक विकास ५०,००० 

५० ३४२ मवहला लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-६ सामावजक विकास ३०,००० 

५१ ३४५ अपाङ्गता कायाक्रम कानेपोखरी-६ सामावजक विकास २०,००० 

५२ ३४६ आवदिासी जनजाती कायाक्रम कानेपोखरी-६ सामावजक विकास ३५,००० 

५३ ३४७ दवलत लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-६ सामावजक विकास २५,००० 

५४ ३४८ जेष्ठ नागररक कायाक्रम कानेपोखरी-६ सामावजक विकास २०,००० 

५५ ३४९ बालबावलका लवक्षत कायाक्रम कानेपोखरी-६ सामावजक विकास २०,००० 

५६ ३५१ पंन्चज्योवत आधारभुत विद्यालय शैवक्षक सामग्री 

खररद 

कानेपोखरी-६ सामावजक विकास २५,००० 

५७ ५६६ सुन्तली प्रा.वि. शैवक्षक सामाग्री खररद कानेपोखरी-६ सामावजक विकास २५,००० 

कुि जम्मा १०१२५००० 

बजेट उप िीर्िक  वडा नं ७ 
लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ २१३ पशु नश्ल सुधार कायाक्रम कानेपोखरी-७ आवथाक विकास १००००० 

२ ७८ दवह खोला पारी १ नम्बर सामुदावयक पैनी ममात कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास २००००० 

३ ७९ दवह पवश्चम शुक्रबारे पैनी वसचाई ममात कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ५०,००० 

४ ८० २५ वबघे पैनी ममात कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास २०,००० 

५ ८१ सानो भलुिा शान्तीटोल मास्स्तरको पैनी ममात कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ३०,००० 

६ ८२ वछन्ताङगे र मगर टोलमा सडक ग्राभेल कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास १००००० 

७ ८३ मदन दाहालको घर दवक्षण ५ नं. िडा जोड्ने सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ५००००० 
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८ १२८ शुक्रबारे कुलो पैनी क्यानल वनमााण कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ५०,००० 

९ १२९ ६ थरे टोल सडक स्तरोन्नवत कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ४००००० 

१० १३० शान्ती टोल, दामोदर वसगे्दलको घर उत्तरमा 

कल्भटा वनमााण 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ४००००० 

११ १३१ बरगाछी पूिा सुकुना कल्भटासम्म जाने सडक 

स्तरोन्नवत 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास २००००० 

१२ १३२ कुबेर दाहालको घर पवश्चम घले टोल जोड्ने सडक 

ग्राभेल 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ५०,००० 

१३ १३३ दवह पवश्चम शुक्रबारे शाखा पैनी, थापाको घर 

छेउको पैनी ममात 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ५०,००० 

१४ १३४ ३० वबधे बाटो ममात कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ७०,००० 

१५ १३५ दवह खोलामा पस्क्क पुल वनमााण कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ४०००००० 

१६ १३६ आइतबारे, कृष्ण वसिाकोटीको घर पूिा शुक्रबारे 

कृवर् सडकसम्म सडक स्तरोन्नवत 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास १०००००० 

१७ १३७ होमपाईप खरीद तथा गडान कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ७००००० 

१८ १३८ कानेपोखरी च की ममात तथा घेराबारा कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ५००००० 

१९ १४० नागेस्वरी पैनीको कुलो खने्न र कुलो सर्ा गने कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास १५०००० 

२० १४२ जनकल्याण मा.वि. पवश्चम कुलेश्वर शाखा पैनीमा 

तटबन्धन 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ५०,००० 

२१ २०२ २५ वबघेमा वबधुत टर ान्सर्मार र पोल खररद तथा 

जडान 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ८८०००० 

२२ ३४० स्वामी च क बाटो ममात कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास १२५००० 

२३ ३९० शान्तीटोल बाटो ममात कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास ३०,००० 

२४ ३४१ विपद व्यिस्थापन कानेपोखरी-७ िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन 

१४८४०० 

२५ ७७ ४० वबघे टोलमा खानेपानी पाईप लाईन विस्तार कानेपोखरी-७ सामावजक विकास ५००००० 

२६ १३९ जनकल्याण मा.वि.पूिााधार विकास कानेपोखरी-७ सामावजक विकास ५५०००० 
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२७ २६० जनकल्याण मा .वि. शैवक्षक सामग्री खररद 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-७ सामावजक विकास २१,६०० 

२८ ३२१ आइतबारे, कृष्ण वसिाकोटीको घर पूिा शुक्रबारे 

कृवर् सडकसम्म सडक स्तरोन्नवत 

कानेपोखरी-७ पुिााधार विकास १२५००० 

२९ ३४४ खेलकुद विकास कानेपोखरी-७ सामावजक विकास १००००० 

कुि जम्मा १११००००० 

बजेट उप िीर्िक संघीर् संरचना अनुदान 
लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ २१९ गाँउपावलका भबनमा पावका ङ स्थल वनमााण कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

२९८३१२ 

२ ३२३ ५,६ र ७ नं िडा कायाालयमा र्वनावसङ तथा 

र्वनाचर खररद कायाक्रम 

कानेपोखरी-५-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

३५९००० 

३ ३७१ गाँउपावलकाको लावग र्वनावसङ तथा र्वनाचर 

खररद 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४१४०२६ 

४ ४४१ िडा नं १ र ३ कायाालय भबन रंगरोकन कानेपोखरी-१ र 

३ 

संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१३१८०० 

५ ४४२ िडान नं ६ को िडा कायाालय तथा विर्यगत 

शाखाको लावग पुरानााे भबन वनमााण 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

२०००००० 

६ ४६५ िडा नं १-४ को लावग मेशेनरी औजार खररद कानेपोखरी-१-४ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

२८९५०० 

७ ४६६ िडा नं ५-७ को लावग मेशेनरी अा जार खररद कानेपोखरी-५-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४५०३८९ 

८ ४६७ वबर्यगत कायाालयका लावग मेशेनरी अा जार 

खररद 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

४६७४८१ 

९ ४६९ १,३ र ४ नं िडा कायाालयमा र्वनावसङ तथा 

र्वनाचर खररद कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

२३५४९२ 

१० ५५३ कानेपोखरी गा.पा. २ नं िडा कायाालय भिन 

रङरोकन 

कानेपोखरी-२ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१५४००० 

कुि जम्मा ४८००००० 

बजेट उप िीर्िक गि आ.ब.गालबस अनुदान 
लस.नं. दिाि नं कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र 

चािु 

आ.व.२०७४/७५ 
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को संिोलधि 

१ २६२ अगुिा कृर्क तावलम कानेपोखरी-१ आवथाक विकास २५,००० 

२ २६३ अगुिा पशुपालक तावलम कानेपोखरी-१ आवथाक विकास २५,००० 

३ २४ डीपुटोल शे्रष्ठ टोल जाने सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास २००००० 

४ २५ वबसनपुरे र वसम्बल झोड़ी पैनी ममात कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ७५,००० 

५ २६ लक्ष्मी च क देस्ख पवश्चम जाने सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ३५,००० 

६ २७ केराटोल जाने सडक ग्राभेल कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ३०,००० 

७ २८ वजल्ला सडक होक्लाबारी खण्ड ममात कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास १५,००० 

८ ८७ वशि मस्न्दर जगत प्रसाद दाहालको घरबाट 

रमाईलो जोडने सडक ममात 

कानेपोखरी-६ पुिााधार विकास १००००० 

९ १७५ मलामी खाजा घर ममात शास्न्त घाट कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ७०,००० 

१० २३३ शसस्त्र बेस क्याम भिन ममात अनुदान कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास २५,००० 

११ २३४ गोबर ग्यास प्लान्ट अनुदान कानेपोखरी-१ पुिााधार विकास ३५,००० 

१२ १७१ िडा कायाालय अगाडी भुई ढलान तथा युबेल 

गडान 

कानेपोखरी-१ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१०५०४७ 

१३ १७२ िडा कायाालयको उत्तरपवट्ट घेराबारा वनमााण तथा 

सामुदावयक भिन ममात 

कानेपोखरी-१ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१००००० 

१४ ३७८ िडा कयाालय भिन ममात कानेपोखरी-४ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

१००००० 

१५ ४४३ सावबक होक्लाबारी गावबस अनुदान गत आ.ि.को 

प्राविवधक पाररश्रवमक 

कानेपोखरी-१ संस्थागत विकास 

तथा सेिा प्रिाह 

२०,००० 

१६ २२२ वसलाई कटाई एडभान्स तावलम कायाक्रम कानेपोखरी-१ सामावजक विकास १००००० 

१७ २२३ मवहला वहंसा वबरुद्धको सचेतना कायाक्रम कानेपोखरी-१ सामावजक विकास ३५,००० 

१८ २२४ मवहला वसलाई कटाई तावलम कानेपोखरी-१ सामावजक विकास ६३,२४३ 
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१९ २२५ मवहला वसप विकास बुवटक तावलम कानेपोखरी-१ सामावजक विकास ३३,००० 

२० २२६ राधाकृष्ण मस्न्दर अनुदान कानेपोखरी-१ सामावजक विकास २५,००० 

२१ २२७ एच.आई.भी. एड्स सचेतना तावलम कानेपोखरी-१ सामावजक विकास २४,८३५ 

२२ २३० दवलत विधाथी छात्राबृवत कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४०,००० 

२३ २३१ अन पचाररक वशक्षा कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ६०,००० 

२४ २३२ अपाङ्गता पररबार मैनबत्ती तावलम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४९,००० 

२५ २३५ १ न ं िडा पूणा खोप कायाक्रम कानेपोखरी-१ सामावजक विकास ७५,००० 

२६ २३६ िडा नं १ छात्रिृवत तथा पोशाक वितरण कानेपोखरी-१ सामावजक विकास ९५,००० 

२७ २३९ वकशोर वकशोरी सचेतना कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २०,००० 

२८ २४० युिा लवक्षत खेलकुद कायाक्रम कानेपोखरी-१ सामावजक विकास १२५००० 

२९ २६४ मवहला स्वयंस्िका भत्ता कानेपोखरी-१ सामावजक विकास ६०,००० 

३० ३६३ दवलत घर पररिारमा वर्ल्टर वितरण कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १००००० 

३१ ३७४ अपांगता मवहला कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १८,४०० 

३२ ३७६ मवहला उदघोर् तावलम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ७०,००० 

३३ ३७७ प्रजनन स्वास्थ्य तथा स्त्री रोग वशविर कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ११५००० 

३४ ३७९ सरसर्ाई तथा प्रोत्साहन कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३०,००० 

३५ ३८० बालबावलका संस्थागत विकास कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४०,००० 

कुि जम्मा २१३८५२५ 

अन्य अनुदान िर्ि   व्यर् लववरण 
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लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१   

एल.वज.वस.डी.पी.अनुदान ०. ०. १०६००००. 

२   सामावजक सुरक्षा अनुदान 

०. ८८००००००. ६६१०४०००. 

३   
एन.एल.आर. अनुदान 

०. ०. ७०००००. 

    जम्मा ०.   ६७८६४०००. 

बजेट उप िीर्िक सििि अनुदान  स्वास्थ 
 लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ ४७० स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढारहेका बस्ती तथा स्वास्थ 

सेबामा पहँच नभएको जनसंख्यामा माइक्रोस्पोवकप 

क्याम्प संचालन 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५०,००० 

२ ४७१ उपचार केिका लागी िाटरवर्ल्टर र मख खररद कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ९,००० 

३ ४७२ कमु्यवनटी डस्ट कायाक्रम लागु भैसकेका वजल्लामा 

कायाक्रम संचालन खचा 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २८,००० 

४ ४७३ उपचार केिहरुमा गइ अनुगमन तथा मुल्यांकन 

गरी कायाक्रमहरुको गुणस्तररयता शुवनवश्चत गने 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ९,००० 

५ ४७४ उपचार केिहरुमा आकस्स्मक अबस्थामा 

और्धी,ल्याब सामाग्री ढुिानी कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ९,००० 

६ ४७५ स्थावनय तह संचालन खचा ( र्मा, र्मेट, तथा 

आबश्यक सामाग्री खररद) कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 

७ ४७६ पहँुच नपुगेका र डर पआउट (छुट) बच्चाको खोजी 

तथा पुणाखोप वदलाउन मवहला स्वयंम 

सेवबकाहरुलाइ अवभमुस्खकरण कायाक्रम र योजना 

वनमााण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २१,००० 

८ ४७७ पुणाखोप गाँउपावलका,नगरपावलका तथा वजल्ला 

सुवनश्चता र वदगोपनको लागी स्वास्थ्य संस्था प्रमुख 

सवहत नगरपावलका र गाँउपावलका प्रमुख तथा िडा 

प्रमुखहरुको एकवदने गोष्ठी संचालन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २०,००० 

९ ४७८ FB satisfied Clint interaction program and 
Follow up 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 

१० ४७९ स्टार् नसा ,अ.न.मी.हरुलाइ स्क्लवनकल अपडेट 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 
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११ ४८० बध्याकरण धुिी वशविर अगाबै मवहला स्वास्थ्य 

स्वयंम सेवबकाहरु सँग छलर्ल कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३५,००० 

१२ ४८१ पररिार वनयोजन तथा सुरवक्षत मातृत्व सेिा वदिश 

मनाउने कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५,००० 

१३ ४८२ वनयवमत खोपको कभरेज बढाउन र डर पआउट 

घटाउन बैसाख मवहनालाइ खोप मवहनाको रुपमा 

संचालन,डाटा भेररवर्केशन तथा अनुगमन 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १७,००० 

१४ ४८३ पुणाखोप वजल्ला नगरपावलका घोर्ण 

कायाक्रम,वदगोपनको लागी सबेक्षण भेररवर्केशन, 

खोपको डाटा भेररवर्केशन प्रमाणीकरण र 

अनुगमन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३४,००० 

१५ ४८४ पुणा खोपको वदगोपनको लागी साझेदार र स्थानीय 

स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यबस्थापन सवमवतका 

सदस्य सँग अन्तरवक्रया,स्थावनय योजना वनमााण र 

िडा खोप समन्वय सवमवत गठन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २७,००० 

१६ ४८५ प्राथवमक गाँउघर स्क्लवनक संचालनका लागी 

उपकरण खररद कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ८,००० 

१७ ४८६ स्वास्थ्य संस्थामा वशलकन ररङ पे्रशरी खररद 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५,००० 

१८ ४८७ वजल्ला अपस्ताल र सो भन्दा तलका सरकारी 

संस्थाहरुमा प्रशुती हुने सुते्करी तथा निजात 

वशशुलाइ न्यानेो झोला (लुगा सेट) वितरण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २८२००० 

१९ ४८८ वजल्ला तथा बवथाङ सेन्टरहूरुबाट आकस्स्मक 

रुपमा रेर्र कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 

२० ४८९ गभाबती तथा सुते्करी उते्परणा सेबा कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १२९००० 

२१ ४९० आमा सुरक्षा कायाक्रम सेबा प्रदान शोधभनाा तथा 

यातायात खचा कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५००००० 

२२ ४९१ ओ.वप.डी. वटकट छपाइ दताा शुल्क बापत अनुदान 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १९५००० 

२३ ४९२ कायाालय मशलन्द सामान खचा कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४,००० 

२४ ४९३ वनशूल्क स्वास्थ्य सेबाका लागी आैर्धी खररद 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५५०००० 

२५ ४९४ औलो रोग ग्रवित के्षत्रहरुमा शंकास्पद औलो रोगी 

पत्ता लगाइ नमुना संकलन गरी उपचार तथा 

केशको वनगरानी गने कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 

२६ ४९५ स्वास्थ च की स्तरमा स्वास्थ्य संस्था अन्य र्ोहार 

मैला व्यबस्थापन एिं गुणस्तर सुधार कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ६०,००० 
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२७ ४९६ वभटावमन ए क्यापसुल आम वबतरण कायाक्रमका 

लागी मवहला स्वास्थ्य स्वयम सेवबका पररचालन खचा 

कायाक्रम २ चरण (कावताक र बैसाख) 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४५,००० 

२८ ४९७ पुणा खोप युक्त गाँउ अवभयान (सुन ला हजार 

वदनका मवहला तथा बालबावलका लवक्षत ) कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १७,००० 

२९ ४९८ पोर्ण सम्बन्धी सुचकहरुका रुवटङ,डाटा 

क्वावलटी,सेल्फ एवचबमेन्ट आदी संचालन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १२,००० 

३० ४९९ एवककृत वशशु तथा बाल्यकावलन पोर्ण र सुक्ष्म 

पोर्क तत्व (बालवभटा) समुदाय प्रबाधन कायाक्राम 

सवमक्षा पुनरािलोकन र वनरन्तर संचालन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५९,००० 

३१ ५०० गाँउ घर क्लीवनक संचालन यातायात खचा कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ६१,००० 

३२ ५०१ वकशोर वकशोरी कायाक्रम अन्तरगत मवहनाबारी 

स्वास्थ्य व्यबस्थापन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ८,००० 

३३ ५०२ मवहला स्वास्थ सं्वयम सेवबका वदधाकावलन सेबाको 

लागी सम्मान जनक वबदाइ कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४०,००० 

३४ ५०३ मवहला स्वास्थ सं्वयम सेवबका अधाबावर्ाक सवमक्षा 

बैठक कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०४००० 

३५ ५०४ मवहला स्वास्थ सं्वयम सेवबका वदबस मनाउने 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २६,००० 

३६ ५०५ इन्प्लान्ट सेबा संचालन कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४५,००० 

३७ ५०६ आयु.वस.डी. सेबा प्रदान संचालन कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २२,००० 

३८ ५०७ वर्सु्टला तथा पाठेघर खसे्न रोगको 

स्काररङ,ररङपेशरी तथा वभ.वज.ए. जाँच संचालन 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४०,००० 

३९ ५०८ पररिार स्वास्थय कायाक्रमको लागी पाटोग्रार् 

सवहत र्मा र्मेट छपाइ कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५,००० 

४० ५०९ और्धी,भ्यास्क्सन, साधन सामाग्री रर–यावकङ 

ढुिानी तथा पुन वबतरण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३५,००० 

४१ ५१० वजल्ला तथा के्षत्रीय स्तरको विश्व औलो वदबश 

मनाउने कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २,००० 

४२ ५११ अस्पलालमा एस.वब.ए. टर ेवनङ साइट एिं स्वास्थ 

केिमा २४ घणे्ट प्रशुती सेबा संचालन गना करारमा 

अ.न.मी. वनयुक्ती कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५३२००० 

४३ ५१२ मवहला स्वास्थ सं्वयम सेवबकाहरुलाइ पोशाक भत्ता 

वितरण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २०३००० 

४४ ५१३ विश्व स्वास्थ्य तथा अन्य स्वास्थ्य वदबश मनाउने 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४,००० 
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४५ ५१४ प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन – 

सामुदायीक स्वास्थ्य प्रिाधन अवभयान संचालन 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५,००० 

४६ ५१५ समुदायमा स्वास्थ्य सेबा प्रिाधन,अन्तरवक्रया 

कायाक्रमः– (प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य तथा ,नसने 

रोगको रोगथाम, वनशुल्क स्वास्थ्य लगायतमा सेबा 

संचालन कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १५,००० 

४७ ५१६ वबद्यालयमा स्वास्थ्य प्रिधान तथा वशक्षा कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २३,००० 

४८ ५१७ स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य वशक्षा सामाग्रीहरु (सुरवक्षत 

मातृत्व,नसने रोग, सने रोग, जलिायु प्रदुर्ण आदी 

वबर्यमा स्वास्थ्य वशक्षा सामाग्रीहरुको उथ्पादन 

तथा वबतरण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३,००० 

४९ ५१८ छापा,संचार माध्यमबाट स्वास्थ्य संदेश प्रसारण 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १७,००० 

५० ५१९ स्वास्थ संस्थाहरुमा स्वास्थ्य वशक्षा सामाग्रीहरु 

वबतरण कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २,००० 

५१ ५२० कायाालय मशलन्द सामान खचा कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५०,००० 

५२ ५२१ कायाालयको घर भाडा कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 

५३ ५२२ टेलीर्ोन महशुल /संचार महशुल कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २,००० 

५४ ५२३ सरुिा भ्रमण र दैवनक भ्रमण भत्ता कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १०,००० 

५५ ५२४ अनुगमन,मूल्यांकन तथा कायाक्रम भ्रमण कायाक्रम 

कायाान्वयन साधारण अनुगमन 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २,००० 

५६ ५२५ व्यक्ती करारः– पाले स्वीपर, गाडा, बगैचे,का.स सेबा 

करार 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ३६०००० 

५७ ५२६ पानी तथा वबजुली महशुल कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १२,००० 

५८ ५२७ स्थायी कमाचारी तलब भत्ता ,पोशाक, मंहगी भत्ता कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५५७९००० 

५९ ५२८ अन्य बैठक भत्ता कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ६०,००० 

६० ५२९ अन्य स्वास्थ्य कमीको वर्ल्ड भत्ता कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ११०००० 

६१ ५३० स्थायी कमाचारी स्थावनय भत्ता “घ” बगा कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ४००००० 
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कुि जम्मा ९९६७००० 

बजेट उप िीर्िक सििि अनुदान लिक्षा 
 लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ ५३३ प्रते्यक स्थानीय तहमा एक ओटा सामुदावयक 

वसकाइ केि आइ. वस. टी . पुबााधार सवहतको 

शैवक्षक सुचना केिको रुपमा वबकास गने 

कायाक्रम 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २००००० 

२ ५३४ प्राथवमक तह तथा वनम्न माध्यवमक तहका वशक्षक 

तलब तथा प्रशासवनक खचा 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास ५२९९४००० 

३ ५३५ माध्यवमक तहका वशक्षक तलब तथा प्रशासवनक 

खचा 

कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास १३३९९००० 

४ ५३६ वबद्यालय के्षत्र वबकास कायाक्रम कानेपोखरी-१-७ सामावजक विकास २७१५५००० 

कुि जम्मा ९३७४८००० 

बजेट उप िीर्िक सििि अनुदान कृलर् 
 लस.नं. दिाि 

नं 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ठेगाना के्षत्र चािु 

आ.व.२०७४/७५ 

को संिोलधि 

१ ५३१ स्थावनय तहमा रहने कृवर् प्रावबवधकको तलब तथा 

पोशाक 

कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास ६४०००० 

२ ५३२ एक गाँउ एक प्रावबवधक कानेपोखरी-१-७ आवथाक विकास २९६००० 

 जम्मा ९३६००० 

 

 

लनणिर् नं. ३ 

 यस कानेपोखरी गाउँपावलका के्षत्र वभत्र लगाउन सवकने करका दर तथा दायरा, राजश्व सम्भाव्यताका के्षत्र, राजश्व 

प्रशासनमा सुधार आवद विर्यमा गाउँ कायापावलकाद्वारा उपाध्यक्ष जू्यको संयोजकत्वमा गवठत राजश्व परामशा सवमवतबाट पेश 

हुन आएको प्रवतिेदन वमवत २०७४ भाद्र १३ गतेको गाउँ कायापावलकाद्वारा पररमाजान सवहत पाररत भई गाउँ सभा समक्ष पेश 

हुन आएको अथा सम्वन्धी विधेयक २०७४ लाई सबासम्मत रुपमा पाररत गने वनणाय गररयो / 

लनणिर् नं. ४ 

 यस कानेपोखरी गाउँ कायापावलकाको वमवत २०७४ श्रािण ११ गते बसेको बैठकको वनणाय अनुसार, यस 

गाउँपावलकाको कायाालय सुरक्षाथाको लावग कानेपोखरी गाउँपावलका िडा नं.४ बसे्न श्री पदमप्रसाद भट्टराईलाई कायाालय 

सहयोगी, प्रथम स्तरले पाउने सेिा सुविधा वदने गरर वमवत २०७४/०४/०१ देस्ख नै लागु हुने गरी सुरक्षा गाडामा गररएको 

वनयुस्क्तलाई अनुमोदन गने सबासम्मत वनणाय गररयो / 
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लनणिर् नं. ५ 

 नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय तह अन्तगात यो गाउँपावलका पवन भखार गठन भएको र कवतपय कायाहरुले पूणाता 

समेत नपाएको अिस्था विद्धमान छ / साथै जनशस्क्तको नू्यनता, कायाचापमा िृस्द्ध, जनआकांक्षा अनुरुप काम गना कमाचारीको 

क्षमता विस्तार र सेिा प्रिाहमा बढी समय वदनु पने भएको र यस गाउँपावलकामा कायारत कमाचारीहरुले सािाजवनक विदा 

साथै कायाालय समय भन्दा बढी खट्नु पने भएको हँुदा कमाचारीहरुलाई उते्प्रररत गनाको लावग आन्तररक श्रोतबाट व्यिस्थापन 

हुने गरर सुरु तलबको २५% प्रोत्साहन भत्ता २०७४ श्रािण मवहना देस्ख वदने सबासम्मत वनणाय गररयो / 

लनणिर् नं. ६ 

 यस कानेपोखरी गाउँपावलकामा विगत लामो समय देस्ख सेिा करारमा कायारत तपवसलका कमाचारीहरुको म्याद 

थप सम्बन्धमा गाउँ कायापावलकाको वमवत २०७४ असार २७ गते बसेको बैठकको वनणाय अनुसार वमवत २०७४ श्रािण १ देस्ख 

२०७५ असार मसान्तसम्म थप साथै वजल्ला पशुसेिा कायाालय मोरङ र वजल्ला कृवर् विकास कायाालय मोरङ द्वारा सेिा 

करारमा वनयुक्त वनम्न अनुसारका कमाचारीहरुको समेत म्याद थप गरर वनयमानुसार करार सम्प्झ ता गना गाउँ कायापावलकालाई 

वनदेशन वदने सबासम्मत  वनणाय गररयो / 

 

िपलसि: 

 

क्र.सं. कमिचारीिरुको नाम थर पद 

१. युिराज वलमु्ब कम्प्युटर अपरेटर 

२. भेर्राज काकी अ.स.ईस्न्जवनयर 

३. धनमाया काकी  खररदार/सहजकताा 

४. ओमा शे्रष्ठ खररदार 

५. सम्प्झना वधमाल कायाालय सहयोगी 

६. पुष्पबहादुर काकी कायाालय सहयोगी 

७. वदपक ऋवर्देि कायाालय सहयोगी 

प्रालवलधक कमिचारीिरु: 

क्र.सं. कमिचारीिरुको नाम थर पद 

१. संगीता काकी ना.प्र.स. 

२. मंजु बुढाथोकी ना.प्र.स. 

३. भिानी शंकर कोइराला सहायक पशु प्राविवधक  

लनणिर् नं. ७  

 यस गाउँपावलकामा कायारत कम्प्युटर अपरेटर, पाँच  तह, श्री युिराज वलमु्ब र अ.स.ईस्न्जवनयर, श्री भेर्राज काकीलाई 

साविक गा.वि.स.बाट आन्तररक आम्दानी कम भएको कारणले से्कल अनुसारको तलब, भत्ता भुक्तानी नगरेको हँुदा 

वनजहरुलाई पद र  तह  अनुसार तलबको सुरु से्कल वदने सबासम्मत  वनणाय गररयो / 

 

लनणिर् नं. ८ 

 यस कानेपोखरी गाउँ कायापावलकाको वमवत २०७४/०४/१० र ११ गते िसेको बोडा बैठकबाट पाररत गाउँ 

कायापावलकाको वनणाय िा आदेश र अवधकारपत्रको प्रमाणीकरण (कायाविधी) वनयमािली - २०७४, गाउँ कायापावलकाको बैठक 

संचालन सम्बन्धी कायाविधी - २०७४, गाउँ सभा संचालन कायाविधी - २०७४ र गाउँ कायापावलका (कायासम्पादन) वनयमािली - 

२०७४ लाई स्वीकृत गने सबासम्मत वनणाय गररयो / 

 

लनणिर् नं. ९ 
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 यस गाउँपावलकाको कायाालयमा कायारत स्थानीय तह तर्ा का स्थायी कमाचारीहरुको तलबी प्रवतिेदन सम्बन्धमा 

लेखापाल श्री वटकाप्रसाद नेपालले पेश गनुा भएको वनम्नानुसारको वििरण पाररत गने वनणाय गररयो / 

 

 

 

लनणिर् नं. १० 

 नेपाल सरकार मस्िपररर्दको वनणाय अनुसार जारी स्थानीय तहको सेिा संचालन तथा व्यिस्थापन सम्बस्न्ध आदेश 

२०७४ र नेपाल सरकारद्वारा वमवत २०७४/०३/०५ गते राजपत्रमा जारी गररएको स्थानीय तहमा प्रशासवनक संगठन तथा 

कमाचारी व्यिस्थापन सम्बस्न्ध आदेश २०७४ अनुसार यस गाउँपावलकाको कमाचारी दरबन्दी तेररज वनम्नानुसारको स्वीकृत गने 

सबासम्मत वनणाय गररयो / 

 

गाउँपालिकामा रिने कमिचारीिरु: 

क्र.सं कमिचारीिरुको लववरण संख्या 

१. कार्िकारी अलधकृि (उपसलचव/िाखा अलधकृि) १ 

२. ईन्जजलनर्र (लसलभि) १ 

३. प्रिासन सिार्क (नार्ब सुब्बा) १ 

४. िेखापाि १ 

५. सब ईन्जजलनर्र (लसलभि) १ 

६. कम्प्युटर अपरेटर १ 

७ अ.स.ईन्जजलनर्र १ 

८. कार्ाििर् सिर्ोगी २ 
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गाउँपालिकाको वडामा रिेन कमिचारीिरु: 

क्र.सं कमिचारीिरुको लववरण संख्या वडा िर्ि  जम्मा  

१. िडा सवचि (नायब सुब्बा/खररदार) १ ७ 

२. प्रशासन सहायक  १ ७ 

३. कायाालय सहयोगी १ ७ 

जम्मा: २१ 

  

 साथै कानुनी सल्लाहकार, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जु्यको वनजी सवचिालयको लावग स्वकीय सवचि-२ र हलुका सिारी 

चालक पदको हकमा भने आिश्यकता पदाा वनयमानुसार सेिा करारमा वलन कायापावलकालाई वनदेशन वदने सबासम्मत वनणाय 

गररयो /  

 

लनणिर् नं. ११.  

 यस चालु आ.ि.२०७४/०७५ को पूिााधार वनमााणका गाँउपावलका तथा िडाबाट संचावलत योजनाबाट ३% रकम 

कने्टन्जेन्सी िापत काटाइने छ र िडा बाट कट्टा गररएको कने्टन्जेन्सी  रकम  सोही िडालाइ चालु खचा िाित वदइने छ । साथै 

गाँउपावलका बाट कट्टा गररएको कने्टन्जेन्सी  रकम  गाउँ सभाबाट पाररत नीवत तथा कायाक्रम सवहतको गाउँपावलका योजना 

पुस्स्तका छपाई, र योजना अनुगमन गदााको दैवनक भ्रमण भत्ता तथा अनुगमन खचा र स्वास्थ्य संस्थाहरुको और्धी ढुिानी गने 

कमाचारीको दैवनक भ्रमण भत्ता साथै प्राविवधक उपकरण खररदमा वनयमानुसार खचा गने सबासम्मत वनणाय गररयो / 

  

लनणिर् नं. १२ 

 यस कानेपोखरी गाउँपावलका हुनु भन्दा अगाडी तथा गाउँपावलका भईसके पवछ वनयमानुसार भएका विवभन्न गाउँ 

कायापावलकाको वनणायहरु राजश्व परामशा सवमवतका वनणायहरु, विवभन्न उपसवमवतका वनणायहरु, बोडा बैठकका वनणायहरु, 

मुल्यांकन सवमवतका वनणायहरु, विर्यगत सवमवतका वनणायहरु लगायत अन्य विविध वनणायहरु अनुमोदन गने सबासम्मत वनणाय 

गररयो / 

लनणिर् नं. १३. 

 सामावजक सुरक्षा कायाक्रम अन्तगात यस गाउँपावलकामा साविक देस्ख नै भत्ता खाईपाई आएका तथा चालु आ.ि.बाट 

थप भत्ता खाने सामावजक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको संख्या तपवसल अनुसार रहेकोले यस सभाबाट पाररत गने सबासम्मत वनणाय 

गररयो / 
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लनणर्ि नं.१४ 

 यस गाउँपावलका अन्तगात रहेका स्वास्थ्य च कीहरुमा कायारत मवहला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई वनजहरुको 

कामको उच्च मूल्यांकन गदै यस अवघ वदंदै आएको भत्तालाई समायोजन गरी मावसक रु.१०००/- प्रोत्साहन भत्ता वदने वनणाय 

गररयो / साथै मवहला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कल्याण कोर् मापदण्ड बनाई स्थापना गने सबासम्मत वनणाय गररयो / 

 

लनणिर् नं.१५ 

 यस कानेपोखरी गाउँपावलकाको प्रथम गाउँ सभाबाट विवनयोवजत खचा रकममा केवह थपघट हुने भएमा, रकम 

बाँडर्ाँड थप पुस्टयाँई गनुा परेमा गाउँ कायापावलकालाई अवधकार प्रत्यायोजन गने सबासम्मत वनणाय गररयो । साथै छन ट 

भएका योजना संचालन गना कवठनाई भई योजना पररितान गनुापने भएमा सो अनुसार पररितान गरी आगामी गाँउसभामा 

अनुमोदन गराउने अवधकार गाँउ कायापावलकालाई प्रदान गने सबासम्मत वनणाय गररयो । 

 

 

लनणिर् नं. १६ 

 कानेपोखरी गाउँ कायापावलकाको वमवत २०७४ असार २७ गतेको बैठकद्वारा गवठत राजश्व परामशा सवमवतका 

पदावधकारीहरुको वििरण: 

लस.नं. नाम थर पद कैलर्र्ि 

१. श्री राजमती ईङनाम   संयोजक  

२. श्री नारायण न्य पाने सदस्य  

३. श्री पदमकुमारी काकी  सदस्य  

४. श्री शुवसल बुढाथोकी सदस्य  

५. श्री हेमुलाल ग तम  सदस्य सवचि  

६. श्री कृवतमान वलमु्ब आमस्ित सदस्य  

७. श्री चरण गुरुङ आमस्ित सदस्य  

 

 

 

लनणिर् नं. १७ 
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 कानेपोखरी गाँउपावलका िडा नं १ देखी ७ सम्मका िडाहरुमा योजना संचालनमा सहजता होस भने्न हेतुले िडाहरुमा खाता 

संचालन गना अथा मंत्रालयबाट जारी वनदेवशकाको बँुदा ५.६ मा भएको व्यिस्था अनुरुप िडाको खाता संचालन गना सवकने 

व्यिस्था भएकोमा कस कसबाट खाता संचालन गने सवकने कुरा प्रस्ट नभएकाले वनदेवशका बनाई खाता संचालन गने 

सबासम्मत वनणाय गररयो । 

 

लनणिर् नं. १८ 

यस कानेपोखरी गाँउपावलका भरखर गठन भएको तथा विकास वनमााणमा समेत पवछ परेको हँुदा दीघाकालीन रणनैवतक 

िनाएर गाँउपावलकाको च तर्ी विकास गनाका लावग यस गाँउपावलका के्षत्रमा भएका डाँस तथा वचसांङ खोलालाई तटबन्ध 

गरी ररङरोड समेत वनमााण गनुाका साथै वसमसार के्षत्रलाई संरक्षण तथा सम्वधान गना गुरुयोजना बनाई कायाान्वयन गने 

सिासम्मत वनयाण गररयो । 

 

लनणिर् नं. १९ 

यस कानेपोखरी गाँउपावलकामा चालु आ.ब. २०७४/०७५ देस्ख पूिााधार विकास वनमााणका योजना संचालन गदाा जनताको 

अपनत्व र  स्थावयत्व साथै जनसहभावगतामा समेत बृवद गनाका लागी योजनाहरुमा जनताको लागत सहभावगता गराउने वनणाय 

अनुरुप बजार के्षत्रको पुिाधार विकास वनमााणमा गाँउपावलकाको ७० प्रवतशत र उपभोत्ताको ३० प्रवतशत र ग्रावमण के्षत्रको 

पुिाधार विकास वनमााणमा गाँउपावलको ८५ प्रवतशत र उपभोत्ताको १५ प्रवतशत रकम लागत सहभावगता जुटाई योजनाहरु 

संचालन गने सिासम्मत वनयाण गररयो । 

लनणिर् नं. २० 

गाँउपावलकाका पदावधकारीहरुको सेिा सुविधा प्रदेश कानूनमा व्यिस्था भए अनुसार २०७४ श्रािण १ गते 

देखी लागू हुने गरी देहाय बमोवजमको सेिा सुविधा उपलब्ध गराउने वनणाय lg0f{o ul/of]  .  
  

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, गाउँ कार्िपालिका सदस्य िथा वडा सदस्यको सुलवधा 

क्र

.सं.  

सुलवधाको प्रकार ईकाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्य

क्ष 

का .पा .

सदस्य 

वडा 

सदस्य 

१ बैठकभत्ता ( प्रवत

बैठक)  

रु. २५०० २२०० २००० २००० १००० 

२ टेवलर्ोन  ,मोबाईल 

(मावसक)  

रु. २५०० २५०० २००० १००० १००० 

३ खाजा (मावसक)  रु. ४००० ३००० १०००   

४ पुस्तक  ,पत्रपवत्रका ,

ईन्टरनेट (मावसक)  

रु. ३००० २५०० १५०० १५०० ५०० 

५ अनुगमन भत्ता 

(मावसक)  

रु. ६००० ४५०० १५००  १००० 

६ खानेपानी  , वबजुली

महशुल (मावसक)  

रु. १५०० १००० १०००   

७ सरसर्ाई  ,ममात 

(मावसक)  

रु. २००० २०००    

८ अवतवथ सत्कार 

(मावसक)  

रु. २००० २००० १०००   

९ स्वदेश भ्रमण भत्ता 

(प्रवतवदन)  

रु. १६०० १६०० १२०० १२०० १२०० 
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१० विदेश भ्रमण भत्ता 

(प्रवतवदन)  

अमेरर

की 

डलर 

८० ८० ७५ ७५ ७५ 

११ यातायात खचा 

(मावसक)  

िटा /रु.  सिारी 

साधन -१ 

( सिारी

 साधन

 नभए

रु.७०००  

सिारी 

साधन -१ 

(सिारी साधन 

उपलब्ध नभए 

रु .५००० )  

२००० २००० १००० 

  
 

गाउँ सभा सदस्यिे पाउने बैठक भत्ता 

क्र

.सं.  

सदस्यको प्रकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य 

१ गाउँ सभा सदस्य (बैठक प्रवत)  १५०० १२०० १००० 

 
 
 
 

गाउँ न्यालर्क सलमलिका सदस्यिे पाउने बैठक भत्ता  

क्र

.सं.  

सदस्यको प्रकार संर्ोजक सदस्य 

१ गाउँपावलका न्यावयक सवमवत 

सदस्य (प्रवतबैठक)  

१२०० १००० 

 

चाडपवि खचि 

 
 
 
 

लनणिर् नं. @) -s_ 

गाँउपावलकाका पदावधकारीहरुको सेिा सुविधा प्रदेश कानूनमा व्यिस्था भएsf]df afx]s 

sfo{af]emsf cfwf/df b]xfo adf]lhd yk ljz]if eQf २०७४ श्रािण १ गते देखी लागू nfu' xg] 

u/L cfGtl/s ;|f]tjf6 dfq उपलब्ध गराउने वनणाय]{ lg0f{o ul/of]  .  

l;= 
g+= 

;'ljwfsf] k|sf/ kb /sd -?_ 

!= ljz]if eQf अध्यक्ष (,))). 

@= ljz]if eQf उपाध्यक्ष &%)). 

#= ljz]if eQf िडाध्यक्ष !),))). 

क्र

.सं.  

गाउँपालिका सदस्य रकम 

१ गाउँपावलकाका जनप्रवतवनवधका लावग  १००००। 
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$= ljz]if eQf का  सदस्य.पा  .  @%)). 

%= ljz]if eQf िडा सदस्य !%)). 

 
 

 

 

 

 

लनणिर् नं. २१ 

यस गाँउपावलकालाई श्रोत साधनले सम्पन्न गराउन राजश्वका के्षत्र र दायरा बृवदगरी आन्तररक आयमा बृवदगना करका दायरामा 

र्रावकलो पारी मजबुद बनाउन कुन कुन के्षत्रमा करका दर समायोजन तथा नया करका के्षत्र पवहचान गरी कर लगाउने 

वबर्यमा साम्भाब्यता अध्ययन गने सिासम्मत वनयाण गररयो । 

   

लनणिर् नं. २२ 

सावबक बयरबन गावबसमा कायारत खररदार श्री खडानन्द वघवमरे वमवत २०७३।०१।१५ मा अवनबाया अबकास भएकोमा 

अबकास पवछ वनयमअनुसार पाउने उपदान, और्धी उपचार खचा तथा वबदा िापतको जम्मा रु २२११२३३।५० पाउनु पने भनी 

तत्कालीन वज.वब.स.को कायाालय मोरङको च.न. २४६१ वमवत २०७३।०८।२६ को पत्रबाट सेिा सुवबधा  वकटान भएकोमा  

सावबक ियरिन गाविसबाट कमाचारी कल्याणकोर्बाट रु १०१८७४० रुपैया भुक्तानी वलएको र वनजले रु ११९२४९३।५० 

भुक्तानी वलन बाँकी छ भनी आ.ब. २०७३।०७३ को लेखा पररक्षण प्रवतिेदन बाट समेत देस्खन आएकाले वनजलाई यस चालु 

आ.ब. को आन्तररक श्रोतबाट वदन बाँकी रु११९२४९३।५०  भुक्तानी गने सिासम्मत वनयाण गररयो । 

 

लनणिर् नं. २३ 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा व्यिस्था भए िमोवजम यस कानेपोखरी गाँउपावलकामा वनम्न अनुसार न्यावयक 

सवमवत गठन गने सिासम्मत वनयाण गररयो । 

            िपलिि 

१ राजमती ईङनाम - संयोजक 

२ श्री शुवशला शे्रष्ठ - सदस्य 

३ श्री रोशन लावमछाने गुरुङ  

 

लनणिर् नं. २४ 

यस गाँउपावलका के्षत्रमा रहेका भलुिा वसमसार लगायत अन्य वसमसार तथा के्षत्रहरुका लावग गुरु योजना बनाई अन्य के्षत्र 

सँगको सहकायामा योजना सम्पन्न गना वसर्ाररस माग भई आएकाले आगामी वदनमा यस्ता योजना उपयुत्त लागेमा अन्य संध 

संस्था के्षत्रहरुलाई समेत वसर्ाररस गने सिासम्मत वनयाण गररयो ।  

  

लनणिर् नं. २५ 

यस गाँउपावलका के्षत्रमा लगानी गना चाहाने गैर सरकारी संध संस्थाले लगानी गनुा पूबा गाँउपावलकाको स्वीकृत वलनु पने  

सिासम्मत वनयाण गररयो ।  

 

लनणिर् नं. २६ 

कानेपोखरी गाँउपावलका धावमाक, सासृ्कवतक,  आवथाक, पयाटवकय आवदके्षत्रले सम्पन्न भएकाले त्यस्ता विर्य िसु्तलाई एकै 

ठाँउमा सँगालोको रुपमा बनाउन सके भािी पुस्ताले समेत त्यसलाई अध्ययन गने अबसार प्राप्त गने हँुदा त्यस्ता विविध के्षत्र र 

गवतविवधलाई समेटेर डकुमेन्टर ी वनमााण गने  सिासम्मत वनयाण गररयो ।  
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लनणिर् नं. २७ 

कानेपोखरी गाँउपावलका हालसालै गठन भएको र यसको आन्तररक आम्दानी समेत कम भएको तर जनअपेक्षामा वदनानु वदन 

बृवद भईरहेको र यस गाँउपावलका के्षत्रमा वबधुत वबस्तार सबै स्थानमा नहुनुको साथै भै रहेको वबधुत वबस्तारमा समेत क्षमता 

वबस्तार गनुापने भएकाले वबधुत पोल तार र टान्सर्रमरको लागी सम्बस्न्धत वनकायमा माग गने  सिासम्मत वनयाण गररयो ।  

 

 

लनणिर् नं. २८ 

कानेपोखरी गाँउपावलका कृवर्को लागी अत्यनै्त सम्भाबना बोकेको के्षत्र हो । यहाँको उिार भुवममा बसाादको पानीमा बाहेक 

धेरै जसो स्थानमा वसचाईको अभाब भएकाले स्यालो टुबेल गडान कायामा भुवमगत वसचाई आयोजनामा स्यालो टुिेल गडान 

कायाक्रम माग गने  सिासम्मत वनयाण गररयो ।  

 

 

लनणिर् नं. २९ 

कानेपोखरी गाँउपावलका विगत देखी नै  करारमा कायालय ससर्ाईको काम गदै आएका स्वीपर पदका कमाचारी श्री सुन्तली 

मस्ल्लक र रेखा मस्ल्लकलाई वनजहरुले खाईपाई आएको पाररश्रवमकमा समायोजन  गरी मावसक रु ७५०० का दरले २०७४ 

श्रािण १ गते देखी लागु हुने गरी पाररश्रवमक वदने सिासम्मत वनयाण गररयो ।  

 

लनणिर् नं. ३० 

कुनै कायाक्रम योजना  तथा विविध गवतविवधलाई व्यिस्स्थत रुपमा संचालन गना वनवश्चत मापदण्ड, आधार र कायाविवधको 

आबश्यकता पने भएकोले गाँउ कायापावलकालाई आबश्यक मापदण्ड तथा कायाविवध बनाई लागू गना वनदेशन वदने सिासम्मत 

वनयाण गररयो ।  

 

 

लनणिर् नं. #! 

  sfg]kf]v/L ufpF sfo{kflnsfjf6 :jLs[t :yfgLo k|zf;sLo sfo{ljlw P]g @)&$ :jLs[t ug]{ 

lg0f{o ul/of] . 

लनणिर् नं. ३२ 

sfn]kf]v/L ufpFkflnsfn] cf=j= @)&$÷)&% sf nflu :jLs[t jflif{s cg';f/sf sfo{s|d 
;+rfng ug{ lhNnf ;dGjo ;ldlt df]/Ëjf6 :jLs[t lhNnf b//]6nfO{ g} rfn' jif{sf nflu :jLs[t 
u/L nfu' ug]{ lg0f{o ul/of]  . 
 
लनणिर् नं. ३३ 

ufpFkflnsf If]qdf ufpFkflnsfn] lgdf{0f, /]vb]v / ;~rfng u/]sf] k;n, 3/, k;n, Uof/]h, 
uf]bfd, 6x/f, ;]8 sf/vfgf, xf6ahf/, ;fj{hlgs :yn, P]nfgL hUuf, ;fj{hlgs af6f]sf] 5]pdf 
c:yfoL k;n /fVg lbP afkt ;]jf ;'ljwfsf cfwf/df k|lt ju{ lkm6 ?= @ b]lv !) ;Dd dfl;s 
axfn la6f}/L z'Ns @)&$ >fj0f ! ut] b]lv  nfu' ug]{ lg0f{o ul/of]  . 
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लनणिर् नं. #$ 

sfn]kf]v/L ufpFkflnsfnfO{ cf=j=@)&$÷)&% leq v'Nnf lb;fd'Qm ufpFkflnsf 
3f]if0ff ug]{]{ lg0f{o ul/of]    
 

lg0f{o g+=#% 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g  @)&$ df ePsf] Aoj:yf adf]lhd ufpFkflnsfsf] :jfldTj tyf 
;+/If0fdf /x]sf ;/sf/L, ;fj{hlgs, klt{, P]nfgL, a'6\ofg, vf]nf, ´f8L, kfvf], h+un, s'nf], 
vf]N;L, eL/, af6f], gbL, dlGb/, rf}tf/f], ;Nnf3f/L, kFw]/f], au/, k}/f], kf6L3/, 
plQ;3f/L, kx/f, klt{a'6]g, 9fF8klt{, eL/kfvf, b]lj:yfgsf hUufx?sf] tYofFs tof/ u/L 
clen]v tof/ ug]{ / pQm clen]v ufpFkflnsfsf] j]a ;fO6df /fVg] / k':tssf] ?kdf ;d]t 
k|sfzg ug]{ lg0f{o ul/of]  . 
 

lg0f{o g #^ 

 o; ufpFkflnsfsf] cf j @)&$.)&% sf nflu cg';'lr ( df pNn]lvt jflif{s vl/b of]hgf l:js[t 

u/L  nfu' ug]{ lg0f{o ul/of]  . 
 

lg0f{o g #&  

       rf=n'=cf=j=@)&$ .)&% df ufpFkflnsfsf] cfGtl/s ;|f]t a[bL eO jf cGo ;|f]taf6 k|fKt 

x'g] cfDbfgLsf] afF8kmfF8 tyf vr{ ug]{ clwsf/ ufpF sfo{kflnsfnfO{ k|bfg ug{]]{ 

lg0f{o ul/of]   .  

lg0f{o g #*=  

  o; ufpF;efaf6 :jLs[t gLlt, sfo{qmd tyf jh]6sf] dd{ / efjgfdf km/s gkg]{ u/L 

tTsfn lg0f{o lnO{ ug'{ kg]{ cfly{s tyf k|zf;lgs sfo{sf] nflu ufpF;efjf6 cg'df]bg 

u/fpg] u/L cfjZos lg0f{o lng] clwsf/ ufpF sfo{kflnsfnfO{ k|Tofof]hg ug{] 

lg0f{o ul/of]   .  
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lg0f{o g #(= 

cf=j=@)&$.)&% sf] ;fdflhs ;'/Iff eQfsf] /sd PgcfO;L Plzof a}+s dfkm{t e"QfgL lbg] 

lg0f{o ul/of]   .  

 lg0f{o g $)=   

 o; ufpFkflnsfsf] nflu :jLs[t b/jGbLdf l;len OlGhlgo/ !, sfo{kflnsfsf] lg0f{oaf6 

cldg ! / sfof{no ;xof]uL % hgf u/L hDdf ^ hgfsf] yk c:yfoL  b/jGbL >[hgf u/L 

k|rlnt sfg"gsf] clwgdf /xL ul/Psf] ;]jf s/f/ ;Demf}tfnfO{  cg'df]bg ug]{ lg0f{o 

ul/of]   .  

lg0f{o g+=$! 

o; sfg]kf]v/L ufpF sfo{kflnsfjf6 :jLs[t u/L nfu' u/]sf b]xfosf lgb]{lzsf / sfo{ljlwnfO{  

cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of]   .  

!= ufpF;ef ;~rfng sfo{ljlw @)&$  

@= ufpF sfo{kflnsfsf] a}7s ;~rfng ;DalGw sfo{ljlw @)&$  

#= ufpF sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL – @)&$  

$= ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o jf cfb]z / clwsf/kqsf] k|df0Ls/0f -sfo{ljlw_ lgodfjnL – 

@)&$  

%= ejg lgdf{0f dfkb08 @)&$ 

^= 3/ gS;f sfo{ljlw @)&$ 

&+  z}lIfs Aoj:yfkg sfo{ljlw @)&$ 

*  ljkb Aoj:yfkg sf]if ;~rfng lgb]{lzsf @)&$  

(= ;fdflhs ;'/Iff sf]if ;+rfng tyf Aoj:yfkg lgb]{lzsf @)&$   
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!)= dd{t ;Def/ sf]if ;~rfng tyf aoj:yfkg lgb]{lzsf @)&$  

!!=:yfgLo /fhkq k|sfzg sfo{ljlw @)&$ 

!@= 3 au{sf] lgdf{0f Aoj;foL cg'dtLkq sfo{ljlw @)&$ 

!#= PsLs[t ;Dklt s/ Aoj:yfkg sfo{ljlw @)&$ 

!$= Goflos ;ldlt sfo{ljlw @)&$ 

lg0f{o g+=$@ 

rfn' cf=j=sf] k"FhLut vr{ zLif{saf6 ljlgof]hg ul/Psf] /sdaf6 b]xfo adf]lhddf 

pNn]v ul/Psf ljifox?df vr{ gug]{ lg0f{o ul/of]   . 

-s_ s'g} klg k|sf/sf] tna, eQf, a}7s eQf, b}lgs tyf e|d0f eQf / sd{rf/L Pj+ /fhg}lts 

kbflwsf/L÷JolQmsf] kfl/>lds tyf ;]jf lgj[Q x'bf lbg] ;'ljwf ;DalGw vr{x? . 

-v_ ;jf/L ;fwg dd{t ;Def/ / OGwg vr{ cflb . 

-u_ k"FhLut tkm{sf] /sd ;fk6L NofO jf /sdfGt/ ul/ rfn' lzif{sdf jf rfn' k|s[ltsf] 

sfo{df vr{ ug]{ . 

-3_ 3/ef8f, ljh'nL, 6]lnkmf]g, kfgLsf] dxz'n nufot d;nGb vr{ h:tf rfn' k|s[ltsf ;a} 

vr{x? . 

-ª_ ljdf, C0f, sf/f]jf/, z]o/ nufgL jf a}sdf d'¢tL jf art vftfdf /sd hDdf ug{ . 

-r_ s'g}klg k|sf/sf /fhg}lts bn tyf ltgsf eft[÷elugL, ;+u7g, ;+3;+:yf jf JolQm 

cflbnfO{ s'g} klg lsl;dsf] cfly{s ;xfotf k|bfg ug{ . 

-5_ lzIff dGqfno¢f/f lgwf{/Lt dfkb08 ljkl/t ljBfnonfO{ lbg] lzIfs kfl/>ldsdf vr{ ug{ 

/ ljBfno ;'wf/ of]hgf Pj+ ufp lzIff of]hgfdf gk/]sf sfo{qmddf vr{ ug{ . 

-h_ !) hf]8 @ tx jf ;f] eGbf dflyNnf] txsf] ljBfno jf SofDk; vf]Ngsf nflu w/f}6L 

/fVg . 
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-em_ cfly{s ;xfotf, rGbf Pj+ k'/:sf/ ;DalGw vr{ ug{ . 

-`_ o; adf]lhd sfo{qmd :jLs[t ge}+ ut ljut jif{df jf o;} cfly{s jif{df klg ;Demf}tf x'g' 

k"j{sfo{ ;DkGg ul/Psf] egL e'QmfgL dfu ul/Psf] sfo{qmd÷cfof]hgfdf vr{ ug{ . 

-6_ jftfj/0f ;+/If0f P]g @)%#, jftfj/0f ;+/If0f lgodfjnL @)%$ tyf dGqfnojf6 :jLs[t 

;fdflhs tyf jftj/0fLo ;'/Iffsf] ?k/]vfdf pNn]lvt k|fjwfgx?sf] k|lts'n 5gf}6 ePsf 

sfo{qmd jf cfof]hgfdf nufgL ug{ kfOg] 5}g . 

lg0f{o g+=$# 

g]kfn ;/sf/ -dGqLkl/ifb_ ldlt @)&$.!@.!$ sf] lg0f{oaf6 ;JLs[t u/L k7fPsf] ;+u7g 

;+/rgf tyf sd{rf/L b/aGbL तेररजnfO{ -cg';"rL !)_ :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of]  .  
lg0f{o g+=$$ 

sfg]kf]v/L ufpFkflnsfn] cf=j= @)&#.)&$ b]lv nufpb}] cfPsf] l;kmfl/; b:t'/, dfnkf]t 
s/, Aoj;fo s/, xf6s/, ;jf/L btf{ tyf aflif{s ;jf/L s/, k6s] ;jf/L s/, dgf]/~hg s/, lj1fkg 
s/, ;jf/L kfls{ª s/ 3/ gS;f kf; b:t'/, kl/dfh{hg ;lxt nfu' ug]{ lg0f{o ul/of] .  pQm  
b:t'/ cg';"rL # b]lv & df pNn]v ul/Psf] 5 .  
 

lg0f{o g+= $%= 

cf=j= @)&$÷)&% sf nflu ag]sf] sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&$Æ / 

sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] cfly{s ljB]os @)&$ :jLs[lt ug]{ lg0f{o ul/of]] . pQm P]gx? 

cg';"rL ! / @  df pNn]v ul/Psf] 5 .  

lg0f{o g $^=  

  o; ufpF;efaf6 :jLs[t gLlt, sfo{qmd tyf jh]6sf] dd{ / efjgfdf km/s gkg]{ u/L 

tTsfn lg0f{o lnO{ ug'{ kg]{ cfly{s tyf k|zf;lgs sfo{sf] nflu ufpF;efjf6 cg'df]bg 

u/fpg] u/L cfjZos lg0f{o lng] clwsf/ ufpF sfo{kflnsfnfO{ k|Tofof]hg ug{] 

lg0f{o ul/of]   
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sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&$Æ 

sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&$÷@)&% sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu 

:yfgLo ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ 

ag]sf] P]g 

;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$.)$.@@ 

k|:tfjgfM sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&$.)&% sf] ;]jf / sfo{x?sf] 

nflu ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo 

ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd  sfg]kf]v/L ufpF;efn] 

of] P]g agfPsf] 5 . 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg 

P]g, @)&$Æ /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

 

 

lg0f{o g+=$& 

;xeflutfd'ns k¢tLdf j:tL x'b}+ j8f ;ldltaf6 k|fyldstfdf ah]6 th{'df ;ldltdf k]z ePsf t/ 

>f]tsf] cefjn] ubf{ jflif{s ufpF ljsf; of]hgfdf ;dfj]z x'g g;s]sf cg';"rL–* df pNn]lvt 

of]hgfx? k|fyldstfsf cfwf/df g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/df dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .  

 

cg';"rL ! 
 

 



 

61 
 

@=cfly{s jif{ @)&$.)&% sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M 

 -!_ cfly{s jif{ @)&$.)&% sf] lgldQ ufpFsfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd 

;d]t u/L hDdf /sd ?=#*,$#,##,*#%. -cIf]?kL c7tL; s/f]8 lqrfln; t]lt; xhf/ 

cf7 ;o k}lt; ?k}of dfq_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ 

;lsg]5 .  

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s 

jif{ @)&$.)&% sf] lgldQ sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt 

/ ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f 

;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] 

s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf ufpFsfo{kflnsfn] art x'g] 

zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] 

zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ 

hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL 

vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo 

Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ 

zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

   t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ 

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg]5 . 

-#_pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] 

zLif{ssf] hDdf :jLs[t /sdsf] !) k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf 

a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df gu/ ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  
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cg';"rL @ 

sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] cfly{s ljB]os @)&$ 

;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$.)$.@@ 

k|:tfjgfM  

=sfg]kf]v/L ufFpkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&$÷)&$ sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ 
sfof{Gjog ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo 
;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n],  
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd sfg]kf]v/L 

ufFpkflnsfsf]  ufpF;efn] of] ljB]os agfPsf] 5 .  

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; ljB]ossf] gfd “cfly{s ljB]os @)&$” /x]sf] 

5 . 

  -@_ of] ljB]os ufpF;efjf6 :jLs[t eP kl5 sfg]kf]v/L ufFpkflnsf 

If]qdf nfu" x'g]5 . 

!= ;]jf z'Ns, b:t'/M ufpFkflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg";"lr -#_ 

df plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL 

cg';"lrdf Joj:yf eP cg';f/ z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .  

@=Joj;fo s/M ufpFkflnsf If]q leq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf k"FhLut nufgL / 

cfly{s sf/f]jf/sf cfwf/df cg';"lr -$_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ 

ul/g]5 . 

#= lj1fkg s/M ufpFkflnsf If]q leq x'g] lj1fkgdf cg';"lr -%_ adf]lhd lj1fkg s/ 

nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf 

ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

$= e"ld s/ -dfnkf]t_ ufpFkflnsf If]q leq cg';"lr -^_ adf]lhd e"ld s/ -

dfnkf]t_ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .  
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%= 3/ jxfn s/M  ufpFkflnsf If]q leq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, 

Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} cf+lzs tj/n] jxfndf lbPsf]df 

tf]lsPsf] 3/ hUuf jxfn s/ nufOg] / c;"n ul/g]5 .  

^=;Dklt s/M ufpFkflnsf If]qleq Plss[t ;DklQ s/ / 3/ hUuf s/ nufOg] / c;"n 

pk/ ul/g]5 . 

&= hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/M ufpFkflnsf If]q leq s'g} JolQm jf ;+:yfn] 

pmg, vf]6f], hl8a'6L, jgs;, sjf8L dfn / k|rlnt sfg"gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' 

jfx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8, l;ª, KjfFv, 5fnf h:tf a:t'sf] Joj;flos 

sf/f]jf/ u/] jfkt s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

*= ;jf/L ;fwg s/M ufpFkflnsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf ;jf/L ;fwg s/ 

nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf 

ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

 (= dgf]/Ghg s/M ufpFkflnsf If]q leq x'g] dgf]/Ghg Joj;fo ;]jfdf dgf]/Ghg 

s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf 

Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

!)= axfn la6f}/L z'NsM ufpFkflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf 

;+rfng u/]sf xf6 ahf/ jf k;ndf cg';"lr & df ePsf] Joj:yf cg';f/ axfn la6f}/L z'Ns 

nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!!= kfls{ª z'NsM ufpFkflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwgnfO{ kfls{ª ;'ljwf pknAw 

u/fP jfkt kfls{ª z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!@= 6«]lsË, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / {ofˆ6LË z'NsM 

ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq 6«]lsË, sfof]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ 

/ {ofˆ6LË;]jf jf Joj;fo ;+rfng u/] jfkt cg';"lr -_ adf]lhdsf] z'Ns nufOg] / c;"n 

pk/ ul/g]5 . 
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!$= ko{6g z'NsM ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leq k|j]z ug]{ ko{6sx?jf6 ko{6g 

z'Ns nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf 

Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

!%= s/ 5'6M o; ljB]os adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ 

s'g} klg lsl;dsf] s/ 5'6 lbO{g] 5}g .  

!^= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfol{\jlwM of] ljB]osdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ 

tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfol{\jlw / ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 

!&=cf=j=@)&$.)&% sf] xsdf of] cfly{s ljB]os  nfu' x'g' eGbf cuf8L lnOPsf] 

s/ b:t'/x? o;} P]g adf]lhd ePsf] dflgg]5 . 

l;kmfl/; b:t'/, z'Ns 
 लबबरण आ.व.०७४/०७५ 

१ दताा शुल्क १०/- 

२ साधारण वसर्ाररस १००।- 

३ वबधुत वसर्ाररस १००/- 

४ चारवकल्ला वसर्ाररस २००।- 

५ नाता प्रमावणत नेपालीमा वसर्ाररस २५०।- 

६ नाता प्रमावणत अंगे्रजीमा  (बैदेवशक प्रयोजन) १०००।- 

७ सजावमन सबै ३००।- 

८ नागररकता वसर्ाररस १००।- 

९ वििाह प्रमावणत (बैदेवशक प्रयोजन) १०००।- 

१० संस्था दताा वसर्ाररस १०००।- 

११ जन्म वमवत प्रमावणत (बैदेवशक प्रयोजन) १०००।- 

१२ स्थाई बसोिास प्रमावणत (बैदेवशक प्रयोजन) १०००।- 

१३ पंवजकरण दसु्तर (सेिा शुल्क र विलम्ब शुल्क समेत) १००।- 

१४ वमलको वसर्ाररस १५०० 
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१५ प्रवतवलपी प्रमावणत १००।- 

१६ अवििावहत प्रमावणत (बैदेवशक प्रयोजन) १०००।- 

१७ जग्गा नामसारर प्रवत कठ्ठा १००।- 

१८ अचल सम्पती मूल्याङ्कन -प्रवत हजार १/५०।- 

१८ अचल सम्पती मूल्याङ्कन -a}b]lzs k|of]hg_  २५००।- 

१९ दाउरा काठ वबवक्र गनेलाई  प्रवत ट्क रु १५०० 

२० घर सारेर अन्यत्र लैजाने  प्रवत याक्टर रु ८००।- 

 

    

 
;+zf]lwt 
b:t'/    

qm=;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd  
nfUg] b:t'/ 

 

! 

;Mz'Ns 
:jf:Yo pkrf/ 

l;kmfl/; 
रु.१००/- 

२ 
df]xL nut s6\6f 
l;kmfl/; प्रवत कट्ठा 

रु.१००/- 

3 3/ sfod l;kmfl/;  रु.१००/- 

४ 5fqa[lQ l;kmfl/; रु.१००/- 

५ ljkGg ljBfyL{ ००/- 

6 ckfË l;kmfl/;  ००/- 

7 c:yfO{ a;f]af; 
l;kmfl/;/- (िैदेवशक प्रयोजनका लावग) 

रु.१००० 

9 c:yfO{ a;f]af; 
l;kmfl/; (स्वदेश प्रयोजनका लावग) 

रु.१००/- 

10 :yfoL a;f]af; 
l;kmfl/; (स्वदेश प्रयोजनका लावग) 

रु.१०० /- 
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11 cfly{s cj:yf alnof] jf ;DkGgtf k|dfl0ft रु.५००/- 

12 cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ljkGgtf k|dfl0ft रु.१००/- 

14 wf/f h8fg l;kmfl/;  रु.१००/- 

15 lhljt /x]sf] 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

16 

b'j} gfd u/]sf] 
AolQm Ps} xf] 
eGg] l;kmfl/;÷km/s 
hGd ldlt ;+zf]wg 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

18 Aoj;fo aGb 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

19 

Aoj;fo 
;~rfng 
gePsf] 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

20 Aofkf/Aoj;fo 
gePsf]l;kmfl/; 

रु.१००/- 

21 sf]6{ lkmldgfxf 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

22 Gfjfnskl/rokq 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

23 rf}kfo ;DjGwLl;kmfl/; रु.१००/- 

24 Aoj;fo btf{ 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

25 pBf]u 7fp+;f/L 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

26 ljBfno 7fp+;f/L 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

27 cfGtl/s a;fO{ 
;/fO{ l;kmfl/; 

रु.१००/- 

28 
ljBfno ;~rfng 
:jLs[t÷ sIff 
a[l4l;kmfl/; 

रु.१००/- 
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29 
AolQmut 
ljj/0f 
l;kmfl/; 

रु.१००/- 

30 hUuf btf{ 
l;kmfl/; - प्रवत कट्ठा _ 

रु.५००/- 

31 
;+/Ifs 
l;kmfl/; - 
AolQmut_ 

रु.१००/- 

32 
;+/Ifs 
l;kmfl/; - 
;+:yfut_ 

रु.१००/- 

33 
g]kfn;/sf/sf] 
gfddf 
af6f]sfodl;kmfl/; 

रु.१००/- 

32 lhljt ;Fusf] 
gftf k|dfl0ft अंगे्रवजमा 

रु.१०००/- 

33 d[ts ;Fusf] 
gftf k|dfl0ft अंगे्रवजमा 

रु.१०००/- 

34 lhljt ;Fusf] 
gftf k|dfl0ft 

रु.२५०/- 

35 d[ts ;Fusf] 
gftf k|dfl0ft 

रु.२५०/- 

36 sf]7f v]fNg sfo{÷ 
/f]xa/df a:g] sfo{ 

रु.१००/- 

37 
lgMz'Ns jf  
:jf:Yo pkrf/ 
l;kmfl/; 

००/- 

38 

cGo sfof{nosf] 
dfu cg';f/ 
ljj/0f v'nfO{ 
k7fpg] sfo{ 

रु.१००/- 

43 hGd ldlt k|dfl0ft (से्वदेशी प्रयोजनका लावग) रु.१००/-  
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44 ljjfx k|dfl0ft  (से्वदेशी प्रयोजनका लावग) रु.१००/-  

  3/ kftfn 
k|dfl0ft 

रु.१००/- 

45 sfuh÷d~h'/Lgfdf 
k|dfl0ft 

रु.१००/- 

46 xsjfnf jf 
xsbf/ k|dfl0ft 

रु.१००/- 

47 cljjflxt 
k|dfl0ft (से्वदेशी प्रयोजनका लावग) 

रु.१००/-  

48 hUuf 
/]vf+sgsf] sfo{÷;f] sfo{df /f]xa/  

रु.१००/- 

49 hUuf wgLk"hf{ x/fPsf] l;kmfl;z  रु.१००/- 

50 k'hf{df 3/sfod 
ug{]l ;kmfl/; 

रु.१००/- 

51 c+u|]hL l;kmfl/; 
tyf k|dfl0ft 

रु.१०००/-  

52  
ph'/L btf{ 

रु.५०/- 

  ldnfkq sfuh दुबै पक्षबाट रु २५० का दरले रु.५००/- 

 
cldg b:t'/ 

 

l;= g+= huufsf] If]qkmn     nfUg] b:t'/ 
- ?_ 

s}lkmot 

1 ! s¶f ;Dd       %)).  

2 ! s¶f b]lv % s¶f ;Dd         !))).  

3 % s¶f b]lv ! la3fxf ;Dd         !%)).  

4 ! la3fxf eGbf ;Dd             @))).  

5 ! la3fxf eGbf dfly yk k|lt 
laufxf 

       %)).   
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जग्गा लिक्री लसर्ाररस 

क्र.स. लबबरण आ.व.०७४/०७५ 

१ ५ कठ्ठा भन्दा कम जग्गाको ४००/- 

२ ५ कठ्ठा देस्ख १० कठ्ठा सम्मको ६००/- 

३ १० कठ्ठा देस्ख १ वबगाह सम्मको ८००/- 

४ १ वबगाह भन्दा मावथ जवत भए पवन प्रवत वबगाह ११००/- 

cg';"rL $ 
 

व्यवसार् िर्ि  बालर्िक कर 

क्र.स. लबबरण आ.व.०७४/०७५ 

१ दैनीक उपभोग्य खाध्य पदाथा बेचे्न खुद्रा पसल ५००।– 

२ दैनीक उपभोग्य खाध्य पदाथा बेचे्न थोक पसल १०००।- 

३ र्ोटो ग्रार्र पसल १०००।- 

४ सुन पसल क शे्रणी २५००।- 

५ सुन पसल ख शे्रणी १५०० 

६ हाडािेयर क शे्रणी २००० 

७ हाडािेयर ख शे्रणी १५०० 

८ धान, गहँु खररद वबवक्र काँटा २०००।- 

९ कृवर् मल तथा साम्रागी खररद वबक्री केि १००० 
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xf6s/ 

l;= g+=  xf6s/sf] ljj/0f  b//]6-?=df_ 

!= yfg, sk8f 25 

@= /]l8d]6,k;n 20 

#= kmf6f,sk8f 15 

$= 7'nf] sf+6f 50 

%= ;AhL k;n 7'nf] 20 

^= ;AhL k;n ;fgf] 10 

&= xft] sf+6f 10 

*= kfg k;n 10 

(= la:s'6 kfp/f]6L 5 

!)= cf+k k;n 10 

!!= v]n tdf;f 50 

!@= ef+8f k;n 20 

!#= ld7fO{ k;n 20 

!$= km]/jfnf 5 

!%= lrof k;n 20 

!^= ;'g, rfFbL k;n 50 

!&= ls/fgf k;n 30 

!*= dlgxf/L k;n 30 

!(= xhfd skfn, bf/L sf§g] 20 

@) l;w|f k;n 15 

@!= df5f k;n 25 

@@= r'/f k;n 10 

@@= r'/ ;'tL{ 10 

@#= lrp/f e"hf 10 

@$= dd{t k;n 15 

@% h'Qf, rKkn k;n 25 
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@^= cf}ifwL k;n 10 

@&= g'g\ r§L k;n 10 

@*= t]n k;n 10 

@(= 8f]sf] 3'd, km'n'{Ë 10 

#)= ds},ux"+, v'bL, rfdn 20 

#!= kmnkm'n 20 

#@= lstfa k;n 15 

##= l;nfO{ k;n 10 

#$= dx k;n 10 

#%= vfhf k;n 20 

#^= a/km 10 

#&= df]rL k;n 10 

#*= xft x]g]{ 20 

#(= rgf r6\k6] k;n 10 

$)= h8L j'6L k;n 10 

$!= df6fsf] ef+8f k;n 10 

$@= v;L ljs|L k|ltuf]6f 30 

$#= af]sf 7'nf] k|ltuf]6f 25 

$$= e]8f, y'Daf k|ltuf]6f 30 

$%= af]sf ;fgf] k|ltuf]6f 10 

$^= afv|L 7'nf] k|ltuf]6f 15 

$&= afv|L ;fgf] k|ltuf]6f 15 

$*= ;'+u'/sf] kf7f ;fgf] k|ltuf]6f 15 

$(= ;'+u'/ k|ltuf]6f 7'nf] 30 

%)= ;'+u/sf] hu/ k|ltlsnf] u|fd 5 

%!= 6f]kL k;n 15 

%@= /f+uf s6fgL 150 

%#= v;L s6fgL 150 

%$= ;'+u'/ s6fgL 150 

%%= 
 
 

ufO{ uf]? lgsfzL k|lt uf]6f 
 

yf/f ufO{ 
n}gf] ufO{ 
uf]? 

 

  10 

50 

30 

%^= e}+;L /f+uf lgsf;L k|ltuf]6f 
yf/f] e};L 
n}gf] e]};L 

 

50 

100 

100 
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/fFuf 

%&= e6df;  lgsf; k|ltdg 20 

%*= af5f af5L lgsf;L k|ltuf]6f 10 

%(= cb'jf k|ltdg lgsf;L 20 

^) gfËnf 8fnf] k|lt uf]6f 2 

^! 3'd k|lt uf]6f 2 

^@= cDnL;f], s'rf] k|ltdg lgsf;L 50 

^#= d6/sf];f k|ltaf]/f lgsf;L 30 

^$= bnxg k|ltdg lgsf;L 30 

^%= l3p k;n 20 

^^= lrqf esf/L 10 

^&= 8fnf gfËnf k;n 10 

^*= aftf rf]of 5 

^(= hl8a'6L k|ltdg lgsf;L 100 

&)= :s';, r'Rr], s/]nf ,d'nf k|ltdg 
lgsf;L 

20 

&!= cfn' k|ltdg lgsf;L 20 

&@= tf]/L k|ltdg lgsf;L 50 

&#= kf6f k|ltdg lgsf;L 25 

&$= s]/f k|lt 3/L lgsf;L 10 

&%= sfult, h'gf/, ;'Gtnf, gf:kftL k|lt 
;}s8f 

10 

&^= cfNrf, cf? k|= ;}s8f 5 

&&= l3p 7'nf] l6g lgsf;L k|=l6g 50 

&*= l3p ;fgf] l6g lgsf;L 30 

&(= s'v'/f k|lt uf]6f lgsf;L nf]sn 5 

*) s'v'/f k|ltuf]6f lgsf;L  jf]On/ 3 

*! ;v'jfsf] bfgf k|ltdg 10 

*@ kqf; k|lt af]emf 20 

*# kqf; k|lt a08n 60 

*$= l/¶f kfª/f cf]v/ k|lt dg 15 

*$= v';f{gL k|ltdg 20 

*%= afF; k|lt 3gf 5 

*^= hfFtf] k|ltuf]6f 15 

*&= l;nf}6f k|lt uf]6f 10 

** lkgf k|lt dg 15 
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* 

 

             

g]kf

n 

;/sf/

df 

l;km

fl/; 

ug]{ 

of]h

gfx? 

l;= 
g+= 

of]hgfsf] gfd 7]ugf  /sd s}lkmot 

! lr;fË vf]nf t6aGwg sfg]kf]v/L g+= %))))))).  

*( ;'kf8L sf+rf] k|lt af]/f 40 

()= vfnL sf6'{g k|lt uf]6f 1 

(!= gl/jn k|lt af]/f h§f;lxt 30 

(@ t]nxg k|ltdg 10 

(#= vfln l6g k|lt uf]6f 1 

($= sjf8L ;dfg k|lt af]/f 10 

(% vfnL af]tn k|lt af]/f 10 

(^ sjf8L ;dfg 7'nf] af]/f 15 

(&= x•L v'•L k|lt af]/f 5 

(*= l;+aL k|lt dg 20 

((= nA;L k|lt af]/f 10 

!))= d]n k|lt ;o s8f 5 

!)! O{Gb|]0fL bfgf k|lt dg 20 

!)@ cfGtl/s If]qaf6  pTkflbt ;fu ;AhL 
k|lt af]/f 

5 

103 e};Lsf] 5fnf  k|lt uf]6f 50 

104 ;AhL k|lt ;fOsn 10 

105 lkKnf hl8a'6L 20 

106 7]sL k|lt uf]6f 10 

107  s'sf7 uf]lnof k|lt ls=aL= 8 

108  ;v'jf uf]lnof k|lt ls=aL= 20 

109  bfp/f k|lt 6«s s'sf7 1000 

110  bfp/f k|lt 6«s ;v'jf 2000 

111 bfp/f k|lt 6«ofS6/ s'sf7 500 

112 bfp/f k|lt 6«ofS6/ ;v'jf 1000 

113 bfp/f ;v'jf km'n a8L 1500 

114 bfp/f ;v'jf xfkm a8L 1000 

115 esf/L  k|lt uf]6f 20 

116 kmlg{r/ ;fgf] uf8L 6«ofS6/   500 

117 kmlg{r/ ;fgf] uf8L 6«s  1000 

118  k/fn ;fgf] uf8L  6«ofS6/  200 

119  k/fn 7'nf] uf8L 6«s  500 

120 Kffj/ 6]n/  k|lt 6«ofS6/ 200 
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%,@,! 

@ ufpFkflnsf ejg lgdf{0f sfg]kf]v/L ^ ^))))))).  

# ufpFkflnsfsf] j8f 
sfof{no  ejg lgdf{0f 

sfg]kf]v/L 
#,$,%,&, 

%))))))).   

$ 8fF; vf]nf t6aGwg sfg]kf]v/L #,$,^ %))))))).   

% sfg]kf]v/L l/ª/f]8 
lgdf{0f 

! b]vL & %))))))).  

^ 8fF; vf]nf kSsL k'n sfg]kf]v/L ^ $))))))).  

k|b]z ;/sf/df l;kmfl/; ug]{ of]hgfx? 

l;= g+= of]hgfsf] gfd 7]ugf  /sd s}lkmot 

 ;8s 

! 

lr;f+u kl/jlt{t 6f]n af]xf]/f 

6f]n ;8s :t/pGgtL  sfg]kf]v/L %  ३००००००० 

 

@ 

दोमुखा चोक देखी 

मरीयाखोला सम्म सडक 

स्तरोन्नवत sfg]kf]v/L @ !))))))). 

 

# 

पुतली च क  वमलन च क 

सम्म सडक स्तरोन्नवत 
sfg]kf]v/L ! 

!))))))). 

 

$ 

ओम शान्ती  कवडया खोला  

सडक  स्तरोन्नवत 
sfg]kf]v/L ३ 

!))))))). 

 % ६ थरे टोल सडक स्तरोन्नवत  sfg]kf]v/L ७ !))))))). 

 

^ 

s]/f 6f]naf6 l9k' /+u]nL 

g=kf l;dfgf ;8s 
sfg]kf]v/L ! 

!)))))))). 

 & /dfO{nf] x/sk'/ bf]xdgf ;8s sfg]kf]v/L !)))))))). 
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^,$, # 

* 

z'qmjf/] ljlxjf/] x'Fb} x/sk'/ 

s[lif ;8s 

sfg]kf]v/L &, 

^, $, # !)))))))). 

  कृलर्   

 ! sf]N8 :6f]/]h sfg]kf]v/L #))))))). 

  @ b'w lr:ofg sfg]kf]v/L !))))))). 

  पर्िटन   

! sfg]kf]v/L en'jf l;d;f/ 

k"jf{wf/ lgdf{0f{ 

sfg]kf]v/L & @))))))).  

 लिक्षा  

 ! 

/dfOnf] ax'd"vL SoDk; 

k"jf{wf/ lgdf{0f sfg]kf]v/L % @))))))). 

 

 @ 

;fd'bflos ljBfnox?sf] 

k"jf{wf/ ljsf; 

sfg]kf]v/L !–

& #))))))). 

 

 # afnljsf; s]Gb|sf] Ifdtf ljsf; 

sfg]kf]v/L !–

& !))))))). 

  लवधुिीकरण  

 ! 6«fG;km{d/ h8fg sfo{ 

sfg]kf]v/L !–

& @))))))). 

 

 @ ljw't kf]n–tf/ lj:tf/  

sfg]kf]v/L !–

& !))))))). 
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  l;rfO{ 

   ! sfnLsf]zL d'xfg ;+/If0f sfg]kf]v/L % #))))))).   

 @ afF;jf/L afFw k}gL 

sfg]kf]v/L %, 

@ !))))))). 

  # en'jf afFw ^ g+= cfjfbL sfg]kf]v/L & !))))))). 

  $ /fhafFw l;FrfO{ /fhug sfg]kf]v/L # !))))))). 

  % 5 wf/] l;FrfO{ AffFw sfg]kf]v/L & #))))))). 

 

 ^ blx ;fd'bflos l;FrfO{ k}gL 

sfgf]kf]v/L &, 

^,$ #))))))). 

 

 & blx s[lif ;+o'Qm l;FrfO{ 

sfg]kf]v/L &, 

^ @))))))). 

 

* 

l;tf 5wf/] sf]r]gL vf]nf 

kSsL s'nf] lgdf{0fl;FrfO{ 

k}gL sfg]kf]v/L ^ !))))))). 

 ( sfnLsf]zL emnemn] afFw sfgf]kf]v/L $ !))))))). 

 

!) 

sf]r]gL vf]nf kSsL s'nf] 

lgdf{0f sfgf]kf]v/L ! @))))))). 

 

!! 

l;tf vf]nf blxwfk l;FrfO{ 

k}gL sfg]kf]v/L ^ 

   खानेपानी  

 ! sfg]kf]v/L vfg]kfgL lgdf{0f  sfg]kf]v/L & @))))))). 
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 @ vfgf]kfgL 6\ofª\sL lgdf{0f sfg]kf]v/L @ #%)))))). 

  # vfgf]kfgL 6\ofª\sL lgdf{0f sfg]kf]v/L ! #%)))))). 

   िटबन्धन        

 ! lr;fª vf]nf t6aGwg 

sfg]kf]v/L %, 

@, ! %))))))). 

 

 @ 8fF; vf]nf t6aGwg 

sfg]kf]v/L ^, 

$, # %))))))). 

  # lr;fª / dl/of vf]nf t6aGwg sfg]kf]v/L @ !))))))). 

  $ krk}gL t6aGwg sfg]kf]v/L # !))))))). 

  खेिकुद  

 ! hxbf /ªuzfnf lgdf{0f sfg]kf]v/L % #))))))). 

 

 @ 

cfOtjf/] v]n d}bfg 

:tf]/f]GgtL sfg]kf]v/L & !))))))). 

  पूि कल्भटि   

! lr;fË vf]nf k'n lgdf{0f 

sfg]kf]v/L !  

*))))))).   

 @ 8fF; vf]nf k'n lgdf{0f sfg]kf]v/L ^ #))))))). 

 

 # wdwd] vf]nfdf k'n lgdf{0f 

sfg]kf]v/L @, 

$ !))))))). 

 

 $ 

8fF;vf]nf lkª8fF8f 6f]ndf 

k'n lgdf{0f sfg]kf]v/L $ %))))))).  
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% sl8of vf]nf k'n lgdf{0f sfg]kf]v/L # &%))))). 
 

 a:tL ljsf; sfo{qmd    

! 

sfg]kf]v/L  a:tL ljsf; 

sfo{qmd 

sfg]kf]v/L @, 

# &))))))). 
 

cg';"rL ( 

cf= j= @)&$÷)&% sf jflif{s vl/b of]hgf 

  l;= 

g+= ljj/0f >fj0f efb| c;f]h sflt{s d+l;/ kf}if df3 kmfNu'g r}q j}zfv h]i7 ciff9 

! p= ;= u7g                         

@ l8hfO{g                         

# 

nf= c= 

l:js[t                         

$ 

6]08/ 

8s'd]G6 

tof/L tyf 

l:js[t                         

% ;Demf}tf                         

^ sfof{Gjog                         

& 

hfFrkf; 

km/kmf/s                         

                k"jf{wf/ sfo{s|d 

l;=g+= ljj/0f >fj0f efb| c;f]h sflt{s d+l;/ kf}if df3 kmfNu'g r}q j}zfv h]i7 ciff9 

! p= ;= u7g                         

@ l8hfO{g                         

# 

nf= c= 

l:js[t                         

$ 

6]08/ 

8s'd]G6 

tof/L tyf 

l:js[t                         
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% ;Demf}tf                       

^ sfo{Gjog                       

& 

hfFrkf; 

km/kmf/s                       

             
 

 

cg';"rL !) 

कानेपोखरी गाउँपालिकाको कमिचारी दरबन्दी िेररज  

कार्िपालिका िर्ि  

लस.नं. पदको नाम शे्रणी/िि प्रालवलधक अप्रालवलधक जम्मा 

१ प्रमुख प्रशासकीय 

अवधकृत 

रा.प.वद्वतीय ० १ १ 

२ . शाखा अवधकृत रा .प.तृतीय (प्रशासन ) अवधकृत िा

सात ं/आठ ँ  

० १ १ 

३ शाखा अवधकृत रा .प.तृतीय (वशक्षा ) अवधकृत िा

सात ं/आठ ँ  

० १ १ 

४ जनस्वास्थ्य 

अवधकृत /म.वि.अ.  

स्वास्थ्य अवधकृत सात ं / िा आठ ँ

रा.प.तृतीय (विविध)  

१ ० १ 

५ कृवर् अवधकृत रा .प.तृतीय (कृवर्/पशु ) अवधकृत िा

सात ं/आठ ँ  

१ ० १ 

६ लेखा अवधकृत रा .प.तृतीय (लेखा)  ० १ १ 

७ ईस्न्जवनयर रा.प.तृतीय (प्रा.वसवभल ,जनरल ,

वि.आ...स्यावनटरी ,वसंचाई , हाईिे  ) िा

छैठ ं ईस्न्जवनयर/सात ँ/आठ ँ  

१ ० १ 

८ नायब सुब्बा 

(प्रशासन)  

रा .प.अन.छैठ ं अवधकृत िा प्रथम/ 

पाँच ं सहायक  

० ६ ६ 

९ नायब सुब्बा (न्याय)  रा .प.अन.छैठ ं अवधकृत िा प्रथम/ 

पाँच ं सहायक  

० १ १ 

१० प्राविवधक सहायक 

(वशक्षा)  

रा .प.अन.छैठ ं अवधकृत िा प्रथम/ 

पाँच ं सहायक  

० १ १ 

११ नायब 

सुब्बा /मा.वि.वन /.

स.म.वि.वन. िा

खररदार 

रा .प.अन.खररदार िा पाँच ं सहायक प्रथम 

/पाँच ं सहायक  

० १ १ 

१२ लेखापाल रा .प.अन.छैठ ं अवधकृत िा प्रथम/ 

पाँच ं सहायक  

० १ १ 

१३ आन्तररक लेखा रा .प.अन.छैठ ं अवधकृत िा प्रथम/ ० १ १ 
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परीक्षक  पाँच ं सहायक  

१४ सब ईस्न्जवनयर रा .प.अन.प्रथम (प्रा.जनरल ,

वसंचाई,हाईिे ) ईस्न्जवनयर िा

छैठ ं/पाँच ं सहायक  

२ ० २ 

१५ सब ईस्न्जवनयर रा .प.अन.प्रथम (प्रा.जनरल , वबस्ल्डङ

आवका टेक्चर )छैठ ं ईस्न्जवनयर िा/ सहायक

पाँच ं  

२ ० २ 

१६ सभेशक रा .प.अन.प्रथम (प्रा ).पाँच ं सहायक िा  १ ० १ 

१७ रेन्जर /सुब्बा नायब  रा .प.अन.प्रथम (प्रा.िन ) अवधकृत िा

छैठ ं/पाँच ं सहायक  

१ ० १ 

१८ सह लेखापाल रा .प.अन.वद्वतीय/सहायक/पाँच ं/च थ ं  ० १ १ 

 गाउँ कार्िपालिका कमिचारी संख्या: ९ १६ २५ 

वडा कार्ाििर् िर्ि  

लस.नं. पद नाम शे्रणी/िि प्रालवलधक अप्रालवलधक जम्मा 

१ नायब सुब्बा /खररदार  रा .प.अन.प्रथम (प्र ). छैठ ं अवधकृत िा

रा िा.प.अँ.वद्वतीय(प्र/). सहायक

पाँच ं/च थ ं  

० १ १ 

२ . सब 

ईस्न्जवनयर / अवससे्टन्ट

ईस्न्जवनयर सब  

रा .प.अन.प्रथम (प्रा ). छैठ ं अवधकृत िा

िा रा .प.अँ.वद्वतीय(प्र/). सहायक

पाँच ं/च थ ं (प्रा).  

१ ० १ 

प्रलि वडा कमिचारी संख्या: १ १ २ 

 

नोट: सूचना प्रविवध अवधकृत, कम्प्युटर अपरेटर, अवमन, प्राविवधक कमाचारीहरु, सिारी चालक, 

कायाालय सहयोगी, च कीदार, आवद पदमा हाल कायारत कमाचारीहरु यस दरबन्दी तेररजमा समािेश 

गररएको छैन / वनजहरुलाई वनयुस्क्तको सेिा सता अनुसार वमल्दो शाखा िा ईकाई अन्तगात राखी 

काममा लगाउन सवकनेछ / यस दरबन्दी संरचनामा नपरेका तर स्थानीय तहको 

कायासम्पादनका लागी आिश्यक हाल कायारत कमाचारीहरुलाई  ufpFkflnsfn] क्लस्टर 

बनाई काममा खटाउन सके्नछन् /  
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cg';"rL !! 

गाउँपालिकाको संगठन संरचना 

 

 

 

 

 

 

 आलथिक प्रिासन 

िाखा  

लेखा अवधकृत 

रा .प.तृ-१  

ले

.पा.रा.प.अनं.प्रा/.

 अवधकृत

लिक्षा, रु्वा िथा 

खेिकुद िाखा  

शा .अ.रा.प.तृ (वशक्षा )

िा अवधकृत सात  ं

/आठ  ँ -१  

प्राविवधक सहायक 

स्वास्थ्य िथा सामालजक 

लवकास िाखास 

शा.अ. रा.प.तृ )प्र(/मवहला 

विकास अवधकृत/ स्वास्थ्य 

अवधकृत )प्रा.( सात ं /आठ ँ -१ 

सामावजक सुरक्षा तथा 

पूवािधार लवकास िथा 

वािावरण व्यवस्थापन 

िाखा 

ईस्न्जवनयर )रा.प.तृ.()प्रा.( 

)वसवभल,जनरल/वि.आ.स्या

वनटरी/वसंचाई/हाईिे( िा 

प्रिासन, र्ोजना िथा 

अनुगमन 

िाखा 

शाखा अवधकृत 

रा.प.तृ.)प्र.( िा 

अवधकृत  सात /ंआठ -ँ

१ 

आलथिक लवकास िाखा 

शा .अ.रा.प.तृ 

(कृवर्/प्रशासन )उद्योग िा 

अवधकृत सात /ंआठ  ँ -१  

उद्योग तथा व्यिसाय 

प्रिद्धान ईकाई : 

प्रमुख प्रिासकीर् 

अलधकृि 

रा.प.लििीर्-१ 

न्यालर्क सलमलि उपाध्यक्ष 

आवथाक विकास, सामावजक विकास, पूिााधार 

विकास र िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन 

सवमवत 

लेखा, विधायन, सुशासन तथा अन्य सवमवत गाउँसभा 

गाउँकार्िपालिका 

अध्यक्ष 
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कानेपोखरी गाउँपालिकाको कमिचारी लववरण 

लस. न. नाम दजाि मो.नं. 

१. नारायण न्य पाने प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत ९८५२०३८४०६ 

२. अपाण थापा वसवभल इस्न्जनीयर ९८४२३३१९७९ 

३. अलङ गुरुङ सूचना प्रविवध अवधकृत ९८०८७१५९९९ 

४. बुवधमान बसे्नत वस.अ.हे.ि.( छ ठो) ९८४२५२८१५५ 

५. रोवहिकुमार राजभण्डारी वस.अ.हे.ि.( छ ठो) ९८४२०२६२४३ 

६. राम चि च धरी वस.अ.हे.ि.(छैठो) ९८४२४६६५९७ 

७. कामेश्वोर अवधकारी जन स्वा.वन. छैठो ९८४२१९४६८९ 
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८. मो. मोलिी नदार् वस.अ.हे.ि.(छैठो) ९८४२३५५२०७ 

९. ओम प्रकाश वलमु्ब वस.अ.हे.ि.(छैठो) ९८४२१६२०३३ 

१०. पे्रम काकी श्रोत व्यस्क्त ९८४२०४४४०९ 

११. वटका प्रसाद नेपाल लेखापाल ९८६२०३९९४६ 

१२. हेमुलाल ग तम ना.सुब्बा ९८५२०२४८७८ 

१३. ठक्कर ब. खत्री रा.प.अनं. प्रथम ९८४२०५८३९७ 

१४. युिराज वलमु्ब कम्प्युटर ओपेरटर ९८४२१६३२५९ 

१५. भीमा देिी ग तम म.वि.वन. ९८४२२४७५२८ 

१६. नरम प्रसाद शे्रष्ठ ना.सुब्बा ९८४२२४५३२९ 

१७. जीिन भण्डारी ना. सुब्बा ९८४२०८४३४० 

१८. नरमाया रोक्का रा.प्र.अन.प्रथम (प्रा.स) ९८६२१४१६३६ 

१९. सुरज भण्डारी अ.हे.ब. (पाच )ं ९८४२०५०१७७ 

२०. वटका पाणे्ड अ. न. वम(पाच )ं ९८४२२३९७२० 

२१. मोवहनीराम चम्लागाई वस.अ.हे.ि.(पाच )ं ९८४२६३०९४० 

२२. 
मुना राई अ. न. वम(पाच ) ९८१९७४१२३९ 

२३. श्रीमती कमला काफे्ल अ. न. वम(पाच )ं ९८०७३३०९७८ 

२४. लोकमवण तामांग हे. अ ९८६२२१३५२२ 

२५. रुना गदाल हे.अ. ९८४२५८१७९० 

२६ ओम बहादुर मगर खररदार ९८४२०९८३९४ 

२७. ज्ञान िहादुर माझी खररदार ९८४२२०४२४८ 

२८. विनोद वनर ला खररदार ९८५२०६१११० 

२९. गीता राई खररदार ९८४२२३०१७५ 

३०. ओमा शे्रष्ठ खररदार ९८४२१३९८७७ 

३१. गणेश गुरागाईं रा.प.अनं. वद्वत्त्य(खररदार) ९८५२०६८३११ 

३२. वमत्र पसााद खवतिडा रा.प.अनं. वद्वतीय ९८४३४०७६५० 
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३३. संगीता काकी ना.प्रा.स. ९८४४४७७५१८ 

३४. भिानी शंकर कोइराला ना.प.स्वा. ९८४२२५२४३८ 

३५. भेर्राज काकी अ.सि. इस्न्जवनयर ९८६०८५४२४८ 

३६. सुवनल कुमार शाह अ.हे.ि.  ९८०४८४८९५१ 

३७. कल्पना काकी अ. न. वम(स. च थो) ९८६२१२०८९० 

३८. मावलका रोकाया अ. न. वम(सहायक च थो) ९८६९५७६४०६ 

३९. संवजला वघवसङ्ग अ. न. वम(सहायक च थो) ९८१९०२७२१९ 

४०. सपना वि.क. अ. न. वम ९८१०४९४३०४ 

४१. रन्जना नेपाल अ. न. वम ९८४२२९९६०९ 

४२. रवमला ग तम अ.हे.ि.  ९८४२२६३००८ 

४३. सुया कुमार अवधकारी सा. च .(अवमन) ९८४२२३५६६५ 

४४. वनशा राजभण्डारी ल्याब अवससे्टन्ट ९८४२१३६४१८ 
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