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Website: https://naugadmun.gov.np 
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मन्तव्य 

राज्य पचन: संरचना पिात् दोस्रो काययकािका िालग भएको स्थानीय तहको लनवायचन लनष्पक्ष, स्वतन्र, शालन्तपूणय, 

स्वच्छ र भयरलहत वातावरणमा सम्पन्न भएको यस सचखद घडीमा यस नौगाड गाईँपालिकाका लनवतयमान 

जनप्रलतलनलधहरु, लनवायचन ऄलधकृतको कायायिय, राष्ट्रसेवक कमयचारी, सचरक्षा लनकाय तथा लनवायचन प्रक्रक्रयामा 

संिग्न राजनीलतक दि, संघससं्था र अम नौगाडबासी अमा बचबा, दाजचभाआ तथा क्रददीबलहनीहरु प्रलत नौगाड 

गाईँपालिका तथा मेरो तर्य बाट हार्ददक अभार व्यक्त गदयछच  ।  

साथै लवश्वभर प्राणघातक महामारीका रुपमा रै्लिएको कोरोना भाआरस (COVID-19) को ऄसर सामान्य हदँ ैगएको 

यस पररलस्थलतमा ऄहोरार खरटएर महामारी रोकथाम तथा लनयन्रणमा महत्वपूणय भूलमका खेल्नचहने स्वास््यकमी, 

सचरक्षाकमी, लनवतयमान जनप्रलतलनलध, राष्ट्रसेवक कमयचारी िगायत सम्पूणय नौगाडवासी अमाबचबा, दाजचभाआ तथा 

क्रददीबलहनीहरुमा हार्ददक धन्यवाद ज्ञापन गद ैअगामी क्रदनहरुमा पलन लनरन्तर साथ र सहयोगको ऄपेक्षा गदयछच  ।  

मचिचकको शासन प्रणािी र समाजको ऄ्रगगामी ूपपान्तरणका िालग भएका तलतहालसक सश्त्र  जनयच्ध  संघषय, 

जनअन्दोिन तथा मदशे अन्दोिन िगायतका लवलभन्न संघषय तथा अन्दोिनका क्रममा अफ्नो ऄमूल्य जीवन ईत्सगय 

गनचयहने सम्पूणय ज्ञात ऄज्ञात ऄमर शहीदहूप प्रलत भावपूणय श्रदान्जिी ऄपयण गदयछच  साथै लवलभन्न अन्दोिनका क्रममा 

घाआते तथा बेपत्ता नागररकहूप प्रलत ईच्च सम्मान प्रकट गद ैसम्पूणय दशेभक्त नागररकिे राष्ट्र लनमायणमा पचर् याएको  

कमबयोगदानिाइ अदरपूवयक स्मरण गनय चाहन्छच  । 

यस गाईँपालिकाको एघारौ गाईँसभाद्वारा तय गररएको नीलत तथा काययक्रम लनमायणमा सहयोग पचर् याईनच हन े

सम्पूणय गाईँपालिका तथा वडाका जनप्रलतलनधीहरु, प्रमचख प्रशासकीय ऄलधकृत, राजनैलतक दिका प्रलतलनलधहरु, 

नागररक समाजका ऄगचवाहूप, लवषयगत शाखा प्रमचखहूप, राष्ट्रसेवक कमयचारीहूप, सम्रग नौगाडवासी अम 

नागररकहूप, नागररक समाजका ऄलभयन्ताहूप, लशक्षक बचल्ध जीवी, संघसंस्थाका प्रलतलनलधहूप, समाज ूपपान्तरणमा 

ऄहम् भूलमका लनवायह गनचयहने सम्पूणय व्यलक्तत्वहूपमा हार्ददक अभार प्रकट गदयछच  ।  

दाचचयिा लजल्िाको ईत्तरपवूी भागमा ऄवलस्थत एवम् भौगोलिक ूपपमा ८१0
 ४३’३२.८०” दलेख  ८१0

 ४४’५९.१६” 

ईत्तरी ऄक्षांश र २९0
 ४३’ १५.००.” दलेख २९0

 ५२’३१.००” पूवी दशेान्तरमा रै्लिएको १८०.२७ वगय क्रकिोलमटर 

क्षेरर्ि, २,७१६ घर धचरी, १८,०९७ जनसंख्या (नौगाड गाईँपालिकाको स्थिगत सवेक्षण २०७८ ऄनचसार) र ६ 

वटा वडामा लवभाजन भएको नौगाड गाईँपालिकाको भाग्य र भलवष्यको रै्सिा गने चरणका साक्षी हामी 

जनप्रलतलनलध सामच थचप्रै ऄवसरका साथै चचनौतीहूप पलन लवद्यमान रहकेा छन् । लवलभन्न चचनौतीका बाबजचत 

नेपािको संलवधान, ऄन्तरायलष्ट्रय प्रलतब्ध ता, क्रदगो लवकास िक्ष, नेपाि सरकारको नीलत तथा काययक्रम, सचदरूपलिम 

प्रदशे सरकारको नीलत तथा काययक्रम, हाि सम्म प्राप्त ईपिलधध तथा ऄनचभव, श्रोत साधनको ईपिधधता, नौगाड 

गाईँपालिकाको अवश्यकता एवं नौगाडबासीको माग र चाहनािाइ मध्यनजर गद ै लवगतमा हालसि गरेका 

ईपिधधीहरुिाइ संस्थागत गदै नौगाड गाईँपालिकाको लवकास र समृल्ध को यारािाइ तय गने गरी अर्थथक वषय 

२०७९।०८० को नीलत तथा काययक्रम तयार पारी नीलत ऄनचरुपको िक्ष्य  हालसि गनय “गररब लवपन्न लपछलडएका 

समचदायको ईत्थानमा हाम्रो तक्यब्ध ता¸ सचशासन पारदर्थशता जवार्दहेीता सलहतको समचन्नत पालिका लनमायण गने 

हाम्रो प्रलतब्ध ता” भन्ने मूि धेयिाइ अत्मसात गद ैअवश्यक नीलत लनमायण गरी नौगाड  गाईँपालिकाको सम्रग 

पक्षको क्रदगो लवकासका िालग योजना तजचयमाका सम्पूणय चरणहरु पार गद ैअर्थथक¸ सामालजक¸ पूवायधार¸ सचशासन 

तथा संस्थागत लवकास र  वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन िगायतका क्षेरहरुिाइ  ध्यानमा राखी स्थानीय 

सावयजलनक पचँजीको बृल्ध  गद ैनौगाडको सम्रग लवकासमा क्रदगोपना ल्याईन यस नीलत¸ काययक्रम  तथा   बजेटको 

सर्ि तथा द्रचत काययन्वयनका िालग समस्त नौगाडबासी क्रदक्रदबलहनी¸ दाजचभाइ¸ जनप्रलतनीलध¸ नागररक समाजका 

ऄगचवा¸ राजनैलतक  दि एवं सम्पूणय  राष्ट्रसेवक कमयचारी वगय िगायत सबैमा हार्ददक ऄनचरोध गदयछच  । 

 

दरजीत ससह धाभी 
अध्मऺ 

नौगाड गाउॉऩासरका 

सभसत् २०७९।०४।१ गते 
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सचदरूपलिम प्रदशे¸ नेपाि 

 

मन्तव्य 

सॊविधान सबा  भापफ त असोज ३, २०७२ भा “नेऩारको सॊविधान” जायी बएऩसछ नेऩारभा सॊघीम शासन 

प्रणारीको थारनी बमो। तथावऩ सॊविधानरे अॉगारेको सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरिात्भक याज्म 
व्मिस्थावऩका सॊविधानसबाभा एकाएक उब्जेको विषम सथएन । दश िषे भाओिादी सशस्त्र सॊघषफ य 

२०६२/०६३ को जनआरदोरनको जगभा ऩयाम्ऩयागत याजतरिको अरत्म गरयएको सथमो बने अरम 
अनेकौ आरदोरनरे मसको ऩषृ्ठबसूभतमाय ऩायेका सथए । नमाॉ फन्न े सॊविधानभा याज्मको ऩनुसंयचना य 

सतनको शासकीम स्िरूऩ कस्तो हनेु बन्ने भूर विषमको फहस छेसडएका फेरा विसबन्न दरहरुको आऩसी 
याजनैसतक सहभसतरे सनकासको एक खनु्त्ककरो थवऩददमो । मसै आरदोरनऩसछ चैत ३०, २०६३ भा 
अरतरयभ सॊविधान, २०६३ भा सॊशोधन गयी नेऩारको याज्मसॊयचना सॊघीम स्िरूऩको हनेु ससुनन्त्ित 

गरयमो। जेठ १५, २०६५ भा फसेको सॊविधानसबाको ऩवहरो फैठकरे सॊघीम रोकतान्त्रिक 

गणतरिात्भक याज्मविसधित रूऩभा घोषणा गर् मो ।  

नेऩारको सॊविधानरे अॊगीकाय गयेअनसुाय सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकाय अवहरे अभ्मासभा छन ्। याज्म 
ऩनु: सॊयचना ऩश्चात ्दोस्रो कामफकारका रासग बएको स्थानीम तहको सनिाफचन सनष्ऩऺ, स्ितरि, शान्त्रतऩूणफ, 
स्िच्छछ य बमयवहत िाताियणभा सम्ऩन्न बएको मस सखुद घडीभा मस नौगाड गाउॉऩासरकाका सनितफभान 
जनप्रसतसनसधहरु, सनिाफचन असधकृतको कामाफरम, याष्ट्रसेिक कभफचायी, सयुऺा सनकाम तथा सनिाफचन 
प्रविमाभा सॊरग्न याजनीसतक दर, सॊघसॊस्था य आभ नौगाडफासी आभा फफुा, दाजबुाइ तथा दददीफवहनीहरु 
प्रसत नौगाड गाउॉऩासरका तथा भेयो तपफ फाट हाददफक आबाय व्मक्त गदै ।  

सॊघीमताको कामफरिमनभा गनफ स्थानीम तहराई सदुृढ  गयी जनताका सभस्माराई सभाधान गनफ 
स्थानीम तहराई स्रोत सम्ऩन्न फनाउन ुऩने देन्त्खरछ । स्थानीम स्रोतको व्माऩक ऩरयचारनका रासग 
स्ऩष्ट  नीसत तथा कामफिभको खाॉका तमाय गयी नौगाडफासी जनताको जीिनस्तयभा दीघफकारीन 
ददगो सधुाय ल्माउने स्ऩष्ट  उद्देश्म नौगाड गाउॉऩासरकाको यहेको छ । जनताको नन्त्जकको सयकाय 
बनेको स्थानीम सयकाय बएको  हुॉदा जनता सभस्माहरुराई ऩसन  नन्त्जकफाट स्थानीम सयकाय तथा 
स्थानीम जनप्रसतसनधीहरुरे फझेुका हरुछन ्। स्थानीम सयकाय तथा जनप्रसतनीसधहरुरे स्थानीम स्रोत 
साधन ऩरयचारन¸ स्थानीम   करा ससऩ ऻानको उन्नसतकयण गयी स्थानीम जनताका सभस्मा 
सभाधान गदै नौगाडफासी जनताको जीिन स्तयभा  सधुाय ल्माई नौगाडफासी जनताराई ददगो 
विकासको अनूबसुत गयाउने हाम्रो रक्ष्म  यहेको छ । सो रक्ष्म प्रासिका रासग नौगाड 
गाउॉऩासरकारे विसबन्न ऺेिको विकासराई सभेट्न नीसत तथा  कामफिभ तजुफभा गदै आसथफक िषफ 
२०७९।०८० भा फजेट विसनमोजन गयी  कामफरिमन गनफ रागेको हुॉदा मस फजेट नीसत¸ 
कामफिभ तथा फजेटको सपर  कामफरिमनका रासग सभस्त  नौगाडफासी दाजबुाई¸ दददद फवहनी¸ 
नागरयक सभाजका अगिुा¸ याजनैसतक दर एिभॊ कभफचायी िगफ रगामत सफैभा हाददफक अनयुोध 
गदफछु । 

 

  

 

जगत ससह ठगनु्ना 
उऩाध्मऺ 

नौगाड गाउॉऩासरका 

सभसत् २०७९।०४।१ गते 
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मन्तव्य 

सवयप्रथम स्थानीय तहको दोस्रो चरणको लनवायचन पिात् पद बहािी हनचभएका नवलनवायलचत सम्पूणय 

जनप्रलतलनधीहरुिाइ हार्ददक बधाइ तथा सर्ि काययकािको शचभकामना क्रदन चाहन्छच  । नवलनवायलचत 

जनप्रलतलनधीहरुिे नौगाड गाईँपालिकाको क्रदगो लवकास¸ सचशासन र चचस्त सावयजलनक सेवा प्रवाहका  िालग 

तय गरेको नीलत¸ काययक्रम र बजेटिाइ  कानचन सम्मत लवलधवत ढङ्गबाट कायायन्यवन गनय नौगाड गाईँ 

काययपालिकाको कायायिय र मेरो  व्यलक्तगत तर्य बाट समेत पूणय साथ र सहयोग  रहनेछ । स्थानीय तहिाइ 

स्रोत सम्पन्न बनाइ स्थानीय तहमा सचशासन कायम गरी जनअकाङ्क्षा ऄनचसार योजना तथा काययक्रम तजचयमा 

गरी नौगाडबासीिाइ क्रदगो लवकासको ऄनचभूलत गराईने िक्ष्यका साथ नौगाड गाईँपालिकािे ऄंगीकार गरेको 

नीलत ऄनचरुपको ईपिलधधत हालसि  गनय पररचािन गनचयपने मानव संशाधन तथा  प्रशासलनक संयन्र रिक 

ढङ्गिे पररचािन  गरी नौगाडको क्रदगो लवकासको िक्ष्य हालसि गनय कायययोजनाका साथ काययन्यवन गने  

पक्षमा हाम्रो लवशेष ध्यान रलहरहनेछ । 

नौगाड  गाईँपालिकाको सम्रग पक्षको क्रदगो लवकास¸ सचशासन¸ र चचस्त सावयजलनक सेवा प्रवाहका िालग 

योजना तजचयमाका सम्पूणय चरणहरु पार गदै अर्थथक¸ सामालजक¸ पूवायधार¸ सचशासन तथा संस्थागत लवकास र  

वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन िगायतका क्षेरहरुिाइ  ध्यानमा राखी स्थानीय सावयजलनक पचँजीको बृल्ध  

गरी नौगाडको सम्रग लवकासमा क्रदगोपना ल्याईन नौगाड गाईँपालिकाको नीलत¸ काययक्रम  तथा   बजेटिे 

महत्वपूणय भूलमका खेल्नेछ ।  अर्थथक वषय २०७९।०८० को नीलत लनमायणका िालग साथ सहयोग गनचयहने 

सम्पूणय जनप्रलतलनधी¸ कमयचारीहरुप्रलत लवशेष अभार प्रकट गद ैनौगाड गाईँपालिकािे ऄंगीकार गरेको नीलत 

काययक्रम¸ बजेटको सर्ि काययन्वयनका िालग समस्त नौगाडबासी क्रदक्रदबलहनी¸ दाजचभाइ¸ जनप्रलतनीलध¸ 

नागररक समाजका ऄगचवा¸ राजनैलतक  दि एवं सम्पूणय  राष्ट्रसेवक कमयचारी वगय िगायत सबैमा हार्ददक 

ऄनचरोध गदयछच  । 

 

 

सभसत् २०७९।०४।१ गते 

 

ऩषु्कय  ससह धाभी 
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१. नौगाड गाउॉऩासरकाको सॊन्त्ऺि ऩरयचम् 
नेपाि राज्यको पचनः संरचना संगै नेपािको सचदरूपलिम प्रदशे ऄन्तगयत दाचचयिा लजल्िामा (सालवकका 

आयरकोट, खार, लसप्टी र धचलिगडा ४ वटा गा लव स िाइ समायोजन गरेर) ६ वटा वडाहरु रहकेो नौगाड 

गाईँपालिका लमलत २०७३/११/२५ गते घोषणा भएको हो । यो गाईँपालिका दाचचयिा सदरमचकामबाट 

कररब २८ क्रक.मी. टाढा  रहकेो छ । यस गाईँपालिकाको पूवयमा मामाय र ऄलपलहमाि गाईँपालिका, 

पलिममा महाकािी नगरपालिका र दचह ँगाईँपालिका, ईत्तरमा दचह ँर व्याँस गाईँपालिका र दलक्षणमा शैल्य 

लशखर नगरपालिका संग लसमाना जोलडएको छ । कच ि १८०.२७ वगय क्रक.मी. क्षेरर्ि ओगेटेको छ । यस 

गाईँपालिकाको लभर लवलभन्न जातजालतहरुको  बसोबास रहकेो छ । 

२. नौगाड गाईँपालिकाि ेअ.व. २०७९।०८० को नीलत तथा काययक्रम तयार पादाय लिआएका मचख्य 

अधारहूप: 

१. नेपािको संलवधान २०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हक तथा ऄनचसूची ८ र ९ मा ईल्िेलखत स्थानीय 

तहको एकि तथा साझा ऄलधकारको सूची, 

२. नेपािको संलवधान २०७२ भाग ४ ऄन्तगयत राज्यका अर्थथक, सामालजक लवकास, प्राकृलतक स्रोतको 

ईपयोग, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीलतहूप, धारा ५९ को अर्थथक ऄलधकार, भाग १९ को अर्थथक 

काययप्रणािी, 

३. नेपाि सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको कायय लवस्तृतीकरणको प्रलतवेदन, 

४. संघीय तथा प्रदशे सरकारिे ऄंगीकार गरेको अवलधक योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहूप, 

५. प्रदशे सरकारिे ऄविम्बन गरेका अर्थथक तथा लवत्तीय नीलतहूप, 

६. स्थानीय तहको अवलधक योजनािे तय गरेका प्राथलमकताहूप, 

७. नेपाििे ऄन्तररालष्ट्रय जगतमा जनाएका प्रलतब्ध ताहूप, 

८. स्थानीय सरकार सञ्चािन तन २०७४ तथा लवलभन्न लनयमाविीका प्रावधानहूप, 

९. स्थानीय तह क्षेरगत नीलत, रणनीलतहूप, योजना तथा ऄध्ययन प्रलतवेदनहूप, 

१०. लवकासका समसामलयक मचद्दाहूप (जस्त:ै सामालजक संरक्षण, क्रदगो लवकास, जिवायच पररवतयन र लवपद 

व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सचरक्षा, िैलङ्गक सशलक्तकरण तथा समावेशीकरण, बािमैरी स्थानीय 

शासन, वातावरण मैरी क्रक्रयाकिाप, पूणय सरसर्ाआ, उजाय संकट िगायतका ऄन्तर सम्बलन्धत 

लवषयहूप)¸ 

११. नौगाड गाईँपालिकाको अ.व. २०७८र०७९ को नीलत तथा काययक्रम, 

१२. नौगाड गाईँपालिकामा अवश्यक दलेखएका ऄन्य लवषयहूप । 

३. नीलत तथा काययक्रमका प्राथलमकताका क्षरेहूप 

१. सामालजक लवकास क्षेर, 

२. संस्थागत लवकास, लवत्तीय व्यवस्था र सचशासन क्षेर, 

३. अर्थथक लवकास क्षेर, 

४. भौलतक पूवायधार लवकास क्षेर, 

५. वातावरण संरक्षण तथा लवपद ्व्यवस्थापन क्षेर, 

४. नीलत तथा काययक्रमका प्राथलमकताहूप: 

१. यस गाईँपालिकाको जनजीलवका र लवकासका िालग ऄत्यावश्यक रहकेा भौलतक पूवायधार, 

२. ईत्पादनमूिक तथा शीघ्र प्रलतर्ि क्रदने, 

३. लछटो छररतो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हने¸ 

४. सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता लवकास, पारदर्थशता र सचशासन ऄलभवृल्ध  हने¸ 

५. स्थानीय स्रोत साधनिाइ प्राथलमकता क्रदने र जनसहभालगता ऄलभवृल्ध  हने̧   

६. परम्परागत धमय, संस्कृलत, चाडपवय, मेिा अक्रदको माध्यमबाट पययटन प्रव्ध यन हने̧   

७. वातावरण संरक्षण, लवपद व्यवस्थापन र क्रदगो लवकासमा टेवा पचर् याईने¸ 

८. गाईँपालिकाको राजश्व संकिनमा ऄलभवृल्ध  पचग्ने¸ 
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९. जनताको जीवनस्तर, रोजगारी र अम्दानी बढ्ने¸ 

१०. स्थानीय सहभालगता जचट्ने, स्वयम् सेवा पररचािन गनय सक्रकने तथा िागत कम िाग्ने¸ 

११. मलहिा बािबालिका तथा लपछलडएका क्षेर र समचदायिाइ प्रत्यक्ष िाभ पचग्ने¸ 

१२. िैंलगक समानता र समालजक समावेशीकरण ऄलभवृल्ध  गने¸ 

१३. भालषक तथा सांस्कृलतक पक्षको जगेनाय र सामालजक सद्भाव तथा एकता ऄलभवृल्ध मा सघाई पचर् याईने। 
 

अ.व. २०७९।०८०  को बजटे तजचयमा गदाय अधार लिआएका र अगामी क्रदनमा पूरा गनगेरी लिआएका नीलतहूप  

५. नौगाड गाईँपालिकाका समलस्टगत नीलतहरु 

१. लशक्षा क्षेरिाइ पलहिो प्राथलमकतामा राखी शैलक्षक क्रक्रयाकिापमा नवप्रवतयन गरी लशक्षाको गचणस्तर 

ईकास्न लवलभन्न काययक्रमहरु संचािन गनय अवश्यक बजेट लवलनयोजन गररनेछन् । 

२. स्वास््य क्षेरको व्यवस्थापनमा सचधार गरी महामारीजन्य रोगहूपको लनयन्रण तथा अधारभूत 

स्वास््य सेवािाइ पहचँ यचक्त, सवय सचिभ र प्रभावकारी बनाआनेछ । 

३. गाईँपालिका ऄन्तगयतका हरेक क्षेरमा पचरस्कार तथा दण्डको नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

४. शहीद पररवार, जनयच्ध  तथा जनअन्दोिनका घाआते ऄपांग, जनयचद्घको क्रममा बेपत्ता पाररएका 

व्यलक्तका पररवारिाइ प्राथलमकता क्रदआ लवलभन्न काययक्रम संचािन गररनेछन् । 

५. भौगोलिक लवकटता र परलनभयरतामूखी बजार हाम्रो गाईँपालिकाको चचनौती हो । यसिाइ मध्यनजर 

गद ैकृलष तथा पशचजन्य ईत्पादन वृल्ध  गरी बजारीकरणका िालग समन्वय र सहकाययको माध्यमबाट 

संस्थागत संरचना लनमायणमा जोड क्रदआनेछ र लवशेष पकेट क्षेर घोषणा मार्य त कृलष र पशचपािनमा 

अत्मलनभयर बनाईने नीलत ऄविम्बन गररनेछ ।  

६. नौगाड गाईँपालिकाको भौगोलिक लवकटता र पूवायधारको कमीिाइ मध्यनजर गदै यसिाइ 

समस्या्रगस्त गाईँपालिका होआन सम्भावनायचक्त गाईँपालिका बनाईने िक्ष्यका साथ प्रत्यक्ष 

जनसहभालगतामा अधाररत लवकास लनमायणिाइ प्राथलमकतामा राख्द ैजनतािाइ महसचस हने अर्थथक 

ऄनचशासन, पारदर्थशता र जवार्दलेहता सलहतको अफ्नो लवकास अरै् गरौं काययक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

७. प्राकृलतक स्रोत साधन र मानव संसाधनिाइ ऄलधकतम ईपयोग गनय सो क्षेरमा एईटा स्पष्ट गचरुयोजना 

तयारी र कायायन्वयन गरी ईत्पादनको वजारीकरण समेतको सचलनलितताको माध्यमबाट रोजगारीको 

ऄवस्था लसजयना गररनेछ ।  

८. वलस्त स्तरीय भेिा तथा वडाहूपबाट प्राथलमकतामा राखीएका क्रमागत तथा ऄधचरा, योजना तथा 

काययक्रमहूप, वहईपयोगी, िागत लमतव्ययी योजनाको संचािन र ममयत सँभारका योजना तथा 

काययक्रमहरुिाइ प्राथलमकता क्रदइ योजना छनौट गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ ।  

९. हरेक गररब तथा लवपन्न क्रकसानको घरमा ईद्यमशीिता लवकास गने काययक्रमिाइ थप प्रभावकारी 

प्रकृयाबाट ऄगालड बढाईँद ैएक घर एक रोजगारको नीलत लिआनेछ ।  

१०. नौगाड गाईँपालिकािाइ नमचना गाईँपालिकाको रुपमा स्थालपत गनयका िालग गाईँपालिका लभरका 

केही गररब तथा दलित वलस्तहूपमा लवलभन्न साझेदारहूपको सहकाययमा अवश्यक पूवायधार, खानेपानी, 

घो.वा. वृक्षारोपण, जीलवकोपाजयन, पूणय सरसर्ाआका क्रक्रयाकिापहूप संचािनमा ल्याआनेछन ्। 

११. नौगाड गाईँपालिका लभर रहेका लवद्यमान ूपक्रढवादी परम्परा, मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन 

सम्बन्धी व्यवहार, बाि-लववाह, बहलववाह, मलहिा हहसा, क्रकशोरीहूपमा अईने ईमेरगत समस्या, 

क्रकशोरी तथा मलहिाहूपमा दलेखने समस्याहूपको समाधान गनय तथा लवद्यमान रालष्ट्रय तथा 

ऄन्तररालष्ट्रय लनयम कानचन सम्बन्धी जानकारी गराईन लवलभन्न सचेतन मूिक काययक्रमहूप संचािन 

गररनेछन ्।  

१२. गाईँपालिका लभर रहकेा लवद्यमान बेरोजगारी समस्यािाइ मध्यनजर गद ैबेरोजगार यचवाहूपका िालग 

सीप मूिक तालिम, वैदलेशक रोजगारीिाइ लनरुत्सालहत हने क्रकलसमका काययक्रम ल्याइ गाईँपालिका 

लभरै रोजगार लसजयना गररनेछ र श्रमसहकारी गिन गरी काम गनय रोजगारीका िालग ऄध्यक्ष काययक्रम 

संचािन गररनेछ साथै प्रधानमन्री रोजगार काययक्रममा साझेदारीको िालग यस गाईँपालिकाबाट 

ईलचत बजेट लवलनयोजन गररनचका साथै प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम संचािन लनदलेशका, २०७६ 

तथा कामका िालग पाररश्रलमकमा अधाररत सामचदालयक अयोजना संचािन तथा व्यवस्थापन 

काययलवलध २०७६ को ऄधीनमा रही काययक्रम संचािन गररनेछ ।  
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१३. खोिामा जिलवद्यचत र डाँडापाखामा वनजंगि र जडीबचटी ईत्पादनको नीलत ऄविम्बन गररनेछ । साथै 

खेती योग्य जलमनमा ससचाआ सचलवधा लवस्तारका साथै वन संरक्षण तथा वृक्षरोपणका माध्यमबाट 

´हररयािी नौगाड´ लनमायण गररनेछ ।  

१४. सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीिताको नीलत लिआनेछ । हरेक गलतलवलध तथा क्रक्रयाकिापमा 

´र्केर हरे´को नीलत लिआनेछ । 

१५. सावयजलनक लनमायण काययमा स्थानीय प्रलवलध, जनशलक्त तथा श्रोत साधनको प्रयोगमा प्राथलमकता 

क्रदआनेछ । 

१६. लवलभन्न क्रकलसमका सामालजक लवकृलत लवसंगती तथा ऄपराधीक गलतलवलधहूपिाइ न्यूनीकरण गरी 

शून्यमा झाने नीलत लिआनेछ । 

१७. सबै तहका कमयचारीहूप, लशक्षकहूप, सचरक्षाकमीहूप तथा लजम्मेवारीमा रहकेा व्यलक्तहूपिाइ ऄझ बढी 

लजम्मेवार र जबार्दहेी बनाआनेछ । प्रत्यक्ष ूपपमा जनताको गचनासो सचन्न ´ऄध्यक्ष सगँ जनता काययक्रम´ 

संचािन गररनेछ ।  

१८. सामालजक लवकृलतको ूपपमा रहकेा र समाजमा प्रत्यक्ष ूपपमा दलेखने जाँड रक्सी, जचवा तास जस्ता 

गलतलवलधहूपिाइ लनयन्रण र व्यवलस्थत गनय काययलवलध बनाइ िागू गररनेछ ।  

१९. मलहिाहूपको स्वास््य ऄवस्थामा सचधार ल्याईन सचनौिा हजार क्रदनका मलहिासगँ ईपाध्यक्ष कोसिेी 

काययक्रम सचंािन गररनेछ । 

२०. सम्रग नौगाडवासीहरुको पोषणमा सचधार ल्याईँद ैकच पोषण िगायतका पोषणको कमीबाट हने स्वास््य 

समस्याहूपिाइ न्यचनीकरण गनय ईपाध्यक्ष पोषण काययक्रम सचंािन गररनेछ । 

२१. जिस्रोत, वन सम्पदा, खलनज पदाथय, अक्रदको प्रयोग गदाय वातावरणीय प्रलतकूिता नहने गरी गररनेछ । 

२२. नौगाड गाईँपालिकाका लवकट भेगहूपमा खाद्य लडपो र सचपथ मूल्यका पसि संचािनमा ल्याआनेछ ।  

२३. राजनीलतक अस्थाको अधारमा कच नै पलन नागररकिाइ लवभेद नगरी स्थानीय सरकार हरेक जनताको 

ऄलभभावकको रुपमा रही काम गने प्ध लतको लवकास गररनेछ ।  

   

६. अर्थथक लवकास सम्बन्धी नीलतहरु: 

(क) कृलष तथा पशच सम्बन्धी नीलत 

1. एक समूह एक र्िरू्ि पकेट काययक्रम िागू गद ैकृषक समूह र लवपन्न समचदायिाइ लनःशचल्क र्िरू्ि 

बोट लवतरण र सो को व्यवस्थापन, प्रालवलधक सहयोग र ईपिलधध मापनका िालग ऄलभिेखीकरणको 

ईलचत नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

2. व्यवसायीका पशचपािन (नस्ि सचधार र ईन्नत जातका पशचपक्षी) र यस क्षेरको ईपयचक्त कृलषजन्य वस्तचको 

ईत्पादनको संभाव्यता ऄध्ययन गरी ईत्पादन, भण्डारण तथा व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरी 

स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार प्रव्ध यन गररनेछ ।  

3. दल्िेखमा लनमायणालधन कोल्ड स्टोरको लनमायण कायय सम्पन्न गरी कृलष समूह। सहकारी मार्य त संचािनमा 

ल्याआनेछ । 

4. प्राकृलतक प्रकोपका कारण कृलष तथा पशच पन्छीमा हने क्षलतको िालग राहत ईपिधध गराईने व्यवस्था 

गररनेछ । 

5. कृलष क्षेरिाइ स्थानीय ईत्पादनको प्रमचख क्षेरको रुपमा लवकास गरी ईत्पाक्रदत वस्तचको वजारीकरणको 

समेत सचलनलितताको माध्यमबाट कृलष क्षेरिाइ स्थानीयवासीको अर्थथक ईन्नलतको मचख्य अधारका 

रुपमा स्थालपत गररनेछ । प्रमचख वालिहूपको ईत्पादनमा अत्मलनभयर हने नीलत लिआनेछ । बाँझो 

जग्गामा र्िरू्ि, तरकारी खेती गनय ईत्प्रेररत गररनेछ र ससचाआ, मि, लवई लवजनको ईपिधधताका 

साथै प्रालवलधक ज्ञान, सीप र प्रलवलधको हस्तान्तरणमा जोड क्रदआनेछ । व्यवसालयक पशचजन्य ईत्पादन 

काययक्रमिाइ प्रोत्सालहत गररनेछ साथै एक कृषक पररवार एक कम्पोस्ट खाडिको नीलत लिआनेछ । 

6. समचदायको पोषण तथा जीलवकोपाजयनको ऄवस्थामा सचधार ल्याईनको िालग गाईँपालिका लभरका हरेक 

घरधचरीमा घरबारी स्थापना गद ै सम्भाव्य क्षेरमा ईत्पादनको पकेट क्षेर लबस्तार गने र व्यवसायीक 

रुपमा समूह मार्य त वार्थषक रु ५,००,०००। (पाँच िाख) भन्दा मालथ कारोबार गने कृषक समूहहूपिाइ 

प्रोत्साहन गने नीलत लिआनेछ साथै गाईँपालिका स्तरमा अवश्यक बोट लबरुवा सहज रुपमा अपूर्थत 
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गनयका िालग लवलभन्न सरोकारवािा लनकायहूप सँगको समन्वय एवं सहकाययमा स्थालपत ईन्नत स्तरको 

बहईद्देश्यीय नसयरीको वृहत्तररकरण र वजारीकरणमा सहयोग गने नीलत लिआनेछ । 

7. स्थानीय ईत्पादनबाट कृषकहूपिाइ ऄलधकतम िाभ लिइ जीलवकोपाजयनमा सचधार ल्याईन ईत्पादनको 

भण्डारण, बजारीकरणका साथै कृलष ईपजको सहज अपूर्थतको िालग अवश्यकता ऄनचसार संकिन केन्द्र, 

कोल्ड स्टोर, ए्रगोभेट स्थापना गने कायय अगामी वषयबाट सचरुवात गररनेछ र सो प्रयोजनको िालग लनजी 

क्षेर तथा सहकारीहूपिाइ प्राथलमकताका साथ पररचािन गने नीलत लिआनेछ । 

8. गाईँपालिका लभरका वडाहूपमा कृलष सम्बन्धी ज्ञान तथा कृलष ईत्पादन वृल्ध  गनयका िालग एक वडा 

एक कृलष प्रालवलधक काययक्रम मार्य त प्रत्येक वडामा कृषकहूपिाइ सहज ढंगिे घरघरमै कृलष सेवा 

ईपिधध गराआने नीलतिाइ लनरन्तरता ददद ै यसका िालग साना तथा िूिा वडाहूपमा अवश्यकता 

ऄनचसार भौगोलिक लवकटता र जनघनत्वका अधारमा कृलष प्रालवलधक खटाआनेछ ।  

9. एक वडा एक पशच प्रालवलधक काययक्रमको माध्यमबाट प्रत्येक वडामा सामालजक पररचािक काययक्रमिाइ 

लनरन्तरता ददद ैवडाका बस्ती बस्तीमा सामालजक पररचािकको माध्यमबाट जनचेतना ऄलभवृल्ध  गने, 

वडा स्तरीय समूहहूपको गिन गने, जनपररचािन गने िगायतका काययक्रमिाइ ऄगालड बढाआनेछ ।  

10. कृलष तथा पशच क्षेरको अधचलनकीरण र व्यवसायीकरणका िालग थप लवज्ञ जनशलक्तको सहयोग लिइ 

लवलभन्न ईत्पादनमूखी काययक्रमहरु संचािन गररनेछन् । 

11. कृलष क्षेरिाइ अर्थथक वृल्ध  र रोजगारीको प्रमचख संवाहकको रुपमा लवकास गररनेछ । कृलष क्षेरको 

अधचलनकीकरण गरी अर्थथक वृल्ध को अधारिाइ बलियो बनाआनेछ । ससचाइ, उजाय, वन, पययटन 

िगायतका क्षेरको कायय गदाय कृलष क्षेरको ईत्पादन र ईत्पादकत्वमा योगदान पचग्ने गरी सामन्जस्य 

कायम गररनेछ । 

12. बेमौसमी तरकारी खेतीिाइ थप प्रोत्सालहत गररनेछ र खेती योग्य जलमनहूपका िालग थप नहर ससचाइ 

तथा पाआप ससचाआहूप लनमायण गररनेछन ्।  

13. कृषकको संरक्षण गनचयका साथै कृषकिे ईत्पादन गरेको कृलष ईपज खरीद गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

ईत्पादनका अधारमा कृलष ऄनचदान प्रवाह गने व्यवस्था गररनेछ । बारम्बार पशचपन्छीमा दलेखने गम्भीर 

प्रकृलतका महामारीहूप लनयन्रण गनय अवश्यक औषधी ईपकरण तथा भ्याक्सीनको व्यवस्थापन 

गररनेछ। 

14. हरेक बस्तीमा भैसँी, ईन्नत गाइ, तथा भेडाबाख्रा, कच खचरा, खरायो पािन काययक्रमिाइ प्रभावकारी 

तथा व्यवसालयक रुपमा संचािनमा ल्याआनेछ । अफ्नो पेशामा ईत्कृष्ट ईत्पादन गने क्रकसानिाइ 

सम्मालनत तथा पचरस्कृत गने नीलत लिआनेछ । 

15.  कृलष बािीमा प्रांगाररक तथा कम्पोस्ट मिको प्रयोग गरी ऄगायलनक ईत्पादनमा जोड क्रदआनेछ । 

16.  हरेक वडाहरुमा व्यवलस्थत कृलष बजारको स्थापना गररनेछ । 

17.  कृलषको िालग अवश्यक पने मि, ईन्नत जातका लबईलबजन, क्रकट्नासक लवषादी, कृलषजन्य औजारहरु, 

अक्रदिाइ सवय सचिभ तथा ऄनचदानमा ईपिधध गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

18. हरेक वडामा कृषक पािशािा र हाटबजार संचािन गररनेछ। 

19.  माटो परीक्षण गरी सचहाईँदो बािी िगाईन नयाँ तथा ईन्नत लवईलवजन ईपिधध गररनेछ । 

20. नगदबेािी ईत्पादन गने हरेक क्रकसानिाइ सहकारी मार्य त कृलष ऊणको व्यवस्था गररनेछ । 

21.  दचग्ध संकिन केन्द्र स्थापना गरी पशचपािन व्यवसायिाइ प्रव्ध यन गररनेछ । 

22.  पालिका स्तरमा लबईँ बैंकको स्थापना गरी स्थानीय स्तरमा ईत्पाक्रदत लबईँहूप क्रकसानिाइ समयमै 

ईपिधध गराआने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

23.  कृलष ईत्पादनिाइ वृल्ध  गनय माटो सचहाईँदो वालि, वालि सचहाईँदो प्रलवलध काययक्रम िागू गररनेछ । 

24. कृलष पेशािाइ थप अकषयक र ईत्पादनमूिक बनाईन कृलषमा अधचलनकीकरण र यान्रीकरण गररनचका 

साथै कृलष सम्बन्धी औजार तथा मेलसन खररद गनय ऄनचदानको व्यवस्था गररनेछ । 

25.  भेटेररनरी ल्याब सलहतको पशच स्वास््य लशलवर संचािन गररनेछ । 

26.  क्रकसान सूचीकरण काययक्रमिाइ ऄलघ बढाआनेछ । 

27.  कृलष, पशचपन्छी तथा मत्स्य त्यांक संकिन गरी ऄद्यावलधक गररनेछ । 
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28. प्रधानमन्री कृलष अधचलनकीकरण पररयोजना ऄन्तगयत गत अ.व. मा स्थापना भएका अिचवािी पकेट 

लवकास काययक्रमिाइ लनरन्तरता ददद ैनयाँ अिचवािी लवकास काययक्रम संचािन गररनेछ । 

29. प्रधानमन्री कृलष अधचलनकीकरण पररयोजना ऄन्तगयत नयाँ पकेट लवकास काययक्रम संचािन 

 गररनेछ । 

30. अिच पकेट क्षेरमा लबईँ अिच ईत्पादन काययक्रम संचािन गररनेछ । 

31. ईन्नत जातका पशचहरुमा कृलत्तम गभायधान तथा नस्ि सचधार काययक्रमिाइ ऄगालड बढाआनेछ । 

32. पशचपक्षी रोगको ऄन्वेषण, नमचना संकिन तथा प्रेषण र आलपडीलमयोिोलजकि काययिाइ प्रभावकारी 

रुपमा कायायन्वयन गररनछे । 

33. पशच सेवा लवभाग र प्रादलेशक लनकायमा पशच पन्छी त्यांक तथा पशच सेवाका काययक्रमको प्रगलत 

ररपोर्टटङिाइ समय लभरै गररनेछ ।  

34. खाद्य सचरक्षा सम्बन्धी नीलत तजचयमा गरी कायान्वयनमा ल्याआनेछ । 

35. कृलष जन्य ईत्पादन सँग सम्बलन्धत ईद्योग स्थापनािाइ प्राथलमकता क्रदआनेछ । 

36. पढ्द ैकमाईँद ैकृलष काययक्रम संचािनमा ल्याआनेछ । 

(ख) सहकारी तथा सामचदालयक ससं्था सम्बन्धी नीलत: 

1. स्थानीय बचतिाइ प्रोत्साहन गरी िगानी तथा काययक्षेर लवस्तार गनय गाईँघरमा सहकारी संस्थाको 

स्थापना र क्षमता लवकास गरी लवत्तीय संस्थाहूप सँगको समन्वयमा काययक्षेर लवस्तार गररनेछ ।  

2. क्रदगो लवकासको िक्ष (Sustainable Development Goal) को ऄवधारणा ऄनचरुप स्थानीय तहमा रहकेा 

लवलभन्न स्वायत्त संस्था र समूहको (िघच जि लवद्यचत संस्था, सामचदालयक वन ईपभोक्ता सलमलत, खा.पा. 

ईपभोक्ता सलमलत, सहकारी संस्था अक्रद) संस्थागत लवकासका िालग क्षमता लवकास गनय सहयोग पचग्ने 

काययक्रमको माध्यमबाट ईक्त संस्था र समूहको नेतृत्वमा सञ्चालित अयोजना र पररयोजनाको क्रदगो रुपमा 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनय सहयोग पचर् याआनेछ । लनमायणाधीन एवम् लनमायण सम्पन्न योजना, अयोजना 

र पररयोजनाको िापरवाहीका कारण प्रक्षेपण गररएको समयावलध सम्म योजना सचचारु गनय नसकेका 

अयोजना र पररयोजनाहूपमा पटक-पटक बजेट लवलनयोजन गररने छैन र ऄसि व्यवस्थापन गरी 

संचािनमा रहकेा योजना र पररयोजनासँग सम्ब्ध  ईपभोक्ता संस्थािाइ सम्मान एवम् पचरस्कृत गने नीलत 

ऄविम्बन गररनेछ ।  

3. सहकारी संस्था तन, लनयमाविी र काययलवलध ऄनचसार सहकारी संस्था खोल्ने, एकीकरण गने र संस्था 

स्थापना भइ संस्थाको ईद्देश्य ऄनचसार प्रभावकारी ूपपमा सेवा प्रवाह गनय नसकेका सहकारी संस्था लवघटन 

गरी ईद्देश्य र प्रकृलत लमिेका सहकारी संस्था सँग लनयमानचसार एकीकरण गररने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

4. गाईँपालिका लभर रहकेा सहकारी संस्थाको लनयमन, ऄनचगमन तथा प्रभावकारी ूपपमा संचािनको 

माध्यमबाट स्थानीय समचदायमा छररएर रहकेो पूँजीको संकिन, व्यवस्थापन तथा पररचािनका िालग 

सहकारी संस्थाको क्षमता लवकास गनय गाईँपालिका स्तरमा सहकारी संस्था हनेे गररबी लनवारण तथा 

सहकारी आकाइ स्थापना र अवश्यक कमयचारीको व्यवस्थापन गरी लनयलमत ूपपमा ऄनचगमन, मचल्यांकन, 

लवत्तीय साक्षरता ऄलभयान, तालिम, समीक्षा गोष्ठी अयोजना गररनेछ साथै संचालित सहकारी संस्थाको 

प्रभावकाररताको मचल्यांकन गरी सोको ऄलभिेखीकरण गने प्ध लत स्थापना गररनछे ।  

5. अर्थथक लवकास र गररबी लनवारणका िालग सहकारी क्षेरिाइ ईद्यमशीिता, ईत्पादन र रोजगारीसँग 

अब्ध  गररनेछ । सहकारी संघसंस्थाको ऄनचगमन र संस्थागत सचशासन प्रव्ध यन गनय लनयमनवारर 

लनकायिाइ ऄलधकार सम्पन्न र सचदढृ बनाआनेछ । 

6. हरेक वडामा कम्तीमा एक सहकारीको स्थापना गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ ।  

7. गाईँपालिकाको अन्तररक कोषबाट सहकारी संस्थाहूपिाइ ऄनचदान क्रदइ क्रकसान र बेरोजगार यचवाहूपिाइ 

स्वरोजगार व्यवसाय संचािन गनय सस्तो धयाजमा ऊण क्रदने व्यवस्था गररनेछ ।  

8. लवगतमा गररबी लनवारण कोष, केयर नेपाि िगायतका संस्था तथा काययक्रमहूपबाट सामचदालयक 

संस्थाहरुमा घचम्ती कोषको ूपपमा ईपिधध गररएको रकमिाइ संकिन गरी नलजकको सहकारी 

संस्थाहूपमा जम्मा गने व्यवस्था लमिाआनेछ ।  
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9. लवगतमा सहकारी संस्थाबाट ऊण लिएका तर लवलभन्न कारणिे लतनय नसकेका ऊणीहूपको अर्थथक ऄवस्था 

र क्रक्रयाकिापको मचल्यांकन गरी पूणय वा अंलशक ऊण लमनाहा गने र त्यस्ता ऊणीहूपिाइ सीपमचिक 

तालिम क्रदने व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

(ग) ईद्यमशीिता प्रव्ध यन तथा रोजगार सजृना सम्बन्धी नीलत 

1. स्थानीय तथा घरेिच स्रोत साधनमा अधाररत घरेिच तथा िघच ईद्योग स्थापना एवम् संचािनका िालग 

अवश्यक बजेट लवलनयोजन गरी िलक्षत व्यलक्त तथा समूहिाइ ऄनचदान ईपिधध गराआने  नीलत ऄविम्बन 

गररनेछ ।  

2. गाईँपालिका स्तरमा ईपिधध बहमूल्य जडीबचटीको समचलचत ईपयोग मार्य त तथा छररएर रहकेा स-साना 

ईद्योगहूपिाइ एकीकृत गरी गाईँपालिकािाइ अत्मलनभयर तथा रोजगार ईन्मचख तचल्याईन गाईँपालिका स्तरमा 

एईटा औद्योलगक ्रगाम लनमायण मार्य त जडीबचटी प्रशोधन केन्द्र िगायत ऄन्य अवश्यक पवूायधार  लनमायण 

गररनेछ । 

3. गाईँपालिका लभर रहकेा ईद्योग व्यवसायीहूपको हकलहत संरक्षणको िालग संगिन स्थापना गनय काययलवलध 

बनाइ िाग ूगररनेछ ।  

4. परम्परा दलेख नै चल्द ैअएका स्थानीय घरेिच ईद्योग (बाँस, लनगािो, अरन, ऄल्िो प्रशोधन, अदी) िाइ 

स्तर ईन्नलत, अधचलनकीकरण तथा व्यवसायीकरण गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ ।  

5. नवप्रवतयनमा अधाररत व्यवसाय स्थापना र सञ्चािनमा सहरीकरण गररनेछ । ईद्यमलशिता लवकास, 

लसजयनशीि प्रलवलध लवकास, परम्परागत ज्ञान र सीपको अधचलनकीकरण मार्य त यचवा ईद्यमीिाइ गाईँ स्तर 

मै ईद्यम गनय अकर्थषत गररनेछ । 

6. परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सीपमा अधाररत िघच तथा घरेिच ईद्योगिाइ प्रलवलध हस्तान्तरण तथा 

बजार संरक्षण मार्य त प्रव्ध यन गररनेछ । िघच तथा घरेिच ईद्योगका िालग ईद्यमलशिता लवकास, ईत्पादनको 

वजारीकरण र लबक्रीका िालग सहरीकरण गररनेछ । 

7. गाईँपालिका लभर सीप लवकास केन्द्रको स्थापना गररनेछ । 

8. प्रत्येक वडा कायायियहरु मार्य त वैदलेशक रोजगारमा जाने श्रलमकहूपको लववरण संकिन गरी ऄलनवायय 

रुपमा ऄलभिेख राख्ने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

9. ईपाध्यक्षसंग यचवा ईद्यमशीिता लवकास काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

10. गाईँपालिका भरीका ईद्योग व्यवसायीहूपको हकलहत संरक्षण गनय काययलवलध बनाइ संगिन स्थापना गनय 

प्रोत्सालहत गररनेछ । 

11. अवश्यकता तथा मागको अधारमा गाईँपालिका लभर लवलभन्न क्रकलसमका ईद्योगको सम्भावना ऄध्ययन 

गरी संचािन गररनेछन् । 

12. व्यापार व्यवसायिाइ मयायदीत र व्यवलस्थत गनय हरेक प्रकारका व्यापाररक कारोवारिाइ गा.पा. 

कायायियमा दताय गरी ऄलभिेख कायम गरेर मार संचािन गनय पाईने नीलत लिआनेछ । 

13. ऄलत गररब पररवारको िालग साँझा सचलवधा केन्द्रको स्थापना गररनेछ । 

14. ईत्पादनको ईत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाय वृल्ध  गनयका िालग सामूलहक प्रलवलध हस्तान्तरण गररनेछ । 

15. गररबी लनवारणका िालग िघच ईद्यम लवकास सचंािन लनदलेशका, २०७७ बमोलजम ईद्यमीको स्तरोन्नलतको 

िालग तालिम संचािन गररनचका साथै िघच ईद्यम लवकास मोडेिमा नयाँ िघच ईद्यमी लसजयना गररनेछ । 

(घ) पययटन तथा ससं्कृलत नीलत 

1. गाईँपालिका क्षेर लभर रहकेो पययटकीय र तलतहालसक स्थिहूप मध्येबाट नौगाड गाईँपालिका वडा नं २ 

लस्थत लछपचिथान डाआभरलसटी पाकय  लनमायण कायय अगामी अ.व. तथा सम्झौता  ऄवलध लभर लनमायण 

कायय सम्पन्न गरी सञ्चािनमा ल्याआनेछ साथै नेपािकै एघारौं धामको रुपमा पररलचत नौगाड गाईँपालिका 

वडा नं १ मा रहकेो नागेश्वर धाम, नौगाड गाईँपालिका वडा नं ३ मा रहकेो ताराकोट, वडा न. ४ मा 

रहकेो लसप्टी लवनायक धार क्षेरको रमणीय पययटकीय र धार्थमक महत्वको क्षेर लवस्तारको िालग अवश्यक 

पहि गररनेछ । 

2. नौगाड गाईँपालिकाको पययटन प्रव्ध यन गनय देथिा खार खिंगा सडक खण्ड कािोपरेको काम यथाशीघ्र 

सम्पन्न गनय पहिकदमी गररनेछ । प्रत्येक वडा कायायियहरु जोड्ने सडकहरु समयमा नै सम्पन्न गरी 
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पययटकीय क्षेर सम्म जोड्ने सडक तथा पद मागयहरु िगायत ऄन्य अवश्यक संरचनाहूप लनमायण 

गररनेछन।् 

3. गाईँपालिकाका लवलभन्न भेगमा मनाआने लवशच पवयिाइ व्यवलस्थत गरी अन्तररक तथा बाह्य पययटकीय 

केन्द्रका रुपमा लवकास गररनेछ । 

4. नौगाड गाईँपालिका वडा न. ६ को लशखर क्षेरिाइ पययटकीय क्षेरको रुपमा लवकास गररनेछ । 

5. नौगाड गा.पा.को लवलभन्न समचदायको परम्परा तथा संस्कृलत झलल्कने सं्रगहािय स्थापना गरी सञ्चािनमा 

ल्याआनेछ । 

6. सांस्कृलतक किा केन्द्रको स्थापना गरी स्थानीय किाकारहरुको क्षमता लवकास गररनेछ । 

(ङ) यचवा, श्रम तथा रोजगारी 

1. श्रमको सम्मान र मयायक्रदत श्रम सलहतको श्रलमकको हक ऄलधकार सचलनलित गररनेछ । नौगाडको 

श्रमशलक्तिाइ नौगाडमै रोजगारीका ऄवसर ईपिधध गराईने नीलत लिआनेछ । सावयजलनक तथा लनजी 

क्षेरका काययक्रममा रोजगारी लसजयना गनय प्रेररत गररनेछ । सावयजलनक, लनजी र सहकारी क्षेरमा ईपिधध 

रोजगारीका ऄवसर सम्बन्धी सीप तथा रोजगारको त्यांक तयार पाररनेछ । 

2. प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम, कृलष तथा पशच शाखा ऄन्तगयतका काययक्रम, गररबी लनवारणका िालग 

िघचईद्यम काययक्रम िगायत ऄन्य सम्बलन्धत काययक्रमहूपको सहकाययमा रोजगारी लसजयना हने, सीप 

लवकास, ईत्पादनमूखी, स्वरोजगारमूिक तथा ईद्यमशीितासंग सम्बलन्धत काययक्रमहूप एकीकृत ूपपमा 

संचािन गरी बेरोजगारीिाइ न्यूलनकरण गररनेछ । 

७. भौलतक पवूायधार सम्बन्धी नीलतहूप 

(क) स्थानीय सडक, यातायात तथा पचि 

1. यस नौगाड गाईँपालिकाका वडा केन्द्रहूपमा सडक यातायातको ऄसचलवधािाइ मध्यनजर गरी 

लनमायणाधीन योजनाहूपिाइ लनरन्तरता ददद ैनेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकाययमा सडक 

यातायातिाइ प्राथलमकतामा राखी ६ वटै वडा कायायिय सम्म अ.व. २०७९र०८० लभर सडक 

यातायातको पहचँमा पचर् याईने नीलत लिआनेछ । 

2. दथेिा खार खिंगा सडक खण्ड ऄन्तगयत गचन्ढाडच खोिा र खार खोिा तथा ऄन्य बस्तीहूप जोड्ने नौगाड 

खोिा, होपरी खोिा िगायतका खोिाहूपमा पक्की तथा मोटरेबि पचिहूप लनमायणका िालग संघ र प्रदशे 

सरकारसँग अवश्यक पहि तथा समन्वय गरी प्रकृया ऄगालड बढाआनेछ । 

3. हरेक वडा लभर बन्ने सडकहरुिाइ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्तरीय रुपमा ऄगालड बढाआनचका 

साथै हरेक सडकिाइ हररत सडकको रुपमा लवकास गररनेछ । 

4. गाईँपालिकाको मचख्य सडकको सचकेखोिा दलेख दल्िेख सम्म अम नागररकहूपको यातायात सेवािाइ 

सचलवधायचक्त बनाईन गाईँ बस सेवा संचािनमा ल्याआनेछ ।  

5. जामीर साङपाङ इयरकोट ्रगामीण सडकिाइ िक्सेरी हदँ ैमानाकोट जारा सम्म लवस्तार गररनेछ ।  

6. सचकेखोिा पन्ढचङ्गा सडकिाइ स्तरोन्नती गद ैऄगालड बढाआनेछ ।  

7. खेडा-धचलिगडा-एगरभगे ्रगामीण सडकिाइ सम्पन्न गनय पहि गररनेछ ।  

8. होपरी लसप्टी लसतोिा खान ्रगामीण सडकिाइ लनरन्तर ऄगालड बढाईन पहि गररनेछ ।  

9. जालमर तल्िा सचण्डमचण्ड ्रगामीण सडकको लनमायण कायय ऄगालड बढाईन पहि गररनेछ ।  

10. प्रत्येक वडा केन्द्रबाट गाईँपालिका केन्द्र सम्म र हरेक टोि वलस्तबाट वडा केन्द्र सम्म जोडन स्तरीय सडक 

तथा बाटोघाटोको लनमायण गररनेछ ।  

11. हरेक बस्तीबाट लवद्यािय, स्वास््य संस्था, सांस्कृलतक केन्द्र अक्रद स्थानिाइ जोडने बाटो लनमायण तथा ममयत 

गररनेछ । 

12. प्रदशे सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा अवश्यकता ऄनचसार झोिचंगे पचि तथा अर.लस.लस पचिको 

लनमायण गरी जनजीवनिाइ सहज बनाआनेछ । 

13. नौगाड गा.पा.को लवलभन्न स्थानमा झोिचङ्गे पचि लनमायण कायय प्रारम्भ गररनेछ । 

14. होपरीगाड लसप्टी सडक स्तरोन्नती गनय संघ र प्रदशे सरकारसँग सहयोगको िालग समन्वय गररनेछ । 
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(ख) जिस्रोत, ससचाइ तथा उजाय 

1. जिस्रोत ससचाआ (साना ससचाआ, अधचलनक ससचाआ, थोपा ससचाआ, लिफ्ट ससचाआ) र लवद्यचतका िालग िघच र 

साना जिलवद्यचत पररयोजना संचािन गनय सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी काययक्रम ऄगालड बढाआनेछ । साथै 

लनमायण सम्पन्न अयोजनाको ऄसि व्यवस्थापनका िालग संस्थागत लवकास तथा क्षमता लवकासमा सहयोग 

गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

2. वैकलल्पक उजाय, सौयय उजाय, गोबरग्याँस, वायच उजाय सचंािनका िालग अवश्यक पूवायधार लनमायण गरी 

गाईँपालिकािाइ प्रदषूण मचक्त गने नीलत लिआनेछ र लवद्यचत चूिो प्रयोगमा जोड क्रदआनेछ ।  

3. यस नौगाड गाईँपालिका क्षेरका कच नै पलन नदीनािाहरुबाट लवद्यचत ईत्पादन गदाय क्रदगो लवकासको रालष्ट्रय 

तथा ऄन्तरायलष्ट्रय नीलत र लस्ध ान्त ऄनचसार नदीमा पानी छोड्न िगाआनेछ ।  

4. गररबीको रेखा मचनी रहकेा एकि मलहिा, दलित, लपछलडएका समचदायका पररवार टचहरा ऄपाङ्ग ऄसक्त 

घर पररवारिाइ लवद्यचत महसचिमा पूणय वा अंलशक छच टको व्यवस्था गररनेछ ।  

5. सरकारी तथा गैर सरकारी कायायियहरु, लवद्याियहरु, स्वास््य संस्थाहरु, प्रहरी चौकीहरुमा लनरन्तर 

लवद्यचत सेवा ईपिधध हने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

6. अगामी अ.व. २०७९।०८० लभर नौगाड गाईँपालिकाको ९० प्रलतशत घरधचरीमा लवद्यचत सेवा ईपिधध 

गराईने र २ वषय लभर हरेक घरधचरीमा लवद्यचत सेवा पचर् याआनेछ ।  

7. नौगाड गाईँपालिकाको सम्पूणय नदी तथा खोिाहूपमा ईपिधध हने पानीिाइ सदचपयोग गनय ऄल्पकािीन 

तथा दीघयकािीन जिईपयोग गचरुयोजना लनमायण गरी कायायन्वयन गररनेछ ।  

8. वतयमानमा संचािनमा रहकेा िघच जिलवद्यचत अयोजनाहरुिाइ ममयत सम्भार गरी व्यवलस्थत गररनेछ र 

सम्पूणय कािका पोििाइ लवस्थालपत गरी र्िामे पोि राखीनेछ ।  

9. गाईँपालिका लभर संचालित िघच जिलवद्यचतिाइ व्यवलस्थत गनय गाईँपालिका वा सम्बलन्धत वडाको 

मातहतमा ल्याइ िूिा महिमा मार नभइ दरू दराजका सम्पूणय टहराहरुमा समेत लझलिलमिी बनाआनेछ । 

10. वायोग्याँस, लवद्यचतीय चूिो, सचधाररएको चूिो, सौयय उजाय जस्ता नलवकरणीय उजायको प्रयोगमा जोड 

क्रदआनेछ । 

(ग) भवन तथा शहरी लवकास 

1. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको सहकाययमा एकीकृत बस्ती लनमायणका िालग प्रकृया ऄगालड बढाआनेछ । 

2. भवन लनमायण ऄचारसँलहता, २०७२ को पररलध लभर रही गाईँपालिकाको अचारसंलहता लनमायण गरी 

भवन लनमायण र बजार व्यवस्थापनको नीलत लिआनेछ साथै नयाँ बन्ने भवन तथा घरहरु नक्सा पास गरेर 

मार लनमायण गनय अम नौगाडवासी जनसमचदायिाइ ईत्प्रेररत गररनेछ । 

3. लवद्याियमा छारावास तथा गाईँपालिकामा कमयचारी अवासगृहको लनमायण गररनेछ । 

4. जनयच्ध  तथा जनअन्दोिनका शहीदहरुको स्मृलतमा शहीद पाकय , शहीद स्मृलत भवन तथा सालिक लनमायण 

गरी शहीद सं्रगहाियको स्थापना गररनेछ । 

5. सचरलक्षत नागररक अवास काययक्रमिाइ लनरन्तरता ददद ै अगामी अ.व.मा थप सचरलक्षत अवास गृह लनमायण  

गररनेछ । 

(घ) सचूना प्रलवलध तथा सचंार 

1. सञ्चार सेवाबाट वलञ्चत रहकेा नौगाड गाईँपालिकाको टोि वलस्तहूपमा संचार सेवा लवस्तार गद ैअगामी 

वषय लभर सम्पूणय वडा कायायियहूपमा गचणस्तरीय टेलिर्ोन, आन्टरनेट सेवा चौबीसै घण्टा ईपिधध गराईन 

अवश्यक ईपकरण खरीद तथा पूवायधार लनमायण गनय नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार िगायत ऄन्य 

सरोकारवािा लनकायहरुसंग अवश्यक समन्वय गररनेछ ।  

2. सूचनाको हक प्रत्याभूलत क्रदन तथा सूचना सम्प्रेषणमा सहजता ल्याईन गाईँपालिका क्षेरमा स्थानीय एर्. 

एम. रेलडयोहरुको सेवा लवस्तारका िालग सामचदालयक रेलडयोहरुको साझेदारीमा एर्. एम. टावर लनमायण 

तथा नयाँ एर्.एम. संचािनका िालग सरोकारवािा लनकायहरुसंग पहि गररनेछ । 

3. सूचना तथा संचार प्रलवलधमा अधाररत स्थानीय तह एक्रककृत वस्तचलस्थलत लववरण तयार गररनेछ । 

4. सूचना प्रलवलधमैरी स्थानीय तह लनमायणमा जोड क्रदआनेछ । 
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5. लवद्यचतीय शासन (E-Governance) स्थापनाका िालग गाईँपालिका तथा ऄन्तगयतका कायायियहरुमा 

अवश्यक सूचना प्रलवलधको प्रयोग गररनेछ । 

6. सूचना प्रलवलधको प्रयोग गरी एकीकृत वस्तचलस्थलत लववरण तयार गररनेछ । 

7. सूचना प्रलवलधको ईच्चतम प्रयोग गरी सूचना प्रलवलधमैरी स्थानीयतह लनमायण गररनेछ । 

८. सामालजक लवकास सम्बन्धी नीलतहरु: 

(क) लशक्षा 

1. नेपाि सरकारबाट संचालित बािबालिकािाइ लवद्यािय ल्याईँ, रटकाईँ र लसकाईँ ऄलभयानिाइ 

अत्मसाथ गदै गाईँपालिकाका लवद्यािय ईमेरका सबै बािबालिकािाइ ऄलनवायय लवद्यािय भनाय गराईन 

ईत्प्रेररत गररनेछ ।  

2. यस नौगाड गाईँपालिका ऄन्तगयत सम्पूणय लवद्यािय तथा बाि-लवकास केन्द्रमा काययरत लवद्यािय 

कमयचारी, सहयोगी र बािलवकास लशक्षकहरुिाइ प्रोत्सालहत गनय नेपाि सरकारको नीलत ऄविम्बन गदै 

श्रम तन ऄनचसारको न्यूनतम पाररश्रलमक ईपिधध गराईने र समय सापेक्ष वृल्ध  गद ैिलगने नीलत लिआनेछ।  

3. गचणस्तरीय, ऄलनवायय तथा लनःशचल्क लशक्षाका िालग सबै सावयजलनक लवद्याियहूपमा  न्यूनतम पूवायधार 

लनमायण कायय सम्पन्न गररनेछ । लवज्ञान, गलणत, ऄं्रगजेी र ऄन्य प्रालवलधक लशक्षकको ऄभाव नहने गरी 

सामचदालयक लवद्याियमा लशक्षक लवद्याथी ऄनचपातको अधारमा दरबन्दी लमिान गररनेछ । दरबन्दी लमिान 

पिात ् पलन लशक्षक ऄपचग हन गएमा गाईँपालिकाबाट ऄनचदानको व्यवस्था गरी थप लवषयगत लशक्षकको 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

4. लशक्षा क्षेरमा अमूि पररवतयन गरी गचणस्तरीय लशक्षा हालसि गनय कक्षागत र लवषयगत लशक्षकको दरबन्दी 

व्यवस्था गरी अगामी अ.व. २०७९र०८० दलेख प्रत्येक वडाका माध्यालमक तहका लवद्यािय मध्ये एक-एक 

वटा लवद्याियिाइ नमचना लवद्याियको ूपपमा छनौट गरी क्रलमक रुपमा शैलक्षक गचणस्तर सचधार काययक्रम िागू 

गररनेछ । 

5. लशक्षक तथा कमयचारीहूपको पेशागत सीप लवकासको िालग तालिम तथा ऄलभमचखीकरण काययक्रम संचािन 

गररनेछ । 

6. कक्षा (०-१२) को लशक्षािाइ पूणय ूपपमा लनःशचल्क गद ै िलगनेछ साथै अवश्यकता, माग र क्षमताको 

अधारमा ऄं्रगेजी माध्यममा लशक्षण गनय ऄनचमलत क्रदआनेछ । 

7. गाईँपालिका लभर रहकेा गररब, टचहरा तथा ऄसहाय बािबालिकािाइ लशक्षा क्रदन सहयोगी संघससं्था 

ईपिधध भएमा ईक्त संस्थािाइ ऄनचदान समेत क्रदने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

8. गररब, टचहरा, ऄसहाय, जनयच्ध  तथा जनअन्दोिनका शहीद पररवार, द्वन्द्व पीलडत घाआते तथा ऄपांग 

पररवारका बािबालिकाहूपिाइ अधारभूत तहको लशक्षा ऄलनवायय ूपपमा हालसि गनय गाईँपालिकामा 

अवासीय लवद्यािय स्थापनाको िालग सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । 

9. गाईँपालिकामा कम्तीमा एईटा ईच्च तहको प्रालवलधक लशक्षािय र एईटा क्याम्पस स्थापना 

गनय पहि गररनेछ ।  

10. लवद्यािय स्वास््य तथा पोषण काययक्रमिाइ थप प्रभावकारी बनाईन कडाइका साथ कायायन्वयन 

गररनेछ । 

11.  नौगाड गाईँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम लनमायण कायय  लछटो सम्पन्न गरी चािू  शैलक्षक 

शरमा नै  पिनपािनको व्यवस्था लमिाआनेछ । माध्यालमक तहका हरेक लवद्याियमा िेखापाि 

तथा कमयचारीको व्यवस्थापन गदै िलगनेछ साथै  सम्पूणय  लवद्याियहूपमा चौकीदार ,  स्वीपर र 

कायायिय सहयोगीको थप व्यवस्थापन गदै िलगनेछ ।  

12. हरेक लवद्याियमा लशशचको संख्याको अधारमा वाि लवकास कक्षा तथा टोिबस्तीहरुमा वाि लसकाइ 

कक्षा संचािन गररनेछ । 

13. दलित, मलहिा, लवपन्न तथा जेहनदार बािबालिकाहूपिाइ ईच्च लशक्षा ऄध्ययनको िालग छारवृलत्तको व्यवस्था 

गने नीलत लिआनेछ । 

14. हरेक लवद्याियहूपमा लवद्याथी संख्याको ऄनचपातमा लशक्षण ऄनचदान, प्रशासलनक तथा व्यवस्थापन ऄनचदान 

क्रदआनेछ । 
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15. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाइ लजम्मेवार बनाईन लनयमानचसार बस्ने बैिकमा खाजा तथा लचयापानको 

व्यवस्था लमिाआनेछ । 

16. लशक्षाको गचणस्तर ऄलभबृलद्घ गनय लवद्याियको प्रधानाध्यापकिाइ बढीमा २ घण्टी मार ऄध्यापन गने 

र बाकी समय लवद्याियको लवकास तथा शैलक्षक गचणस्तर ईकास्ने क्रक्रयाकिाप तथा योजनामा क्रदने गरी 

व्यवस्था लमिाआनेछ । 

17. कक्षागत, लवषयगत र लवद्याियगत लसकाइ ईपिलधधिाइ लवशे्लषण गरी बृहत शैलक्षक योजना तयार 

पारी लसकाआ ईपिलधधिाइ वृल्ध  गररनेछ । 

18. क्रदगो लवकासको िक्ष हालसि गनय नेपाि सरकारिे िागू गरेको लवद्यािय खानेपानी, सरसर्ाआ तथा 

स्वच्छता काययलवलध २०७५ ऄनचसार लवद्यािय स्तरीय वास सचलवधा लवस्तार गरी तीन तारे लवद्याियमा 

स्तरोन्नती गररन े र तीन तारे घोषणा भएका लवद्याियको सचलवधा स्तर कायम राखी राख्न लनरन्तर 

ऄनचगमन र छिर्ि गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

19. प्रमाणपर तहको लशक्षा ईत्तीणय गरी मालथल्िो तहको प्रालवलधक लशक्षा आलन्जलनयररङ, वन लवज्ञान, 

कृलष लवज्ञान, लचक्रकत्सा लशक्षा, अक्रद ऄध्ययन गनय चाहने लवद्याथीिाइ प्रत्येक वषय २ जनाका दरिे छनौट 

गरी छारवृलत्तको  व्यवस्था गररनेछ । 

20. लनयलमत रुपमा लवद्याियमा ईपलस्थत हने र लसकाआ ईपिलधध ईच्च भएका लवषयगत, तहगत र 

िैंलगक रुपमा ईत्कृष्ट लशक्षक छनौट गरी हरेक वषय पचरस्कार तथा सम्मानको नीलत लिआनेछ । 

21. लशक्षकहूपको ऄध्ययनशीिता, िगनशीिता, कतयव्य लनष्ठा, लवषयवस्तचको ज्ञान तथा दक्षताको 

परीक्षण गनय लवशेष समय पारेर वषयको एक पटक Teacher Quiz संचािन गररनेछ । 

22. हरेक लवद्याियिाइ भौलतक श्रोत साधन यचक्त र वाआर्ाआ तथा आन्टरनेटको सचलवधा सम्पन्न  

बनाआनेछ । 

23. लशक्षाको अमूि पररवतयन र लवकास गनय गाईँ लशक्षा सलमलतिाइ लजम्मेवार बनाआनेछ । 

लशक्षा क्षेरमा व्यापक सचधार गरी गचणस्तरीयता प्राप्त गनय ऄनचगमन तथा लनरीक्षणको पक्षिाइ 

बलियो, भरपदो र लजम्मेवार बनाआनेछ ।  

24. हरेक लवद्याियिे पालिका र लजल्िा स्तरीय रुपमा संचािन हने प्रलतयोलगतात्मक कृयाकिापहरुमा 

ऄलनवायय सहभागी हनचपने नीलत लिआनेछ । 

25. लवद्याियका लशक्षक कमयचारीहरुिाइ तन, लनयमिे कच नै सलमलत वा संगिनमा बस्न पाईने व्यवस्था 

भएकोमा बाहके समाजका ऄन्य कच नै पलन सलमलत वा संगिनमा रहरे काम गनय नपाईने नीलत लिआनेछ । 

26. नमचना लवद्याियिाइ श्रोत लवद्याियको रुपमा लवकास गरी ऄनचभव अदान प्रदानका िालग ऄन्तर 

लवद्यािय भ्रमणको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

27. पालिका र वडास्तरमा पचस्तकाियको स्थापना गररनेछ र हरेक लजम्मेवार व्यलक्तबाट एईटा पचस्तक 

सहयोग स्वूपप संकिन गरी पचस्तकाियमा राखीनेछ । 

28. लशक्षकहूप सधै ँएईटै लवद्याियमा बस्दा जागूपकता तथा सक्रक्रयतामा कमी अईने र यसको ऄसर 

शैलक्षक गचणस्तरमा पने भएकोिे समयव्ध  रुपमा ऄन्तर लवद्यािय सरुवा गने लनयमिाइ कायायन्वयनमा 

ल्याईन सचरुवात गररनेछ । 

29. लवद्यािय क्षेर योजना ऄन्तगयतका काययक्रमहूपिाइ लनरन्तरता क्रदआनेछ । 

30. एक लवद्यािय एक स्वास््यकमी काययक्रम िागू गररनेछ । 

31. गाईँपालिकाबाट लवद्याियहूपिाइ क्रदआँद ैअएको एकमचस्ट ऄनचदानिाइ पूवयूपपमा बन्द गरी लवद्याथी 

संख्या, कक्षागत तथा लवषयगत अधारमा गाईँपालिकाबाट लशक्षक छनौट गरी खटाईने नीलत लिआनेछ । 

(ख) स्वास््य 

1. सचत्केरी र नवजात लशशचको जीवनरक्षा तथा सचरलक्षत प्रसूलतका िालग सहज पहचँ हने गरी नौगाड 

गाईँपालिकाका ६ वटै वडामा प्रसूलत गृहहूप स्तरोन्नती तथा थप स्थापना गररनेछन् ।  

2. स्वास््य क्षेरमा मलहिा स्वास््य स्वयम् सेलवकाहूपिे पचर् याएको योगदानको कदर गदै लवगत दलेख दददै 

अएको प्रोत्साहन भत्ता बृक्रद गद ैकाययक्रमिाइ लनरन्तरता क्रदआनेछ ।  

3. सम्पूणय सावयजलनक स्थि र सवारी साधनहरुमा धूम्रपान र मक्रदरा सेवन लनषेध गररनेछ ।  
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4. दचगयम भेगका जनताहरुको स्वास््थोपचारका िालग समय समयमा घचम्ती स्वास््य सेवा लशलवर संचािन 

गररनेछ।  

5. स्वास््य चौकी, सामचदालयक स्वास््य आकाआ केन्द्र तथा लक्िलनकहूपमा वषयभरर लनःशचल्क भनी तोक्रकएका 

औषधी ईपिधधताको सचलनलितता गररनेछ । अवश्यक भौलतक पूवायधार, ईपकरणको पयायप्त ईपिधधता 

सचलनलित गररनेछ ।  

6. अम नागरीकहरुको स्वास््य िाइ मध्यनजर गद ैनागररक अरोग्य केन्द्र नौगाडिाइ थप व्यवलस्थत र 

लवस्तार गररनेछ । 

7. गाईँपालिकािाइ घोषणा गररएको पूणय खोप सचलनलितता तथा क्रदगोपनािाइ लनरन्तरता क्रदआनेछ । 

8. दीघय रोगी नागरीकहरुको त्यांक संकिन गरी लनःशचल्क औषधी ईपिधध गराईने व्यवस्था  

लमिाआनेछ ।   

9. अवश्यकता ऄनचसार गाईँपालिकामा लवकट टोिहरुमा सामचदालयक स्वास््य आकाइको स्थापना गररनेछ 

र स्थालपत स्वास््य आकाइहरुको स्तरोन्नती गररनेछ । 

10. लवरामीहरुिाइ थप ईपचारको िालग सहयोग गनय हरेक वडािाइ पचग्ने गरी एईटा एम्बचिेन्सको व्यवस्था 

गने नीलत लिआनेछ र अगामी अर्थथक वषय २०७९।०८० मा १ वटा एम्बचिेन्स खरीद गररनेछ ।  

11. गाईँपालिकामा रहकेो एम्बचिेन्सको प्रालवलधक मूल्याङ्कन गरी सम्भव देलखएमा ममयत गरी सञ्चािनमा 

ल्याआनेछ । 

12. नौगाड गाईँपालिकामा लनमायणाधीन १० शैयाको ऄस्पतािको लनमायण काययिाइ प्राथलमकता क्रदआनेछ र 

अर्थथक वषय २०७९।०८० दलेख गाईँपालिका लभर काजकाम गने गरी १ जना एम.लब.लब.एस डाक्टरको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

13. गाईँपालिकामा हाडजोनी सम्बन्धी चेक जाँच गनय एक वटा एक्स-रे मलसन खरीद गरी अवश्यक 

जनशलक्तको व्यवस्था गररनेछ ।  

14. गभयवती मलहिािाइ चेक जाँच गनय चािू ऄवस्थामा रहकेो ऄल्रासाईण्ड सेवािाइ थप प्रभावकारी बनाआनेछ ।  

15. गररब तथा ऄशक्त नागररकहूपिाइ स्वास््य ईपचारमा ददद ैअएको अर्थथक सहायता काययक्रमिाइ लनरन्तरता 

क्रदआनेछ । 

16. अङ खसेका मलहिाहूपका यथाथय लववरण संकिन गरी लनःशचल्क ूपपमा शल्यक्रक्रयाको प्रबन्ध 

लमिाआनेछ ।  

17. ́घर दिैोम ै स्वास््य सवेा भन्न ेनाराका´ साथ जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका, गभयवती मलहिा र 

बािबालिकाहरुिाइ टोिमै पचगेर स्वास््य जाँच तथा औषलध ईपचारको व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

18. स्वास््य संस्थाहरुिाइ नेपाि सरकारिे लनःशचल्क ईपिधध गराईनच पने औषधीहूप र ऄत्यावश्यक 

औषधीहूपको ऄभाव नहने गरी व्यवस्थापन गररनेछ ।  

19. नेपाि सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त स्वैलच्छक गभयपतन सेवािाइ थप प्रभावकारी बनाआनेछ ।  

20. र्ामेसी संचािनका िालग पहि गररनेछ । 

21. धचवानज्यू रोग तथा धचवाको कारण अईने स्वास््य समस्यािाइ न्यूलनकरण गनय एक घर एक छच टै्ट भान्सा 

काययक्रमिाइ प्रोत्सालहत गररनेछ ।  

22. नौगाड गाईँपालिकामा संचािनमा रहकेो सचअहारा, वह क्षेरीय पोषण तथा ऄन्य स्वास््य सरसर्ाआ 

तथा पोषणका क्षेरका काययक्रमिाइ लनरन्तरता क्रदन सम्बलन्धत लनकायमा पहि गररनेछ ।  

23. हाि पालिकाका लवलभन्न स्वास््य संस्थामा संचालित प्रयोगशािाहूपको सेवािाइ थप व्यवलस्थत र 

प्रभावकारी बनाइ सेवा लवस्तार गररनेछ । 

24. कोरोना भाआरस (COVID-19) जस्ता महामारीबाट बच्न सचरक्षात्मक तथा लनरोधात्मक 

क्रक्रयाकिापहरुिाइ लनरन्तरता ददद ैथप व्यवलस्थत र प्रभावकारी बनाआनेछ ।  

25. प्रत्येक अर्थथक वषय लभर काययसम्पादनका अधारमा ईत्कृष्ट स्वास््यकमी छनौट गरी पचरस्कृत गररने 

व्यवस्था लमिाआनेछ । 
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(ग) खानपेानी तथा सरसर्ाआ 

1. नेपाि सरकारको सबै जनतािाइ अधारभूत स्तरको खानेपानी सचलवधा ईपिधध गराईने तथा क्रदगो 

लवकास िक्ष नं ६ बमोलजम सन् २०३० लभर कच ि जनसंख्या ५० प्रलतशतिाइ सचधाररएको खानेपानी 

सचलवधा ईपिधध गराईने िक्ष पूरा गनय खानेपानी सरसर्ाआ तथा स्वच्छता क्षेरको योजना तजचयमा, 

लवद्यमान खानेपानी योजनाहूपको सञ्चािन तथा ममयत सम्भार व्यवस्थापन, हािसम्म सो सचलवधा पचग्न 

नसकेको क्षेरको पलहचान गरी समता मूिक तथा सहभालगतात्मक प्ध लत ऄविम्बन गरी समन्वयात्मक 

एवम् पारदशी प्ध लत ऄपनाइ सेवा प्रदान गनय गाईँपालिका स्तरमा स्थापना भएको खानेपानी, सरसर्ाआ 

स्वच्छता (वास) व्यवस्थापन बोडय र सो मातहत रहेका खानेपानी सरसर्ाआ तथा स्वच्छता आकाइ (वास 

यचलनट) मार्य त नयाँ योजना लनमायण तथा  लवद्यमान योजनाहरुको ममयत सम्भारको सेवा प्रवाह गने 

व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

2. गाईँपालिकािे तयार पानय गआरहकेो वाश प्िान (Wash Plan) िाइ समीक्षा तथा ऄद्यावलधक गदै 

लवद्यमान सबै खािे खानेपानी, ससचाइ िगायतका जिस्रोतसँग सम्बलन्धत योजनाहूपको सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापकीय ऄवस्था ऄद्यावलधक गरी सबै सलमलतहूपिाइ गाईँपालिकाको जिस्रोत लनयमाविी 

बमोलजम दताय एवम् ऄद्यावलधक र नवीकरण गने व्यवस्था लमिाइ गाईँपालिकास्तरमा सो क्षेरको सूचना 

व्यवस्थापन प्रणािी थप व्यवलस्थत गररनेछ ।  

3. नेपाि सरकारको पूणय सरसर्ाआ लनदलेशका २०७५, नौगाड गाईँपालिका पूणय सरसर्ाआ काययलवलध २०७८ 

बमोलजम गाईँपालिकाका वलस्तहूपिाइ क्रमशः पूणय सरसर्ाआ यचक्त टोि घोषणा गद ैगाईँपालिकािाइ पूणय 

सरसर्ाआ यचक्त घोषणा गने िक्ष बमोलजम गाईँपालिका लभरका समचदायिाइ पूणय सरसर्ाआ ईन्मचख तथा 

लवद्याियहूपिाइ तीन तारा प्ध लतमा लवकास गनय एवम् कोलभड १९ जस्ता महामारी र पानी जन्य रोगहूपबाट 

बच्न वडा तथा समचदायस्तरमा पूणय सरसर्ाआ ऄलभयान सञ्चािन गररनेछ । लवलभन्न पानीजन्य रोगहरुबाट 

ईत्पन्न हन सके्न महामारीहूपबाट सचरलक्षत रहन स्रोत एवम् घरायसी स्तरमा पानीको गचणस्तर परीक्षणको 

व्यवस्था लमिाआनेछ ।   

4. लवद्यािय खानेपानी सरसर्ाआ तथा पोषण, खानेपानी सरसर्ाआ स्वच्छता, मयायक्रदत मलहनावारी 

व्यवस्थापन, घरबारी व्यवस्थापन तथा व्यवसालयक जीलवकोपाजयन प्रव्ध यन काययको िालग स्थानीय स्तरमा 

प्रालवलधक स्रोत व्यलक्त ईत्पादन तथा पररचािन गने काययिाइ लनरन्तरता क्रदआनेछ ।  

5. वास क्षेरको सूचना प्रणािी ऄद्यावलधक गरी पालिकाको सूचनािाइ रालष्ट्रय स्तरमा समावेश गनय 

पालिकाहरुको NWASH प्रणािीबाट त्यांक संकिन र ऄद्यावलधक गरी वास प्िान तजचयमा गररनेछ । 

वास प्िानमा तय भएको प्राथलमकताको अधारमा प्रदशे एवम् संघस्तर तथा ऄन्य दातृ लनकायहूपसँग 

समन्वय गरी क्रमशः खानेपानी तथा सरसर्ाआ क्षेरको समस्या समाधान गद ैिलगनेछ ।  

(घ) खिेकच द तथा मनोरञ्जन 

1. अवश्यकता ऄनचसार गाईँपालिका ऄथायत ् वडा स्तरमा खेि मैदान लनमायणका िालग अवश्यक नीलत 

लनमायणका साथै नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारसँग सहयोग, सहकायय तथा समन्वय गररनेछ ।  

2. गाईँपालिका लभरका रालष्ट्रय तथा ऄन्तरायलष्ट्रय खेिाडीहूपको सम्मान गद ै ईनीहूपको ज्ञान, सीप र 

ऄनचभवको भरपूर सदचपयोग गररनेछ । दीघय जीवनका िालग खिेकच द  को मान्यतािाइ ऄनचसरण गदै 

खेिकच दका लवलवध काययक्रमहूप संचािन गररनेछ । 

3. हरेक लवद्याियमा एकजना खेि लशक्षकको व्यवस्था गने नीलत लिआनेछ । 

4. गाईँपालिका स्तरीय खेिकच द सलमलत गिनको काययलवलध तजचयमा गरी कायायन्वयनमा ल्याआनेछ । 

(ङ) िैंलगक समानता र समावशेीकरण 

1. गाईँपालिका क्षेरलभरका टचहरा, ऄनाथ, ऄसहाय तथा लवपन्न लवद्याथीहूपिाइ गाईँपालिका ऄनाथ 

ऄसहाय छारवृलत्त तथा अर्थथक सहयोग काययक्रम मार्य त सहयोग ईपिधध गराआनेछ ।  

2. मलहिा, ऄपाङ्ग, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक, दलित, जनजालत िगायत िलक्षत वगयिाइ मूिप्रवालहकरण 

गनय सशलक्तकरण एवम् सचेतना काययक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

3. मानव बेचलवखन, घरेिच हहसा, छाईपडी, जातीय भेदभाव तथा छच वाछूत जस्ता समालजक कच रीलत, कच  

संस्कार र ऄन्धलवश्वास ऄन्त्य गनयतर्य  जनचेतनामूिक काययक्रम तजचयमा गरी कायायन्वयन गररनेछ ।  
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4. गाईँपालिका स्तरीय लवकास, भौलतक संरचना लनमायण तथा भवन लनमायण गदाय ऄपाङ्ग तथा 

बािबालिका मैरी साथै भूकम्प प्रलतरोधी तथा वातावरण मैरी हने गरी लनमायण गररनेछ ।  

5. सबै खािका वाि श्रम ईन्मूिन गनय शून्य वािश्रमको नीलत ऄंगीकार गरी प्रभावकारी ऄनचगमन गररनेछ ।  

6. िैलङ्गक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण प्रव्ध यन गनय मलहिा, बािबालिका, दलित, अक्रदवासी 

जनजालत, यचवा, जेष्ठ नागररक, एकि मलहिा, एकि पचरुष, ऄसहाय ऄनाथ तथा वृ्ध वृ्ध ा र ऄपाङ्गता 

भएका, शहीद पररवार, द्वन्द्व पीलडत, घाआते तथा बेपत्ता पररवारका व्यलक्तहूपको सशलक्तकरण र 

मूिप्रवाहीकरण गनय ऄपांग मैरी संरचना लनमायण, अर्थथक  तथा क्षमता लवकासका काययक्रमहूप 

सरोकारवािा लनकायसँगको साझेदारी र सहकाययमा सञ्चािन गररनेछ ।  

7. मलहिा तथा क्रकशोरीहूपको अत्मसम्मानको रक्षा गद ै सचरलक्षत र स्वच्छ तररकािे बाँच्न पाईने 

ऄलधकारको सचलनलितता र मलहनावारी भएको समयमा ऄपनाआने लवलभन्न हालनकारक ऄभ्यासहरुको 

लनमूयि गरी मलहिा र क्रकशोरीहूपको अत्मसम्मानको रक्षा गनय लवलभन्न सम्मेिनिे पाररत गरेको मयायक्रदत 

मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको घोषणा पर कायायन्वयनको िालग अवश्यकता व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

8. बािबालिकाको हक ऄलधकार सचलनलित गद ै अधारभूत स्वास््य, लशक्षा र पोषणमा सबैको पहचँ 

ऄलभवृल्ध  गररनेछ । हहसामा परेका, लवशेष संरक्षणको अवश्यकता रहकेा तथा ऄनाथ बािबालिकाहरुको 

संरक्षणका िालग नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकार सँग समन्वय, सहकायय गरी व्यवस्थापन गररनेछ । 

9. मलहिा हहसा न्यूलनकरण गनय पचरुषहरु सँग ऄन्तरक्रक्रया तथा सहभालगत्मक काययक्रम संचािन गररनेछ । 

10. मलहिा, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक, ऄपांगता भएका व्यलक्त तथा यौलनक ऄल्पसँख्यकको ऄलधकार 

संरक्षण, लहत संरक्षण र कल्याणकारी काययक्रम संचािन गनय नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारसँगको सहयोग 

समन्वयमा लवशेष व्यवस्था गररनेछ । 

11. ६० वषय दलेख ६८ वषय पचरा नगरेका नागररकहूपिाइ लवशेष काम क्रदने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

12. मलहिा, बािबालिका तथा हहसा पीलडत व्यलक्तहूपको ईद्गार तथा सहजीकरण गने संघससं्थाहरुिाइ 

अवश्यक सहयोग गने नीलत लिआनेछ । 

13. पछाडी पाररएका वगय, जालत तथा हिगको िालग िलक्षत ईत्थान काययक्रम संचािन गररनेछ । 

14. गाईँपालिका ऄन्तगयत लनमायण गररने योजना ईपभोक्ता सलमलत िगायत समचदाय, वडा स्तरमा गिन गररन ेलवलभन्न 

सलमलतहूपमा मलहिा, दलित, जनजातीको समानचपालतक प्रलतलनलधत्व ऄलनवायय गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

15. नौगाड गाईँपालिका लभरका ग र घ वगयका ऄपांगता भएका व्यलक्तहूपिाइ अर्थथक रुपमा टेवा पचर् याईने नीलत 

लिआनेछ । 

16. मलहिा दलित र ऄपांगता भएका व्यलक्तहरुिाइ रोजगारमा पहचँ बढाईन िोकसेवा ऄलभमचखीकरण 

काययक्रम संचािन गररनेछ । 

17. हहसा पीलडत मलहिाहरुका िालग सचरलक्षत गृह ९क्बखभ ज्यगकभ० सञ्चािनमा ल्याआनेछ । 

18. गाईँपालिका ऄन्तगयतका वडा कायायियहरुमा स्तनपान कक्षको स्थापना गररनेछ । 

19. ६० वषय दलेख ६८ वषय ईमेर समूहका एकि पचरुषहूपिाइ काययलवलध बनाइ भत्ताको व्यवस्था गररनेछ  । 

20. ३५ वषय भन्दा मालथका कच नै पलन सामालजक सचरक्षा भत्ता नपाईने एकि मलहिा (ऄलववालहत, 

ऄदाितबाट सम्बन्ध लवच्छेद भइ ऄको लववाह नगरी छच टै्ट बसेका) िाइ काययलवलध बनाइ भत्ताको व्यवस्था 

गररनेछ । 

९. वातावरण सरंक्षण तथा लवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत 

(क) र्ोहोर व्यवस्थापन तथा प्रदषूण लनयन्रण 

1. प्रत्येक घरबाट ईत्सर्थजत हने जैलवक र्ोहोरिाइ कम्पोस्ट मि बनाइ स्वव्यवस्थापन गनय  

ईत्प्रेररत गररनेछ । 

2. वातावरणमा नकारात्मक ऄसर पाने खािका प्िालस्टक जन्य सामानहूप प्रयोगिाइ न्यूलनकरण गररनेछ । 

3. गाईँपालिका भरी हरेक टोि वलस्तहूपमा र्ोहर लवसजयन तथा व्यवस्थापन गनय ईलचत संयन्र बनाआनेछ ।  

4. र्ोहर गनेिे व्यवस्थापन गने नीलत ऄविम्बि गररनेछ ।  

5. हरेक घरपररवारमा शौचािय र स्नान घरको व्यवस्था गनय प्रोत्सालहत गररनेछ ।  

6. एक घर एक कच लहने खाडि तथा र्ोहर जिाईने इन्सचिेटरको व्यवस्था गनय प्रोत्सालहत गररनेछ ।  
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7. लवगतमा नौगाड गाईँपालिका र ्रगामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजनािे संचािनमा ल्याएका र्ोहर 

व्यवस्थापन तथा सरसर्ाआ सम्बन्धी काययक्रमहूपिाइ लनरन्तरता क्रदआनेछ ।  

8. गाईँपालिका र ऄन्तगयतका कायायियहूपिाइ प्िाष्टीकजन्य वस्तच लनषेलधत क्षेर घोषणा गररनेछ । 

(ख) हररयािी प्रव्ध यन 

1. हररयो वन लनमायण, सरंक्षण र स्याहार, सम्ब्ध को एक अधार भन्न े ईलक्तिाइ ऄंगीकार गरी नौगाड 

गाईँपालिका क्षेरको हाि रहकेो वनको क्षेरर्िमा वृल्ध  गनय वृक्षारोपण काययिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

2. हररयो वन नपेािको धन भन्ने ईलक्तिाइ चररताथय गनय प्रत्येक वडामा कमसेकम एईटा स्थानमा वृहत् 

वृक्षारोपण गरी सो स्थानिाइ संरलक्षत वनको ूपपमा लवकलसत गररनेछ ।  

3. गाईँपालिका भरी छररएर रहकेा सामचदालयक वनिाइ संरक्षण, सम्व्ध यन गरी हररयािी नौगाडको 

अकांक्षािाइ साकार पानय अवश्यक नीलत लनमायण गरी कायायन्वयनमा ल्याआनेछ । 

4. सामचदालयक बन ईपभोक्ता सलमलतिे वन पैदावार लवक्री तथा ईपभोग सम्बन्धी अफ्नो वार्थषक  काययक्रम 

बनाइ स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराईने र वन पैदावार लबक्री वार्तको १० प्रलतशत रकम स्थानीय तहको 

सलंचत कोषमा जम्मा गनचय पने व्यवस्थािाइ कायायन्वयनमा ल्याआनेछ । 

(ग) जिवायच पररवतयन ऄनचकूिन 

1. वातावरण तथा जिवायचमैरी प्रलवलधयचक्त पूवायधारको लवकासमा जोड क्रदआनेछ । वन क्षेरको वैज्ञालनक 

एवम् क्रदगो व्यवस्थापन गरी अर्थथक रुपिे महत्वपूणय वनस्पलत तथा जडीबचटीको संरक्षण, सम्ब्ध यन र 

प्रशोधनमा सामचदालयक वन ईपभोक्ता महासँग नेपाि िगायतका लनजी तथा सामचदालयक संस्थािाइ 

सहभागी बनाआनेछ ।  

2. गाईँपालिकाबाट संचािन गररने योजनाहूपको क्रदगोपना, गचणस्तर र पारदर्थशताका िालग योजना 

संचािन पूवय र पिात ्क्षमता लवकास तालिम संचािन गनय र वातावरणीय क्रदगोपनािाइ ध्यानमा राख्दै 

गाईँपालिका लभर लनमायण हने पूवायधार ऄन्तगयत सडक, खानेपानी तथा ऄन्य योजनाहूप लनमायण गदाय 

जिवायच ऄनचकूिन सम्बन्धी काययक्रम िाइ जोलडनेछ ।  

(घ) लवपद ्व्यवस्थापन 

1. नेपाि सरकारको सम्बलन्धत लनकाय वा नेपाि सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास््य संस्थाद्वारा प्रमालणत भइ अएका 

गम्भीर ऄसहाय तथा दीघयरोगका लबरामीहूपिाइ न्यूनतम राहत रकम अर्थथक सहयोगका रुपमा  

ईपिधध गराआनेछ ।  

2. गाईँपालिकाका लवलभन्न स्थानहरु नदी, पलहरो तथा भू–क्षयको ईच्च जोलखममा रहकेािे त्यस्ता स्थानहरुको जोलखम 

अकिन गरी त्यस्ता िाईँहूपमा बाँस, लनगाँिो तथा ऄलम्रसो रोपण गरी प्राकृलतक तटबन्ध लनमायण कायय  

गद ैिलगनेछ ।  

3. गाईँपालिका स्तरीय लवपद कोष मार्य त लवपद जोलखम न्यचलनकरण तथा प्रलतकायय योजना तथा काययक्रमहरु 

कायायन्वयन गररनेछ । 

4. वन क्षेर, जिक्षेर र लसमसार क्षेरिाइ संरक्षण गनय लवशेष क्रकलसमको काययक्रमहरु तजचयमा िगायत प्राकृलतक एवम् 

मानवीय संकट र प्रकोपबाट पूवय सचरक्षा, व्यवस्थापन र क्षलतपूर्थतिाइ वैज्ञालनक रुपमा संचािन गनय संरचनागत 

व्यवस्था एवम् प्ध लत तय गररनेछ ।  

5. वषेनी नौगाड गाईँपालिकाको ६ वटै वडाहरुमा नौगाड नदी क्रकनाराका क्षेर तथा वलस्तहूपमा बाढी पलहरोका 

कारण लवकास लनमायण काययहूप तथा अम नागररकहूपका घरजग्गा तथा सम्पलत्तको ऄपूरणीय क्षलत हन ेगरेको 

हदँा नौगाड नदी र शाखा नदी क्रकनारामा बलियो तटबन्ध लनमायण गनय पहि गररनेछ ।  

6. ऄलवरि वषाय, बाढी, पलहरो, खडेरी, अगिागी, भूकम्प िगायतका प्राकृलतक, मानवीय एवं दलैवक प्रकोपको 

तत्काि सम्बोधन गनय सके्न गरी लवपद ् पूवय तयारी, पूवय सूचना, प्रलतकायय, पचनः लनमायण र पचनः स्थापना 

काययक्रमिाइ सचदढृ बनाआनेछ ।  

7. प्रत्येक वडामा अकलस्मक तथा अपत्कािीन हवाइ सेवा सञ्चािनका िालग प्रत्येक वडामा कम्तीमा पलन एईटा 

हिेीप्याड लनमायण गद ैिलगने नीलत लिआनेछ । 

8. नौगाड तथा ऄन्य सहायक नदीहूपमा अईने बाढीका कारण जनधनको क्षलत हने हँदा बाढी तथा मनसून पूवय सूचना 

(Early Warning System- EWS) प्रणािी स्थापना गरी नागररकहूपिाइ पूवय तयारीका िालग सक्षम बनाआनेछ । 
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१०.  ससं्थागत लवकास, लवत्तीय व्यवस्था र सचशासन सम्बन्धी नीलत 

(क) ससं्थागत लवकास तथा सचशासन 

1. पञ्जीकरणिाइ व्यवलस्थत गनय ऄनिाआनमा अधाररत घटना दताय प्रणािीमा सबैिाइ अब्ध  गनय सबै वडा 

कायायियहूपमा गचण स्तरीय र क्रदगो आन्टरनेट सेवाको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

2. सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याईन गाईँ काययपालिकाको कायायिय तथा वडा कायायियहूपमा र्र्थनचर, कम्प्यचटर तथा 

मेलसन औजार पयायप्तता र जस्तो सचकै ऄवस्थामा पलन सेवा प्रवाह गनय सक्रकने व्यवस्था गररनेछ ।  

3. यस गाईँपालिकाद्वारा अगामी अर्थथक वषय २०७९।०८० का िालग तय गररएको नीलत तथा काययक्रम ऄनचसार 

प्रस्तालवत ´एक गाईँ एक कृलष प्रालवलधक ,́ ´एक गाईँ एक पशच प्रालवलधक ,́ ´एक गाईँ एक स्वास््यकमी काययक्रम ,́ 

´एक गाईँ एक सामालजक पररचािक ,́ ´गाईँपालिका सेवा प्रवाह सचदढृीकरण काययक्रम  ́िगायत करार सेवामा 

अवश्यकता ऄनचसार अन्तररक तथा खचिा प्रलतस्पधायबाट जनशलक्त लनयचलक्त गने तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने 

प्रयोजनका िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन तन २०७४ को ८३ (८) बमोलजम करारमा जनशलक्त भनाय गनय 

प्रलतस्पधायत्मक प्ध लत ऄपनाआनेछ ।  

4. प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम, रोजगार सेवा केन्द्र तथा श्रलमक छनौट प्रक्रक्रयािाइ ऄझ व्यवलस्थत तथा त्य परक 

बनाआनेछ । 

5. रालष्ट्रय  गौरवका अयोजना, प्रदशे गौरवका अयोजना तथा िेक्का पट्टाबाट संचािन हने अयोजनाहरुमा कम्तीमा 

५०५ श्रलमक रोजगार सेवा केन्द्रबाट पररचािन गने शतयको व्यवस्था गरी िागू गररनेछ र न्यूनतम श्रलमक 

ज्यािाको समेत ग्यारेन्टी गररनेछ । 

6. रोजगार सेवा केन्द्रबाट सूचीकृत बेरोजगार श्रलमक र गाईँपालिकाबाट लनमायण साम्रगी ईपिधध गराइ संयचक्त 

ूपपमा क्रदगो र गचणस्तरीय श्रममूिक अयोजनाहूप छनौट गरी संचािन गनय अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

7. स्वास््य शाखा, WASH UNIT, बह क्षेरीय पोषण, कृलष, पशच, मलहिा र ऄन्य सम्बलन्धत काययक्रमहूप बीच 

समन्वयात्मक ढंगबाट काययक्रम संचािन गररनेछ । 

8. सामालजक संघससं्थाको पारदर्थशता र सामालजक ईत्तरदालयत्व सचलनलित गद ैदचगयम, िलक्षत वगय एवं अवश्यकता र 

प्राथलमकताका क्षेरमा पररचािन गनय लनदलेशत र प्रोत्सालहत गररनेछ । ऄन्तरायलष्ट्रय गैरसरकारी तथा रालष्ट्रय 

गैरसरकारी संस्थाहरुबाट संचालित काययक्रमहरुको प्रभावकारी र नलतजामा अधाररत ऄनचगमन तथा मूल्याङ्कन 

गररनेछ । 

9. श्रम सहकारीको स्थापना गनय काययलवलध बनाइ िागू गररनेछ । 

10. प्रालवलधक र सहयोगी जनशलक्त, करार कमयचारी व्यवस्थापन काययलवलध ऄनचसार प्रलतस्पधाय मार्य त लनयचक्त गरी 

ऄनचभव, क्षमता, योग्यता ऄनचूपप ईपयचक्त पारिाइ ईपयचक्त स्थानमा राख्ने प्रणािीको ऄविम्बन गररनेछ । यस 

ऄलघ लनयचक्त गररएका कमयचारीहूप मध्ये करार सम्झौता बमोलजम काययसम्पादन सन्तोषजनक नभएका र 

अवश्यकता भन्दा बढी भएका कमयचारीहूपको करार सम्झौता भंग गरी अन्तररक अय/ राजश्व बाँडर्ाँटको 

दायरा लभर तिव भत्ता भचक्तानी हने गरी अवश्यकता र औलचत्यका अधारमा प्रलतस्पधाय मार्य त करार सेवामा 

कमयचारीहूप लनयचक्त गररनेछ । 

11. कमयचारीहूपको करार सम्झौता भंग गदाय क्षेरगत रुपमा काययसम्पादन र जेष्ठतािाइ अधार बनाआनेछ । 

12. गाईँपालिकाको कायय संचािन र व्यवस्थापन गदाय संघ, प्रदशे र ऄन्य स्थानीय तहहूप बीच समन्वयात्मक 

सम्बन्धको लवकास गररनेछ । 

13. सरकारी रकमको बैंक्रकङ कारोबार गदाय रालष्ट्रय वालणज्य बैंक तथा गाईँपालिकामा स्थालपत शाखा बैंक 

जस्ता राज्यको िगानीबाट संचालित बैकहूपबाट मार गररनेछ । 

14. कच नै पलन व्यलक्त वा समूह वा संस्थािाइ लजम्मेवारी दददा पूवय काययको समीक्षा गरेर मार क्रदने नीलत लिआनेछ । 

15. हरेक काययक्रम तथा सभा सम्मेिनिाइ लनधायररत समय लभर शूर र सम्पन्न गररने नीलत लिआनेछ । 

16. गाईँपालिकाबाट अयोजना हने हरेक कृयाकिाप र खरीद प्रकृयामा लमतव्यलयता ऄपनाआनेछ । 

17. समयको पररपािनािाइ मूल्यांकनको अधार बनाआनेछ । 

18. लवकास लनमायण िगायतका सावयजलनक सरोकार तथा महत्वका सम्पूणय काययहरुमा सचशासन, पारदर्थशता 

तथा जवार्दलेहता प्रव्ध यन गनय सबै खािका ऄलनयलमतता तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रक्रयाकिापहूप मालथ 

लनयमन तथा लनयन्रण गररनेछ ।  
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19. सावयजलनक प्रशासनिाइ जनसेवामचखी, प्रभावकारी, लछटोछररतो, स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेशागत 

ऄनचशासन प्रलत प्रलतब्ध , पारदशी, भ्रष्टाचारमचक्त तथा जनईत्तरदायी बनाआने छ र सबै कृयाकिापमा 

भ्रष्टाचारप्रलत शून्य सहनशीिताको नीलत ऄविम्बन गररनेछ ।  

20. DIGITAL NAUGAD FRAMEWORK को सचरुवात गररनेछ, सो को प्रभावकारी कायायन्वयनबाट 

सावयजलनक सेवािाइ सरि, सहज, सचिभ र पारदशी बनाईने नीलत लिआनेछ । अ.व. २०८०र०८१ दलेख 

नौगाड गाईँपालिका मातहतका सबै कायायियहरुमा एकीकृत कायायिय व्यवस्थापन प्रणािी िागू गरी 

कागजको प्रयोग क्रमशः कम गररनेछ । 

21. नौगाडको िेखा प्रणािीिाइ वस्तचगत र पारदशी बनाईन सूचना प्रलवलधको प्रयोग तथा िेखा सम्बलन्धत 

कमयचारीहूपको क्षमता ऄलभवृल्ध  गररनेछ । अर्थथक पारदर्थशता र लवत्तीय ऄनचशासनिाइ कडाइका साथ 

पािना गद ैबेरुजू कम गररनेछ साथै बेरुजू र्छयौटिाइ ऄलभयानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

22. गाईँपालिकाबाट संचालित योजना तथा काययक्रमहूपिाइ तोक्रकएकै समयमा सम्पन्न गने नीलत लिआनेछ । 

23. ्रगामीण समाजमा हने लवकृलत, लवसंगती, तथा ऄपराधीक गलतलवलधिाइ लनयन्रण गरी शालन्त सचरक्षा र 

ऄमनचैन कायम गनय थप प्रहरी चौकी स्थापनाको िालग पहि गररनेछ । 

24. गाईँपालिका लभर संचािन गररने लवलभन्न क्रक्रयाकिापहूपमा सहयोग गनय स्वयंसेवक दि गिनको िालग 

काययलवलध बनाइ िागू गररनेछ । 

25. जनसरोकारका हरेक लवषयमा सचझाव, सल्िाह र समन्वयात्मक लवलधबाट ऄगाडी बढ्न सवयदिीय 

संयन्रको ऄवधारणािाइ अत्मसाथ गररनेछ । 

26. हरेक संघसंस्था तथा ईपभोक्ता सलमलतिे भौलतक संरचना लनमायण गदाय प्रालवलधक कमयचारी राखेर 

लछटोछररतो काम सम्पन्न गने नीलत िागू गररनेछ । 

27. हरेक वडाका बस्तीहूपिाइ टोिमा लवभाजन गरी समानचपालतक लवकासको ऄवधारणािाइ मूतय ूपप क्रदन 

काययलवलध बनाइ िागू गररनेछ । 

28. हरेक प्रकारका लवकास योजना सम्पन्न गररसके पलछ ईपभोगको ऄवलधिाइ बढाईन लजम्मेवार पक्षिे 

ऄलनवायय ूपपमा त्यसको संरक्षण र स्याहार गनचयपने नीलतिाइ कडाआका साथ कायायन्वयन गररनेछ । 

29. नौगाड गाईँपालिकाको िालग लनधायरण गरेको कमयचारी दरबन्दी तेररज भन्दा बाहके अवश्यक कमयचारी 

दरबन्दी लनधायरण गरी लसर्ाररस गनय काययपालिका स्तरीय सलमलत गिन गररनेछ । 

30. नेपािको संलवधानको ऄनचसूची ८ मा ईल्िेलखत स्थानीय तहको एकि ऄलधकारको कायायन्वयन गनय 

अवश्यक योजना, नीलत, मापदण्ड, तन, लनयम र काययलवलध तजचयमा गरी कायायन्वयनमा ल्याआनेछ । 

31. हरेक वडा स्तरमा रालष्ट्रय पन्जीकरण लवभागको लवलध र प्ध लत ऄनचसार घटना दताय सप्ताह संचािन 

गररनेछ । 

32. हरेक वडा कायायियमा लवद्यचतीय हालजरी गररने र ऄन्य कायायियहूपमा पलन लवस्तार गद ैिलगनेछ ।  

33. जनप्रलतलनलध तथा ऄन्य कमयचारीहूपको काययदक्षता बढाईन अवश्यक काययक्रमहूप संचािन गररनेछ । 

 

(ग) राजश्व पररचािन तथा लवत्तीय व्यवस्थापनः 

1. क्रदगो र भरपदो अयका स्रोतहूप मार्य त राजश्व संकिन र त्यसको समचलचत पररचािन लवना स्थानीय 

स्वायत्तताको प्रव्ध यन सम्भव छैन । गाईँपालिकामा राजश्वका क्षेर पलहचान गरी दायरा लवस्तार गनय कर 

लतनचय सम्मानको लवषय भएको संस्कारको वृल्ध  गनय कर लतनय ईत्सालहत होऔं, सम्ब्ध  पालिका लनमायणमा 

सहभागी बनौ भन्ने नारा ऄंगीकार गररनेछ र जसका िालग ऄलधकतम कर दालखिा गने वा कर छलि 

नगने व्यलक्तिाइ सावयजलनक रुपमा सम्मान गररने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । साथै स्थानीय सरकारिे 

िगाईँद ैअएका सेवा शचल्क र दस्तचरको दरमा समय सान्दर्थभक पररमाजयन गररनेछ ।  

2. प्राकृलतक स्रोतको ईपयोग र लनकासीमा बढ्दो चचहावट लनयन्रण गनय लजल्िा समन्वय सलमलतसँग 

समन्वय गररनेछ । स्थानीय समचदाय एवम् स्थानीय प्रशासन, सचरक्षा लनकायसँगको सहकाययमा 

ऄनचगमनिाइ तीव्रता क्रदने तथा चचहावट लनयन्रणमा सहयोग गनेिाइ पचरस्कृत गने नीलतिाइ लनरन्तरता 

क्रदआनेछ ।  

3. ऄथयतन्रमा दखेापरेको चचनौतीिाइ सामना गनय नौगाड गाईँपालिकािे पचँलजगत खचयमा वृल्ध  गद ैचािू 

खचय तर्य को चापिाइ न्यूलनकरण गद ैसावयजलनक खचयमा लमतव्यलयता कायम गररनेछ ।  
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4. गाईँपालिकाको अन्तररक राजश्व ऄलभवृल्ध का िालग करको दायरा लबस्तार एवं करका लवद्यमान दरिाइ 

समय सापेक्ष बनाआनेछ । राजश्व पररचािनका थप क्षेर पलहचान गरी अन्तररक अयिाइ थप सचदढृ 

बनाआनेछ । 

5. मक्रदराजन्य व्यवसायमा िाग्द ै अएको व्यावसालयक कर वदी गररनेछ । मक्रदराजन्य व्यवसायको 

ऄनलधकृत लवक्री लवतरणिाइ लनषेध गररनेछ । 
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११. नौगाड  गाउॉऩासरकाको आसथफक िषफ २०७९।०८० को ऺेिगत फजेट विसनमोजन 

ऺेिगत तथा उऩऺेिगत विसनमोन्त्जत फजेट 
 आ.ि. : २०७९/८०   भवहना : सफै   अिधी :  २०७९/०४/०१-२०80/03/30  

सस.नॊ. ऺेि/उऩ  ऺेि विसनमोन्त्जत  फजेट क्षरे 

प्रलतशत 

ईप  क्षरे 

प्रलतशत 

१ आसथफक विकास 36680000.00 ८.४९ %  

 १ कृवष 17735000.00  48.35% 

 २ उद्योग 5415000.00  14.76% 

 
३ ऩमफटन 12000000.00  32.72% 

 ४  सहकायी  500000.00  1.36% 

 ५ फन 130000.00  0.35% 

 ६ ऩशऩुरछी विकास 900000.00  2.45% 
२ साभान्त्जक विकास 201369260.00 46.60 %  

 
१ न्त्शऺा 135577260.00  67.33% 

 २ स्िास््म 47595000.00  23.64% 

 ३ खानेऩानी तथा सयसपाई  10559000.00  5.24% 

 
४ बाषा तथा सॊस्कृसत 680000.00  0.34% 

 
५ रैंसगक सभानता तथा साभान्त्जक सभािेशीकयण 1450000.00  0.72% 

 ६ मिुा तथा खेरकुद 210000.00  0.10% 

 ७ साभान्त्जक सयुऺा तथा सॊयऺण 5298000.00  2.63% 
३ ऩूिाफधाय विकास 77736000.00 17.99%  

 
१ मातमात ऩूिाफधाय 32987264.00  42.43% 

 २ बिन, आिास तथा सहयी विकास 34988736.00  45.01% 

 ३ उजाफ 8960000.00  11.53% 

 ४ सम्ऩदा ऩूिाफधाय 500000.00  0.64% 

 
५ ऩनुसनभाफण 300000.00  0.39% 

४ सशुासन तथा अरतयसम्फन्त्रधत ऺेि 70652000.00 16.35%  

 १ विऩद व्मिस्थाऩन 2520000.00  3.57% 

 २ भानफ सॊशाधन विकास 150000.00  0.21% 

 
३ शान्त्रत तथा सवु्मिस्था 20000.00  0.03% 

 
४ काननु तथा रमाम 800000.00  1.13% 

 ५ शासन प्रणारी 7560000.00  10.70% 

 ६ गरयफी सनिायण 512000.00  0.72% 

 
७ श्रभ तथा योजगायी 49440000.00  69.98% 

 
८ अनगुभन तथा भूल्माॊकन 350000.00  0.50% 

 ९ प्रशासकीम सशुासन 9300000.00  13.16% 
५ कामाफरम सञ्चारन तथा प्रशाससनक 45702340.00 10.58%  

 १ कामाफरम सञ्चारन तथा प्रशाससनक 45702340.00  100.00% 

 
कुर जम्भा 

 
432139600.00 100.00% 
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१२.  नौगाड गाउॉऩासरकाको आ.ि.२०७९।०८० को कामफिभ/मोजना  अनसुाय फजेट विसनमोजन् 
नौगाड गाउॉऩासरका 

आ.ि. : २०७९/८० 

सस.नॊ. 

कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 
नाभ 

उऩ ऺेि 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 

ऩवहरो 
 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक जम्भा 

१ ऩारयश्रसभक कभफचायी 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २११११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,३१,८०० ४०,३१,८०० ५०,५७,७०० ७०,३७,७०० २,०१,५९,००० 

२ 

सूचना प्रविसध असधकृतको तरफ गाऩा 
अशॊ 

प्रशासकीम 

सशुासन २११११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ७०,००० १,०५,००० १,०५,००० ७०,००० ३,५०,००० 

३ 

गत आ.ि.को जनप्रसतसनसधहरुको सेिा 
सवुिधा शासन प्रणारी २१११२ आरतरयक श्रोत - नगद ५,००,००० ५,००,००० ० ० १०,००,००० 

४ ऩदासधकायीहरुको सेिा सवुिधा शासन प्रणारी २१११२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १२,८०,००० १९,२०,००० १२,८०,००० १९,२०,००० ६४,००,००० 

५ फैठक बत्ता 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २११३४ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

६ फैठक बत्ता 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २११३४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
प्रदेश सयकाय  - नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

७ फैठक बत्ता 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २११३४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

८ 

भवहरा स्िास््म स्िमभॊ सेविका 
प्रोत्साहन बत्ता स्िास््म २११३९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,००,००० १,५०,००० १,५०,००० १,००,००० ५,००,००० 

९ 

भवहरा स्िास््म स्िमभॊ सेविका 
प्रोत्साहन बत्ता स्िास््म २११३९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ७२,८०० १,०९,२०० १,०९,२०० ७२,८०० ३,६४,००० 

१० ऩानी तथा सफजरुी 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२१११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ० १,००,००० ० १,००,००० 
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सस.नॊ. 

कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 
नाभ 

उऩ ऺेि 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक जम्भा 

११ सॊचाय भहसरु 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२११२ आरतरयक श्रोत - नगद १०,००० २०,००० ० ७०,००० १,००,००० 

१२ सॊचाय भहसरु 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२११२ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ४०,००० ८०,००० १,६०,००० २०,००० ३,००,००० 

१३ इरधन (कामाफरम प्रमोजन) 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२२१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १,२०,००० १,२०,००० १,८०,००० २,८०,००० ७,००,००० 

१४ इरधन (कामाफरम प्रमोजन) 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२२१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,२०,००० २,२०,००० ३,३०,००० २,३०,००० १०,००,००० 

१५ सफभा तथा निीकयण खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२२१४ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ४०,००० ६०,००० ६०,००० २,००,००० 

१६ 

भसररद तथा कामाफरम साभाग्री तथा 
कामाफरम सॊचारन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २,००,००० ३,००,००० ३,००,००० २,००,००० १०,००,००० 

१७ 

भसररद तथा कामाफरम साभाग्री तथा 
कामाफरम सॊचारन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५,००,००० ७,५०,००० ७,५०,००० ५,००,००० २५,००,००० 

१८ ऩिऩसिका सूचना तथा छऩाइ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३१५ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६०,००० ९०,००० ९०,००० ६०,००० ३,००,००० 

१९ ऩिऩसिका सूचना तथा छऩाइ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३१५ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ४०,००० ६०,००० ६०,००० ४०,००० २,००,००० 

२० 

सािफजसनक सनुिुाइ सूचना प्रकाशन तथा 
जनचेनता भरुक सरदेश 

प्रशासकीम 

सशुासन २२३१५ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ८०,००० १,२०,००० १,२०,००० ८०,००० ४,००,००० 

२१ 

सािफजसनक सनुिुाइ सूचना प्रकाशन तथा 
जनचेनता भरुक सरदेश 

प्रशासकीम 

सशुासन २२३१५ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ५०,००० ७५,००० ७५,००० ५०,००० २,५०,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺेि 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

२२ 

असतसथ सत्काय तथा अरम कामाफरम 
सॊचारन खचफ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३१९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ५०,००० ७५,००० ७५,००० ५०,००० २,५०,००० 

२३ 

भध्मभकासरन खचफ 
सॊयचना(MTEF),प्रोजेक्ट फैङ्क,आिसधक 
मोजना,फावषफक खरयद गरुुमोजना तथा 
प्राविसधक तथा प्रशाससनक 
कभफचायीहरुको ऺभता असबिवृि तासरभ 
रगामतको ऩयाभशफ सेिा खरयद सम्फन्त्रध 
खचफ 

प्रशासकीम 

सशुासन २२४११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३,००,००० ४,५०,००० ३,००,००० ४,५०,००० १५,००,००० 

२४ एकगाउॉ एक कृवष प्राविसधक गाऩा अशॊ कृवष २२४१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १,६०,००० ३,२०,००० ३,२०,००० ३०,००० ८,३०,००० 

२५ 

एभआइस अऩयेटय तथा वपल्ड 
सहामकहरुको तरफ गाऩा अॊश 

प्रशासकीम 

सशुासन २२४१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,३०,००० १,९५,००० १,९५,००० ९३,००० ६,१३,००० 

२६ 

एभआइस अऩयेटय तथा वपल्ड 
सहामकहरुको तरफ गाऩा अॊश 

प्रशासकीम 

सशुासन २२४१३ आरतरयक श्रोत - नगद ० १७,००० २०,००० ० ३७,००० 

२७ कयाय कभफचायीहरुको ऩारयश्रसभक 

श्रभ तथा 
योजगायी २२४१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००,००० ६०,००,००० ४०,००,००० ६०,००,००० २,००,००,००० 

२८ कयाय कभफचायीहरुको ऩारयश्रसभक 

श्रभ तथा 
योजगायी २२४१३ आरतरयक श्रोत - नगद ५,००,००० ८,२५,००० ५,००,००० ६,७५,००० २५,००,००० 

२९ कयाय कभफचायीहरुको ऩारयश्रसभक 

श्रभ तथा 
योजगायी २२४१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६,००,००० ९,००,००० ६,००,००० ४८,४०,००० ६९,४०,००० 

३० 

गत आ.ि. को विविध खचफ बकु्तानी 
फावक यकभ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १,८२,००० १,८२,००० ६४,००० ४,२८,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 

उऩ ऺेि 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 

 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

३१ 

गत आ.ि. को विविध खचफ बकु्तानी 
फावक यकभ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२५२९ आरतरयक श्रोत - नगद ० ३,७७,६७० १३,६७० ० ३,९१,३४० 

३२ अनगुभन, भूल्माॊकन तथा भ्रभण खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १,९६,००० ९,९६,००० 

३३ अनगुभन, भूल्माॊकन तथा भ्रभण खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
प्रदेश सयकाय  - नगद ६०,८०० ९१,२०० ९१,२०० ६०,८०० ३,०४,००० 

३४ अनगुभन, भूल्माॊकन तथा भ्रभण खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३,००,००० ४,५०,००० ४,५०,००० ० १२,००,००० 

३५ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६,००,००० ९,००,००० ९,००,००० ६,००,००० ३०,००,००० 

३६ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३,००,००० ४,५०,००० ४,५०,००० ३,००,००० १५,००,००० 

३७ आर ुब्रक सभरिम ससभसत दल्रेख कृवष २५३१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

३८ आसथफक सहामता कोष 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २७११२ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान १,६०,००० २,४०,००० २,४०,००० १,६०,००० ८,००,००० 

३९ आसथफक सहामता कोष 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २७११२ आरतरयक श्रोत - नगद १,८०,००० २,७०,००० २,७०,००० १,८०,००० ९,००,००० 

४० 

ऩदासधकायी काभफचायी आिासको घय 
बाडा 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २८१४२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,३०,००० १,९५,००० ७५,००० ० ४,००,००० 

४१ 

ऩदासधकायी काभफचायी आिासको घय 
बाडा 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २८१४२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ० २,५०,००० २,५०,००० 

४२ कामाफरमको गाडी बाडा 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २८१४३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺेि 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

४३ अरम बाडा तथा ढुिानी 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २८१४९ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान १,२०,००० १,८०,००० १,२०,००० ५३,००० ४,७३,००० 

४४ अरम बाडा तथा ढुिानी 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २८१४९ आरतरयक श्रोत - नगद २५,४०० ३८,१०० २५,४०० ३८,१०० १,२७,००० 

४५ 

जनवहत भा वि विऻान प्रमोगशारा कोठा 
सनभाफण न्त्शऺा ३१११२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,००,००० १,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,००० 

४६ प्रशासकीम बिनको गाउॉऩासरका अॊश 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३१११२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ११,२०,००० ११,२०,००० ११,२०,००० २२,४०,००० ५६,००,००० 

४७ 

भासरकाजुफनआवि सबड बिन सनभाफण 
मोजना िडा नॊ ५ को सभऩयुक अॊश न्त्शऺा ३१११२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४,००,००० ४,००,००० ६,००,००० ६,००,००० २०,००,००० 

४८ 

स्िास््म चौवक बिन सनभाफण 
इमयकोटको गाउॉऩासरका अशॊ स्िास््म ३१११२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १०,१२,००० १०,१२,००० १५,१८,००० १५,१८,००० ५०,६०,००० 

४९ फाइक खरयद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक ३११२१ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ७०,००० १,०५,००० ७०,००० १,०५,००० ३,५०,००० 

५० 

ददऩज्मोती आ वि न्त्चउयीफगड पसनफचय 
सनभाफण न्त्शऺा ३११२३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

५१ 

स्थानीम तह सनिाफचन २०७९ भा 
प्रमोगको रासग खरयद गरयएको 
ससससवटसबको बकु्तानी 

प्रशासकीम 

सशुासन ३११३४ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान १,००,००० १,५०,००० १,००,००० १,५०,००० ५,००,००० 

५२ 

खेडा धसुरगडा एगयबगे डाडा सडक 
सनभाफण मोजना धसुरगडा को सभऩयुक 
अॊश मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४,००,००० ६,००,००० ४,००,००० ६,००,००० २०,००,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺेि 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

५३ गोगने ऩारयखेत फाटो भभफत मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

५४ 

भल्राभटेटे जेफाराधाय गोयेटो फाटो 
सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

५५ सकुाखोरा ऩनढुङ्गा कृवष सडक मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ८,०९,९६६ ८,०९,९६६ १६,१९,९३२ ३२,३९,८६४ 

५६ सभऩयुक अॊश जासभय साङऩाङ सडक मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ९,६२,२८० १४,४३,४२० १४,४३,४२० ९,६२,२८० ४८,११,४०० 

५७ भौनेखोरा रघजुरविद्यतु नहय भभफत उजाफ ३११५३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 

५८ होऩयी रघजुरविद्यतु नहय भभफत उजाफ ३११५३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 

५९ 

होऩयीगाड ऩवहरो रघजुरविद्यतु 
गाउॉऩासरका अॊश उजाफ ३११५३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६,४०,००० ६,४०,००० ९,६०,००० ३४,६०,००० ५७,००,००० 

६० चौयीगाउॉ ढरसनकास मातमात ऩूिाफधाय ३११५८ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,००,००० १,५०,००० १,००,००० १,५०,००० ५,००,००० 

६१ तल्रा जासभय ढर सनकास 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 

६२ बाडइजय ढरसनकास मातमात ऩूिाफधाय ३११५८ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

६३ 

कृष्ण आ वि चौयीगाउॉ टेिा प्रखार 
सनभाफण न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

६४ खासरडाडा खोऩ केरर सनभाफण स्िास््म ३११५९ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺेि 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

६५ गौरयशॊकय भा वि नाग ुघेयऩखाफर सनभाफण न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,४०,००० ३,६०,००० २,४०,००० ३,६०,००० १२,००,००० 

६६ घोयकट्या खोऩ केरर बिन सनभाफण स्िास््म ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

६७ 

सछऩरुथान डाईबयससवट ऩाकफ  
गाउॉऩासरका अशॊ ऩमफटन ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २४,००,००० २४,००,००० ३६,००,००० ३६,००,००० १,२०,००,००० 

६८ 

प्रगसतन्त्शर दसरत केरर बिन सनभाफण 
िभागत 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,००,००० १,५०,००० १,००,००० १,५०,००० ५,००,००० 

६९ 

ऩसयौर आ.वि देउराड विद्यारम बिन 
भभफत मोजना न्त्शऺा ३११५९ आरतरयक श्रोत - नगद ० ५०,००० १,००,००० ५०,००० २,००,००० 

७० बसुभयाज भन्त्रदय यैच ुिभागत सम्ऩदा ऩूिाफधाय ३११५९ आरतरयक श्रोत - नगद १,००,००० २,००,००० १,००,००० १,००,००० ५,००,००० 

७१ 

िडा नॊ ६ को िडा कामाफराम घेयऩखाफर 
सनभाफण 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,६०,००० ३,९०,००० २,६०,००० ३,९०,००० १३,००,००० 

७२ 

विजम फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था 
बिन सनभाफण सहकायी ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,००,००० १,५०,००० १,००,००० १,५०,००० ५,००,००० 

७३ विरासौ फारविकास केरर बिन सनभाफण न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ७५,००० ५०,००० ७५,००० २,५०,००० 

७४ 

वहभारी उच्छच ऩहाडी सभफवृि कामफिभ 
गाउॉऩासरका अशॊ 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,७०,००० ४,०५,००० २,७०,००० ४,०५,००० १३,५०,००० 

७५ प्रशासकीम बिनको जसभन खरयद 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३१४११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० १०,९४,३६८ ० १०,९४,३६८ २१,८८,७३६ 
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प्रदेश सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (सभऩूयक) 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺेि 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

७६ 

भासरकाजुफन आ.वि. २ कोठे बिन 
सनभाफण मोजना नौगाड गाउॉऩासरका िडा 
नॊ. ५ सबड न्त्शऺा ३१११२ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ४,००,००० ६,००,००० ४,००,००० ६,००,००० २०,००,००० 

७७ 

खेडा धसुरगडा एगयबगे डाडा सडक 
सनभाफण मोजना नौगाड गाउॉऩासरका िडा 
नॊ. ६ धसुरगडा मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ४,००,००० ६,००,००० ४,००,००० ६,००,००० २०,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरकािडा नॊ. १ को  आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺेि 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो  

िैभाससक 
चौथो  

िैभाससक 
जम्भा 

१ 
ऩदासधकायी य कभफचायीको फैठक 
बत्ता 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २११३४ आरतरयक श्रोत - नगद ० १२,००० १२,००० १२,००० ३६,००० 

२ कभफचायी कल्माण कोष 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २१२१४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ७०,००० ० ० ७०,००० 

३ धाया ऩानी विजरुी य सञ्चाय 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२१११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २,००० ३,००० २,००० ३,००० १०,००० 

४ कामाफरम सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

५ कामाफरम सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

६ 

ऩश ुऔषसध तथा खरयद य ऩोसरमो 
हाउस खरयद ऩशऩुरछी विकास २२३१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

७ सेिा ऩयाभशफ शासन प्रणारी २२४११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २४,००० ३६,००० २४,००० ३६,००० १,२०,००० 

८ 

कृवष विउविजन खरयद तथा ऩोसर 
हाउस खरयद कृवष २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २५,००० ३७,५०० २५,००० ३७,५०० १,२५,००० 

९ 

ग य घ फगफका अऩाङ्गहरुराइ 
आमआजफन कामफिभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ० ६०,००० ६०,००० 

१० 

गबफिती भवहरा तथा फारफासरका 
ऩोषण कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ५०,००० ० ५०,००० 

११ दसरत रन्त्ऺत कामफिभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १९,००० २८,५०० १९,००० २८,५०० ९५,००० 

 



अर्थथक वषयः २०७९।०८० नीलत¸ काययक्रम तथा बजटे 

नौगाड गाईँपालिका                     पाना नं=28 
 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो  

िैभाससक 
चौथो  

िैभाससक 
जम्भा 

१२ नायी ददिस कामफिभ 

बाषा तथा 
सॊस्कृसत २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ४०,००० ० ४०,००० 

१३ कृवष प्रििफन कामफिभ कृवष २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१४ कृवष प्रििफन कामफिभ कृवष २२५२९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

१५ 

जनवहत कामफिभ तथा व्मिस्थाऩन 
खचफ 

प्रशासकीम 

सशुासन २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - प्रदेश 
सयकाय  - नगद ० ५०,००० ० ० ५०,००० 

१६ ऩोषण कामफिभ स्िास््म २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० २५,००० ० ० २५,००० 

१७ 

ऩदासधकायी य कभफचायी  दैसनक भ्रभण 
बत्ता 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २५,००० ३७,५०० २५,००० ३७,५०० १,२५,००० 

१८ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

१९ 

स्िास््म व्मिस्थाऩन तथा औषसध 
खरयद य ढुिानी स्िास््म २५३१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ३०,००० ४५,००० ४५,००० १,५०,००० 

२० विऩद व्मिस्थाऩन विऩद व्मिस्थाऩन २७२१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२१ बैऩयी आउन ेचार ुखचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २८९११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १९,८०० २९,७०० १९,८०० २९,७०० ९९,००० 

२२ 

आ वि कैदभकोट ऩयुानो बिन छाना 
भभफत य खाजा घय सनभाफण न्त्शऺा ३१११३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

 



अर्थथक वषयः २०७९।०८० नीलत¸ काययक्रम तथा बजटे 

नौगाड गाईँपालिका                     पाना नं=29 
 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो  

िैभाससक 
चौथो  

िैभाससक 
जम्भा 

२३ जस्ता ऩाता खरयद 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३११२३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ७५,००० ५०,००० ७५,००० २,५०,००० 

२४ िडा कामाफरामको सोराय खरयद उजाफ ३११२३ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ० ६०,००० ० ६०,००० 

२५ आवङय गौडा तेसाफभेरा घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३४,००० ५१,००० ३४,००० ५१,००० १,७०,००० 

२६ 

इमयकोट देन्त्ख हरयचरर भन्त्रदय सम्भ 
घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

२७ 

कैदभकोट देन्त्ख सौडाधाय सम्भ 
येसरङ घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२८ 

गैया देन्त्ख घटे्टखोरा सम्भ घोफा 
सनयभाण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ० ४०,००० ० ४०,००० 

२९ गोपा खोरा काकी गाउ RCC ऩूर मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

३० 

तल्रा ऩयइजयदेन्त्ख न्त्क्रसनक घय 
घोफा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ० ४०,००० ० ४०,००० 

३१ 

थाङसरङ घोफा फण्डाड देन्त्ख टुॉडा 
सम्भ येसरङ सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ० ४०,००० ० ४०,००० 

३२ दल्माड घाङर सम्भ घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ४५,००० ० ४५,००० ९०,००० 

३३ नाङ्खु तल्रोखोरा काठेऩूर सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ० ० ४,००० ४,००० 
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नौगाड गाईँपालिका                     पाना नं=30 
 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो  

िैभाससक 
चौथो  

िैभाससक 
जम्भा 

३४ 

नाङ्खु ऩैया देन्त्ख ऩरयइजय सम्भ घो फा  
सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ३५,००० ० ३५,००० ७०,००० 

३५ 

ऩारय गोधानी देन्त्ख यङयङे च्छमाक्कीभीबाड 
सम्भ घो फा सनभाफााण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

३६ फगड देन्त्ख सतभरासैन घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ६०,००० ० ० ६०,००० 

३७ 

बिानी िार विकास केरर देन्त्ख 
भल्रो विरासौ सम्भ घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

३८ भानाकोट देन्त्ख दोफाटा घोफा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ० ० ५०,००० ५०,००० 

३९ 

विरासौ तल्रो खोरा RCC ऩूर 
सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २४,००० ३६,००० २४,००० ३६,००० १,२०,००० 

४० ढर सनकास रक्सेयी 
खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

४१ 

दिुाफ बिानी भन्त्रदय देन्त्ख फाटा भनुी 
सम्भ ढर सनकास सनभाफण 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

४२ भोतेउडा ढर सनकास 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ० ५०,००० ० ५०,००० 

४३ गोपा बटे्टधाय खोरा घट्ट सनभाफण उद्योग ३११५९ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ० ४०,००० ० ४०,००० 

४४ 

गोरयशॊकय भावि नाग ुखाजा घय 
सनभाफण न्त्शऺा ३११५९ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ५०,००० ० ० ५०,००० 

४५ धाय ऩरमाय घट्ट भभफत उद्योग ३११५९ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान ० ० ० ३०,००० ३०,००० 
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नौगाड गाईँपालिका                     पाना नं=31 
 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो  

िैभाससक 
चौथो  

िैभाससक 
जम्भा 

४६ 

बसुभयाज भावि कसाड खाजा घय 
सनभाफण न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ० ५०,००० ० ५०,००० 

४७ 

भहादेि आ वि रक्सेयी घेयऩखाफर 
सनभाफण 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

४८ 

सेया देन्त्ख भाम्पा थाङसरङ सम्भ 
येसरङ घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरकािडा नॊ.२ आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 

ऩवहरो 
 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो 
िैभाससक 

 

चौथो 
िैभाससक 

जम्भा 

१ सूचना तथा सॊचाय 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२११२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १०,००० १०,००० १०,००० २०,००० ५०,००० 

२ कामाफरम सॊचारन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

३ कामफरम सॊचारन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ५०,००० ७५,००० ५०,००० ७५,००० २,५०,००० 

४ कामाफरम व्मिस्थाऩन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

५ कामाफरम व्मिस्थाऩन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

६ ऩश ुसेिा ऩशऩुरछी विकास २२३१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

७ सेिा य ऩयाभशफ खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२४११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ५०,००० ७५,००० ५०,००० २५,००० २,००,००० 

८ सेिा य ऩयाभशफ खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२४११ आरतरयक श्रोत - नगद ० ० ० ५०,००० ५०,००० 

९ उद्यभ विकास ससऩभरुकका उद्योग २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

१० कृवष कामफिभ कृवष २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो  

िैभाससक 
चौथो  

िैभाससक 
जम्भा 

११ कृवष कामफिभ कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

१२ खेरकूद कामफिभ मिुा तथा खेरकुद २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १२,००० १८,००० १२,००० १८,००० ६०,००० 

१३ गरयि तथा दसरत उत्थान कामफिभ गरयफी सनिायण २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१४ 

सस्कृसत सॊयऺण कामफिभ भवहरा 
राइ बाषा तथा सॊस्कृसत २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
प्रदेश सयकाय  - नगद १४,००० २१,००० १४,००० २१,००० ७०,००० 

१५ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

१६ कामफिभ सॊचारन 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७२१ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

१७ 

सणु्डभणु्ड आधायबतू स्िास््म 
व्मिस्थाऩन स्िास््म २५३१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१८ सा. स्िास््म व्मिस्थाऩन स्िास््म २५३१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० ० ५०,००० १,००,००० 

१९ विऩद व्मिस्थाऩन विऩद व्मिस्थाऩन २७२१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२० विऩद व्मिस्थाऩन विऩद व्मिस्थाऩन २७२१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो  

िैभाससक 
चौथो  

िैभाससक 
जम्भा 

२१ घयबाडा 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २८१४२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० २५,००० ० २५,००० ५०,००० 

२२ बैऩयी चार ु विऩद व्मिस्थाऩन २८९११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२३ घो फा कुल्फान देन्त्ख ककनाडी सम्भ मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ० ५०,००० ० ५०,००० 

२४ घो फा ठेउकेइजय देन्त्ख काठाइजय मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२५ 

घो फा तोल्मारगाउॉ देन्त्ख दोखरा 
सम्भ मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २२,२०० ३३,३०० २२,२०० ३३,३०० १,११,००० 

२६ 

घो फा भल्रा ककनाडी देन्त्ख 
चौयीगाउॉ मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ० ० ५०,००० ५०,००० 

२७ 

घो िा ऩैया ऩरमाय देन्त्ख भल्रासैन 
सम्भ मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२८ 

दल्रेन्त्ख भरु फाटो देन्त्ख योड सम्भ 
PCC फाटो मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

२९ धाय देन्त्ख ओखडाइसन सम्भ घो फा मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

३० ऩरमाय खोरा RCC ऩूर सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ७५,००० ५०,००० ७५,००० २,५०,००० 

३१ तटफरध सनभाफण दोखरा ऩनुसनभाफण ३११५४ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺेि खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो  

िैभाससक 
चौथो  

िैभाससक 
जम्भा 

३२ खानेऩानी ऩरखाए बैसेचय सम्भ 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

३३ भूहान सधुाय तल्रा सणु्डभणु्ड 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ० ० ३०,००० ० ३०,००० 

३४ ढर सनकास भल्रा सैन दल्रेख 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

३५ नौघय टोर ढरसनकास 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

३६ फेडऩातर ढरसनकास 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

३७ 

पसनफचय घेयऩखाफर सनभाफण ऩारयभेरा 
आ वि न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरकािडा नॊ.३ 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ उऩ ऺेि 
खचफ  

शीषफक स्रोत 
विसनमोजन 

ऩवहरो 
 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो 
िैभाससक 

चौथो 
िैभाससक जम्भा 

१ फैठक बत्ता 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २११३४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० ३०,००० २०,००० १,००,००० 

२ कभफचायी कल्माण कोष 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २१२१४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ६,००० ९,००० ९,००० ६,००० ३०,००० 

३ इरधन तथा भभफत खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२२१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १०,००० १०,००० २०,००० १०,००० ५०,००० 

४ 

भसररद तथा कामाफरम साभाग्री 
खरयद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ४०,००० ६०,००० ६०,००० २,००,००० 

५ 

भसररद तथा कामाफरम साभाग्री 
खरयद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ३०,००० ४५,००० ४५,००० १,५०,००० 

६ 

बेटनयी (ऩश ुऔषसध उऩकयण खरयद 
तथा वितयण, ऩश ुयोग सनमरिण 
रगामत अरम) ऩशऩुरछी विकास २२३१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,००० 

७ 

कृवष (सफउ सफजन, सफषासध, फोटविरुिा 
खरयद वितयण रगामत अरम) कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० १,००,००० ० ० १,५०,००० 

८ 

कृवष (सफउ सफजन, सफषासध, फोटविरुिा 
खरयद वितयण रगामत अरम) कृवष २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० १,००,००० १,००,००० २,००,००० 

९ अनगुभन तथा भ्रभण खचफ 
अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन २२६१२ आरतरयक श्रोत - नगद ० ० ० ५०,००० ५०,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

१० अनगुभन तथा भ्रभण खचफ 
अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन २२६१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ६०,००० ५०,००० ० १,५०,००० 

११ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ७५,००० ७५,००० ७५,००० ७५,००० ३,००,००० 

१२ 

गणश आ वि डाडाजासभय खाजा 
व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ५,००० ५,००० ५,००० १५,००० 

१३ गणेश आ वि व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ७,००० १४,००० ० १४,००० ३५,००० 

१४ 

तायाकोट आ वि पसनफचय य 
व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ४०,००० ४०,००० ० १,००,००० 

१५ 

दगुाफ बिानी आ वि घोयकट्या खाजा 
व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ५,००० ५,००० ५,००० १५,००० 

१६ 

दगुाफ बिानी आ वि घोयकट्या 
व्मिस्थाऩन खचफ न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १४,००० १४,००० ७,००० ३५,००० 

१७ ऩसयौर आ वि खाजा व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ५,००० ५,००० ५,००० १५,००० 

१८ यसनङ ससल्ड रवटनाथ भा वि खाय न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० १,००,००० ० १,००,००० 

19 

विद्यारम खाजा व्मिस्थाऩन तायाकोट 
आ वि जासभय न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ५,००० ५,००० ५,००० १५,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

20 

विद्यारम खाजा व्मिस्थाऩन रवटनाथ भा 
वि खाय न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ७,००० १०,५०० १०,५०० ७,००० ३५,००० 

21 खाय स्िास््म चौकी व्मिस्थाऩन स्िास््म २५३१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ५०,००० ५०,००० ५०,००० ५०,००० २,००,००० 

22 धभफ सॊस्कृसत तथा कामफिभ खचफ बाषा तथा सॊस्कृसत २५३१४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद १०,००० १५,००० १५,००० १०,००० ५०,००० 

23 बैऩयी विऩद व्मिस्थाऩन २८९११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ० ० ० २,००,००० २,००,००० 

24 बैऩयी विऩद व्मिस्थाऩन २८९११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ५०,००० ० ० १,००,००० 

25 गरुढाडु देन्त्ख डाडाजासभय घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ५०,००० ६०,००० ९०,००० २,५०,००० 

26 ढाभडेया दोखोरा घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६,२०० ९,३०० ९,३०० ६,२०० ३१,००० 

27 थमु्के धाभी गाउॉ घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० १,००,००० १,००,००० ५०,००० ३,००,००० 

28 

देि ऩदु्दा देन्त्ख जासभय PCC फाटो सम्भ 
घो फा सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १०,००० १५,००० १५,००० १०,००० ५०,००० 

29 ऩायी फगड घेयऩखाफर (ठाडोखोरा) मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

30 

भाता ऩरमाय देन्त्ख सासरभाण घो फा 
सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ४०,००० ४०,००० ६०,००० ६०,००० २,००,००० 

31 सल्रा खोरा RCC ऩूर सनभाफण मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

32 इनाय भभफत बयाणी देउराड 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

33 ढर सनकास खवुऩरगाउ 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ५०,००० १,००,००० १,५०,००० १,००,००० ४,००,००० 

34 आयन सधुाय ४ िटा उद्योग ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० २०,००० २०,००० २०,००० ८०,००० 

35 

ऐयाड खोऩ केरर एक कोठे बिन 
सनभाफण स्िास््म ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ० ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,००० 

36 घेय ऩखाफर होऩयीगाड नाराखोरा मातमात ऩूिाफधाय ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

37 

ऩसयौर आ वि खाजाघय सनभाफण तथा 
व्मिस्थाऩन न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० २५,००० २०,००० २०,००० ८५,००० 

38 

रवटनाथ भावि खाय झ्मार ढोका भभफत 
तथा ग्रीर न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ० ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,००० 

40 सधुायीएको घट्ट साभग्री खरयद उद्योग ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ५०,००० १,००,००० १,००,००० ५०,००० ३,००,००० 

४१ 

विऩन्न ऩरयिाय आिास सनभाफण (गौभती 
फडार) 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण ३११६१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० ४०,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरकािडा नॊ.४ को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺेि खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

१ 
िडा नॊ ४ सबि कामफयत कयाय 
कभफचायीहरुको रासग ऩोशाक बत्ता 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २११२१ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० १,५०,००० 

२ 

प्राविसधक तथा वपल्ड कभफचायीको 
रासग वपल्ड बत्ता 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २११३३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १०,००० २०,००० २०,००० ५०,००० 

३ कभफचायी कल्माण कोष 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २१२१४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १०,४०० १०,४०० १५,६०० १५,६०० ५२,००० 

४ 

इरटयनेट जडान, सॊचाय, विद्यतु य 
ऩानीको भहसरु 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२११२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १०,००० ५,००० १५,००० ३०,००० 

५ 

प्रहयी चौवक ससन्त्टटको कामाफरम 
व्मिस्थाऩन,भसररद,साभाग्री खरयद 

शान्त्रत तथा 
सवु्मिस्था २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ५,००० १०,००० ५,००० २०,००० 

६ 

िडा कामाफर सञ्चारन तथा 
भसररद,स्टेशनयी,ल्माऩटऩ तथा 
अरम साभाग्री खरयद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २५,००० ५०,००० ५०,००० २५,००० १,५०,००० 

७ 

िडा कामाफर सञ्चारन तथा 
भसररद,स्टेशनयी,ल्माऩटऩ तथा 
अरम साभाग्री खरयद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० १,००,००० 

८ 

साभदुावमक स्िा.ईकाइ डाॉडाको 
भसररद तथा साभाग्री खरयद स्िास््म २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १०,००० १०,००० १०,००० ३०,००० 

९ 

साभदुावमक स्िा.ईकाइ होऩयी 
भसररद तथा साभाग्री खरयद स्िास््म २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १०,००० १०,००० १०,००० ३०,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

१० 

ऩिऩसिका, छऩाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचफ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३१५ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १०,००० १०,००० ५,००० २५,००० 

११ 

असतसथ स्िागत सत्काय तथा अरम 
खचफ शासन प्रणारी २२४११ आरतरयक श्रोत - नगद १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० ४०,००० 

१२ 

िडा नॊ ४ कामाफरम सेिाऩयाभशफ 
खचफ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२४११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० १,००,००० 

१३ 

िडा नॊ ४ कामाफरम सेिाऩयाभशफ 
खचफ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२४११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ९९,५०० ९९,५०० ९९,५०० ९९,५०० ३,९८,००० 

१४ सेराऩातर फन हेयारा खचफ फन २२४१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १५,००० १५,००० ० ३०,००० 

१५ 

उद्यभीहरुको रासग विसबन्न 
ससऩविकासभरुक तासरभ गरयफी सनिायण २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

१६ 

दसरत उत्थान तथा ससऩ विकास 
तासरभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १०,००० २०,००० २०,००० २०,००० ७०,००० 

१७ 

रटाफाफ य भवहरा उत्थान 
सभहुराइ स्िीटय फनुाइ तासरभ उद्योग २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १४,००० १४,००० २८,००० १४,००० ७०,००० 

१८ 

नायी ददिस, फार ददिस य अरम 
ददिस भनाउने खचफ 

प्रशासकीम 

सशुासन २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १०,००० १५,००० १५,००० १०,००० ५०,००० 

१९ 

विश ुभेरा ऩिफ तथा खेरकुद 
व्मिस्थाऩन बाषा तथा सॊस्कृसत २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

२० अनगुभन, भलु्माङ्कन तथा भ्रभण खचफ 
अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ० ३०,००० ५०,००० ७०,००० १,५०,००० 

२१ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ४६,००० ६९,००० ६९,००० ४६,००० २,३०,००० 

२२ 

१००० ददन ेआभाााहरुको रासग 
ऩोषण फहउुदेश्म सयुन्त्ऺत कामफिभ स्िास््म २७११२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ५,००० १०,००० १०,००० ५,००० ३०,००० 

२३ विऩद तथा प्रकोऩ व्मिस्थाऩन विऩद व्मिस्थाऩन २७२१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ० २०,००० ६०,००० ७०,००० १,५०,००० 

२४ 

ऩशकेुरर व्मिस्थाऩन, सॊचारन, साभाग्री 
तथा औषधी खरयद ऩशऩुरछी विकास २७२१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० ३०,००० २०,००० १,००,००० 

२५ 

स्िास््म चौवक ससन्त्टटको भसररद तथा 
स्तेशनयी य औषधी खरयद स्िास््म २७२१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २०,००० २०,००० ४०,००० २०,००० १,००,००० 

२६ 

समुफ कृवष ऩशऩुारन पभफको बिन 
सनभाफण ऩशऩुरछी विकास ३१११२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० १,००,००० 

२७ 

िडा कामाफरमको रासग भोटय फाइक 
खरयद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक ३११२१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० १,७५,००० ० १,७५,००० ३,५०,००० 

२८ 

िडा बरयका रासग ८ थान गहचुटु्ने 
थ्रसेय खरयद कृवष ३११२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,८०,००० २,८०,००० २,८०,००० २,८०,००० ११,२०,००० 

२९ 

कृवष िारीयोग, प्रकोऩ सनमरिण, विषादी 
खरयद तथा वितयण कृवष ३११३१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० २०,००० २०,००० १०,००० ५०,००० 

३० 

सफउसफजन,वहउॉदे परपुरका फोट, 

कृवष औजाय खरयद तथा वितयण कृवष ३११३१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० २०,००० २०,००० २०,००० ६०,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

३१ 

बैयियाज आ वि य कृवष  स सस्थाको रासग 
२ थान डेस्कटऩ कम्टमटुय ३ थान वप्ररटय न्त्शऺा ३११३४ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ४०,००० ८०,००० ४०,००० २,००,००० 

३२ कसाड घय नन्त्जक गेविन िार सनभाफण ऩनुसनभाफण ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ५०,००० ५०,००० ५०,००० २,००,००० 

३३ 

धनकुने्न देन्त्ख भसानघाट सम्भ घो फा 
सनभाफण 

मातमात 

ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २५,००० ५०,००० ५०,००० २५,००० १,५०,००० 

३४ स्िास््म इकाइ होऩयी जाने फाटो सनभाफण 

मातमात 

ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० १,००,००० 

३५ 

ससटटी चौयाहा देन्त्ख गैया विद्यारम जाने PCC 

फाटो सनभाफण 

मातमात 

ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० २५,००० ५०,००० २५,००० १,००,००० 

३६ वकटाड खानेऩानी मोजना भभफत 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० २०,००० २०,००० १०,००० ५०,००० 

३७ तल्रोकऩडे खानेऩानी भभफत 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० १,००,००० 

३८ ६ िटा ऩानी घट्ट सनभाफण िडाबरय उद्योग ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ८०,००० ८०,००० ४०,००० २,४०,००० 

३९ बट्टाड टोरभा भन्त्रदय सनभाफण 

बाषा तथा 
सॊस्कृसत ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० २०,००० ४०,००० २०,००० ८०,००० 

४० भल्राडाॉडा वऩसानी सभर उद्योग ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० २०,००० २०,००० २०,००० ८०,००० 

४२ स्िास््म चौवक ससन्त्टट बिन भभफत स्िास््म ३११६१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ५०,००० 

१,००,००
० ५०,००० २,५०,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरकािडा नॊ.५ को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

१ भभफत सम्बाय तथा सञ्चारन खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२२२१ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - प्रदेश 
सयकाय  - नगद ० ० ३५,००० ० ३५,००० 

२ कामाफरम सॊचारन तथा भसररद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २६,८०० ४०,२०० २६,८०० ४०,२०० १,३४,००० 

३ 

बेटनयी औषसध तथा उऩयकण 
खरयद कामफिभ ऩशऩुरछी विकास २२३१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

४ 

बेटनयी औषसध तथा उऩयकण 
खरयद कामफिभ ऩशऩुरछी विकास २२३१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - प्रदेश 
सयकाय  - नगद १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

५ भवहरा ससराइ कटाइ कामफिभ गरयफी सनिायण २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

६ भवहरा ससराइ कटाइ कामफिभ गरयफी सनिायण २२५१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

७ 

कृवष विउविजन तथा औषसध 
खरयद कामफिभ कृवष २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

८ 

खेरकुद सॊचारन तथा 
व्मिस्थाऩन मोजना मिुा तथा खेरकुद २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद १०,००० १०,००० १०,००० २०,००० ५०,००० 

९ 

अनगुभन, भूल्माॊकन  तथा भ्रभण 
खचफ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

१० नायी ददिश कामफिभ बाषा तथा सॊस्कृसत २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड – प्रदेश 
सयकाय  - नगद ० ० ४०,००० ० ४०,००० 

११ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१२ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

१३ 

श्री सभैजी भा वि सौकेफगय 
अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१४ 

श्री सभैजी भा वि सौकेफगय 
अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

१५ 

स्िास््म चौकी व्मिस्थाऩन, 

औषसध तथा उऩकयण खरयद 
कामफिभ स्िास््म २५३१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

१६ विऩद व्मिस्थाऩन विऩद व्मिस्थाऩन २७२१२ आरतरयक श्रोत - नगद १४,००० २१,००० १४,००० २१,००० ७०,००० 

१७ विऩद व्मिस्थाऩन विऩद व्मिस्थाऩन २७२१२ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१८ 

ददऩज्मोती आ वि बिन भभफत 
मोजना न्त्शऺा ३१११३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१९ 

रुसडखेत हाते टेक्टय खरयद 
मोजना उद्योग ३११२२ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२० 

भासरकाजुफन आ वि वपसनफचय 
सनभाफण मोजना न्त्शऺा ३११२३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० २५,००० ० २५,००० ५०,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

२१ 

कुराखोरा ऩनरतोडे घो फा सनभाफण 
मोजना धौरोटे मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

२२ 

घटे्टखोरा RCC ऩूर सनयभाणका रासग 
फाह्य साभाग्री खरयद मोजना मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३२,००० ४८,००० ३२,००० ४८,००० १,६०,००० 

२३ 

भल्राफसय देन्त्ख सबडखोरासम्भ घो 
फा सनभाफण मोजना मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

२४ 

विद्यतु ऩोर तथा ताय खरयद मोजना 
घट्टकसाड उजाफ ३११५३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

२५ 

ढोराए, च्छमयेुफगय, बयुबयेु ससचाइ 
तथा खानेऩानी ऩाइऩ खरयद य 
भभफत मोजना 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

२६ ऩनेफाज खानेऩानी भभफत सबड 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ७०,००० १,०५,००० ७०,००० १,०५,००० ३,५०,००० 

२७ आयन सधुाय मोजना उद्योग ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

२८ 

जरदेिी आ वि व्मिस्थाऩन (येसरङ 
य बारसा भभफत) न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२९ 

सधुायीएको घट्ट सनभाफण मोजना 
उडार ु उद्योग ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

३० 

सधुायीएको घट्ट सनभाफााण मोजना 
होऩरयगाड उद्योग ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरकािडा नॊ.६  को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 
नाभ 

उऩ ऺिे खचफ  

शीषफक 
स्रोत विसनमोजन 

ऩवहरो 
 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो 
िैभाससक 

चौथो 
िैभाससक 

जम्भा 

१ िडाका कयाय कभफचायीहरुको रासग 
ऩोषाक बत्ता 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक 

२११२१ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

० ० १,००,००० ० १,००,००० 

२ कभफचायी कल्माण कोष कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक 

२१२१४ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

१४,००० २१,००० १४,००० २१,००० ७०,००० 

३ इरटयनेट जडान, सॊचाय,विद्यतु य 
ऩानीको भहसरु तथा आिाश खचफ 

भानफ सॊशाधन 
विकास 

२२११२ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

४ िडा कामाफरम सॊचारन तथा 
भसररद,स्टशनयी,ल्माऩटऩ तथा 

वप्ररटय खरयद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक 

२२३११ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

५ साभदुावमक स्िास््म इकाई केरर 
गसडगाडराइ भसररद खचफ 

स्िास््म २२३११ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

० ० २०,००० ० २०,००० 

६ साभदुावमक स्िास््म इकाई केरर 
डाॉडाराइ भसररद खचफ 

स्िास््म २२३११ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

० २०,००० ० ० २०,००० 

७ साभदुावमक स्िास््म इकाईकेरर 
यैचरुाइ भसररद खचफ 

स्िास््म २२३११ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

० २०,००० ० ० २०,००० 

८ ऩश ुसेिा व्मिस्थाऩन, 

सॊचारन,साभाग्री तथा औषधी 
खरयद 

ऩशऩुरछी  विकास २२३१२ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

९ जनचेतनाभरुक कामफिभ प्रशासकीम 

सशुासन 

२२५२२ याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद 

३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

१० 

भवहरा तथा फारफासरकाको ऺभता 
विकास कामफिभ खचफ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

११ 

कृवष फासर योग,प्रकोऩ 
सनमरिण,सफषादी य सफउसफजन खरयद 
तथा वितयण कृवष २२५२९ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१२ 

कृवष फासर योग,प्रकोऩ 
सनमरिण,सफषादी य सफउसफजन खरयद 
तथा वितयण कृवष २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

१३ 

विश ुऩिफ भेरा ऩिफ तथा खेरकूद 
व्मिस्थाऩन बाषा तथा सॊस्कृसत २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

१४ अनगुभन, भूल्माॊकन तथा भ्रभण खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

१५ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ आरतरयक श्रोत - नगद ० ० ० ७०,००० ७०,००० 

१६ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१७ विविध खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३४,००० ५१,००० १५,००० ० १,००,००० 

१८ 

नायी ददिस, रैवङ्गकवहॊसा, फार ददिस 
य सतज ऩिफ भनाउने खचफ 

रैंसगक सभानता 
तथा साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २५३१४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

3१९ 

गबफिती भवहरा तथा 
फारफासरकाहरुका रासग ऩोषण 
कामफिभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २७११२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय-नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२० 

स्िास््म चौवक धसुरगडाको 
भसररद,स्टेशनयी तथा औषसध खरयद स्िास््म २७२१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय-नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२१ 

जनवहत भा वि को बिन भभफत तथा 
यङयोगन न्त्शऺा ३१११३ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

२२ 

बसुभयाज आ वि खारीडाडाको 
शौचारम भभफत न्त्शऺा ३१११३ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

२३ RCC ऩूर डाडाऩयी मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

२४ RCC ऩूर ऩरयगाउॉ मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

२५ 

घट्टदेन्त्ख स्कुर हदैु ऩकडे सम्भ PCC 

फाटो मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

२६ 

थासगरगडा RCC ऩरु देन्त्ख धसुरगडा 
डाडा हदैु एगयबगेसम्भ PCC फाटो 
िभागत मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १,४०,००० २,१०,००० १,४०,००० २,१०,००० ७,००,००० 

२७ 

धसुरगडा खोराऩरु देन्त्ख ऩरढुङ्गाखान 
सम्भ PCC फाटो िभागत मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १,४०,००० २,१०,००० १,४०,००० २,१०,००० ७,००,००० 

२८ 

यैचखुोरा ऩरुदेन्त्ख बसुभयाज आ.वि 
सम्भ PCC फाटो िभागत मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १,००,००० १,५०,००० १,००,००० १,५०,००० ५,००,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 
दोस्रो  

िैभाससक 
तेस्रो 

िैभाससक 
चौथो 

िैभाससक 
जम्भा 

२९ आकाशे ट्याङ्की यैच ुझ्माऩरेुक 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ० २५,००० २५,००० २५,००० ७५,००० 

३० घासे साभदुावमक फन सल्माड फन ३११५७ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

३१ 

धसुरगडा स्िास््म चौवकको वपल्ड 
सनभाफण स्िास््म ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

३२ 

भासरकाजुफन आ वि सल्माडको 
शौचारम सनभाफण न्त्शऺा ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

३३ भासरकाजुफन भन्त्रदय खासरडाडा बाषा तथा सॊस्कृसत ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३०,००० ४५,००० ४५,००० ३०,००० १,५०,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - न्त्शऺा मिुा, तथा खेरकुद शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ 

गाउॉऩासरका न्त्शऺकहरुको गत 
आ.ि को बकु्तानी फावक न्त्शऺा २११११ आरतरयक श्रोत - नगद ० ६,१३,६५० ६,१३,६५० ० १२,२७,३०० 

२ प्र.अ.फैठक न्त्शऺा २११३४ आरतरयक श्रोत - नगद १६,४०० १६,४०० २४,६०० २४,६०० ८२,००० 

३ प्र.अ.फैठक न्त्शऺा २११३४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

४ प्र.अ.फैठक न्त्शऺा २११३४ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

५ न्त्शऺा ससभसत फैठक न्त्शऺा २११३४ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० २०,००० ३०,००० ३०,००० १,००,००० 

६ न्त्शऺा ससभसत फैठक न्त्शऺा २११३४ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १६,००० १६,००० २४,००० २४,००० ८०,००० 

७ उत्कृष्ट  प्र.अ. न्त्शऺक ऩयुस्काय न्त्शऺा २११३५ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १०,००० २०,००० २०,००० १०,००० ६०,००० 

८ प्र.अ. सञ्चाय खचफ न्त्शऺा २२११२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३६,००० ३६,००० ३६,००० ३६,००० १,४४,००० 

९ ECD कोटा थऩ न्त्शऺा २२४१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ५५,००० २७,५०० ८२,५०० १,१०,००० २,७५,००० 

१० ECD कोटा थऩ न्त्शऺा २२४१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,४०,००० ७०,००० २,१०,००० २,८०,००० ७,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - न्त्शऺा मिुा, तथा खेरकुद शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

११ खेर प्रन्त्शऺक न्त्शऺा २२४१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

१२ खेर प्रन्त्शऺक न्त्शऺा २२४१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

१३ स्रोत व्मन्त्क्त सट्टा न्त्शऺक तरफ न्त्शऺा २२४१३ आरतरयक श्रोत - नगद १,१८,३९२ १,१८,३९२ २,३६,७८४ १,१८,३९२ ५,९१,९६० 

१४ 

फारविकास सहजकताफहरुको 
ऺभता विकास न्त्शऺा २२५११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ४०,००० ० ४०,००० 

१५ रेखा व्मिस्थाऩन तासरभ न्त्शऺा २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१६ न्त्शऺक तासरभ न्त्शऺा २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

१७ न्त्शऺक तासरभ न्त्शऺा २२५१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१८ 

याष्ट ऩसत यसनङ ससल्ड सञ्चारन 
तथा सहबागी न्त्शऺा २२५२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ७५,००० १,५०,००० ७५,००० ३,००,००० 

१९ 

याष्ट ऩसत यसनङ ससल्ड सञ्चारन 
तथा सहबागी न्त्शऺा २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० २०,००० ६०,००० २०,००० १,००,००० 

२० 

न्त्शश ुदेन्त्ख ३ कऺा सम्भ फसाइ 
व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २२५२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

२१ 

न्त्शश ुदेन्त्ख ३ कऺा सम्भ फसाइ 
व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - न्त्शऺा मिुा, तथा खेरकुद शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 
नाभ 

उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 
 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

२२ असतरयक्त विमाकराऩ न्त्शऺा २२५२९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ८०,००० १,२०,००० ८०,००० १,२०,००० ४,००,००० 

२३ असतरयक्त विमाकराऩ न्त्शऺा २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

२४ कऺा ८ को ऩरयऺा सॊचारन न्त्शऺा २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

२५ ऩाठ्यिभ प्रफोसधकयण न्त्शऺा २२५२९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२६ 

विद्यारम व्मिस्थाऩन ससभसत 
ऺभता विकास न्त्शऺा २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ५०,००० ० ५०,००० 

२७ शैन्त्ऺक क्मारेण्डय सनभाफण न्त्शऺा २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० १०,००० ० १०,००० २०,००० 

२८ न्त्शऺक डामयी व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ५०,००० ० ० ५०,००० 

२९ 

न्त्शऺक सेिा रोकसेिा तमायी 
कऺा न्त्शऺा २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

३० 

स्थानीम ऩाठ्यिभ सनभाफण 
विकास न्त्शऺा २२५२९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

३१ 

विद्यारम अनगुभन तथा शाखा 
व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २२६११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ७५,००० ५०,००० ७५,००० २,५०,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - न्त्शऺा मिुा, तथा खेरकुद शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ 
उऩ 
ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

३२ 

विद्यारम अनगुभन तथा शाखा 
व्मिस्थाऩन न्त्शऺा २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद ५०,००० ७५,००० ५०,००० ७५,००० २,५०,००० 

३३ गाउॉऩासरका न्त्शऺक अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ६,००,००० ९,००,००० ६,००,००० ९,००,००० ३०,००,००० 

३४ गाउॉऩासरका न्त्शऺक अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद ११,२०,००० १६,८०,००० ११,२०,००० १६,८०,००० ५६,००,००० 

३५ 

फारविकास न्त्शऺकहरुको एकभषु्ट  
अनदुान गाऩा अॊश न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 

३६ 

फारविकास न्त्शऺकहरुको एकभषु्ट  
अनदुान गाऩा अॊश न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद २,९१,४०० ४,३७,१०० २,९१,४०० ४,३७,१०० १४,५७,००० 

३७ 

विद्यारम कभफचायी तथा कामाफरम 
सहमोगीहरुको एकभषु्ट  अनदुान गाऩाअॊश न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद ६,००,००० ९,००,००० ६,००,००० ९,००,००० ३०,००,००० 

३८ 

विद्यारम कभफचायी तथा कामाफरम 
सहमोगीहरुको एकभषु्ट  अनदुान गाऩाअॊश न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय – 
नगद अनदुान २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 

३९ 

श्री सभैजी आ.वि सौकेफगडराइ गाऩारे 
गत आ.ि २०७८।७९ भा बकु्तानी गनुफ 
ऩने फाॉकी अॊश न्त्शऺा २५३११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

४० 

श्री सभैजी आ.वि सौकेफगडराइ गाऩारे 
गत आ.ि २०७८।७९ भा बकु्तानी गनुफ 
ऩने फाॉकी अॊश न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - स्िास््म तथा साभान्त्जक विकास  शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ 
ऩासरका स्तयभा MBBS डाक्टयको 
तरफबत्ता स्िास््म २११११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद १,५०,००० २,२५,००० १,५०,००० २,२५,००० ७,५०,००० 

२ 

ऩासरका स्तयभा MBBS डाक्टयको 
तरफबत्ता स्िास््म २११११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २,४०,००० ३,६०,००० २,४०,००० ३,६०,००० १२,००,००० 

३ 

ऩासरका स्तयभा Rediograffar को 
तरफबत्ता स्िास््म २११११ 

आरतरयक श्रोत - 
नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

४ 

ऩासरका स्तयभा Rediograffar को 
तरफबत्ता स्िास््म २११११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ७७,००० १,१५,५०० ७७,००० १,१५,५०० ३,८५,००० 

५ 

गाउॉऩासरकाफाट ऩोषण स्िमॊसेिकका 
रासग प्रोत्साहन बत्ता स्िास््म २११३९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद १९,२०० २८,८०० १९,२०० २८,८०० ९६,००० 

६ 

प्रमोगशाराभा कामफयत कभफचायीहरुराइ 
ऺभता असबिवृि तासरभ स्िास््म २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

७ 

फसथफङ सेरटयभा कामफयत अनसभको 
रासग SBA तासरभ कामफिभ स्िास््म २२५१२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

८ उऩाधक्ष्म कोशेसर कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

आरतरयक श्रोत - 
नगद १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - स्िास््म तथा साभान्त्जक विकास  शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

९ उऩाधक्ष्म कोशेसर कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१० उऩाधक्ष्म कोशेसर कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

११ 

विद्यारम (भा.वि.) भा वकशोय 
वकशोयीको यगत सभहु, यक्त अल्ऩता, 
तथा जकुाको सॊिभण सम्फरधी खोज 
ऩडतार ससविय सॊचारन स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१२ 

विद्यारम (भा.वि.) भा वकशोय 
वकशोयीको यगत सभहु, यक्त अल्ऩता, 
तथा जकुाको सॊिभण सम्फरधी खोज 
ऩडतार ससविय सॊचारन स्िास््म २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

१३ 

विषमगत शाखाहरु सॉग प्रोपाइर 
अरतयविमा कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

१४ 

सनुौरा १००० ददनका आभाहरुराइ 
तयकायी सभसनवकट वितयण गने स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१५ 

सनुौरा १००० ददनका आभाहरुराइ 
ऩोषण कयेशािायी,सयसपाइ तथा 
न्त्शऺा सम्फरधी टमाकेजभा तासरभ स्िास््म २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - स्िास््म तथा साभान्त्जक विकास  शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१६ 

सनुौरा १००० ददनका विऩन्न 
घयधयुीका आभाहरुराइ कुखयुा वितयण स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१७ 
गणेश विनामक भाध्मसभक विद्यारमभा 
सयसपाई असबमान सॊचारन 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय-नगद १०,८०० १६,२०० १०,८०० १६,२०० ५४,००० 

१८ 

जेष्ट  नागरयकहरुराइ घय दैरो 
कामफिभ गरय (सगुय जाॉच,उच्छचयक्त 
चाऩ जाॉच, दभ तथा ऺमयोग जाॉच) स्िास््म २२७११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१९ 

जेष्ट  नागरयकहरुराइ घय दैरो 
कामफिभ गरय (सगुय जाॉच,उच्छचयक्त 
चाऩ जाॉच, दभ तथा ऺमयोग जाॉच) स्िास््म २२७११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय-नगद २३,००० ३४,५०० २३,००० ३४,५०० १,१५,००० 

२० औषसध,उऩकयण खरयद तथा ढुिानी स्िास््म २७२१३ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
प्रदेश सयकाय  -नगद १,००,००० १,५०,००० १,००,००० १,५०,००० ५,००,००० 

२१ औषसध,उऩकयण खरयद तथा ढुिानी स्िास््म २७२१३ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३,००,००० ४,५०,००० ३,००,००० ४,५०,००० १५,००,००० 

२२ औषसध,उऩकयण खरयद तथा ढुिानी स्िास््म २७२१३ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ६,००,००० ९,००,००० ६,००,००० ९,००,००० ३०,००,००० 

२३ 

Laboratary Service सॊचारनको रासग 
(Microscopie) खरयद, उऩकयण खरयद 
तथा येजेरट खरयद स्िास््म ३११२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ८०,००० १,२०,००० ८०,००० १,२०,००० ४,००,००० 

२४ X-Ray Machine खरयद स्िास््म ३११२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 



अर्थथक वषयः २०७९।०८० नीलत¸ काययक्रम तथा बजटे 

नौगाड गाईँपालिका                     पाना नं=58 
 

 

नौगाड गाउॉऩासरका - कृवष तथा ऩशऩुन्त्रछ विकास शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ 
उऩ 
ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ कृवष ऩश ुप्रफिफन कामफिभ कृवष ३११३१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १५,००,००० २२,५०,००० १५,००,००० २२,५०,००० ७५,००,००० 

नौगाड गाउॉऩासरका - भवहरा,फारफासरका तथा सभाज कल्माण इकाइ को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ शाखाभा १ ल्माऩटऩ खरयद 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२३१९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ० ० ८०,००० ० ८०,००० 

२ शाखा व्मिस्थाऩन खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२४१९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ० ४९,००० ० ० ४९,००० 

३ 

अऩागॊ ऩरयचमऩि सभरिम ससभसतका 
ऩदासधकायी य जनप्रसतसनसध िीच 
अरतयविमा गोष्ठी 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - प्रदेश 
सयकाय  - नगद १३,६०० २०,४०० १३,६०० २०,४०० ६८,००० 

४ 

अऩागॊ ऩरयचमऩि सभरिम ससभसतका 
ऩदासधकायी य जनप्रसतसनसध िीच 
अरतयविमा गोष्ठी 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

५ 

एकर भवहराहरुका रासग चकवट 
सनभाफण तासरभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३४,००० ५१,००० ३४,००० ५१,००० १,७०,००० 

६ 
दसरत भवहराहरुका रासग चयुा, ऩोते, 

विरदी सनभाफण तासरभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - भवहरा,फारफासरका तथा सभाज कल्माण इकाइ को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

७ 

भवहरा सञ्जारका सदस्म य िडाका 
साभान्त्जक ऩरयचारकहरुराइ नेततृ्ि 
तथा ऺभता विकास तासरभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

८ 

विद्यारम विभखु वकशोयीहरुका रासग 
जीिनोऩमोगी सीऩ तासरभ गरयफी सनिायण २२५१२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २२,४०० ३३,६०० २२,४०० ३३,६०० १,१२,००० 

९ 

'ग' िगफका अऩाङ्गता बएका 
व्मन्त्क्तहरुराइ ऺभता विकास तासरभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २४,००० ३६,००० २४,००० ३६,००० १,२०,००० 

१० 

दसरतहरुको ऩयम्ऩयागत व्मिसाम 
प्रििफन कामफिभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५०,००० ७५,००० ५०,००० ७५,००० २,५०,००० 

११ भवहरा ऩरुुष सभविकास तासरभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

१२ भवहरा सञ्जार गठन तथा व्मिस्थाऩन 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २४,००० ३६,००० २४,००० ३६,००० १,२०,००० 

१३ 

रैङ्कसगक वहॊसा विरुि १६ ददने 
असबमान 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ० २५,००० ० ० २५,००० 

१४ 

विद्यारमहरुभा फार वििाह य िारमौन 
दवु्मफिहाय सम्फरधी १ ददने 
जनचेतनाभरुक कामफिभ न्त्शऺा २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१५ अरतयावष्ट्रम ज्मेष्ठ नागरयक ददिस 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - सॊघीम 
सयकाय - नगद ० ० २५,००० ० २५,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - भवहरा,फारफासरका तथा सभाज कल्माण इकाइ को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१६ अरतयावष्ट्रम नायी ददिस 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

१७ यावष्ट्रम फार ददिस 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २२५२९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद ० ० ४०,००० ० ४०,००० 

१८ अनगुभन, भूल्माॊकन खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

आरतरयक श्रोत - 
नगद ९,२०० १३,८०० ९,२०० १३,८०० ४६,००० 

१९ अनगुभन, भूल्माॊकन खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद १६,००० २४,००० १६,००० २४,००० ८०,००० 

२० 

एकर भवहरा तथा ऩरुुषहरुराइ 
बत्ता वितयण 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २७१११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,००,००० १,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,००० 

२१ 

टुहयुा फारफासरका याहत वितयण 
कामफिभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २७१११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,३०,००० १,४०,००० १,३०,००० १,५०,००० ५,५०,००० 

२२ 

ऩरयचमऩि वितयण सभरिम ससभसत 
फैठक 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २७१११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद २८,००० ४२,००० २८,००० ४२,००० १,४०,००० 

२३ 

ऩरयचमऩि वितयण सभरिम ससभसत 
फैठक 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २७१११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२४ अरतयावष्ट्रम अऩागॊ ददिस 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण २७११२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय -नगद ० ० २५,००० ० २५,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका उद्योग तथा व्मिसाम प्रििफन ईकाई को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ
. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺेि 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ ऩयाभशफ सेिा 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२४११ आरतरयक श्रोत - नगद ० ० २५,००० ० २५,००० 

२ उद्यभन्त्शरता विकास तासरभ उद्योग २२५१२ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ० ० ० ३०,००० ३०,००० 

३ उऩमकु्त प्रविसध हस्तारिण उद्योग २२५१२ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान २५,००० २५,००० ३२,५०० ४२,५०० १,२५,००० 

४ 

ऩरुभको जाभ फनाउने तासरभ (िडा नॊ 
१,२,३,४) रेिसरङ टमाकेन्त्जङ ब्रान्त्ण्डङ 
तथा फजायीकयण उद्योग २२५१२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २५,००० २५,००० ० ५०,००० १,००,००० 

५ 

दताफ बएका पभफहरुराइ व्मिसावमक 
ऩयाभशफ सेिा (व्माऩायी सॊगठन स्थाऩना) उद्योग २२५२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

६ 

दताफ बएका पभफहरुराइ व्मिसावमक 
ऩयाभशफ सेिा (व्माऩायी सॊगठन स्थाऩना) उद्योग २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

७ फजायीकयण तथा प्रििफन उद्योग २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ० २०,००० २०,००० 

८ विन्त्त्तम ऩहचु कामफिभ उद्योग २२५२२ आरतरयक श्रोत - नगद ० १०,००० ० १०,००० २०,००० 

९ 

साभान्त्जक ऩरयचारन तथा सम्बाव्मता 
अध्ममन उद्योग २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ३०,००० ० ० ३०,००० 

१० अनगुभन, भूल्माॊकन खचफ 
कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक २२६११ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ५,००० ५,००० २०,००० २०,००० ५०,००० 
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नौगाड  गाउॉऩासरका  नागरयक आयोग्म सेिा केरर नौगाड को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺेि 

खचफ  

शीषफक 

स्रोत विसनमोजन 

 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ 
आमफेुद सेिा सम्फन्त्रध प्रचाय प्रसाय 
अरतयकृमा कामफिभ स्िास््म 

२२५२
२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

२ 

जेष्ठ नागरयक स्िास््म प्रिफधन 
कामफिभ 

साभान्त्जक सयुऺा 
तथा सॊयऺण 

२२५२
२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद ० २५,००० ५०,००० २५,००० १,००,००० 

३ 

विद्यारम आमफेुद तथा मोग न्त्शऺा 
कामफिभ स्िास््म 

२२५२
२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० १,००,००० 

४ 

ऩॊचिभ सेिा सॊचारन साभासग्र तथा 
अत्मािश्मक औषसध खरयद स्िास््म 

२७२१
३ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

५ 

कामाफरमको कोठा बाडा तथा 
कामफरम व्मिस्थाऩन खचफ 

कामाफरम सञ्चारन 
तथा प्रशाससनक 

२८१४
२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - 
नगद ० २०,००० ३०,००० ५०,००० १,००,००० 
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नौगाड गाउॉऩासरका - ऩासरका स्तरयम खानऩेानी तथा सयसपाइ ईकाइ (WASH UNIT)   को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ
. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺेि 

खचफ  

शीषफक 

स्रोत विसनमोजन 

 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ WASH इकाइ सॊचारनको रासग कामाफरम खचफ 
खानेऩानी  तथा 
सयसपाई  २२३१९ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ५०,००० ० ० ५०,००० 

२ 

WASH व्मिस्थाऩन इकाइ भापफ त कामाफरिमन 
हनुे सनभाफण ऩश्चातका ऺभताविकास 

विमाकराऩहरु 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ६०,००० ० ६०,००० 

३ 

ऩूणफ सयसपाइ य तीन ताये विद्यारम घोषणा 
सबा खचफ 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  २२५२२ 

याजस्ि फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय - नगद ० ० ० ५०,००० ५०,००० 

४ अरम सयसपाइ तथा स्िच्छछता सॊयचना 
खानऩेानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

५ 

गाउॉऩासरकाको सहमोगभा सनसभफत खानेऩानी 
आमोजनाहरुको भभफत सधुाय स्तयोन्नती तथा 
विस्ताय 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ आरतरयक श्रोत - नगद १,०८,००० १,६२,००० १,०८,००० १,६२,००० ५,४०,००० 

६ 

गाउॉऩासरकाको सहमोगभा सनसभफत खानेऩानी 
आमोजनाहरुको भभफत सधुाय स्तयोन्नती तथा 
विस्ताय 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 

७ 

सॊस्थागत शौचारम सधुाय तथा विद्यारम िास 
ऩनु्त्जगत सधुाय तीनताया भाऩदण्ड ऩिफिन 
सभेत 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५८ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

८ 

सधुायीएको ऩानीघट्ट तथा सधुायीएको चरुो 
सहमोग 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई  ३११५९ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 
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नौगाड  सूचना प्रविसध शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ
. 

कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 
नाभ 

उऩ ऺेि 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ 

सूचना प्रविसध सम्फन्त्रध कामफिभ सॊचारन 
शाखा व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन भ्रभण 
भलु्माङ्कन रगामत प्रशासकीम सशुासन २२३१९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

२ 

सूचना प्रविसध सम्फन्त्रध कामफिभ सॊचारन 
शाखा व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन भ्रभण 
भलु्माङ्कन रगामत प्रशासकीम सशुासन २२३१९ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ प्रदेश  - 

नगद अनदुान १०,००० १५,००० १०,००० १५,००० ५०,००० 

नौगाड गाईँपालिका - रोजगार सवेा केन्द्र  को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

१ 

सेलमनार तथा वडागत ऄलभमचलखकरण 

काययक्रम श्रम तथा रोजगारी २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 

संघीय सरकार -नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

२ 

व्यवसालयक लसपलवकास तालिम केन्द्र 

स्थापना तथा तालिम श्रम तथा रोजगारी २२५२९ 

नेपाि सरकार - 

नगद ऄनचदान १,४०,००० २,१०,००० १,४०,००० २,१०,००० ७,००,००० 

३ ऄनचगमन तथा लनररक्षण श्रम तथा रोजगारी २२६११ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 

संघीय सरकार -नगद ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

४ 

प्रधानमलन्र रोजगार काययक्रम तथा गापा 

साझेदारी श्रम तथा रोजगारी ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

नगद ऄनचदान ४,८०,००० ७,२०,००० ४,८०,००० ७,२०,००० २४,००,००० 

नौगाड गाईँपालिका लवपत व्यवस्थापन आकाआ को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

१ 

लवपद शाखा संचािन र लवपत 

व्यवस्थापन कोष लवपद व्यवस्थापन २७२१२ 

नेपाि सरकार - 

नगद ऄनचदान २,४०,००० ३,६०,००० २,४०,००० १,६०,००० १०,००,००० 

२ 

लवपद शाखा संचािन र लवपत 

व्यवस्थापन कोष लवपद व्यवस्थापन २७२१२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - 

संघीय सरकार -नगद ६०,००० ९०,००० ६०,००० २,९०,००० ५,००,००० 

 

 

 



अर्थथक वषयः २०७९।०८० नीलत¸ काययक्रम तथा बजटे 

नौगाड गाईँपालिका                     पाना नं=65 
 

नौगाड गाईँपालिका –  कानचनी मालमिा आकाआ को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 

ऩवहरो 
 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ न्यालयक सलमलत कानचन तथा न्याय २२५२२ नेपाि सरकार - नगद ऄनचदान १,००,००० १,५०,००० १,५०,००० ० ४,००,००० 

२ न्यालयक सलमलत कानचन तथा न्याय २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - नगद ६०,००० ९०,००० ६०,००० १,९०,००० ४,००,००० 

नौगाड  गाईँपालिका प्रशासन योजना तथा ऄनचगमन शाखा को आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

१ 

योजना तथा प्रशासन शाखा संचािन 

तथा व्यवस्थापन 

कायायिय सञ्चािन 

तथा प्रशासलनक २२५२९ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - नगद ४०,००० ६०,००० २०,००० ८०,००० २,००,००० 

२ 

योजना तथा प्रशासन शाखा संचािन 

तथा व्यवस्थापन 

कायायिय सञ्चािन 

तथा प्रशासलनक २२५२९ 

सचदचर पलिम प्रदशे  - नगद 

ऄनचदान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

नौगाड गाईँपालिका  थलपएका नया ँशाखाहरुको आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

१ 

थलपएका नयाँ शाखाहरुको िालग शाखा 

संचािन, व्यवस्थापन िगायतको खचय 

कायायिय सञ्चािन 

तथा प्रशासलनक २२३११ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - नगद १,४०,००० १,४०,००० २,१०,००० २,१०,००० ७,००,००० 

२ 

थलपएका नयाँ शाखाहरुको िालग शाखा 

संचािन, व्यवस्थापन िगायतको खचय 

कायायिय सञ्चािन 

तथा प्रशासलनक २२३११ नेपाि सरकार - नगद ऄनचदान ६०,००० ६०,००० ९०,००० ९०,००० ३,००,००० 
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नौगाड  गाउॉऩासरका  सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (शसतफ अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ 

आधायबतू तहका स्िीकृत दयिरदीका न्त्शऺक, 

याहत अनदुान न्त्शऺकका रासग  तरफ बत्ता 
अनदुान (विशेष न्त्शऺा ऩरयषद अरतयगतका 
न्त्शऺक/कभफचायीहरु सभेत) न्त्शऺा २११११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १,१९,००,००० १,७८,५०,००० १,१९,००,००० १,७८,५०,००० ५,९५,००,००० 

२ 

कृवष तथा ऩश ुसेिाका एक गाॉउ एक 
प्राविसधकहरुको तरि बत्ता कृवष २११११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १,६०,००० २,४०,००० १,६०,००० २,४०,००० ८,००,००० 

३ 

प्रायन्त्म्बक फार विकास  सहजकताफहरुको 
ऩारयश्रसभक तथा विद्यारम कभफचायी व्मफस्थाऩन 
अनदुान न्त्शऺा २११११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १२,०७,२०० १८,१०,८०० १२,०७,२०० १८,१०,८०० ६०,३६,००० 

४ 

प्रायन्त्म्बक फार विकास  सहजकताफहरुको 
ऩारयश्रसभक तथा विद्यारम कभफचायी व्मफस्थाऩन 
अनदुान न्त्शऺा २११११ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ अनदुान 
(फैदेन्त्शक) २,१४,६०० ३,२१,९०० २,१४,६०० ३,२१,९०० १०,७३,००० 

५ 

प्रायन्त्म्बक फार विकास  सहजकताफहरुको 
ऩारयश्रसभक तथा विद्यारम कभफचायी व्मफस्थाऩन 
अनदुान न्त्शऺा २११११ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ हनुे ऋण 
(फैदेन्त्शक) ४,३६,६०० ६,५४,९०० ४,३६,६०० ६,५४,९०० २१,८३,००० 

६ 

भाध्मसभक तहका स्िीकृत दयिरदीका न्त्शऺक, 

याहत अनदुान न्त्शऺक  रासग तरफ बत्ता 
अनदुान (विशेष न्त्शऺा ऩरयषद अरतयगतका 
न्त्शऺक/कभफचायी,प्राविसधक धायका प्रन्त्शऺक 
सभेत) न्त्शऺा २११११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २३,८०,००० ३५,७०,००० ३५,७०,००० २३,८०,००० १,१९,००,००० 

७ योजगाय सहामकको तरफ 

श्रभ 
तथा 
योजगायी २११११ 

आई सड ए - 

सोधबनाफ हनुे ऋण 
(फैदेन्त्शक) ७८,६०० १,१७,९०० ७८,६०० १,१७,९०० ३,९३,००० 
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नौगाड  गाउॉऩासरका  सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (शसतफ अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

८ 

स्थानीम तहका स्िास््म चौकी, प्रा.स्िा.के. य 
अस्ऩतारहरुभा कामफयत कभफचायीहरुको तरि, 

भहगी बत्ता, स्थानीम बत्ता, ऩोषाक रगामत 
प्रशाससनक खचफ सभेत स्िास््म २११११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३१,४०,००० ४७,१०,००० ३१,४०,००० ४७,१०,००० १,५७,००,००० 

९ प्राविसधक सहामकको ऩोसाक 

श्रभ तथा 
योजगायी २११२१ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) ० ० १०,००० ० १०,००० 

१० योजगाय सॊमोजकको ऩोसाक 

श्रभ तथा 
योजगायी २११२१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ० ० १०,००० ० १०,००० 

११ योजगाय सहामकको ऩोशाक बत्ता 
श्रभ तथा 
योजगायी २११२१ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) ० ० १०,००० ० १०,००० 

१२ प्राविसधक सहामकको स्थानीम बत्ता 
श्रभ तथा 
योजगायी २११३१ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फै.) २३,२०० ३४,८०० २३,२०० ३४,८०० १,१६,००० 

१३ योजगाय सॊमोजकको स्थानीम बत्ता 
श्रभ तथा 
योजगायी २११३१ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३५,६०० ५३,४०० ३५,६०० ५३,४०० १,७८,००० 

१४ योजगाय सहामको स्थानीम बत्ता 
श्रभ तथा 
योजगायी २११३१ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) २३,२०० ३४,८०० २३,२०० ३४,८०० १,१६,००० 

१५ 

ऩासरका स्तयभा स्िास््म सॊस्थाहरुको भाससक 
फैठक, स्िास््म कामफिभहरुको डाटा बेरयवपकेशन 
एिॊ गणुस्तय सधुाय साथै अधफफावषफक एिॊ फावषफक 
ससभऺा स्िास््म २११३४ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३१,००० ४६,५०० ४६,५०० ३१,००० १,५५,००० 

१६ 

यावष्ट्रम भवहरा स्िास््म स्िमॊसेविका  कामफिभ 

(ऩोशाक प्रोत्साहन, मातामात खचफ, िावषफक ससभऺा 
गोष्ठी य ददिस भनाउने खचफ) स्िास््म २११३९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १,८०,००० २,७०,००० १,८०,००० २,७०,००० ९,००,००० 
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सस.नॊ. 
कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको 

नाभ 
उऩ ऺिे 

खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१७ 

एभ. आइफ. एस. अऩयेटय य वपल्ड 
सहामको रासग सञ्चाय खचफ 

रैंसगक सभानता तथा 
साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २२११२ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) १,४०० २,१०० १,४०० २,१०० ७,००० 

१८ 

भसररद साभान खरयद (सेिा केरर 
सञ्चारानाथफ) 

रैंसगक सभानता तथा 
साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २२३११ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) ३६,००० ५४,००० ५४,००० ३६,००० १,८०,००० 

१९ 

सािफजसनक विद्यारमका  विद्याथॉहरुका 
रासग सनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान न्त्शऺा २२३१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४,६६,८०० ७,००,२०० ४,६६,८०० ७,००,२०० २३,३४,००० 

२० 

सािफजसनक विद्यारमका  विद्याथॉहरुका 
रासग सनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान न्त्शऺा २२३१३ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
अनदुान (फैदेन्त्शक) ८३,२०० १,२४,८०० ८३,२०० १,२४,८०० ४,१६,००० 

२१ 

सािफजसनक विद्यारमका  विद्याथॉहरुका 
रासग सनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान न्त्शऺा २२३१३ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) १,६९,२०० २,५३,८०० १,६९,२०० २,५३,८०० ८,४६,००० 

२२ 

भेन्त्शनयी आजाय तथा पसनफचय भभफत 
सम्बाय (सेिा केरर सञ्चारानाथफ) 

रैंसगक सभानता तथा 
साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २२३१९ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) १६,८०० २५,२०० २५,२०० १६,८०० ८४,००० 

२३ योजगाय सेिा केररको सॉचारन खचफ श्रभ तथा योजगायी २२३१९ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) ५३,००० ७९,५०० ५३,००० ७९,५०० २,६५,००० 

२४ 

आधायभतु तह कऺा (६-८) भा 
अॊग्रजेी,गन्त्णत य विऻान विषमभा 
न्त्शऺण सहमोग अनदुान न्त्शऺा २२४१३ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
अनदुान (फैदेन्त्शक) ५८,६०० ८७,९०० ५८,६०० ८७,९०० २,९३,००० 

२५ 

आधायभतु तह कऺा (६-८) भा 
अॊग्रजेी,गन्त्णत य विऻान विषमभा 
न्त्शऺण सहमोग अनदुान न्त्शऺा २२४१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३,२९,४०० ४,९४,१०० ३,२९,४०० ४,९४,१०० १६,४७,००० 
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२६ 

आधायभतु तह कऺा (६-८) भा अॊग्रजेी,गन्त्णत 
य विऻान विषमभा न्त्शऺण सहमोग अनदुान न्त्शऺा २२४१३ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) १,१९,४०० १,७९,१०० १,१९,४०० १,७९,१०० ५,९७,००० 

२७ 

एभ. आइफ. एस. अऩयेटय य  वपल्ड सहामक 
ऩारयश्रसभक, चाडऩिफ खतफ तथा ऩोशाक खचफ 

रैंसगक सभानता 
तथा साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २२४१३ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) १,३०,००० १,९५,००० १,३०,००० १,९५,००० ६,५०,००० 

२८ 

कयाय् अहेफ, अनभी (खोऩ सेिा कामफिभ 
सॊचारनको रासग उच्छच वहभारी, ऩहाडी 
न्त्जल्राहरु य भहा तथा उऩ भहानगयऩासरका, 
सॊस्थागत न्त्क्रसनक न.ऩा हरु) स्िास््म २२४१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ५२,००० ७८,००० ५२,००० ७८,००० २,६०,००० 

२९ कृवष स्नातक कयाय कृवष २२४१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ९६,००० १,४४,००० ९६,००० १,४४,००० ४,८०,००० 

३० प्राविसधक सहामकको तरि 

श्रभ तथा 
योजगायी २२४१३ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) ७८,६०० १,१७,९०० ७८,६०० १,१७,९०० ३,९३,००० 

३१ योजगाय सॊमोजकको तरि 

श्रभ तथा 
योजगायी २२४१३ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ९८,८०० १,४८,२०० ९८,८०० १,४८,२०० ४,९४,००० 

३२ स्िास््मकभॉराई इम्टराट तासरभ स्िास््म २२५११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

३३ 

CBIMNCI कामफिभ (कामफिभ ससभऺा, 
स्थरगत अननु्त्शऺण, सभता तथा ऩहचु 
कामफिभ) स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,००,००० १,५०,००० १,००,००० १,५०,००० ५,००,००० 

३४ 

आ.ि. 2078/79 भा स्थाऩना बएको आरफुारी 
ऩकेट विकास कामफिभको सनयर तयता कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान १,२०,००० १,८०,००० १,२०,००० १,८०,००० ६,००,००० 
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३५ 

आ.ि. 207९/८० भा नमाॉ आरफुारी ऩकेट 
विकास कामफिभ सञ् चारन कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २,४०,००० ३,६०,००० २,४०,००० ३,६०,००० १२,००,००० 

३६ 

आ.ि. 207९/८० भा नमाॉ च्छमाउ ऩकेट 
विकास कामफिभ सञ् चारन कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २,४०,००० ३,६०,००० ३,६०,००० २,४०,००० १२,००,००० 

३७ 

आॉखा, नाक, कान, घाॊटी तथा भखु स्िास््म 
सम्िन्त्रध असबभखुीकयण स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २२,००० ३३,००० २२,००० ३३,००० १,१०,००० 

३८ इवऩडेसभमोरोन्त्जकर रयऩोवटफङ्ग कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ४,००० ६,००० ६,००० ४,००० २०,००० 

३९ कृसिभ गबाफधान सभसन कामफिभ कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ७०,००० १,०५,००० ७०,००० १,०५,००० ३,५०,००० 

४० 

ऺमयोगका जोन्त्खभ सभहु तथा स्िास्थ सेिाको 
ऩहचु कभ बएका सभदुामभा सकृम ऺमयोग 
खोजऩडतार कामफिभ।  घयऩरयिायका 
सदस्महरूको  सम्ऩकफ  ऩरयऺण, एिॊ ऩाॉच िषफ 
भसुनका फारफासरभा ऺमयोग योकथाभ 
सम्फरधी टी.वऩ.टी. कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १८,६०० २७,९०० १८,६०० २७,९०० ९३,००० 

४१ 

कृवष, ऩशऩुरछी तथा भत्स्म त्माकॊ  
अध्मािसधक कामफिभ कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

४२ वकसान सूचीकयण कामफिभ कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

४३ 

कोसबड १९ को भ्मान्त्क्सनको सडन्त्जटाइजेशन 
तथा क्मू आय कोड प्रभान्त्णकयण स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १६,००० २४,००० १६,००० २४,००० ८०,००० 
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४४ 

कोसबड १९ रगामत विसबन्न भहाभायीजरम योगहरुको 
योकथाभ, सनमरिण तथा सनगयानीका रासग सयोकायिारा 
सॉगको अरतयविमा तथा RRT, स्िास््मकभॉ ऩरयचारन स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ५,००० ७,५०० ५,००० ७,५०० २५,००० 

४५ 

कोसबड १९ विरुि खोऩ असबमान तथा फसु्टय खोऩ सभेत 
सॊचारन ब्मिस्थाऩन खचफ (ऩासरकास्तरयम मोजना य ऩासरका 
तथा स्िास््म सस्था स्तरयम सऩुरयिेऺण) स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३९,६०० ५९,४०० ३९,६०० ५९,४०० १,९८,००० 

४६ 

गरयफी सनिायणका रासग रघ ुउद्यभ विकास कामफिभ 
सॊचारन सनदेन्त्शका, २०७७ फभोन्त्जभ उद्यभीको स्तयोन्नती 
(आिश्मकता ऩवहचानका आधायभा ऩनुताफजगी य एडबारस 
सीऩ विकास तासरभ कामफिभ) उद्योग २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ९६,००० १,४४,००० ९६,००० १,४४,००० ४,८०,००० 

४७ 

गरयफी सनिायणका रासग रघ ुउद्यभ विकास कामफिभ 
सॊचारन सनदेन्त्शका, २०७७ फभोन्त्जभ रघ ुउद्यभ विकास 
भोडेरभा नमाॉ रघ ुउद्यभी ससजफना गने उद्योग २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ४,७६,००० ७,१४,००० ४,७६,००० ७,१४,००० २३,८०,००० 

४८ 

डेंग ुरगामतका वकटजरम योगहरूको सनमरिणका रासग 
राभखटेु्टको िासस्थान खोजी गयी राबाफ नष्ट  गने असबमान 
सॊचारन गने तथा सयोकायिाराहरूसॊग असबभनु्त्खकयण गने 
य वकटजरम योग सनमरिण कामफिभको डाटा बेरयवपकेशन स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

४९ 

सनमसभत खोऩ सदुृढीकयण, ऩूणफ खोऩ ससुनश्चतता य 
दीगोऩनाको रासग सकु्ष्भमोजना अद्यािसधक २ ददन य 
सयसपाई प्रफद्र्धन टमाकेज ऩनुफताजगी तासरभ १ ददन गयी 
३ ददन एिॊ ऩूणफखोऩ न.ऩा., गा.ऩा. ससुनन्त्श्चतताको रासग 
स्थासनम तह, िडा, खोऩ सभरिम ससभती तथा निसनिान्त्चफत 
जनप्रसतसन स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३५,००० ५२,५०० ३५,००० ५२,५०० १,७५,००० 
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५० प्रजनन ्रुग्णता स्िास््म सेिा स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १६,००० २४,००० १६,००० २४,००० ८०,००० 

५१ 

प्रसत विद्याथॉ रागतका आधायभा ससकाइ साभग्री तथा 
सडन्त्जटर ससकाइ सभाग्री व्मिस्थाका रासग विद्यारमराइ 
अनदुान न्त्शऺा २२५२२ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ हनुे 
ऋण 
(फैदेन्त्शक) ६२,४०० ९३,६०० ६२,४०० ९३,६०० ३,१२,००० 

५२ 

ऩरयिाय सनमोजन वकशोय वकशोयी तथा प्रजनन ्स्िास््म 
कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ४०,००० ६०,००० ४०,००० ६०,००० २,००,००० 

५३ 

ऩश ुसेिा विबाग य प्रादेन्त्शक सनकामभा ऩशऩुरछी त्माॊक 
तथा ऩश ुसेिाका कामफिभको प्रगसत रयऩोवटफङ कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ४,००० ६,००० ४,००० ६,००० २०,००० 

५४ 

ऩशऩुॊऺी आदीफाट हनुे ईरपुएरजा, फडफ फ्र,ु AMR, 

ससवष्ट सकोससस, टक्सोटराज्भोससस आदद विसबन्न सरुिायोग 
सम्फन्त्रध योकथाभ तथा सनमरिणका रासग सचेतना कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ४,००० ६,००० ६,००० ४,००० २०,००० 

५५ ऩशऩुरछी योगको अरिेषण, नभनुा सङ्करन तथा प्रषेण कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २,००० ३,००० ३,००० २,००० १०,००० 

५६ ऩोऩण विशेष (स्िास््म) ऺिेका कामफिभ सञ्चारन 

प्रशासकीम 

सशुासन २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३०,००० ४५,००० ४५,००० ३०,००० १,५०,००० 

५७ ऩोषण कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ५९,८०० ८९,७०० ८९,७०० ५९,८०० २,९९,००० 

५८ 

ऩोषण सधुायको रासग विऩन्न सभूदामका भवहरा सभूह िा 
सहकायीहरूराई विऩन्न सदस्महरूको आमआजफन सधुाय 
कामफिभको गनफ अनदुान 

प्रशासकीम 

सशुासन २२५२२ 

मयुोवऩमन 

मसुनमन - नगद 
अनदुान 
(फैदेन्त्शक) १,२५,००० १,८७,५०० १,८७,५०० १,२५,००० ६,२५,००० 
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नौगाड  गाउॉऩासरका  सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (शसतफ अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

५९ 

ऩोषण सॊिेदनशीर (खानेऩानी तथा सयसपाइ, कृवष, 

ऩशसेुिा, भवहरा तथा फारफासरका, न्त्शऺा य 

शासकीम प्रिरध) ऺेिका कामफिभहरू सञ्चानर) 

प्रशासकी
म सशुासन २२५२२ 

मयुोवऩमन मसुनमन - 
नगद अनदुान 
(फैदेन्त्शक) ९५,००० १,४२,५०० ९५,००० १,४२,५०० ४,७५,००० 

६० 

ऩोषण सॊिेदनशीर (खानेऩानी तथा सयसपाइ, कृवष, 

ऩशसेुिा, भवहरा तथा फारफासरका, न्त्शऺा य 

शासकीम प्रिरध) ऺेिका कामफिभहरू सञ्चानर) 

प्रशासकी
म सशुासन २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ९०,००० १,३५,००० १,३५,००० ९०,००० ४,५०,००० 

६१ फीउ आर ुउत्ऩादन कामफिभ कृवष २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ३,०४,००० ४,५६,००० ३,०४,००० ४,५६,००० १५,२०,००० 

६२ 

भात ृतथा निन्त्शश ुकामफिभ अरतगफत आभा 
सयुऺा, गबफिती, यक्तसॊचाय, उत्प्रयेणा सेिा, रमानो 
झोरा य सनशलु्क गबफऩतन कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ४,९०,८०० ७,३६,२०० ७,३६,२०० ४,९०,८०० २४,५४,००० 

६३ भात ृतथा निन्त्शश ुकामफिभ सॊरचारन स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ४,०६,८०० ६,१०,२०० ६,१०,२०० ४,०६,८०० २०,३४,००० 

६४ योजगायी सजृना (आई.सड.ए.ì 
श्रभ तथा 
योजगायी २२५२२ 

आई सड ए - सोधबनाफ 
हनु ेऋण (फै.) ४,७९,४०० ७,१९,१०० ४,७९,४०० ७,१९,१०० २३,९७,००० 

६५ योजगायी सजृना (नेऩार सयकाय) 

श्रभ तथा 
योजगायी २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २३,६३,६०० 

३५,४५,४०
० २३,६३,६०० ३५,४५,४०० १,१८,१८,००० 

६६ 

विद्यारम स्िास््म न्त्शऺा/आभा सभूह तथा भवहरा 
स्िास््म स्िमॊ सेविकाहरुका रासग साभान्त्जक 

ब्मिहाय ऩरयितफन कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १५,००० २२,५०० १५,००० २२,५०० ७५,००० 

६७ 

विद्यारमभा शैन्त्ऺक गणुस्तय सदुृढीकयण  एिभ ्

कामफसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान न्त्शऺा २२५२२ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ हनुे ऋण 
(फै.) २,७०,६०० ४,०५,९०० २,७०,६०० ४,०५,९०० १३,५३,००० 
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नौगाड  गाउॉऩासरका  सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (शसतफ अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

६८ 

विद्यारमभा शैन्त्ऺक गणुस्तय सदुृढीकयण  एिभ ्

कामफसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान न्त्शऺा २२५२२ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ अनदुान 
(फैदेन्त्शक) १,३३,००० १,९९,५०० १,३३,००० १,९९,५०० ६,६५,००० 

६९ 

विद्यारमभा शैन्त्ऺक गणुस्तय सदुृढीकयण  एिभ ्

कामफसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान न्त्शऺा २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ७,४६,४०० ११,१९,६०० ७,४६,४०० ११,१९,६०० ३७,३२,००० 

७० 

विबागरे उऩरव्ध गयाउने विसध/ऩद्दसत अनसुाय 
िडा स्तयफाट घटना दताफ सिाह असबमान 
सञ्चारन 

रैंसगक सभानता 
तथा साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २२५२२ 

आई सड ए - 

सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) १४,००० २१,००० १४,००० २१,००० ७०,००० 

७१ 

विसबन्न सरुिायोग, नसने योग, जनुोवटक, भानससक 
स्िास््म सम्फन्त्रध अरतयविमा कामफिभ तथा 
ददिसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्भहत्मा योकथाभ ददिस, 

भानससक स्िास््म ददिस, अल्जाईभय ददिस, 

येसफज ददिस, विश्व औरो ददिस) भनाउने स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ११,००० १६,५०० ११,००० १६,५०० ५५,००० 

७२ 

शैन्त्ऺक ऩहुॉच ससुनन्त्श्चतता, अनौऩचारयक तथा 
िैकन्त्ल्ऩक न्त्शऺा कामफिभ (ऩयम्ऩयागत 

विद्यारम, िैकन्त्ल्ऩक विद्यारम, साऺयता य 
सनयरतय न्त्शऺाका कामफिभ सभेत) न्त्शऺा २२५२२ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ अनदुान 
(फैदेन्त्शक) ९,२०० १३,८०० ९,२०० १३,८०० ४६,००० 

७३ 

शैन्त्ऺक ऩहुॉच ससुनन्त्श्चतता, अनौऩचारयक तथा 
िैकन्त्ल्ऩक न्त्शऺा कामफिभ (ऩयम्ऩयागत 

विद्यारम, िैकन्त्ल्ऩक विद्यारम, साऺयता य 
सनयरतय न्त्शऺाका कामफिभ सभेत) न्त्शऺा २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ५२,००० ७८,००० ५२,००० ७८,००० २,६०,००० 
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नौगाड  गाउॉऩासरका  सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (शसतफ अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

७४ 

शैन्त्ऺक ऩहुॉच ससुनन्त्श्चतता, अनौऩचारयक तथा िैकन्त्ल्ऩक 
न्त्शऺा कामफिभ (ऩयम्ऩयागत विद्यारम, िैकन्त्ल्ऩक 
विद्यारम, साऺयता य सनयरतय न्त्शऺाका कामफिभ सभेत) न्त्शऺा २२५२२ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) १८,८०० २८,२०० १८,८०० २८,२०० ९४,००० 

७५ 

सञ्चाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाइफ (सञ्चाय य ऩॉहचु 
असबमान सञ्चारान) 

रैंसगक सभानता 
तथा साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २२५२२ 

आई सड ए - 

सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) ३०,००० ४५,००० ३०,००० ४५,००० १,५०,००० 

७६ 

सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्ि य फजाय प्रसतस्ऩधाफ फवृि 
गनफका रासग कन्त्म्तभा ५ जनाको सभहुभा प्रसफसध 
हस्तारतयण उद्योग २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २८,००० ४२,००० २८,००० ४२,००० १,४०,००० 

७७ 

ससुतफजरम ऩदाथफ तथा भध्मऩान सेिनको रमूसनकयण 
सम्फरधी सॊचाय कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ५,००० ७,५०० ५,००० ७,५०० २५,००० 

७८ स्िास््म सूचना साथै आइ एभ मू सदुृढीकयण कामफिभ स्िास््म २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १३,००० १९,५०० १३,००० १९,५०० ६५,००० 

७९ 

साभदुावमक विद्यारमका छािाहरुराई सनशलु्क स्मासनटयी 
टमाड ब्मिस्थाऩन न्त्शऺा २२५२२ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) ८५,२०० १,२७,८०० ८५,२०० १,२७,८०० ४,२६,००० 

८० 

साभदुावमक विद्यारमका छािाहरुराई सनशलु्क स्मासनटयी 
टमाड ब्मिस्थाऩन न्त्शऺा २२५२२ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ 
अनदुान 
(फैदेन्त्शक) ४१,८०० ६२,७०० ४१,८०० ६२,७०० २,०९,००० 

८१ 

साभदुावमक विद्यारमका छािाहरुराई सनशलु्क स्मासनटयी 
टमाड ब्मिस्थाऩन न्त्शऺा २२५२२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान 

२,३५,४०
० ३,५३,१०० २,३५,४०० ३,५३,१०० ११,७७,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

८२ 

अरम विविध खचफ - आमोजना, साभान्त्जक सयुऺा तथा 
घटना दताफ सम्फरधी विसबन्न फैंठकको  न्त्चमाऩान 
रगामतको खचफ 

रैंसगक सभानता 
तथा साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २२५२९ 

आई सड ए - 

सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) ७,८०० ११,७०० ७,८०० ११,७०० ३९,००० 

८३ याष्ट्रऩसत यसनङ्ग ससल्ड प्रसतमोसगता (स्थानीम तहस्तयीम) 

मिुा तथा 
खेरकुद २२५२९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००० ३०,००० २०,००० ३०,००० १,००,००० 

८४ 

स्िास््म चौकी (आधायबतु  स्िास््म सेिा केरर)  को 
रमनुतभ सेिा भाऩदण्ड कामफिभ  ( असबभखुीकयण, ससभऺा, 
परो अऩ , अनगुभन तथा सदुृसधकयण सभेत ) स्िास््म २२५२९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २८,००० ४२,००० २८,००० ४२,००० १,४०,००० 

८५ 

एभ. आइफ. एस. अऩयेटय य  वपल्ड सहामक देसनक भ्रभण 

बत्ता/मातामात खचफ/ईरधन 

रैंसगक सभानता 
तथा साभान्त्जक 
सभािेशीकयण २२६११ 

आई सड ए - 

सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) २४,००० ३६,००० २४,००० ३६,००० १,२०,००० 

८६ 

कोसबड-१९ फाट ऩगेुको शैन्त्ऺक ऺसतको ऩरयऩयुण तथा 
अरम विऩदको सभमभा ससकाइ सनयरतयताका रासग 
कामफिभ न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान ५२,००० ७८,००० ५२,००० ७८,००० २,६०,००० 

८७ 

प्रसत विद्याथॉ रागतका आधायभा ससकाइ साभग्री तथा 
सडन्त्जटर ससकाइ सभाग्री व्मिस्थाका रासग विद्यारमराइ 
अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान 

१,७२,४०
० २,५८,६०० १,७२,४०० २,५८,६०० ८,६२,००० 

८८ 

प्रसत विद्याथॉ रागतका आधायभा ससकाइ साभग्री तथा 
सडन्त्जटर ससकाइ सभाग्री व्मिस्थाका रासग विद्यारमराइ 
अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ 
अनदुान 
(फैदेन्त्शक) ३०,८०० ४६,२०० ३०,८०० ४६,२०० १,५४,००० 
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नौगाड  गाउॉऩासरका  सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (शसतफ अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

८९ 

भाध्मसभक तह कऺा (९-१०) भा अॊग्रजेी,गन्त्णत य 
विऻान विषमभा न्त्शऺण सहमोग अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) १,५०,२०० २,२५,३०० २,२५,३०० १,५०,२०० ७,५१,००० 

९० 

भाध्मसभक तह कऺा (९-१०) भा अॊग्रजेी,गन्त्णत य 
विऻान विषमभा न्त्शऺण सहमोग अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
अनदुान (फैदेन्त्शक) ७३,८०० १,१०,७०० १,१०,७०० ७३,८०० ३,६९,००० 

९१ 

भाध्मसभक तह कऺा (९-१०) भा अॊग्रजेी,गन्त्णत य 
विऻान विषमभा न्त्शऺण सहमोग अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ४,१४,२०० ६,२१,३०० ६,२१,३०० ४,१४,२०० २०,७१,००० 

९२ विद्यारम सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) १,१४,२०० १,७१,३०० १,१४,२०० १,७१,३०० ५,७१,००० 

९३ विद्यारम सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
अनदुान (फैदेन्त्शक) ५६,००० ८४,००० ५६,००० ८४,००० २,८०,००० 

९४ विद्यारम सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन अनदुान न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ३,१५,००० ४,७२,५०० ३,१५,००० ४,७२,५०० १५,७५,००० 

९५ 

सस्थागत ऺभता विकास,ऩयीऺा सञ्चारन एिभ ्
विद्याथॉ भलु्माङ्कन न्त्शऺा २५३११ 

नेऩार सयकाय - नगद 
अनदुान ९३,८०० १,४०,७०० ९३,८०० १,४०,७०० ४,६९,००० 

९६ 

सस्थागत ऺभता विकास,ऩयीऺा सञ्चारन एिभ ्
विद्याथॉ भलु्माङ्कन न्त्शऺा २५३११ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
हनुे ऋण (फैदेन्त्शक) ३४,००० ५१,००० ३४,००० ५१,००० १,७०,००० 

९७ 

सस्थागत ऺभता विकास,ऩयीऺा सञ्चारन एिभ ्
विद्याथॉ भलु्माङ्कन न्त्शऺा २५३११ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
अनदुान (फैदेन्त्शक) १६,६०० २४,९०० १६,६०० २४,९०० ८३,००० 

९८ 

कोसबड-१९ फाट ऩगेुको शैन्त्ऺक ऺसतको ऩरयऩयुण 
तथा अरम विऩदको सभमभा ससकाइ सनयरतयताका 
रासग कामफिभ न्त्शऺा २५३१२ 

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाफ 
अनदुान (फैदेन्त्शक) ९,२०० १३,८०० ९,२०० १३,८०० ४६,००० 
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नौगाड  गाउॉऩासरका  सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (शसतफ अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

९९ 

कोसबड-१९ फाट ऩगेुको शैन्त्ऺक ऺसतको ऩरयऩयुण तथा 
अरम विऩदको सभमभा ससकाइ सनयरतयताका रासग 
कामफिभ न्त्शऺा २५३१२ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) १८,८०० २८,२०० १८,८०० २८,२०० ९४,००० 

१०० 

असत गरयफ ऩरयिायहरुको रासग कन्त्म्तभा १० जनाको 
रासग हनुे गयी साझा सवुिधा केररको स्थाऩना। उद्योग २७१११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १,५०,००० १,००,००० १,५०,००० १,००,००० ५,००,००० 

१०१ 

सािफजसनक विद्यारमभा अध्ममनयत विद्याथॉहरुका रासग 
छािफनृ्त्त्त (आिासीम तथा गैयआिासीम) न्त्शऺा २७२११ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ अनदुान 
(फैदेन्त्शक) ३३,२०० ४९,८०० ३३,२०० ४९,८०० १,६६,००० 

१०२ 

सािफजसनक विद्यारमभा अध्ममनयत विद्याथॉहरुका रासग 
छािफनृ्त्त्त (आिासीम तथा गैयआिासीम) न्त्शऺा २७२११ 

एस.इ.एस.ऩी. - 
सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) ६०,६०० ९०,९०० ६०,६०० ९०,९०० ३,०३,००० 

१०३ 

सािफजसनक विद्यारमभा अध्ममनयत विद्याथॉहरुका रासग 
छािफनृ्त्त्त (आिासीम तथा गैयआिासीम) न्त्शऺा २७२११ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १,५५,४०० २,३३,१०० १,५५,४०० २,३३,१०० ७,७७,००० 

१०४ 

आकन्त्स्भक अिस्थाभा औससध एिॊ ल्माफ साभाग्री ढुिानी, 
येकसडफङ तथा रयऩोवटफङका रासग पभफ पयभेट छऩाइ,  ई-
वट.सफ यन्त्जस्टयअध्मािसधक,  विश्व ऺमयोग ददिस सम्फरधी 
कामफिभ, स्थरगत अननु्त्शऺण तथा सऩुरयिेऺण, ऺमयोगका 
कामफिभको अधफ फावषफक ससभऺा तथा कोहटफ विश ् स्िास््म २७२१३ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २१,४०० ३२,१०० २१,४०० ३२,१०० १,०७,००० 

१०५ 

आधायबतू तथा आकन्त्स्भक स्िास््म सेिाको रासग औषसध 
खरयद स्िास््म २७२१३ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २,७०,००० ४,०५,००० २,७०,००० ४,०५,००० १३,५०,००० 

१०६ 

सयुन्त्ऺत नागरयक आिास कामफिभ :- सदूुयऩन्त्श्चभ प्रदेशको 
दाच ुफरा न्त्जल्रा ऺेि नॊ. १ अरतगफत नौगाड गाउॉऩासरका- 
209 िटा (िभागत) 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३१११३ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण ३,२०,००० ४,८०,००० ३,२०,००० ४,८०,००० १६,००,००० 
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सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 
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१०७ Inj.Oxytocin बण्डायणका रागी ILR Refrigerator खयीद स्िास््म ३११२२ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण ८०,००० १,२०,००० १,२०,००० ८०,००० ४,००,००० 

१०८ 

योजगाय सेिा केररको सदुृवढकयण (कम्टमूटय, पसनफचय 
वपक्चसफ, क्माभया, अरम विद्यतुीम उऩकयण) 

श्रभ तथा 
योजगायी ३११२३ 

आई सड ए - 

सोधबनाफ हनुे 
ऋण (फैदेन्त्शक) ६०,००० ९०,००० ६०,००० ९०,००० ३,००,००० 

१०९ 

गोधानीखोरा, खायखोरा स्टीर ट्रस,सेँरी खोरा झो.ऩ.ु 
िडा १,कुल्देया (होऩयी खोरा ), खाय खोरा जाभीय 
झो.ऩ.ु, िडा-३, घोयकट्या डाॉडा झो.ऩ.ु, िडा-४, 

भसानेफगढ झो.ऩ.ु, िडा-६, गरुढाङ खोरा झो.ऩ.ु, िडा-३ 
दोखरा खाय, दहखोरा झो.ऩ.ु, िडा-१ भानाकोट, घटे्टखोरा 
ट्रस ऩरु, झो.ऩ 

प्रशासकीम 

सशुासन ३११५१ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण ७,००,००० १०,५०,००० ७,००,००० १०,५०,००० ३५,००,००० 

११० थम्ऩेखोरा फहृत खा.ऩा.आ.नौगाड गा.ऩा. ४ दाच ुफरा 

खानेऩानी 
तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 

१११ पम्ऩे- न्त्शटटी फहृत खा.ऩा.आ, नौगाडा गा.ऩा, (दाच ुफरा) 

खानेऩानी 
तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण ६,००,००० ९,००,००० ६,००,००० ९,००,००० ३०,००,००० 

११२ न्त्शखय सरफ्ट खा.ऩा.आ. नौगाड ६ दाच ुफरा 

खानेऩानी 
तथा 
सयसपाई  ३११५६ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 

११३ 

निीकयणीम ऊजाफ प्रिसध जडान (िामोग्माॉस/विद्यतुीम 
चरुो/सधुारयएको चरुो/सौमफ ऊजाफ) उजाफ ३११५९ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ३,००,००० १०,००,००० 
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सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (विषशे अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

सस.नॊ. कामफिभ/आमोजना/विमाकराऩको नाभ उऩ ऺिे 
खचफ  

शीषफक 
स्रोत 

विसनमोजन 
ऩवहरो 

 िैभाससक 

दोस्रो  
िैभाससक 

तेस्रो  
िैभाससक 

चौथो  
िैभाससक 

जम्भा 

१ 

जनवहत भा.वि. धसुरगडा १४ कोठे 
बिन सनभाफण 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३१११२ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान २०,००,००० ३०,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० १,००,००,००० 

२ 

केदायेश्वयी भा.वि. सणु्डभणु्ड बिन 
सनभाफण तथा वपल्ड सनभाफण 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३११५९ 

नेऩार सयकाय - 
नगद अनदुान १०,००,००० १५,००,००० १५,००,००० १०,००,००० ५०,००,००० 

सॊघीम सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ(सभऩयुक अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

१ 

जाभीय साङऩाङ ईमयकोट ग्राभीण 
सडक िडा नॊ.१ मातमात ऩूिाफधाय ३११५१ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण १,२५,००,००० ० ० ० १,२५,००,००० 

२ कृवष तथा ऩश ुप्रिधफन कामफिभ 

बिन, आिास 

तथा सहयी 
विकास ३११५९ 

आरतरयक ऋण - 

नगद ऋण ७५,००,००० ० ० ० ७५,००,००० 

प्रदेश सयकायफाट हस्तारतरयत कामफिभ (विषशे अनदुान) आसथफक िषफ २०७९।०८० को कामफिभ/ऩरयमोजना अनसुाय विसनमोजन फजेट 

१ 

यैच ुसाभदुावमक स्िास््म इकाइ बिन 
सनभाफण मोजना िडा नॊ. ६ स्िास््म ३१११२ 

सदुयु ऩन्त्श्चभ 
प्रदेश  - नगद 
अनदुान ५,००,०००  ७,५०,००० ५,००,००० ७,५०,००० २५,००,००० 

कुर जम्भा ९,९१,२०,३७२ ११,६९,९३,९६६ ९,२१,८३,०९० १२,३८,४२,१७२ ४३,२१,३९,६०० 

 



अर्थथक वषयः २०७९।०८० नीलत¸ काययक्रम तथा बजटे 

नौगाड गाईँपालिका    पाना नं=81 
 

 

नौगाड गाउॉऩासरकाराई सीसभत स्रोत साधन, बौगोसरक विकटता, सभम सभमभा आउने फाढी ऩवहयो 
तथा प्राकृसतक विऩदको साभना गदै सभवृि तथा ददगो विकास तपफ  रैजाने, आभ नौगाडिासीका 
साऩेऺ विकासका चाहना ऩूया गने, नौगाड गाउॉऩासरका य नौगाडिासी जनता फीचको सभुधयु सम्फरध 
कामभ गने, आधसुनक प्रविसध य भौसरक ऩवहचानको ससभश्रणफाट नौगाड गाउॉऩासरका राई स्िस्थ, 

सपा, न्त्शन्त्ऺत, सयुन्त्ऺत, साॊस्कृसतक, सभिृ य जीिरत गाउॉऩासरका फनाउने सरदबफभा हाम्रा प्रमत्नहरू 
अविचसरत यहनेछन ्। नौगाडिासीहरुरे विश्वास गयेय ददएको मो भहत्िऩूणफ अिसयराई सदऩुमोग 
गदै सम्ऩूणफ नौगाडिासीराई स्िच्छछ, सनष्ऩऺ, रमामऩूणफ य प्रसतफि नेततृ्िको प्रत्माबसूत ददराउने छौं । 
साथै नौगाड गाउॉऩासरकारे आ.ि. २०७९।०८० का रासग अन्त्घ सायेको प्रस्ततु नीसत तथा 
कामफिभ कामाफरिमनभा सहमोग ऩरु् माउन नेऩार सयकाय, सदूुयऩन्त्श्चभ प्रदेश सयकाय, विकास 
साॉझेदायहरु, सनजी ऺेि, विसबन्न दात ृसनकाम, मस गाउॉऩासरकाका कभफचायी, आभ नौगाड िासी रगामत 
सम्ऩूणफ सभाजसेिी, अग्रज, फवुिजीिी एिॊ प्रफिु िगफभा हाददफक अवऩर गदै नौगाड गाउॉऩासरकारे तम 
गयेका नीसत अनरुुऩ  रऺ हाससर गनफ आसथफक िषफ २०७९।०८० भा आिसद्यक मोजना तजुफभा 
गयी फजेट विसनमोजन गरयएको छ  । आसथफक िषफ २०७९।०८० को अनभुासनत आम य व्मम¸  
कामफिभ अनसुाय विसनमोन्त्जत फजेट विियण प्रस्ततु गरयएको  छ । 

 
 

 

धरमिाद ! 
 


