
 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन,२०६४ को दपा ५ को उऩदपा (३) य सूचनाको हक सम्फन्धी धनमभावरी, २०६५ 
को धनमभ ३ को प्रमोजनका राधि साववजधनक िरयएको सूचना 

 

नऩेार सयकाय 
योङ िाउॉऩाधरका, ऩहरयिाउॉ, इराभ 

अवधध (207९/0४/01 िते देखि धभधत 207९/०९/3० िते सम्भ)  
!= योङ िाउॉऩाधरका िाउॉकामवऩाधरकाको कामावरमको सॊिठन सॊयचना् 
 

    

  

गाउँसभा 
लेखा, विधायन, सुशासन तथा अन्य सविवत 

गाउँकाययपालिका आवथिक विकास, सािाविक विकास, पूिािधार विकास 

र िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सविवत 

अध्यक्ष 

प्रमुख प्रशासकीय 

अलधकृत 

उपाध्यक्ष न्यालयक सलमलत 

प्रशासन, योजना  तथा 

अनुगमन शाखा 

 प्रशासन इकाइ 

 रािश्व इकाइ 

 योिना तथा अनुगिन 

इकाइ 

 कानुनी िाविला इकाइ 

 

पूर्ायधार लर्कास तथा 

र्ातार्रण व्यर्स्थापन 

शाखा 

 सडक वसिंचाई तथा 

अन्य पूिािधार 

विकास इकाइ 

 भिन  तथा िापदण्ड 

कायािन्वयन इकाइ 

 िातािरण सरसफाइ 

तथा विपद् 

व्यिस्थापन इकाइ 

सामालजक लर्कास 

शाखा 

 सािाविक सूरक्षा 

तथा पञ् िकरण 

इकाइ 

 िवहला िालिवलका 

तथा सािाि 

कल्याण इकाइ 

 स्वास्थ्य इकाइ 

 

लशक्षा, युर्ा तथा 

खेिकुद शाखा 

 

आलथयक प्रशासन शाखा 

 

आन्तररक 

िेखा पररक्षण 

इकाइ 

स्वास्थ्य तथा कृलि पशु 

तर्य का लनकायहरु 

प्राथविक स्वास्थ्य केन्द्र, 

स्वाथ्य चककीहु,, आयुिवेदद 

औषधालयहु,  

कृवष सेिा केन्द्र/ पशु सेिा 

केन्द्र 

र्डा कायायिय अन्तगयतका 

कमयचारीहरु 

 



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

२. स्थानीम तहको काभ, कतवब्म य अधधकाय् 
क. न्माम सम्ऩादनको बधूभका 
ि. निय प्रहयी, िाउॉ प्रहयी 
ि. सहकायी सॊस्था 
घ. एप. एभ.येधडमो सॊचारन 

ङ. याजस्व सॊकरन 

च. स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन 

छ. स्थानीम तथमाॊक य अधबरेि सॊकर 

ज. स्थानीम स्तयका ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना 
झ. आधायबतू तथा भाध्मधभक खशऺा 
ञ. आधायबतू स्वास्थम य सयसपाई 

ट. स्थानीम फजाय व्मस्थाऩन फाताफयण सॊयऺण य जैववक ववववधता 
ठ. सडक, कृवष, धसॉचाई 

ड. घय जग्िा धनी ऩजुाव ववतयण 

ढ. कृवष तथा ऩशऩुारन 

ण. जेष्ठ नाियीक, अऩाॊिता बएका व्मखि  य अशि हुकको व्मवस्थाऩन 

त. फेयोजिायको तथमाॊक सॊकरन 

थ. िानेऩानी तथा साना जरववद्यतु ्आमोजना, वैकखपऩक उजाव 
द.  ववऩद् व्मवस्थाऩन 

ध. जराधाय तथा वन्मजन्त ुय िानी तथा िनीज ऩदाथवको सॊयऺण 

न. बाषा सॊस्कृधत य रधरतकराको सॊयऺण 
  



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

३. योङ िाउॉऩाधरका, इराभभा यहन ेशािा य कभवचायीको वववयण  
 

प्रभिु प्रशासीम अधधकृत 

१ ददऩेन्र दहार 

रेिा शािा 
2 इन्र प्रसाद ऩोख्ररे 

3 सववना धनयौरा 
प्रशासन/ खजन्सी 

4 नेत्र प्रसाद ऩोख्ररे 

मोजना शािा 
५ सऩना शे्रष्ठ 

सूचना तथा प्रववधध  

६ योशन बट्टयाई 

७ नायमण अमावर 
प्रधानभन्त्री योजिाय कामवक्रभ 

८ सयुबी िुुकङ्ग 

९ ििेन्र याई  

१० सम्झना आरे 
स्वास्थम शािा 

११ मवुयाज काफ्रे 

खशऺा शािा 
1२ श्रधुत कुभायी ताभाङ 

१३ सजुता ऩौड्यार 
प्रववधधक शािा 

1४ ववजमकुभाय याई 

1५ शोबाकान्त याउत 

1६ प्रज्वर दाहार 

1७ िभुानधसह ससु्वा 
1८ योखजना एर.जी. 
1७ कभर फ. ऩरुाभी 

ऩश ुसेवा शािा 
१८ धभङभा रयन्जी शेऩाव 
१९ फरी िोऩार आचामव 
2० याकेश कुभाय याउत 

कृवष शािा 



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

2१ सन्तोष राप्चा 
2२ प्रददऩ रइुटेर 

भवहरा तथा फारफाधरका शािा 
२३ येणकुा याई 

िरयफी न्मनुीकयणका राधि  रघ ुउद्यभ ववकास कामवक्रभ 
२४ ददधरभा याई 

२५ अधनता थाुक 

साभाखजक शयुऺा तथा ब्मखि ित घटना दताव सेवा इकाई 

२६ ववऩना चेम्जोङ 

२७ िोऩार बजेुर 

२८ ववधनता न्मौऩान े

ऩमवटन सूचना केन्र जोयकरश 

२९ ििन खघधभये 

कामावरम सहमोिी 
3० ख्माभ कुभायी बजेुर 

3१ योभनाथ अमावर 

३२ मदु्ध फहादयु प्रधान 

३३ योखजरा काकी 
 

४. योङ िाउॉऩाधरकाको कामावरमफाट प्रदान िने सेवा वा काभको वववयण् 
   स्थाधनम सयकाय सॊचारन ऐनभा तोवकएफभोखजभका कामवहुक 
 

५.सेवा प्राप्त िनव राग्ने दस्तयु य अवधध  

१

२

३

४

मालपोत

अब्बल

दोयम

२५

२०

१५

१५

करको दर (प्रतत रोपनी) रु.


सीम

चाहार

कैतियत

(ख)

कर, दसु्तरको के्षत्र 



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

कैफियत

१

२

३

४

१
जररवाना वापत रु.५० ,सेवा 

शुल्कवापत रु.१५०

२

३  ३५ तदनसम्म तनशुल्क

४
तनयमानुसार दताा शुल्क र बााँकी 

सेवा शुल्क

५
तनयमानुसार दतााशुल्क र बाांकी 

सेवाशुल्क

६

७

 फििारिि दसु्ति

१६०

५१०

५१०

२६०

२००

३००

२००

जन्म दताा

मृतु्य दताा

बसाईसराई दताा

सम्बन्ध तवचे्छद दताा

अांगीकृत नागररकता तसिाररस

वैवातहक अांगीकृत नागररकता तसिाररस

२००

१५०

१००

आउने– २००      जाने– १५०

व्यक्तिगत घटनादताा प्रमाणपत्रको प्रतततलपी

व्यक्तिगत घटनादताा प्रमाण पत्र सांशोधन

फििारिि को फकफिि

नागररकता प्रतततलपी तसिाररस

न
ाग

रि
क

त
ा 

फि
ि

ार
ि
ि

 तववाह दताा

व्य
क्ति

ग
त

 घ
ट

न
ा 
द

त
ाा

 बांशज नागररकता तसिाररस

दताा शुल्क
कालोपते्र 

सडक

कच्ची मूल 

सडक

कच्ची शाखा 

सडक

१ तनजी प्रयोजन 7 6 5

२ व्यवसायीक प्रयोजन 15 10 7

१

२

३

(घ)

– दुई करोड एक लाख रुपैयादेक्तख तीन करोड रुपैयासम्म प्रततलाख रु.३० (तीस)

होतडङ्ग बोड प्रतत वगा िूट रु.६५॰–

तिते्त लेखन प्रतत वगा िूट रु.३०॰–

पोष्टर प्रतत वगा िूट रु.१०॰–

फिज्ञापन कि

तोतकएको तसमा

– पााँचलाख रुपैयासम्मको मूल्याङ्कनमा प्रततलाख रु.१० का दरले अतधकतम रु.५० (पचास) मात्र

– पचास लाख रुपैयासम्म प्रततलाख रु.१० (दश)

(घर र घरले चेचेको स्थानीय सरकार सांचालन ऐन, २०७४ 

(सांशोधन सतहत) ले तोके बमोतजमको जग्गामा मात्र सम्पतत्त 

कर लागे्नछ)

सम्पतत्त कर 

नक्शा पाि 

दसु्ति

कैतियत

प्रतत वगािूट (पक्की घरको मात्र)

– तीन करोड एक लाख रुपैयादेक्तख पााँच करोड रुपैयासम्म प्रततलाख रु.४५ (पैतालीस)

– पााँच करोड िन्दा मातथ प्रतत लाख रु.५० (पचास)

– एकाउन्न लाख देक्तख एक करोड रुपैयासम्म प्रततलाख रु.२० (बीस)

– एक करोड एक लाख देक्तख दुई करोड रुपैयासम्म प्रततलाख रु.२५ (पच्चीस)

(ग)

(घ)

कर, दसु्तरको के्षत्र 

१

प्रकार



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

 

 

कैफियत

१

२

३

४

१
जररवाना वापत रु.५० ,सेवा 

शुल्कवापत रु.१५०

२

३  ३५ तदनसम्म तनशुल्क

४
तनयमानुसार दताा शुल्क र बााँकी 

सेवा शुल्क

५
तनयमानुसार दतााशुल्क र बाांकी 

सेवाशुल्क

६

७

१

रु.५०० राजश्व दाक्तखला गरी बााँकी 

रु.१०००॰– तिल्डमा काम गने 

सम्बक्तन्धत कमाचारीलाई िुितन 

हुने गरी

२

३

४

वैदेतशक रोजगारीको तसलतसलामा 

मृतु्य िई लास ल्याउनुपने 

अवस्थामा गनुापने नाता प्रमातणत 

तनिः शुल्क गने

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

 फििारिि दसु्ति

१६०

५१०

५१०

२६०

नाता प्रमातणत (अांशवण्डा र नामसारी प्रयोजन)

जन्मतमतत प्रमातणत (वैदेतशक प्रयोजन)

अ
न्य

 त
स

ि
ार
र
स

 द
स्त

र
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
अ

न्य
 त
स

ि
ार
र
स

 द
स्त

र
  
  
  
  
  
  
  
  
  
अ

न्य
 त
स

ि
ार
र
स

 द
स्त

र

स्थलगत सजातमन मुचुल्का

नाता प्रमातणत (वैदेतशक प्रयोजन)

नाता प्रमातणत (अन्य प्रयोजन)

५००

१००

१००

५००

३००

२००

३००

चार तकल्ला प्रमातणत

िू.पू.लाहुरेको तसिाररस

जन्मतमतत प्रमातणत

३००

३००

१०००

घरजग्गा नामसारी तसिाररस 

जग्गाधनी प्रमाणपूजाा हराएको तसिाररस

तकत्ताकाट गने तसिाररस

२०३७ साल अगाडीको तववाह वा अतववातहत प्रमातणत दसु्तर

२०३७ साल पछाडीको  तववाह वा अतववातहत प्रमातणत दसु्तर

तववातहत वा अतववातहता प्रमातणत (वैदेतशक प्रयोजन)

अगे्रजी तसिाररस दसु्तर

घरबाटो प्रमातणत

रुख कटानको तसिाररस

तमटर पररवतान गदाा

१५००

२५००

५००

२५०

१०००॰–

५००॰–

१०००

२००

जन्म दताा

मृतु्य दताा

बसाईसराई दताा

सम्बन्ध तवचे्छद दताा

अांगीकृत नागररकता तसिाररस

वैवातहक अांगीकृत नागररकता तसिाररस

२००

१५०

१००

आउने– २००      जाने– १५०

तवद्युत तमटरको तसिाररस
५०० (सांस्थागत र 

व्यवसातयक प्रयोजन)
२५० (व्यक्तिगत प्रयोजन)

१०००

३००

३००

व्यक्तिगत घटनादताा प्रमाणपत्रको प्रतततलपी

व्यक्तिगत घटनादताा प्रमाण पत्र सांशोधन

फििारिि को फकफिि

नागररकता प्रतततलपी तसिाररस

न
ाग

रि
क

त
ा 

फि
ि

ार
ि
ि

 तववाह दताा

व्य
क्ति

ग
त

 घ
ट

न
ा 
द

त
ाा

 बांशज नागररकता तसिाररस



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

 

6. सम्ऩादन ियेको काभको वववयण(207९ श्रावण देखि ऩषु भसान्तसम्भको) 
(क) आर्थिक के्षत्र 

कृर् िः- 

 रोङ गाउँपालिका अन्तगगतका सम्पणूग अगवुा कृषक तथा व्यावसालयक कृषकहरुको खेती प्रलवलधमा सधुार 

तथा उत्पादन वलृिमा थप टेवा पयुागउने उद्देश्यका साथ उन्नत र्िउर्िजन र्िरतण तथा औ धी र्ितरण 

गररद ैआएको छ । आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा कायगक्रम अनसुार ५० % अनदुानमा मकै, धान, आि ु

र टमाटरको लवउ लवतरण कायगक्रम, सनु्तिा खेलत गने कृषकहरुिाई फेरोमोन ट्याग लवतरण, ७५% अनदुानमा 

बषे तरकारीको लवउ लवतरण कायगक्रम, एक घर एक करेसाबारी लनमागण तथा तरकारी लमलनलकट लवतरण 

कायगक्रम, मौसम अनसुारको लबउ लवतरण कायगक्रम सम्पन्न गररसलकएको छ । साथै यस गाउँपालिकाको 

लवलभन्न कृषक समहू गठन तथा पररचािन कायगक्रम पलन सञ्चािन गररएको छ । 

 यस गाउँपालिकािाई हलन जोनको रुपमा लवकास गने उद्दशे्यका साथ मौरर प्रविगन कायगक्रम सञ्चािनको 

चरणमा रहकेो छ । साथै कन्य च्याउ खेलत प्रविगन, पकेट लवकास कायगक्रम, लकसान सचूीकरण कायगक्रम, फूि 
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योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

नसगरी प्रविगन कायगक्रम, गड्यौिे मि प्रविगन कायगक्रम, फिफुि लवरुवा लवतरण कायगक्रम, माटो पररक्षण 

ल्याव व्यवस्थापन तथा क्यालमकि खररद कायगक्रम कायगन्वयनको चरणमा रहकेो छ ।  

 यस गाउँपालिका लभत्र उत्पादन हुने लसन्की, गनु्रुक िाई बजारीकरण गने कायगक्रम अन्तगगत यस 

गाउँपालिकाको लवलभन्न वडामा संकिन, प्याकेलजङ तथा बजारीकरणको कायगक्रम सञ्चािन भईरहकेो छ । 

 

पशु  

 रोङवासी कृषकहरुिाई पश ुस्वास््य व्यवस्थापनका िागी औषलध खरीद गरी लवतरण गररएको छ । यसबाट 

१३५ जना कृषकहरु प्रत्यक्ष िाभालन्वत भई २८२३ पशहुरुको स्वास््यमा सधुार भएको अपेक्षा गररएको छ । 

 पशपुािक कृषकहरुको आय आजगनमा सधुार गनग नश्ल सधुार तथा कृलत्रम गभागधानको िालग तरि नाईट्रोजन, 

लसमेन खररद, ढुवानी र व्यवस्थापन कायगक्रम अन्तगगत १०८३ वटा गाई, ८ वटा भैलस, १ वटा बाख्रा र ६३ 

वटा बंगरु िाई यस आ.व. २०७९/०८० को हाि सम्म कृलत्रम गभगधानको सेवा प्ु याइएको छ ।  

 साना व्यवसायी बाख्रा पकेट प्याकेज कायगक्रम अन्तगगत यस रोङ गाउँपालिकाको वडा नं. १,३,४ र ५ मा 

दतागवािा बाख्राफामगको समहू गठन गने कायग सम्पन्न भई प्रस्ताव आव्हान गरी कायगक्रम सञ्चािनको 

चरणमा रहकेो छ । 

 िागत साझेदारीमा सेक्सड् लसमेन (Sexed semen) खररद लवतरण कायगक्रम अन्तगगत प्रधानमन्त्री कृलष 

आधलुनकीकरण पररयोजना काउजोन कायागिय, इिाम संग ५० % िागत साझेदारीमा कायगक्रम सम्झौता गरी 

बोिपत्र आव्हान गरर सलकएको छ । 

  ७५% अनदुानमा काउम्याट खररद तथा लवतरण कायगक्रम र ५० % अनदुानमा मलल्टच्यापकट्टर खररद तथा 

लवतरण कायगक्रम कायागन्वयनको चरणमा रहकेो छ । 

  आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा कायगक्रम अनसुार यस गाउँपालिका लभत्र रहकेो पशपंुक्षीहरुिाई लवलभन्न 

रोग लवरुद्दको खोप िगाउने कायगक्रम अन्तगगत भ्यालक्सन खररद गरर भण्डारण गरर सकेको छ र खोप िगाउने 

कायग कायगन्वयनको चरणमा रहकेो छ । 

 

पयिटन 

 यस गाउँपालिका लभत्र रहकेो धालमगक र पयगटन स्थिहरु पालथभरा मलन्दर, हाँस पोखरी, झलण्डडाँडा, गगुि 

पोइन्ट, करसोङ पदमागगहरुको लवकास साथै प्रचार प्रसार गरी आन्तररक र बाह् य पयगटन लभ्याउन लवलभन्न 

कायगक्रमहरु सञ्चािन भईरहकेो छ । 

(ख) सामार्जक के्षत्र 

र्शक्षािः- 
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सूचना अधधकायी 

 यस लवशेष अनदुान अन्तगगत प्राप्त भएको सामदुालयक लवद्याियहरुमा ICT कायगक्रमको बजेट रु. ८० िाख 

बाट बोि पत्र आव्हान गरी कायगन्वयनको चरणमा रहकेो छ । 

 त्यस्तै गरी राष्ट्ट्रपलत शैलक्षक सधुार कायगक्रम अन्तगगत ४ कोठे भवन ३ वटा लनमागणालधन र २ कोठे भवन २ 

वटा लनमागण सम्पन्न भइ सकेको छ ।  

 यस गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहकेो श्री शालन्त लनकेतन मा.लव. नमनुा लवद्याियको रुपमा लवकास गने 

उद्दशे्यका साथ भौलतक पवूागधार तेस्रो वषगको लनमागणालधन चरणमा रहकेो छ ।  

 लवद्याियमा भनाग भएका कक्षा १ दलेख ६ सम्मका सबै लवद्याथीहरुिाई लदवा खाजा वापतको रकम तोलकएको 

मापदण्ड अनसुार पलहिो लकस्ता संबलन्धत लवद्याियको खातामा लनकासा गररएको छ ।  

 यस गाउँपालिका अन्तगगतको सामदुालयक लवद्याियहरुको सामालजक पररक्षण र िेखा पररक्षण सम्पन्न भइ 

प्रलतवेदन आउने क्रममा रहकेो छ । 

 लवद्याियको भौलतक लनमागण, लवद्याियको प्रशासनको लनररक्षणको िागी समय समयमा अनगुमन गने 

कायगिाई प्राथलमकताका साथ िाग ुगररएको छ । 

 सशतग अनदुान अन्तगगत माध्यर्मक तह कक्षा (९-१०) र आधारभूत तह कक्षा(६-८) मा अंगे्रजी, गर्णत, 

र र्िज्ञान र्ि यमा र्शक्षण सहयोग अनुदान कायिर्िर्ध अनरुुप लवतरण गररएको छ । यसबाट ६ वटा  

माध्यलमक  र २ वटा आधारभतू तहमा अंग्रेजी, गलणत र लवज्ञान लवषयको लशक्षक दरबलन्द अभाव िाई 

पररपलुतग भई लवद्याथीको लसकाईको स्तर सलुिने अपेक्षा गररएको छ । 

 यस गाउँपालिका लभत्र रहकेो श्री शारदा आ.लव., लचण्डेपालनमा नेपािकै िोपउन्मखु जालतको रुपमा रहकेो 

िेप्चा जालतको भाषा उत्थान गने उद्दशे्यका साथ िेप्चा भाषा पठन पाठनको िागी पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक र 

पाठ्य सामग्री व्यवस्थापन गरी कक्षा १ र २ पठनपाठन भइरहकेो छ । 

 सामदुालयक लवद्याियहरुमा कायगरत लशक्षक, बाि लशक्षक, लवद्यािय सहायक कमगचारी, कायागिय 

सहयोगीहरुको नेपाि सरकारबाट प्राप्त तिब भत्ता मा गाउँपालिकाबाट थप गरी तै्रमालसक रुपमा पाररश्रलमक 

उपिब्ध गराइद ैआएको छ । 

स्िास््यिः- 

 यस गाउँपालिका अन्तगगत सञ्चालित स्वास््य चौकीहरु, आधारभतु स्वास््य सेवा केन्र, सामदुालयक 

स्वास््य केन्रहरु तथा आयवेुद औषधािय गरी जम्मा १० वटा स्वास््य संस्थाहरुबाट लनरन्तररुपमा 

गणुस्तररय स्वास््य सेवा प्रवाह भइरहकेो तथा जनशलि, उपिब्ध औषलध तथा औजार उपकरणको पणूगरुपमा 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गररएको छ । 

 स्वास््यकमीहरुको क्षमता अलभवलृि तालिमहरु प्रदान गरर दक्षतामा सधुार गद ैिलगएको तथा महामारी जन्य 

रोग कोलभड -१९ संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण तथा उपचारको लनलम्त कोलभड लबरुद्दको बसु्टर खोप अलभयान 

पटक पटक संचािन गरी कररव ८९ % नागररकहरुिाई खोप िगाई सलकएको र छुट भएका नागररकहरुिाई 

लनरन्तर अलभयान संचािन गररने छ । 
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 नेपािको संलवधानिे आधारभतू स्वास््य सेवािाई मौलिकहकको रुपमा स्थालपत गरेको हुदँा सो अनरुुप 

आधारभतु सेवा प्रत्याभलूतका िालग स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक पने औषलध, साधन तथा सामाग्रीहरुको 

आपलूतग व्यवस्थापन सचूना प्रणािी तथा स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणािी सफ्टवेयर सम्पणूग स्वास््य 

संस्थाहरुमा व्यवलस्थत सचूना प्रणािी िाग ु गरी प्रगलत प्रलतवेदन संकिन तथा कागजी प्रलतवेदन हटाउद ै

िलगएको छ । 

 स्वास््य संस्थाहरु, खोप केन्रहरु तथा गाउँघर लक्िलनकहरुमा अलत आवश्यक औजार, उपकरणहरु, 

फलनगचरहरुको व्यवस्थापन गररएको छ । नवलनलमगत आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र तथा गाउँघर लक्िलनकबाट 

थप स्वास््य सेवा सचुारू गररएको छ । 

 स्वास््य सम्बन्धी लबलभन्न स्वास््य लशवीरहरु, लदवस तथा जनचेतनामिुक कायगक्रमहरु संचािन भएको छ 

तथा उत्कृष्ट मलहिा स्वास््य स्वयमसेलवका समेत छनौट गरी सम्मान सलहत परुस्कृत गररएको छ । 

 समदुायमा लकटजन्य रोगहरु मिेररया, डेङ्ग,ु कािाजार, स्क्रब, टाइफस, एच.आई.लभ. एड्स िगायतका 

रोगहरु फैिन नलदन मालनसहरुको आवतजावत बढीहुने के्षत्रहरु तथा लसमाना जोलडएका के्षत्रहरुमा टेस्ट 

लकटको प्रयोग गरर पररक्षण, औषलध लछट्ने तथा सरसफाई कायगक्रम भईरहकेो छ । 

 स्वास््य सेवाको पहुचँ कम भएका समदुाय तथा जोलखम समहूमा सकृय क्षयरोग खोजपडताि तथा 

माइस्क्रोसकोलपक क्याम्प संचािन गररएको छ  । 

 स्वास््यका महत्वपणुग सचूकहरु लनयलमत खोप, पोषण, सरुलक्षत माततृ्व, पररवार लनयोजन िगायतका सम्पणूग 

सचूकहरुिाई प्राथलमकतामा राखी सहश्राब्दी लवकास िक्ष्य हाँलसि गने लवलभन्न प्रकारका कायगक्रमहरु, 

तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, अन्तलक्रग या, सचूना संकिन, सरोकारवािाहरु सँगको बैठक तथा छिफि भइरहकेो 

छ । 

 

मर्हला र्िकास तर्ि िः 

 यस गाउँपालिका लभत्र बसोवास गनुगहुने मलहिा, एकि मलहिा, अपाङ्गहरुको लवकास तथा आयआजगनमा 

टेवा पयुागउने उद्दशे्यिे मलहिा उद्योग प्रविगन कायगक्रम, मलहिा अपाङ्ग एकि मलहिािाई आयमिुक सीप 

तालिम तथा सहयोग कायगक्रम सञ्चािनको चरणमा रहकेो छ । 

 यस गाउँपालिका लभत्रका ६ वटै वडाहरुमा काननूी सचेतना कायगक्रम गरी १६ लदने िैङ्लगक लहसंा लवरुिको 

अलभयान संचािन गररएको छ । 

 ६ वटै वडाका ५५ जना बररष्ठ ज्येष्ठ नागररक िाई लवलभन्न कायगक्रम गरी सम्मान गररएको छ । 

 अन्तरागलष्ट्ट्रय अपाङ्गता लदवस लवलभन्न कायगक्रम गरी सम्पन्न गररएको छ । साथै अपाङ्ग कोष सहकारी 

स्थापना, पररचय पत्र लवतरण कायगक्रम सञ्चािनको चरणमा रहकेो छ । 

 सहायक सामग्री लवतरण कायगक्रम अन्तगगत सामाग्री खररद सम्पन्न भई लवतरण भइरहकेो छ । 
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(ग)  पूिािधार के्षत्र 

सडक तथा पुल 

 चाि ुआ.ब. मा ९४ वटा गाउँपालिका स्तरीय योजना रहकेो मध्ये ११ वटा योजना सम्पन्न भइसकेको, ३२ 

वटा सम्झौता भई कायगन्वयनको चरणमा रहकेो छ । 

 चाि ु आ.ब. मा ९२ वटा वडा स्तरीय योजना रहकेो मध्ये १३ वटा योजना सम्पन्न भइसकेको, ४३ वटा 

सम्झौता भई कायगन्वयनको चरणमा रहकेो छ । 

 ६ वटा ठेक्का माफग त योजना सञ्चािन भइरहकेो छ । जसमध्ये १ वटा संघीय समपरुक, २ वटा प्रदशे 

समपरुक र ३ वटा गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरु रहकेो छ । 

 यस गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय भवनको कायग ५३% कायग सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी लनमागणको 

कायग सञ्चािन भइरहको छ । 

 

र्संचाई 

 गाउँपालिकाको सकु्खाग्रस्त के्षत्रमा लसँचाई प्ू याउने उद्दशे्यिे साना लसंचाई माफग त स्वीकृत योजनाहरु ७ वटा 

रहकेोमा ६ वटा योजना सम्झौता भइ सकेको र १ वटा अलघल्िो आ.व. को क्रमागत योजना सञ्चािन 

भइरहकेो छ । 

 

(घ) संस्थागत र्िकास सेिा प्रिाह र सुशासन 

 गाउँपालिकाका कमगचारीहरुको सीप, दक्षता, क्षमता तथा अनभुवमा लवकास गद ैप्रभावकारी कायगसम्पादन 

गराउन आवश्यक केही तालिम, गोष्ठीको अवसर प्रदान गररएको छ । 

 स्थानीय सरकारका रुपमा स्थालपत गाउँपालिकाको कायगबोझ र सेवाप्रवाहको लवलशष्टता र लवलवलधकरणिाई 

मध्यनजर गरी कमगचारीिाई आफ्नो कायगप्रलत पणुग पररचािन गरी सेवाप्रवाहिाई चसु्त र लमतव्ययी बनाउन 

साथै राजश्व संकिनमा पारदशी र चसु्तदरुुस्त वनाउन राजश्व सफ्टवेयर, प्रशासलनक कायगको िागी प्रशासन 

सफ्टवेयर जडान गरी सञ्चािनमा ल्याइएको छ । 

 गाउँपालिकाको शाखागत सरुक्षा, लनगरानीको िागी प्रत्येक शाखामा लस.लस.लट.भी. जडान गररएको छ । 

 गाउँपालिका स्थापना भएपलछ आ.ब. २०७४।०७५ दलेख गत आ.ब.  सम्मको नीलतगत तथा असिु उपर गनुग  

पने गरी कायम भएको बेरुज ु मध्ये यस आ.ब. को म.िे.प. को डोर खटी आउँदा बेरुज ु सम्पररक्षण गरी 

बेरुजकुो िगत घटाउन र गत आ.व. २०७८/०८९ मा िेखा पररक्षकहरुिे औल्याएको असिु उपर गनुगपने 

बेरुज ु र नीलतगत बेरुजहुरु महािेखा पररक्षकको कायागियिे लवकास गरेको NAMS सफ्टवेयरबाट 

समपररक्षणको िागी पेश गररएको छ । 
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 गाउँपालिकाको प्रशासनीक कायगिाई चसु्त दरुुस्त र पारदशी बनाउन ई-हालजर जडान गरर दैलनक हालजर गनग 

थालिएको छ साथै यस गाउँपालिका कायागियको सवारी साधनमा लज.लप.एस. प्रणािी जडान गरी अनिाईन 

प्रणािी बाट लनररक्षण गनग थालिएको छ । 

 

(ङ) अन्य 

 यस आ.ब. को हाि सम्म न्यालयक सलमलतमा परेका १२ वटा उजरुी मध्ये ४ को लमिापत्र भएको छ, ११ 

ओटा उजरुी मेिलमिाप केन्रमा लसफाररस भएको छ । त्यसै गरी ८ वटा उजरुी मेिलमिापको प्रकृयामा रहकेो 

छ । 

 गाउँपालिकाको आलथगक अवस्था कमजोर भएका क्यान्सर, मगृौिा पीलडत, मटुु रोगी जस्ता ९७ जना 

दीघगरोगीहरुिाई रु २ िाख ४० हजार आलथगक सहयोग उपिब्ध गराइएको छ ।  

 सामालजक सरुक्षा कायगक्रम तफग  यस गाउँपालिका लस्थत सम्पणुग िाभग्राहीहरुिाई बैंलकङ सेवा माफग त 

सामालजक सरुक्षा भत्ता लवतरण गनग मेघा बैंक लिलमटेड र सप्तकोशी बैंक लिलमटेड सँगको सहकायगमा 

सामालजक सरुक्षा भत्ता लवतरण भइरहकेो छ । जस मध्ये पलहिो चौमालसकमा जम्मा २७६४ जना र दोस्रो 

तै्रमालसकमा जम्मा २७८८ जना िाभग्राहीहरुिा िाई गरी जम्मा ६ करोड ३० िाख रकम लनकासा गररएको 

छ । 

 आ.ब. २०७९।०८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्तगगत प्राप्त कूि रु. ५१,९९,०००/– बजेटिे ८९ 

जना बेरोजगार ब्यलिहरुिाई दलैनक रु. ५७७ को दरिे १०० लदन बराबरको रोजगारी प्रदान गनगको िालग  

आयोजनाहरु सञ्चािनको चरणमा रहकेो छ। हाि सम्म ९ वटा आयोजनाहरु सम्झौता भई कायागन्वयनको 

चरणमा रहकेो छ । यस कायगक्रमबाट गाउँपालिकाको श्रोत अभावको कारण ममगत गनग नसलकएको स्थानीय 

सडक, गोरेटो, घोडेटोहरु ममगत सम्भार हुनकुो साथै पवूागधार लवकास लनमागण तथा ममगत संभारमा मलहिा लददी 

बलहनीहरु पलन प्रत्यक्षरुपमा संिग्न भई आलथगक उपाजगन साथै गररब तथा जोलखममा रहकेो लवपन्न समदुाय र 

लसमान्तकृत वगगिाई प्रत्यक्ष िाभ पगु्नकुो साथै स्थानीय समदुायमा सामालजक र आलथगक उन्नलतमा प्रत्यक्ष 

सहयोग पगु्ने लवश्वास गाउँपालिकािे लिइएको छ । 

 

 

चालु आ.ि. २०७९/०८० को हाल सम्मको र्ित्तीय प्रगर्त प्रर्तिेदन  

 आ.ब. २०७९/०८० मा २ करोड ३० िाख आन्तररक राजश्व उठ्ने अनमुान गररएकोमा पौष  मसान्त सम्ममा 

रु. ६१ िाख ३० हजार आन्तररक राजश्व संकिन गनग सफि भइएको छ जनु अनमुानको २६.५२ % मात्र 

रहकेो छ । 
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 राजश्व बाँडफाँड अन्तगगत नेपाि सरकारबाट रु. ७ करोड ९५ िाख ८८ हजार प्राप्त हुन ु पनेमा आ.ब. 

२०७९/०८० को हाि सम्म २ करोड ९६ िाख ६७ हजार मात्र प्राप्त भएको छ । त्यसै गरी प्रदशे सरकारबाट 

सवारी कर बाँडफाँडबाट ४४ िाख ५ हजार प्राप्त हुन ुपनेमा १२ िाख ४४ हजार प्राप्त भएको छ । 

 सङ् घीय सरकारबाट प्राप्त सशतग अनदुान थप बजेट सलहत  रु. २३ करोड ६ िाख  मध्ये रु ८ करोड ६८ िाख 

अथागत ३९.३७ % खचग भई सकेको छ । 

 संघीय सरकार समपरुक अनदुान रु. ८० िाख मध्ये रु १३ िाख ४८ हजार अथागत १६.८५ %  खचग 

भइसकेको छ । १ नं. प्रदशे सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान रु. १ करोड अन्तगगत २ वटा योजनामा रु. २० 

िाख ३८ हजार अथागत २०.३८ % खचग भइसकेको छ । 

 यस गाउँपालिकािे चाि ुआ.ब. मा लबलनयोजन गरेको ५० करोड ९१ िाख ७७ हजार  मध्ये रु. १५ करोड 

२३ िाख २५ हजार रुपैयाँ अथागत ३०.५१ %  खचग भएको छ । जसमध्ये पुंलजगत प्रकृलतको योजना कायगक्रम 

अन्तगगत १७ करोड ६४ िाख ५३ हजार मध्ये ३ करोड २७ िाख अथागत १७ % खचग भएको छ । त्यसै गरी 

चाि ुतफग  प्रशासलनक खचग र चाि ुप्रकृलतको कायगक्रम अन्तगगत ३२ करोड २७ िाख २३ हजार मध्ये १२ 

करोड २२ िाख ९७ हजार अथागत ३७.८९ % खचग भएको छ ।  

 सामालजक सरुक्षा तफग  दईु तै्रमालसकमा गरी ६ करोड ३० िाख रुपैयाँ लनकासा भई िाभग्राहीको बैंक खातामा 

जम्मा भइसकेको छ ।  
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६. प्रमुख तथा सूचना अलधकारीको  नाम पदः          

 गाउँपावलका अध्यक्षः  मलनकुमार स्याङ्बो 

 गाउँपावलका उपाध्यक्षः  लबषु्ण माया खर्ास 

 प्रिुख प्रशासकीय अवधकृतः  लदपेन्द्र दहाि  

 सूचना अवधकारीः  रोशन भट्टराई 

 

७. ऐन, लनयम, लर्लनयम र्ा लनदेलशकाको सूचीः - 

 

योङ िाउॉऩाधरकाको याजऩत्रभा प्रकाखशत ऐन 

क्र.स काननुको नाभ 

१ आधथवक कामावववधध धनमधभत तथा व्मवखस्थत िनव फनेको ऐन २०७४ 

२ न्मावमक सधभधतरे उजरुयको कायववह वकनाया िदाव अऩनाउन ुऩने कामावववधधको सम्फन्धभा व्मवस्था िनव 
फनेको ऐन २०७४ 

३ प्रशासवकम कामावववधध २०७४ धनमधभत िनव फनेको ऐन 

४ योङ िाउॉऩाधरकाको आधथवक ऐन, २०७४  

५ योङ िाउॉऩाधरकाको ववधनमोजन ऐन, २०७४  

६ योङ िाउॉऩाधरकाको सहकायी ऐन,२०७४  

७ योङ िाउॉऩाधरका आधथवक ऐन २०७५  

८ योङ िाउॉऩाधरका ववधनमोजन ऐन २०७५ 

९ योङ िाउॉऩाधरका ववऩद जोखिभ न्मधुनकयण तथा व्मवस्थाऩन िनव फनेको ऐन २०७५ 

१० योङ िाउॉऩाधरकाको कृवष व्मवसाम प्रवदवन ऐन २०७५ 

११ योङ िाउॉऩाधरका आधथवक ऐन २०७६  

१२ योङ िाउॉऩाधरका ववधनमाजेन ऐन २०७६ 

१३ योङ िाउॉऩाधरकाको स्थानीम खशऺा ऐन २०७६ 

१४ वातावयण तथा प्राकृधतक स्रोत सॊयऺण ऐन २०७७ 

१५ सॊस्था दताव तथा धनमभन सभफन्धी ऐन २०७७ 

१६ स्थानीम स्वास्थम तथा सयसपाइ ऐन २०७७ 

१७ साववजधनक धनजी साझेदायी ऐन २०७७ 

१८ योङ िाउॉऩाधरका आधथवक ऐन २०७७ 

१९ योङ िाउॉऩाधरका ववधनमोजन ऐन २०७७ 

२० न्मावमक सधभधत सॊचारन कामवववधध सम्फन्धी ऐन २०७८ 

२१ योङ िाउॉऩाधरका आधथवक ऐन २०७८ 
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२२ योङ िाउॉऩाधरका ववधनमोजन ऐन २०७८ 

 

 

 

योङ िाउॉऩाधरकाको याजऩत्रभभा प्रकाखशत कामवववधध 

क्र.स काननुको नाभ 

१ िाउॉसबा सॊचारन कामवववधध, २०७४  

२ योङ िाउॉऩाधरकाको फजेट तथा कामवक्रभ कामावन्वमन सम्फन्धी अन्तरयभ कामवववधध २०७४   

३ योङ िाउॉऩाधरकाको भभवत सॊबाय कोष सॊचारन कामवववधध, २०७४ 

४ योङ िाउॉऩाधरकाको ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष सचारन तथा व्मवस्थाऩन कामवववधध,२०७४ 

५ योङ िाउॉ कामवऩाधरकाको फैठक सॊचारन सम्फन्धी कामवववधध, २०७४   

६ योङ िाउॉऩाधरकाभा कयाय भा प्रववधधक कभवचायी व्मवस्थाऩन िने सम्फन्धी कामावववधध २०७४ 

७ योङ िाउऩाधरकाको उऩबोि ा सधभधत िठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फखन्ध कामावववधध २०७४ 

८ योङ िाउॉऩाधरका याजऩत्र प्रकाशन सम्फखन्ध कामावववधध २०७४ 

९ एकीकृत सम्ऩधत कय व्मवस्थाऩन कामावववधी २०७४ 

१० "घ " फिवको धनभावण व्मवसाही इजाजत ऩत्र सम्फन्धी कामावववधी २०७५ 

११ ऩाधथबया ऺेत्र ववकास कोष ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामावववधध २०७५ 

१२ ब्मवखस्थत वसोवास सम्फखन्ध कामावववधध २०७५ 

१३ आऩाङ्गता बएका ब्मखि हुकको ऩरयचम ऩत्र ववतयण कामावववधध २०७५ 

१४ भवहरा सभहु/सधभधत सॊचारन कामावववधध २०७५ 

१५ योङ िाउॉऩाधरकाको ऩमवटन प्रवद्धवन सम्फखन्ध कामावववधध २०७५ 

१६ योङ िाउॉऩाधरकाको भहानन्द स्भधृत छात्रवखृि कोष सॊचारन कामावववधध २०७५ 

१७ भेरधभराऩ कामव सॊचारन कामवववधध २०७४ 

१८ सहकायी सॊस्थाराई ऋण ऩूॉजी रिानी कामवववधध २०७५ 

१९ अध्मऺ भाहयुी रघउुद्यभ कामवक्रभ सॊचारन कामवववधध २०७५ 

२० जरश्रोत कामवववधध २०७६ 

२१ ऩशऩुऺी ऩारन सम्फखन्ध कामावववधी २०७६ 

२२ स्थाधनम जातका रोकर कुियुा श्रोत केन्र स्थाऩना एॊवभ सॊचारन सम्फखन्ध कामावववधध २०७६ 

२३ ऩश ुिोठ तथा िोय सधुाय कामवक्रभ सॊचारन सम्फखन्ध कामावववधध २०७६ 

२४ बकायो सधुाय कामवक्रभ सॊचारन कामावववधध २०७६ 

२५ माखन्त्रक उऩकयण सॊचारन कामावववधध २०७६ 

२६ योङ िाउॉऩाधरकाको नक्सा ऩास सम्फन्धी कामवववधध,२०७७ 



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

२७ सहकायी सॊघ/सॊथा एकीकयण सम्फन्धी कामवववधध, २०७७ 

२८ िानेऩानी तथा साना धसॉचाई दताव नववकयण य सखुचकृत िने सम्फन्धी कामवववधध २०७७ 

२९ योङ धनभवण अधबमान्ता कामवववधध २०७७ 

३० सॊखऺप्त वातावयखणम अध्ममन तथा प्रायखम्बक वातावयखणम कामवववधध २०७७ 

३१ नसवयी स्थाऩना सम्फन्धी कामवववधध २०७७ 

३२ कृवष साभाग्री अनदुानभा ववतयण कामवक्रभ सॊचारन कामवववधध २०७७ 

३३ टोर ववकास सॊस्था कामवववधध २०७७ 

३४ जरस्रोत सॊयऺण तथा उऩमोि कामवववधध २०७७ 

३५ योङ िाउॉऩाधरकाको रैवङ्गक वहॉसा धनवायण कोष सॊचारन कामवववधध २०७७ 

३६ वार अधधकाय सॊयऺण तथा सम्फद्धवन सम्फखन्ध कामवववधध २०७७ 

३७ योङ िाउॉऩाधरका व्मवसाम दताव तथा नववकयण सम्फन्धी कामवववधध २०७७ 

३८ िाउॉऩाधरका स्तरयम दधरत सभन्वम सधभधत सञ्चारन सम्फखन्ध कामवववधध २०७७ 

३९ योङ िाउॉऩाधरकाको भनसनुजन्म ववऩद् प्रबाववत धनजी आवास ऩनुधनभावण तथा ऩनुस्थावऩन कामवववधध २०७७ 

४० स्थानीम तहको याजश्व ऩयाऩशव सधभधतको कामवसॊचारन सम्फन्धी कामवववधध २०७७ 

४१ फजेट तथा कामवक्रभ तजुवभा सधभधत कामवसॊचारन कामवववधध २०७७ 

४२ न्मावमक सधभधत सॊचारन कामवववधध २०७७ 

४३ भवहरा स्वास्थम स्वमॊसेववका आम आजवन कामवक्रभ कामवववधध, २०७७ 

४४ ववद्यारम तथा वार धफकास केन्र प्रोत्साहन अनदुान कोष सञ्चारन कामवववधध, २०७७ 

४५ कोधबड अस्थामी अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सधभधत िठन कामवववधध, २०७८ 

४६ ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष सॊचारन कामवववधध २०७६ 

४७ कोयोना प्रबाववत राई याहात ववतयण कामवववधध २०७६ 

४८ िरयफ तथा जेहेनदाय कोष सॊचारन कामवववधध २०७७ 

 

  
योङ िाउॉऩाधरकाको याजऩत्रभभा प्रकाखशत  धनदेखशका  

क्र.स काननुको नाभ 

१ ज्मेष्ठ नािरयक ऩरयचमऩत्र ववतयण धनदेखशका २०७५ 

२ कृषक सभहु िठन तथा व्मवस्थाऩन सम्फखन्ध धनदेखशका २०७५ 

३ साभदुामीक सॊस्थाराई ऋण ऩूॉजी रिाधन कामवववधध धनदेखशका २०७५ 

४ योङ िाउॉऩाधरकाको ऩशऩुऺी तथा भत्स्मऩारन सभहु िठन तथा व्मवस्थाऩन धनदेखशका २०७६ 

५ सहकायी सॊस्थाराई अनदुान प्रदान िने कामवववधध धनदेखशका, २०७७ 



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

६ 

अऩाङ्गता बएका व्मखि को ऺेत्रभा कामवयत सभूह तथा सॊस्थाराई फीउॉऩूॉजी /अनदुान उऩरब्ध ियाइने 
सम्फन्धीको धनदेखशका, २०७७ 

७ बाषा, सॊस्कृधत य करा सावहत्मतको सॊयऺण य ववकास सम्फन्धी धनदेखशका २०७७ 

८ सयसपाइ तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन धनदेखशका २०७७ 

९ भातबृाषा सॊयऺण य ववकास सम्फन्धी धनदेखशका २०७७ 

१० याविम करा सॊधित य सॊस्कृधत प्रधतष्ठान सॊचारन धनदेखशका २०७६ 

 

 

 

योङ िाउॉऩाधरकाको याजऩत्रभा प्रकाखशत धनमाभावरी 
क्र.स काननुको नाभ 

१ िाउॉ िाउॉकामवऩाधरका (कामवववबाजन) धनमभावरी २०७४ 

२ योङ िाउॉऩाधरका िाउॉ कामवऩाधरका (कामवसम्ऩादन) धनमभावरी, २०७४  

३ खशऺा धनमभावरी २०७५ 

४ योङ िाउॉऩाधरकाको धनणवम वा आदेश य अधधकायऩत्र प्रभाणीकयण (कामवववधध) धनमभावरी, २०७४  

५ स्थाधनम धफकाष कोष (स्थाऩना य सॊचारन) धनमाभावरी २०७५ 

  



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

        8. आम्दानी, िचव तथा आधथवक कायोवाय सम्फन्धी अद्यावधधक वववयण्- 

आम्दानी
ट्रान्सपय भौज्दात चारु ऩूॉजीित वविीम जम्भा चारु ऩूॉजीित वविीम जम्भा चारु ऩूॉजीित वविीम जम्भा

१ सॊघीम सयकाय नेऩार सयकाय
सभाधनकयण 
अनदुान

निद अनदुान ९,८४,०० ४,९२,०० १,७६,०० ३,१६,०० ० ९,८४,०० ० ९,८४,०० ० १,७६,०० ० १,७६,०० ० १,७४,६९ ० १,७४,६९

२ सॊघीम सयकाय नेऩार सयकाय
शसतव 
अनदुान  
चारु

निद अनदुान १५,०८,०० ७,५४,०० ७,५४,०० ० १४,९०,०० १८,०० ० १५,०८,०० ७,५४,०० ० ० ७,५४,०० ७,४९,३२ ० ० ७,४९,३२

३
सॊघीम 
सयकाय => 
अन्तरयक 

नेऩार सयकाय => 
आन्तरयक ऋण

शसतव 
अनदुान  
चारु

निद ऋण २,१३,०० ० ० ० २,१३,०० ० ० २,१३,०० ० ० ० ० ० ० ० ०

४
सॊघीम 
सयकाय => 
फैदेखशक श्रोत

नेऩार सयकाय => आई 
धड ए

शसतव 
अनदुान  
चारु

सोधबनाव हनुे 
ऋण 
(फैदेखशक)

४८,०० २३,५१ २३,५१ ० ४८,०० ० ० ४८,०० २३,५१ ० ० २३,५१ ११,७३ ० ० ११,७३

५
सॊघीम 
सयकाय => 
फैदेखशक श्रोत

नेऩार सयकाय => 
एस.इ.एस.ऩी.

शसतव 
अनदुान  
चारु

सोधबनाव 
अनदुान 
(फैदेखशक)

३८,०० १८,९९ १८,९९ ० ३८,०० ० ० ३८,०० १८,९९ ० ० १८,९९ ११,४० ० ० ११,४०

६
सॊघीम 
सयकाय => 
फैदेखशक श्रोत

नेऩार सयकाय => 
एस.इ.एस.ऩी.

शसतव 
अनदुान  
चारु

सोधबनाव हनुे 
ऋण 
(फैदेखशक)

७७,०० ३८,४१ ३८,४१ ० ७७,०० ० ० ७७,०० ३८,४१ ० ० ३८,४१ २३,११ ० ० २३,११

७ सॊघीम सयकाय नेऩार सयकाय
शसतव 
अनदुान  
ऩुॉजीित

निद अनदुान १,२८,०० ६५,०० ६५,०० ० ० १,२८,०० ० १,२८,०० ० ६५,०० ० ६५,०० ० ११,४९ ० ११,४९

८
सॊघीम 
सयकाय => 
अन्तरयक 

नेऩार सयकाय => 
आन्तरयक ऋण

शसतव 
अनदुान  
ऩुॉजीित

निद ऋण ८०,०० ८९,०० ३९,०० ५०,०० ० ८०,०० ० ८०,०० ० ३९,०० ० ३९,०० ० ३९,३० ० ३९,३०

योङ िाउॉऩाधरका
िाउॉ कामवऩाधरकाको कामावरम, इराभ

कामावरमको कोड : ८०१०३५०५३००
S o u rce  wise  B u d g e t vs E xp e n d itu re

 आ.व. : २०७९/८०  अवधी :  २०७९/०४/०१-२०७९/०९/३०  ुक. हजायभा 

धस.नॊ.

स्रोत सभूह फजेटको स्रोत/तह स्रोत ववधध आम अनभुान

सखञ्चत कोष फजेट धनकासा िचव



 

 

 

 

 

  
योशन बट्टयाई 

सूचना अधधकायी 

 

९
सॊघीम 
सयकाय => 
फैदेखशक श्रोत

नेऩार सयकाय => आई 
धड ए

शसतव 
अनदुान  
ऩुॉजीित

सोधबनाव हनुे 
ऋण 
(फैदेखशक)

३,०० १,५० ७५ ७५ ० ३,०० ० ३,०० ० ७५ ० ७५ ० ० ० ०

१०
सॊघीम 
सयकाय => 
फैदेखशक श्रोत

नेऩार सयकाय => 
एस.इ.एस.ऩी.

शसतव 
अनदुान  
ऩुॉजीित

सोधबनाव 
अनदुान 
(फैदेखशक)

१२,०० ६,०० ३,०० ३,०० ० १२,०० ० १२,०० ० ३,०० ० ३,०० ० ० ० ०

११
सॊघीम 
सयकाय => 
फैदेखशक श्रोत

नेऩार सयकाय => 
एस.इ.एस.ऩी.

शसतव 
अनदुान  
ऩुॉजीित

सोधबनाव हनुे 
ऋण 
(फैदेखशक)

२४,०० १२,०० ६,०० ६,०० ० २४,०० ० २४,०० ० ६,०० ० ६,०० ० ० ० ०

१२
सॊघीम 
सयकाय => 
फैदेखशक श्रोत

नेऩार सयकाय => 
स्वीट्जयपमाण्ड - एस 
डी सी

शसतव 
अनदुान  
ऩुॉजीित

निद 
अनदुान 
(फैदेखशक)

७५,०० ३४,४४ ३४,४४ ० ० ७५,०० ० ७५,०० ० ३४,४४ ० ३४,४४ ० ० ० ०

१३ सॊघीम सयकाय नेऩार सयकाय
ववषशे 
अनदुान 
ऩुॉजीित

निद अनदुान ८०,०० ४०,०० २०,०० २०,०० ० ८०,०० ० ८०,०० ० २०,०० ० २०,०० ० ० ० ०

१४
सॊघीम 
सयकाय => 
अन्तरयक 

नेऩार सयकाय => 
आन्तरयक ऋण

सभऩयुक 
अनदुान 
ऩुॉजीित

निद ऋण ८०,०० ४०,०० २०,०० २०,०० ० ८०,०० ० ८०,०० ० २०,०० ० २०,०० ० १३,४८ ० १३,४८

१५ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १
सभाधनकयण 
अनदुान

निद अनदुान ५२,९५ २६,४७ १३,२३ १३,२३ २१,७० ३१,२५ ० ५२,९५ ९,०० ४,२३ ० १३,२३ ८,०७ ३८ ० ८,४५

१६ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १
शसतव 
अनदुान  
चारु

निद अनदुान १,१८,८९ ५९,०१ ५९,०१ ० १,१८,८९ ० ० १,१८,८९ ५९,०१ ० ० ५९,०१ ११,४४ ० ० ११,४४

१७ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १
शसतव 
अनदुान  
ऩुॉजीित

निद अनदुान ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

१८ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १
सभऩयुक 
अनदुान 
ऩुॉजीित

निद अनदुान १,००,०० ५०,०० ५०,०० ० ० १,००,०० ० १,००,०० ० ५०,०० ० ५०,०० ० २०,३८ ० २०,३८

१९
याजस्व 
फाडपाड

याजस्व फाॉडपाॉड - 
प्रदेश सयकाय

याजस्व 
फाॉडपाॉड

निद ४४,०५ १४,६२ ११,२४ ३,३८ ४३,३५ ७० ० ४४,०५ ११,२४ ० ० ११,२४ ६,८६ ० ० ६,८६

२०
याजस्व 
फाडपाड

याजस्व फाॉडपाॉड – 
स्थानीम

याजस्व 
फाॉडपाॉड

निद ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

२१
याजस्व 
फाडपाड

याजस्व फाॉडपाॉड - 
सॊघीम सयकाय

याजस्व 
फाॉडपाॉड

निद ७,९५,८८ २,४९,०० २,२९,०० २०,०० ७,०३,९५ ९१,९२ ० ७,९५,८८ २,२९,०० ० ० २,२९,०० २,२८,६० ० ० २,२८,६०

२२
अन्तरयक 
श्रोत

आन्तरयक श्रोत
आन्तरयक 
श्रोत
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सूचना अधधकायी 

 

 

९. साववजधनक धनकामरे सॊचारन ियेको कामवक्रभ य प्रिधत प्रधतवेदन 

 छुटै्ट कामवक्रभ नबएको अन्म प्रिधत फुॉदा नॊ.६ भा उपरेि बएको. 
 

१०. साववजधनक धनकामका सूचनाहुक अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हनु ेबएको बए सो को वववयण   

 नबएको  

११. तोवकए फभोखजभ अन्म वववयण 

 नबएको  

१२. साववजधनक धनकामभा ऩयेका सूचना भाि सम्फन्धी धनवेदन य सो उऩय सूचना ददइएको वववयण   

 मो तै्रभाधसकभा  २ वटा सूचना भाि बएको य सूचना सम्फन्धी कािजात तमाय हदैु ियेको । 

१३. साववजधनक धनकामको वेबसाईट बए सो को वववयण  

 वेबसाइट्  rongmun.gov.np   इभेर् rongruralmun@gmail.com,  rongmun.gov.np 

१४. साववजधनक धनकामरे वधिवकयण तथा सॊयऺण ियेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण िनव तोवकएको सभामावधी 
 त्मस्तो सूचना नबएको । 

१५. साववजधनक धनकामरे प्राप्त ियेको वैदेखशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववधधक सहमोि य सम्झौता सम्फन्धी वववयण ः् 
 त्मस्तो सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववधधक सहमोि य सम्झौता नबएको । 


