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	 वार्षिक	निनि	कारषिक्रम	िथा	बजेट	र	रवनिन्न	िहमा	बिेका	अावनिक	रवकास	रोजिासँग	िालमेल	िमलाई	हरेक	

रोजिाले	राखेका	लक्र	र	उदेशरहरु	पूरा	गिषिको	लानग	मधरमकालीि	खरषि	संररिाले	महतवपूरषि	िनूमका	खेलदछ	।

	 अावनिक	रोजिा	 र	वार्षिक	बजेट	बीर	िालमेल	िहुँदा	सरकारले	गिने	रोजिा	बह	ु रवकासमा	रिुाैिीहरु	

थरपरहिे,	 अाराेजिा	 कामकाज	 र	 प्रनिफल	 िनिजामिुख	 िदेिखि	 हुँदा	 िेपालकाे	 सरविाि,	 अनिर	 सरकारी	 रवत्त	

वरावसथापि	एेि,	2074	दफा	(17)	संघ,	प्रदेश,	सथािीर	सरकारले	मधरमकािलि	खरषि	संररिा	बिाउि	अनिवारषि	

वरवसथा	गरेकाे	छ	।

	 िाराखाेला	गाउँपािलकाले	कारषििार	सरुु	गरेकाे	िीि	व्षि	पूरा	गरी	रार	व्षिमा	प्रवेश	गददै	गदाषि	रिलै	िए	पनि	

207७/07८	बाट	लाग	ुगिने	गरी	बिाइएकाेमा	साे	कारषिलाइ	निरनिरिा	ददइएको	छ	।	मधरमकालीि	खरषि	संररिा	

(Medium Term Expenditure Framework)	ले	पकै्	पनि	िाराखाेलाकाे	राेजिावद्ब	िवकासमा	र	िेपाल	सरकार,	प्रदेश	

सरकारले	पररलिषिि	गरेकाे	साेर	िथा	लक्रमा	पगुिकाे	लािग	मद्दि	गिने	अपेषिा	गररएकाे	छ	।

	 अनतरमा	मधरमकािलि	खरषि	संररिा	िरार	गिषिकाे	लािग	महतवपूरषि	समर	प्रदाि	गिुषिहिेु	उपाधरषि	ददल	कुमारी	

पिु,	प्रमखु	प्रशासकीर	अनिकृि	रामप्रसाद	शमाषिजरू	प्रनि	अािार	प्रकाट	गदषिछु	।	रस	िसलनसलामा	सहराेग	परुाषिउिे	

रव्रगि	शाखाका	समपूर्षि	कमषिरारी	रव्रगि	सनमनि	कारषिपािलका	सदसर	गाउँसिा	सदसर	परामशषिदािा	सबैमा	िनरवाद	

वरक्त	गदषिछु	।

..........................
प्रकाश	घनिषि	मगर

अधरषि
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..........................
दिल कुमारी पनु

उपाध्यक्ष

	 िेपाल	सरकार	र	प्रदेश	सरकारको	ददघषिकानलि	नििि	र	अावािरक	राेजिा	िाराखाेला	गाउँपानलकाकाे	प्रथम	पञ्च	

वर्षिर	अावानिक	राेजिाले	पररलिषिि	गरेका	लक्र	उदेशर	प्राप्त	गिषि	अावाििक	राेजिा	र	वार्षिक	बजेटकाे	िादामरिा	

िमलाई	प्राथनमकिामा	परेका	कारषिक्रमहरुकाे	बजेटकाे	सनुििचिििा	ददँदै	समग्र	रवकासकाे	लक्र	प्रानप्तमा	मधरमकानलि	

खरषि	स	ंररिाकाे	महतवपूरषि	िनूमका	रहिे	अपेषिा	सरहि	"समदृ्ब	िेपाल	सूखी	िेपाली"	काे	सपिा	पूरा	गिषि	मधरमकािलि	

खरषि	संररिा	मागे	निदनेशि	बन्ने	अपेषिा	गररएको	छ	।

	 मधरमकालीि	खरषि	संररिा	षित्रगि	खरषि	िथा	स्ोिकाे	ित्रव्षीर	बजेटकाे	अिमुाि	िथा	प्रषिेपर	गिषि	िरार	

पाररएकाे	छ	।	रवनिन्न	रव्रगि	शाखा	लगारि	िाराखाेलाकाे	अावाििक	राेजिाकाे	िथराङ्कलाई	अािार	मािी	रथाथषि	

परक	बिाउिे	प्ररास	गररएकाे	छ	।

	 मधरमकालीि	खरषि	संररिा	िरार	पािषि	अिवरि	रुपमा	खटि	ुहिेु	गाउँपानलका	अधरषिजरू,	प्रमखु	प्रशासकीर	

अनिकृिजरू,	लगारि	कारषिपानलकाका	सदसरजरूहरु	िथा	अनर	कमषिररी	साथीहरु	र	परामशषिदािाहरुमा	रवशे्	अािार	

वरक्त	गदषिछु	।	मधरमकालीि	खरषि	संररिाको	अािारमा	अबकाे	रवकासले	गनि	नलिेमा	पनि	अाफु	रवश्वसि	रहेकाे	छु।
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	 मधरमकालीि	खरषि	संररिा	रवकासकाे	अावनिक	रोजिा	र	वार्षिक	रोजिाकाे	बीरमा	िालमेल	गराउिे	प्रमखु	

सािि	हाे	।	वार्षिक	बजेट	िजुषिमा	गदाषि	अगामी	३	व्षिकाे	खरषि	प्रषिेपर	गरी	3	व्षीर	बजेट	र	अारोजिाहरुकाे	छिौट	

एवम	्प्रषिेपर	गिने	कारषि	रसमा	पदषिछ	।	अनिर	सरकारी	रवत्त	वरवसथापि	एेि,	2074	काे	दफा	(17)	मा	संघ,	

प्रदेश	र	सथािीर	िहले	वार्षिक	बजेट	िजुषिमा	गदाषि	मधरमकालीि	खरषि	संररिा	िरार	गिुषिपिने	बाधरकारी	प्राविाि	रहेका	े

छ	।	िाराखोला	गाउँपािलकाले	उक्त	प्राविाि	अिरुुप	अागामी	3	व्षिकाे	खरषि	संररिा	र	अारोजिाहरुकाे	छिौट	गरी	

प्रथनमकीकरर	समेि	गरी	रो	संररिा	िरार	गरेकाे	छ	।

	 गाउँपािलकाकाे	 पाँर	ब्षीर	अावनिक	राेजिा,	 प्रदेशकाे	अावनिक	राेजिा	समेिलाई	अािारमािी	 राे	खरषि	

संररिा	िरार	गररएकाे	हाे	।	अागामी	3	व्षिमा	गाउँपािलकाले	सबै	 रव्रगि	षिेत्रहरुमा	 िलएका	उदेशर,	रिुौिी	

अवसर,	प्रमखु	ररिीनि	र	प्रमखु	अारोजिा/कारषिक्रम	िथा	िी	अाराेजिाहरुमा	बजेटकाे	वरवसथा	समेि	उललेख	गरी	

ित्रव्षीर	खाका	िरार	गररएकाे	छ	।

	 जिप्रनिनििीजरूहरुकाे	प्रतरषि	संलगििामा	मधरमकालीि	खरषि	संररिा	िरार	गिषि	सहिागी	हिेु	अवसर	प्रदाि	

गिुषि	िएकाेमा	अधरषिजरू,	उपाधरषिजरू,	व्डा	अधरषिजरू,	कारषिपानलका	सदसरजरूहरु	लगारि	सबै	जिप्रनिनिनि	जरूहरुमा	

हाददषिक	िनरवाद	ज्ापि	गदषिछु	।	िथरांक	संकलि	रवश्े् र	लगारिमा	सहरोग	गिने	कमषिरारी	साथीहरु,	टाइरपङमा	

सघाउिे	कमषिरारी	साथीहरुमा	समेि	िनरवाद	प्रकट	गददै	मधरमकालीि	खरषि	 संररिा	 पूर्षि	रुपमा	कारषिनवरि	िई	

सफलिा	हानसल	हिेु	रवश्वास	प्रकट	गदषिछु	।
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१.१ पषृ्ठभलुि
 नेपालको संविधान २०७२ को कार्यनिरन, सिदृ्ध नेपाल सखुी नेपालीको राव्रिर दीर्यकाललन लक्र, पनध्रौ 
रोजना र दीगो विकासका लक्र तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश आिधीक रोजना र रसले ललएका लक्र तथा 
गाउँपाललकाको आिलधक रोजनाले ललएका लक्रहरु हालसल गन्य वित्त वरिसथापनको िहतिपरु्य भलुिका रहन्छ । 
वि.सं. २०८७ समि िलुकुलाई िधरि आर भएको िलुकुिा रुपानतरर गनने तथा वि.सं. २१०० समि सिनु्नत 
िलुकुको रुपिा सतरोन्नती गन्य गाउँपाललका सतरबाट सिेत भलुिका खेलनपुनने हनु्छ जसको लालग साि्यजलनक खर्यको 
प्रभािकारी र लितवररी ढंगले उपरोग गनु्य आिशरक ्छ ।
 गाउँपाललकाको आिलधक रोजना र िाव््यक बजेट बीर तालिेल लिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले ललएको लक्र 
सिेतलाई िधरनजर गरी गाउँपाललकालाई सिनु्नत, आतिालनभ्यर बनाउन तथा प्राप्त श्ोतहरुको नरारोचरत वितररको 
वरिसथा गन्य, खर्यलाई पारदशशी लितवररी ढंगले परररालन गन्य िधरिकाललन खर्य संररनाले आिशरक सधुार 
लराउँ्छ ।
 अनतरसरकारी वित्त वरिसथापन ऐन, २०७४ को दफा १७ िा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा सथानीर 
तहले साि्यजलनक खर्यको वििरर तरार गदा्य आगािी तीन आलथ्यक ि््यिा हनेु खर्यको प्रक्ेपर सवहतको िधरिकालीन 
खर्य तरार गनु्यपनने्छ भन्ने 'उललेख गररएको ्छ । उक्त खर्य संररनािा प्रसतावित रोजनाको उद्ेशर, प्रसतावित 
रोजनाको लालग समभावरता अधररन गन्य िा खर्य ्ुछट्ाउन आिशरकताको पषु्ट्ाई, प्रसतावित रोजना कार्यनिरन 
हनु सकने आलथ्यक ि््य र तरसपल्छका दईु आलथ्यक ि््यिा प्राप्त हनु सकने प्रलतफल र उपलबधी, प्रसतावित रोजना 
लागू गन्य आिशरक पनने खर्यको वििरर, खर्य वरहोनने श्ोत र खर्य गररएको रकिबाट प्राप्त हनु सकने प्रलतफल र 
उपलबधीको प्रक्ेपर, प्रसतावित रोजनाको िधरि अिधीको खर्यको ररनीलत र तरसको िाव््यक खर्यसंगको तादातमरता, 
सञ्ाललत रोजना भए गत आलथ्यक ि््यिा ्ुछट्ाईएको खर्य अनसुार लक्र हालसल भए नभएको रथाथ्य वििरर जसता 
वि्र सिािेश गनु्यपनने कुरा उललेख गररएको ्छ ।
 िधरिकालीन खर्य संररना तरार गदा्य गाउँपाललकािा आरोजनाहरुको प्राथलिकीकरर गनने रोजना तजु्यिा 
समबनधी दीगदश्यनिा उललेचखत आरोजनाहरुको प्राथलिकीकरर गनने विधी द्ारा आरोजनाहरुको प्राथलिकीकरर 
गरीएको ्छ । गाउँपाललकािा उपलबध तथराङ्कहरुको प्ररोग गररएको ्छ भने प्रिखु रुपिा आिलधक रोजनालाई 
िधरनजर गरी आ.ि. २०७७\०७८ देचख लागू हनेु गरी िधरिकालीन खर्य संररनाको खाका तरार गररएको लथरो 
। जसिा पवहलो ि््यको खर्य र श्ोत अनिुानको िाव््यक बजेटसंग तादातमरता लिलाइएको लथरो । आ.ब. 078।79 
िा कार्यनिरन हनेु आरोजना तथा आ.ब. 079।80 र 080।081 िा कार्यनरन हनेु आरोजनाहरुको विििरर 
र खर्यको आकलन गररएको ्छ । 
1.2. िधरिकालीन खर्य संररनाका उद्ेशरहरु लनमनानसुार ्छन-्

१. गाउँपाललकाको खर्य प्ररालीिा वित्त अनशुासन कारि गरी गाउँपाललकालाई प्राप्त हनेु िधरि अिधीको 
आनतररक र बाह्य श्ोतको िासतविक अनिुान गरी बजेट खाका तजु्यिा गनने ।

२. गाउँपाललकाको विकासका रोजनाहरुको प्राथलिकता क्ेत्रिा लगानी सलुनचचित गन्य स्ोत साधनको विलनरोजन 
प्रवरिराको पनुससंररना गरी प्राथलिकता प्राप्त वि्रगत क्ेत्रिा बजेटको बाँ्डफाँ्ड गनने ।

३. खर्यलाई बढी प्रभािकारी र कुशल बनाई लचक्त प्रलतफल सलुनचचित गनने ।
४. िाव््यक बजेटलाई आिलधक रोजनासंग तालिेल लिलाउने ।
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1.3. नेपालिा िधरिकालीन खर्य संररना
 िधरिकालीन खर्य संररनाको सरुुिात दशरौ रोजना (वि.सं. 2059 देचख ०६५) संगसँगै भएको लथरो । 
गरतनत्र सथापना पल्छ अनतरसरकारी वित्त वरिसथापन ऐन, 2074 को दफा 17 िा नेपाल सरकार,  प्रदेश र 
सथानीर तहले िाव््यक बजेट तजु्यिा गदा्य आगािी तीन ि््यको खर्य संररना तरार गनु्यपनने बाधरकारी वरिसथा रहेको 
्छ ।सोही अनरुुप नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेशले िधरिकालीन खर्य संररना तरार गरी कार्यनिरन गरेको अिसथा 
्छ ।ताराखोला गाउँपाललकाले आलथ्यक ि््य 077/78 देचख िधरिकालीन खर्य संररना तरार गरी कार्यनिरन गनने 
नीलत अनरुुप रो खर्य संररना तरार गररएको हो ।

1.4. संसथागत वरिसथा 
 गाउँपाललकािा िधरिकालीन खर्य संररना तरार गनने प्ररोजनको लालग ्ुछटै् संसथागत वरिसथा काननुी 
रुपिा नभए पलन ि्डा सलिलत वि्र क्ेत्रगत सलिलतहरू राजश्व परािश्य सलिलत स्ोत अनिुान तथा बजेट लसिा लनधा्यरर 
सलिलत, रोजना तजु्यिा सलिलत, कार्यपाललका तथा गाउँसभा िधरिकालीन खर्य संररना तरार गन्य संलगन हनेु सलिलतहरु  
हनु ्।
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 नेपालको संविधानले तोकेका लनदनेशक लसद्ानत तथा लनलतहरुले लनरद्यष्ट गरेका लक्रहरु तथा सथानीर तहलाई 
प्राप्त अलधकारको पररलध लभत्र रही सथानीर सरकारले आफनो कार्यक्ेत्रलभत्र ऐन कानहुरु तजु्यिा गनने लनलत बनाउने 
र आरोजनाहरु ्छनोट गनने बजेट तजु्यिा गरी आरोजनाहरुिा रकि विलनरोजन गनने लगारतका अलधकारहरु प्राप्त 
भएका ्छन ्। उललेचखत अलधकारहरुको अलधनिा रही गाउँपाललकाले आफनो कार्यक्ेत्रलभत्र आिलधक रोजना तजु्यिा 
गनने िाव््यक बजेट तरार गनने तथा िाव््यक बजेट र आिलधक रोजनाको तादातमरता लिलाउन िधरकालीन खर्य 
संररना तरार गनु्यपनने हनु्छ । प्रदेश र संरका आिलधक रोजनाहरुले ललएको लक्रहरुलाई पछ्ाउदै तरार गररएको 
गाउँपाललकाको आिलधक रोजनाका लक्रहरु पररपूलत्य गन्य िधरिकालीन खर्य संररना तरार गररन्छ ।
   
2.1. रनुरौती र अिसर
 सथानीर तहिा जनप्रलनलधहरुको उपचसथलतले गाउँपाललकाको विकासको लनलित्त आिशरक पनने रदर्यकाललन 
सोर सवहत िाव््यक एिि ्िह ुिव््यर आरोजनाहरु टोल िसती सतरबाट ्छनोट गरी कार्यनिरन गनने अिसथा रहेको  
्छ । आनतररक आमदानी बढाउन कर तथा गैर कर राजश्व उठाउने अलधकार सथानीर तहलाई प्राप्त भएकोले करको 
दर र दाररा िरृद् गरी आतिलनभ्यर उनिखु गाउँपाललका बनाउन सवकने अिसर प्राप्त भएको ्छ । संर र प्रदेश 
सरकारबाट सश्यत, सिालनकरर, सिपूरक र विशे् अनदुानहरु प्राप्त हनेु हनुाले गाउँपाललकाको आमदानीको क्ेत्र िहृत 
रहेको ्छ । 
 सन ्२०२० को सरुुिात सँगै देचखएको कोलभ्ड–१९ ले राव्रि तथा अनतरा्यव्रिर अथ्यतनत्रिा पानने प्रभािको 
कारर उतपादन िूलक क्ेत्रिा परेको असरले राव्रिर आमदानी रटने समभािना रहेकोले गाउँपाललकाले प्राप्त गनने विलभन्न 
प्रकारका अनदुानहरु कटरौती हनेु समभािना ्छ । जसको कारर िधरिकाललन खर्य संररनािा अनिुान गररएको 
स्ोत नपगु भई आरोजना प्रभावित हनेु समभािना रहेको ्छ । प्रतरेक ि््य िाव््यक बजेट सँग सँगै िधरिकालीन खर्य 
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संररना तरार गन्य सथानीर तहिा संसथागत र जनशचक्तगत वरिसथाको अभािले रनुरौती थवपने समभािना रहेको 
्छ ।

2.2. रदर्यकालीन सोर तथा ररनीलत
 आिलधक रोजनािा सिािेश गररएका रदर्यकाललन सोर तथा लक्रहरु िधरकाललन संररनािा सिािेश 
गररएको ्छ ।
 
रदर्यकाललन सोर 
 कृव्, िन, खलनज र पर्यटन उद्यिचशलताका लालग सिल पूिा्यधारः सिदृ्, सिनरारीक ताराखोला विकासको 
िूल आधार
 
उद्ेशर 

१. सि्यसलुभ, गरुसतरीर र आधलुनक पूिा्यधार लनिा्यर गनने । 
२. कृव्, पशपुालन, पर्यटन र उद्योग क्ेत्रिा जो्ड रदई उतपादन र िरा्यरदत रोजगारी लसज्यना गनने ।
३. सिासथर र चशक्ा क्ेत्रिा गरुसतरीरता अलभिवृद्ध गनने ।
४. सशचक्तकरर र सािाचजक सिािेचशकररको िाधरिद्ारा सिाजिा पल्छ परेका वरचक्तहरुलाई विकासको 

िूलधारिा सिावहत गनने ।
ररनीलत 

१. स्डक, पलु लगारतका पूिा्यधारहरु लनिा्यर गनने । 
२. कृव् र पशपुालनलाई वरिसावरक र आधलुनवकरर गन्य । 
३. गनतवर सथलहरुको पवहरान गरी पर्यटन पूिा्यधार तरार गनने ।
४. सथानीर उतपादनिा आधाररत उद्योगहरु सथापना गनने ।
५. सशुासन कारि गरी संसथागत क्िता अलभिवृद्ध गनने ।
६. सिाजिा पल्छ परेका र आलथ्यक अिसथा किजोर भएका वरचक्तहरुलाई रोजगारी लसज्यना गरी गररबी 

नरूनीरकर गनने।

2.3. िधरिकालीन आलथ्यक खाका
 गाउँपाललकाको आिलधक रोजनािा उललेचखत लक्रहरुका आधारिा आगािी ३ ि््यको सिचष्तगत आलथ्यक 
खाका तरार गररएको ्छ । आलथ्यक खाका तरार गदा्य कृव् तथा पश ुक्ेत्रहरुको सथलगत रुपिा संकलन गररएको 
तथराङ्कलाई आधार िानी तरार गररएको ्छ । भने अनर तथराङ्कहरु आिलधक रोजना तथा प्रदेशको पञ् ब्शीर रोजना 
सिेतलाई आधार िालनएको ्छ । गाउँपाललकािा हाल विततृ रुपिा तथराङ्क उपलबध नभएकोले विद्यिान अिसथा 
पवहरान गन्य सिसरा रहेको तथा किजोर क्ेत्रिा लगानीको सलुनचचितता र लागनीको िात्रा पवहरान गन्य िैज्ालनक 
आधार तरार नभएको देचखन्छ ।
2.4. प्रिखु नलतजा तथा सूरकहरु तथा लक्र
 सिदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली" को िलु राव्रिर लक्र पछ्ाउन गाउँपाललकाले संर र प्रदेश सरकारका राव्रिर 
एिं प्रादेचशक लक्रहरुलाई पछ्ाउदै लैजान ुपनने आिशरकता हनु्छ । गाउँपाललकाको विलभन्न सूरकहरुको तथरांक 
सूरकहरु प्राप्त नभए पलन ३ ि््यको अिधीिा उक्त तथराङ्कहरु अद्यािलधक भइ लक्र तल उललेचखत लक्र हालसल गन्य 
सवकने विश्वास गन्य सवकन्छ ।
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ताललका नं.१
प्रिखु नलतजा तथा सूरकहरु

रि.सं. सूरक\लक्र एकाई
२०७७।०७८ 

को उपलबधी
२०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

१ आलथ्यक िरृद्दर % ९.५ १०.५ ११.५

२ गररविको रेखा िलुन रहेको 

संखरा

%
१५ १३ १०

३ बह-ुआरालिक गररविको 

सूरकहरु

%
१८ १४ १०

४ १५-२४ ि््य उिेर 

सिूहको साक्रता दर

%
९५ ९७ ९८.५

५ िानि विकास सूरकाङ्क %

६ लैंलगक सशचक्तकरर %

७ प्रलत वरचक्त आर %

2.5. प्रिखु वि्र क्ेत्रगत सूरकहरु
 कोरोना भाईरसको प्रभाि राव्रिर रुपिा नरूलनकरर भई देश सािानर अिसथािा फवक्य एिा तरसको सकारातिक 
प्रभाि गाउँपाललकािा सिेत पन्य जाने ्छ । गाउँपाललकाले ३ ि््यको अिधीिा कृव्, पशपुालन, उद्योगहरुको सथापना, 
लगारतका कार्यहरुिा प्रगलत हालसल गन्य सके उललेचखत लक्रहरु हालसल गन्य सवकन्छ ।

ताललका नं.२
प्रिखु वि्र क्ेत्रगत सूरक तथा लक्रहरु

रि.

सं.
सूरक\लक्र एकाई २०७७।०७८

िधरिकालीन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

क. आलथ्यक विकास

१ खाद्यान्न बाली उतपादन) (किीनटल ४०७६४ ४१५०० ४२५०० ४३५००

२ वरिशारीक पशपुालन संखरा १४ १६ १९ २२

३ वरिशारीक कृव् फि्य संखरा ३ ४ ५ ६

४ रोजगारी शृ्जना संखरा १०० २०० ४००

५ उद्योग सथापना संखरा २३ २८ ३५ ४३

६
पर्यटन गत्नवरहरुको 

लनिा्यर
संखरा १ २ ४ ६
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७ पर्यटक संखरा संखरा

८ होिसटेको संखरा संखरा १० १२ १५ १७

९
सहकारीको संसथागत 

विकास

ख. सािाचजक विकास

१० खूद भना्य दर 86 90 92 94

अ.
आधारभतु तह (कक्ा 

१-५)
76 80 83 87

आ.
आधारभतु तह (कक्ा 

६-८)
68 71 75 78

इ.
िाधरलिक तह (कक्ा 

९-१२)
68 71 75 78

११

विद्यालर ्छोडने दर 

(प्रलत कक्ा/खदु भना्यको 

आधारिा)

14 10 8 6

१२ साक्रता प्रलतशत

१३

एस.ई.ई. िा B ग््ेड 

भनदा िाथी लराउनेको 

प्रलतशत

15 18 20 25

१४
विद्यालर िज्य र 

वरिसथापन

१५ िातिृतृरू संखरा 0 0 0 0

१६
पाँरि््य िलुनका 

बालितृरू संखरा
1 0 0 0

१७

सिासथर संसथाहरुिा 

कार्यरत कि्यरारीहरुको 

क्िता विकास र 

वरिसथापन

6 7 6 9

१८
सफा खानेपानी प्राप्त 

गननेको प्रलतशत

१९
परु्य सरसफाईरकु्त 

गाउँपाललका
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२०
लैंलगक सिानता र 

सािाचजक सिािेशीकरर

२१
लैंलगक िैत्री बजेट 

प्रलतशत

२२
लचक्त िग्यको कार्यरिि 

प्रलतशत

ग. पूिा्यधार विकास

२३
नराँ स्डक लनिा्यर (वक.

लि.)
६ ६ ६

२४
स्डकको सतरोन्नलत (वक.

लि.)
१० १० १०

२५ झोलङु्ेपलु लनिा्यर ११ ४ ४ ४

२६ पक्ी पलु लनिा्यर २ २ १ १

२७ लसंराई (क्ेत्रफल)

२८

गाउँपाललकाको 

प्रशासलनक  भिन 

लनिा्यर

कािको % ५ ५० ४५ ०

२९
ि्डा कारा्यलर भिन 

लनिा्यर
संखरा १ २ २ ०

३० असपताल लनिा्यर कािको % ० १० ३० ३०

३१
सिासथरररौकी भिन 

लनिा्यर
संखरा २ १ १ १

३२
जनता आिाश अनतग्यत 

लनजी रर लनिा्यर
संखरा २२ १४ १५ १५

३३
नकसापास गरी लनचज 

ररहरु लनिा्यर
संखरा ०

३४ विद्यालर भिन लनिा्यर संखरा ५ ३ ३

३५ जलविद्यतु उतपादन वक.िा. ३०२१

३६
ईनटरनेटको पहरु 

पगेुको जनसंखरा

३७ पर्यटन पदिाग्य लनिा्यर ५ २ २

गोरेटो बाटो लनिा्यर २० १० १० १०
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र.
िन, िातािरर तथा 

विपद वरिसथापन

३८
सािदुावरक िनबाट 

काठ उतपादन

३९ िलु संरक्र

४० पोखरी लनिा्यर १० १० १० १०

४१ नरद कटान रोगथाि

४२
विपद वरिसथापनको् 

रकि
रु ४२ लाख १२ लाख १४ लाख १६ लाख

४३

विपद वरिसथापन 

उपकरर तथा  पिुा्यधार 

लनिा्यर

ङ.
सूशासन तथा संसथागत 

विकास

४४ जनशचक्तको पररपलुत्य ५०% २०% २०% १०%

४५ ऐन, कानूनहरुको तजु्यिा २५ ५ ५ ५

४६ आनतररक आमदानी रु लाख ३४ ४० ४५ ५०

४७ बेरुजू फछ््यौट

४८
अनलाईन सेिा प्रिाह 

गनने ि्डा संखरा
संखरा १ २ ४

kl/R5]b –#
dWosfnLg vr{ ;+/rgfsf] ah]6 ljlgof]hg / k|If]k0f

3.१. बजेट स्ोतको अनिुान
   गाउँपाललकाले श्ोत अनिुान गदा्य देहारका आधार अपनाईएको ्छ ।

१. आलथ्यक ि््य २०७६\०७७ को लबलनरोचजत बजेट तथा सो आ.ि. िा राजश्व तथा खर्यको आंकलन गररएको 
्छ ।दोश्ो र तेश्ो ि््यको प्रक्ेपर गदा्य गाउँपाललकाको आिलधक रोजनाका लक्र, रोव्त कार्यरिि र सो 
अनसुार संरालन हनेु कार्यरिि तथा हालसल गनने नलतजालाई प्रिखु आधार िालनएको  ्छ । 

२. संरीर सरकारबाट प्राप्त हनेु राजसि बाँ्डफाँ्ड, सिानीकरर अनदुान, विशे् अनदुान, सशत्य अनदुान, सिपरुक 
अनदुान तथा प्रदेस सरकारबाट प्राप्त हनेु राजसि बाँ्डफा्ड, सिानीकरर अनदुान, विशे् अनदुान, सशत्य 
अनदुान, सिपरुक अनदुानको अनिुान गररएको ्छ ।

३. तरसैगरर रोरलटीबाट गाउँपाललकालाई प्राप्त प्राप्त हनेु राजसिलाई सिेत आधार बनाईएको ्छ ।
४. उललेचखत आधारलाई विश्े् र गदा्य तीन ि््यको अिधीिा कुल बजेट रु ११६२०७४८०० रहने प्रक्ेपर 

गररएको ्छ ।
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रि.
सं. वििरर

िधरकालीन खर्य अनिुान

२०७८।०७९ को 
अनिुान 

(रु. हजारिा)

२०७९।०८० 
को अनिुान 

(रु. हजारिा)

२०80।०८1 को 
अनिुान 

(रु. हजारिा)

तीन ि््यको कुल 
अनिुान 

(रु. हजारिा)

१ कुल बजेट 353064000 388370400 427207440 1168641840

२ कुल राजसि 63062000 69368200 76305020 208735220

संरीर विभाजर को्बाट प्राप्त 
राजसि 55578000 61135800 67249380 183963180

प्रदेश विभाजर को्बाट प्राप्त 
राजसि 3174000 3491400 3840540 10505940

सथानीर विभाजर को्बाट प्राप्त 
र आनतररक राजसि

३ नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजसि 249200000 274120000 301532000 824852000

वित्तीर सिानीकरर 73800000 81180000 89298000 244278000

सशत्य 156500000 172150000 189365000 518015000

विशे् 10400000 11440000 12584000 34424000

सिपूरक 8500000 9350000 10285000 28135000

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व 18309000 20139900 22153890 60602790

वित्तीर सिानीकरर 75490000 83039000 91342900 249871900

सशत्य 760000 836000 919600 2515600

विशे् 3000000 3300000 3630000 9930000

सिपूरक 7000000 7700000 8470000 23170000

5 गत ि््यको िरौजदात तथा अनर 
आमदानी 22493000 24742300 27216530 74451830

6 राल ुखर्य 246801000 271481100 298629210 816911310

7 पजुीगत खर्य 106263000 116889300 128578230 351730530

8 बजेट बरत (-) नरून()

9 वित्तीर वरिसथा

10 आनतररक ऋर

ताललका नं. ३- लत्रि्शीर बजेट खाका
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3.२. बजेट विलनरोजन तथा प्रक्ेपरको बाँ्डफाँ्ड
 आगािी तीन ि््यको बजेट अनिुान र प्रक्ेपरको विलभन्न आधारिा गररएको तलुनातिक वििरर देहार 
बिोचजि रहेको ्छ ।
अ. कार्यरिि तथा आरोजनाको प्राथलिकतारिि बिोचजि तीन आलथ्यक ि््यको बजेट अनिुान तथा प्रक्ेपर ताललका 

िा प्रसततु गररएको ्छ ।
ताललका नं. ४

अारोजनाहरुको प्राथलिकताको अाधारिा बजेट चिलनरोजन

प्राथलिकता 

रिि

कार्यरिि 

संखरा

आ.ि. ०७८।७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. ०७८।७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. 080।081 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

रकि प्रलतशत रकि प्रलतशत रकि प्रलतशत

पवहलो 

प्राथलिकता 

प्राप्त 

आरोजना 

(P1)

९७६०५३७६ 27.64 107365914 27.65 118102505 27.65

दोस्ो 

प्राथलिकता 

प्राप्त 

आरोजना 

(P२)

९७८३४६२४ २९.51 107618087 27.71 118379895 27.71

सांकेलतकरर 

नगररएको
157624000 44.64 173386400 44.64 190725040 44.64

जमिा 353064000 १०० 388370400 100 427207440 100

अा. रदगो विकास लक्रको आधारिा बजेट बाँ्डफाँ्ड
ताललका नं. ५

रदगो विकासको आधारिा देहार बिोचजि बजेट बाँ्डफाँ्ड

संकेत दीगो विकास लक्र
कार्यरिि 

संखरा

आ.ि. 078।079 को 

वररको अनिुान  

(रु. हजारिा)

आ.ि. 

079।080 को 

वररको अनिुान 

(रु. हजारिा)

आ.ि. 080।081 

को वररको अनिुान 

(रु. हजारिा)

रकि प्रलतशत रकि प्रलतशत रकि प्रलतशत

१ गररिीको अनतर 16 21420 6.46

२ शनुर भोकिरर 4 3919 1.18
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इ. लैंलगक संकेतको आधारिा बाँ्डफाँ्ड
ताललका नं. ६

लैंलगक संकेतको आधारिा तीन आलथ्यक ि््यको बजेट अनिुान तथा प्रक्ेपर

३ सिसथ जीिन 49 30741 9.27

४ गरुसतरीर चशक्ा 53 81357 24.54

५ लैंलगक सिानता 0 0 0

६ दीगो सफापानी तथा सरसफाई 1 150 0.05

७ आधलुनक ऊजा्यिा पहरु 1 500 0.15

८
सिािेशी आलथ्यक बवृद्ध तथा 

िरा्यरदत काि
8 1000 0.30

९ उद्योग, निीन खोज र पूिा्यधार 53 59899 18.10

१० असिानता नरूनीकरर 1 2800 0.84

११ रदगो शहर र बसतीहरु 1 200 0.06

१२ रदगो उपभोग तथा उतपादन 0 0 0

१३ जलिारू पररित्यन अनकुुलन 6 1500 0.45

१४ सािरुरिक श्ोतको उपरोग 0 0 0

१५ भ-ूसतह स्ोतको उपरोग 1 500 0.15

१६
शाचनतपूर्य, नरारपूर्य र सशक्त 

सिाज
0 0 0

१७ रदगो विकासका लालग 
साझेदारी 0 0 0

खलुन नसकने - 127554 38.47

जमिा 194 331540

संकेत लैलगक संकेत
कार्यरिि 

संखरा

आ.ि. 2078।079 

को वररको अनिुान (रु. 

हजारिा)

आ.ि. 2079।080 

को वररको अनिुान  

(रु. हजारिा)

आ.ि. 2080।081 

को वररको अनिुान  

(रु. हजारिा)

रकि प्रलतशत रकि प्रलतशत रकि प्रलतशत

१ प्रतरक् लाभ 12 6986 २.१०

२ अप्रतरक् लाभ 8 2450 ०.७४

३ तटसथ 176 १८६००४ ५६.१०

४ नखलेुको - 136100 41.05
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ई. प्रिखु वि्र क्ेत्रगत आधारिा बजेटको बाँ्डफाँ्ड

ताललका नं. 7
लत्रि्शीर बजेट अनिुान तथा प्रक्ेपरको वि्र क्ेत्रगत खर्य अनिुान (रु. हजारिा)

रि. 

सं.

वि 

् 

र 

क्े 

त्र

वि्र उपक्ेत्र

आ.ि. २०७७।७८ को वि्र 

क्ेत्रगत वरर अनिुान 

(रु. हजारिा)

आ.ि. २०७८।०७९ को 

वि्र क्ेत्रगत वरर अनिुान 

(रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

वि्र क्ेत्रगत वरर अनिुान 

(रु. हजारिा)

कुल जमिा
रा 

लु

प ु

जी 

ग 

त

वि 

चत्त 

र 

वर 

ि 

सथा

कुल जमिा
रा 

लु

प ु

जी 

ग 

त

वि 

चत्त 

र 

वर 

ि 

सथा

कुल जमिा
रा 

लु

प ु

जी 

ग 

त

वि 

चत्त 

र 

वर 

ि 

सथा

1

आ
लथ
्यक
 व
िक

ास

कृव् र पशू 6150 6765 7442

2 पर्यटन 5700 6270 6897

3 उद्योग तथा िाचरजर 1700 1870 2075

4 सहकारी 200 220 242

5 विचत्तर 0 0 0

सश्यत तथा अनर 

आरोजनाहरु

जमिा 12950 14245 15688

7

सा
िा
चज
क
 व
िक

ास

चशक्ा 12930 14223 15645

8 सिासथर 7286 8014 8815

9 खानेपानी तथा सरसफाई 6225 6847 7531

10 संसकृलत संरक्र 400 440 484

11 लैंलगक सिानता तथा 

सािाचजक सिािेशीकरर
2250 2475 2722

सश्यत तथा अनर 

आरोजनाहरु

जमिा 28891 31779 34955
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जमिा 33062 36367 40002

18

िन
, 
िा
ता
िर

र 
तथ

ा 
वि
पद

 व
रि

सथ
ाप
न

बन तथा भ-ुसंरक्र 400 440 484

19 जलाधार संरक्र 0 0 0

20 जलिारू पररित्यन 0 0 0

21 फोहोरिैला वरिसथापन 3100 3410 3751

22 जल उतपन्न प्रकोप 

लनरनत्रर तथा विपद् 

वरिसथापन

5050 5555 6110

सश्यत तथा अनर 

आरोजनाहरु

जमिा 8550 9405 10345

12

पूि
ा्यध
ार
 व
िक

ास

स्डक तथा पलु 23008 25308 27838

13 लसंराई 300 330 363

14 भिन तथा शहरी विकास 9754 10729 11801

15 उजा्य 0 0 0

16 लर ुतथा साना जलविद्यतु 0 0 0

17 सञ्ार 0 0 0

सश्यत तथा अनर 

आरोजनाहरु
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23

सशु
ास
न 

तथ
ा 
संस

था
गत

 व
िक

ास

िानि संसाधन विकास 1300 1430 1573

24 संसथागत क्िता 

विकास
2900 3190 3509

25 राजसि परररालन 0 0 0

26 विचत्तर वरिसथापन 0 0 0

27 विचत्तर जोचखि 

नरूनीकरर
0 0 0

28 साि्यजलनक सनुिुाई 0 0 0

सािाचजक परीक्र 0 0 0

29 आनतररक र अचनति 

लेखापरीक्र
0 0 0

30 बेरुजू फछ््यौट 0 0 0

31 सेिा प्रिाहका िापदण्ड 

लनरधा्यरर
0 0 0

32 सेिा प्रिाहिा सूरना 

प्रविधी
0 0 0

33 नागररक सनतवुष्ट 

सिनेक्र
0 0 0

34 अनतलन्यकार सिनिर 0 0 0

35 प्रशासलनक खर्य 58000 63800 70180

36 जमिा 62200 68420 75262

37 सशत्य आरोजनाहरु 157260 172986 190284

सिपूरक तथा विशे् 

आरोजनाहरु
50151 55166 60682

जमिा 353064 388370 427207
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4.१. आलथ्यक विकास
क. कृव् र पशवुिकास
क.१. पषृ्ठभिुी
 गाउँपाललकाको िखुर पेशा कृव् र पशपुालन नै हो ।राँस र ररन क्ेत्रको वरापक प्ररोग गरी पशपुालनलाई 
वरिशारीक बनाउन सवकने प्रबल समभािना ्छ भने सथानीर रैथाने बालीहरु कोधो, जरौ, िकै, आल,ु फापर, केराउ 
जसता सथानीर बालीहरुको विकास गरी रोजगारी शृ्जना गन्य सवकने समभािना रहेको ्छ । वकवि, ओखर, अलैरी 
लगारत फलफुल तथा नगदे बालीहरुको विकास गरी गाउँपाललकालाई आतिालनभ्यर बनाउन सवकने समभािना रहेको 
्छ ।
क.२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. उतपादनिलुक हािापानी र िाटो रहेको ्छ ।
ख. ररनको प्रराप्त समभािना ्छ ।
ग. लसंराई सवुिधा विसतार गन्य सहज ्छ ।
र. परमपरागत सीप  प्रविधीको प्ररोग भएको ्छ । जैविक खेलततफ्य  कृ्कहरु आकव््यत ्छन।
ङ. संर र प्रदेश सरकारबाट कृव् र पशपुालन क्ेत्रिा सहरोग प्राप्त हनेु समभािना रहेको ।

रनुरौती
क. सीप र प्रविधीलाई आधलुनक बनाई उतपादन र उतपादकति बढाउन ।
ख. रिुाहरुलाई कृव् तथा पशपुालन तफ्य  आकव््यत गन्य ।
ग. कृव् र पशपुालनलाई वरिशावरक बनाउन ।
र. आधलुनक वरिशावरक कृव् तथा पशफुि्य सथापना र सञ्ालन गन्य
ङ. बजार वरिसथापन र बजारसमिको सहज पहुँर बढाउन ।

क.३. सोर
 कृव् र पशपुालनको िाधरिबाट रोजगारर शृ्जना गरी गररवि लनिारर गददै खाद्यान्न तथा िास ुर दगुध पदाथ्य 
लनरा्यत गनने ।
क.४. उद्ेशर

क. आरलुनक कृव् र पशफुि्य सथापना र सञ्ालन गनने ।
ख. कृव् उतपादनलाई उद्योगसंग आिद्ध गनने ।
ग. सहकारीलाई कृव्संग आिद्ध गनने ।
र. बैदेचशक रोजगारीबाट फकने का रिुाहरुलाई कृव् वरिशारिा आकव््यत गनने ।
ङ. कृव् र पशपुालनसंग समबनधीत जनशचक्त उतपादन गनने ।
र. सथानीर रैथाने बालीहरुको संरक्र गरी वरिशारीवककरर गनने ।

क.५. ररनीलत
क. प्रदेश र संरसंग सिनिर गरी आधलुनक कृव् फि्य सथापना र सञ्ालन गनने ।
ख. औधोलगक ग्ाििा कृव् र पशपुालन उद्योग सथापना गन्य लनचज क्ेत्रलाई प्रोतसाहन गनने ।
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ग. सहकारी िाफ्य त दगुध संकलन तथा उतपादन तथा पशपुालन वरिसार सञ्ालन गनने ।
र. कृव् उपज संकलन तथा उतपादनिा सहकारीको भलुिका बढाउने ।
ङ. बैदेचशक रोजगारीबाट फकने का रिुाहरुलाई आधलुनक कृव् तथा पशपुालन वरिशार गन्य आधलुनक कृव् 

निूना फि्य सथापनािा प्रोतसाहन गनने ।
र. कृ्क र प्राविलधक जनशचक्तहरुलाई कृव् तथा पशपुालन समबनधी ताललि सञ्ालन गनने ।

क.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. ८

कृव् क्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

सूरक एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 को 

उपलचबध

२०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

कृ
व्

आलु िे.टन 712.57 १००० १२०० १५००

िकै ऐ 424.92 ५०० ६०० ७००

कोधो ऐ 123.36 १५० १६० १७०

जरौ ऐ 148.65 १५० १५५ १६०

भांगो ऐ 164.8 २०० २५० ३००

केराउ ऐ 44.52 ५० ५५ ६०

लसनु ऐ 23.7 ३० ३५ ४०

फापर ऐ 13.66 १५ १७ २०

लसलि ऐ 71.73 ८० ९० १००

अलैरी ऐ 2.4 ५ ८ १०

िह केजी 150 १५५ १६० १६५

गहुँ िे.टन 76.6 ७८ ८० ८२

तोरी िे.टन 5.9 ६.५ ८ १०

चररा केजी 600 ८०० १२०० १५००
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कृव् कार्यरििसंग समबनधीत नलतजा सूरक र लक्र

रि.सं. सूरक
आ.ि. ०७7।0७8 

को उपलबधी

िधरिकालीन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

आधलुनक कृव्िा लगानी रु. हजारिा 2965 4850

आधलुनक कृव्िा थप 
रोजगारी

संखरा 90 150

कृव्िा आधाररत उद्योगको 
संखरा

संखरा 0 0

कृव् वरिशारिा संलगन 
थप कृ्क, सिूह, सलिलत र 
सहाकरी

संखरा 11 10

आधलुनक कोल्ड सटोर 
लनिा्यर

संखरा 1 1

बजार केनरिहरुको सथापना र 
संरालन

संखरा 0 १ १ १

प्रशोधन केनरिको सथापना र 
संरालन

संखरा 0 1

कृव् फि्य सथापना संखरा 7 5

एक ि्डा एक उतपादन 
कार्यरिि

संखरा 0 ५ ० ०

सीपरकु्त सक्ि जनशचक्त 
उतपादन

संखरा 0 0

ताललका नं. 9

पश ुक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

सूरक एकाई
आ.ि. २०७7।०७8 को 

उपलचबध २०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

पश
 ुव
िक

ास

भैसी संखरा 4347 ४५०० ४६०० ४८००

बाख्ा संखरा 7007 ८००० ९००० १००००

भे्डा संखरा 340 ४०० ४५० ५००

कुखरा संखरा 11743 १५००० १७००० २००००

गाई संखरा 448 ४५० ४५५ ४६०

बंगरु संखरा

अनर संखरा 486 ५०० ५५० ६००

ताललका नं. 10
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पश ुविकास कार्यरििसंग समबनधीत नलतजा सूरक र लक्र

रि.सं.
सूरक

आ.ि. 

०७7।७8 को 

उपलबधी

िधरिकालीन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

आधलुनक पशपंुक्ी वरिशार संखरा 36 30

आधलुनक पशपंुक्ी वरिशारिा 

लगानी
रु. 1300 1430 1573

पशपंुक्ीिा आधाररत 

उद्योगको विसतार

पश-ुपंचक् पालनिा संलगन 

कुल सकृर कृ्क सिूह, 

सलिलत र सहकारीको संखरा

दधु

िासु

अण्डा

उन

िा्छा उतपादन किीनटल ३५ ४० ५० ५५

्छाला

प्रांगाररक िल

कृलत्रि गभा्यधान (नश् सधुार) संखरा

उन्नत रासले ढावकएको 

क्ेत्रफल
हेकटर 5

रासको विउ उतपादन िे.टन 2

सधुाररएको िास ुपसल

पश ुपचक्को खोप सेिा संखरा 4000 10000

पशपंुचक्को लनदान तथा 

उपरार
संखरा 13400 15000

ताललका नं. 11



18  ताराखोला गाउँपाललका

मध्यमकालीन खर्च संररना -(आर््चक वर्च २०७8/079-२०80/०८1)

ख. पर्यटन विकास
ख.१. पषृ्ठभिुी
 गाउँपाललकाको लबलभन्न सथानिा पर्यटकीर सथलहरु परा्यप्त ्छन ्। गाईराट झरना, रमुटे लेक, ्ड्ेुडलेक 
लगारत सथलहरुलाई गनतवरसथलको रुपिा विकास गरी पर्यटक लभत्राउन सकने समभािना रहेको ्छ । प्ररार 
प्रसारको अभाि र पिुा्यधारको किजोर अिसथाले अपेचक्त रुपिा पर्यटन प्रिध्यन हनु सकेको ्ैछन ।राल ुतीन ि््य 
लभत्र प्रिखु पर्यटन गनतवरहरुको पवहरान गरी पिुा्यधारहरु लनिा्यर गनु्य पनने आिशरकता रहेको ्छ ।

ख.२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. पर्यटकिैत्री हािापानी र जैविक खाद्यबसतहुरुको परा्यप्तता
ख. आक््यक प्राकृलतक भरौगोललक दृष्रािलीहरु
ग. शानत र िनोरि दृष्रहरु
र. प्रिखु िाग्यहरुको ट्राक खोलने कार्य समपन्न भैसकेको 
ङ. पर्यटन विकासिा संर र प्रदेश सरकारको सहरोग प्राप्त हनेु समभािना रहेको । 

रनुरौती
क. खचर्यलो पर्यटन पिुा्यधार
ख. कोलभ्ड-१९ ले ससुताएको पर्यटन वरिसार
ग. प्ररार प्रसार गन्य रनुरौती
र. सरेतना र सभरसंसकृलतको विकास

ख.३. सोर
     पर्यटन आलथ्यक विकासको प्रिखु आधार, रसको विकासको लालग सबल पिुा्यधार
ख.४. उद्ेशर

क. पर्यटन गनतवरहरुको पवहरान गनने
ख. गनतवरहरुिा पिुा्यधार विकास र प्ररार प्रसार गनने
ग. पर्यटनको िाधरिबाट रोजगारी शृ्जना र गररवि लनिारर गनने
र. होिसटेहरुको गरुसतर सधुार र जैविक खाद्यान्न प्रबध्यन गनने
ङ. साँसकृलतक विकास गरी िेला िहोतसिद्ारा पर्यटन प्रबध्यन गनने

ख.५. ररलनलत
क. पर्यटन गनतवरहरुको पवहरान गरर प्रिखु गनतवरहरुको पिुा्यधार विकासिा जो्ड रदने ।
ख. प्रिखु गनतवरहरुको श्बर दृष्र सािाग्ीहरु विद्यतुीर िाधरिद्ारा प्ररार प्रसार गनने ।
ग. होिसटेहरुलाई अनदुान कार्यरिि प्रभािकारी बनाउने र वरिचसथत रुपिा होिसटे सञ्ालन गनने ।
र. पदिाग्य लनिा्यर, हाईवकङ्, दृष्रािलोकन जसता कार्यरिि िाफ्य त पर्यटक आिागिन िवृद्ध गरी रोजगारी शृ्जना 

गनने ।
ङ. गाउँपाललकािा िनाईने असारे िेला, भ ु् पोलने िेला लगारत प्रिखु िेला तथा जात्राहरुको प्रबध्यन गनने ।
र. साँसकृलतक संग्हालरको लनिा्यर गरी परुाना कला संसकृलतको जगना्य र संरक्र गनने ।
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मध्यमकालीन खर्च संररना -(आर््चक वर्च २०७8/079-२०80/०८1)

ख.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा

ताललका नं. १2

पर्यटन क्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

सूरक एकाई
आ.ि. 

२077।078 
को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

पर्यटन आिागिन 400 600 800

गापा लभत्रको औ्त बसाई 2 3 4

रोजगारी 50 100 200

पर्यटन गरुुरोजना तथा नीलत 
तजु्यिा समपन्न

होिसटे सञ्ालन ५ 1

पर्यटन पदिाग्य लनिा्यर 5 5 2 2

कोसेलीरर सथापना तथा 
सञ्ालन 1 0 0

पर्यटन गनतवरसथलिा पिुा्यधार 
लनिा्यर 1 3 3 2

ग. उद्योग तथा िाचरजर
ग.१. पषृ्ठभिुी
 सथानीर रुपिा परा्यप्त कचरा पदाथ्य भएपलन सथानीर परमपरागत रुपिा अललो नेपाली कागज लगाररत 
उद्योगहरु सञ्ालनिा रहेका ्छन ्। सथानीर रुपिा प्राप्त हनेु कचरा पदाथ्यहरुलाई आधलुनक प्रविधीको प्ररोग गरी 
प्रशोधन गरी िलुर अलभबदृ्धीरकु्त उतपादनहरुलाई बजारको पहुँर समि परुा्यई स्ोत साधनको सिचुरत प्ररोगद्ारा 
रोजगारी शृ्जना र गररिी लनिारर गन्यसकने देचखन्छ । औधोलगक ग्ािको सथापनासंगै गाँउपाललकािा ्छररएर रहेका 
साना उद्योगहरुलाई एवककृत गरी आधलुनक प्रविधीरकु्त बनाउन सवकने देचखन्छ । 
ग.२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. औधोलगक ग्ाि सथापनाको लालग प्रदेश सरकार र संचरर सरकारको सहरोग प्राप्त हनेु देचखन्छ ।
ख. सथानीर कचरा पदाथ्यको परा्यप्तता
ग. उतपारदत बसतहुरुको बजार पहरुको लालग बाटोको सवुिधा विसतार
र. अगा्यनीक उतपादनको समभािना

रनुरौती
क. उद्योग सथापनाको लालग पुजँी र प्रविधी जटुाउन 
ख. लगानी कता्यहरुलाई आक््यर गन्य 
ग. गाउँपाललका भरर ्छररएर रहेका उद्योगहरुलाई एवककृत गरी आधलुनक प्रविधीरकु्त उद्योग सथापना गन्य ।
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मध्यमकालीन खर्च संररना -(आर््चक वर्च २०७8/079-२०80/०८1)

र. उतपारदत बसतहुरुले अनर उद्योगहरुबाट उतपारदत सिान प्रकृलतका बसतहुरुसंग िलुर र गरुसतरिा प्रलतसपधा्य 
गन्य ।

ग.३. सोर
 उद्योग र िाचरजर क्ेत्रको िाधरिबाट सथानीर कचरा पदाथ्यिा आधाररत उद्योग सथापना गरी गररबी लनिारर 
र रोजगारी शृ्जना गनने ।
ग.४. उद्ेशर

क. गाउँपाललका क्ेत्रिा रहेका उद्योगहरुलाई एवककृत गनने ।
ख. औधोलगक ग्ाििा लनचज क्ेत्रका लगानी कता्यहरुलाई आकव््यत गरी आधलुनक उद्योगहरु सथापना गनने।
ग. उद्योगहरुिा सथानीर कचरा पदाथ्यहरुको उतपादनलाई बढािा रदने ।
र. उतपारदत बसतहुरुको बजारीकरर गनने ।
ङ. उद्योगको िाधरिबाट सथानीर वरचक्तहरुलाई प्रतरक् अप्रतरक् रोजगारर शृ्जना गनने ।

ग.५. ररलनलत
क. उद्योग सथापनाको लालग लगानीकता्यहरुलाई प्रोतसाहन र सहलुलरत प्रदान गनने ।
ख. औधोलगक ग्ाि सथापना र वरिसथापन गनने ।
ग. सथानीर कचरा पदाथ्यहरुको उतपादनिा कृ्क र सथानीर वरचक्तहरुको संलगनता बढाउने ।
र. बजार अनगुिनलाई लनरनतर कारि राख् े।
ङ. वरिसार दता्यलाई सरलीकरर गरी अनलाईन प्ररालीको विकास गनने।

उद्योग तथा िाचरजर क्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

सूरक एकाई

आ.ि. 

२०७६।०७७ 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

लनकासीिा बवृद्ध

वरिशार दता्य प्रकृरा अनलाईन 

प्ररालीिा लराउने
१ २ २

बजार अनगुिन १ २ २ २

उद्योग सथापना ४३ ५० ६० ७०

उद्योगिा रोजगारी ४०० ५०० ६०० ७००

सथानीर कचरा पदाथ्यिा आधाररत 

उद्योग सथापना
४३ ५० ६० ७०

ग.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. १3
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र. सहकारी
र.१. पषृ्ठभिुी
लसलित िात्रािा रहेका सहकारी संसथाहरुिा आधलुनक प्रविधीको प्ररोग भएको ्ैछन । सथानीर सरकारले अनगुिन 
दता्य खारेजी, कारिही लगारतको अलधकार प्राप्त गरेको भएपलन दक् जनशचक्तको अभाििा हाल समि परा्यप्त िात्रािा 
अनगुिन हनु सकेको ्ैछन । गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र कार्यक्ेत्र रहेका सहकारीहरुलाई रोजगारीिलुक उतपादनशील 
बनाउन ु तथा सहकारीलाई सशुासन रकु्त बनाई गररिी लनिाररिा रसको प्रभािकारी उपरोग गनु्यपनने आजको 
आिशरकता रहेको ्छ ।
र.२. रनुरौती तथा अिसर
रनुरौती

क. सहकारीहरुको एवककरर गरी पूजँी र क्िता विकास गनु्य
ख. सहकारीका सदसरहरुलाई सहकारीका लसद्धानत अनकुुलको कार्य गराउन प्ररेरत गनु्य, 
ग. सहकारीिा सशुासन कारि गनु्य
र. सहकारीलाई उतपादनिलुक र रोजगारी तफ्य  केचनरित गराउन ु।
ङ. सहकारीिा आधलुनक प्रविधीको प्ररोग गराउनु

अिसर
क. कृव् र पशपुालनको प्रररु समभािना रहेकोले सहकारी िाफ्य त कृव् वरिशार बढाउन सवकने ।
ख. सथानीर तहिा जनशचक्त पररपलुत्य भएकोले सहकारीलाई प्रभािकारी र वरिचसथत बनाउन  

सवकने ।
ग. हाल रहेका सहकारीको संखरा थोरै भएकोले वरिसथापन गन्य सचजलो रहेको ।

र.३. सोर
 सहकारीको िाधरिबाट रोजगारी शृ्जना गरर गररिी लनिारर गनु्य ।
र.४. उद्ेशर

क. सहकारीलाई आधलुनक प्रविधीिा सञ्ालन गनने ।
ख. दक् जनशचक्त उतपादन गनु्य
ग. सहकारीको िाधरिबाट रोजगरी शृ्जना गनु्य ।
र. कृव् र पशपुालन वरिशारलाई सहकारीिा आिद्ध गनु्य
ङ. सहकारीलाई गालभ पुजँीको एवककरर गनने ।

र.५. ररलनलत
क. सहाकारी सञ्ालन समबनधी सफटिेरर प्ररोग गनने गराउने ।
ख. सहाकारी संग आिद्ध कि्यरारी, सदसर लगारतलाई ताललिको आरोजना गनने ।
ग. सहकारीलाई कृव् र पशूपालनिा प्ररेरत गनने ।
र. कृव् र पशपुालनिा लगानी गनने सहकारीलाई प्रोतसाहन गनने ।
ङ. सानो प ुजँी भएका सहकारी संसथाहरुलाई गाभन प्ररेरत गनने ।
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र.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. १4

उद्योग तथा िाचरजर क्ेत्रसंग समबचनधत नलतजा सूरक र लक्र

सूरक एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० 2080।081

सहकारी संसथा 7 ५ ५ ५

सहकारी संसथाको कुल 

सदसरता
१६८७ १७०० १७५० १८००

प्रतरक् रोजगारी ९ १० ११ १२

अप्रतरक् रोजगारी

सहकारी संसथाको शेरर 

पुजँी
12324.1

सहकारी संसथाको कुल 

बरत
106180.04

सहकारीको कृव् क्ेत्रिा 

लगानी

सहकारी संसथाकको 

ऋर लगानी
156730.1

सहकारी संसथाको 

ताललि प्राप्त जनशचक्त
७

सहकारी अनगुिन तथा 

लनरिन
१ १ १
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4.१.१. आलथ्यक विकास वि्र क्ेत्रगत खर्य तथा आरोजना तथा कार्यरििको संचक्प्त वििरर 
अ. कृव् र पश ुविकास

ताललका नं. १5

बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि/

आरोजना
उद्धेशर तथा पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी 

(शरुु र सिाप्ती

लागत (रु 

हजारिा)

आगािी तीन ि््यको उपलबधी 

सूरक

वरिशारीक 

निूना कृव् फि्य 

सथापना

. 1 अलधक िात्रािा 

कृव् तथा फलफुल 

उतपादन बवृद्ध

. 2 रोजगारी शृ्जना र 

गररवि लनिारर

. 3 पश ुफि्य सथापना

2078।079 

देचख 080।81

४०००० . 1 फलफुल (वकवि, ओखर) फि्य 

सथापना 

. 2 वरिशारीक आल ुखेतीिा 

बवृद्ध

. 3 कचमतिा १०० जनालाई 

प्रतरक् रोजगारी शृ्जना

. 4 पश ुफि्य सथापना र दगुध 

तथा िास ुउतपादन भएको हनेु

चरसरान केनरि 

सथापना

दगुध चरसरान केनरि 

सथापना गरी संकलन 

गनने

तरकारी चरसरान केनरि 

सथापना गनने

2078।079 

देचख 080।81

१०००

कृव् सहकारी 

िाफ्य त बजार 

केनरि सथापना

कृव् उतपादन संकलन 

र बजारीकरर

2078।079 

देचख 080।81

१० बजार केनरि सथापना भएको हनेु ।

कृव्लाई 

आधलुनकीकरर, 

रनत्रीकरर 

कार्यरिि

उतपादन र उतपादकति 

िवृद्ध 

2078।079 

देचख 080।81

१५ कृव्लाई रचनत्रकरर गरेको हनेु।

कृव् जनशचक्त 

उतपादन

कृ्क सरेतना र दक् 

जनशचक्त वरिसथापन

2078।079 

देचख 080।81

१० कृ्कहरुलाई ताललि तथा अनर 

दक् जनशचक्त उतपादन भएको 

हनेु ।

कृ्क सलिलत 

सिूह लनिा्यर

सािूवहक खेलत प्रिध्यन 2078।079 

देचख 080।81

३ कृ्क सिहुहरु लनिा्यर भएको हनेु 
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सहकारी िाफ्य त 

कृव्

उतपादन र 

बजारीकररिा सहकारी 

संसथाको भलुिका 

बढाउने

2078।079 

देचख 080।81

२ सहकारी िाफ्य त कृव् उपज 

संकलन तथा वरिशारीक कृव् 

खेलत गरेको हनेु ।

कृव्िा आधाररत 

उद्योग

कृव् उतपादनको िलुर 

अलभबवृद्ध 

2078।079 

देचख 080।81

३ लनचज क्ेत्रबाट सथावपत उद्योगिा 

कृव् उपज कचरा पदाथ्यको रुपिा 

लबरिी भएको हनेु ।

आधलुनक राँस 

उतपादन

आधलुनक राँस र ररन 

क्ेत्र विकास

2078।079 

देचख 080।81

५ आधलुनक राँस उतपादन भएको हनेु 

कृलत्रि गभा्यधान 

र नश् सधुार

नश् सधुार गरी उतपादन 

र गरुसतरिा बवृद्ध

2078।079 

देचख 080।81

६ कृलत्रि गभा्यधान तथा नश् सधुार 

भएको हनेु ।

पश ुसमबनधी दक् 

जनशचक्त विकास 

कार्यरिि

कृ्क र पश ु

प्राविलधकहरुको क्िता 

विकास

2078।079 

देचख 080।81

६ पश ुसमबनधी जनशचक्त उतपादन 

भएको हनेु ।

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 2 िा उललेख गररएको ्छ । 

आ. पर्यटन
ताललका नं. १6

बजेट 
शी््यक 
नं.

कार्यरिि\आरोजना उद्ेशर तथा 
पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी लागत (रु 
हजारिा)

आगािी तीन ि््यको 
उपलबधी सूरक

पर्यटन पिुा्यधार 
विकास कार्यरिि

पर्यटन प्रबध्यन
2078।079 

देचख 080।81
१०००

पर्यटन गनतवरहरुको 
विकास भएको हनेु ।

सांसकृलतक संग्ालर
पर्यटन प्रबध्यन तथा 
सासकृलतक संरक्र

2078।079 

देचख 080।81

पिुा्यधार 
विकासिा 

उललेख भएको

सासकृलतक संग्ालर लनिा्यर 
भएको हनेु ।

जालतर संसकृलत जगेना्य 
कार्यरिि

ससकृलतको प्ररार 
प्रसारबाट पर्यटन 
प्रबध्यन

2078।079 

देचख 080।81
६

िगर लगारत जालतहरुको 
संसकृलत संरक्र भएको 
हनेु ।

होिसटे प्रबध्यन 
कार्यरिि

पर्यटन प्रबध्यन र 
आर आज्यन

2078।079 

देचख 080।81
९

होिसटेहरुको सथापना भइ 
सञ्ालनिा रहेको हनेु ।

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 2 िा उललेख गररएको ्छ । 



25 ताराखोला गाउँपाललका 25

मध्यमकालीन खर्च संररना -(आर््चक वर्च २०७8/079-२०80/०८1)

इ. उद्योग तथा िाचरजर
ताललका नं. १7

उद्योग तथा िाचरजर क्ेत्रसँग समबनधीत अारोजना तथा कार्यरििहरुको संचक्प्त वििरर

बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि\आरोजना उद्ेशर तथा 

पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी लागत (रु 

हजारिा)

आगािी तीन ि््यको 

उपलबधी सूरक

औधोलगक ग्ाि सथापना उद्योग सथापना 

उतपादन बवृद्ध र 

रोजगारी शृ्जना

2078।079 देचख 

080।81 ३९००

औधोलगक ग्ािको सथापना 

भएको हनेु ।

सथानीर कचरा पदाथ्यिा 

आधाररत उद्योग समबनधी 

कार्यरिि

उद्योग प्रबध्यन 2078।079 देचख 

080।81 १८

सथानीर कचरा पदाथ्यको 

उपरोग भएको हनेु ।

उद्यिी क्िता विकास 

कार्यरिि

उद्यिचशलता 

विकास

2078।079 देचख 

080।81
१५

उद्यिीहरुको सीप विकास 

भएको हनेु ।

बजार अनगुिन कार्यरिि सशुासन प्रबद्ध्यन 2078।079 देचख 

080।81
६

अखाद्य बसत ुर कालोबजारी 

लनरनत्रर

सथानीर उतपादनको 

बजारीकरर कार्यरिि

उतपादन प्रोतसाहन 2078।079 देचख 

080।81 ९

सथानीर उतपादनले सहज 

रुपिा बजार प्राप्त गरेको 

हनेु ।

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 2 िा उललेख गररएको ्छ । 
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कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 2 िा उललेख गररएको ्छ । 

ई. सहकारी
ताललका नं. १8

सहकारी क्ेत्रसँग समबनधीत अारोजना तथा कार्यरििहरुको संचक्प्त वििरर

बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि\आरोजना
उद्ेशर तथा 

पषु्ट्ाई
आरोजना अिधी

लागत  

(रु हजारिा)

आगािी तीन ि््यको 

उपलबधी सूरक

सहाकरी जनशचक्त 

उतपादन

सक्ि सहकारी 

लबकास

2078।079 

देचख 

080।81

३

सहकारीलाई ताललि प्रदान 

गरेको हनेु ।

सहकारी रोजगारी बवृद्ध 

कार्यरिि

रोजगारी शृ्जना र 

गररलब लनिारर

2078।079 

देचख 

080।81

सहकारीले नै 

बजेट वरिसथा 

गनने

रोजगारी शजृना भएको 

हनेु ।

सहकारी लनरिन र 

सशुासन प्रबद्ध्यन कार्यरिि

सशुासनरकु्त 

सहकारी

2078।079 

देचख 

080।81

३

सहकारीको लनरलित 

अनगुिन भएको हनेु ।
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4.२. सािाचजक विकास
क.चशक्ा
क.१. पषृ्ठभिुी
 सािदुावरक विद्यालरहरुको गरुसतर सधुार गरी चशक्ा क्ेत्रबाट उतपारदत जनशचक्त राव्रिर र अनतरा्यव्रिर 
रुपिा प्रलतसपधशी बनाउन ुआजको आिशरकता हो । वरिशारीक चशक्ािा जो्ड रदई शैचक्क बेरोजगार उतपादन हनेु 
ित्यिान सिसरालाई सािाधान गनु्यपनने देचखन्छ । गाउँपाललकािा हाल रहेका विद्यालरहरुिा परा्यप्त भरौलतक पिुा्यधार 
भए पलन चशक्कहरुको संखरािा कलि, विद्याथशीहरुको सािदुावरक विद्यालर ्छोडने दरिा बवृद्ध लगारतका सिसरा 
रहेको देचखन्छ ।
क.२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. आधारभतु र िाधरलिक तहसमिको चशक्ाको अलधकार सथानीर तहलाई प्राप्त हनु ु
ख. विद्यालर संखरा थोरै हनुलेु वरिसथापनिा सहज हनु ु
ग. विद्यालरहरुको भरौलतक पिुा्यधारिा संर र प्रदेश सरकारको सहरोग प्राप्त हनु ु

रनुरौती
र. सािदुावरक विद्यालरको शचक्क गरुसतर अलभिवृद्ध गनु्य ।
ङ. सािदुावरक विद्यालरहरुिा विद्याथशी संखरा कारि राख्
र. विरैिा कक्ा ्छोडने विद्याथशी संखरा नरलुनकरर गन्य
्छ. सािदुारीक विद्यालरहरुिा परा्यप्त चशक्क संखरा परुा्यउन ।
ज. सथानीर पाठ्यरिि लनिा्यर गरी सथानीर प्रविधीिैत्री चशक्ा प्रदान गन्य ।
झ. चशक्क, विद्याथशी र अलबभािकको लत्रपचक्र समबनध सथावपत गरर सिग् शैचक्क िातािरर तरार गरी शैचक्क 

गरुसतर बवृद्ध गनु्य ।
ञ. विद्यालरको विकासिा सिदुारको रासो र सजकताको विकास गनु्य

क.३. सोर
 गरुसतरीर र प्रलतसपधशी जनशचक्त उतपादन गनने ।
क.४. उद्ेशर

क. सूरना र संरार प्रविधीको प्ररोग गरी गरुसतरीर चशक्ा प्रदान गनु्य
ख. सथानीर पाठ्यरिि तजु्यिा गरी सथानीर लसप र प्रविधीको विकासिा जो्ड रदनु
ग. गरुसतरीर चशक्ाको िाधरिबाट सािदुावरक विद्यालरप्रलत अलभभािकको अपनति विकास गनु्य
र. ताललिको िाधरिबाट शैचक्क जनशचक्तको गरुसतर बवृद्ध गनु्य ।
ङ. विद्यालर ्छोडने दर (Dropout Rate) नरूनीकरर गनु्य
र. विद्याथशी संखरा कि भएका विद्यालरहरुलाई गाभने कार्य गनु्य ।

क.५. ररलनलत
क. ईललन्यङ कक्ा सञ्ालन गनने
ख. सथानीर पाठ्यरिि लनिा्यर गन्य विज्हरुको सहरोग ललने 
ग. SEE पररक्ा तरारीको लालग अलतररक्त कक्ा सञ्ालन गनने ।
र. चशक्कहरुलाई ताललि कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
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ङ. विद्यालर भना्य भएका विद्याथशीहरुलाई कक्ा न्छोडन प्रोतसाहन कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
र. विद्यालर भना्य अलभरान सञ्ालन गनने ।
्छ. चशक्ा क्ेत्र सधुारको लालग गरुुरोजना तरार गरी कार्यनिरनिा लराउने ।
ज. विद्यालर भिन लनिा्यर, शरौरालर लनिा्यर गरी पिुा्यधाररकु्त विद्यालर बनाउने ।

क.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. १9

ख. सिासथर
ख.१. पषृ्ठभिुी
 आधारभतु चशक्ा र सिासथर सथानीर तहको अलधकार क्ेत्र लभत्र पनने गरी संविधानिा प्रतराभतु गररएको  
्छ। गाउँपाललकािा सिासथर शाखा सवहत प्रतरेक ि्डािा सिासथर ररौकीहरुको वरिसथा रहेको ्छ । नेपाल सरकारको 
सथालनर तहिा एक एक िटा असपताल लनिा्यर गनने रोव्त नीलत रहेको ्छ । गाउँपाललकाको ि्डा नं. ४ िा हाल 

सूरक

चशक्ा क्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

खूद भना्य दर 86 90 92 94

आधारभतु तह (कक्ा १-५) 76 80 83 87

आधारभतु तह (कक्ा ६-८) 68 71 75 78

िाधरलिक तह (कक्ा ९-१२) 68 71 75 78

विद्यालर ्छोडने दर (प्रलत 

कक्ा\खदु भना्यको आधारिा)
14 10 8 6

एस.ई.ई. िा B ग््ेड भनदा िाथी 

लराउनेको प्रलतशत
15 18 20 25

लबद्यालर भिन लनिा्यर 4 4 4 2

विद्यालर शरौरालर लनिा्यर 

कार्यरिि
3 3 3 3

ईललन्यङ्, ल्डचजटल कक्ा 

सञ्ालन कार्यरिि (विद्यालर 

संखरा)

0 2 3 4

सथानीर पाठ्यरिि लनिा्यर 

कार्यरिि (विद्यालर संखरा)
0 2 4 4

शेचक्क जनशचक्त  वरिसथापन 2 2 2 3
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सिासथर ररौकी लनिा्यरालधन रहेको ्छ । सिासथर क्ेत्रको जनशचक्त अभाि रहेको ित्यिान अिसथािा िहािारीको रुपिा 
फैललएको कोरोना भाईरसको कारर सिासथर क्ेत्रको जनशचक्त र स्ोतसाधन अपगु हनेु देचखन्छ । बाल ितृरूदर, िात ृ
ितृरदुर रटाई बेला बेलािा हनेु िहािारीहरुको लनरनत्रर गनु्य आजको आिशरकता हो ।  
ख.२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. सथानीर सरकारलाई आधारभतु सिासथर क्ेत्रको अलधकार संविधानले नै प्रतराभतु गरेको ्छ ।
ख. संरीर सरकार र प्रदेश सरकारकोले सिासथर क्ेत्रिा सहरोग प्राप्त भईरहेको ्छ ।

ख.३. सोर
     सिसथ र सशक्त जनसचक्त उतपादन
ख.४. उद्ेशर

क. गाउँपाललकािा सिासथर सेिालाई सि्यसलुभ र गरुसतरीर बनाउने ।
ख. लनशलुक औ्धी वितररको कार्यलाई प्रभािकारी बनाउने ।
ग. सिासथर संसथाहरुको क्िता विसतार गनने ।
र. सिासथर क्ेत्रको जनशचक्त तरार गनने ।
ङ. िातिृतृरदुर र शीशिुतृरदुरलाई शनुरिा झानने ।
र. औ्त आर ुबढाउने ।
्छ. रदर्य रोग नरूनीकरर गनने । 

ख.५. ररलनलत
क. ई-उपरार पद्धतीको विकास गनने ।
ख. सिासथर ररौकीहरुिा क्ितािान जनसचक्त पररपलुत्य गनने ।
ग. लनशलुक औ्धी वितरर गनने ।
र. सिासथर संसथाहरुिा उपकरर तथा प्रविधीहरुको वरिसथा गनने।
ङ. िात ृर चशश ुसराहार कार्यरििलाई प्रभािकारी बनाउने ।
र. खोप तथा सरुिा रोग लनिारर समबनधी कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
्छ. िहािारी लनरनत्ररिा दक् जनशचक्त, साधन श्ोत र सरेतना कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
ज. गभ्यिती तथा शीश ुपो्र कार्यरिि सञ्रालन गनने ।
झ. रदर्य रोगीहरुलाई शारररीक वरराि तथा रोग प्रचशक्र कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
ञ. चरवकतसकको लसफाररसिा रदर्य रोगीहरुको लनशलुक औ्धी वितररको कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
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सूरक

सिासथर क्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

िातिृतृरू संखरा जना 0 0 0 0

पाँरि््य िलुनका बालितृरू संखरा जना 1 0 0 0

सिासथर संसथाहरुको क्िता विकास र 

वरिसथापन

जना
6 7 6 9

असपताल लनिा्यर (संखरा) जना 0 1 1 1

सिासथरररौकी भिन लनिा्यर 1 1 1 1

ई-सिासथर सेिा प्रदान गनने सिासथर 

संसथा
0 4 1 1

सिासथर जनशचक्त विकास (संखरा) 31 35 40 50

ख.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. 20

ग. खानेपानी तथा सरसफाई
ग.१. पषृ्ठभिुी
 पानीको परा्यप्त स्ोत भए पलन गाउँपाललकािा कलतपर बसतीहरुिा सि्यसलुब खानेपानी पगुन सकेको  

्ैछन । सिच्छ खानोपानी रर ररिा परुा्यई खानेपानीको कारर लागने रोगवराधी लनिु्यल पानु्यपनने आिशरकता रहेको  
्छ । एक रर एक धाराको अिधाररालाई कार्यनिरन गन्य गाउँपाललका सतरीर र प्रदेश सतरीर खानेपानी आरोजना 
सञ्ालन गनु्यपनने देचखन्छ । पानीको िहुानको सरुक्ा तथा सिच्छ खाने पानीको सलुनचचितता आजको आिशरकता  
हो । रना िसती भएका गाउँहरुिा खानेपानी र ढललनकासको प्रिनध गरी सफा र सिच्छ गाउँपाललका लनिा्यर गनु्यपनने  

देचखन्छ ।
ग.२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. प्रदेश सरकारबाट खानेपानीिा सहरोग प्राप्त भईरहेको ्छ ।
ख. पानीको िहुानहरु प्रससत िात्रािा रहेका ्छन ।
ग. खानेपानी र लसंराई सवुिधा संगसंगै लेजान सकने अिसथा रहेको ्छ ।
र. अलधकाँस बसतीहरुिा खानेपानी सवुिधा पलुगसकेको ्छ ।

रनुरौती
क. ्छररएर रहेको बसतीिा एक रर एक धारा परुा्यउन करठन ्छ ।
ख. ्छररएर रहेको बसतीिा ढल लनकास तथा सरसफाईका कार्यरिि सञ्ालन गन्य करठन ्छ ।
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ग.३. सोर
     एक रर एक धारा िाफ्य त सफा र सिच्छ खानेपानी 
ग.४. उद्ेशर

क. पानीका िहुानहरुको पवहरान र संरक्र गनु्य ।
ख. एक रर एक धाराको वरिसथा गनु्य ।
ग. रना बसती रहेको ठाउँिा ढल लनकासको वरिसथा गनु्य ।
र. खाने पानीको सरसफाईको सलुनचचितता गन्य पररक्र कार्यलाई अगा्डी बढाउन ु।
ङ. परु्य सरसफाईरकु्त गाँउपाललका रो्रा गनने ।

ग.५. ररलनलत
क. िहुान संरक्र कार्यरिि सयरालन गनने ।
ख. पानीका िहुानहरुको पवहरान गनने ।
ग. प्रतरेक ररिा धाराको वरिसथा गनने ।
र. रना बसती रहेका ठाउँिा ढल लनकासको वरिसथा गनने ।
ङ. परु्य सरसफाईरकु्त गाउँपाललका रो्रा गन्य आिशरक सूरकहरु परुा गनने ।
र. वपउन रोगर पानीको सलुनचसरतता गन्य पानी पररक्र कार्यलाई प्रभािकारर बनाउने ।

ग.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं.२1

सूरक

खानेपानी तथा सरसफाईउपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

सफा खानेपानी प्राप्त गननेको 

प्रलतशत
% 16% 28% 28% 28%

परु्य सरसफाईरकु्त गाउँपाललका 

रो्रा
% 0 0 2 0

खानेपानी िलु संरक्र (िलु 

संखरा)
% 0 0 0 0

एक रर एक धारा लनिा्यर % 406 500 1000 600

साि्यजलनक शरौरालरहरु लनिा्यर 

(संखरा)
% ६ ० १० ७
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र.संसकृलत प्रिद्ध्यन
र.१. पषृ्ठभिुी

 गाउँपाललकािा ब द्ैभरर लागने पि्य र िेला रहाँका विचशष्ट पवहरान हनु ्। गाउँपाललकाको विलभन्न ि्डा तथा 

गाउँहरुिा ब द्ै भरर कुनै न कुनै िेला पि्य लालग रहेको हनु्छ । परमपरागत रुपिा िगरहरुले िनाउदै आएको असारे 

िेला, भ ु्  पोलने िेला, लससनो खोसने िेला लगारत ब द्ै भरर िेला र पि्यहरु िनाउने रहाको प्ररलन रहेको ्छ । िेला 

पि्यबाट रहाँको िरौललक संसकृलत नराँ पसुताहरुिा हसतानतरर भैरहेको ्छ भने अककोलतर रसबाट पर्यटन प्रबध्यनिा लनकै 

ठुलो टेिा पगुने देचखन्छ । गाउँिा रहेका परमपरागत ररारसी सािाग्ी, परमपरागत कृव् औजारहरु लगारत दैलनक 

प्ररोगिा आउने सािाग्ीहरुको संरक्र गरी रहाको पि्यहरुको संरक्र गनु्य पनने देचखन्छ । जसको लालग गाउँपाललकाले 

सांसकृलतक संग्हालर लनिा्यर गनने रिििा रहेको ्छ भने िगर जालतको संसकृलतलाई जगनने गन्य र प्ररार प्रसार गन्य 

आिशरक लगानी थपनपुनने देचखन्छ ।

 
र.२. रनुरौती तथा अिसर

अिसर

क. कला र ससकृलतको प्ररार प्रसार गरी पर्यटन प्रिध्यन गन्य सवकने ।

ख. अनरत्रको भनदा फरक संसकृलत भे्भ ु् ा रहनसहन रहेकोले पर्यटनको संभािना देचखन्छ ।

ग. संर र प्रदेश सरकारबाट सिेत संसकृलत संरक्रिा सहरोग प्राप्त हनेु समभािना रहेको ्छ ।

रनुरौलत

क. नराँ पसुतािा संसकृलत हसतानतरर गन्य ।

ख. प्ररार प्रसार र पर्यटक आक््यर गन्य ।

ग. कलतपर विकृलत लनरनत्रर गन्य ।

र.३. सोर

     परमपरागत संसकृलतको जगेना्य गनने

र.४. उद्ेशर

क. गाउँपाललकाको िगर संसकृलतको प्रोफाईल तरार गनने ।

ख. परुानो संसकृलतलाई नराँ पसुतािा हसतानतरर गनने िातािरर तरार गनने ।

र.५. ररलनलत

क. सांसकृलतक संग्ालर लनिा्यर गनने र परमपरागत हसतकला िलुत्यकलाहरुको संरक्र गनने ।

ख. लबलभन्न सथानिा रहेको िगर संसकृलतलाई नराँ पसुतािा हसतानतरर गन्य ताललि सञ्ालन गनने ।

ग. रहाँको पि्य, िेलाहरुको अधररन गरी सांसकलतक प्रोफाईल लनिा्यर गनने ।

र. रहाँको िेला, पि्यहरुको प्ररार प्रसार गनने ।
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ङ.लैंलगक सिानता तथा सािाचजक सिािेशीकरर
ङ.१. पषृ्ठभिुी

 सिाजिा रहेका लैंलगक असिानता र राजरका विलभन्न अिसरबाट बञ्चरत बग्यको उतथानको लनलित्त 

सािाचजक सिािेशीकरर तथा लैंलगक सिानताको वि्र िहतिपरु्य हनु्छ । राजरका विलभन्न अिसरहरुिा आरक्रको 

वरिसथा गररएको भएपलन आरक्रबाट िात्र सबैले अिसरिा सहभागी हनु पाएको अनभुलुत गन्य सकेको अिसथा ्ैछन 

भन्ने गनुासो सनु्ने गररन्छ । िवहला वहंसा, बाललबिाह लगारतका सिसरा हालसमि पलन सिाजिा विद्यिान रहेको 

पाईन्छ ।दललत, जनजाती, आरदिासी, अपाङ्ता भएका वरचक्तहरु, एकल िवहला, गररिीको रेखािलुन रहेको िग्य 

सिेतलाई सथानीर सरकारबाट विलभन्न कार्यरिि िाफ्य त सशचक्तकरर गनु्यपनने आिशरकता रहेको ्छ । 

ङ.२. रनुरौती तथा अिसर

अिसर

क. संरीर कानूनले लैंलगक सिानता तथा सािाचजक सिािेशीकररको वि्रिा कानून तथा नीलत तजु्यिा गरी 

कार्यनिरन गददै आईरहेको ्छ ।

ख. सथानीर सरकारले लैंलगक सिानता र सािाचजक सिािेशीकररको पक्िा भलुिका खेलन सकने 

ग. बजेट तजु्यिा गदा्य लैंलगक िैत्री बजेट तजु्यिा गनु्यपनने 

र. सिाजिा रेतनाको सतर बरृद् भैरहेको ्छ ।

रनुरौलत

क. िाललबिाह नरूनीकरर गन्य

ख. चशक्ािा सिान अिसरको शृ्जना गन्य

ग. िवहलाहरुलाई सिरोजगार शृ्जना गरी आतिलनभ्यर बनाउन

र. वप्छल्डएको सिदुारको आलथ्यक, सािाचजक रुपिा सबल बनाउन ।

सूरक

संसकृलत प्रबद्ध्यन उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

सासकृलतक प्रोफाईल लनिा्यर ० १ ० ०

िगर संसकृलत प्रबधद्यन कार्यरिि (संखरा) ० ४ ४ ४

सथानीर जात्रा, िेला, पि्य हरुको अधररन 

(कार्यरिि संखरा)
० १ ० ०

सांसकृलतक संग्ालर लनिा्यर ० ० १

र.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. २2
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ङ.३. सोर

लैंलगक सिानता र सािाचजक सिािेशी विकास

ङ.४. उद्ेशर

क. चशक्ािा लैंलगक विभेदको अनतर गनने ।

ख. िवहलाहरुलाई सिरोजगारी  शृ्जना गरी आतिालनभ्यर बनाउने ।

ग. बालवििाह नरूनीकरर गनने ।

र. वप्छल्डएको िग्य र सिदुारको आलथ्यक सािाचजक विकास समबनधी कार्यरिि तजु्यिा गनने ।
ङ.५. ररलनलत

क. बालवििाह नरूलनकरर समबनधिा सरेतना कार्यरिि सञ्ालन गनने ।

ख. िवहलाहरुको आर आज्यन िवृद्ध गन्य आिशरक कार्यरििहरु सञ्ालन गनने ।

ग. विद्यालरिा ्छात्रा ्छात्रिचृत्त कार्यरििबाट ्छात्राहरुलाई विद्यालर जान अलभप्ररेरत गनने ।

र. वप्छल्डएको िग्य र सिदुारका वरचक्तहरुको आलथ्यक उन्नलतको लालग कृव्, पशपुालन, लसपिलुक ताललि जसता 

कार्यरििहरुिा अनदुान तथा ताललि प्रदान गनने ।

ङ. वप्छल्डएका िग्यको शैचक्क सतर उकासन ्छात्रबतृ्ती लगारतका कार्यरििहरु सञ्ालन गनने ।

र. आरदिासी जनजालत उतथान कार्यरिि सञ्ालन गनने ।

ङ.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. २3

सूरक

लैंलगक सिानता तथा सािाचजक सिािेशीकरर उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक 

र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

प्रतरक् लैंलगक उत्तरदारी बजेट 

(प्रलतशत)

िवहला हकवहत समबनधी सथानीर कानून 

तजु्यिा (संखरा)
संखरा १ १ १

अनतरा्यव्रिर सनधी समझरौता बिोचजि 

लैलगक सरेतना कार्यरिि (संखरा)
संखरा १ १ १

िवहला उद्धिी (संखरा) जना

सीपिलुक ताललि प्राप्त अपांगता भएका 

वरचक्त
जना

जेष्ठ नागररकिैत्री कार्यरिि संखरा
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4.२.१. सािाचजक विकास वि्र क्ेत्रगत खर्य तथा आरोजना तथा कार्यरििको संचक्प्त वििरर
ताललका नं. २4

बाल िैत्री गाउँपाललका रो्रा ि््य लभत्र रो्रा

दललत उतथान तथा रोजगार 

कार्यरििबाट रोजगारी प्राप्त गनने दललत 
जना १० ५ ५ ५

आरदिासी जनजालत उतथान कार्यरिि 

संखरा
संखरा ० १ १ १

गररि विपन्न पररिार पवहरान ि््य लभत्र पवहरान

बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि/आरोजना उद्ेशर तथा पषु्ट्ाई
आरोजना अिधी 

(शरुु र सिालप्त)

लागत (रु. 

लाखिा)

आगािी तीन ि््यको उपलबधी 

सूरक

विद्यालर भना्य अलभरान 

कार्यरिि

बालबाललकालाई 

विद्यालर बावहर हनु 

नरदने

078।079 देचख 

080।081 ६

कुनै पलन िालबाललका 

लबद्यालर बावहर नरहने

SEE परीक्ाको विशे् 

कक्ा सञ्ालन

शैचक्क गरुसतर 

िवृद्ध

078।079 देचख 

080।081 ३

SEE परीक्ािा B ग््ेड भनदा 

कि लराउने विद्याथशी संखरा 

नरूनीकरर भएको हनेु

ईललन्यङ् तथा ल्डचजटल 

कक्ा सञ्ालन कार्यरिि

शैचक्क गरुसतर 

बवृद्ध 

078।079 देचख 

080।081
१२

ईललन्यङ् र ल्डचजटल कक्ा 

सञ्ालन भएको हनेु ।

सथानीर पाठ्यरिि लनिा्यर 

कार्यरिि

शैचक्क गरुसतर 

बवृद्ध

078।079 देचख 

080।081
३

सथानीर पाठ्यरिि तजु्यिा 

भएको हनेु ।

विद्यालर जनशचक्त 

वरिसथापन

गरुसतरीर शैचक्क 

जनशचक्त विकास

078।079 देचख 

080।081
१२

विद्यालरिा ताललि प्राप्त 

चशक्क भएको हनेु ।

िातचृशश ुसरुक्ा कार्यरिि िातिृतृरूदर रटाउने, 

शीश ुितृरदुर 

रटाउने

078।079 देचख 

080।081 ६

िातचृशश ुितृरदुर रटेको हनेु

बालबाललका खोप 

कार्यरिि

बाल ितृरदुर 

रटाउने

078।079 देचख 

080।081
६

बाल ितृरूदर रटेको हनेु ।

गाउँपाललका सतररर 

असपताल लनिा्यर

सि्यसलुभ सिासथर 

सेिा प्रदान गनने

078।079 देचख 

080।081
१०००००

असपताल लनिा्यर कार्यको 

थालनी भएको हनेु ।
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कोलभ्ड-१९ तथा अनर 

सरुिा र िहािारी रोग 

लनरनत्रर कार्यरिि

सरुिा रोग लनरनत्रर 078।079 देचख 

080।081 १५

सरुिारोग लनरनत्रर भएको 

हनेु ।

ईसिासथर सेिा प्रदान 

कार्यरिि

सहज सिासथर सेिा 

उपलबध गराउने

078।079 देचख 

080।081
१५

ईसिासथर सेिा प्राप्त गरेको 

हनेु ।

सिासथर ररौकीहरुको 

सतरोन्नलत तथा 

लराबहरुको गरुसतर 

विसतार

सहज सिासथर सेिा 

उपलबध गराउने

078।079 देचख 

080।081
१२

सिासथर ररौकीहरुको क्िता 

बवृद्ध भएको हनेु । नरा 

लराबहरुको सथापना भएको 

हनेु ।

गरुसतरीर खानेपानी 

आपलुत्य आरोजना सञ्ालन 

(एक रर एक धारा)

गरुसतरीर खानेपानी 

वरिसथापन

078।079 देचख 

080।081 ५०

एक रर एक धारा लनिा्यर 

भएको हनेु ।

खानेपानी िलु संरक्र 

कार्यरिि

परा्यिरर संरक्र 078।079 देचख 

080।081
९

िलुहरुको संरक्र भएको 

हनेु ।

सरसफाई सूरक परुा हनेु 

कार्यरििहरु

परु्य सरसफाई रकु्त 

गाउँपाललका लनिा्यर

078।079 देचख 

080।081
१२

गाउँ पाललका परु्य सरसफाई 

रकु्त हनेु ।

सांसकृलतक प्रोफाईल 

लनिा्यर

संसकृलत जगेना्य 078।079 देचख 

080।081
६

सांसकृलतक प्रोफाईल लनिा्यर 

भएको हनेु ।

सांसकृलतक संग्ालर 

लनिा्यर

ससकृलत जगेना्य 078।079 देचख 

080।081
२००

संग्ालर लनिा्यर भएको   हनेु 

।

लैंलगक सरेतना कार्यरिि िवहला सशचक्तकरर 078।079 देचख 

080।081 ६

िवहला सशचक्तकरर 

कार्यरिि सञ्ालन भएको 

हनेु ।

िवहला उद्िी विकास 

कार्यरिि (आरआज्यन)

आर आज्यन बवृद्ध र 

रोजगारी शृ्जना

078।079 देचख 

080।081
१२

िवहलाहरुको आर आज्यन 

बवृद्ध भएको हनेु ।

बाल िैत्री गाउँपाललका बालिैत्री िातािरर 

तरार

078।079 देचख 

080।081
६

बालिैत्री गाउँपाललका रो्रा 

भएको हनेु ।

दललत उतथान कार्यरिि सशचक्तकरर 078।079 देचख 

080।081 १०

दललत आर आज्यन तथा 

्ुछिा्ुछत अनतर भएको हनेु 

।

अपांगिैत्री कार्यरिि सशचक्तकरर 078।079 देचख 

080।081
६

अपांगता भएका वरचक्तहरुको 

लालग आरआज्यन र सहज 

जीिन रापनको िातािरन 

तरार भएको हनेु ।
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गररि तथा लबपन्न 

ररपररिार पवहरान 

कार्यरिि

गररवि लनिारर 078।079 देचख 

080।081 ३

गररि रर पररिार पवहरान 

भएको हनेु ।

लबपन्न रर पररिार 

आरआज्यन कार्यरििहरु

गररवि लनिारर 078।079 देचख 

080।081 १५

लबपन्न रर पररिारको 

आरआज्यन बरृद् भएको हनेु 

।

प्रधानिनत्री रोजगार 

कार्यरििबाट रोजगारी 

शृ्जना

गररवि लनिारर 078।079 देचख 

080।081 ३००

रोजगारी शृ्जना भई 

आरआज्यन बदृ्धी   भएको 

हनेु ।

गररिसंग विश्वशे्वर 

कार्यरिि

गररवि लनिारर 078।079 देचख 

080।081
६०

रोजगारी शृ्जना भई गररवि 

लनिारर हनेु ।

गररिसंग गाउँपाललका 

कार्यरिि

गररिी लनिारर 078।079 देचख 

080।081
३०

रोजगारी शृ्जना भई गररवि 

लनिारर हनेु ।

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 3 िा रदइएको ्छ ।

4.३. पूिा्यधार विकास
क. स्डक तथा पलु

क.१. पषृ्ठभिुी

 गाउँपाललकाको केनरि जोडने िखुर स्डक लगारत अनर शाखा स्डकहरुलाई सतरोन्नलत गरी बाहै् िवहना 

सिारी साधन रलने बनाउने गाउँपाललकाको थालनी राल ुआलथ्यक ि््यिा सवकएको ्छ । गाउँपाललकाको केनरि जोडने 

िखुर स्डक प्रदेश सरकारको सहरोगिा सतरोन्नलत गरी वपर तथा ग्ाभेलको कार्य हनु गईरहेको ्छ ।हररररौर देचख 

तारासमिको िखुर स्डकको सतरोन्नती गरर वपर गनने कार्य भैरहेको ्छ ।रसुिेली र अग्यल जोडने स्डकिा पलु 

लनिा्यर गनने कार्य तथा शवहद िाग्यको सतरोन्नलत गनने कार्यलाई प्राथलिकता रदनपुनने देचखन्छ । ्छररएर रहेको िसतीिा 

सबै टोलहरुिा िोटरबाटो परुा्यउने कार्य ततकाल समभि नभए पलन गाउँपाललकाको केनरि देचख ि्डा कारा्यलर जोडने 

िोटरबाटो सतरोन्नलत गनु्यपनने देचखएको ्छ ।
क.२. रनुरौती तथा अिसर

अिसर

क. स्डक लनिा्यरिा संर र प्रदेश सरकारबाट सहरोग प्राप्त हदैु आईरहेको ्छ ।

ख. सबै ि्डा कारा्यलरहरुिा स्डकले ्छोएको ्छ ।

ग. अलधकाँश टोलहरुिा शाखाबाटो परुा्यईएको ्छ । 

र. गाउँपाललकाले स्डक लनिा्यरिा प्राथलिकता रदएको ्छ ।

रनुरौती

क. भरौगोललक विकटताले स्डक लनिा्यर खचर्यलो भएको ्छ।

ख. ्छररएर रहेका बसतीहरुिा स्डक परुा्यउन 
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ग. शाखाबाटोहरुिा बाहै् िवहना सिारी साधन गडुन सकने बनाउन

र. रसुिेली-अग्यल जोडने पलु र अनर सथानिा पक्ी पलु लनिा्यर गन्य श्ोत जटुाउन
क.३. सोर

      प्रिखु स्डकहरुलाई वपर गनने र शाखा स्डकहरुको सतरोन्नती गरी िखुर खोलाहरुिा पलु तथा झोलङु्े पलुको 

वरिसथा गनने ।

क.४. उद्ेशर

क. गाउँपाललका जोडने िखुर स्डक वपर गनने ।

ख. ि्डा कारा्यलर जोडने स्डकहरुलाई सतरोन्नलत गरी ग्ाभल गनने ।

ग. शाखा बाटोहरुलाई सतरोन्नलत गरी बाहै् िवहना सिारी साधन रलन सकने बनाउने ।

र. रसुिेली खोलाको लबलभन्न सथानिा पक्ी पलु लनिा्यर गनने ।

ङ. झोलङु्े पलु कार्यरििलाई लनरनतरता रदने ।
क.५. ररलनलत

क. प्रदेश सरकारको सहरोगिा िखुर स्डक वपरको कार्य गन्य पहल गनने।

ख. ि्डा कारा्यलर जोडने िोटरबाटोहरुलाई सतरोन्नलत गरी ग्ाभल गनने।

ग. शाखा बाटोहरुलाई प्रधान िनत्री रोजगार कार्यरिि िाफ्य त सोललङ् तथा ग्ाभल गरी बाहै् िवहना सिारर साधन 

रलने बनाउने ।

र. रसुिेली खोलाको लबलभन्न सथानिा पक्ी पलु लनिा्यर गन्य प्रदेश सरकार र संरीर सरकारसंग अनरुोध गनने ।

ङ. झोलङु्े पलु कार्यरििलाई कार्यनिरन गरी लबलभन्न सथानिा झोलङु्े पलु लनिा्यर गनने ।

क.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. २5

सूरक

स्डक तथा पलु उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

नराँ स्डक लनिा्यर वक.लि. 12.5 ६ ६ ६

स्डकको सतरोन्नलत वक.लि. 20 १० १० १०

झोलङु्े पलु लनिा्यर संखरा १० ३ ४ ४

पक्ी पलु लनिा्यर संखरा २ १ १ १

गाउँपाललका जोडने िलु स्डक 

कालोपत्र (ररजालरोक िाझखक्य  

अग्यल तारा स्डक)

वक.लि.

० २ ५ ५

अनर (शाखा) स्डक कालोपत्र वक.लि ० २ ५ ५
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ख. लसंराई
ख.१. पषृ्ठभिुी
गाउँपाललका क्ेत्रिा धान खेती उतपादन हनेु क्ेत्र कि भए पलन सथानीर जातका तरकारी तथा अनर कृव् उपजहरुको 
लालग लसंराईको आिशरकता रहेको ्छ । गाउँपाललकाले प्रतरेक आलथ्यक ब््यिा सश्यत अनदुान र सिालनकरर 
अनदुानबाट कृ्कहरुलाई लसंराई अनदुान रदने गरेको ्छ ।वरािसावरक कृव् उतपादनको लालग लसंराई पूिा्यधार 
लनिा्यर गरी उतपादन र उतपादकति िरृबि गन्य आिशरक देचखन्छ ।

ख.२. रनुरौती तथा अिसर
रनुरौती

क. भरौगोललक अिसथाको कारर लसंराई पूिा्यधारिा प्रराप्त लगानी जटुाउन ।

ख. लसंराई सवुिधा उपलबध गराई कृ्कहरुिा वरािसावरक कृव् उतपादनिा आक््यर बढाउन ।

अिसर

क. सथानीर उतपादनहरु प्रलत कृ्कहरुको बढदो आक््यर ।

ख. लसंराईको लालग नरद तथा पानीको िहुानको उपलबधता ।

ख.३. सोर
प्रराप्त लसंराई पूिा्यधार वरािसावरक कृव् उतपादन र रोजगारी िरृबि ।
ख.४. उद्ेशर

क. सथानीर कृव् उपजिा लसंराई सवुिधा उपलबध गराउन ।

ख. लसंराईको िाधरिबाट उतपादन र उतपादकति िरृबि गनु्य ।
ख.५. ररलनलत

क. साना लसंराईिा कृ्कहरुलाई अनदुान वितरर गनने ।

ख. वरािसावरक कृव् फि्यहरुिा लसंराईको लालग प्रराप्त अनदुानको वरािसथा गनने ।

ग. खानेपानी र लसंराई सवुिधालाई एवककृत गरी दिैुको आिशरकता पूरा गनने ।
 
ख.६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा

ताललका नं. २6

सूरक

स्डक तथा पलु उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

लसंराई सेिा (तरकारी तथा अनर 

खाद्यान्नको लालग)

हेकटर 2 2 5 10

साना लसंराई कुलो लनिा्यर/

पाईपबाट लसंराई

समपन्न हनेु 

आरोजना संखरा

5 2 5 10
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ग. भिन तथा शहरी विकास
ग.१. पषृ्ठभिुी
गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र रहेका सरकारी भिनहरु िधर हाल बनेका सिासथर ररौकी ि्डा कारा्यलर भिन तथा विद्यालर 
भिनहरु भकुमप प्रलतरोधी रहेका ्छन । गाउँपाललकाको प्रशासलनक भिन लनिा्यरलधन रहेको ्छ।लनजी आिाशका 
भिनहरुलाई भकुमप प्रलतरोधी बनाई सरुचक्त बसती लबकास गनु्यपनने आिशरकता रहेको ्छ।भिन लनिा्यर िापदण्ड 
तजु्यिा गरी कार्यनिरनिा लैजानपुनने देचखन्छ । ्छररएर रहेको िसतीलाई एवककृत बसतीको रुपिा विकास गरी समपरु्य 
सवुिधाहरुलाई बसतीिा केचनरित गन्य सके कि खर्यिा सबै सेिासवुिधा परुा्यउन सवकने पररचसथती शृ्जना हनेु लथरो । 
नकसा पास गरी रर लनिा्यरको कार्य थालनी रसै आलथ्यक ि््य देचख शरुुिात गननेपनने देचखन्छ ।

ग.२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. सथानीर सरकारलाई भिन लनिा्यर समबनधी िापदण्ड लनिा्यर गनने अलधकार प्राप्त हनु ु

ख. सथानीर तहिा परा्यप्त प्राविलधक जनशचक्त रहनु

ग. भिन लनिा्यर गन्य संर तथा प्रदेश सरकारबाट सहरोग प्राप्त हनु ु।

र. भिन लनिा्यर गदा्य िापदण्ड परुा्यउनपुनने वि्रिा जनरेतनाको विकास हदैु जान ु।
रनुरौलत

क. भिन लनिा्यर िापदण्ड बनाइ कार्यनिरन गन्य

ख. नकसा पास गरी रर बनाउने पद्धतीको शरुुिात गन्य ।

ग. असरुचक्त ररहरुलाई भकुमप प्रलतरोधी बनाउन ।

र. अवरिचसथत भिन लनिा्यर कार्यलाई वरिचसथत बनाउन ।

ङ. एवककृत िसती विकास गन्य
ग.३. सोर
     सरुचक्त भिन लनिा्यर तथा सरुचक्त र वरिचसथत िसती विकास
ग.४. उद्ेशर

क. सरकारी भिनहरुको लनिा्यर कार्य समपन्न गनने ।

ख. भिन लनिा्यर समिनधी िापदण्ड तरार गरी कार्यनिरन गनने ।

ग. नकसा पास नगरीआिाश तथा भिन लनिा्यर कार्य रोकने ।

र. एवककृत िसती र वरिचसथत िसती विकास रोजना तजु्यिा गनने ।
ग. ५. ररलनलत

क. प्रशासलनक भिन, ि्डा कारा्यलरहरु, विद्यालर भिन, असपताल, सिासथर ररौकी लगारत सरकारी भिनहरुको 
लनिा्यर कार्यलाई लतब्रता रदईने ्छ ।

ख. गाउँपाललका लभत्र स्डक तथा भिन लनिा्यर समबनधी िापदण्ड/ लनदने चशका बनाई कार्यनिरन गनने ।
ग. भिन तथा स्डक िापदण्ड अनसुार िातै्र लनिा्यर कार्य गनने कुरालाई क्डाईका साथ कार्यनिरन गनने ।
र. नकसा पास दसतरुलाई सिरानकुुल बनाई कार्यनिरन गनने ।
ङ. एवककृत िसती लबकासको रोजना तजु्यिा गनने ।
र. विपन्न पररिारहरुको लनजी आिास लनिा्यर कार्यलाई संर तथा प्रदेश सरकारको सहरोगिा लतब्रता रदने ।
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ग. ६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. २7

र. उजा्य
र.१. पषृ्ठभिुी
 गाउँपाललकािा ताराखोलाका लबलभन्न सथानिा जलविद्यतु उतपादन गन्य लनजी क्ेत्रको सवरिरता बढेको  

्छ । गाउँपाललकाका केही बसतीहरुिा नपगु भएको विद्यतु गत आलथ्यक ि््य देचख समपरु्य रुपिा विसतार भई उजरालो 
गाउँपाललकािा परररत भईसकेको ्छ ।सशत्य अनदुानको रुपिा बैकचलपक उजा्य कार्यरििबाट संरीर सरकारको 
अनदुान प्राप्त हनेु गरेको ्छ । गाउँपाललकाका साि्यजलनक सथानहरुिा सोलार बत्ती ज्डान गनने कार्यको थालनी भएको 
्छ । ताराखोला औधोलगक ग्ाि लनिा्यर भईसकेपल्छ विद्यतु खपतको दर बढने देचखन्छ । राव्रिर प्रशारर लाईन र 
सथानीर उतपादनको प्रशारर लाईनिा सािानजसरता लराउन जरुरी रहेको देचखन्छ ।

र.२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. विद्यतु उतपादनको प्रररु समबािना रहेकोले जलविद्यतुबाट गाउँपाललकाको आमदानी बवृद्ध गन्य सवकने ।

ख. बैकचलपक उजा्यको उतपादन गन्य सवकने ।

ग. संर र प्रदेस सरकारबाट बैकचलपक उजा्यको क्ेत्रिा लगानी गन्य सकने ।

सूरक

भिन तथा शहरी विकास उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

ि्डा कारा्यलर भिन लनिा्यर संखरा १ १ १ १

गाउँपाललकाको प्रशासलनक भिन 

लनिा्यर
कािको प्रलतशत ५ ५० ४५ ५०

कचमतिा १५ शैराको असपताल 

लनिा्यर
कािको प्रलतशत ० २० ६० २०

विद्यालर भिन लनिा्यर संखरा

सािदुावरक भिन लनिा्यर संखरा २७ १ १ १

बहउुद्ेशरीर सभाहल लनिा्यर कािको प्रलतशत ९०% १०% - -

जनता आिास कार्यरिि अनतग्यत 

विपन्न पररिारलाई रर लनिा्यर
रर संखरा २२ १४ १५ १५

नकसा पास गरी रर लनिा्यरको 

थालनी
आ.ि. ब््य 

भिन लनिा्यर िापदण्ड लागू लागू गनने ि््य
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र. उतपारदत जलविद्यतु विद्यतु प्रालधकररलाई विरिी गन्य सवकने ।
रनुरौलत

क. विद्यतु खपतलाई बढाउन ।

ख. विद्यतुको प्ररोगबाट आर आज्यनका कार्यरििहरु सञ्ालन गरी औधोलगक िातािरर तरार गन्य आिशरक 

पनने सीप, प ुजँी, प्रविधी, बजार र कचरा पदाथ्यहरुको वरिसथापन गन्य ।

ग. बैकचलपक उजा्यको प्ररोगलाई बढाउन ।
र. ३. सोर
      उजा्यको प्ररोगबाट उतपादन र उतपादकति बवृद्ध गनने र गरीवि लनिारर गनने ।
र. ४. उद्ेशर

क. जलविद्यतुउतपादनिा नीचज क्ेत्रलाई प्रोतसाहन गनने ।

ख. गाउँपाललकािा उजा्यको प्ररोग गरी औधोलगक िातािरर तरार गनने ।

ग. बैकचलपक उजा्यको प्ररोगलाई बढाउने ।
र.५. ररलनलत

क. रालअुिसथािा रहेका जलविद्यतु आरोजनाहरुलाई अलधकति क्ितािा उतपादन गनने िातािरर तरार गनने ।

ख. नीचज क्ेत्रलाई थप नराँ जलविद्यतु आरोजनाहरुिा लगानी गन्य प्रोतसाहन गनने ।

ग. औधोलगक ग्ाििा सथापना हनेु उद्योगहरुिा विद्यतु खपत बढाउने र उतपादन बदृ्धी गनने ।

र. बैकचलपक उजा्यको प्ररोगिा प्रोतसाहन गनने ।

र ६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. २8

ङ. सञ्ार
ङ.१. पषृ्ठभिुी
नेपाल टेललकिको िोबाईल टेललफोन सेिाले गाउँपाललकाको सबै क्ेत्रलाई सिेटेको ्छ । भरौगोललक विकटताले 
लराण्डलाईन विसतार हनु सकेको ्ैछन रद्यपी हाल टेललकिको 4G सेिा विसतारले िोबाईल िाफ्य त ईनटरनेट सवुिधा 
प्राप्त भएको पाईन्छ । ईनटरनेट सेिाको विसतार गरी सिासथर चशक्ा क्ेत्रिा सूरना र सञ्ार प्रविधीको प्ररोग बढाई 
सहज सरेतना बवृद्ध गन्य सवकने अिसथा रहेको ्छ । ्छररएर रहेको बसतीको कारर ईनटरनेट सेिालाई ततकाल 
विसतार गरी लनशलुक ईनटरनेट सेिा उपलबध गराउन सकने अिसथा नभए पलन आफनै स्ोत साधनबाट ईनटरनेट 
ज्डान गनने बानीको विकास भएको ्छ ।सूरना तथा सञ्ार सेिाको प्ररोग गरी गाउँपाललकाले रदने सेिािा सहजता 
लराउने कार्य अगाल्ड बढाउनपुनने देचखन्छ ।

सूरक

उजा्य उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०77।078 को 

उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

जलविद्यतु उतपादन वक.िा. ३०२१

बैकचलपक उजा्य (सरौर्य उजा्य) वक.िा.
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ङ. २. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. नेपाल टेललकिको विसतार भएको ्छ गाउँपाललका लभत्र सञ्ारको सवुिधा बढेको ्छ ।
ख. ईनटरनेट प्रलत जनताको रासो बढदो ्छ ।
ग. लनजी क्ेत्रको प्रलतसपधा्यले ईनटरनेट सवुिधा ससतो पन्य सकने समभािना रहेको ्छ ।
र. ईनटरनेट प्ररोग गननेको संखरा बढदै गएको ्छ ।

रनुरौलत
क. सेिा प्रिाहिा सूरना र संरारको प्ररोग गन्य ।
ख. सि्यसलुभ रुपिा ईनटरनेट सवुिधा विसतार गन्य । 
ग. सिासथर र चशक्ािा सूरना र प्रविधीको प्ररोग गन्य ।

ङ. ३. सोर
      सि्यसलुब सूरना र प्रविधी तथा रसको प्ररोगबाट लतब्र आलथ्यक बवृद्ध
४. उद्ेशर

क. सूरना र संरारको प्ररोगबाट रोजगारी शृ्जना गनने ।
ख. सूरना र संरारको प्ररोग गरी सेिा प्रिाह सरलीकरर गनने ।
ग. सबै गाउँ बसतीिा सि्यसलुब ईनटरनेट सेिा विसतार गनने ।
र. चशक्ा सिासथर लगारत सािाचजक क्ेत्रिा सूरना र सञ्ार प्रविधीको प्ररोग गनने ।

ङ.५. ररलनलत
क. सूरना र संरार क्ेत्रको जनशचक्त तरार गन्य ताललिको वरिसथा गनने ।
ख. कृव्, पशपुालन, चशक्ा, सिासथर जसता क्ेत्रहरुिा सूरना र संरारको प्ररोग गरी आर आज्यन बवृद्ध गनने तथा 

नराँ प्रविधी र सीप लभत्राउने ।
ग. सूरना र संरारको प्ररोग गरी उतपारदत बसतकुो बजारीकरर गनने ।
र. ईनटरनेट सेिाहरुको विसतार गनने 

ङ. ६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. २9

सूरक

संञ्ार उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 को 

उपलबधी

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

ईनटरनेटको पहुँर पगेुको जनसंखरा 795 1500 2000 3000

आर आज्यनिा ईनटरनेटको प्ररोग
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4.३.१. पिुा्यधार विकास वि्र क्ेत्रगत खर्य तथा आरोजना तथा कार्यरििको संचक्प्त वििरर
ताललका नं. 30

बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि/आरोजना
उद्ेशर तथा 

पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी 

(शरुु र सिालप्त)

लागत (रु. 

लाखिा)

आगािी तीन ि््यको उपलबधी 

सूरक

नराँ स्डक लनिा्यर 

आरोजनाहरु

रातारातको 

सवुिधा परुा्यउने

078।079 देचख 

080।081

स्डक नपगेुको गाउँिा स्डक 

सञ्ाल विसतार भएको हनेु

गाउँपाललका प्रिेश गनने 

िखुर स्डकहरु वपरगनने 

सतरोन्नलत गनने कार्यरिि

रातारातको 

सवुिधा परुा्यउने

078।079 देचख 

080।081
िखुर स्डक वपर भएको हनेु

झोलङु्ेपलु लनिा्यर 

समबनधी आरोजनाहरु

सहज आिागिन 

गनने

078।079 देचख 

080।081

ग्ािीर आिागिन सहज भएको 

हनेु 

पक्ी पलु लनिा्यर
सहज आिागिन 

गनने

078।079 देचख 

080।081

सिारी साधन आिागिन सहज 

हनेु

शाखा स्डकहरुको 

सतरोन्नलत

सहज आिागिन 

गनने

078।079 देचख 

080।081
५०

शाखा स्डकहरुको सतरोन्नती 

भई बाहै् िवहना सिारी साधन 

गडुन सकने हनु ु

लसंराई कुलो लनिा्यर 

(संर, प्रदेश र 

गाउँपाललका सिेतको 

सहरोगिा)

लसंराई सवुिधा 

परुा्यई उतपादन 

बवृद्ध गनने 

078।079 देचख 

080।081
६०

कृ्कहरुको कृव् उतपादन बदृ्ी 

हनेु 

साना लसंराई

लसंराई सवुिधा 

परुा्यई उतपादन 

बवृद्ध गनने 

078।079 देचख 

080।081
४०

कृ्कहरुको कृव् उतपादन बदृ्ी 

हनेु 

ि्डा कारा्यलर भिन 

लनिा्यर

सेिा प्रिाहिा 

सहजता लराउने

078।079 देचख 

080।081
३००

३ िटा ि्डा कारा्यलर भिन 

लनिा्यर भएको हनेु ।

गाउँपाललकाको 

प्रशासलनक भिन लनिा्यर

सेिा प्रिाहिा 

सहजता लराउने

078।079 देचख 

080।081
५५०

प्रशासलनक भिन लनिा्यर समपन्न 

भएको हनेु 

१५ शैराको असपताल 

लनिा्यर

सि्यसलुब सिासथर 

सवुिधा परुा्यउने

078।079 देचख 

080।081
४००

१५ शैराको असपताल लनिा्यर 

भएको हनेु ।

विद्यालर भिन लनिा्यर
शैचक्क पिुा्यधार 

लनिा्यर

078।079 देचख 

080।081
२००

भिन नभएका विद्यालरहरुिा 

नराँ विद्यालर भिन लनिा्यर 

भएको  

हनेु ।
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सािदुावरक भिन 

लनिा्यर कार्यरिि

सािदुारीक 

सरेतना िवृद्ध

078।079 देचख 

080।081
२०

सािदुावरक भिन लनिा्यर भएको 

हनेु

बहउुद्ेशरीर सभाहल 

लनिा्यर

सभा समिेलन 

कार्यलाई सहज 

तलुराउने

078।079 देचख 

080।081
२००

बहउुद्ेशरीर सभाहल लनिा्यर 

भएको हनेु ।

विपन्न पररिारलाई 

आिाश लनिा्यर 

कार्यरिि

लबपन्न पररिारलाई 

आिाशको 

वरिसथा

078।079 देचख 

080।081

१०० विपन्न पररिारको रर लनिा्यर 

भएको हनेु ।

भिन लनिा्यर िापदण्ड 

लागू

भकुमप प्रलतरोधी 

रर लनिा्यर

078।079 देचख 

080।081

५ भिन लनिा्यर िापदण्ड लागू 

भएको हनेु

लनजी क्ेत्रबाट 

जलविद्यतु उतपादन बवृद्ध

उजा्य उतपादन र 

वरापर

078।079 देचख 

080।081

लनजी क्ेत्रले 

लगानी गनने

लबद्यतु उतपादन बरृद् भएको 

हनेु ।

सरौर्य उजा्य प्रबध्यन 

कार्यरिि

निीकररीर 

बैकचलपक उजा्यको 

विकास

078।079 देचख 

080।081

५० बैकचलपक उजा्यको विकासबाट 

गाउँटोल सिदुारिा विद्यतु 

प्ररोग भएको हनेु ।

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 4 िा उललेख गररएको ्छ ।

4.४. िन, िातािरर तथा विपद् वरिसथापन
क. िन तथा भ-ुसंरक्र
क. १. पषृ्ठभिुी
 गाउँपाललकाको अलधकांश भभुाग बन क्ेत्रले ओगटेको ्छ, काठको रुपिा प्ररोग गन्य सवकने सललोको प्रररु 
उपलबधता रहेको पाईन्छ । जंगलिा ज्डीबवुट ररन क्ेत्र सिेत भएकोले गाउँपाललकाको जंगललाई बहकु्ेत्रिा प्ररोग 
गन्य सवकने समभािना रहेको ्छ । औधोलगक ग्ाििा काष्ठ प्रशोधन उद्योग, जल्डबवुट उद्योग सञ्ालन गन्य सवकने 
अिसथा रहेको ्छ । सािदुावरक बनको अिधाररा अनरुुप सिदुारको सिालितििा रहेको बनको उतपादनबाट लबरिी 
भएको लबरिीबाट गाउँपाललकाले सिेत आमदानी बढाउन सकने देचखन्छ । बन उपभोक्ता सिहुको आमदानीलाई 
सािदुारीक विकासिा लगाई अथकोपाज्यनको िाधरि बनाउन सवकने समभािना रहेको देचखन्छ ।

क. २. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. बन क्ेत्रले ओगटेको भभुाग रहन ु।
ख. सािदुावरक बन उपभोक्ता सिहुरुको सकृरता बढन ु।
ग. औधोलगक ग्ाििा काठ प्रशोधन उद्योग सञ्ालन गन्य सवकने समभािना रहन ु।
र. जल्डबवुट प्रशोधन उद्योग सञ्ालन गन्य सवकने अिसथा रहेको ।

रनुरौती
क. बैज्ालनक बन वरिसथापन गन्य
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ख. बन पैदािार प्रशोधनबाट प्रलतसपधशी बसत ुउतपादन गन्य ।
ग. बनको अलधकारको वि्रिा संर प्रदेश र सथानीर तहको भलुिका र चजमिेिारीको   असपष्टता ।

क. ३. सोर
      बैज्ालनक िन वरिसथापन गरी बन तथा जल्डबवुट संरक्र तथा प्रभािकारी रुपिा विपद् वरिसथापन गनने

क. ४. उद्ेशर
क. बैज्ालनक िन वरिसथापन गनु्य
ख. बन पैदािारबाट आर आज्यन र रोजगारी शृ्जना गनु्य ।
ग. जल्डबवुट अधररन गरी प्रशोधन र बजारीकरर गनु्य ।
र. प्रभािकारी रुपिा लबपद् वरिसथापन गनु्य ।

क. ५. ररलनलत
क. बैज्ालनक बन वरिसथापनको लनलित्त सहजीकरर गनने ।
ख. बन उपभोक्ता सलिलतको आरआज्यनलाई सािदुावरक लाभको लालग उपरोगिा लराउने ।
ग. ज्डीबटुी अधररनको लालग गाउँपाललकाबाट आिशरक रकि विलनरोजन गरी विज् सिहुबाट अधररन गराई 

जल्डबवुटको उपरोग गनने ।
र. बन पैदािारलाई कचरा पदाथ्यको रुपिा उपरोग गनने गरी औधोलगक ग्ाििा उद्योग सथापना गन्य लनजी 

क्ेत्रलाई प्रोतसावहत गनने ।
ङ. विपद् वरिसथापन को् खाता आिशरक रकि संकलन गनने ।
र. विपद वरिसथापन समबनधी आिशरक कानून तजु्यिा गरी ररनीलत तरार गनने ।
्छ. विपद वरिसथापनको लनलित्त आिशरक सािाग्ी, जनशचक्तको वरिसथा गनने ।

क. ६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. 31

सूरक

िन तथा भ-ुसंरक्र उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 को 

उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

सािदुावरक बनबाट काठको 

उतपादन
करूविक वफट

बैज्ालनक बन वरिसथसथापन हेकटर ३४८० (३० िटा) लनरनतर लनरनतर लनरनतर

बकृ्ारोपर हेकटर लनरनतर लनरनतर लनरनतर

िातािरर सरेतना कार्यरििबाट 

लाभाचनितको संखरा
जना ३० ४० ४०

जल्डबवुट खोज तथा अनसुनधान 

शरुु
शरुु गनने ि््य ० शरुु
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ख. जलाधार संरक्र
ख. १. पषृ्ठभिुी
गाउँपाललकाको विलभन्न सथानिा पालनका िहुान रहेकोले वरलनहरुको संरक्र गरी िातािररिा सकारातिक प्रभाि 
पानु्यपनने आिशरकता रहेको ्छ । ताराखोला गाँउँपाललकाको िखुर नरद रहेको र रसको उतपचत्त पलन रवह गाउँपाललका 
रहेकोले रसको िहुान संरक्र गनु्यपनने आिशरकता रहेको ्छ । साथै खोलाले पानने नकारातिक असरलाई नरूलनकरर 
गरी अलधकति लाभ ललन रसको सदपुरोग गनु्य जरुरी रहेको देचखन्छ ।

ख. २. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. पानीका प्रससत िहुानहरु रहन ु।
ख. ताराखोलाको पानीबाट प्रससत विद्यतु उतपादन गन्य सकने समभािना
ग. खोला वकनारिा जोचखिरकु्त बसतीहरु नहनु ु

ख. ३. सोर
      सरुचक्त जलाधार र परा्यिरर संरक्र
ख. ४. उद्ेशर

क. पानीको श्ोत पवहरान र संरक्र
ख. पवहरोको कारर बसतीलाई पनने जोचखिलाई नरूनीकरर गनने ।
ग. परा्यिरर संरक्र गनने ।
र. पोखरी लनिा्यर गरी पानीको संरक्र गनने ।

ख. ५. ररलनलत
क. प्रतरेक ि्डाहरुिा रहेका पानीका िहुानहरुको पवहरान गरी संरक्रको लालग कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
ख. गाउँपाललकाको लबलभन्न सथानहरुिा पवहरोको जोचखि अधररन गरी रोगथािको लालग कार्यरिि संरक्र  

गनने ।
ग. लबलभन्न ि्डाहरुिा पोखरी लनिा्यर कार्यलाई प्राथलिकता रदने ।
र. पानीको सही सदपुरोग गन्य विलभन्न कार्यरिि सञ्ालन गनने ।

काठिा आधाररत उद्योग सथापना संखरा २ १ १

बन उपभोक्ता सलिलत िाफ्य त 

आरआज्यन कार्यरिि संखरा
संखरा
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ख ६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. ३2

ग. जलिार ुपररित्यन
ग. १. पषृ्ठभिुी
 विश्ववरावप रुपिा भईरहेको जलिार ु पररित्यनबाट नेपाल र ताराखोला गाउँपाललका सिेत अ्ुछतो रहेको  
्ैछन । जलबारू पररित्यनबाट गाउँपाललकाका परमपरागत खेलतपातीिा नकारातिक असर देचखएको पाईन्छ । जलिार ु
पररित्यन विश्ववरापी सिसरा रहेकोले रसलाई नरूनीकरर र अनकुुलन कार्यरिि सञ्ालन गनु्यपनने देचखन्छ ।

ग. २. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क.  सथानीर, प्रदेश र संरीर सरकार जलिारू पररित्यन अनकुुलन कार्यरिि सञ्ालन गन्य प्रलतबद्ध देचखन्छन ्।
ख. अनर सथानको तलुनािा जलबार ुपररित्यनको असर गाउँपाललकािा कि देचखएको ्छ ।

रनुरौती
क. सथानीर रुपिा अनकुुलन कार्यरिि सञ्ालन गन्य आिशरक सीप प्रविधी र श्ोत जटुाउन
ख. सथानीर प्रजालतका कृव् उतपादनहरुलाई जलिार ुपररित्यनको असर नरूलनकरर गन्य ।

ग. ३. सोर
      जलिार ुपररित्यनको सिसरा नरूलनकरर गनने र अनकुुलन कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
ग. ४. उद्ेशर

क. जलिारू पररित्यनको असर नरूलनकरर गनने ।
ख. जलिार ुपररित्यन अनकुुलन कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
ग. सथानीर रैथाने बालीलाई पनने जलिार ुपररित्यनको असर नरूलनकरर गनने ।

ग. ५. ररलनलत
क. अनकुुलन कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
ख. जलिार ुपररित्यन लब्रिा सरेतना कार्यरिि सञ्ालन गनने ।
ग. जलिार ुपररित्यनबाट सथानीर बालीिा पनने असर नरूलनकररको लालग आिशरक प्रविधी र सीपको विकास 

गनने ।

सूरक

जलधार संरक्र उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

नरद लनरनत्रर वक.लि. ५ ३ ३ ४

जलाधार संरक्र समबनधी कार्यरिि संखरा

िलु संरक्र कार्यरिि संखरा संखरा
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ग ६.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. ३3

र. फोहरिैला वरिसथापन
र.१.वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा

ताललका नं. ३4

सूरक

जलिार ुपररित्यन उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।078 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

िातािरर िैत्री बजेट (Eco- Friendly 

Budget)

प्रलतशत

अनकुुलन कार्यरिि संखरा

सूरक

फोहरिैला वरिसथापन उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

प्रतरेक ि्डािा लराण्डवफल्ड साई्ड 

लनिा्यर
संखरा १ २

कुवहने फोहरलाई कमपोष्ट िल 

बनाउने प्रविधीको प्ररोग गनने 

कार्यरििको शरुुिात

साल

परु्य सरसपाईरकु्त गाउँपाललका 

रो्रा गन्य ि्डाहरुलाई पनु्य 

सरसफाई ि्डा रो्रा

ि्डा संखरा १ १ १ १

फोहोरिैला वरिसथापन समबनधिा 

टोल विकास संसथालाई ताललि 

कार्यरिि

ताललि 

संखरा

पनु प्ररोग गन्य लिलने फोहरको पनु 

प्ररोग प्रविधी ज्डान ि्डा संखरा
ि्डा संखरा
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ङ. जल उतपन्न प्रकोप लनरनत्रर र विपद् वरिसथापन
ङ. वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा

ताललका नं. ३5

4.४.१. वि्रगत क्ेत्रगत खर्य तथा कार्यरिि/आरोजनाहरुको संचक्प्त वििरर
अ. बन तथा भसंुरक्र

ताललका नं. ३6

सूरक

जलउतपन्न प्रकोप लनरनत्रर र विपदवरिसथापन उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र 

लक्र

एकाई

आ.ि. 

२०७7।०७8 

को उपलचबध

िधरिकाललन लक्र

२०७८।०७९ २०७९।०८० २०80।०८1

नरद लनरनत्रर वक.लि. ५ ३ ५ ५

पवहरो लनरनत्रर संखरा 7

पवहरोको जोचखिरकु्त जलिन 

पवहरान गरी बकृ्रोपर कार्यरिि
कार्यरिि संखरा 0 10 20 50

विपद् वरिसथापन को् खातािा 

रकि जमिा
रु लाख 10

विपद् वरिसथापन सािाग्ी खररद 

तथा वरिसथापन

विपद समबनधी नीलत तथा कानून 

तजु्यिा
लनिा्यर गनने आ.ि.

बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि/आरोजना उद्ेशर तथा पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी 

(शरुु र अचनति 

लिलत

लागत

(रु लाखिा)

आगिी तीन ि््यको उपलबधी 

सूरक

बैज्ालनक िन 

वरिसथापन

बन संरक्र र 

सिदुारलाई रोजगारी 

तथा आरआज्यन

078।079 

देचख 

080।081

-बनको बैज्ालनक वरिसथापन हनेु

-सिदुारसतरिा रोजगारी र 

आरआज्यन भएको हनेु

बकृ्रोपर -पवहरो लनरनत्रर

-िातािरर संरक्र

078।079 

देचख 

080।081

खाली पलत्य जगगािा उपरोगी 

बकृ्रोपर भएको हनेु
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कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 5 िा उललेख गररएको ्छ ।

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 5 िा उललेख गररएको ्छ ।

आ. जलाधार संरक्र
ताललका नं. ३7

िातािरर समबचनध 

सरेतना कार्यरिि

-िातािरर समबनधी 

सिदुारिा जागरुकता 

लराउने

078।079 

देचख 

080।081

३

िातािरर समबनधी सरेत 

नागररकको विकास भएको हनेु

जल्डबवुट खोज तथा 

अनसुनधान

आरआज्यन बवृद्ध 078।079 

देचख 

080।081

४

जल्डबवुट पवहरान भएको हनेु

जल्डबवुट प्रशोधन 

उद्योग सथापना

रोजगारी शृ्जना 078।079 

देचख 

080।081

५

नीचज क्ेत्रलाई प्रोतसाहन गरी 

जल्डबवुट प्रशोधन उद्योग सथापना 

भएको हनेु

काठिा आधाररत 

उद्योग सथापना

रोजगारी शृ्जना र 

गररिी लनिारर

078।079 

देचख 

080।081

लनजी क्ेत्रद्ारा औधोलगक ग्ाििा 

काठिा आधाररत उद्योगहरु 

सथापना भएको हनेु

िन उपभोक्ता 

सलिलत िाफ्य त 

आरआज्यन 

कार्यरिि प्रोतसाहन

रोजगारी शृ्जना र 

गरीिी लनिारर
078।079 

देचख 

080।081

बन उपभोक्ता सलिलतको आमदानी 

सिदुारिा उपरोग भएको हनेु ।

आर आज्यन बढेको हनेु 

बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि/आरोजना उद्ेशर तथा पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी 

(शरुु र अचनति 

लिलत

लागत (रु 

लाखिा)

आगिी तीन ि््यको 

उपलबधी सूरक

नरद कटान लनरनत्रर 

कार्यरिि

भ-ुसंरक्र प्रकोप 

लनरनत्रर

078।079 देचख 

080।081
१०

नरद कटान लनरनत्रर 

भएको हनेु

जलाधार संरक्र कार्यरिि 

(पोखरी लनिा्यर)

पानीको िहुान 

संरक्र परा्यिरर 

संरक्र

078।079 देचख 

080।081
१०

५ िटा पोखरी लनिा्यर 

भएको हनेु ।

िलु संरक्र कार्यरिि पानीको िहुान 

संरक्र परा्यिरर 

संरक्र

078।079 देचख 

080।081
५

िलुहरुको पवहरान र 

संरक्र भएको हने
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बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि/आरोजना उद्ेशर तथा पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी 

(शरुु र अचनति 

लिलत

लागत (रु 

लाखिा)

आगिी तीन ि््यको उपलबधी 

सूरक

लराण्डवफल्ड साईट 

लनिा्यर कार्यरिि

फोहरिैला 

वरिसथापन

078।079 

देचख 

080।081

८

सबै ि्डािा एक एक िटा 

लराण्डवफल्ड साईट लनिा्यर 

भएको हनेु

फोहरबाट िल 

बनाउने कार्यरिि

जैविक िल उतपादन 

र फोहरिैला 

वरिसथापन

078।079 

देचख 

080।081

८

फोहरबाट जैविक िल तरार 

भएको हनेु

परु्य सरसफाईरकु्त 

गाउँपाललका रो्रा

078।079 

देचख 

080।081

१०

परु्य सरसफाईरकु्त गाउँपाललका 

हनेु

फोहर वरिसथापनिा 

ताललि कार्यरिि

सरेतना र फोहरको 

सदपुरोग

078।079 

देचख 

080।081

१०

फोहर वरिसथापनिा नागररक 

सरेतनाको विकास भएको हनेु

नकुवहने फोहरको पनु 

प्ररोग प्रविधी प्ररोग 

गनने कार्यरिि

फोहरिैला 

वरिसथापन

078।079 

देचख 

080।081

१५

नकुवहने फोहरलाई पनु प्ररोग 

गररएको हनेु ।

इ. जलिार ुपररित्यन
ताललका नं. ३8

ई. फोहरिैला वरिसथापन
ताललका नं. ३9

बजेट 

शी््यक 

नं.

कार्यरिि/आरोजना उद्ेशर तथा पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी 

(शरुु र अचनति 

लिलत

लागत (रु 

लाखिा)

आगिी तीन ि््यको उपलबधी 

सूरक

जलिार ुअनकुुलन 

कार्यरिि

जलिार ुपररित्यनको 

असर नरूनीकरर

078।079 देचख 

080।081
८

जलिार ुपररित्यनको असर 

नरूनीकरर भएको हनेु

प्रदु् र लनरनत्रर 

कार्यरिि

िार ुप्रदु् र लनरनत्रर
078।079 देचख 

080।081
४

सिदुारसतरिा नसडने फोहर 

नष्ट गनने तररका पररित्यन 

भएको हनेु

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 5 िा उललेख गररएको ्छ ।

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 5 िा उललेख गररएको ्छ ।
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बजेट 
शी््यक 
नं.

कार्यरिि/आरोजना
उद्ेशर तथा 
पषु्ट्ाई

आरोजना अिधी 
(शरुु र अचनति 

लिलत
लागत (रु लाखिा)

आगिी तीन ि््यको 
उपलबधी सूरक

पवहरो लनरनत्रर 
कार्यरिि

भसंुरक्र 078।079 
देचख 

080।081
५

पवहरो लनरनत्रर भइ प्रकोप 
नरूनीकरर भएको हनेु

नरद लनरनत्रर ऐ ऐ 078।079 
देचख 

080।081

जलाधार संरक्रिा 
विलनरोजन गररएको

नरद कटान लनरनत्रर 
भएको हनेु

पवहरो जोचखिरकु्त 
जलिन पवहरान तथा 
कार्यरिि

जोचखि नरूलनकरर 078।079 
देचख 

080।081
६

पवहरोबाट हनु सकने क्लत 
नरलुनकरर भएको हनेु

विपद वरिसथापन 
को् खाता सञ्ालन

विपद जोचखि 
नरूनीकरर, 
उद्ार, राहत तथा 
पनुसथ्यपना

078।079 
देचख 

080।081

आिशरकता अनसुार को्िा रकि जमिा 
भएको हनेु

विपद समबनधी नीलत 
कानूनहरुको तजु्यिा

विपद वरिसथापनिा 
कानूनी आधार 
तरार

078।079 
देचख 

080।081
५

कानून तजु्यिा भएको हनेु 

उ. जल उतपन्न प्रकोप लनरनत्र र विपद् वरिसतापन
ताललका नं. 40

कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 5 िा उललेख गररएको ्छ ।

4.५. सशुासन तथा संसथागत विकास
१. पषृ्ठभिुी
 सथानीर तह सथापना भएको धेरै सिर नभएको कारर गाउँपाललकािा कानून, नीलत, तजु्यिा कै रररिा रहेको 
अिसथा ्छ । रद्यपी हालसमि विलभन्न ऐन, लनरिािली तथा लनदने चशका र कार्यविधीहरु तजु्यिा भई कार्यनिरनिा रहेको 
अिसथा ्छ । कि्यरारीहरुको पदपलुत्य भैसकेको अिसथा रहेको ्छ ।सबै ि्डा कारा्यलरहरुिा ईनटरनेटको वरिसथा 
गररएको ्छ भने सािाचजक सरुक्ा भत्ता र बरचक्तगत रटना दता्य समिनधी कार्य अनलाईन िाफ्य त गनने कार्यको शरुुिात 
भएको ्छ ।बेरुजलुाई कि गददै लैजाने र अनलाईन सेिा प्रिाह गनने कार्य रनुरौलतको रुपिा रहेको ्छ ।

२. रनुरौती तथा अिसर
अिसर

क. सथानीर तहिा जनप्रलतलनधीहरुको नेततृि रहेको ्छ ।
ख. संविधानद्ारा नै सथानीर तहलाई कानून बनाउने अलधकार रदएको ्छ ।
ग. जनताको सेिा प्रिाहिा सहजता लराउने िातािरर बनेको ्छ ।
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रनुरौती
क. बेरुजकुो िात्रा रटाउन ।
ख. सेिा प्रिाहिा सरलीकरर गन्य ।
ग. काननु कार्यनिरनिा सरेतना अलभबदृ्ी गन्य ।
र. बदललदो प्रविधीसंग जनप्रलतलनधी र कि्यरारीहरुलाई पररचरत गराउन । 

३. सोर
   सशक्त जनशचक्त, पारदशशी र सरल सेिा प्रिाह तथा सशुासनरकु्त ताराखोला ।
४. उद्ेशर

क. आधलुनक प्रविधीको प्ररोग गरी सेिा प्रिाह गनने ।
ख. जनप्रलतलनधी र कि्यरारीहरुलाई क्िता विकास गनने ।
ग. सिर सापेक् ऐन, काननुहरुको तजु्यिा गनने ।
र. करको दाररा बढाउने ।
ङ. बेरुजकुो अंक रटाउने ।

५. ररलनलत
क. कि्यरारी र जनप्रलतलनधीहरुलाई आधलुनक प्रिधीिा अद्यािधीक गराउने / ताललि प्रदान गनने ।
ख. सिर सापेक् सरल र पारदशशी कानूनहरुको तजु्यिा गरी कार्यनिरन गनने ।
ग. भकु्तानी प्रराली अनलाईन िाफ्य त गन्य आिशरक पनने प्रविधी र जनशचक्तको विकास गनने  ।
र. आनतररक आमदानी बढाउन समपत्ती कर, नकसा पास दसतरु, खानीहरु लाई करको दाररािा लराउने ।
ङ. बेरुजू आउन नरदन लनरि कानूनहरुको क्डाईका साथ पालना गनने गराउने ।

6. वि्र क्ेत्रगत सूरक र नलतजा
ताललका नं. 41

सूरक

िानि संसाधन तथा संसथागत क्िता विकास उपक्ेत्रसंग समबचनधत सिग् सूरक र 
लक्र

एकाई
आ.ि. 

२०७7।०७8 
को उपलबधी

िधरिकाललन लक्र

२०७8।०७9 २०80।०81 २०80।०८1

ताललि प्राप्त कि्यरारी संखरा एक लतहाइ एक लतहाइ एक लतहाइ

प्रविधी िैत्री जनप्रलतलनधी संखरा ७ १३ ३७

काननुहरुको तजु्यिा संखरा

कारा्यलरहरुिा आधलुनक प्रविधीको 
प्ररोग साल १ २ ३

आनतररक आमदानी रु ३१००००० ४०००००० ६०००००० ८००००००

कारा्यलरका सबै शाखािा 
कार्यसमपदान सूरक तरार गरी 
लागू गनने

सिर लनरि तथा 
िापदण्ड लनिा्यर

ि्डा कारा्यलरिा 
कार्यनिरन

गाउँपाललकािा 
कारा्यनिरबन

अनलाईन सेिा प्रिाह गन्य सकने 
ि्डा र गाउपाललका कारा्यलर`

कारा्यलर 
संखरा १ २ ३
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4.५.१ आरोजना तथा कार्यरििहरुको वििरर
ताललका नं. 42

बजेट 
शी््यक 
नं.

कार्यरिि/
आरोजना उद्ेशर तथा पषु्ट्ाई

आरोजना 
अिधी (शरुु र 

िालप्त)

लागत (रु 
लाखिा) आगािी तीन ि््यको उपलचवध सूरक

कि्यरारी तथा 
जनप्रलतलनधी 
ताललि

जनशचक्त विकास

078।079 

देचख 

080।081

१५

. 1 प्रविधी िैत्री जनप्रलतनधी हनेु

. 2 अनलाईन सेिा प्रिाह गन्य सक्ि 
कि्यरारी

काननुहरुको 
तजु्यिा

सेिा प्रिाहिा कानूनको 
प्ररोग र सहजीकरर

लनरनतर र 
आिशरकता 
अनसुार

. 1 कानूनहरु तजु्यिा भई कार्यनिरन 
भएको हनेु 

सेिा प्रिाहिा 
सूरना प्रविधीको 
प्ररोग समबनधी 
कार्यरिि

. 1 सेिा ग्ाही िैत्री सेिा 
प्रिाह

. 2 सेिा प्रिाहिा 
सरलीकरर

078।079 

देचख 

080।081

१४

. 1 सेिा प्रिाह अनलाईनबाट हनेु

. 2 ल्छटो ्छररतो सेिा प्रिाह हनेु

. 3 सेिाग्ाहीलाई सचजलो हनेु

. 4 पारदशशी कार्यसमपादन हनेु

कर तथा 
शलुकको 
दाररा बढाउने 
कार्यरिि

. 1 आनतररक आमदानी 
बढाई आतिलनभ्यर 
गाउँपाललका बनाउने

078।079 

देचख 

080।081

६

. 1 समपचत्तकर लाग ुहनेु

. 2 रर नकसा शलुक उठने

. 3 खलनजलाई करको दाररािा 
लराईने

. 4 आनतररक आमदानी ८० लाख 
पगुने

साि्यजलनक 
सनुिुाई

सशुासन कारि

पारदशशीता

078।079 

देचख 

080।081

६

. 1 साि्यजलनक सनुिुाई समपन्न 
भएको हनेु

प्रतरेक शाखा 
र ि्डािा कार्य 
समपादन सूरक 
तरार

िापनरोगर कार्य वििरर 
तरार गनने

078।079 

देचख 

080।081

८

. 1 कार्यसमपादन सूरक तरार हनेु

. 2 सेिा प्रिाह पारदचश्य हनु

. 3 कार्यसमपादन िापनका आधारिा 
प्रोतसाहन भत्ता हनेु

. 4 पारदशशी कार्य समपादन

सािाचजक 
पररक्र

सशुासन कारि 078।079 

देचख 

080।081

३

सािाचजक पररक्र भएको हनेु
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कार्यरििहरुको विसततृ वििरर अनसूुरी 6 िा उललेख गररएको ्छ ।

बेरुज ुफछ््यौट आलथ्यक लनरलितता 078।079 

देचख 

080।081

बेरुज ुफछ््यौट भएको हनेु

नागररक सनतवुष्ट 
सिनेक्र

सेिा प्रिाहिा सधुार 078।079 

देचख 

080।081

२

नागररक सनतवुष्ट सिनेक्र भएको हनेु
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रि. 

सं.

वि 

् 

र 

क्े 

त्र

वि्र उपक्ेत्र

आ.ि. २०७७।७८ को वि्र 

क्ेत्रगत वरर अनिुान 

(रु. हजारिा)

आ.ि. २०७८।०७९ को 

वि्र क्ेत्रगत वरर अनिुान 

(रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

वि्र क्ेत्रगत वरर अनिुान 

(रु. हजारिा)

कुल जमिा
रा 

लु

प ु

जी 

ग 

त

वि 

चत्त 

र 

वर 

ि 

सथा

कुल जमिा
रा 

लु

प ु

जी 

ग 

त

वि 

चत्त 

र 

वर 

ि 

सथा

कुल जमिा
रा 

लु

प ु

जी 

ग 

त

वि 

चत्त 

र 

वर 

ि 

सथा

1

आ
लथ
्यक
 व
िक

ास

कृव् र पशू 6150 6765 7442

2 पर्यटन 5700 6270 6897

3 उद्योग तथा िाचरजर 1700 1870 2075

4 सहकारी 200 220 242

5 विचत्तर 0 0 0

सश्यत तथा अनर 

आरोजनाहरु

जमिा 12950 14245 15688

7

सा
िा
चज
क
 व
िक

ास

चशक्ा 12930 14223 15645

8 सिासथर 7286 8014 8815

9 खानेपानी तथा सरसफाई 6225 6847 7531

10 संसकृलत संरक्र 400 440 484

11 लैंलगक सिानता तथा 

सािाचजक सिािेशीकरर
2250 2475 2722

सश्यत तथा अनर 

आरोजनाहरु

जमिा 28891 31779 34955

cg';"lr !
लत्रि्शीर बजेट अनिुान तथा प्रक्ेपरको वि्र क्ेत्रगत खर्य अनिुान (रु. हजारिा)
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12

पूि
ा्यध
ार
 व
िक

ास

स्डक तथा पलु 23008 25308 27838

13 लसंराई 300 330 363

14 भिन तथा शहरी विकास 9754 10729 11801

15 उजा्य 0 0 0

16 लर ुतथा साना जलविद्यतु 0 0 0

17 सञ्ार 0 0 0

सश्यत तथा अनर 

आरोजनाहरु

जमिा 33062 36367 40002

18

िन
, 
िा
ता
िर

र 
तथ

ा 
वि
पद

 व
रि

सथ
ाप
न

बन तथा भ-ुसंरक्र 400 440 484

19 जलाधार संरक्र 0 0 0

20 जलिारू पररित्यन 0 0 0

21 फोहोरिैला वरिसथापन 3100 3410 3751

22 जल उतपन्न प्रकोप 

लनरनत्रर तथा विपद् 

वरिसथापन

5050 5555 6110

सश्यत तथा अनर 

आरोजनाहरु

जमिा 8550 9405 10345
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24

सशु
ास
न 

तथ
ा 
संस

था
गत

 व
िक

ास

िानि संसाधन विकास 1300 1430 1573

25 संसथागत क्िता 
विकास

2900 3190 3509

26 राजसि परररालन 0 0 0

27 विचत्तर वरिसथापन 0 0 0

28 विचत्तर जोचखि 
नरूनीकरर

0 0 0

0 साि्यजलनक सनुिुाई 0 0 0

सािाचजक परीक्र 0 0 0

31 आनतररक र अचनति 
लेखापरीक्र

0 0 0

32 बेरुजू फछ््यौट 0 0 0

33 सेिा प्रिाहका िापदण्ड 
लनरधा्यरर

0 0 0

34 सेिा प्रिाहिा सूरना 
प्रविधी

0 0 0

35 नागररक सनतवुष्ट 
सिनेक्र

0 0 0

36 अनतलन्यकार सिनिर 0 0 0

प्रशासलनक खर्य 58000 63800 70180

जमिा 62200 68420 75262

सशत्य आरोजनाहरु 157260 172986 190284

सिपूरक तथा विशे् 
आरोजनाहरु

50151 55166 60682

जमिा 353064 388370 427207
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cg';"lr @
२.१ - आलथ्यक विकासक्ेत्र अनतग्यत लत्रि्शीर खर्यको अनिुान तथा प्रक्ेपर एिं कार्यरििको 

प्राथलिकीकरर र सांकेलतकरर
क. कृव्

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि.२०७८।०७९ को 

अनिुान

(रु. हजारिा)

आ.ि.२०७९।०८० को 

अनिुान

(रु. हजारिा)

आ.ि.२०80।०८1 को 

अनिुान

(रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
रि
ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी  

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

 कृ्क दता्य 

वरिसथापन 

कार्यरिि (वकसान 

सूचरकरर 

कार्यरिि)

३००    ३००    300    

2

 कृव् उपज संकलन 

तथा गोदाि रर 

लनिा्यर (कोल्ड 

सटोर लनिा्यर)

800    0    0    

3

 साना वरिसावरक 

कृव् उतपादन केनरि 

(पकेट) कार्यरिि

700    १२००    1200    

4
 एवककृत निनुा 

कृव् फि्य सथापना
0    1000    1000    

5

 राव्रिर फलफुल 

विकास कार्यरिि 

(फलफूल दशक 

विरुिा रोपन 

कार्यरिि)

५००    ३००    500    

6
 िरौसिी तरकारी 

लबउँ वितरर
0    ३००    300    

7
 कार्यरिि अनगुिन 

िलुराङ्कन लजेवष्टक
250    १००    150    
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8
 पश ुपंल्छ िा्छा 

औ्धी खररद
400    400    400    

9
 ि्डा सतररर पश ु

पंल्छ ताललि
0    १००    100    

10  सकुल प्रसार चशक्ा 0    ५०    50    

11

 वहउदे ि न्े बह ु

ब न्े राँस को लबउ 

वितरर

100    २००    200    

12

 बाख्ाको 

वरिसावरक कृव् 

उतपादन केनरि 

पकेट िा लागत 

सहभालगता

0    500    500    

13

ताराखोला जैविक 

कृव् बगैरा 

संरालन

१००० 0 0

14
जैविक वि्ादी 

वितरर
२०० 0 0

15
लिलनटेलर वितरर 

(५०% अनदुान)
३५० 0 0

16

थ्सेर िेलसन 

वितरर (५०% 

अनदुान)

३५० 0 0

17

वकिी बगैराको 

लालग वट-बार 

वरिसथापन(५०% 

अनदुान)

५०० 0 0

18

िाटो पररक्र 

चशविर संरालन 

तथा िाटो सधुारको 

लालग आिशरक 

सािाग्ी वितरर र 

प्रविधी हसतानतरर

३०० 0 0
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19

अलैरीको विरुिा 

खररद तथा 

वितरर(५०% 

अनदुान)

३०० 0 0

20

अनर कृव् तथा 

पशू समबनधी 

कार्यरिि

0 2325 2742

 (कृव् र पशू) जमिा
6150 6765    7442    

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि.२०७८।०७९ को 

अनिुान

(रु. हजारिा)

आ.ि.२०७९।०८० को 

अनिुान

(रु. हजारिा)

आ.ि.२०80।०८1 को 

अनिुान

(रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1 होिसटे अनदुान 0 500 500

2 संग्ालर लनिा्यर 1000 0 0

3 िचनदर संरक्र 0 500 0

4

गाईराट 

झरनािा िचनदर 

तथा रेललङ् 

लनिा्यर (पलु 

लनिा्यर) 

1000 0 0

5
लसउरे रत्नरेोक 

पदिाग्य लनिा्यर
100 0 0

6

कान्छछी देउराली 

िोतीिारे 

पदिाग्य लनिा्यर

200 0 0

7
िानो कालललेक 

पदिाग्य लनिा्यर
200 0 0

ख. पर्यटन
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8

ि्डा कारा्यलर 

देचख टुले ररौर 

पदिाग्य लनिा्यर

200 0 0

9
शवहद पाक्य  

लनिा्यर
0 1000 1000

10
शवहदहरुको 

साललक लनिा्यर
0 1000 1000

11
भाटा पदिाग्य 

लनिा्यर
200 0 0

12
रगाल्ड जलजला 

पदिाग्य लनिा्यर
100 0 0

13

सलसले 

लसद्धथान 

पदिाग्य लनिा्यर

200 0 0

14

कररिेला 

ग्ालिर पर्यटन 

निनुा िसती 

पूिा्यधार विकास

1500 500 500

15
लितेरी सतमभ 

चनिा्यर
1000 0 0

16
पर्यटन समबनधी 

अनर रोजनाहरु
2770 3897

जमिा 5700 6270 6897
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.

कार्यरिि आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

1
औधोलगक ग्ाि 

लनिा्यर
1200 1320 1470

2

उपाधरक् 

उद्यिचशलता  

तथा 

िजाररकरर 

अनदुान र 

परुसकार 

कार्यरिि

500 550 605

जमिा 1700 1870 2075

ग. उद्योग तथा िाचरजर

र. सहकारी

रि.

सं.

शी््यक 

नं.

कार्यरिि आ.ि. २०७8।०89 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०89।०८0 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

1

सहकारीको 

संसथागत 

क्िता विकास 

ताललि भ्रिर 

तथा जनशचक्त 

विकास 

(सहकारी 

वरिसथापन 

ताललि ६ 

रदने)

200 220 242

जमिा 200 220 242
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

सथानीर 

पाठ्यरिि 

लनिा्यर

400 500 500

2

वरिसथापन 

सलिलत, चशक्क 

अलभभािक संर 

र अलभभािकहरु 

विर 

अनतवरि्य रा,एिं 

बरबसथापकीर 

सधुार कार्यशाला

100 0 0

3

सािदुावरक  

विद्यालर संग 

गाउँपाललका 

(गाउँपाललका 

अलभभािक 

चशक्ा)कार्यरिि 

संरालन 

300 500 500

4 प्रलतभा पवहरान 200 120 200

5

गाउँपाललका 

अधरक् शैचक्क 

सधुार कार्यरिि 

500 500 500

6
सरन विद्यालर 

अनगुिन खर्य 
150 150 150

cg';"lr #
२.२ - सािाचजक विकास क्ेत्र अनतग्यत लत्रि्शीर खर्यको अनिुान तथा प्रक्ेपर एिं कार्यरििको 

प्राथलिकीकरर र सांकेलतकरर
क. चशक्ा
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7

चशक्ा समबनधी 

कार्यरिििा 

िैठक भत्ता, 

रातारात खर्य 

लगारत अनर 

खर्यहरु 

500 290 500

8 चशक्ा रदिस 0 75 75

9

गाउँपाललका 

सतररर शैचक्क 

करालेन्डर 

लनिा्यर

200 200 200

10

कक्ा ५ र  ८ 

को पररक्ा 

संरालन तथा 

वरिसथापन 

कार्यरिि 

170 150 150

11

प्र.अ. सरुना 

खर्य (प्रा.वि 

५०० लन.िा.

वि. ७०० 

िा.वि.१०००)

170 170 170

12

द्नद्ध वपल्डत 

गररब तथा 

जेहनदार ्छात्र 

िदृ्धी 

400 400 400

13

विद्यालरका 

प्र.अ. र 

लेखापाललाई 

ताललि  

(IEMIS ताललि)

100 0 0

14

गाउँपाललका 

सतरीर खेलकुद 

िैदान लनिा्यर

2000 6000 6000

15 खेलकुद प्रचशक्र 600 600 600

16

एकीकृत 

पाठररिि 

ताललि

100 0 0
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17

गाउँपाललका 

अधरक् शैचक्क 

सधुार (गररब 

तथा जेहेनदार 

विद्याथशीहरुलाई 

अलतररक्त कक्ा 

सञ्ालन) 

कार्यरिि

500

18

्छापािर 

कक्ाकोठा 

लनिा्यर

75

19

रर्डी प्रा. लब 

्छाना तथा 

कक्ाकोठा िि्यत

250

20

रबुा ि््य प्रा.लब 

पवहरो लनरनत्रर 

तथा रेरािार

300

21

लािाङ 

सािदुावरक भिन 

झराल ढोका 

तथा फलन्यरर 

लनिा्यर

300

22

शैचक्क पाश्वचरत्र 

तथा रोजना 

लनिा्यर

200

23

विद्यालरिा 

करार चशक्क 

पाररश्लिक 

अनदुान

4000

24

बाललबकास 

सहजकता्य 

लबद्यालर 

कि्यरारी तलि 

भत्ता

4240

25

रेल्डरो 

लब्रगत किीज 

कार्यररिि

75
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26

ताराखोला शवहद 

सितृी पत्रकाररता 

परुसकार

१००

27

एक ि्डािा 

एउटा कभ्ड्यहल 

लनिा्यर 

१०००

28

नरून आरस्ोत 

भएका 

प्रधानिनत्री 

रोजगार 

कार्यरिि संलगन 

रिुाहरुको लालग 

सािाचजक सरुक्ा 

वरिसथा

३००

29

अधरक् रोजगार 

कार्यरिि 

(प्रधानिनत्री 

रोजगार 

कार्यरििको 

लालग सािग्ी 

खररद)

१५००

30

निसजृना रिुा 

कलब भिन 

िि्यत

२००

31
बराहाखोला खेल 

िैदान लनिा्यर
५००

32

भगिती िाल 

विकास केनरि 

रेरािार

१००

33
बाल कलरार प्रा 

वि रेरािार
१००

34

चशक्ा 

समबनधी अनर 

कार्यरििहरु

4588 5700

जमिा 12930 14223 15645
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.

कार्यरिि आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

कुल रा 

लु

प ु ँ

जी 

गत

वि. 

वरा.

1

लराि सािाग्ी 

(एनालाइजर) 

खररद

1000 500 500

2 औ्धी खररद 200 300 300

3

सिासथर 

संसथाहरुको 

िालसक बैठक

0 100 100

4
लराि तथा 

नलस्यङ्क हजा्ड्य
100 100 100

5
ि.सिा.से 

ररराज्य खर्य
156 156 156

6 क्ररोग चशविर 0 50 50

7
िलथ्यङ्क सेनटर 

सतराेन्नती
1000 0 0

8

सिासथर 

संसथाहरुिा 

फलन्यरर, 

कमपरटुर 

खररद तथा 

भिन एिं 

उपकरर िि्यत

५०० 250 250

9

ि.सिा.से 

तथा सिासथर 

किशीहरुलाई 

झोला र ्छाता 

वितरर

0 200 200

10

िे सिा सि से 

१० ि न्े जीबन 

लबिा

३०० 300 300

ख. सिासथर
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11

ि.सिा.से 

िालसक बैठक 

खाजा भत्ता

330 330 330

12

सनुरौलो हजार 

रदनका लालग 

पोव्लो खाना 

300 200 300

13
सिासथर वििा 

कार्यरिि 
0 500 500

14

अिरभलूि 

सिासथर ररौकी 

वरिसथापन 

(रेरािार)

100 200 200

15

दोगा्डी 

सािदुावरक 

सिासथर इकाई 

फलन्यरर लनिा्यर 

तथा वप्रनटर 

खररद

200 0 0

16

ि््यको 

दईुपटक 

सिासथर जाँर

१०० 0 0

17

विपन्नको लालग 

सिासथर वििा 

वप्रलिरि

३५० 0 0

18

आधारभतू 

असपतालको 

लालग उपकरर 

खररद

१००० 0 0

19
उत्तर प्रसलुत 

ररभेट
५०

20

अग्यल 

सिासथरररौकी 

अनदुान

१५००
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21

आरोगर केनरि 

िाफ्य त पाललका 

क्ेत्रिा सथानीर 

जल्डिवुटको 

पवहरान तथा 

रोग चशविर 

सञ्ालन

२००

22

सिासथर 

समबनधी 

विलभन्न 

कार्यरििहरु

4828 5629

जमिा 7286 8014 8815

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

सरसफाई रकु्त 

गाउँपाललका 

रो्राको लालग 

आिशरक 

कार्यरिि 

संरालन

0 500 500

2

भसुकात 

साि्यजालनक 

सरौरालर 

लनिा्यर

0 300 0

3

िाझखक्य  

साि्यजालनक 

सरौरालर 

लनिा्यर

0 300 0

ग. खानेपानी तथा सरसफाई
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4

खोलाखक्य  

प्रलतक्ालर 

तथा शरौरालर 

लनिा्यर

0 400 0

5

खापटे ्डा्डा 

खाने पानी 

िि्यत

१००

6
िास्डी खानेपानी 

िहुान संरक्र
५०

7
गवहरा खानेपानी 

िहुान लनिा्यर
७५

8

लसनिुा जलजला 

खानेपानी िहुान 

िि्यत

१२५ 0 0

9

कुनेको कुिा 

खानेपानी िलु 

संरक्र

७५ 0 0

10

संरको विशे् 

अनदुानको 

खानेपानी 

आरोजना

5800 0 0

11

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

समबनधी रोजना

5347 7031

जमिा 6225 6847 7531
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र. लैवङ्क सिानता तथा सािाचजक सिािेशीकरर

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1
अनतरा्यवष्टर 

नारी रदिश

२५० २५० २५०

2

िवहला 

सशचक्तकरर 

कार्यरिि

४५० ४५० ४५०

3

जरेष्ठ नागररक 

समिान 

कार्यरिि

२५० २५० २५०

4
दललत 

सशचक्तकरर

३०० ३०० ३००

5
जनजालत 

सशचक्तकरर

३०० ३०० ३००

6

अपाङ्ता 

समबनधी 

कार्यरिि

३०० ३०० ३००

7

बालिैत्री 

सथानीर 

साशन प्रिद्ध्यन 

कार्यरिि

२०० २०० २००

8
सवहद सप्ताह 

कार्यरिि

२०० २०० २००

9

लैवङ्क सिानता 

तथा सािाचजक 

सिािेशीकरर 

समबनधी 

कार्यरिि

225 472

जमिा 2250 2475 2722
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1
िेहेले चशिालर 

िचनदर िि्यत
१००

2
काललका कोट 

िचनदर िि्यत
१००

3
लसङ्ुजी िचनदर 

लनिा्यरं
२००

4

संसकृलत प्रिद्ध्यन 

समबनधी 

कार्यरिि

440

484

जमिा 400 440 484

ङ. संसकृलत प्रिद्ध्यन
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

तारागाउँ 

कररिेला सीप 

स्डक 

8000 8000 8000

2

रगा्डी लसउरे 

िलुाबारी 

प्रजातनत्र िा.वि 

स्डक

400 0 0

3

भातखाने ्डाँ्डा 

देचख १ नं. 

ि्डा कारा्यलर 

स्डक सतरोन्नती

14166 2000 2000

4

रसुिेली भात 

खाने ्डाँ्डा 

सभाहल 

िोटरबाटो 

सतरोन्नती

11166 2000 2000

5

्डोपटा देचख 

बराह खोला 

िोटरबाटो

2000 0 0

6

दोभान लसखु्य 

िोटरिाटो 

िि्यत

300 0 0

7

दरदसेर 

गोरेटोिाटो 

िि्यत

100 0 0

cg';"lr $
२.१ - पूिा्यधार विकास क्ेत्र अनतग्यत लत्रि्शीर खर्यको अनिुान तथा प्रक्ेपर एिं कार्यरििको 

प्राथलिकीकरर र सांकेलतकरर
क. स्डक तथा पलु



76  ताराखोला गाउँपाललका

मध्यमकालीन खर्च संररना -(आर््चक वर्च २०७8/079-२०80/०८1)

8

गाउँ पोखरा 

िोटरिाटो 

सोलीङ

300 0 0

9
कारिाखोर 

गोरेटो िाटो 
60 0 0

10

काउलेखोला 

लगनिुा गोरेटो 

िाटो

150 0 0

11

वकमरो देउराली 

तीनरलेु 

िोटरबाटो 

(मरागदीको 

िंगला गा पा 

सँग साझेदारी)

500 0 0

12

लसखु्य िसुङु 

िोटरबाटो 

(बेनी न पा 

सँग साझेदारी)

500 0 0

13

रसुिेली 

देउराली 

िोटरबाटो 

सतरोन्नती 

1200 0 0

14

गोका्यखोला 

गलेना 

िोटरिाटो 

लनिा्यर

150 0 0

15
लसरप्ुछने पलु 

लनिा्यर
50 0 0

16
िनखुोला लभर 

रेललङ
300 0 0

17

कलने गाइराट 

झना्य िोटरबाटो 

लनिा्यर

400 0 0
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18

गाउँपाललका 

सतरीर स्डक 

िि्यत

2000 0 0

19

अस्यल टोसकाटे 

िोटरबाटो 

लनिा्यर

100 0 0

20

ठूलोराटी 

अस्यल िेहेले 

िोटरबाटो 

लनिा्यर

400 0 0

21
कुिारमुटी सरने 

सवहदिाग्य
300 0 0

22

ठूलोररौर खरी 

िोटरबाटो 

िि्यत

300 0 0

23

बाँजोबोट सलला 

परल्डाँ्डाँ 

िोटरबाटो 

लनिा्यर

300 0 0

24
लबसरौना नेपाने 

गोरेटो बाटो
200 0 0

25

जगेुपानी ररल्ड 

प्रा वि गोरेटो 

बाटो

200 0 0

26
ब्रोदरे लगनिुा 

गोरेटो बाटो
200 0 0

27

्ेछल्डरखोला 

िोटरबाटो 

िि्यत

400 0 0

28
किङ्ीराट पक्ी 

पूल लनिा्यर
350 0 0

29

लानिुा िदि 

्डाँ्डा िोटरबाटो 

िि्यत

200 0 0
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30

सीप दगदगे 

िोटरबाटो 

सतरोन्नती

300 0 0

31

सानो वहले 

पातल कटेरी 

िोटर बाटो 

िि्यत

300 0 0

32

ताकसेखोला 

औलादी गोरेटो 

बाटो िि्यत

300 0 0

33

िच्छर लभरकुना 

गोरेटो बाटो 

िि्यत

200 0 0

34

्ेछजी धसिर 

अका्यथिु 

िोटरबोटो 

िि्यत 

300 0 0

35

धारापानी पधेँरा 

खोला ्डा्डाखक्य  

िोटरबाटो 

िि्यत

७०० 0 0

36
सरनेराट पूल 

लनिा्यर
३०० 0 0

37
बलुत्यराट 

कलभट्य
१२४८ 0 0

38 स्डक लनिा्यर 0 13308 15838

जमिा 23008 25308 27838
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

1 नं. ि्डा 

कारा्यलर भिन 

लनिा्यर

0 5000 5000

2

5 नं. ि्डा 

कारा्यलर भिन 

लनिा्यर

0 500 500

3
प्रशासकीर 

भिन लनिा्यर
2064 0 0

4

3 नं ि्डा 

कारा्यलर भिन 

लनिा्यर

0 4000 4000

5

जन जागरर 

िवहला भिन 

पलाष्टर/टारल 

्छपाउने 

0 400 400

6
अग्यल िा वि 

भरा्यङ लनिा्यर
150

7
हलपखुोला खोप 

केनरि शरौरालर
150

8

वहल िवहला 

भिन फलन्यरर 

खररद

40

9

कारिाखोर  

सािदुारीक 

भिन रङरोगन 

र फनशीरर

150

ख. भिन तथा सहरी विकास
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10
लसङ्ुजी भिन 

फनशीरर
100

11

िराहाँखोला 

भिन फनशीरर 

तथा रङरोगन

200

12
दललत भिन 

लनिा्यर
150

13

वहल गाउँ  िैन 

पकाउने सिदाह 

राट लनिा्यर

150

14

साविक ८ 

िवहला सिूहको 

भिन लनिा्यर 

(२ नं ि्डा)

३००

15

भातखाने ्डाँ्डा 

बालविकास 

केनरि भिन 

लनिा्यर

500

16

जलुफे 

सािदुावरक 

िवहला भिन 

लनिा्यर

३५०

17
4 ि्डा कारा्यल 

फलन्यरर लनिा्यर
१५०

18

काफल ्डाँ्डा 

प्रलतक्ालर 

तथा शरौरालर 

लनिा्यर

४००

19

असिखेु 

सािदुावरक 

भिन शरौरालर 

तथा फलन्यरर

३००
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20

संरको विशे् 

अनदुानको 

आरोजना 

अनतग्यत अग्यल 

सिासथर ररौकी 

लनिा्यर

4600 0 0

21
अनर भिन 

लनिा्यर
0 829 1901

जमिा 9754 10729 11801

ग. लसराई

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७8।०७9 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७9।०80 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1
्डोिता लसराइ 

पोखरी लनिा्यर

100 0 0

2

वहल गाउँ 

लसराइ पोखरी 

लनिा्यर

200 0 0

3
चसराइ समबनधी 

कार्यरिि

0 330 363

जमिा 300 330 363
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७७।०७८ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

र. संरार

र. उजा्य

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७७।०७८ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

ङ.  लर ुतथा साना जलविद्यतु

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७७।०७८ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

जल्डबटुी 
उतपादनका 

लालग नस्यरी 
संरालन तथा 
अनर लबरुिा 
रोपर कार्यरिि 

३०० 0 0

2
िच्छर पोखरी 
िि्यत

१०० 0 0

3

िकृ्राेपन तथा 

पाेखरी लनिा्यर 

कार्यरिि

0 440 484

जमिा 400 440 484

cg';"lr %
3.१ – िन तथा िातािरर अनतग्यत लत्रि्शीर खर्यको अनिुान तथा प्रक्ेपर एिं कार्यरििको 

प्राथलिकीकरर र सांकेलतकरर
क.  िन तथा भ-ूसंरक्र

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

पसुाप ुराट 

पक् की सार ु

गराविन जाली

0 200 0

ख. जल उतपन्न प्रकोप लनरनत्रर विपद् वरिसथापन



84  ताराखोला गाउँपाललका

मध्यमकालीन खर्च संररना -(आर््चक वर्च २०७8/079-२०80/०८1)

2

िातािरर 

संरक्र 

िकृ्ारोपर तथा 

िारोइचनजलनरररङ 

१०० 400 600

3

रसुिेली तललो 

िजार नदी 

लनरनत्रर

४५०

4 कुहुँ गराविन २००

5
कलिरे ्डाँ्डा 

गराविन
१००

6
िढुाकाटने 

गराविन 
१००

7

रट्ाङबाट हनु 

सकने िानिीर 

क्लतलाई 

नरूलनकरर 

गन्य लाइटेलनङ 

एररसटरको 

ज्डान

५०० 500 500

8
धपलराङ पलु 

गराविन
२००

9
िङुती राट 

गराविन
२००

10 ्ेछजीराट गराविन २००

11

विपद 

वरिसथापन को् 

खर्य

१००० 1500 2000

12

प्रकोपबाट 

विसथावपत नीचज 

आिास लनिा्यर

२००० 2000 2000

13 अनर आरोजना 955 1010.1

जमिा 5050 5555 6110.1
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

हरेक टोल 

िसतीिा जमिा 

हनेु फोहोर 

िैलालाई 

वरिसथापन

१०० 0

2
तलेुररौर कुिा 

िि्यत भसुकात
५०

3
कुिा िि्यत 

लसरिबोट
५०

4

सरसफाइरकु्त 

गाउँपाललका 

रो्रा 

५००

5
लसखु्य ढल 

लनकास
१२५

6
गवहरा िासिर 

ढल लनकास
३००

7
परुाँ लञ्ु ढल 

लनकास
३००

8
िाभो ढल 

लनकास
१२५

9

थािी िाल 

विकास खोलसी 

गराविन तथा 

ढल लनकास

१५०

10
लगनिुा ढल 

लनकास
२००

ग. फोहोर िैला वरिसथापन
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11

कारिाखोर 

आधारभतु 

विद्यालर भिन 

ढल लनकास

२००

12

 सिासथर 

ररौवक धसिर 

ढल लनकास

२००

13
लबसरौना ढल 

लनकास
३००

14
तारा गाउँ ढल 

लनकास
३००

15
पललि ढल 

लनकास
२००

16

ढल लनकास 

सिबनधी 

विलभन्न 

आरोजनाहरु

3410 3751

जमिा 3100 3410 3751
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रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

कि्यरारी 

अधररन तथा 

ताललि खर्य

1000 430 573

2

नरारीक 

सलिलतको 

कार्यसञ्ालनको 

लालग 

िेललिलाप 

ताललि 

वरिसथापन

३०० 1000 1000

जमिा 1300 1430 1573

cg';"lr ^
सशुासन तथा संसथागत विकास अनतग्यत लत्रि्शीर खर्यको अनिुान तथा प्रक्ेपर एिं कार्यरििको 

प्राथलिकीकरर र सांकेलतकरर
क. िानि संशाधन विकास

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1
सफटिेरर 

ज्डान
0 1000 1000

2
िोटर साईकल 

खररद 
0 600 1000

3
ईचञ्लनरररङ् 

सािाग्ी खररद
0 500 500

ख. संसथागत क्िता विकास
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4

गाउँपाललका/

ि्डा 

कारा्यलरिा 

नागरीक 

ल्डचजटल 

ब्डापत्रको 

वरिसथापन

250 0 109

5
साि्यजनीक 

सनुिुाइ 
३०० 300

6

प्रतरेक 

ररौिासीकिा 

कमतीिा एक 

रदन ि्डा 

कारा्यलरिाट 

सािाचजक 

सरुक्ा भत्ता 

वितरर

१०० 100 100

7

रोजना 

समझरौता तथा 

फरफारकको 

लालग 

आिशरक 

मरानअुल 

१०० 0 100

8

टोल विकास 

सलिलतलाइ 

खाजा र सञ्ार 

सवुिधा

२५० 190 200

9

ि्डा सतरीर 

िेल लिलाप 

सलिलतको 

गठन

२००

10 फलन्यरर खररद १००० 500 500

11

२ नं. ि्डा 

कारा्यलर 

वरिसथापन

200

12
रेल्डरो सञ्ालन 

र वरिसथापन
200
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13

ताराखोला 

अनलाइन 

संसथाको 

लालग फलन्यरर 

अनदुान

300

जमिा 2900 3190 3509

रि.

सं.

शी््यक 

नं.
कार्यरिि

आ.ि. २०७८।०७९ को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०७९।०८० को 

अनिुान (रु. हजारिा)

आ.ि. २०80।०८1 को 

अनिुान (रु. हजारिा)

प्रा
थल
िक

ता
 रि

ि

रद
गो
 व
िक

ास
 ल

क्र

ल
ैंलग
क
 सं

के
त

कुल
रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.
कुल

रा 

लु

प ु ँ

जी 

ग 

त

वि. 

वरा.

1

पदालधकारर 

पाररश्लिक 

तथा सेिा 

सवुिधा

8000 8800 9680

2
कि्यरारर 

पाररश्लिक
23000 25300 27830

3 पो्ाक 700 770 847

4
औ्लध 

उपरार खर्य
500 550 605

5 सथालनर भत्ता 600      660 726

6 िहंलग भत्ता 1000 1100 1210

8 वफल्ड भत्ता 500 550 605

9 अनर भत्ता 1500 1650 1815

10
वििा तथा 

नविकरर
500 550 605

11
कारा्यलर 

इनधन
1400 1540 1694

ग. प्रशासलनक खर्य
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12
पालन तथा 

विजलुल
400 440 484

13

संरार/

इनटरनेट 

खर्य

700 770 847

14

िेलसनरर 

तथा औजार 

िि्यत/

समभार खर्य

1500 1650 1815

15

िसलनद 

तथा 

कारा्यलर 

सािालग् खर्य

3000 3300 3630 

16
इनधन अनर 

प्ररोजन
200 220 242

17

पत्रपलत्रका 

्छपाइ 

तथा सरुना 

प्रकासन

1500 1650 1815

18
अनर 

सेिासलुक
1000 1100 1210

19
अनगुिन/

िलुरांकन
1000 1100 1210

20 ररभा्डा 300 330 333

21 भ्रिर खर्य 2000 2200 2420

22
सािाचजक 

सरुक्ा
500 550 605

23 विविध खर्य 3000 3300 3630 

24

सिारर साधन 

िेलसनरर 

औजार भा्डा

1000 1100 1210
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25
भैपरर आउने 

खर्य
1000 1100 1210

26

कि्यरारर 

तथा 

पदालधकारर 

कलरारकारर 

को्

1200 1320 1452

27 सेिा परािश्य २००० 2200 2420

जमिा 58000 63800 70180


