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बेनी नगरपालिकाको परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम यस नगरपालिकाको गठन
नेपाल सरकारको मिति २०७१।०१।२५ को निर्णयबाट गरिएको छ । त्यस्तै सोही ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम
प्रत्येक नगरपालिका एक अविच्छन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । नगरपालिकाको आफ्नो
एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्नेछ ।
नगरपालिकाले ब्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरू गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजरू लाग्न सक्नेछ
भन्ने उल्लेख गरे अनसु ार नै यस नगरपालिका पनि सञ्चालन र व्यवस्थित गरिएको छ । यस नगरपालिकको भौगोलिक
अवस्थिति, नामकरण लगायत दीर्घकालिन सोच, लक्ष्य, उद्धेश्य एवम् कार्यहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थिति :
अवस्थिति
:
अक्षांश :- २८० २२'३०" उत्तर
देशान्त :-८३0३४'००'' पर्वू
सिमाना	
:
पर्वू :- कालीगण्डकी नदी र पर्वत जिल्ला
			
पश्चिम :- मगं ला गाउँपालिका
			
उत्तर :- रघगु ंगा गाउँपालिका
			
दक्षिण :- बागलङु जिल्ला
उचाई 		
:
समद्रु सतहबाट ८९९ मिटर देखि करिव २३०० मिटर सम्म
क्षेत्रफल	
:
५२.७७ वर्ग कि.मी.
लम्बाई		
:
सरदर १५ कि.मी.
हावापानी
:
समशितोष्ण
बेनी नगरको नामाकरण :
बेनी नरपालिकाको कार्यालय म्याग्दी जिल्लाको सदरमक
ु ाम बेनीबजारमा अवस्थित छ । पर्वू -कालीगण्डकी नदी,
पश्चिम-मगं ला गाउँपालिका,उत्तर- रघगु ंगा खोला, दक्षिण-बागलङु जिल्लाको सिमाना रहेको छ । तीन नदीको संगमलाई
त्रिवेणी भने जस्तै कालीगण्डकी र म्याग्दी खोलाको संगम स्थल भएकोले बेनी नामाकरण भएको जनश्रुति रहेको छ ।
साविकका अर्थुङ्गे, घतान, रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, पला
ु चौर, सिगं ा गा.वि.स.हरुलाई समेटी मिति २०७१ बैशख २५
गते घोषणा भई मिति २०७१ जेष्ठ ०९ गते यस नगरपालिकाको स्थापना भएको र पछि भकिम्ली र पात्लेखेत गा.वि.स.
लाई पनु समाहित गरी १० वडा कायम गराई मिति २०७३।११।०९ को मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय भई मिति
२०७३।११।२७ मा बेनी नगरपालिकाको घोषणा भएको हो ।
नगरका मुख्य नदी, खोला तथा तालतलैयाहरु:
मखु ्य नदीहरु : कालीगण्डकी
सहायक नदीहरु : म्याग्दी (मगं ला) र रघगु ंगा
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धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु :
क्र.स.ं धार्मिक स्थलको
नाम

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

१२

अर्जमकोट

स्थान

मेला लाग्ने दिन

प्रसिद्धिको कारण

बडादशैको अष्टमी र ऐतिहासिक कोट
नवमी
ज्यामरुककोट
बे.न.पा. २, भकुण्डे वडादशैको अष्टमी र ऐतिहासिक कोट
नवमी
स्वर्ग आश्रम (बेल बेनपा ३
नयाँ बर्ष बैशाख
ऐतिहासिक
ढुङ्गा)
तातोपानी कुण्ड
बे.न.पा.४
वाथ, हाडजोर्नी, ग्यास्टिक
तातोपानी
लगायतका उपचार हुने
प्राकृ तिक उपचार स्थल
सिगं ाकोट
बेनपा ४
बडादशैको अष्टमी र ऐतिहासिक कोट
नवमी
जगन्नाथ मन्दिर
बे.न.पा.५,गाजने साउनको महिनामा परापर्वू कालमा डिम्ब महाराज
अलाप्पेको
पौलत्स्य आश्रम बे.न.पा.५, पछाई
परापर्वू कालमा रावणको जन्म
भएको ठाउँ भनी मानिएको ।
पला
बेनपा ५
बडादशैको अष्टमी र ऐतिहासिक कोट
ु कोट
नवमी
भगबति मन्दिर
बे.न.पा.६,
बडादशैं
जामनु ाखर्क
गफ
बेनपा ६
बडादशैको अष्टमी र ऐतिहासिक कोट
ु ा राममन्दिर
नवमी
महारानीथान मन्दिर बे.न.पा.७,
वडादशैं र चैतेदशैं परापर्वू कालमा
डिम्ब
कुरीलाखर्क
महाराजकी महारानी डिम्ब
महाराजलाई भेट्न आउने
क्रममा अलाप्पिएको स्थान ।
बेनी भगबती मन्दिर बे.न.पा.७,
वम मल्लको राज्य कालीन
बेनीबजार
वि.स.ं १७०० मा निर्मित ।
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१३

बेनीकोट भण्डार

बे.न.पा.७,
बेनीबजार

१४

लक्ष्मीनारायण
मन्दिर (तक्सार)

बे.न.पा.७,
बेनीबजार

१५

बेनी वौद्ध विहार

१६
१७

कमलजैसी थान
बेनी काेत मन्दिर

बे.न.पा.७,
बेनीबजार
बेनपा ७
बेनपा ८

१८

१९

२०
२१
२२
२३

बडादशैको अष्टमी र मखु ्य कोट, बाइसे चौबिसे
नवमी
राज्यको पालामा हात
हतियार भण्डार गर्ने ठाउँ,
पर्वत राज्यको राजधानी
बाइसे चौबिसे राज्यको
पालामा सिक्का काट्ने स्थान
।
बद्ध
बद्ध
ु पर्णि
ु मा
ु मार्गीहरुको आस्था के न्द्र
।

बडादशैको अष्टमी र
नवमी
कालीगण्डकी नदी बेनी
बालाचतदु र्शी,
शालीग्राम पत्थर पाइने
माघेसक्रान्ति
विश्वको एकमात्र नदी
तथा प्रसिद्ध धार्मिकस्थल
मक्ु तिनाथ मन्दिर हुदँ ै बगेको
नदी ।
गलेश्वर शिवालय बे.न.पा.९,गलेश्वर बालाचतदु र्शी,
परापर्वू कालमा महादेवले
मन्दिर
महाशिवरात्री
सत्यदेवीलाई वोके र हिड्दा
सत्यदेवीको गला पतन
भएको ।
ढोल्ठान दरवार
बे.न.पा. ९
जनु पर्वर्तेराजा डिम्व वम
मल्लबाट वि.सं. १५४५ मा
निर्मित ।
जडभरत गफ
बे.न.पा. ९, गलेश्वर
ु ा
घतानकोट
बेनपा ९
बडादशैको अष्टमी र ऐतिहासिक कोट
नवमी
तोरीपानीकोट
बेनपा ९
बडादशैको अष्टमी र ऐतिहासिक कोट
नवमी
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बेनी नगरपालिकाको एघारौं नगरसभाकाे
अधिवेशनमा सभाका अध्यक्षबाट प्रस्तुत भई
पािरत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम

बेनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेनी म्याग्दी
१० असार २०७९
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नगरसभाको एघारौं अधिवेशनमासभाका अध्यक्षबाट
प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम

आदरणीय सभाका सदस्यज्यूहरु
1.

बेनी नगरपालिकाको नगरसभाको एघारौं अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरुलाई म हार्दिक
स्वागत गर्न चाहन्छु ।

2.

नेपालको संविधान जारी भएपछि दोश्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस दोश्रो
ऐतिहासिक स्थानीय तहको निर्वाचनबाटनगरप्रमख
ु मा निर्वाचित गर्नुहुने र मर्यादित वातावरणमा निर्वाचन
सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नागरिकको जनमतबाट
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रुपमा यस गरिमामय सभामा सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गर्वको अनभु तू ि भएको
छ । यस अवसरमा लोकतन्त्रको प्राप्ति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनका
लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका दशवर्षे जनयद्ध
ु , ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका
आन्दोलन र राजनैतिक क्रान्ति एवं सघर्षला
ई म स्मरण गर्न चाहान्छु । लोकतन्त्रको स्थापनार्थ ज्ञात अज्ञात
ं
शहिदहरुको त्याग र बलिदानलाई उच्च सम्मान गर्दछु । आज सम्म यस नगरपालिकाको विकास तथा
समृद्धीमा आ-आफ्नो स्थानबाट अहम् भमि
ू का निर्वाह गर्ने पर्वू जनप्रतिनिधिहरु, समाजसेवी, वद्धि
ु जिविहरु,
नगरपालिकाका कर्मचारीहरु, सवद्ध
ं निकायहरु, विभिन्न सघं ससं ्थाहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासी महानभु ावहरु
प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।

3.

“कृषि पर्यटन र पूर्वाधारः स्वच्छ समृद्ध बेनी नगरको मुल आधार” भन्ने दीर्घकालीन सोच,पन्ध्रौ राष्ट्रिय
योजना प्रदेशको प्रथम पञ्चबर्षीय योजना दिगो विकासका लक्ष्य नगरको आवधिक योजना र मध्यमकालिन
खर्च संरचना तथा राजनैतिक दलका घोषणापत्र र सरोकारवालाहरुको राय सझु ावलाइ आधार बनाई नीति
तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।

आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरु
अब म आगामी आ.ब २०७९/८० को क्षेत्रगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु । आगामी आ.व. मा
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, पर्वाधा
ू र निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुचँ ,
रोजगारी सिर्जना, मानव पँजु ि निर्माण, आय असमानता तथा गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन,
गणु स्तरीय सार्वजनिक सेवा, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सश
ु ासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
क. आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति
4.

कृ षियोग्य भमि
ू को परू ्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट कृ षि उत्पादन बढोत्तरी गर्ने नीति
कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । कृ षि क्षेत्रकोआधनि
ु कीकरण र विविधिकरण गर्दै व्यावसायीकरण गर्न प्राथमिकता
दिई "बेनी नगरपालिकाको प्रण: निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायमा रुपान्तरण" भन्ने नारालाई साकार
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पार्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
5.

कृ षि उपजमा किटनाशक औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जैविक विषादी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई
प्रोत्साहन गरी कृ षि उत्पादनमा बढावा दिइनेछ । नगरपालिकाभित्र उच्च सम्भावना रहेका व्यवसायिक तरकारी
तथा फलफूल खेतीलाई प्रोत्साहन गरी "तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर: विकसित र समृद्ध बेनी
नगर" भन्ने नारालाई साकार तलु ्याउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

6.

"एक घर एक करेसाबारी:पके ट क्षेत्रमा व्यवसायिक तरकारी" भन्ने नाराका साथ तरकारी उत्पादनको
प्रशस्त सम्भावना भएको वडा पहिचान गरी अर्गानिक तरकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

7.

सनु ्तला तथा टिमरु का लागि उच्च सम्भावना भएका वडाहरुमा व्यवसायिक हिसाबले उत्पादन बढाई आयमा
वृद्धि गराउन विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ ।

8.

कृ षिको उच्च सम्भावना भएका वडाहरु पहिचान गरी बिउ बैंकको स्थापना गर्दै जमीनको उत्पादकत्व र
भमि
ू को प्रकारको आधारमा विभिन्न वडामा "एक वडा एक उत्पादन" को अवधारणालाई सघाउ पर्या
ु उने
गरी कृ षि पके टका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । बेमौसमी तरकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी बजारसँग
आबद्ध गरिनेछ । कृ षिमा सहुलियतपरू ्ण ब्याजदरको सविधा
ु दिलाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

9.

वर्षेनी विभिन्न किसिमका विपदजन्य घटनाहरुबाट कृ षि उत्पादन तथा पशु बालीमा हुने गरे को क्षति न्यूनीकरण
गरी कृ षकलाई उचित क्षतिपर्ति
ू दिलाउन बाली बिमाको कार्यक्रम ल्याइने छ । कृ षकलाई आवश्यक क्षतिपर्ति
ू
र प्रोत्साहन गर्न बाली तथा पशु संरक्षण कोषको व्यस्था गरिनेछ ।

10. बेनी

नगरपालिकाभित्रका कृ षकहरुको पहिचान एवं सचू ीकरण गरी कृ षक परिचयपत्र वितरण गर्न आवश्यक
प्रबन्ध गरिनेछ ।

11.

नगरक्षेत्रभित्रका कृ षि उपजको भण्डारण गरी बजारीकरण र उचित व्यवस्थापन गर्न बेनी नगरपालिका वडा नं
४ सिङामा कृ षि उपज शीत भण्डार (Cold Store) निर्माण गरिनेछ ।

12.

पशपु ालन गर्ने कृ षकहरुलाई दिइदै आएको पशु बिमाको अनदु ानलाई थप व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिइनेछ
। नश्ल सधा
ु र, पशु सरु क्षा एवं प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी दगु ्ध, मासु र अन्डाको उत्पादन तथा
बजारीकरणको सल
ु भ व्यवस्था मिलाइनेछ ।

13.

नगरक्षेत्रभित्र रहेका कृ षि तथा पशपु ालक कृ षकहरुलाई मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप तथा क्षमता
विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

14. नगरपालिकाभित्र रहेका छाडा पशु चौपायाहरुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
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15.

नागरिकहरुलाई कृ षि सम्बन्धी परामर्श र कृ षि बालीको संरक्षण एवं विकासका लागि सबै वडाहरुमा प्राविधिक
रहने गरी "एक वडा एक प्राविधिक" को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

16.

नगरमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पर्वाधा
ू र विकास तथा प्रवर्द्धन र सञ्जालीकरण मार्फत् पर्यटकीय
गन्तव्यहरुको पहिचान गर्दै पर्यटनलाई व्यवसायको रुपमा विकास गरिनेछ।रावणपार्क निर्माणलाइ परू ता
्ण
दिइने छ । नगर क्षेत्रमा रहेका धार्मिक क्षेत्र (गलेश्वरधाम, पलाश्र
ु म, जगन्नाथ मन्दिर, कपिलाश्रम, स्वर्गाश्रम,
ज्यामरुककोट, बेनीकोट भण्डार, गफ
ु ाराम मन्दिर, शिवालय मन्दिर जस्ता धार्मिक र साँस्कृतिक सम्पदाहरु)
को विकास संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी उक्त क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय सर्कि टको रुपमा विकास गर्न प्रदेश तथा
के न्द्र सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

17.

नगरक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुको अनमु ती, नियमन, विस्तार, प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन
गरिनेछ । नगरभित्रका सहकारीहरुको प्रतिवेदन प्रणालीलाई सबलीकरण गर्दै मासिक रुपमा विवरण बझु ाउनपु र्ने
व्यवस्था गरिनेछ ।

18. नगरक्षेत्रमा संचालित सबै सहकारीलाइ सहकारी व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (CoPoMIS) मा आबद्ध गरिने

छ ।सहकारी ससं ्थालाइ आवश्यक नियमन र अनगु मन गरी नगरबासीको सीप,पँजु ि र प्रविधिलाइ सहकारी
मार्फत संचालनमा ल्याइने छ ।

19. नगरपालिकाले

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने कार्ययोजना बनाइनेछ । बेनीमा चार्जिङ स्टेशन
स्थापना गर्न सङ्घ प्रदेश तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

20. पालिकाभित्र

उद्योग पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा सम्भाब्य लगानीको परियोजना पहिचान गरी लगानीका लागि
विस्तृत प्रस्ताव सहित निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गरिनेछ । लगानीकै लागि विदेशमा रहेका म्याग्देलीहरुसँग
समेत सहकार्य गरिनेछ ।

21.

बेनी नगरपालिकालाई पर्यटकको गन्तब्य बनाउने उद्देश्यका साथ धार्मिक तीर्थाटनमा आउने पर्यटकहरुलाई
कम्तिमा एकदिन बेनी बास बस्न उत्प्रेरित गर्ने गरी बेनी पलाश्र
ु म, बेनी लभ्लीहिल के बल
ु कारतथा जिपलाईन
सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न
आवश्यक पहल गरिनेछ ।

22. तातोपानीको प्राकृ तिक चिकित्सालयलाई व्यापक प्रचार प्रसार गरी पर्यटक आकर्षणका लागि विशेष कार्यक्रम

सञ्चालन गरिनेछ ।

23.

बेनी नगरको वास्तविकता झल्किने गरी सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापनाका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ ।

24. वैदेशिक रोजगारबाट फर्कि एका तथा बेरोजगार यवा
ु हरुलाई कृ षि तथा पशपु ालनमा प्रोत्साहन गरी उत्पादनमा
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यवा
ु को संलग्नता र नेततृ ्व अभिवृद्धि गर्न "उत्पादनमा युवा प्रोत्साहन" कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था
गरिनेछ ।
25. कुनै

व्यक्तिको निजी जग्गामा लगाइएका रुखबाट अन्य कुनै व्यक्तिलाई असर पर्या
ु उने वा विपद निम्त्याउने
अवस्था देखिएमा त्यस्ता रुखहरु कटान गर्न पाउने गरी आवश्यक समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ ।

26.

बेनी नगरपालिकाभित्र रहेका ऐतिहासिक एवं धार्मिक मठमन्दिरलाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा राख्ने
व्यवस्था मिलाई त्यस्ता सम्पदाहरुको सरं क्षण एवं विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

27. बेनी नगरपालिकाभित्रका पर्यटकीय सम्भावना भएका वडाहरुमा होमस्टे

सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

ख. सामाजिक विकास सम्बन्धी नीतिहरु
28. बेनी

नगरवासीहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज र सल
ु भ पहुचँ सनिश्
ु चित गर्न र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको
अनभु तु गराउन ७० वर्ष माथीका नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लिई उचित मनोसामाजिक
परामर्श प्रदान गर्न "घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी" अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

29. नसर्ने

रोगको समयमै पहिचान हुन नसक्दा वर्षेनी कै यौं मानिसहरुको मृत्यु हुने गरे को तथ्यलाई आत्मसात
गर्दै हरे क महिनाको पन्ध्र गते "नसर्ने रोगको निशुल्क परीक्षण" नियमित रुपमा सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा
गरिनेछ ।यसका अतिरिक्त सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्तन क्यान्सर, पाठे घरको मख
ु को क्यान्सर लगायत प्रजनन
अङ्गको क्यान्सरको स्क्रिनिङ जाँच (VIA) निशलु ्क गरिनेछ ।

30. स्वास्थ्य

बिमा कार्यक्रममा सबैको सहज पहुचँ सनिश्
ु चित गरी स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
साथै बेनी नगरपालिका भित्रका आर्थिक सामाजिक हिसाबले पछि परे का विपन्न नागरिकहरुको परिवारलाई
निशलु ्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ ।

31.

"बेनी नगरपालिकाको प्रतिबद्धता : मर्यादित महिनावारी र स्वच्छता" अन्तर्गत किशोरीहरुको स्वास्थ्य
सरु क्षाका लागि नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयहरुमा निशलु ्क स्यानिटरी प्याड वितरण र विसर्जनको
समेत उचित प्रबन्ध दिलाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

32.

गर्भवती महिला बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको पोषणस्थितिमा सधा
ु र ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण
कार्यक्रमलाई विभिन्न सरोकारवाला ससं ्थाहरु समेतसँगको सहकार्यमा बेनी नगरपालिकाभित्रका कार्यक्रमहरुमा
मल
ू प्रवाहीकरण गरिनेछ ।

33.

"बेनी नगरवासीको इच्छा: गुणस्तरीय र सीपयुक्त शिक्षा" को अवधारणा अनसु ार बेनी नगरपालिका
भित्रका विभिन्न सामदु ायिक विद्यालयहरुमा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईको माध्यमबाट सीपयक्त
ु मानव
संशाधनको उत्पादन एवं विकास गरी मानव पँजु िलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई रोजगारीसँग,

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

रोजगारीलाई आय आर्जनसँग र आयआर्जनलाई समृद्धिसँग जोड्न विशेष पहलगरिनेछ । लक्षित समहू का
बालबालिकाको शिक्षामा समतामल
ू क पहुचँ र सिकाई सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
34. सामद
ु ायिक

विद्यालयका शिक्षकहरुको क्षमता विकास गर्दै आधनि
ु क शिक्षा प्रणालीप्रति अभ्यस्त
बनाउन विभिन्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गणु स्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा
प्रधानाध्यापक र विषयगत शिक्षकका बीचमा सचू कसहित कार्यसम्पादन करार गरिनेछ । चौमासिक रुपमा सो
सचू क सहितको कार्यप्रगति नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कार्यसम्पादनमा उत्कृ ष्ट ठहरिने
एक शिक्षक/िशक्षिकालाई परु स्कृत गरिनेछ ।

35.

सामदु ायिक विद्यालयहरुको नियमित निरीक्षण एवं अनगु मन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजामख
ु ी
अनगु मन प्रणालीको खाका तयार गरी Tracking System लागू गरिनेछ।नगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरुले
वार्षिक योजना निर्माण गरी नगरमा स्वीकृ तिका लागि पेश गर्ने र सोही योजनाको मलू ्याङ्कनका आधारमा
अनदु ान, प्रोत्साहन र कार्यक्रम वितरण गरिनेछ ।

36.

नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सामदु ायिक विद्यालयको भौतिक सरं चना सधा
ु र गर्नुका साथै कमजोर भौतिक
पर्वाधा
ू र भएका विद्यालयको पर्वाधा
ू र निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

37.

"सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सध
ु ार:बालबालिकाको सनु ौलो भविष्यको आधार" भन्ने
कुरालाई मनन गर्दै हाल विद्यमान सामदु ायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको भिन्न शैक्षिक गणु स्तरको अन्त्य
गरी सिकाई आदानप्रदान मार्फत क्षमता विकास तथा सिकाई पद्धतिमा सामञ्जस्यता ल्याउन समन्वयकारी
भमि
ू का निर्वाह गरिनेछ ।

38. हाल

के ही विद्यालयमा दरबन्दी बढी र विद्यार्थीसँख्या कम हुने र के हीमा विद्यार्थी संख्याबढी र दरबन्दी कम
हुने अवस्थाको अन्त्यगरीगणु स्तरीय एवं प्रभावकारी शिक्षण सिकाईका लागि भौगोलिक अवस्थिति, विद्यार्थी
संख्या,विद्यालयसम्मको पहुचँ र आवश्यकता समेतलाई आधार बनाई विद्यालयहरुलाई एकआपसमा गाभ्न
पहल गरिनेछ ।

39.

विद्यालय जाने उमेर नपगु ेका बालबालिकाहरुलाई शिक्षामा पहुचँ दिलाउन प्रारम्भिक बाल विकास के न्द्र
नभएका विद्यालयहरुमा उचित बसाई व्यवस्था, पर्याप्त सिकाई सामाग्रीको उपलब्धता र मनोरञ्जनात्मक
सिकाई वातावरणको व्यवस्था सहितकोबाल विकास के न्द्र स्थापना गरिनेछ ।

40. बेनी नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषित गर्नका लागि आवश्यकता अनस
ु ार सङ्घीय तथा प्रदेश

सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

41. महिला

सशक्तीकरण मार्फत् हरे क क्षेत्रमा महिलाहरुको अर्थपरू ्ण सहभागिता सनिश्
ु चित गर्दै लैङ्गिक
मल
ू प्रवाहीकरण तथा सारभतू लैङ्गिक समानता कायम गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
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42. लैङ्गिक हिस
ं ा बिरुद्ध शनू ्य सहनशीलताको नीति लिई लैङ्गिक हिसं ा, बाल बिवाह, तथा सामाजिक कुरीति

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समेतको लागि सचेतना, क्षमता विकासतथा मल
ू प्रवाहीकरणजस्ता
अभियानमल
ू क कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

समूहसँग उपमेयर" कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाभित्रका विभिन्न महिला तथा आमासमहू को
क्षमता विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

43. "आमा

सार्वजनिक निकायमा महिलाको संख्या वृद्धि: दिगो विकासका साथै समतामल
ू क समृद्धि नाराका साथ
विद्यालय तहको शिक्षा उत्तिर्ण गरे का महिलालाई लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

44.

45. हिस
ं ा

प्रभावित बालबालिका र महिलाहरुकालागि अल्पकालिन सेवाके न्द्र मार्फत उद्दार र पनु स्थापनाको
कार्यलाई व्यवस्थित बनाइने छ।

46. बाल अधिकारको सनिश्
ु चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन गरिनेछ । जोखिमपरू ्ण अवस्थामा

रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण, हक अधिकारको सनिश्
ु चितताको लागि आवश्यक कार्यक्रम
सञ्चालन गरिनेछ ।

47. बालबालिकाको खेलकुद एवं स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी सम्भाब्य स्थल पहिचान गरी "बाल

उद्यान" निर्माणको कार्य गरिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकारको संरक्षण एवं सशक्तिकरणका लागि ज्येष्ठ नागरिक सम्मान एवं ज्येष्ठ नागरिक
स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।

48.

49. अपाङ्गता

भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आवश्यक र उपयोगी
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

50. बेनी

नगरपालिका भित्रका विपन्न नागरिकहरुको पहिचान र अभिलेखीकरण गरी विपन्न परिचयपत्र वितरण
गर्ने विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइनेछ ।

51.

वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भई स्वदेशमा कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने यवा
ु हरुलाई प्रोत्साहित गरी सल
ु भ
कर्जाका लागि वित्तिय संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

52. आधारभत
ू

खानेपानी सेवाबाट वञ्चित नगरवासीहरुलाई खानेपानीको पहुचँ पर्या
ु उन विशेष जोड दिइनेछ ।
नगरपालिकाको स्रोतबाट सम्पन्न हुन नसक्ने ठुला खानेपानी आयोजनाहरु सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको
सहकार्यमा गरिनेछ ।

53.

श्रमिकले गर्ने काम सीप र दक्षताको अद्यावधिक अभिलेख राखी रोजगारदाता र श्रमिक बीचको समु धरु
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सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ श्रम डेस्क स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
54. बेनी

नगरपालिकाभित्रका सामदु ायिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गरी उत्कृ ष्ट नतिजा ल्याउने दलित छात्र
छात्रालाई प्रोत्साहनस्वरुप छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

55. सबै जातजातीबीच समान व्यवहार, जातीय सहिष्णुता एवं भाईचारा कायम गराई जातीय विभेदमक्त
ु बेनी नगर

बनाइनेछ ।

ग. पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति
५ वर्ष पूर्वाधार विकास र निर्माणको वर्ष" को रुपमा लिई भौतिक पर्वाधा
ू रको आवश्यकता र
सम्भावना बमोजिमका कार्यालय, विद्यालय र सामदु ायिक भवन, सडक, LandFill Site, खेलकुद मैदान
लगायतका पर्वाधा
ू र विकासका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाईनेछ ।

56. "अबको

57. बेनी

नगरपालिका र वडाको के न्द्रसम्म जोड्ने बाटोलाई कम्तिमा बाह्रै महिना चल्न सक्नेगरी All Weather
Road का रुपमा विकास गरिनेछ ।

58. बेनी नगरपालिका क्षेत्रभित्र अब नयाँ निर्माण हुने र साबिकमा खोलिएका सडकहरुको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति

गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरुको अवलम्बन गरिनेछ । सडक निर्माणका क्रममा हुने
वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सडक किनारमा अम्रिशो वा भक्ष
ू य रोक्ने विरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ
। नगरपालिकाको भबू नोट अध्ययन एवं संरक्षणका लागि आवश्यकता अनसु ार बायो इन्जिनियरिङ अध्ययन
गराई पर्वाधा
ू र निर्माणको कार्य गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

59. कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गतको बेनी गलेश्वर सडकलाई संरक्षण एवं सच
ु ारु गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
60. बेनी

पाखापानी सडक,बेनी रङ्गशाला (खलु ्लामञ्च) निर्माण, बेनी भकिम्लि सडक, बेनी ज्यामरुककोट
सडक,बेनी अर्थुङ्गे पला
ु चौर डडुवा सडक, महारानीस्थान-छापा डाँडाखेत सडक, गलेश्वर काउलेगौडा
गिठिनि पात्लेखेत सडक, बेनी अस्पताल चोकदेखि महारानीस्थानसम्मको बहुउद्देश्यीय पदमार्ग तथा अग्नि
रे खालाइ गौरवका योजनाको रुपमा अगाडि बढाइने छ ।

61.

समृद्ध बेनी नगर निर्माणका लागि नगरका गौरबका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखीबजेटको व्यवस्था
गरिनेछ।

62.

नगर भित्र रहेका रणनीतिक सडकहरु क्रमश: कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पक्की सडक
निर्माण गर्नका लागि डि.पि.आर. तयार नभएका सडकको डि.पि.आर. तयार गरिनेछ । तातोपानि बजारक्षेत्रको
बाटोलाइ पिच गरिने छ। अव्यबस्थित घर टहरा हटाइने छ भने नाली सहितको बाटो निर्माणमा जोड दिइने छ
। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाइ कुवा, पोखरी, चौपारि संरक्षण, पदमार्ग निर्माण र कृ षि सडक मर्मत तथा
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सोलिङमा जोड दिइने छ भने नगरक्षेत्रभित्रका बेरोजगार व्यक्तिलाई कम्तिमा १०० दिनको रोजगार कार्यक्रममा
जोडिने छ ।
63.

नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताका कारण नगरपालिकास्तरबाट सम्पन्न गर्न नसकिने ठुला
खालका आयोजनाहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) सहितको योजना बैंक तयार गरी आवश्यकता
अनसु ार के न्द्रीय तथा प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरी सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

64. बेनी

नगरपालिकाभित्रका विभिन्न पर्वाधा
ू र निर्माणको कार्य सम्पन्न भैसक्दा उक्त संरचना बिग्रिने भत्किने
अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मर्मतको कार्यमा नगरपालिकाको ठुलो धनराशी खर्च हुने गरे को तथ्यलाई अन्त्य
गर्न पर्वाधा
ू र निर्माणका कार्यबाट निश्चित समयसम्म हुने क्षतिको मर्मतका लागि के ही प्रतिशत रकम कट्टा गरी
कोषमा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

65. बेनी नगरपालिकाभित्र रहेका विद्युत प्रसारण लाइनका खला
ु तारहरुलाई एबिसी के बलले प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
66.

बेनी बजारको सौन्दर्यता वृद्धि गरी मौलिक शहरका रुपमा विकास गर्न बजारक्षेत्रभित्र ढुङ्गा छपाउने कार्यलाई
प्रोत्साहित गरिनेछ ।

67.

बेनी बजार तथा कालीपल
ू मगं लघाटबजार जोड्ने नदी किनारको सडकलाई नमनू ा सडकका रुपमा विस्तार
गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

घ. वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति
68. नगरपालिकाभित्र

बढाइनेछ ।

पर्वाधा
ू र निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम अघि

69. बेनी

नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक पोखरी तालतलैया र चौताराहरुको मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्ने कार्य
अघि बढाइनेछ ।

70. विपदबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको तत्काल सम्बोधन गर्न नगरस्तरीय द्रुत प्रतिकार्य टोली (Quick Re-

sponse Team) को गठन गरी परिचालन गरिनेछ ।

71.

बेनी नगरपालिका विपदजन्य जोखिमका हिसाबले अघि रहेको र वर्षेनी विपदबाट ठुलो जनधनको क्षति हुने
गरे को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मनसनु अवधिभर (असार देखि असोजसम्म) का लागि विपदजन्य पहिरो
पन्छाउने कार्यका लागि ठुला उपकरण भाडामा लिई विपद व्यवस्थापनका लागि पर्वत
ू यारी गरिनेछ ।

72. विपदबाट हुने क्षति बापतको राहत र पन
ु र्स्थापना कार्यमा सघाउ पर्या
ु उने गरी स्थापना गरिएको विपद व्यवस्थापन

कोषको परिचालनलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
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73.

बेनी नगरपालिकाभित्र देखिने विभिन्न विपदजन्य घटनाहरुको सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गरी उद्धार, राहत र
पनु र्स्थापनाको कार्यका लागि "विपदमा मेयर" कार्यक्रम सञ्चालन गरी विपद व्यवस्थापनको कार्यका लागि
आवश्यक स्रोत जटु ाईनेछ र नागरिकलेअनभु तू गर्ने गरी छरितो माध्यमबाट राहत उपलब्ध गराईनेछ ।

74. हाल

सञ्चालित सरु क्षित नागरिक आवास कार्यक्रम र मनसनु प्रभावितका लागि निजी आवास पनु र्निर्माण
कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी नागरिकले समयमै राहत पाउने कुराको सनिश्
ु चित गरिनेछ ।

75. सबै

प्रकारका विपदको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि पर्वत
ू यारी, प्रतिकार्य र पनु लाभका कार्यक्रम
सञ्चालन गर्न स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

76.

आगलागीबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न वारुणयन्त्र सञ्चालनको कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।

77. फोहरमैला संकलन तथा प्रशोधनको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न फोहरमैला विसर्जनका लागि उपयक्त
ु स्थल

पहिचान गरी ल्यान्डफिल साइट निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।

ङ. सस्थागत विकास तथा सश
ु ासनसम्बन्धी नीतिहरु :
78. नगरपालिकाको

कामलाई व्यवस्थित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ
नगरपालिकालाईआवश्यक पर्ने नगरप्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काननू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन
गरिनेछ ।

79. निर्वाचित पदाधिकारी,

कर्मचारी र उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुले सम्पादन गर्ने कार्यका आधारमा
आवश्यक सीप, क्षमता र दक्षता वृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

80. नगरपालिकास्तरबाट

सम्पादन भएका कार्यहरुको सार्वजनिक सनु वा
ु ई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक
परीक्षण जस्ता कार्यहरु सञ्चालन गरी नगरपालिकाको सेवालाई नगरवासीप्रति उत्तरदायी तलु ्याइनेछ ।

81. न्यायिक

समितिको कार्यलाई व्यवस्थित गरी दवैु पक्षहरुलाई जित जितको अवस्थामा पर्या
ु उन वडास्तरबाट
मेलमिलाप गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि वडास्तरमा मेलमिलाप के न्द्र स्थापना गरिनक
ु ा
साथै मेलमिलापकर्ता सचि
ू कृ त गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।

82. नगरपालिकाले

छनौट गरे का तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु उपलब्ध भएसम्म नगरपालिकाकै
सभाहलमा सञ्चालन गरिनेछ ।

83. बेनी नगरपालिकाबाट तोकिए बमोजिमका करहरु नियमित हिसाबले बझ
ु ाउन करदातालाई प्रोत्साहित गरिनेछ

। उत्कृ ष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने प्रणाली स्थापित गरिनेछ । नगरपालिकाबाट लिइने करहरु सेवाग्राहीले घरै
बसी तिर्न सक्ने खालको प्रविधि जडान गरिनेछ ।
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बेनी नगरभित्रको बजारलाई व्यवस्थित गराउन सबै नगरवासीहरुलाई सरसफाई गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ एवं
"व्यवस्थित एवं सफा शहर : हरित र स्वच्छ बेनी नगर" भन्ने अवधारणालाई मनन गर्दै बेनी बजारलाई
सफा, स्वच्छ र हरित शहर बनाउन नगरवासी एवं निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

84.

85. बेनी

नगरपालिकालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन डिजिटल सचू ना पाटी, नागरिक बडापत्रका अतिरिक्त सोधपछु
तथा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ । नागरिक सेवाका लागि नगरपालिका धाउनपु र्ने
अवस्थाको क्रमश: अन्त्य गर्ने गरी Paperless Governance and Faceless Service को अभ्यासमार्फत
E-Governance लाई बढावा दिइनेछ ।

86. करदाताहरुले आर्थिक वर्ष शरु
ु भएको तिनमहिनाभित्रै नगरपालिकालाई तिर्नु बझु ाउनपु र्ने सबै कर तिरे मा कुल

करमा १० प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनक
ु ा साथै वर्षेनी २५ हजारभन्दा बढी करतिर्ने व्यापारिक
तथा व्यक्तिगत करदातालाई सो आर्थिक वर्षको फोहरमैला शलु ्क मिन्हा गरिनेछ ।

87. नगरपालिकाभित्रको

आर्थिक क्षमता बढाउन तथा प्रशासनिक खर्च घटाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
नगरक्षेत्रभित्र लागु गराउन सकिने सम्भावित करका क्षेत्रहरु पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गरिनेछ ।

88.नगरपालिकाभित्रका

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उचित प्रयोग गर्ने व्यवस्था गराई सार्वजनिक जग्गा
अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समहू लाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

89. नगरपालिकाभित्रका

आबद्ध गरिनेछ ।

सबै नागरिकहरुको तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज्ड गरी सेवा प्रवाहलाई तथ्याङ्कसँग

90. योजना अनग
ु मन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । योजनाको अन्त्यमा मात्र हुने गरे को योजना अनगु मनको

कार्यलाई चरणबद्ध हिसाबले सञ्चालन गरिनेछ ।

91. विकास कार्यको कार्यान्वयन हरे क आर्थिक वर्षको मसान्तमा हुने परिपाटीले योजना तथा कार्यक्रममा गरिएको

लगानीमा प्रभावकारिता नदेखिएको र हरे क वर्ष बजेट मात्र खर्च हुने र सोको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यलाई परू ्ण
रुपमा निरुत्साहित गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा वा खर्च गर्ने प्रकृ यालाई अन्त्य गरिनेछ ।

92. कार्यरत कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र परु स्कार प्रणाली

अवलम्बन गरिनेछ ।

93.

बेनी नगरपालिकाको पर्वाधा
ू र विकास, प्रविधि विस्तार, कर्मचारीको दक्षता वृद्धि समेतमा सकारात्मक
योगदान पर्या
ु उने गरी विश्वभरका विकसित राष्ट्रका विभिन्न शहरहरुसँग मित्रवत तथा भगिनी सम्बन्ध स्थापना
गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

94. नगरपालिकाको कार्यलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानन
ू एवं कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।
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95. वित्तिय

ससं ्थाहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वलाई नगरपालिकाको सेवा समेतसँग आबद्ध गराउन
प्रोत्साहित गरिनेछ । कृ षक तथा उद्यमीहरुलाई सल
ु भ कर्जाप्रवाहका लागि वित्तिय ससं ्थाहरुसँग समन्वय
गरिनेछ ।

अन्त्यमा,
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहयोग पर्या
ु उनहु ुने सम्पूर्ण नगर सभा
सदस्यज्यूहरु,सबै राजनैतिक दलहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, देश विदेशमा
रहेका बेनी नगरवासीहरु एवं सरोकारवाला सबै सघं ससं ्थालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बेनी नगरपालिकाको
नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
।। धन्यवाद ।।
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बेनी नगरपालिकाको एघारौं नगरसभाकाे
अधिवेशनमा सभाका उपाध्यक्षबाट प्रस्तुत भई
पारित भएको बजेट बक्तव्य

बेनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
२०७९ असार १०
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बेनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
1. बिगतमा स्थानीय तहबाट योजनाहरुमा लगानी बढी हुने तर त्यसको प्रतिफल कम हासिल हुने गरे को यथार्थलाई
हटाउँदै थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल हासिल गर्ने अठोट एवं विश्वासका साथ बेनी नगरपालिकालाई समृद्ध,
आधनि
ु क, विकसित र न्यायपरू ्ण बनाउने जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व बोधका साथ आर्थिक
वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्न उभिएको छु । बेनी नगरपालिकाको नगर उपप्रमख
ु एवम् बजेट तथा
कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकको हैसियतले यस सम्मानित नगरसभामा आ.व २०७९/०८० बजेट तथा
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित महशसु गरे को छु ।
2. नागरिकका समस्या र आवश्यकताहरुको सम्बोधन स्थानीयस्तरको सरकारबाटै हुनपु र्छ भन्ने मान्यताका साथ
लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि गरिएको पहिलो स्थानीय सरकारको कार्यकाल समाप्त भई दोश्रो पटक पनु :
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसके को छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय आवश्यकताको
स्थानीयस्तरबाटै समाधान हुने, विकास प्रकृ यालाई सहभागितामल
ू क, समावेशी, दिगो र समन्यायिक बनाउने
संस्थागत आधार तयार भएको छ । जसबाट स्थानीय जनताको प्राथमिकता र आवश्यकता अनसु ारनै योजना
तर्जुमा र कार्यान्वयन हुने भएको हुदँ ा जनताको विचार र भावनाको प्रतिबिम्ब हुने गरी नै बजेट नीति तथा
कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
3. यस अवसरमा सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वाधिनता,लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय,संघीय शासन प्रणाली र विभिन्न
राजनैतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो अमलु ्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर सहिदहरु प्रति
भावपरु ्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु ।साथै घाईते, वेपत्ता योद्धा एवम् पीडित परिवार र नागरिक प्रति बेनी नगर
सरकारको तर्फ बाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।मल
ु क
ु को अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सबै राजनैतिक
आन्दोलन तथा आर्थिक र सामाजिक सबलीकरणको लागि नेततृ ्वदायी भमि
ु का खेल्ने शिखर व्यक्तित्वहरु
प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
4. नेपालको सविधा
ं नले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्र,सघं ीय तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा
कार्यक्रम, पन्धौं योजनाले तोके का प्राथामिकताको क्षेत्र, प्रादेशिक आवधिक योजना,बेनी नगरपालिकाको
आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना,नेपाल सरकारले अन्तरािष्ट्रय स्तरमा गरे का प्रतिवद्धता, दिगो
विकासका लक्ष्य एवम् प्रचलित ऐन,काननु तथा कार्यविधिबाट निर्देशित भई सम्मानित नगरसभामा स्वीकृ त
नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरे को छु ।
5. बेनी नगरबासीहरुको माग, चाहना र आवश्यकता परु ा गर्न बस्तीस्तर/वडा स्तर/नगरस्तरमा भएका छलफल
तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम, विषयगत समितिमा भएका छलफल, नागरिक समाज, बद्धिज
ु ीवी, पत्रकार,
राजनीतिकदल/भातृ संगठन र विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त रचनात्मक सझु ावलाई समेटेर बजेट तथा कार्यक्रम
तर्जुमा गरिएको छ ।
6. संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्वको सीमाभित्र प्रशासनिक तथा कार्यालय संचालन
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खर्च रहने गरी बजेट प्रस्ताव गरे को छु । नेपाल सरकार एवम् प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई प्राप्त
हुने समानीकरण अनदु ान,सशर्त/समपरु क/विशेष अनदु ान र बेनी नगरपालिककाको आन्तरिक राजस्वलाई
बजेटका प्राथामिकता र उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको छ।
7. बेनी नगरपालिकाको आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरु परु ा गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाले
प्राथामिकतामा राखेको क्षेत्रहरुमा उपलब्ध स्रोत साधनसँग तालमेल गरी प्राथमिकताका साथ बजेट
विनियोजन गरे को छु ।
8. संघीय सरकारको साझेदारीमा संचालित रावण पार्क निर्माण, जामनु ाखर्क खानेपानी आयोजना, चिनाखेत
खानेपानी आयोजना,खबरा खानेपानी आयोजना एवम् प्रदेश सरकारको साझेदारीमा संचालित अर्थुङ्गे
भतु पानी सडक जस्ता क्रमागत योजना सचं ालनका लागि प्राथामिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे को छु ।
9. धार्मिक एवम् वैदिक महिमा बोके का गलेश्वर धाम, महारानीथान मन्दिर,पल
ु त्सय, पलाश्र
ु म रावण पार्क एवम
प्राकृ तिक चिकित्सालयका रुपमा रहेको सिँगा तातोपानी कुण्डलाई पर्यटकीय हव बनाउने गरी आवश्यक
बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
बिगतको सरकारबाट बेनीको समृद्धिका लागि गरिएका प्रयास बेनीको भौगोलिक अवस्था, भबू नोट, कमजोर भधू रातल
समेतका कारण विभिन्न विपदजन्य घटनाबाट क्षतिग्रस्त हुदँ ा साबिकमा गरिएको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल
गर्न नसकिएको, न्यूनतम आधारभतू पर्वाधा
ु र समेत विकसित गर्न नसिकएको यथार्थ हामी सामु छ । यसबाट समग्र
विकासमा परे को नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्दै बेनी नगरलाई पनु : गतिशिल र समृद्ध बनाउने र दिगो विकासको
आधारशीला तयार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । तसर्थ पर्वाधा
ू रको विकास मार्फत स्थानीय तहको
समनु ्नति गर्न पर्वाधा
ु र निर्माणको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । बिगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका तथा
आवश्यक प्रकृ या परु ा गरी अघि बढेका, बेनीको समृद्धिका लागि रणनैतिक महत्व बोके का पर्वाधा
ू रका योजनालाई
तथा उत्पादनमल
ू क एवं बढी प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता
दिएको छु ।
यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू,
अब म बेनी नगरपालिकाको आगामी आ.व. ०७९/८० को बजेटका उद्देश्य र प्राथामिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
“समृद्ध बेनी : सख
ु ी नगरबासी” भन्ने लक्ष्यलाई मन मस्तिष्कमा राख्दै तयार पारिएको आगामी आ.व. २०७९/०८०
को बजेटका मखु ्य उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहनेछन् ।
• कृ षिलाई मर्यादित पेशाका रुपमा स्थापित गराई उत्पादनमा यवा
ु परिचालन र प्रोत्साहन गरी निर्वाहमख
ु ी
कृ षिलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्ने ।
• नगरभित्रका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सरं क्षण, प्रचार एवं विकासका लागि सार्वजनिक निजी
साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
• सामाजिक विकासको क्षेत्रमा लगानी बढाई शिक्षा र स्वास्थ्यको गणु स्तरमा सधा
ु र ल्याउने एवम् खानेपानीको
पहुचँ मा अभिवृद्धि गर्ने ।
• लक्षित समहू को सरं क्षण विकास र सशक्तिकरण गराई उनिहरुलाई विकासको मल
ू प्रवाहमा ल्याउने ।
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• पर्वाधा
ु र विकासको दिगोपन र गणु स्तरीयता कायम गर्न स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने ।
• विपदजन्य प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्युनीकरण गरी दिगो विकासको आधारशिला तयार गर्न ।
• नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाई सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व
अभिवृद्धि गर्ने ।
१०. उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्ने एवम् नगरको सर्वाङ्गीण विकासमा विद्यमान चनु ौती यसप्रकार छनः
• मनसनु जन्य विपदका कारण भौतिक सरं चनामा हुने क्षतिलाई कम गर्न एवम् नदिजन्य प्रकोपका कारण
तातोपानी बजार क्षेत्र, मसार बस्ती, मगं लाघाट र कालीपल
ु बसर्पाक क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण
गर्नु,
• नगरबासीको बढ्दो चाहना र आवश्यकतालाई सीमित स्रोत साधनले सम्बोधन गर्नु,
• धार्मिक एवम् वैदिक महिमा बोके का पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार गराई पर्यटक आकर्षणको के न्द्र बनाउन,ु
• नगरबासीलाई उत्पादनमख
ु ी बनाउँदै कृ षि उत्पादनमा अभिवृद्धि ल्याउँदै समृद्ध बेनी निर्माणमा जिम्मेवार र
उत्तरदायी बनाउन,ु
• बजारक्षेत्रबाट निस्कने फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु,
• आन्तारिक राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नु
• असारे विकासको विद्यमान परिपाटीको अन्त्य गरी योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धति स्थापित गर्नु ।
• नगरपालिकाभित्र रहेका मानिसहरुको आय असमानतालाई कम गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित
समतामल
ू क समाज निर्माण गर्नु
११ यसका बाबजदु पनि निम्न अनसु ारका सबल पक्षका कारण उल्लेखित चनु ौतीलाई न्युनीकरण गर्न सहयोग
पर्या
ु उने अपेक्षा राखेको छु ।
• नगरपालिकाको प्रथम आवधिक योजना(२०७८-२०८२) निर्माण भई योजनाबद्ध, दिगोविकासको
आधारशिला र मार्गचित्र तयार भएको,
• स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा नगर सचं ालनका लागि अति आवश्यक काननु निर्माण भईसके को,
• नगरभित्र प्राविधिक तथा अप्रावधिक जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था रहेको,
अध्यक्ष महोदय
अब म गत आ.व. को यथार्थ आय व्यय प्रस्तुत गर्ने अनमु ति चाहन्छु ।
• बेनी नगरपालिकाको सचित
ं कोषमा जम्मा हुने रकमहरु,धरौटी/कोषहरु र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
भई प्राप्त हुने बजेट खर्च समेत गरी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा जम्मा रु ८१ करोड ६० लाख १ हजार ३
सय ७५ रुपैंया २ पैसा मात्र आम्दानी भएको छ ।
• नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई प्राप्त शशर्त/विशेष/समपरु क अनदु ान सम्बन्धित
कार्यक्रममा खर्च हुन नसके को रकम रु २ करोड ९२ लाख ३९ हजार ६ सय १२ रुपैंया ६३ पैसा मात्र सघं ीय
र प्रदेश सचित
ं कोषमा फिर्ता भएको छ । आ.व. २०७७/०७८ जम्मा रु ६९ करोड १६ लाख ११ हजार ५
सय ५० रुपैंया ८६ पैसा मात्र यथार्थ खर्च भएको छ ।
• आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को अन्तिममा स्थानीय संचित कोष, धरौटी खाता र विभिन्न कोष खाताहरुमा
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समेत बाँकी रहेको जम्मा रकम रु ९ करोड ५१ लाख ५० हजार २ सय ७ रुपैंया ९३ पैसा मात्र चालु आ.व
२०७८/०७९ मा जिम्मेवारी सारिएको छ।
चालु आ.व २०७८/०७९ को संशोधित आय व्यय र आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत
गर्ने अनमु ति चाहान्छु ।
• आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा बेनी नगरपालिकाको आन्तारिक कर तथा गैरकर राजस्व, बेरुजु र संचित
कोषको नगद मौज्दात समेत गरी रु ९ करोड ९० लाख ३६ हजार ६ सय ४९ रुपैंया मात्र सश
ं ोधित आय
अनमु ान गरे को छु ।
• संघीय सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मलु ्य अभिवृद्धि कर, अन्तशलु ्क, पर्वतारोहरण/वन रोयल्टी समेत
गरी रु ८ करोड ११ लाख २१ हजार ४ सय ३३ रुपैया ३१ पैसा, प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने
सवारी साधन कर,घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शलु ्क समेत गरी रु २ करोड २४ लाख ६ हजार रुपैंया, बाँडफाँड भई
प्राप्त हुने दहत्तर बहत्तर शलु ्क र विज्ञापन कर समेत गरी रु ८० लाख ६५ हजार रुपैंया समेत गरी जम्मा रु ११
करोड १५ लाख ९२ हजार ४ सय ३३ रुपैंया ३१ पैसा संशोधित आय अनमु ान गरे को छु ।
• संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने समानीकरण अनदु ान रु १२ करोड ८० लाख रुपैंया,सशर्त
अनदु ान रु ३३ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैंया,समपरु क अनदु ान रु १ करोड १५ लाख रुपैया, विशेष
अनदु ान रु २ करोड ६१ लाख रुपैया समेत गरी जम्मा रु ५० करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैंया मात्र संशोधित
आय अनमु ान गरे को छु ।
• प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने समानीकरण अनदु ान रु १ करोड ५० लाख ७६ हजार
रुपैंया, विशेष अनदु ान रु ५० लाख रुपैंया, समपरु क अनदु ान रु ५० लाख रुपैंया समेत गरी रु २ करोड ५०
लाख ७६ हजार रुपैंया मात्र संशोधित आय अनमु ान गरे को छु ।
• उल्लेखित आय शीर्षककका आधारमा चालु आ.व २०७८/०७९ को लागि जम्मा रु ७४ करोड १२ लाख
७९ हजार ८२ रुपैंया ३१ पैसा मात्र संशोधित आय अनमु ान गरी सोही बमोजिम संशोधित व्यय अनमु ान
गरे को छु । सश
ं ोधित स्रोतगत आयको विस्तृत अनमु ान अनसु चु ी-१ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
१६. अव म चालु आ.व २०७८/०७९ को जेठ मसान्त सम्मको समीक्षा प्रस्तुत गर्दछु ।
• चालु आ.व जेठ मसान्त सम्म चालु खर्च ७०.४१ प्रतिशत, पँजु ीगत खर्च ५०.२७ प्रतिशत खर्च भएको
छ भने चालु आ.व को मध्यावधि सम्म ६२.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । बेनी नगरपालिकाको आफ्नो
एकल अधिकारक्षेत्र भित्रको कर तथा गैरकर राजस्व, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र नदीजन्य
पदार्थको विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम समेत गरी रु ४ करोड १२ लाख रुपैंया मात्र उठ्ने अनमु ान गरिएकोमा जेठ
मसान्त सम्म बेरुजु समेत गरी रु ३ करोड ७७ लाख १४ हजार ९ सय ९६ रुपैंया ६० पैसा मात्र संकलन भई
सश
ु ी भएको छ ।
ं ोधित आन्तारिक आय अनमु ानको ८२.८८ प्रतिशत असल
• चालु आ.व मा बेनी नगरकार्यपालिका,विषयगत समिति र वडा समिति मार्फत ३७६ वटा योजना सम्झौता
भएकोमा ३०७ योजनाहरु कार्यसम्पन्न भईसके को छ ।
• गौरवका योजनाका रुपमा रहेको गलेश्वर-गिठीनी-पात्लेखत सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसके को छ ।
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विशेष अनदु ानमार्फत संचालित जामनु ाखर्क खानेपानी आयोजना,खवरा खानेपानी आयोजना निर्माणको
अन्तिम चरणमा छन ।
• नगरकार्यपालिकाको कार्यालय,वडा कार्यालय,स्वास्थ्य ससं ्थाहरुमा आधारभतु भौतिक सरं चनाहरु
बनिसके को अवस्थामा आफ्नै भवनबाट प्रशासनीक कार्यहरु सम्पादन भएका छन् ।
• कृ षि सेवा शाखा मार्फत वडा नं ३/९/१० मा आलु पके ट तथा वडा नं १/९ मा मकै बाली पके टको स्थापना
गरिएको छ ।
• १० बटै वडाका कृ षकहरुको सहभागिता र साझेदारीमा कृ षि औजार वितरण गरिएको छ ।
• पशु सेवा शाखा मार्फत वडा नं ३ र ५ मा बाख्रा पके ट र वडा नं १ मा बँगरु पके ट कार्यक्रम संचालन गरिएको
छ।
• दधु मा आत्मनिर्भर बनाउन भैसी विकास कार्यक्रम तथा लागत साझेदारीमा गोठ सधा
ु र कार्यक्रम संचालन
गरिएको छ ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत १०० दिने रोजगारीका लागि ५०४ जना सचु ीकृ त भएकोमा १९
योजनाहरुमा १९२ ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।आगामी आ.व २०७९/०८० को लागि ५२० जना
सचु ीकृ त भईसके का छन् ।
• लघु उद्यम मार्फत वल्डिङ्ग,सिलाई कटाई,तरकारी खेती,टिमरु खेती,वाईरिङ्ग लगायतका तालिमहरु
संचालन गरी २३१ जना लाई तालिम दिई प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ ।
• न्यायिक समितिमा पर्न आएका १७ निवेदन तथा मद्ु दाहरु मध्ये ८ वटा मद्ु दा किनारा लागेको र ९ वटा मद्ु दा
प्रक्रियामा रहेका छन ।
• कोभिड-१९ खोप कार्यक्रम मार्फत(१२ वर्ष देखि माथिका सम्पुर्ण नागरिक) २९७४० लाई निशलु ्क खोप
लगाईएको छ । कोभिड-१९ खोप परू ्ण मात्रा लगाएका संख्या-२७४३६ रहेको छ । कोभिड-१९ खोप कार्यक्रम
मार्फत १४८७६ जनालई बसु ्टर डोज लगाईएको छ ।
• आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन,धरौटी र राजस्वको स्रेस्ताहरु आन्तरिक र अन्तिम लेखापरिक्षण
भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भईसके को छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएका बेरुजला
ु ई प्रतिक्रिया मार्फत
फछ्यौट गर्न समयमै आवश्यक कागजात पठाईसकिएको छ । गत आ.व मा देखिएका नीतिगत बेरुजला
ु ई यस
आ.वमा नदोहोरिने गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । त्रैमासिक रुपमा आन्तारिक लेखा परिक्षणको गरिएको छ ।
• जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका काम नलाग्ने मेशीनरी तथा औजार,
फर्निचर तथा फिक्चर्स लगायतका सामन समयमै लिलामी गरिएको छ । जिन्सी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी
बनाउन बेनी नगरपालिकाको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) को प्रभावकारी
कार्यान्वयन गरिएको छ ।
• काननु ले तोके भन्दा बढी रकमको ठे क्का लाई (e-bid) मार्फत संचालन गरिएको छ । नगरपालिकाको
सम्पुर्ण कारोबार स्थानीय सचित
ं कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) बाट सचं ालन गरिएको छ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
१७. अब म आर्थिक बर्ष २०७९/८० को लागि गरिएको अनमु ानित आयको आधारमा आर्थिक विकास, सामाजिक
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विकास, पर्वाधा
ु र विकास, सश
ु ासन तथा संस्थागत विकास, कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरी
क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आ.व २०७९/०८० का लागि अनमु ानित राजस्व तथा व्ययको
अनमु ान संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।
• बेनी नगरपालिकाको आन्तारिक कर तथा गैरकर राजस्व र सचित
ं कोषको नगद मौज्दात समेत गरी रु ६
करोड १७ लाख १० हजार रुपैंया, बाँडफाँड भई प्राप्त राजस्व १३ करोड ३ लाख १० हजार रुपैंया मात्र,
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने अनदु ान रु ५४ करोड १ लाख ८० हजार रुपैंया
समेत आगामी आ.व २०७९/८० को कुल बजेट रु ७३ करोड २२ लाख रुपैंया रहेको छ । कुल विनियोजन
मध्ये चालु खर्च ४६ करोड १४ लाख रुपैया अर्थात ६३.०१ प्रतिशत र पँजु िगत तर्फ २७ करोड ८ लाख
रुपैया अर्थात ३६.९९ प्रतिशत विनियोजन गरे को छु । स्रोतगत आय व्ययको विस्तृत अनमु ान अनसु चु ी-१
मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सभाध्यक्ष महोदय
१९. अब म आगामी वर्षमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको विस्तृत खाका प्रस्तुत गर्ने अनमु ति चाहन्छु :
क. आर्थिक विकास तर्फ
आगामी आर्थिक वर्षका लागि छनौट गरिएका योजनाहरु मध्ये आर्थिक विकास तर्फ नगरस्तरीय योजनाहरुमा रु
३ करोड ३४ लाख रुपैंया र वडास्तरीय योजनामा रु ७६ लाख गरी जम्मा रु ४ करोड १० लाख विनियोजन गरे को
छु । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा कुल बजेट सिमाको ५.६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरे को छु ।
कृषि क्षेत्रः
• खाद्यान्न बालीको उत्पादनलाई वृद्धि गर्न किसानलाई आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ उपयोगको लागि रु ८ लाख
रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।उन्नत जातको तरकारी र आलक
ु ो विउ वितरणका लागि रु ४ लाख विनियोजन
गरे को छु ।
• के रा खेतीलाई व्यवसायिक बनाउँदै के रा उत्पादनमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन के रा पके ट
जोन निर्माण का लागि रु १२ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।आ.व. २०७८/०७९ मा स्थापना भएको
सनु ्तलाजात फलफूल बाली पके ट विकास कार्यक्रमको निरनत् रताका लागि रु ६ लाख रुपैंया विनियोजन
गरे को छु ।
• मकै बाली उत्पादनलाई प्रर्वधन गर्नका लागि रु २० लाख ५० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु।संघीय
सरकारको साझेदारीमा फलफूल दशक विरुवा रोपण कार्यक्रमका लागि रु 9 लाख विनयोजन गरे को छु ।
• कृ षि स्नातक करार,कृ षि, पशपु न्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम,किसान सचू ीकरण कार्यक्रम
लगायतका कार्यक्रम सचं ालनका लागि शशर्त अनदु ानबाट रु ११ लाख ५० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को
छु ।
• विपदजन्य घटनाहरुबाट कृ षि बालीमा हुने क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न कृ षि विमा प्रिमियमको १० प्रतिशत
अनदु ान को लागि रु २ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• आई.पि.एम कृ षक पाठशाला सचं ालन,बाली शिविर/आक्मिक बाली सरं क्षण,विउ उत्पादन र प्रशोधन,च्याउ
खेती प्रवर्धन, मौरी व्यवस्थापन तालिम तथा घार गोला वितरण,विषादी खरिद लगायतका कार्यक्रम संचालन
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गर्न रु २३ लाख ९० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• नगरक्षेत्रका किसानहरुलाई मागमा आधारित सीप तथा क्षमता विकास गर्ने कार्यलाई प्राथामिकता दिई एक
वडा एक उत्पादन सम्बन्धी तालिम संचालन गर्न रु ६ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• कृ षि तथा पशपु न्क्षी विकासमा यवाला
ु ई प्रोत्साहित गरिनेछ । उत्पादनमा यवा
ु प्रोत्साहन कार्यक्रम सचं ालन रु
२२ लाख ५० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• कृ षि तथा पशु सेवाका एक वडा एक प्राविधिक कार्यक्रम संचालन गर्नका रु ८ लाख र वडा स्तरीय कृ षि/
पशु कार्यक्रम समेत समेत गरी कृ षि क्षेत्रमा जम्मा रु २ करोड ९ लाख ४० हजार रुपैया विनियोजन भएको छ ।
पशुपंक्षी विकासः
• आ.व. २०७८/०७९ मा स्थापना भएको बंगरु पके ट विकास कार्यक्रमको निरनत् रता लागि रु ६ लाख रुपैंया
विनियोजन गरे को छु
• नश्ल सधा
ु र गरी गाई तथा भैसीको दधु उत्पादनमा वृद्धि गर्न कृ त्रिम गर्भाधानको लागि रु २ लाख रुपैया
विनियोजन गरे को छु ।
• मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यक्रम संचालनका लागि रु १० लाख ५० हजार रुपैया विनियोजन
गरे को छु ।
• पशु आहारा विकास कार्यक्रम मार्फत बहुबर्षीय घाँस/बर्षे घाँस/हिँउदे घाँस खरिदको लागि रु ३ लाख ५०
हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• पशपु ंक्षीमा लाग्ने रोग निदान,परिजीवी नियन्त्रण,पशपु न्क्षी खोप उपचार सेवा आदिमा खोप तथा औषधी र
ल्यावोरे टरी सामान खरिदकोलागि रु ५ लाख ४० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• कृ षकहरुको मागको आधारमा पशपु न्क्षी सम्बन्धी तालिम तथा सहभागिता र लागत साझेदारीमा यान्त्रीकरण
तथा उत्पादनमा आधारित अनदु ान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि रु २० लाख रुपैंया विनियोजन
गरे को छु ।
• नगरिभत्रका पशपु ालक तथा मत्स्यपालक कृ षकहरुलाई विमा प्रिमियम १० प्रतिशत अनदु ान दिन रु ४ लाख
५० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• नगरभित्रका छाडा पशु बस्तुको ट्यागीङ्ग तथा बन्धाकरण र रे विज खोप सच
ं ालन,पशु स्वास्थ्य तथा बाँझोपन
निवारण शिविर लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न रु ४ लाख २० हजार रुपैंया समेत गरी पशपु ंक्षी तर्फ रु ५६
लाख ६० हजार रुपैंया विनियोजन भएको छ ।
उद्योग
• लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत नगर बासीलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै लघु उद्यम विकास
मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गरी प्रविधि हस्तान्तरणको लागि रु ३५ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
पर्यटनः
• धार्मिक एवम् वैदिक महिमा बोके का गलेश्वर धाम, पल
ु त्सय, पलाश्र
ु म रावण पार्क एवम प्राकृ तिक
चिकित्सालयका रुपमा रहेको सिँगा तातोपानी कुण्डलाई पर्यटकीय हव बनाउने गरी आवश्यक बजेट
विनियोजन गरे को छु ।
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•

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रावण पार्कलाई यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने गरी सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी
गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट समपरु क कोषबाट व्यवस्था मिलाएको छु ।
• बेनी नगरपालिकाको आन्तारिक स्रोत र सघं ीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनदु ान बाट सच
ं ालन हुने गरी पर्यटन
क्षेत्रको विकासका लागि रु ७४ लाख रुपैंया विनियजन गरे को छु ।
• नगरक्षेत्र भित्र पर्यटकीय विकासका लागि निजी क्षेत्र तथा प्रवासी म्याग्देलीहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
जलस्रोत तथा सिँचाईः
• खेतीयोग्य जमिनमा साना सिँचाई कार्यक्रम सचं ालन गरी कृ षि उपजको उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ । साना
सिँचाई योजना संचालन गर्नका लागि रु ३० लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
सहकारीः
• नगरक्षेत्र भित्रका सहकारीलाई सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सहकारी
ससं ्थाको नियमन, अनगु मन र सहकारी तालिम सचं ालन गर्नका लागि रु ५ लाख विनियोजन गरे को छु ।

ख. सामाजिक विकासः
सामाजिक विकास क्षेत्रमा नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम लागि ३७ करोड १२ लाख रुपैंया र वडा स्तरीय योजना
तथा कार्यक्रमको लागि रु १ करोड ३१ लाख ७५ हजार समेत गरी रु ३८ करोड ४३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरे को
छु । समाजिक विकास क्षेत्रमा कुल बजेट सिमाको ५२.५० प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।
शिक्षाः
• शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षिकृ त सधा
ु र ल्याउन मेयरसँग सामाजिक कार्यक्रम सचं ालन गरिनेछ ।
त्यसका लागि रु २० लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• बालविकास के न्द्र नभएका विद्यालयमा बालविकास के न्द्रको स्थापना गरिनेछ । बालविकास के न्द्र स्थापना
तथा संचालनको लागि रु १५ लाख ६० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• आधारभतु तह(१-८) मा अध्ययरत विद्यार्थीहरुको लागि स्थानीय तह पाठ्यक्रम निर्माण तथा छपाईको लागि
रु १३ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• "हामी सक्छौं हामी गर्छौं" (We can We do) अन्तर्गत १ वडा १ नमनु ा विद्यालय कार्यक्रम संचालन गर्न रु
१० लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• नमनु ा विद्यालयको रुपमा छनोट भएको जामनु ाखर्क माध्यामिक विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माणको लागि
रु १ करोड १ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २७ करोड ९९ लाख विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्यः
• नगरक्षेत्रका विपन्न तथा जेष्ठनागरिक परिवारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सचं ालन गर्नका लागि रु ४ लाख
विनियोजन गरे को छु ।
• बेनी नगरबासीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको अनभु तु ि गराउन ७० बर्ष माथिका नागरिकहरुलाई लक्षित गरी
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"घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी " कार्यक्रम संचालनको लागि रु १० लाख ८० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को
छु ।
• हरे क महिनाको १५ गते "नसार्ने रोगको निशुल्क परिक्षण" नियमित रुपमा सचं ालन तथा VIA कार्यक्रम
संचालन गर्न रु ६ लाख विनियोजन गरे को छु ।
• आधारभतू तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिदका लागि जम्मा रु २५ लाख ७५ हजार
रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• स्वास्थ्यतर्फ को कुल कार्यक्रमका लागि रु ४ करोड ३८ लाख विनियोजन भएको छ ।
युवा तथा खेलकुदः
• विद्यालयस्तरका बालबालिकाको लागि राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता संचालन गरिनेछ । राष्ट्रपति
रनिङ्ग सिल्ड संचालनका लागि १३ लाख ५० हजार रुपैंया बजेट विनियोजन गरे को छु ।
• नगरस्तरमा यवा
ु तथा खेलकुद कार्यक्रम सचं ालन गर्न रु ८ लाख रुपैंया समेत गरी यवा
ु तथा खेलकुदमा २२
लाख ५० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणः
• हिँसा पिडित महिला तथा किशोरीका लागि हिँसा प्रभावित सेवा के न्द्र संचालनका लागि रु ५ लाख रुपैया
बजेट विनियोजन गरे को छु ।
• आमा समहु सँग उपमेयर कार्यक्रम संचालन गरी महिलाहरुलाई विभिन्न आयमल
ू क र सीपमल
ू क कार्यक्रम
मार्फत सशक्तिकरण गरी आत्मनिर्भर बनाईनेछ । आमा समहु का भवनलाई अर्थेपार्जनको थलोको रुपमा
विकास गर्न रु २० लाख रुपैया विनियोजन गरे को छु ।
• नगरमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सचं ालन गरी बालमैत्री स्थानीय सरकार घोषणा तथा
बालबालिकाको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम संचालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरे को छु ।
• महिला,बालबालिका,जेष्ठ नागरिक, दलित तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु लक्षित कार्यक्रम गर्न रु ३२
लाख ५० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• आ.व. २०७९/०८० मा महिला विकासतर्फ ५७ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाईः
• खानेपानीतर्फ का विभिन्न योजनामा रु ४ करोड ७३ लाख रुपैंया विनियोजन भएको छ ।
• नगरबासीमा खानेपानीको पहुचँ अभिवृद्धि गर्न संघीय सरकारको विशेष अनदु ानबाट प्राथामिकताका साथ
बजेट विनियोजन गरे को छु । खबरा खानेपानी योजना क्रमागत रुपमा सचं ालन गर्न रु ९१ लाख रुपैंया, गाजने
नयाँ गाउँ ढोल्थान पलाडा
ु ँडा खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने रु १ करोड, जामनु ाखर्क एक घर एक धारा
खानेपानी संचालन गर्न रु १ करोड १६ लाख रुपैंया र पात्लेखेत काछलङु ् ग वृहत खानेपानी योजना संचालन
गर्नका लागि रु १ करोड रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• नगरपलिकाभित्रका विभिन्न टोल तथा वडास्तरीय खानेपानी योजना सचं ालन गर्नका लागि रु ६६ लाख
रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• आ.व २०७९/०८० को अन्त्यमा स्वच्छ खानेपानीको पहुचँ भएको जनसङख्या तल
ु नात्मक रुपमा वृद्धि हुने
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गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
विविधः
• बेनी नगरपालिकालाई सडक मानवमक्त
ु नगर बनाउन सडक मानवहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यका
लागि मानव सेवा आश्रम बाग्लुङ्गसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ । मानव सेवा आश्रमलाई भवन निर्माण
सहयोग स्वरुप लागि रु ४ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• आगामी आ.व. का लागि सामाजिक विकासतर्फ वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्न रु १ करोड
३१ लाख ७५ हजार रुपैंया विनियोजन भएको छ ।
ग. पुर्वाधार विकासः
• नगरको के न्द्र देखि वडा कार्यालय सम्म पगु ्ने रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणका लागि प्राथमिकताका
साथ बजेट विनियोजन गरे को छु । नगर क्षेत्र िभत्रका सडकहरुलाई बाह्रै महिना संचालन गर्न आवश्यक
व्यवस्था गरे को छु ।
• पर्वाधा
ु र विकासको क्षेत्रमा भवन, आवास तथा शहरी विकास, यातायात पर्वाधा
ु र, उर्जा लगायतका उपक्षेत्रमा
गरी रु १२ करोड ७० लाख रुपैंया विनियोजन भएको छ । पर्वाधा
ु र विकास क्षेत्रमा नगरस्तरीय योजना र
समपरु क कोष गरी रु १० करोड ८ लाख र वडा स्तरीय योजनामा २ करोड ३२ लाख विनियोजन भएको छ
। पर्वाधा
ु र विकास क्षेत्रमा कुल बजेट सिमाको १७.३५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।
सडक तथा पुल निर्माणतर्फ
• चिनाखेत खोला स्टील ट्रस पल
ु निर्माण र भकिम्ली ठुलोखोला स्टील ट्रस पल
ु निर्माणका लागि
प्राथामिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे को छु । उक्त पल
ु हरु यसै आ.व मा समपन्न गर्नका लागि रु ३५
लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• नगरपालिका भित्र रणनीितक महत्वका रुपमा रहेका सडकको रुपमा रहेको महारानीथान छाप डाँडाखेत
मोटरबाटो स्तरोन्नति रु ५० लाख रुपैंया, बेनी पात्लेखेत सडक १ करोड रुपैंया, दधु ख
े ोला भकिम्ली सडक
४७ लाख, बेनी स्टेडियम खला
ु मचं ५० लाख रुपैंया, बेनी पला
ु चौर सडक २५ लाख र बेनी ज्यामरुकोट
सडक २५ लाख रुपैंया समेत गरी गौरवका योजनाहरुमा २ करोड ९७ लाख विनियोजन गरे को छु ।
• नगरभित्रका मखु ्य तथा सहायक सडकलाई All Weather Road का रुपमा विकास तथा विभिन्न भौतिक
सरं चनाको निर्माणका लागि रु ४ करोड १६ लाख विनियोजन गरे को छु ।
• प्रदेश सरकारको साझेदारी अर्थुङ्गे-पला
ु चौर-भतु पानी सडक स्तरोन्ति गरिनेछ ।त्यसका लागि नगरपालिकाले
साझेदारी गर्नुपर्ने रकम सहित रु ७० लाख विनियोजन गरे को छु ।
भवन, आवास तथा सहरी विकासः
• सरु क्षित नागरिक आवास कार्यक्रम मार्फत नगरभित्रका विपन्न नागरिकहरुको घर निर्माणका लागि रु ३४
लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• नगरपालिकाको सेवा प्रवाह सधा
ु र ल्याउन निर्माणाधिन भवनको तला थप गर्न रु ४५ लाख विनियोजन गरे को
छु ।
• बेनी नगरपालिका वडा नं ४ सिगं ामा कृ षि उपज सक
ं लन, भण्डारण र व्यवस्थापनको लागि शीत भण्डार
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

निर्माणका लागि रु १ करोड ९० लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु । नगर क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने कृ षिजन्य
उत्पादनको उचित व्यवस्थापनमा कोल्ड स्टोर कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिएको छु ।
• नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार र अन्य निकाय बाट प्राप्त हुने विभिन्न अनदु ान सँग साझेदारी गर्न रु १ करोड
६० लाख रुपैंया समपरु क कोषमा विनियोजन गरे को छु ।
उर्जाः
• नगर क्षेत्रभित्र उर्जा प्रर्वद्धनका लागि नवीकरण उर्जा प्रविधि जडानका लागि प्राथामिकताका साथ बजेट
विनियोजन गरे को छु । नगरबासीलाई वायोग्याँस/विद्युतीय चल
ु ो/सधा
ु रिएको चल
ु ो/सौर्य ऊर्जा को प्रयोगमा
उत्साहजनक सहभागिताका लागि लागत साझेदारीमा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमका लागि रु ८ लाख रुपैंया
मात्र विनियोजन गरे को छु ।
घ. वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनः
• बेनी नगरभित्र देखिने विपदजन्य घटनाहरुको न्युनीकरण गरी उद्धार,राहत र पनु ःस्थापना कार्यको लागि
विपदमा मेयर कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
• सबै प्रकारका विपदको रोकथाम तथा न्युनीकरणका लागि पर्वत
ु यारी प्रतिकार्य र पनु ःलाभका कार्यक्रम
संचालन गर्न स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा रु ३५ लाख ५० हजार रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• नगरक्षेत्र विकास निर्माणको क्रममा हुने वातावरणीय क्षति न्युनीकरण गर्न तथा भ-ु क्षय रोक्न प्रभावित
क्षेत्रमा वायो ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन र विरुवा उत्पादन तथा वितरणको लागि रु ४ लाख ५० हजार रुपैंया
विनियोजन गरे को छु ।
• स्थानीयस्तरमा घट्ने विपदका घटनाहरुमा तत्काल परिचालन गर्न सक्ने गरी आपतकालीन कार्यसञ्चालन
के न्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरे को छु । वडा स्तरमा वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन
गर्न र स्थानीय आपतकालीन कार्यसंचालन के न्द्र स्थापना गर्न रु ६५ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
ङ. सश
ु ासन तथा सस्था
ं गत विकासः
• नगरपालिकाको सेवालाई प्रविधिमैत्री बननाई नागरिकलाई छरितो र सल
ु भ ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने
खालका प्रविधि जडानका लागि रु २१ लाख विनियोजन गरे को छु ।
• नगरपालिकास्तरबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक
सनु वाई, सामाजिक परिक्षणजस्ता कार्य गर्नका लागि रु ४ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• मेलमिलाप सम्बन्धी ४८ घण्टे तालिम लिएका मेलमिलापकर्तालाई सचु ीकृ त गरिनेछ । वडा स्तरीय
मेलमिलाप के न्द्र संचालन तथा न्यायिक समितको क्षमता विकास गर्न रु ५लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, सेवा
प्रवाहका मापदण्ड निर्धारण, वडा कार्यालय व्यवस्थापन,बल
ु ेटीन प्रकाशन र सश
ु ासन सम्बन्धी प्रर्वधनात्मक
कार्यक्रम संचालन गर्न रु ४२ लाख रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र परु स्कार प्रणालीलाई
अवलम्बन गरी उत्कृ ष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिनेछ ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सचु ीकृ त बेरोजगारलाई १०० दिने रोजगार दिईनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार
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कार्यक्रम र यवा
ु रुपान्तरण योजना मार्फत रोजगारी दिन प्रशासनिक चालु पँजु ीगत खर्च समेत गरी रु ६६ लाख
रुपैंया विनियोजन गरे को छु ।
• नगरमा सरु क्षा व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सरु क्षा तथा संरक्षण गर्न नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्न
आवश्यक बजेटको सनिश्चतता
गरे को छु ।
ु
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले गर्ने आम्दानी खर्च तथा विभिन्न शीर्षकगत खर्चको विवरण तल अनसु चू ीमा
प्रस्तुत गरे को छु ।
हालसालै निर्वाचन सम्पन्न भई कार्यभार सम्हालेको महिना परू ा हुन नपाउँदै नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा
गर्ने कार्य हाम्रो काँधमा आयो । सीमित स्रोतको विनियोजनबाट धेरै जनताको अपेक्षा र चाहना सम्बोधन गर्नुपर्ने
अवस्थामा योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पर्या
ु उनहु ुने यस नगरपालिकाका सबै राजनैतिक दलहरु,
समाजसेवी, बद्धिज
ु ीवी तथा विज्ञ एवं प्रबद्ध
ु व्यक्तित्वहरु एवं उहाँहरुबाट प्राप्त राय सझु ावका लागि कृ तज्ञ छु । आदरणीय
अध्यक्षज्यूबाट प्राप्त निर्देशन र मार्गदर्शनका लागि आभार व्यक्त गर्दछु । बजेट तर्जुमाको कार्यमा सहयोग पर्या
ु उनहु ुने सबै
निर्वाचित पदाधिकारीहरुप्रति आभारी छु । विभिन्न प्राविधिक एवं अन्य कार्यमा सहयोग पर्या
ु उनहु ुने नगरपालिकाका
कर्मचारी साथीहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा, बजेट कार्यान्वयनमा दृढ संकल्पित रहँदै यसमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सक्रिय सहयोग र
सहभागीताको अपेक्षा राखेको छु ।
।।।धन्यवाद ।।।
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a]gL gu/sfo{kflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{
sfof{Gjog ug{ ag]sf]
cfly{s P]g @)&(

बेनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेनी, म्याग्दी
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a]gL gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&(
k|:tfjgfM
zf;g ;+rfngsf] nflu zf;sLo :j?k tLg txsf] x'g] tyf /fHo zlQmsf] k|of]u tLg} txn]
;+ljwfg / sfg'g jdf]lhd ug]{ Joj:yf u/]sf] 5 . ;+3,k|b]z / :yflgo txn] cfˆgf] clwsf/ If]]
qleqsf] cfly{s clwsf/ ;DalGw ljifodf sfg"g agfpg],jflif{s ah]6 agfpg],lg0f{o ug]{, gLlt
tyf of]hgf tof/ kfg]{ Joj:yf adf]lhd of] cfly{s P]g tof/ kfl/Psf] 5 .
a]gL gu/kflnsfn] cfly{s aif{ )&(÷)*) sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO sfof{Gjog ug{sf lgldQ
:yfgLo s/ tyf z"Ns ;ª\sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{
af~5gLo ePsf]n] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_adf]lhd gu/;efn] of] P]g
agfPsf] 5 .
१. सक्षि
ं प्त नाम र प्रारम्भः (1) यसको नाम “बेनी नगरपालिकाको आर्थिक एेन, 20७९” रहेको छ ।
(2) यो एेन 20७९ साल श्रावण 1 गतेदेखि बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।

२. सम्पति करः नगरपालिकाका

क्षेत्रभित्र अनुसूचि (1) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर

गरिनेछ ।

३. भूमि कर (मालपोत)

नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (2) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र

असूल उपर गरिनेछ ।

४. घर वहाल करः

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा सं स्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारे ज, गोदाम, टहरा,

छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तबरले वहालमा दिएकोमा बहाल रकममा १० प्रतिशतकादरले]
घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

५. व्यवसाय करः

ँ ीगत लगानी र आर्थिक
नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूज

कारोवारका आधारमा अनुसूचि (3) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा सं स्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी,

वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहे कका अन्य मृत वा मारिएका
जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरे वापत अनुसूचि (४)
बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. सवारी साधन करः

नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (%) बमोजिम सवारी

साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।तर ,प्रदे श कानुनमा अन्यथाव्यवस्था भएको अवस्थामा
सोहि बमोजिम हुनेछ।
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८. विज्ञापन करः

नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने

र असूल उपर गरिनेछ । तर

,प्रदे श कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि

बमोजिमहुनेछ ।

९. मनोरन्जन करः

नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (७) बमोजिम

व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ तरकानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा
सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१०. बहाल बिटौरी शुल्कः

(८) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा
अनुसूची १
सम्पति करः

सि.नं.

विवरण
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रु.२००

२

रु. १०लाख१ दे खि रु.२० लाख सम्मका घर
जग्गाहरु (प्रतिलाख)

रु.२५

३

रु. २०लाख१ दे खि रु.४० लाख सम्मका घर
जग्गाहरु (प्रतिलाख)

रु.३०

४

रु. ४०लाख१ दे खि रु.८० लाख सम्मका घर
जग्गाहरु (प्रतिलाख)

रु.३५

५

रु. ८०लाख१ दे खि रु.१ करोड ५० लाख सम्मका
घर जग्गाहरु(प्रतिलाख)

रु.३७

६

रु.१करोड ५० लाख १ दे खि रु.२ करोड
५० लाख सम्मका घर जग्गाहरु(प्रतिलाख)

रु.४०

७

रु. २ करोड ५० लाख १ दे खि रु.४ करोड
सम्मका घर जग्गाहरु(प्रतिलाख)

रु.४३

८

रु.४ करोड १दे खि माथी प्रतिलाख

रु.४५

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
सेवा शुल्क, दस्तुरःनगरपालिकाले निर्माण, सं चालन वा व्यवस्थापन गरे का अनुसूचि (9) मा

1.

उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा
व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
कर छु टःयस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा सं स्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर

2.

छु ट दिईने छै न ।
कर तथा शुल्क सं कलन सम्बन्धि कार्यविधिःयो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सं कलन

3.

सम्बन्ध कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।
नगर सभा बाट आ.ब २०७८/२०७९को लागि स्वीकृत बिभिन्न करका दर लाई समेत अध्यन र आधार
मानी आ.ब

)&(÷)*) को

लागी कर दस्तुरको दर सम्बन्धमा छलफल भै दे हाय बमोजिमको करको दरहरु

िनर्धारण निर्णय गरियाे ।

अनुसूची २
सम्पत्तीकर असुल गर्दा घर टहराको सं रचना तर्फ को मुल्यांकन

सि.नं.
१
२

३
4

मुल्य प्रति
स्क्वायर फिट

विवरण
आर सि सि भवन तर्फ

रु.१८००

l;d]06 hf]8fO{df O§fjf 9'Ëfsf] uf/f] –
cf/=l;=l;= 5fgf
df6f]sf] hf]8fO{df O§f j f9'Ëfsf] uf/f] –
cf/=l;=l;= jfl;d]06 hf]8fO{df O§f jf
9'Ëfsf] uf/f] – h:tf÷6fonsf] 5fgf
df6f]sf] hf]8fO{df O§f j f9'Ëfsf] uf/f] –
h:tf÷6fonsf] 5fgf;]8 jfsRrL 3/

रु.१३००

ह्रास कटी
दर प्रति बर्ष
(प्रतिशतमा)
२
२.५
३

रु.६००
रु.५००

४

मालपोत ( भ ुमिकर)

aSof}tf c;'nLsf] xsdf dfq
kfFr /f]kgL ;Ddsf] Go'gtd ? @) / To; kl5sf] ;a} hUufdf k|lt /f]kgL ? %.– yk nufpg] /
ut cfly{s jif{sf] aSof}tf /sddf !) k|ltzt / ;f] eGbf cl3Nnf cfly{s jif{x?sf] xsdf @)
k|ltzt hl/jfgf c;'n ug]{ ।

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

अनसु चू ी ३
व्यवसाय करःl;=g=

Joj;fosf] gfd tyf lsl;d

!
!=!
!=@
!=#
!=$
!=%
!=^
!=&
!=*
!=(
!=!)
!=!!
!=!@
!=!#
!=!$
१.१५
१.१६
१.१७
1.18

Jofkf/Ls j:t'
l8n/ l;k ;a} k|sf/sf

२५००

l8kf6{d]G6n :6f];{
;jf/L ;fwg ljq]mtf
;fO{sn ljq]mtf
df]6/ ;fO{sn ljq]mtf
sDKo'6/, ljB't ;fdfg Sofd]/f,6]
lnlehg, /]8Lof]
xf8{ jo/ k;n 7'nf]
xf8{ jo/ k;n ;fgf]
b}lgs pkef]Uo ;fdfg 7'nf]
b}lgs pkef]Uo ;fdfg ;fgf]
b}lgs pkef]Uo ;fdfgsf] yf]s ljqm]tf
kmnkm'n tyf t/sf/L k;n yf]s
kmnkm'n tyf t/sf/L k;n 7'nf]÷ ;fgf]
;'tL pgL, gfOng sk8f k;n
km]G;L k;n ;a} k|sf/sf-;fgf] , dWod
7"nf]_
;'g k;n—pRr, dWod / ;fgf]
k]6«f]n kDk
:kf]6\:;

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

cf=j )&(/)*) sf]
s/ b:t'/ b/



2500
10000
1000
3000
1500
5000
2000
1500
500
2000
1500
1000/500
2000
3000,2000,1000
5000,3000,2000/1000
10000
१000

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
2
@=!
@=@
@=#
@=$
3
#=!
#=@
#=#
#=$
#=%
#=^

$
$=!
$=@
$=#
$=$
$=%
$=^
$=&
$=*
$=(
$=!)
$=!!

lgdf{0f Joj;fo -gu/kflnsf If]qdf
k|wfg sfof{no ePsf lgdf{0f Joj;foL_
s ju{
v ju{
u ju{
3 ju{
pTkfbg d'ns pBf]u
cfNd'gLodpBf]u
d}gjlQ pBf]u
sfkL pBf]u
Rffpldg pBf]u
ldg/n jf6/
dMd lsdf pBf]u
s[lif tyf jg hGo pBf]u
vlgh hGo pBf]u (9'uf pBf]u)
qm;/ pBf]u
s'6fgL lk;fgL ;lxtsf] t]n k]Ng] ldn
s'6fgL lk;fgL ldn
kmlg{r/ pBf]u ahf/ If]q
kmlg{r/ pBf]u u|fld0f If]q
kz' bfgf pBf]u
kf]N6«L kmd{ ;fgf]
a+u'/ kfng
e}+;L, ufO{, afv|f kfng Joj;fo
;–ldn kmlg{r/ ;lxt ahf/ If]q

$=!@

;–ldn फर्निचर

$=!#

xl/ofln s[lif ;d"x

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

सहित ग्रामिण क्षेत्र

10000
4500
3500
2500
2500
400
2000
2000
2500
1500
5000
30000
2200
1000
2000
1000
1800
1500
1500
1500
3000
2000
3500



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
$=!$

$=!%

s[lif ;d"x gljs/l0f z"Ns
Xofrl/

200 -500

1500

ko{6g pBf]u
%

बिबरण

%=!
%=@
%=#
%=$
%=%
%=^
%=&
५.८

xf]6]n 7'nf]
xf]6]n dWod
xf]6]n ;fgf]
cGo ;–;fgf lrof vfhf tyf vfgf k;n
/]i6'/]i6 P08 jf/ -;fgf], 7'nf]_
/S;L l8n/
nh e} l8i6«Ln/L ;fdfg a]Rg]
uhn /]i6'/]06 -bf]xf]/L;f+em ;d]t_

5000
3000
2000
800
2000, 1000
3000
4000
4000

;]jf pBf]u
^

बिबरण

^=!
^=@
^=#
^=$
^=%
^=^
^=&

ckm;]6 k|];
n]6/ k|];
rnlrq lel8of]
;fj{hlgs kl/jxg ;]jf -gu/kflnsf leq k|wfg
sfof{no ePsf]_
;fj{hlgs kl/jxg ;]jf -gu/kflnsf leq
zfvf sfof{no ePsf]_
kmf]6f]u|fkmL
k|of]u zfnf

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



2500
1300
1000
2000
1600
1000
1000

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

lgdf{0f pBf]u
;+rf/ ;]jf
*

बिबरण

*=!
*=@
*=#
*=$
*=%
*=^
*=&
*=*

P]g ;]n
lghL df]jfO{n ;]jf s]Gb|
lghL 6]lnkmf]g tyf km\ofS;;]jf
km\ofS; kmf]6f]skL tyf k|LG6/ ;]jf
df]jfOn kmf]g ljqmL dd{t
s'l/o/ ;]jf
;fO{j/ ;]jf
Screen Print 5kfO{ tyf k|sfzg

1000
1000
1000
1000
1500
700
1200
2000

ljlQo ;]jf
(

बिबरण

(=!
(=@
(=#
(=$
(=%
(=^
(=&
(=*
(=(
(=!)
(=!)=!
(=!)=@
(=!)=#
(=!)=$

cfly{s sf/f]jf/ ;d]t ug]{ ljlQo sDkgLsf] d'Vo
tyf zfvf sfof{no
ljdf sDkgL -zfvf ;Dks{_
ljb]zL d'b|f ;6xL
dgL 6«fG;km/
lwtf] kq sf/f]jf/
s ju{sf] jfl0fHo a}ª\s
v ju{sf] ljsfz a}Í
u ju{sf ljlQo ;+:yf
3 ju{sf ;+:yf –n3'ljQ
;xsf/L ;+:yf p2]osf cfwf/df
? !) s/f]8 ;Dd sf/f]af/ ePsf]
? !) s/f]8 b]lv ? @) s/f]8 ;Dd sf/f]af/
ePsf]
? @) s/f]8 b]lv dfly sf/f]af/ ePsf]
s[ifL ;xsf/L ;+:yf

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



12000
12000
2000
2000
2000
18000
15000
12000
10000
3000
%)))
*)))
1000

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

:jf:Yo ;]jf
!)

बिबरण

!)=!

u}x| ;/sf/L c:ktfn
!)=@
;fd'bflos c:ktfn
!)=#
gLlh:t/sf c:ktfn tyf l/;r{ k|f=ln=;d]t
!)=$ gl;{ª xf]d
!)=%
Nofj tyf lSnlgs
!)=^
xf]ldof]KofyL tyf k|fs[lts lrlsT;f lSnlgs
!)=&
cf}ifwL k;n yf]s -hg:jf:Yy_
!)=* cf}ifwL k;n v'b|f ,,
!)=(
cf}ifwL k;n -cfo'{j]lbs_
!)=!) cf}ifwL k;n kz' :jf:Yo
!)=!! kz' k+IfL bfgf k;n
!)=!@ h8L a'6L k;n
!)=!# :jf:Yo ;+:yf PsLs/0f ljefhg gfd;/L 7fpF;/L Psf3/sf]
!)=!$ :jf:Yo ;+:yf PsLs/0f ljefhg gfd;/L 7fpF;/L Psf3/ afx]s
ljz]if1 k/fdz{ tyf cGo Joj;foLs ;]jf
lzIff ;]jf
!@

2500
2000
2500
3000
1500
1000
2500
1500
1500
1500
1500
500
1500
3000

बिबरण

!@=!
!@=@
!@=#
!@=$
!@=%
!@=^
!@=&
!@=*
!@=(

gLlh If]qsf SofDk; / !)±@
gLlh If]qsf df=lj= ljBfno
gLlh If]qsf cfwf/e"t tyf df=lj= ljBfno
gLlh If]qsf cfwf/e"t tyf df=lj= ljBfno
gLlh If]qsf k'j{ k|f=lj ljBfno
lglh If]qsf xf]:6]nx?
tflnd tyf cg';Gwfg s]Gb|,
k|fljlws lzIffno
6fOlkª tyf sDKo'6/ k|lzIf0f s]Gb|- efiff / 6\o'zg
tyf sf]lrª ;]G6/ ;d]t_

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



12000
10000
5000
3000
3000
3000
1500
3000
2500

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

dd{t ;+ef/ s]Gb|
!#

बिबरण
!#=!
!#=@
!#=#
!#=$
!#=%
!#=^
!#=&
!#=*
!#=(

x]eL OSo'jd]G6 dd{t s]Gb| (a;, 6«s,sf/)
df]6/ ;fOsn
;fOsn tyf cGo ;fdfg dd{t-k|];/ s's/,
lx6/, 6]lnkmf]g ;]6, l;nfO{ d]zLg dd{t_
/]l8of] tyf l6=eL= dd{t s]Gb|
/]l8of] tyf 38L dd{t s]Gb|
38L dd{t
sDko'6/, lah'nLsf ;fdfg, Sofd]/f,/]l8of],6]lnlehg,
kmlg{l;ª tyf lkmlgl;ª k;n
kmf]6f]skL sDKo"6/ ljqmL tyf dd{t
cGo On]S6«Ls tyf On]S6«f]lgS; dd{t

10000
3000
1000
1500
1000
500
2500
2500
1000

cGo ;]jf
!$

बिबरण

!$=!

lj1fkg Ph]G;L
a}b]lzs /f]huf/ ;]jf
:jb]zL /f]huf/ ;]jf
xfplhª sDkgL tyf 3/ (hUuf vl/b ljqmLl/on:6]6_+)
Ao'6L kfn{/, s]z >[uf/

1000

2500

!$=!)

Ao'6L पार्लर प्रशिक्षण केन्द्र
8«fO lSng;{
kmf]6f] :6'8Lof]
;fOgjf]8{ k]G6Lª ;]jf
kz' jwzfnf

!$=!@

df;'ljqm]tf ;a} k|sf/sf - s'v'/f, vzL, af]sf,/f+uf, a+u'/, df5f_

1000

!$=@
!$=#
!$=$
!$=%
!$=^
!$=&
!$=*
!$=(

!$=!#

6]n;{ -sk8f ;lxtsf]_
!$=!$
l;nfO{ s]Gb| @ eGbf a9L d]l;g -6]n;{_
!$=!%
l;nfO{ k|lzIf0f s]Gb|
!$=!^
sjf8L
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6


1500
500
1000
1000

1000
1000
1000
3000

2000
1000
1000
2000

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
!$=!&
!$=!*
!$=!(

6]G6 xfp;
Psf]l/od
lhdvfgf ÷of]uf

1500
1000
1500

dflysf] jlu{s/0fdf gk/]sf cGo ljljw ;]jf Joj;fo tyf sf/f]jf/x?
अनुसूची ४
sjf*L dfn;fdfgdf nfUg] s/

qm=;+=

gfd

k|lts]HfL b/

१

k|fs[lts tyf s[ltd pgsf ^'qmf ufd{]G^sf] sk*fsf]
^'qmf, ^fo/ ^o'j yf]qf] l^g / k'/fgf] *\d sfuh

?1/-

2

h'^ /Knfl:^ssf af]/f sfk{]^का ^'qmf kf]lnlyg kfOk;d]t,wft'sf
^'qmfx?,kq' eO{ sfdgnfUg] ePsf wft'sf;fdfgx?,kmnfd
nufPtsf d]lzg/L cf}hf/ ;मेत, l;;f-ln*_ sf] w'nf] jf sfrsf]
w'nf] / ^'qmf vfnL af]^n l;;f hGo व:t'x?

?2/-

3

k|rlnt sfg'gn] lgif]lwt u/]afx]ssf d/]sf jf dfl/Psf kz'sf
s_xf* l;+u v'/प्रति के.जी.

रु१/-

ख) छाला (ठु लो / सानो) प्रति गोटा

रु४०/-

अनुसूची ५
बार्षिक सवारी साधन नविकरणशुल्क

l;=g
1
2
3
4
5
6
7
8

;jf/L ;fwg lsl;d
a; 6«s nx/L / cGo x]eL uf8L
ef8fsf sf/ hLk Eofg / 6\ofS6/
ef8fsf 6]Dkf] kfj/ 6]n/
ef8fsf ldgLa; , ldgL6«s
gLlh, sf/ tyf 6]Dkf], ldgL a;, 6«s
:s'6/, df]6/;fOsn tyf cGo ;jf/L
7]nf uf8f tyf l/S;f
btf{ tyf ;+rfng Ohfht b:t'/ g=kf=df 7]nf /]
S;f 6f+uf btf{ u/L gDa/ lbP jfkt

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



cf=j=)&(÷)*)sf]
k|:tfljt b/
1200
300
200
700
200
150
25
50

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
अनुसच
ू ी६
lj1fkg s/

वेनी नगर क्षेत्र भित्र राखिने विभिन्न व्यापारिक विज्ञापन वोर्डहरुमा तपशिल बमोजिमका दरले विज्ञापन कर लगाउन
सकिने छ ।					
तपशिल
क्र.स.

विज्ञापन सामाग्रीहरुको विवरण

सार्वजनिक
स्थानमा रु

निजि स्थानमा
रु

१

विद्युतिय डिजिटल वोर्ड प्रति वर्ग फिट

70

45

२

डिजिटल डिस्प्ले वोर्ड तथा डिजिटल स्क्रिन प्रति वर्ग फिट

65

30

३

ग्लो साइन, वोर्ड नियोन, साइन एल इ डी बोर्ड, ए.सि.
पी.बोर्ड तथा पसलमा राखिने फ्लेक्स गेट प्रति वर्ग फिट

60

25

४

बाल पेन्टिङ्ग सटर पेन्टिङ्ग प्रति वर्ग फिट

55

20

५

अन्य विज्ञापन

50

20

# Joj;flos Jofg/ k|lt xKtf ?= %).))
$ dfly jlu{s/0f ul/P jdf]lhd k|rf/ jf]8{ /fVg l:js[lt lb+bf jf]8{ /fVg vf]lhPsf] :yn
;fj{hlgs ePdf jf ;8s dfkb08 leq kg]{ ePdf ;fj{hlgs / ;f] hUuf gLlh ePdf jf
;8s dfkb08 leq gkg]{ ePdf gLlh dfgL ;f]lx jdf]lhd s/ b:t'/ nufO{g]5 .
अनुसूची ७

dgf]/~hg s/ M
l;=g+=
1

cf=j=)&(÷)*) sf k|:tfljt
b/

dgf]/~hgsf ;fwg

2=5प्रतिशत

2

l;g]df xn, le8Lof] xn, ;f+:s[lts k|bz{g :yn, lyo6/ ;+uLt tyfdgf]/~hg
k|bz{g :ynsf] k|j]z z'Nsdf
hfb' ;s{;, r6s cfbLdf k|ltlbg

3

व्यवसायिक भिडियो कर (प्रति भिडियो)

250=00

अनुसूची

500=00

८

k6s] xf6 ahf/ tyf axfn la6f}/L ahf/ z'Ns
l;=g+=

विवरण

)&(/)*)sf] k|:tfljt b/

1

km]G;L sk8f, k|lt k;n
2
7]sf ef+8f k|lt k;n
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

450=00
300=00
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3

100=00
df6f]sf] ef+8f k|lt k;n
4
250=00
k|f]lehgn -l8kf6{d]G6_ k|lt k;n
5
200=00
dfbn k|lt k;n
6
125=00
cf}hf/ ef+8f k|lt k;n
7
500=00
;'g rf+bL k|lt k;n
8
150=00
lrof gf:tf k|lt k;n
9
200=00
8fnf gfªnf, r'/fkf]t] , hl8j'l6 k;n
k|lt k;n
10
400=00
lh/fd;nf k;n
11
100 b]lv 300
cGo k;n x]/]/
g=kf= If]q leq ljqmL ljt/0fsf] nflu Nofpg] / 3'lDt k;n /fVg] b]xfosf Joj;fosf
nflu lgDgfg';f/sf b/n] k6s] Joj;fo s/ nufpg] .
!_ e};L, /f+uf v;L, af]sf k|lt uf]6f k|lt k6s ? @%.))
@_ xf+; s'v'/f -rNnf afx]s_ k|lt uf]6f k|lt k6s ? !.))
#_ 3'lDt Joj;fo -km]G;L_ ? !)).))
$_ 3'lDt Joj;fo -cGo_ ? !)).))
%_ gu/kflnsf If]qsf ;fa{hlgs :yndf gu/kflnsf af6 Joa;fo ;+rfng sf nfuL l:js[t
k|bfg ePsf :yfg x?df hUuf ef8f df lbg Go'gtd ? #)) b]vL clwstd !@%) k|lt xft
dfl;s ef8b/ sfod u/L nufpg] .

अनुसूची ९
सेवा शुल्क तथा दस्तुर

s=;]jf z'Ns
! _ ;DkQLsf] d'Nof+sg z'Ns M gu/kflnsf If]qdf a;f]jf; ug{] s/ bftfn] cfkm\gf] ;DkQLsf]
d'Nof+sg df k|lt xhf/df %)k};ftyf cfo>f]t k|dfl0ft ubf{ k|lt xhf/ ? ! ?k}ofsfb/n] ;]jf
z'Ns lnO{g] 5 .
@_ AolQmut 36gf btf{z'Ns M AolQmut 36gf btf{ P]g @)&^ / lgodfjnL @)&& adf]lhd
AolQmut 36gfbtf{ubf{ ;f]xL P]gdf Joj:yf eP adf]lhd x'g]5 .
क) व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क

रु.२००।-

ख) व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल दस्तुर

रु.५००।-

ग) व्यक्तिगत घटना तथा नागरिक अभिलेख दर्ता किताब हे रेको दस्तुर

रु.२००।-

-k'gZrM pNn]lvt 36gf btf{sf] xsdf 36gf 36]sf] #% lbg leq s'g} z'Ns nfUg] 5}g ._
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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#_ 5f8f kz' kIfL lgoGq0f
!.ufO{, uf]?, ;'Fu'/ tyf a'Fu'/ tyf afv|fsf] k|lt lbg k|lt uf]6f ?=%).))
@.xf; s'v'/f k|lt lbg k|lt uf]6f ?= !).))
$_ kfls{Ë zNs k|lt lbgM
!. gLlh tyf ef8fsf 6«s, a; ? $).–
@. gLlh tyf ef8fsf ldlg a; 6«s ? #).–
#. gLlh tyf ef8fsf 6\ofS6/ 6\ofDkf] lhk, 6\ofS;L cfbL ? @%.–
%_ ;/;kmfO{ z'Ns M gu/sf] kmf]xf]/ ;+sngsf] ;'ljwf k'u]sf :yfgdf ? !)) b]lv ? %)).
;DDf kmf]x]/ Aoj:yfkg z'Ns nufO{g] .kmf]xf]/ Aoj:yfkg z'Ns b]xfoadf]lhd x'g]5 .
! Ps tnf ;Ddsf] 3/sf] ? !%).))
@b'O tnf ;Ddsf] 3/sf] ? @%).))
# ltg tnf ;Ddsf] 3/sf] ? #%).))
$ ltg tnf eGbf dflysf] 3/sf] ? %)).))
% c:ktfn ? %)).))
^ xf]:6]n ? #%).))
& ;/sfl/ sfo{fnox? ? #%).))
v_ b:t'/
!=gS;fkf; b:t'/ Mg=kf= If]qleq lgdf{0f x'g] cfw'lgs 3/x?sf] nflu lgDgfg';f/sf]
gS;fkf; b:t'/ jfkt nfUg]5 .
!= gS;fkf; lgj]bg kmf/fdsf] 		
? %)).– kfFr ;o krf; ?k}of .
@= e'+O{ tnf / klxnf] tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? ^.– 5
dfq.
#= bf];|f] tnfdf k|lt ju{ lkm6 		
? *.– cf7 dfq .
$= t];|f] / rf}yf] tnfdf k|lt ju{ lkm6 		 ? !).– bz dfq .
%= ahf/ If]qdf lgdf{0f x'g] kvf{nsf] k|lt ju{ lkm6 ?.%) krf; k};f .
^= c:yfoL 5fk|f] lgdf{0f ubf{ %)) ju{ lkm6;Ddsf 5fk|f]sf] nflu lgdf{0f b:t'/ ?
!))).-Ps xhf/_ nufpg] / %)) au{ lkm6 eGbf a9L ju{ lkm6 ePsf 5fk|f]sf] a9L x'g
cfpg] k|lt ju{ lkm6 ? @=)) -b'O{_ ?k}ofsf b/n] lng] .
&=gS;f ceLn]vLs/0f b:t'/ M lgDff{0f ;DkGg e} ;s]sf tyf ;fljs :yfgLo lgsfotyf
xfn :yfgLo txaf6 gS;f kf; gePsf 3/x?sf]gS;f clen]lvs/0fsf] ;DaGwdf
tkl;n adf]lhd x'g]5 .
!= lgj]bg kmf/fdsf] 		
? %)).– kfFr ;o?k}of .
@= e'+O{ tnf / klxnf] tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? #.–
tLg dfq.
#= bf];|f] tnfdf k|lt ju{ lkm6 		
? $.– Rff/ dfq .
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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$= t];|f] / ;f] eGbf dfly		 ? %.– kfr dfq .
*=gu/ If]q/ u|fdL0f O{nfsfdf 9'+uf df6f], jf O6\6f, df6f]sf] hf]8fO{df lgdf{0f x'g]
3/x?sf] xsdf klg gu/kflnsfsf] c:yfO{ lgdf{0f Ohfht lng' kg]{ Joj:yf ul/ b]xfo
adf]lhdsf] lgdf{0f b:t'/ nfUg]5 .
-s_ j]gL बजारमाaGg] 3/x?sf] ? !))).– Ps xhf/ dfq .
-v_ cGo u|fld0f ;8s lsgf/fdf jGg] 3/x?sf]?%)).–kfr ;o dfq .
-u_ cGo If]qdf aGg] 3/x?sf]? @)).–b'O{ ;o
(= kSsL 3/ lgdf{0f O{hfht l+bbf lKnGy Pl/of !))) ju{ lkm6 ;Dd ePsf] 3/df
%,))).–, ;f] eGbf dfyLsf] If]qkmn ePsf] 3/df ? !),))).– / c:yfO{ 5fk|f] lgdf{0f
O{hfht lb+bf ? @,))).– w/f}6L :j?k lnO{g] 5 . gS;fkf; O{hfhtsf nflu lgj]bg
btf{;+u} ;f] jfktsf] gS;fkf; b:t'/ / w/f}6L /sd j'emfpg' kg]{5 . To:tf] w/f}6L /
sd, lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePkl5 lgdf{0f sfo{jf6 pTkGg kmf]xf]/sf] ;/;kmfO{ jfkt @%
k|ltztn] x'g] /sd s6\6f u/L jf+sL /sd lkmtf{ ul/g] 5 .
!)=cGo s/ b:t'/ ;f]lx cf=j df gj'emfpg] s/bftfx?nfO{ ut jif{sf] xsdf s/sf] b/
df !) k|ltzt / ;f] eGbf cuf8Lsf jif{x?sf] xsdf s/sf] b/df Psd'i6 @) k|ltzt
hl/jfgf nfUg]5 तर आ.ब सुरु भएको तिन महिना भित्रमा बार्षिक कर दस्तुर a'emfPdf
१०% छु ट दिइने छ .

u_ lzkmfl/; b:t'/

l;= g+=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

cf=j=)&(÷)*) sf]
k|:tfljt b/

ljj/0f
a+zhsf] gful/stf l;kmfl/; -lgj]bg b:t'/ ? %);lxt_
hGdsf] cfwf/df ul/g] gful/stf l;kmfl/; ,,
,,
g]kfnL k'?if;+u ljjfx ug]{ ljb]lz dlxnfsf] gful/stf l;kmfl/;
gful/stfsf] k|ltlnlk l;kmfl/;
gful/stfsf] ;+zf]wg l;kmfl/;
gftf k|dfl0ft -lgj]bg b:t'/ ;lxt_

100

ljB't मिटर l;kmfl/;
ly|km]h ljB't l;kmfl/;
gfd ;+zf]wg, gfd 5'6 tyf b'O{ gfd l;kmfl/;
hGd ldlt k|dfl0ft
:yfO{ jf c:yfO{ a;f]af; ;DaGwL l;kmfl/;

250

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



100
300
250
250
250

500
250
300
250
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

gfd y/ hGdldlt ;+;f]wg l;kmfl/;
3/hUuf gfd;f/L l;kmfl/;
;DaGw ljR5]b ePsf] l;kmfl/z
3/ hUuf /f]Ssf km's'jf l;kmfl/;
k]G;g sf8{ jf ;f] ;DaGwL cGo l;kmfl/;
xsjfnf ;+/If0f l;kmfl/;
cljjflxt k|dfl0fs/0f l;kmfl/;
gSsn k|dfl0ft b:t'/ -dfnkf]t /l;b ;d]t _
Joj;fo btf{ k|df0f kqsf] gSsn k|lt
Joj;fo btf{ nut s§fsf] l;kmfl/;

250

22

व्यवसाय दर्ता शुल्क

१००

23

3/gS;f gfd;f/L

2500

24

3/ lgdf{0f ;DkGg l;kmfl/; -cf/=l;=l;=_

25
26
27
28
29
30

२000

3/ lgdf{0f ;DkGg l;kmfl/; -sRrL 3/_
gLlh If]qsf ?v s6fg l;kmfl/;
ldnfkq b:t'/
gfjfns kl/rokq l;kmfl/;
ljleGg blnt, hghflt tyf y/ k|dfl0ft
s/ lslno/ l;kmfl/; g]kfnL
kfl/jfl/s ljj/0f प्रमाणित

500

sG;'n/ k|df0fLt b:t'/

500

vfg]kfgL ;DjlGw l;kmfl/;
ljleGg ;+3 ;+:yfsf] ljlgod ;+zf]wg l;kmfl/;
;xsf/L ;+3;+:yfx? dh{ PsLs/0f / ljefhg ;DaGwL l;kmfl/;

250

31
३२
33
34
35

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



500
300
300
300
300
500
50
100
250

250
300
500
250
500
300

500
1000
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pBf]u l;kmfl/; btf{
lghL ljBfno ;+rfng tyf sIff yk l;kmfl/; cg'dlt
विवरण

33

l;kmfl/;

-s_ k'j{ k|f=lj=÷dG6]Zj/L

500=00

२५००

-v_ lg=df=lj÷cfwf/e"t

500=00

३५००

-u_ df=lj=तह

500=00

५०००

-3_ :gfts tx

500=00

-

1000

40

j}b]lzs k|of]hgsf nflu c+u|]hL efiffdf
ul/g] ;a} k|sf/sf l;kmfl/;
Rff/lsNnf k|dfl0ft
u|fdL0f If]qsf 3/af6f] l;kmfl/;
ahf/ If]qsf 3/af6f] l;kmfl/;
;+:yf btf{ l;kmfl/;
3/ 9nfg ubf{ jf6f] k|of]u ;DaGwL
l;kmfl/; ;'rgf hf/L ug'kg{]
ejg lgdf{0f cg'dtL k|ltlnkL

41

अन्तशुल्कइजाजतसिफारिस

500

42

Aofj;fo btf{ l;kmfl/z

500

(क)

300
300

34
35
36
37
38
39

43

cg'dlt

d'r'Nsf k|dfl0ft

(ख) तमसुक

k|dfl0ft रोहबर

दस्तुर

500
300
500
500
1000
1000

44

Goflos ;ldlt ;dIf k]z ug]{ ph'/L lga]
bg

250

४५

3/ lgdf{0f /f]Ssf ;DaGwL ph'/L

250

४६

o; ljj/0fdf gk/]sf afx]कsf l;kmfl/;
k|s[lt x]/L

500

gf]6M–gu/ If]q leqsf km/s Ifdtf ePsfx?sf] kl/ro–kq ;DaGwL, cfly{s cj:yf sdhf]/ eO{
lgMz'Ns pkrf/ ;DjlGw l;kmfl/; tyf k|fs[lts k|sf]k ;DaGwL l;kmfl/;x?df l;kmfl/; b:t'/ 5'6
lbO{g]5 ।

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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आलथिआलथि
क बर्ि
२०७९/०८०
से
वा सेरवकार्ि
ा काे
िालग
नी नगरपालिकाको
क
बर्ि २०७९/०८०
को
ा र क
कार्ि
का िालग
बेबेननीीबेनगरपालिकाको
नगरपालिकाकाे
अार्थिक
वर्षको२०७९/०८०
सेस्थानीर्
वस्थानीर्
ार
सं चितसं चित
कोर्बाट
केहि करकम
खिि खिि
गने रगनेहवलनर्ोजन
गने सम्बन्धमा
व्र्वस्था
गनि गनि
कोर्बाट
र हवलनर्ोजन
गने सम्बन्धमा
व्र्वस्था
े हि रकम
कार्यका
लागि
स्थानीय
स
चित
ं
काे
ष
बाट
के
ही
रकम
खर्च
गर्ने र
बनेकबने
ो लबलनर्ोजन
लबधेर्लबधे
क र्207९
को लबलनर्ोजन
क 207९
विनियाेजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे
िवनियाेजन एेन, २०७९

बेनी बेनगरपालिका,
नी नगरपालिका,
नगरनगर
कार्िप
ालिकाको
कार्ािकार्ाि
िर्, िर्,
कार्ि
पालिकाको
। ।
बेनी,बेम्र्ाग्दी
नी, म्र्ाग्दी
२०७९
२०७९
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नी नगरपालिकाको हवलनर्ोजन हवधेर्क 207९
बेनीबेनगरपािलकाे
िवनियाेजन एेन,२०७९
प्रस्तावनााः बेनी नगरपालिकाको आलथिक वर्ि 207९/0८० को सेवा र कार्ििरुको िालग सचित
कोर्बाट केिी रकम खिि गने अलधकार ददन र सो रकम हवलनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकािे
नेपािको सं हवधानको धारा 229 को उपधारा (2) बमोचजम बेनी नगरपालिकाको नगरसभा बाट
पाररत भइ र्ो ऐन िागु गररएको छ ।
१.सं चिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम बेनी नगरपालिकाको हवलनर्ोजन ऐन 207९ रिे को
छ ।
(२) र्ो ऐन तुरुन्तै प्रारम्भ िुनेछ ।
२. आलथिक वर्ि 207९/0८० को लनलमत्त सचित कोर्बाट रकम खिि गने अलधकाराः

(1) आलथिक

बर्ि 207९/0८० को लनलमत्त नगरकार्िपालिका, वडा सलमलत, लबर्र्गत शाखािे गने सेवा र
कार्ििरुका लनलमत्त अनुसूचि (१) मा उल्िे चखत िािु खिि र पूचूँ जगत खिि समेत गरी जम्मा रु
७३,२२,००,०००।०० (अिरुपी ७३ करोड २२ िाख रुपैं र्ा मात्र) मा नबढाई लनददिष्ट गररए
बमोचजम सचित कोर्बाट खिि गनि सहकनेछ ।
3. हवलनर्ोजनाः

(1) र्स ऐनद्वारा सचित कोर्बाट खिि गनि अलधकार ददइएको रकम आलथिक बर्ि

207९/0८० को लनलमत्त नगरकार्िपालिका, वडा सलमलत र हवर्र्गत शाखािे गने सेवा र
कार्ििरुका लनलमत्त हवलनर्ोजन गररने छ ।
(2)

र्स ऐन बमोचजम हवलनर्ोजन भएको रकमबाट कार्िक्रम तथा हक्रर्ाकिापगत बजेट

बाूँडफाूँड गनुप
ि ने भएमा नगर कार्िपालिकािाई अचततर्ारी िुनेछ । स्वीकृत कार्िक्रम लभत्रको
बजेटको िौमालसक हवभाजन, कार्िक्रमको हवस्तृत ढाूँिा र खिि हववरण प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतको
लसफाररशमा नगर प्रमुखिे स्वीकृत गनेछ ।
(३)उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा िे चखएको भए तापलन कार्िपालिका, वडा सलमलत, हवर्र्गत
शाखािे गने सेवा र कार्ििरुको लनलमत्त हवलनर्ोजन गरे को रकम मध्र्े कुनैमा वित िुने र कुनैमा
अपुग िुने दे चखन आएमा नगर कार्िपालिकािे वित िुने शीर्िकबाट अपुग िुने शीर्िकमा रकम सानि
सक्नेछ ।र्सरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने
गरी कुनै एक वा एक भन्दा बहढ शीर्िकबाट अको

एक वा एक भन्दा शीर्िकमा रकम सानि तथा

लनकासा र खिि जनाउन सहकने छ ।पूचूँ जगत खिि र हवत्तीर् व्र्वस्थातफि हवलनर्ोचजत रकम साूँवा
भ ुक्तानी खिि र व्र्ाज भूक्तानी खिि शीर्िकमा बािे क अन्र् िािु खिि शीर्िक तफि सानि र हवचत्तर्

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
व्र्वस्था अन्तगित साूँवा भूक्तानी खिि तफि हवलनर्ोचजत रकम व्र्ाज भूक्तानी खिि शीर्िकमा वािे क
अन्र्त्र सानि सहकने छै न ।तर िािु तथा पूचूँ जगत खिि र हवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्िोनि एक
स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सहकने छ ।
(3) उपदफा (2) मा जुनसुकै कुरा िेचखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा
स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकिरुमा रकम
सानि परे मा नगरसभाको स्वीकृत लिनु पनेछ ।
ु ी-०१
अनुसि
(दफा २ सं ग सम्बचन्धत)
नेपािको सं हवधानको धारा २२९ बमोचजम )२(
सं चित कोर्बाट हवलनर्ोजन िुने रकम

क्र.सं .

अनुदान

शीर्िकको नाम

सं तर्ा
१

२

िािु खिि

पूचूँ जगत खिि

हवचत्तर्

जम्मा

रकम रु

रकम रु

व्र्वस्था

रकम रु

िजारमा

िजारमा

४

५

६

७

१०२७००

७८००

०

११०५००

०

५६०००

०

५६०००

३५८७००

२०७०००

३

िजारमा

१

नगर कार्िपालिका

२

वडा सलमलत

३

लबर्र्गत शाखा

४

ऋणको सावा व्र्ाज भ ुक्तानी

०

०

०

०

५

िगानी शेर्र(÷ऋण)

०

०

०

०

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
7/18/22, 4:09 PM

SuTRA::अनुसूची १

बेनी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय,

कायालयको कोड : ८०४४४४०१३००
आय

अनुसूची १

ा ी

यको िबबरण

आ.व. : २०७९/८०

�. हजारमा

आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

शीषक

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

आय

५८,९७,८८

६९,५५,१८

६९,८६,६०

राज

११,८९,६१

१४,१५,३३

१५,८४,८०

२,५६,४४

२,९९,४०

२,८१,७०

११३१३ एकीकृत स�ती कर

५८,७६

८०,००

८०,००

११३२१ घरवहाल कर

४०,०७

३०,००

३५,००

११३२२ वहाल िवटौरी कर

३८,०४

३०,००

४०,००

०

१,००

१,००

५०

०

२५

आ��रक �ोत

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)
११६३१ कृिषतथा पशुज
ला े कर

व

ुको

ावसाियक कारोवारमा

११६३२ अखेटोपहारमा ला े कर
११६९१ अ

कर

२७,८२

१४१५१ सरकारी स� ीको वहालबाट �ा
१४२२१

ाियक द

आय

ूर

५,००

०

०

१२,००

०

२५

१४२२३ िश�ा �े को आ�ानी

०

१,००

१४२२४ परी�ा शु

०

२५

१४२२९ अ

०

२,५०

�शासिनक सेवा शु

१४२४२ न�ापास द

ुर

५,८९

६,५०

७,००

१४२४३ िसफा�रश द

ुर

२७,५५

४०,००

३०,००

०

२,५०

०

१,००

१४२४४

��गत घटना दता� द

१४२४५ नाता �मािणत द
१४२४९ अ

द

१४२५३

ुर

ुर

ुर

६,२६

ावसाय रिज��ेशन द

ुर

१४२५४ रे िडयो/ एफ.एम.स�ालन द
१४२६३ जल�ोत स��ी अ
१४२६५ अ
१४३११

द

ुर

ुर

�े को आय

ाियक द

, ज�रवाना र जफत

१४३१२ �शासिनक द
१४६११

, ज�रवाना र जफत
३६,१३

वसाय कर

बाँ डफाँ डबाट �ा

रकम

११३१५ घरज ा रिज�ेशन द

ुर

११३१५ घरज ा रिज�ेशन द

ुर

११४११ बाँ डफाँ ड भई �ा
११४२१ बाँ डफाँ ड भ◌� इ �ा

�ने मू

३५

०

१,००

०

१०

६,००

६,००

२,५०

०

९७

१४५२१ �दु षण िनय�ण शु
राज

१,००

१,००
३५,००

१४,९०

२०,००

२५,००

९,३३,१७

११,१५,९२

१३,०३,१०

०

८०,००

६५,८०
अिभबृ�� कर

१,५०
३२,००

७,०१,७०

�ने अ�:शु

७५,००

०

४,०४,४२

९,७९,८२

४,०४,४२

०

१,४४,३९

१,४९,०६

१,७८,८८

०

१,००

�ने िव ापन कर

३९

६५

१,००

वन रोय

३०

१,४७

१,५०

११४५६ बाँ डफाँ टबाट �ा

�ने सवारी साधन कर

११४७१ बाँ डफाँ डबाट �ा

�ने मनोर�न कर

११४७२ बाँ डफाँ डबाट �ा
१४१५३ बाँ डफाँ ड भई �ा

ी

gLlt,
sfo{qmd tyf ah]6
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SuTRA::अनुसूची १

बेनी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय,

अनुसूची १

ा ी

कोड : ८०४४४४०१३००
æs[lif, ko{6g / k"कायालयको
jf{wf/M :jR5
;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
आय

यको िबबरण

आ.व. : २०७९/८०

�. हजारमा

आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

शीषक
१४१५७ बाँ डफाँ ड भई �ा
�ने आय

दह र बह रको िवि�बाट �ा

१४१५८ बाँ डफाँ ड भई �ा

पव�तारोहण वापतको रोय

अ

ी

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

२०,२६

८०,००

६०,००

३०

८८

९०

आय

१४५२९ अ

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

राज

१५१११ बे�जू

४३,९०

०

१,५०

०

४२,४०

०

४७,०८,२७

५५,३९,८५

५४,०१,८०

संघीय सरकार

४५,३१,९८

५२,८९,०९

५१,४२,००

१३३११ समािनकरण अनुदान

१२,०४,००

१२,८०,००

१३,६३,००

१३३१२ शसत� अनुदान चालु

३०,८४,५६

३२,१५,०१

३०,४३,००

४,१८,०८

२,५९,००

२,६१,००

४,०७,००

१,१५,००

७०,००

अ�र सरकारी िव ीय ह

ा�रण

१३३१३ शसत� अनुदान पुँजीगत
१३३१४ िवषेश अनुदान चालु

१,०८,४७

१३३१५ िवषेश अनुदान पुँजीगत
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु

१,१२,००

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत
१३३१८ अ

अनुदान चालु

२२,९३

�दे श सरकार

१,७६,२८

२,५०,७६

२,५९,८०

१३३११ समािनकरण अनुदान

१,१९,९५

१,५०,७६

१,५९,८०

५०,००

५०,००

५०,००

५०,००

५५,९७,२४

७६,४६,१४

७३,२२,००

चालु

३८,२०,९९

४८,५४,३५

४८,३७,२५

२११११ पा�र�िमक कम�चारी

२२,७५,१८

२६,४३,४०

२६,५०,९८

४,१०

८,३०

८,८०

०

४,००

४,००

१४,४१

१९,१७

१९,७३

१३३१२ शसत� अनुदान चालु

३१,३३

१३३१५ िवषेश अनुदान पुँजीगत
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु

२५,००

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत
बैदेिशक
जनसहभािगता
िव ीय

व था (�ा� )

य

२११२१ पोशाक
२११२३ औषधीउपचार खच�
२११३१ थानीय भ ा
२११३२ महं गी भ ा

९,२८

१२,००

१२,००

२११३४ कम�चारीको बैठक भ ा

६,३६

६,००

७,००

२११३९ अ

भ ा

२,७६

८,००

८,००

२११४१ पदािधकारी बैठक भ ा

४,८८

१२,००

१५,००

१,४६,२१

१,५०,००

१,५०,००

०

२,००

०

२११४२ पदािधकारीअ

सुिबधा

२१२११ कम�चारीको सामािजक सुर�ा कोष खच�

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/awpb/report/anusuchi1/view
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SuTRA::अनुसूची १

बेनी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय,

कायालयको कोड : ८०४४४४०१३००

अनुसूची १

ा ी

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
आय

यको िबबरण

आ.व. : २०७९/८०

�. हजारमा

शीषक

आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

२१२१२ कम�चारीको योगदानमा आधा�रत िनवृतभरण तथा
उपदान कोष खच�

०

२१२१३ कम�चारीको योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच�
२१२१४ कम�चारी क
२१२१९ अ

ाण कोष

सामािजक सुर�ा खच�

२२१११ पानी तथा िबजुली

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

५,००

९,००

०

१,००

२,००

१३,००

२०,००

३०,००

३२,००

०

२,००

५,७२

८,००

९,००

२२११२ संचार महसुल

२,९०

७,१८

७,०७

२२२१२ इ�न (काया� लय �योजन)

९,४९

२२,००

२५,००

२२२१३ सवारी साधन मम�त खच�

५,४५

१२,००

१२,००

२२२१४ िबमा तथा नवीकरण खच�

२,५०

३,८०

४,५०

२२२२१ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा स�ालन खच�

६,५९

१०,९६

१०,९६

२२२३१ िनिम�त साव�जिनक स�ि को मम�त स�ार खच�

८,७२

११,००

६,००

२५

२,००

२,००

२९,२३

४२,२०

४१,८०

२२२९१ अ

स�ि ह�को संचालन तथा स�ार खच�

२२३११ मसल� तथा काया� लय सामा�ी
२२३१२ पशुपं�ीह�को आहार

१,२०

६०

०

२२३१३ पु

६,५९

४५,०२

५६,९४

क तथा साम�ी खच�

२२३१४ इ�न - अ

�योजन

२२३१५ प पि का, छपाई तथा सूचना �काशन खच�
२२४११ सेवा र परामश� खच�

९३

३,००

२,००

११,७६

१७,६०

१९,५०

१,००

२,००

३,००

४४

१५,००

५,००

२२४१३ करार सेवा शु

९७,९८

१,६७,१६

१,७५,४०

२२४१४ सरसफाईसेवा शु

१५,६८

२५,००

२५,००

०

१,११,७९

२४,३०

३,२२

५,००

११,००

२५,७८

२,७०

१५,२०

५,४३,४४

९,७४,५३

९,२३,३८

६,८९

८,००

१२,५०

१०,८८

१४,८३

१७,८५

३८,९९

४०,००

४०,००

०

५,००

०

४४,१६

४५,०४

४०,५७

३,९४

६,००

८,००

०

५,००

०

३,९४,३७

१,७७,२८

२,९९,६२

११,४१

०

७,५०

०

५,००

३,००

५,७८

२०,००

१०,००

०

०

३५,५०

२२४१२ सूचना �णाली तथा स

२२४१९ अ

वेयर संचालन खच�

सेवा शु

२२५११ कम�चारी तािलम खच�
२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी
खच�
२२५२२ काय��म खच�
२२५२९ िविवध काय��म खच�
२२६११ अनुगमन, मू

ां कन खच�

२२६१२ �मण खच�
२२६१९ अ

�मण खच�

२२७११ िविवध खच�
२२७२१ सभा स�ालन खच�
२५२२१ िव ीय

वसायह�लाई चालु सहायता

२५३११ शैि�क सं थाह�लाई सहायता
२५३१२

ा थ सं थाह�लाई सहायता

२५३१४ धािम�क तथा सां ृ ितक सं था सहायता
२५३१५ अ

स था सहायता

२७१११ सामािजक सुर�ा
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/awpb/report/anusuchi1/view
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SuTRA::अनुसूची १

बेनी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय,

कायालयको कोड : ८०४४४४०१३००

अनुसूची १

ा ी

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
आय

यको िबबरण

आ.व. : २०७९/८०

�. हजारमा

शीषक

आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

२७२११ छा वृि
२७२१२ उ�ार, राहत तथा पुन था� पना खच�
२७२१३ औषधीख�रद खच�
२७२१९ अ

सामािजक सहायता

२८१४२ घरभाडा
२८१४३ सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

०

०

३,२९

१,२५,७०

६,००
०

०

०

३०,१५

०

६,५०

०

११,७८

१२,००

१५,००
४,००

०

०

२,३०

४,००

०

०

५८

१०,००

१७,७६,२५

२७,९१,७९

२४,८४,७५

२,३०,२३

४,६४,१०

३,१६,५०

३१११३ िनिम�त भवनको संरचना क सुधार खच�

२३,७४

६,००

२६,००

३११२२ मेिशनरी तथा औजार

२९,४६

४९,२०

२७,००

३११२३ फिन�चर तथा िफ�स�

१३,२०

३५,५०

१५,००

०

२,००

१४,००

२५,४१

४६,००

३३,५०
७,४३,००

२८१४९ अ

भाडा

२८९११ भैपरी आउने चालु खच�
पूंजीगत
३१११२ गैर आवासीय भवन िनमा� ण/ख�रद

३११३४ क

ुटर स

वेयर िनमा� ण तथा खरीद खच�

३११३५ पूँजीगत परामश� खच�
३११५१ सडक तथा पूल िनमा� ण

६,९९,९९

७,३३,५५

३११५४ तटब� तथा बाँ धिनमा� ण

१२,५०

१३,००

०

३११५५ िसंचाई संरचना िनमा� ण

५३,०३

१३,००

४२,५०
५,११,७५

३११५६ खानेपानी संरचना िनमा� ण

१,७३,९२

३,९०,५०

३११५७ वन तथा वातावरण संर�ण

५,००

४,००

०

३११५८ सरसफाई संरचना िनमा� ण

५,९५

७,००

२,००

३११५९ अ

साव�जिनक िनमा� ण

बजेट बचत (+)/ ून
गत वष�को नगद मौ

ात

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/awpb/report/anusuchi1/view
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५,०३,७७

१०,२७,९३

७,५३,५०

३,००,६३

(६,९०,९६)

(३,३५,४०)

६,९०,९६

३,३५,४०
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SuTRA::अनुसूची २

बेनी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय,

कायालयको कोड : ८०४४४४०१३००

राज

तथा अनुदान ा

अनुसूची २

ा ी

को अनुमान

आ.व. : २०७९/८०

�. हजारमा

आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

शीषक

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

आय

५९,३२,६३

७६,४६,१४

७३,२२,००

राज

११,८९,६१

२१,०६,२९

१९,२०,२०

२,५६,४४

९,९०,३६

६,१७,१०

११३१३ एकीकृत स�ती कर

५८,७६

८०,००

८०,००

११३२१ घरवहाल कर

४०,०७

३०,००

३५,००

११३२२ वहाल िवटौरी कर

३८,०४

३०,००

४०,००

०

१,००

१,००

५०

०

२५

आ��रक �ोत

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)
११६३१ कृिषतथा पशुज
ला े कर

व

ुको

ावसाियक कारोवारमा

११६३२ अखेटोपहारमा ला े कर
११६९१ अ

कर

२७,८२

१४१५१ सरकारी स� ीको वहालबाट ा
१४२२१

ाियक द

आय

ूर

१४२२३ िश�ा �े को आ�ानी

५,००

०

०

१२,००

०

२५

०

१,००

१४२२४ परी�ा शु

०

२५

१४२२९ अ

०

२,५०

शासिनक सेवा शु

१४२४२ न�ापास द

ुर

५,८९

६,५०

७,००

१४२४३ िसफा�रश द

ुर

२७,५५

४०,००

३०,००

०

२,५०

०

१,००

१४२४४

��गत घटना दता� द

१४२४५ नाता मािणत द
१४२४९ अ

द

१४२५३

ुर

ुर

ुर

६,२६

ावसाय रिज � ेशन द

ुर

१४२५४ रे िडयो/ एफ.एम.स�ालन द
१४२६३ जल�ोत स� ी अ
१४२६५ अ
१४३११

द

ुर

ुर

�े को आय

ाियक द

, ज�रवाना र जफत

१४३१२ शासिनक द

, ज�रवाना र जफत
३६,१३

१४६११

१४,९०

वसाय कर

बाँ डफाँ डबाट ा

रकम
ुर

११३१५ घरज ा रिज ेशन द

ुर

११४११ बाँ डफाँ ड भई ा
११४२१ बाँ डफाँ ड भ◌� इ ा

�ने मू

अिभबृ�� कर

�ने सवारी साधन कर

११४७१ बाँ डफाँ डबाट ा

�ने मनोर�न कर

११४७२ बाँ डफाँ डबाट ा

�ने िव ापन कर

१०
६,००

२,५०

०

१,५०

१,००

३२,००

३५,००
२५,००
३,३५,४०

९,३३,१७

११,१५,९२

१३,०३,१०

६५,८०

०

८०,००

७,०१,७०

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/awpb/report/anusuchi2/view
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०
६,००

२०,००

�ने अ�:शु

११४५६ बाँ डफाँ टबाट ा

१,००

६,९०,९६

३२१२१ नगद
११३१५ घरज ा रिज ेशन द

३५

०

९७

१४५२१ दु षण िनय�ण शु

राज

१,००

७५,००

०

४,०४,४२

९,७९,८२

४,०४,४२

०

१,४४,३९

१,४९,०६

१,७८,८८

०

१,००

३९

६५

१,००
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SuTRA::अनुसूची २

बेनी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय,

कायालयको कोड : ८०४४४४०१३००

राज

तथा अनुदान ा

अनुसूची २

ा ी

को अनुमान

आ.व. : २०७९/८०

�. हजारमा

आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

शीषक
१४१५३ बाँ डफाँ ड भई ा

वन रोय

१४१५७ बाँ डफाँ ड भई ा
�ने आय

दह र बह रको िवि�बाट ा

१४१५८ बाँ डफाँ ड भई ा

पव�तारोहण वापतको रोय

अ

ी

ी

१,४७

१,५०

२०,२६

८०,००

६०,००

८८

९०

४३,९०

०

३०

राज

१५१११ बे�जू
अ�र सरकारी िव ीय ह

ा�रण

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

३०

आय

१४५२९ अ

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

१,५०

०

४२,४०

०

४७,०८,२७

५५,३९,८५

५४,०१,८०

संघीय सरकार

४५,३१,९८

५२,८९,०९

५१,४२,००

१३३११ समािनकरण अनुदान

१२,०४,००

१२,८०,००

१३,६३,००

१३३१२ शसत� अनुदान चालु

३०,८४,५६

३२,१५,०१

३०,४३,००

४,१८,०८

२,५९,००

२,६१,००

४,०७,००

१,१५,००

७०,००

१,७६,२८

२,५०,७६

२,५९,८०

१,१९,९५

१,५०,७६

१,५९,८०

५०,००

५०,००

५०,००

५०,००

१३३१३ शसत� अनुदान पुँजीगत
१३३१४ िवषेश अनुदान चालु

१,०८,४७

१३३१५ िवषेश अनुदान पुँजीगत
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु

१,१२,००

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत
१३३१८ अ

अनुदान चालु

२२,९३

दे श सरकार
१३३११ समािनकरण अनुदान
१३३१२ शसत� अनुदान चालु

३१,३३

१३३१५ िवषेश अनुदान पुँजीगत
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु

२५,००

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत
बैदेिशक
जनसहभािगता

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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SuTRA::अनुसूची ३

बेनी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय,

कायालयको कोड : ८०४४४४०१३००

अनुसूची ३

ा ी

य अनुमान
आ.व. : २०७९/८०

शीषक
य

आ.व. २०७७/७८
को यथाथ

आ.व. २०७८/७९
आ.व.
को संशोिधत
२०७९/८० को
आ
अनुमान
अनुमान

रक �ोत

अ

�ोत

र सरकारी िव ीय ह

नेपाल सरकार

दे श
सरकार

५५,९७,२४,६४४.३६ ७६,४६,१४,४२२.३१ ७३,२२,००,००० १९,२०,२०,००० ५१,४२,००,००० २,५९,८०,०००

ा

रण

थानीय ऋण जनसहभािगता बैदेिशक
तह
०

०

०

०

चालु

३८,२०,९९,३३८.७० ४८,५४,३५,०८२.३१ ४८,३७,२५,००० १७,०४,२५,००० ३०,४८,००,०००

८५,००,०००

०

०

०

०

२००००
खच

३८,२०,९९,३३८.७० ४८,५४,३५,०८२.३१ ४८,३७,२५,००० १७,०४,२५,००० ३०,४८,००,०००

८५,००,०००

०

०

०

०

पूंजीगत १७,७६,२५,३०५.६६

२७,९१,७९,३४० २४,८४,७५,०००

२,१५,९५,००० २०,९४,००,००० १,७४,८०,०००

०

०

०

०

३००००
स
ी
१७,७६,२५,३०५.६६
तथा
दािय

२७,९१,७९,३४० २४,८४,७५,०००

२,१५,९५,००० २०,९४,००,००० १,७४,८०,०००

०

०

०

०
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बजेट खर्च शिर्षक

कार्यालय सं चालन तथा
प्रशासनीक खर्च

चालु खर्च

पारिश्रमिक कर्मचारी

पोशाक

औषधी उपचार खर्च

स्थानीय भत्ता

मंहगी भत्ता (कर्मचारी)

बैठक भत्ता (कर्मचारी)

कर्मचारी प्रोत्साहन तथा
पुरस्कार

अन्य भत्ता

बैठक भत्ता पदाधिकारी

पदाधिकारी अन्य सुविधा

कर्मचारीको योग्दानमा
आधारित निवृत्तिभरण तथा
उपदान कोष खर्च

कर्मचारीको योग्दानमा
आधारित विमा कोष खर्च

कर्मचारी कल्याण कोष

अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च

सि.नं

1

1.1

1.1.1

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

105,200,000

113,000,000


21219 200000.00

21214 3000000.00

21213 200000.00

21212 900000.00

21142 15000000.00

21141 1500000.00

21139 800000.00

21135

21134 700000.00

21132 1200000.00

21131 1850000.00

21123 400000.00

21121 850000.00

3,000,000

9,735,000

1,500,000

1,850,000

-

31,185,000

33,985,000

आ.व २०७९/८० बजेटको स्रोत
को बजेट अनुमान
आन्तारिक स्रोत

21111 27500000.00

खर्च
शिर्षक
सं केत

200,000

200,000

900,000

800000.00

700000.00

1200000.00

400,000

850,000

27,500,000

60,465,000

65,465,000

राजस्व बाँडफाँडसं घीय सरकार

-

-

7,350,000

7,350,000

राजस्व
बाँडफाँड-प्रदे श
सरकार

कार्यालय सं चालन तथा प्रशासनीक खर्च

5,265,000

-

-

6,200,000

6,200,000

राजस्व
बाँडफाँडस्थानीय
सरकार

200,000

3,000,000

200,000

900,000

15,000,000

1,500,000

800,000

700,000

1,200,000

1,850,000

400,000

850,000

27,500,000

105,200,000

113,000,000

जम्मा

50000.00

750000.00

50000.00

225000.00

3750000.00

375000.00

200000.00

0.00

175000.00

300000.00

462500.00

100000.00

212500.00

6875000.00

26300000.00

28250000.00

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
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पुस्तक तथा सामग्री खर्च

इन्धन अन्य प्रयोजन

पत्रपत्रिका छपाइ तथा
सुचना प्रकाशन खर्च

सेवा र परामर्श खर्च

सुचना प्रणाली तथा
सफ्टवेयर सं चालन खर्च

करार सेवा शुल्क

सरसफाइ सेवा शुल्क

कर्मचारी तालिम खर्च

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको 22231 600000.00
मर्मत सम्भार खर्च

1.1.21

1.1.24

मेशीनरी तथा औजार मर्मत
सम्भार तथा सं चालन खर्च

1.1.20

मसलन्द तथा कार्यालय
सामग्री

बिमा तथा नविकरण खर्च

1.1.19

1.1.23

सवारी साधन मर्मत खर्च

1.1.18

अन्य सम्पत्तिहरुको सं चालन
तथा सम्भार खर्च

इन्धन कार्यालय प्रयोजन

1.1.17

1.1.22

सं चार महशुल

1.1.16


22511 800000.00

22414 2500000.00

22413 16000000.00

800,000

2,500,000

6,000,000

500,000

राजस्व
बाँडफाँड-प्रदे श
सरकार

22412 500000.00

1,200,000

200,000

4,000,000

200,000

600,000

1,000,000

450,000

1,200,000

2,500,000

700,000

900,000

राजस्व बाँडफाँडसं घीय सरकार

300,000

10,000,000

आन्तारिक स्रोत

बजेटको स्रोत

22411 300000.00

22315 1200000.00

22314 200000.00

22313 200000.00

22311 4000000.00

22291 200000.00

22221 1000000.00

22214 450000.00

22213 1200000.00

22212 2500000.00

22112 700000.00

22111 900000.00

पानी तथा बिजुली महशुल

आ.व २०७९/८०
को बजेट अनुमान

1.1.15

खर्च
शिर्षक
सं केत

बजेट खर्च शिर्षक

सि.नं

200000.00

राजस्व
बाँडफाँडस्थानीय
सरकार

800,000

2,500,000

16,000,000

500,000

300,000

1,200,000

200,000

200,000

4,000,000

200,000

600,000

1,000,000

450,000

1,200,000

2,500,000

700,000

900,000

जम्मा

200000.00

625000.00

4000000.00

125000.00

75000.00

300000.00

50000.00

50000.00

1000000.00

50000.00

150000.00

250000.00

112500.00

300000.00

625000.00

175000.00

225000.00

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
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22711 100000.00
22711 100000.00

अनुगमन तथा मूल्यांकन
खर्च

भ्रमण खर्च

विविध खर्च

सभा सं चालन खर्च

घर भाडा

सवारी साधन तथा मेशीनरी
औजार भाडा

भैपरी आउने चालु खर्च

अन्य सहायता

दै वि प्रकोप उद्धार विशेष
कोष

महिला बालवालिका जेष्ठ
तथा अपाङ्गता विशेष कोष

मर्मत सम्भार विशेष कोष

गरिवी निवारण विशेष कोष

कृषि बन बातावरण विशेष
कोष

स्वास्थ्य सामुदायिक विशेष
कोष

मजदुर सहायता कोष

पुजँ िगत खर्च

1.1.33

1.1.34

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

1.1.35

1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

1.1.40



1.1.41

1.1.42

1.1.43

1.1.44

1.1.45

1.1.46

1.1.47

1.2

7800000.00

22711 500000.00

22711 150000.00

22711 100000.00

22711 100000.00

22711 2500000.00

25315 1000000.00

28911 1000000.00

28149 400000.00

28142 1500000.00

22721 800000.00

22711 4000000.00

22612 4000000.00

22611 800000.00

22529 800000.00

विविध कार्यक्रम खर्च

आ.व २०७९/८०
को बजेट अनुमान

1.1.32

खर्च
शिर्षक
सं केत

बजेट खर्च शिर्षक

सि.नं

500,000

265,000

400,000

1,500,000

4,000,000

4,000,000

800,000

राजस्व बाँडफाँडसं घीय सरकार

150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

राजस्व
बाँडफाँड-प्रदे श
सरकार

2800000.00 5000000.00 0.00

2,500,000

1,000,000

800,000

800,000

आन्तारिक स्रोत

बजेटको स्रोत

0.00

735,000

राजस्व
बाँडफाँडस्थानीय
सरकार

7800000.00

500,000

150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2,500,000

1,000,000

1,000,000

400,000

1,500,000

800,000

4,000,000

4,000,000

800,000

800,000

जम्मा

1950000.00

125000.00

37500.00

25000.00

25000.00

25000.00

25000.00

625000.00

250000.00

250000.00

100000.00

375000.00

200000.00

1000000.00

1000000.00

200000.00

200000.00
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मेशीनरी औजार खरिद

पूजिँगत अनुसन्धान तथा
परामर्श

आक्समिक सडक मर्मत तथा 31159 2800000.00
बाटो सरसफाईका लागि
मेसेनरी भाडा

1.2.2

1.2.3

1.2.4

31135 2000000.00

31122 1500000.00

31123 1500000.00

फर्निचर तथा फिक्चर्स

आ.व २०७९/८०
को बजेट अनुमान

1.2.1

खर्च
शिर्षक
सं केत

बजेट खर्च शिर्षक

सि.नं

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
2800000.00

-

-

-

आन्तारिक स्रोत

-

2,000,000

1,500,000

1,500,000

राजस्व बाँडफाँडसं घीय सरकार

-

-

-

-

राजस्व
बाँडफाँड-प्रदे श
सरकार

बजेटको स्रोत

-

-

राजस्व
बाँडफाँडस्थानीय
सरकार

2,800,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

जम्मा

700000.00

500000.00

375000.00

375000.00

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

बेनबेी ननगरपालिकाको
आलथि
कक
बर्िबर्ि
२०७९/०८०
कोको
सेवसेा वरा कार्ि
काकिालग
स्थानीर्
ी नगरपालिकाको
आलथि
२०७९/०८०
र कार्ि
ा िालग
स्थानीर्

विषयगत समितिबाट छनोट एवं
बनेबने
कोकलबलनर्ोजन
लबधेलबधे
र्कर्क
207९
ो लबलनर्ोजन
207९
प्राथमिकीकरण
भएका
याेजना तथा
कार्यक्रमहरुकाे विवरण

सं चित
कोर्बाट
केहि
रकम
खििखिि
गनेगने
र हवलनर्ोजन
गनेगने
सम्बन्धमा
व्र्वस्था
गनिगनि
सं चित
कोर्बाट
केहि
रकम
र हवलनर्ोजन
सम्बन्धमा
व्र्वस्था

बेनबेी ननगरपालिका,
ी नगरपालिका,
नगर
कार्ि
पालिकाको
कार्ाि
िर्,
नगर
कार्ि
पालिकाको
कार्ाि
िर्,
।।
बेनबेी,नम्र्ाग्दी
ी, म्र्ाग्दी
२०७९
२०७९

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

आर्थिक विकास समितितर्फ बाट छनौट एवं प्राथमिकीकरण गरिएका
योजनाहरुको विवरण
सि.नं

विवरण

1

कृषि तर्फ

1.1

आइपिएम कृषक पाठशाला सञ्चालन वडा नं १, ४ र ६

450

1.2

बाली शिविर वडा नं २, ९ र १०

90

1.3

आकष्मिक बाली सं रक्षण सेवा

200

1.4

उत्पादनमा युवा प्रोत्साहन

2250

1.5

किवि ओखर सुन्तला अलै ची जातका फलफूल बगैंचा क्षेत्र विस्तार तथा
सुदृढीकरण कार्यक्रम वडा ३, ४, ५ ९ र १०

400

1.6

एक वडा एक उत्पादन तालिम

600

1.7

उन्नत जातको तरकारी र आलुको बिउबिजन वितरण

400

1.8

बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन सहयोग वडा नं ९ र १०

200

1.9

मौरी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथा अनुदानमा घार गोला वितरण
कार्यक्रम

300

1.10

कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन बैठक सञ्चालन

100

1.11

धान दिवस

50

1.12

कृषि बिमा प्रिमियम १० प्रतिशत अनुदान

200

1.13

च्याउ खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम

200

1.14

माटो परीक्षण

150

1.15

विषादी खरिद

400

1.16

आलु खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम वडा नं ३, ४ ९ र १०

250

2

पशु विकास

2.1

पशु आहारा विकास कार्यक्रम

2.1.1

वहुवषीय घांसको सेट्स सुपर नेपियर मुलाटो सुम्वा सेटारीया खरीद ढु वानी
सहित

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

बजेट
रु हजारमा



कैफियत

50

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

2.1.2

वर्षे घासं को विउ सुडान र टियोसेन्टि खरिद वितरण ढु वानी सहित

120

2.1.3

हिउदे घासं जै भेच विउ खरिद र वितरण ढु वानी सहित

180

2.2

जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम

2.2.1

रोग निदान, परजिवी नियन्त्रण पशु पंक्षी खोप उपचार सेवा आदीमा
औषधि तथा खोप खरीद

440

2.2.2

साझेदारीमा यान्त्रिकरण वितरण कार्यक्रम(मागमा आधारित)

300

2.2.3

नमुना खोर निर्माण सहित बाख्रा पालन कार्यक्रम ( एउटै टोल )

800

2.2.4

भैसी विकास कार्यक्रम समुह सहकारी दै नीक 500 लीटर दुध उत्पादन
गरे का समुह सहकारीहरु एकवटा गोटा

500

2.2.5

पशुपंक्षी तथा मत्स्य विमा प्रिमियममा 10 प्रतिशत अनुदान

450

2.4

मत्स्य विकास कार्यक्रम

2.4.1

माछाका भ ुरा खरीद ढु वानी तथा वितरण कार्यक्रम

2.5

सचेतना अभिवृदी कार्यक्रम

2.5.1

रे विज दिवसको अवसरमा रविज खोप सञ्चालन

50

2.5.2

छाडा पशु बस्तु गाई ट्यागीङ तथा वन्ध्याकरण कार्यक्रम

100

2.5.3

पशु स्वास्थ्य तथा वाझोपन निवारण शिविर

150

2.5.4

पशुपंक्षी पालन सम्बन्धी तालीम मागमा आधारीत

300

2.5.5

सन्देशमूलक फेलेक्स प्रिन्ट कृषक हरुलाइ सुचना पुर्याउन सञ्चार खर्च
समेत

10

2.6

पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन

110

2.7

पशु सेवामा प्रयोग हुने मेशीनरी औजार तथा ल्याबोरे टोरी सामान खरिद

100

3

एक वडा एक प्राविधिक तलव भत्ता

400

4

पर्यटन तर्फ

4.1

सालघारी निरीस्वारा भ ुमेथान पदमार्ग बेनपा १

600

4.2

१८२५ साले सिँचाई कुलो मर्मत बेनपा १

150

4.3

फापरखेत भगवति मन्दिर मर्मत बेनपा २

400

4.4

बाघखोर स्वर्गाश्रम पर्यटन पुर्वाधार विकास बेनपा ३

900

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

100

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

4.5

दे वेन्दधारा भवन निर्माण बेनपा ४

350

4.6

धुपिवोट दे खि जिम्वाल चौतारी पदमार्ग बेनपा. ४

350

4.7

कल्याण पाटारुख पदमार्ग बेनपा ४

150

4.8

बगुवाखोला पार्क स्तर उन्नती बेनपा ५

200

4.9

पुलाडाडा कोट मन्दिर बेनपा ५

200

4.10

जगन्नाथ ग्राउन्ड निर्माण बेनपा ५

250

4.11

राधाकृष्ण मन्दिर सं रक्षण वडा नं ६

200

4.12

सार्बजनिक ब्यायामशाला/चौतारी पोखरी निर्माण बेनपा ७

750

4.13

तरकारी बजार स्थापना वडा नं ८

700

4.14

काउलेगौडा नेप्टेचौर पदमार्ग बेनपा ९

400

4.15

दुवाखर्क राधाकृष्ण मन्दिर मर्मत बेनपा १०

100

5

सिचाँई तर्फ

5.1

डम्मरा ट्याङ्की निर्माण सिँचाई तथा खानेपानी बनेपा ६

500

5.2

पाखाथर अमराई सिँचाई कुलो बेनपा ६

400

5.3

मुल्पानी लामगरा सिचाँई बेनपा ९

300

5.4

निलदह र्याले सिचाँई बेनपा ९

200

5.5

मुवाना सिचाँई बेनपा १

300

5.6

बिमिरावोट फापरखेत सिचाँई कुलो मर्मत बेनपा २

500

5.7

बगालेखोलादे खि चनौटे खोला सिँचाई बेनपा १०

350

5.8

सिल्ढुङ्गा गहते सिँचाई बेनपा १०

350

6

उद्योग (मेड्पा कार्यक्रम)

500

7

सहकारी तर्फ

500

कुल जम्मा

20000

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सामाजिक विकास समितितर्फ बाट छनौट एवं प्राथमिकीकरण गरिएका
योजनाहरुको विवरण
खानेपानीतर्फ
सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

परम वैदिक सनातन धार्मिक आश्रम व्यवस्थापन बेनपा १

200

2

खाम्दुला खानेपानी बेनपा २

300

3

हल्लेगौडा खानेपानी बेनपा ३

300

4

भदौरे खानेपानी बेनपा ३

300

5

बालमन्दिर खानेपानी बेनपा ४

200

6

चिप्लेटी खानेपानी बेनपा ५

500

7

सिमधारा मूल सं रक्षण बेनपा ५

400

8

डम्मरा खानेपानी बेनपा ६

300

9

पात्लेखेत (दमनसिं दह) खानेपानी बेनपा १०

200

10

खसपधेरा खानेपानी तथा पोखरी निर्माण बेनपा ९

300

खानेपानीतर्फ को जम्मा

3000

कैफियत

स्वास्थ्यतर्फ
सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

स्वास्थ्य बिमा

400

2

स्वास्थ्य सं स्थामा स्वास्थ्यकर्मी/का.स. ब्यवस्थापन/तलव

750

3

बिद्यालय पोषण तथा स्वास्थ्य सेवा(IFA कार्यक्रम)

250

4

१000 दिनका आमालाई पोसिलो खाना वितरण

100

5

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद

1000

6

स्वास्थ्यकर्मीको लागी DHIS-2 तालिम/वार्षिक समीक्षा

300

7

मासिक प्रतिबेदन तथा समिक्षा कार्यक्रम

400

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

8

स्वास्थ्यको लक्षित जनसं ख्या निर्धारण

70

9

एकिकृत सुपरिवेक्षण, विपन्न नागरिक सिफारिस बैठक

200

10

निजि स्वास्थ्य सं स्थालाई अभिमुखिकरण/अनुगमन

50

11

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका मासिक बैठक खाजा

200

12

HIV सं क्रमितलाई उपचार यातायात खर्च

100

13

नसर्ने रोग, VIA जाच सेवा औषधी उपकरण सहित

600

14

घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी सेवा (जेष्ठ नागरिक सेवा)

1080

15

शिक्षकलाई प्रथामिक उपचार सम्बन्धी तालिम

100

16

अपाङ्गता रोकथाम तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम

100

17

मानसिक स्वास्थ्य, सर्ने नसर्न रोग र दिवसिय कार्यक्रम र उत्कृ ष्ट
स्वास्थ्य सं स्था सम्मान

100

18

किसोर किसोरी मैत्री स्वास्थ्य सं स्था स्थापना

200

स्वास्थ्यतर्फ को जम्मा

6000

कैफियत

शिक्षा तर्फ
सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

मेयरसँग सामाजिक कार्यक्रम

2000

2

ु ी क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण
म्याग्दी बहुमख

500

3

बालविकास केन्द्र सं चालन तथा सहजकर्ता व्यबस्थापन अनुदान

1560

4

विद्यालयहरुमा कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा इन्टरनेट जडान अनुदान

500

5

बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुका निम्ति मन्टेश्वरी तालिम सं चालन

200

6

बालविकास केन्द्र सुदृढिकरण

300

7

पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण तथा आइसीटी तालिम

300

8

विद्यालयमा प्र.अ. तथा शिक्षकहरुका लागि विशेषज्ञहरु द्वारा प्राविधिक
सहायता कार्यक्रम

300

9

नगर शिक्षा समिति, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा, वडा शिक्षा
समिति द्वारा सघन रुपमा विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण

200

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

10

स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा छपाई

1300

11

कक्षा ५ र ८ को नगरस्तरीय परिक्षा सं चालन

500

12

दरबन्दी मिलान तथा बिद्यालय समायोजन

140

13

प्र.अ. बैठक

100

14

प्र.अ. यातायात खर्च माध्यमिक तहमा वार्षिक ८ हजार ,र आधारभूत
बार्षिक ४ हजार

300

15

विद्यार्थी हरुको निम्ति प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम अतिरिक्त क्रियाकलाप
सं चालन एवं शैक्षिक महोत्सब सं चालन

200

16

हामी सक्छौं हामी गर्छौं (We can We do) अन्तर्गत १ वडा १ नमुना
विद्यालय कार्यक्रम

1000

17

अति बिपन्न जेहेन्दार दलित बालबालिकाहरुका निम्ति छात्रवृत्ति

300

18

शिक्षाशास्त्र अन्तर्गत गणित र विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गर्ने
विद्यार्थी छात्रवृत्ति

200

19

उत्कृ ष्ट विद्यार्थी तथा विद्यालय सम्मान

100

20

हरित विद्यालय कार्यक्रम सं चालन

200

21

बिषयगत शिक्षक समुह गठन गरि क्षमता विकास तालिम सं चालन

200

22

ऐन नियामावली एवं कार्यविधि निर्माण

100

23

प्रधानाध्यापक हरुका लागि नमुना विद्यालय अवलोकन भ्रमण

300

24

विद्यार्थीहरुको सहभागितामा उत्पादनमुलक काम गर्नको आवश्यक
सामग्री खरिद गर्न विद्यालयलाई अनुदान

100

25

विद्यालयहरुमा योग शिक्षा र

26

बिभिन्न दिवस मनाउने कार्यक्रम

100

27

शैक्षिक प्रोफाइल निर्माण तथा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण

100

28

राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड प्रतियोगिता सं चालन

1350

शिक्षातर्फ को कुल जम्मा

12550

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

तथा विद्यालयहरुमा बगैंचा निर्माण

motivational



कार्यक्रम सं चालन

कैफियत

100

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम
सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

आमा समूहसँग उपमेयर कार्यक्रम

2000

2

80 वर्षमाथीका ज्येष्ठनागरिक सम्मान कार्यक्रम

200

3

ँ ी
मसलाबारी तालिम र बिउ पुज

100

4

स्थानीय उत्पादन लेवलिङ र प्याकेजिङ र बजारीकरण तालिम

100

5

आलु केरा चिप्स बनाउने तालिम र ५० प्रतिशत साझेदारीमा प्रविधि
हस्तान्तरण

150

6

ग्याँस च ुल्हो र प्रेशर कुकर मर्मत तालिम

50

7

विभिन्न लक्षित समूह दिवसिय कार्यक्रम

200

8

किशोरी आत्मरक्षा कार्यक्रम

100

9

सामाजिक कुरीति (बालविवाह, लै ङ्गिक हिं सा, जातीयभेदभाव लगायत)
न्यूनीकरण सचेतना तालिम

100

10

नेततृ ्व तथा क्षमता विकास तालिम

200

11

अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण घुम्ती शिविर

150

12

नगर बाल सञ्जाल, बाल क्लब क्षमता विकास तालिम

100

13

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम

200

14

अपाङ्ग समन्वय समितिको बैठकभत्ता र खाजा खर्च

150

लक्षित समूह कुल जम्मा

3800

कैफियत

अन्य सामाजिक कार्यक्रम
सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

दलित लक्षित कार्यक्रम

500

2

अपाङ लक्षित कार्यक्रम (जिल्ला अपाङ्ग सं घ, बहिरा सङ्घ, बौद्धिक
अपाङ्ग, नेत्रहीन सङ्घ, शारीरिक अपाङ्ग (महिला पुरुष समेट्ने गरी)

500

3

ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम

150

4

बेनी नगरपालिकाभित्र कोट पूजा

300

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

पूर्वाधार विकास समितितर्फ बाट छनौट एवं प्राथमिकीकरण गरिएका
योजनाहरुको विवरण
विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

दे उराली पुत्लेढु ङ्गा भीरमुनी सडक स्तरोन्नति

1500

2

बेनपा ६ वडा कार्यालय व्यवस्थापन

1000

3

कभडहल लाइट व्यवस्थापन बेनी

300

4

बेनी नगरपालिका तला थप गर्ने

4500

5

विभिन्न योजनाको डिपिआर अध्ययन तथा परामर्श

1000

6

डम्पिङ साइट प्रभावित क्षेत्र जामुनाखर्क राउवडा फोहोटे
मोटरबाटो स्तरोन्नति

500

7

सिङ्गा तातोपानी तलमाथी बजार कालोपत्रे गर्ने, बेनपा ४

2000

8

सोमबहादुर किसानको घरदे खि चन्द्रबहादुर किसानको
घरसम्म पदमार्ग निर्माण, बेनपा १

300

9

धुलेगौडा लामाचौर मोटरबाटो, बेनपा १

300

10

पिपलडाँडा दमाहा चौतारा मोटरबाटो, बेनपा १

800

11

राम्चे दे खि होम बहादुरको घरसम्म पदमार्ग, बेनपा १

600

12

अर्जम खेल मैदान बेनपा, १

300

13

हुलाके भ ुमेस्थान राकेघारी मोटरबाटो, बेनपा १

300

14

राजकुमारीको घरदे खि भीम बहादुर बोगटीको घरसम्म
मोटरबाटो, बेनपा १

200

15

थापाटोल पुरन्जी पदमार्ग निर्माण बेनपा १

200

16

रामचन्द्र मावि अर्जम बेनपा १

200

17

ज्ञानपुञ्ज आधारभूत विद्यालय घेराबार बेनपा १

100

18

भानु मावि छाना मर्मत बेनपा १

200

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

19

जोल्टी पिपल दरमुनी सिमलबोट शाखा मोटरबाटो बेनपा १

300

20

अर्जुन मावि भवन मर्मत, बेनपा २

500

21

भकुन्डे सामुदायिक भवन, बेनपा २

400

22

ठु लोगैरा खबरा दारिमबोट बन्चरे ढुङ्गा सडक स्तरोन्नति, बेनपा 500
२

23

राधाकृष्ण युवा क्लब घेराबार, बेनपा २

400

24

खबरा अर्जम मोटरबाटो, बेनपा २

500

25

हं शवाहिनी आधारभूत विद्यालय मर्मत बेनपा २

200

26

राधाकृष्ण आधारभूत विद्यालय मर्मत बेनपा २

200

27

खड्ग भवानी आधारभूत विद्यालय बेनपा २

150

28

सरस्वती आधारभूत विद्यालय बेनपा २

150

29

ु राखु भकिम्ली सडक स्तरोन्नति, बेनपा ३
नयाँपल

1000

30

थामडाँडा मरे क छे पारे डोले सडक, बेनपा ३

1000

31

स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण, बेनपा ३

1000

32

जयन्ती मावि भकिम्ली रं गरोगन

300

33

राजीकुलो ठु लोखोला सिस्नेरा हुँदै डाँडाखेत जोड्ने मोटरबाटो 1000
स्तरोन्नति, बेनपा ४

34

शिवालय आधारभूत विद्यालय घेराबार, बेनपा ४

300

35

सुर्के मेला गौडेमेला सिँचाइ योजना बनेपा ४

400

36

वडा कार्यालय जाने मोटरबाटो निर्माण, बेनपा ४

500

37

धौलागिरी मावि सिङ्गा घेरावार

500

38

सिङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना स्किम नं ४

350

39

पुरुण्डे खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, बेनपा ५

700

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

40

पुलाचौर चोकदे खि उपल्लाचौर नयाँगाउँ मोटरबाटो मर्मत,
बेनपा ५

500

41

माझाचौतारी राम्चे रिठाबोट पैदलमार्ग मर्मत, बेनपा ५

200

42

खोरगैरा दे खि कुमाल्डीसम्म पैदल मार्ग, बेनपा ५

200

43

नयाँगाउँ गाजने मोटरबाटो, बेनपा ५

250

44

दे उराली डडुवा मोटरबाटो स्तरोन्नति, बेनपा ५

500

45

खोरगैरा गोठलाडि मोटरबाटो स्तरोन्नति तथा पार्क निर्माण
बेनपा ५

200

46

बगुवाखोला पार्क निर्माण बेनपा ५

200

47

पैयारुख सिमधारा मोटरबाटो मर्मत, बेनपा ५

500

48

थाकनपोखरी आधारभूत विद्यालय खेलमैदान तथा घेराबार,
बेनपा ६

500

49

थाकन माझखेत पङ्गालीथर कृषि सडक स्तरोन्नति, बेनपा ६

400

50

दे उराली थाकनपोखरी मोटरबाटो स्तरोन्नति, बेनपा ६

400

51

खड्गचोक जामुनाखर्क मोटरबाटो स्तरोन्नति, बेनपा ६

800

52

रिठाबोट राउवडा गलेश्वर पैदलमार्ग, बेनपा ६

250

53

बाँसबोट खानेपानी योजना, बेनपा ६

500

54

थाकनपोखरी ढलेढुङ्गा गैराघर सडक स्तरोन्नति, बेनपा ६

500

55

च ुत्रेनी बैकल्पिक मार्ग स्तरोन्नति, बेनपा ६

500

56

महतथर बतासे रानीबासे हुँदै माझखेत भल नियन्त्रण तथा
खानेपानी व्यवस्थापन, बेनपा ६

600

57

डाँडाबारी खानेपानी योजना, बेनपा ६

500

58

विद्यामन्दिर आधारभूत विद्यालय बेनपा ६

250

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

59

म्याग्दीखोला आरनटोल नाली व्यवस्थापन तथा सडक
स्तरोन्नति, बेनपा ७

500

60

मं गलाघाट झोलुङ्गे पुल मर्मत, बेनपा ७

500

61

वडा कार्यालय मर्मत तथा सभाहल व्यवस्थापन, बेनपा ७

700

62

बुद्ध बिहार/सत्यसाई बाबा ओह्रालो पदमार्ग निर्माण/चौतारो
मर्मत सम्भार, बेनपा ७

250

63

मुक्तिमार्ग व्यवस्थापन, बेनपा ७

400

64

महारानीथान अग्निखेत बाङ्गेसिमल सडक स्तरोन्नति, बेनपा ७ 250

65

अस्पतालचोकदे खि खरे नी मोटरबाटो तथा भल व्यवस्थापन,
बेनपा ८

1000

66

डल्लेपिपल दे खि खोरिया मोटरबाटो सडक स्तरोन्नति, बेनपा
८

1000

67

क्याम्पस गेट दे खि प्रकाश माविको पाखो हुँदै बराह
पाखोसम्म पदमार्ग निर्माण, बेनपा ८

500

68

बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय घेराबार बेनपा ८

300

69

क्याम्पस गेटदे खि खोल्सासम्म पदमार्ग निर्माण

500

70

दशपैसे लिसेपानी सडक, बेनपा ९

500

71

तोरपानी ढाब ढोलथान सडक, बेनपा ९

500

72

नेप्टेचौर खेलमैदान, बेनपा ९

500

73

महिला सञ्जाल तालिम हल, बेनपा ९

400

74

तिनमाने मोटरबाटो निर्माण, बेनपा ९

300

75

गलेश्वर मावि तोरीपानी घेराबार, बेनपा ९

500

76

राष्ट्रिय मावि घतान सभाहल निर्माण बेनपा ९

700

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

77

गलेश्वर ढल व्यवस्थापन तथा पिच बेनपा ९

1000

78

वडा कार्यालय खेलमैदान निर्माण बेनपा १०

2000

79

नेपाने दे खि पिपलडाँडा सम्म गोरे टो बाटो निर्माण बेनपा १०

250

80

भलप्रसादको घरदे खि वडाकार्यालय जाने पदमार्ग निर्माण

250

81

ओख्ले मलामी हिड्ने बाटो मर्मत, बेनपा १०

300

82

बराह आधारभूत विद्यालय मर्मत

100

83

विद्योदय आधारभूत विद्यालय पुस्तकालय व्यवस्थापन

200

84

दिपक मावि पात्लेखेत घेराबार, बेनपा १०

300

कुल जम्मा

46100

कैफियत



gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिर्फ बाट छनौट एवं
प्राथमिकीकरण गरिएका योजनाहरुको विवरण
सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

वडा नं १ विपद व्यवस्थापन

500

2

वडा नं २ विपद व्यवस्थापन

600

3

वडा नं ३ विपद व्यवस्थापन

700

4

वडा नं ४ विपद व्यवस्थापन

800

5

वडा नं ५ विपद व्यवस्थापन

600

6

वडा नं ६ विपद व्यवस्थापन

600

7

वडा नं ७ विपद व्यवस्थापन

500

8

वडा नं ८ विपद व्यवस्थापन

500

9

वडा नं ९ विपद व्यवस्थापन

500

10

वडा नं १० विपद व्यवस्थापन

700

11

विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना

100

12

विपदमा मेयर कार्यक्रम

400

13

बिरुवा उत्पादन तथा वितरण

300

14

बायो इन्जिनियरिङ अध्ययन

150

15

स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना 500

16

विपद व्यवस्थापन कोष

1050

जम्मा

8500

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

सश
ु ासन तथा सस्था
ं गत विकास समितिर्फ बाट छनौट एवं प्राथमिकीकरण
गरिएका योजनाहरुको विवरण
सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

केन्द्रिय सिफारिस प्रणाली (दर्ता, चलानी, सिफारिस पत्र
लगायत) खरिद

200

2

केन्द्रीकृत हाजिरी प्रणाली

200

3

Integrated Server (Storage System)

1200

4

LED Display Board व्यवस्थापन

200

5

CCTV System (नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा CC Camera) 300

6

जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यालयका कामकाज सम्बन्धी
अभिमुखिकरण तालिम

300

7

कर्मचारीहरुलाई Computer तथा Software सम्बन्धी तालिम

100

8

उत्कृ ष्ट कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम

50

9

नगरपालिकाको प्रगती बुलेटिन प्रकाशन (३/३ महिनामा)

200

10

न्यायिक समितिको क्षमता विकास कार्यक्रम

200

11

वडा व्यवस्थापन तथा सभाहल निर्माण, बे.न.पा.-८

500

12

कार्यालय व्यवस्थापन (सबै वडाहरु)

1500

13

नगर विकास योजना तथा विविध छपाई

600

14

ु ाई
सार्वजानिक सुनव

300

15

सामाजिक परीक्षण

100

16

मेलमिलाप केन्द्र स्थापना

300

17

एफ.एम. रे डियो

50

18

उपभोक्ता समितिहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम

200

जम्मा

6500

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरिने योजनाहरुको विवरण
सि.नं

विवरण

बजेट
रु हजारमा

1

महारानीथान छाप डाँडाखेत ठु लोखोला मोटरबाटो
स्तरोन्नति

5000

2

बेनी पात्लेखेत सडक

10000

3

दुधेखोला भकिम्ली सडक

4700

4

बेनी मिनि रङ्गशाला (खुल्लामञ्च)

5000

5

बेनी पुलाचौर

2500

6

बेनी ज्यामरुकोट सडक

2500

कुल जम्मा

29700

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

बेनी नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सेवा र कार्िका िालग स्थानीर्
बेनी नगरपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सेवा र कार्िका िालग स्थानीर्
सं चित कोर्बाट केहि रकम खिि गने र हवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि
सं चित कोर्बाट केहि रकम खिि गने र हवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि
बनेको लबलनर्ोजन लबधेर्क 207९
बनेको लबलनर्ोजन लबधेर्क 207९

j:tL:t/af6 5gf]6 eO{ j8f ;ldltsf] l;kmfl/;df
ah]6 tyf sfo{qmd ;ldltdf k]z x'g cfPsf /
gu/;efaf6 :jLs[t of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6
j8fut of]hgfx?

बेनी नगरपालिका,
बेनी नगरपालिका,
नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर्,
नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर्,
बेनी, म्र्ाग्दी ।
बेनी, म्र्ाग्दी ।
२०७९
२०७९

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= ! cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न. आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित
लागत
रु हजारमा

बेनी-१

300

कैफियत

आर्थिक विकासतर्फ
उपल्लो सिं चाई कुलो निर्माण

1

गोटिसरा तल्लो

2

अर्जमटोला नयावस्ति पदमार्ग

बेनी-१

300

3

छरछरे हिलडाडा पदमार्ग

बेनी-१

300

4

जोल्टिपिपल गणेश मन्दिर पदमार्ग

बेनी-१

300

5

डुम्रीको बोटदे खी सन्तोष थापाको घरसम्म नाली
र पदमार्ग

बेनी-१

200

6

सालघारी सहरे पानी पदमार्ग

बेनी-१

200

7

घैयाघर माझथर पन्चेसमुरी पदमार्ग

बेनी-१

200

8

धान्य वहादुरको घरदे खी खत्रीको मुहान सम्म
नाली र पदमार्ग

बेनी-१

300

जम्मा

2100
सामाजिक विकासतर्फ

1

उपल्लोचौर आ वि अनुदान

बेनी-१

300

2

धार्मिक मठ मन्दिर मेला पर्व ,पोखरी कुवा,
मौलो पुजा आदि सं रक्षण अनुदान

बेनी-१

300

3

स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन

बेनी-१

200

4

स्वयमसेविका प्रोत्साहन तथा पोषण सुधार

बेनी-१

100

5

महिला, एकल महिला, वालवालिका, दलित जेष्ठ
नागरिक, जनजाति, अपांग, युवा कार्यक्रम

बेनी-१

300

6

प्रहरी व्यवस्थापन

बेनी-१

100

7

हुलाके खानेपानी

बेनी-१

100

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न. आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित
लागत
रु हजारमा

8

बेनी-१

100

शिवालय खानेपानी टं की निर्माण
जम्मा

कैफियत

1500
पुर्बाधार बिकास

1

गोलो चौतारी दे खी कालीगन्डकी सम्म ढल
निकास

बेनी-१

200

2

युवावर्ष प्रा वि दे खि लामगरा मोटरवाटो
स्तरउन्नती

बेनी-१

150

3

सिमखानेपानी टं कीदे खि कालिगन्डकी सम्म
गोरे टो वाटो

बेनी-१

250

4

सारे मारे ठाडो मोटरवाटो

बेनी-१

300

5

झलकको घरदे खि दुरमतिको घरसम्म पदमार्ग

बेनी-१

200

6

कल्याणकारि आमा समुह भवन निर्माण

बेनी-१

300

जम्मा

1400
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ

1

विविध तथा विपद

बेनी-१

जम्मा

200
200

सुशासन तथा सं स्थागत बिकासतर्फ
1

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा आय आर्जन
कार्यक्रम

बेनी-१

200

2

वडा कार्यालय व्यवस्थापन

बेनी-१

100

जम्मा

300

कुल जम्मा

5500

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= @ cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

आर्थिक विकासतर्फ
1

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम

बेनी-२

जम्मा

500
500

सामाजिक विकासतर्फ
1

महिला विकास

बेनी-२

200

2

दलित अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक

बेनी-२

150

3

बालविकास क्षमता विकास

बेनी-२

150

4

गर्भवती महिला पोषण कार्यक्रम

बेनी-२

100

5

स्वास्थ्य चौकी

बेनी-२

200

जम्मा

800
पुर्बाधार बिकास

1

पाखाथरदे खि खड्ग भवानी आ.वि सम्म
गोरे टो वाटो

बेनी-२

150

2

माझथर गैरिटोल ठाडोपाखो गो.वाटो
निर्माण

बेनी-२

200

3

च ुचेढं ु गादे खी
निर्माण

बेनी-२

150

4

कन्थराजथान दे खी ज्यामरुककोट मन्दिर बेनी-२
जाने पदमार्ग निर्माण

150

5

लिस्ने गौडा भकुन्डे खानेपानी मर्मत
योजना

बेनी-२

150

6

आम्वोट आमा समुह भवन सं रक्षण

बेनी-२

150

7

गौश्वारा तमाने खानेपानी योजना

बेनी-२

100

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

ठाडोपाखो सम्म गो.वाटो



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

8

भकुन्डे काउनखर्क मोटरवाटो स्तरउन्नती बेनी-२

200

9

पैयपु ाटा मोटरवाटो दे खि काउनखर्क
मोटरवाटो निर्माण

बेनी-२

100

10

ठु लोगैरा भोर्ले कटु वालडाडा दारिमवोट
वन्चरे ढं ु गा मो.वाटो डि पि आर निर्माण

बेनी-२

200

11

ठु लोगैरा चिउरिवोट विरायचौर
कटु वालडाडा मोटरवाटो स्तरउन्नति

बेनी-२

150

12

गणेश आमा समुह भवन तथा खेल
मैदान भल सं रक्षण

बेनी-२

100

13

राधाकृष्ण मन्दिर खवरा सं रक्षण घेरावार

बेनी-२

200

14

हं सवाहिनी आ वि दे खी पिपलडाडा सम्म
गोरे टोवाटो निर्माण

बेनी-२

100

15

कटु वालडाडादे खी दारिमवोट वतासेसम्म
गोरे टोवाटो मर्मत

बेनी-२

100

16

भतेरे साहुवारी पदमार्ग

बेनी-२

150

17

महारानीथान दे खी थलथले सम्म
मोटरवाटो स्तरउन्नती

बेनी-२

250

18

सातखोल्से दे खी ओखरवोट सम्म
गोरे टोवाटो स्तरउन्नती

बेनी-२

100

19

सातखोल्से दे खी भ ुमेथान सम्म मोटरवाटो बेनी-२
स्तरउन्नती

150

20

गैरादे खी भेडाखोर सम्म पदमार्ग

बेनी-२

150

21

तल्लो सिम खानेपानी धारा निर्माण

बेनी-२

100

22

भन्चौर घुम्तीदे खी काफलवोट
ठु लोखोलासम्म मोटरवाटो स्तरउन्नती

बेनी-२

200

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

ठे गाना



अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

23

जुगेपानी दे खी श्रीस्ताल मोटरवाटो सम्म
गोरे टोवाटो निर्माण

बेनी-२

100

24

वाङ्गेरा झोलुं गे पुलदेखी वरवुटा हुदै
खुर्सानी वुटासम्म गोरे टो बाटो निर्माण

बेनी-२

150

25

कोटखोला दलित भवन मर्मत

बेनी-२

150

26

कल्याणपाखो खोल्सि सं रक्षण

बेनी-२

100

27

सामुदायिक सिकाई केन्द्र भवन मर्मत
भसभसे खानेपानी

बेनी-२

100

28

भसभसे खानेपानी मुल सं रक्षण

बेनी-२

100

जम्मा

4000
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ

1

आकस्मिक खर्च व्यवस्थापन

बेनी-२

500

2

विपद व्यवस्थापन

बेनी-२

200

जम्मा

700

कुल जम्मा

6000

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= # cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

आर्थिक विकासतर्फ
1

कृषि कर्यक्रम

बेनी-३

600

2

पशु कार्यक्रम

बेनी-३

100

जम्मा

700
सामाजिक विकासतर्फ

1

जेष्ठ नागरिक दलित जनजाति महिला
बेनी-३
अपाङ्ग बालबालिका युवा लक्षित कार्यक्रम

600

2

स्वास्थ्य कार्यक्रम

बेनी-३

100

2

मुलावारी खत्रीटोल खानेपानी

बेनी-३

200

3

डोले मण्डलीथान सडक मर्मत

बेनी-३

300

4

मण्डलीथान पुर्वाधार विकास सं रक्षण

बेनी-३

200

जम्मा

1400
पुर्बाधार बिकास

1

डाँडाखानी ठोट्नेरी सडक

बेनी-३

600

2

डोले भ ुकभ ुके बेलढु ङ्गा सडक

बेनी-३

600

3

ज्यामिरे भ ुमेथान तोराखेत सडक

बेनी-३

200

4

रोल चिनाखेत सडक

बेनी-३

200

5

छे पारे भट्टेडाँडा धापुङ्ग सडक

बेनी-३

300

6

छे पारे खेल मैदान

बेनी-३

300

7

पानिस्वाँरा खेलमैदान

बेनी-३

200

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

8

ँ ेरा पिपल डाँडा सिं चाई
रानि पध

बेनी-३

200

9

वालम छे पारे पदमार्ग

बेनी-३

300

10

ज्यामिरे खानेपानी

बेनी-३

300

11

दलित भवन मर्मत

बेनी-३

200

जम्मा

3400
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ

2

विपद व्यवस्थापन

बेनी-३

500

जम्मा

500

कुल जम्मा

6000

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= $ cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

आर्थिक विकासतर्फ
1

कृषि कार्यक्रम

बेनपा ४

जम्मा

300
300

सामाजिक विकासतर्फ
1

सिं गा शहरी स्वास्थय केन्द्र र सिं गा
स्वास्थय चौकी तातोपानीलाई स्वास्थय
सामाग्री खरिद

बेनपा ४

150

2

लै ङ्गिक हिं सा, बालविवाह, छु वाछु त, लागु
औषध दुरुपयोग विरुद्ध बिपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धि सडक नाटक

बेनपा ४

100

3

लक्षित वर्ग कार्यक्रम (महिला, दलित,
जनजाती, अपाङ्ग)

बेनपा ४

400

4

मेला, पर्व, सामाजिक तथा साँस्कृ तीक
कार्यक्रम सहयोग

बेनपा ४

150

जम्मा

800
पुर्बाधार बिकास

1

तल्लो सिं गा दे खि कुनाताल सम्म
मोटरबाटो स्तरउन्नती

बेनपा ४

450

2

थामडाँडा मुसरु ी खोला सल्लेरी मोटरबाटो
स्तरउन्नती

बेनपा ४

500

3

बदमखोरीया पैदल मार्ग निर्माण

बेनपा ४

300

4

पाटारुख ज्यामिरे मोटरबाटो निर्माण

बेनपा ४

500

5

डाँडाखेत दलित सञ्जाल भवन मुनि बाटो
मर्मत साथै ग्याविन जाली लगाउने

बेनपा ४

300

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

6

थामडाँडा डाँडाटोलमा रहे को खानेपानी
आमा समुहको भवन पूर्णता

बेनपा ४

500

7

सिस्नेरा दे खि थामडाँडा मोटरबाटो मर्मत

बेनपा ४

200

8

सिस्नेरा धै रैनी मोटरबाटो निर्माण

बेनपा ४

300

जम्मा

3050
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ

1

भदौरे खोला मुहान दे खि तल्लो फापरखेत
सम्म सिँचाई कुलो निर्माण

बेनपा ४

350

2

सान्तुङ दे खि सोता सम्म सिँचाई कुलो
निर्माण

बेनपा ४

500

3

विपद् व्यवस्थापन र विविध

बेनपा ४

400

जम्मा

1250
सुशासन तथा सं स्थागत बिकासतर्फ

1

शिवालय सामुदायिक सिकाई केन्द्र
व्यवस्थापन र सिप
विकास तालिम

बेनपा ४

100

जम्मा

100

कुल जम्मा

5500

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= % cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

बेनपा ५

250

आर्थिक विकासतर्फ
1

बिभिन्न आयमुलक कृषि,पशु अन्य लक्षित बर्ग
जम्मा

250
सामाजिक विकासतर्फ

1

डडुवा खा.पा.

बेनपा ५

175

2

डडुवा भ ुतपानी खा.पा. १घर,१धारा

बेनपा ५

200

3

जगन्नाथ खा.पा.योजना

बेनपा ५

200

4

कोपिला किसानको घर दे खी जमुना बि.क.को
घर सम्म ठाडोकुलो र भ ुलभ ुले नया खा.पा.टं कि
मर्मत

बेनपा ५

150

5

पिपलबोट दे खी पहिरा सम्म घोरे टो बाटो मर्मत

बेनपा ५

50

6

खानेपानी टं कि निर्माण सुनार टोल

बेनपा ५

250

7

नेपाने खा.पा. मर्मत

बेनपा ५

100

8

सरस्वति आ.बि.पुरुण्डी अनुदान

बेनपा ५

350

9

ज्योती आ.बि. भल नियन्त्रण

बेनपा ५

125

जम्मा

1600
पुर्बाधार बिकास

1

फुर्के सल्ला कमेरेपानी दे खी कुमाल्डी मोटर बाटो

बेनपा ५

400

2

बगुवाखोला दे खी पारबोट सम्म मोटरबाटो मर्मत

बेनपा ५

200

3

ु ख मोटर बाटो
गुरुङकोट दे खी सिमबाझ पैयरु
मर्मत

बेनपा ५

600

4

गुरुङकोट बरनाथ आ.बि. गोरे टो बाटो

बेनपा ५

150

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

5

कोट मन्दीर+माईथान मन्दिर मर्मत

बेनपा ५

250

6

ढाडपानी मोटर बाटो मर्मत

बेनपा ५

400

7

ढाडपानी दे खी बसन्त आ.बि. सम्म मोटरबाटो
निर्माण

बेनपा ५

100

8

चनौटे ,बोर्डीङ,कुडरफाट,बासढु ङ्गा गोरे टो बाटो
मर्मत

बेनपा ५

100

9

ठु लोपोखरी मर्मत+मुलखोला बाटो मर्मत

बेनपा ५

400

10

न्यु सिर्जनशिल आमा समुह ढिकिजातो+युवा
क्लब ग्राउण्ड+2धारा निर्माण

बेनपा ५

350

11

पुलाचौर बतासे चिप्लेटी हे कुले मोटर बाटो मर्मत बेनपा ५

500

12

ज्योती युवा क्लब तारबार

150

बेनपा ५

जम्मा

3600
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ

3

विपद् व्यवस्थापन

बेनपा ५

जम्मा

300
300

सुशासन तथा सं स्थागत बिकासतर्फ
1

वडा कार्यालय ब्यबस्थापन

बेनी
न.पा.-५

100

2

डि.पि.आर. निर्माण कार्यक्रम

बेनी
न.पा.-५

150

जम्मा

250

कुल जम्मा

6000

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= ^ cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

आर्थिक विकासतर्फ
1

महिला आय आर्जन तालिम

कार्यक्रम

2

राउवडा आमा समुहको भवन रङ्ग रोगन तथा
भाडा वर्तन सामग्री खरिद

बेनपा ६ 250

3

विपन्न अति गरिब परिवार, दलित, महिला
, बालबालिका,जेस्ठनागरीक,अपाङ्गता विविध
कार्यक्रम सहयोग वडा समितिको निर्णयअनुसार
चालु / वडा समितिको निर्णय अनुसार

बेनपा ६ 400

4

विभिन्न मेला, पर्व, युवा क्लव, भेषभ ुसा,स्वास्थ्य , बेनपा ६ 500
पत्रपत्रीका ,विज्ञापन तथा अन्य विविध कार्यक्रम
सहयोग चालु वडा समितिको निर्णय अनुसार
जम्मा

बेनपा ६ 250

1400
सामाजिक विकासतर्फ

1

जामुनाखर्क माध्यामिक विद्यालय अनुदान तथा
SEE विद्यार्थी छात्रबास छात्रबृती

बेनपा ६ 300

2

खरे नी- जामुनाखर्क

बेनपा ६ 175

3

ढुं गानाथर पैदल मार्ग

बेनपा ६ 200

4

छापा राम्चे पदमार्ग

बेनपा ६ 200

भगवती पैदल मार्ग

5

चिउरीबोट खानेपानी योजना

बेनपा ६ 100

6

ब्याचलर लेवल दलित बिपन्न वीद्यार्थी छात्रबृत्ती
सहयोग चालु वडा समितिको निर्णय अनुसार

बेनपा ६ 100

7

कपडा बैक स्थापना तथा व्यवस्थापन ( वडा
समितिको निर्णय अनुसार चालु)

बेनपा ६ 50

जम्मा

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

1125


a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

पुर्बाधार बिकास
1

अस्पताल चोक दे खि जामुनाखर्क मोटरबाटो स्तर बेनपा ६ 500
उन्नती

2

एक्लेपिपल आमा समुह भवन सं रक्षण तथा
सामग्री खरिद

बेनपा ६ 300

3

दे उरालि मन्दिर रङ्ग रोगन तथा घेराबार

बेनपा ६ 300

4

तल्लोमाझखेत मोटरबाटो स्तरउन्नति

बेनपा ६ 300

5

आदर्श आमासमुहको भवन

भवन मर्मत

बेनपा ६ 200

जम्मा

1600
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ

1

खोरगैरा अम्वोट , गोवरा रुख दे खी भित्री खेत
सम्म सिचाई पाइप +खेल मैदान सं रक्षण तथा
कोटे साघु खानेपानी मर्मत

बेनपा ६ 675

2

उपल्लो जामुनाखर्क बस्ती सरक्षण

बेनपा ६ 400

3

बेनी दरवाङ्ग सडक बस्ती होडीङ्ग बोर्ड तथा
सडक बत्ती मर्मत

बेनपा ६ 100

जम्मा

1175
सुशासन तथा सं स्थागत बिकासतर्फ

1

सामुदायिक प्रहरी अभिभावक तथा विद्यार्थी
शिक्षक कार्यक्रम

बेनपा ६ 200

जम्मा

200

कुल जम्मा

5500

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= & cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न. आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

आर्थिक विकासतर्फ
1

सिप/क्षमता विकास/आयआर्जन/सामाग्री
हस्तान्तरण

बेनपा ७

300

2

कृषि तथा पशुपंक्षी/ कौसी तालिम/ सामाग्री
हस्तान्तरण

बेनपा ७

300

3

सामुदायिक होम स्टे

बेनपा ७

100

जम्मा

700
सामाजिक विकासतर्फ

1

लक्षित बर्ग (दिर्घरोगि, अशक्त)

बेनपा ७

50

2

सं स्कृति प्रबद्धन

बेनपा ७

150

3

शिक्षा

बेनपा ७

200

4

खेलकुद/ सचेतना कार्यक्रम

बेनपा ७

150

जम्मा

550
पुर्बाधार बिकास

1

मलामी विश्राम स्तरउन्नती कार्यक्रम

बेनपा ७

50

2

खोरिया-कुरीलाखर्क पदमार्ग

बेनपा ७

200

3

सडक बत्ति

बेनपा ७

100

4

चौतारा मर्मत सं भार

बेनपा ७

200

5

टिकीमाया बानियाले बनाएको चौतारीदे खि खिम
बहादुर छन्त्यालले बनाएको चौतारी पदमार्ग
निर्माण

बेनपा ७

200

6

कालीगण्डकी स्नानस्थल

बेनपा ७

250

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न. आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

7

मं काखल भौतिक सं रचना (भान्साघर निर्माण)

बेनपा ७

500

8

थकाली समाज भौतिक सं रचना (वान्ना/पर्खाल) बेनपा ७

250

9

प्लाष्टर तथा वालआर्ट कार्यक्रम

50

बेनपा ७

जम्मा

1800
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ

1

बाढी पहिरो नियन्त्रण

बेनपा ७

200

2

नाली सरसफाई

बेनपा ७

250

3

पक्की डस्टविन निर्माण/फोहोर व्यवस्थापन तथा
सरसफाई/विद्युतिय पोल तार सफाई

बेनपा ७

150

जम्मा

600
सुशासन तथा सं स्थागत बिकासतर्फ

1

कार्यालय व्यवस्थापन

बेनपा ७

400

2

मठमन्दिरहरु मर्मत/पुजा सन्चालन

बेनपा ७

300

3

अध्ययन अवलोकन भ्रमण

बेनपा ७

150

4

सामान्य सेवा (विपद, मेला, पर्व तथा विविध)

बेनपा ७

500

जम्मा

1350

कुल जम्मा

5000

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= * cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

आर्थिक विकासतर्फ
1

जिविकोपार्जन कार्यक्रम

बेनी-8

350

2

पर्यटन सुचना केन्द्र तथा वसपार्क व्यवस्थापन

बेनी-८

200

3

विविध व्यवासायिक तालिम

बेनी-८

200

जम्मा

750
सामाजिक विकासतर्फ

1

बालमन्दिर आधारभ ुत विद्यालय

बेनी-८

500

2

कालिपुल बाल उद्धान तथा ढल निकाश निर्माण बेनी-८

450

3

मठ मन्दिर जिर्णद्धार कार्यक्रम

बेनी-८

300

4

बेनी बजार उज्यालो कार्यक्रम (विद्युत महशुल
तथा बत्ति विस्तार कार्यक्रम)

बेनी-८

300

5

दलित, अपाङ्ग, महिला, जेष्ठ नागरिक, युवा तथा बेनी-८
लक्षित वर्ग

350

6

बजार व्यवस्थापन कार्यक्रम

बेनी-८

200

7

म्याग्दी क्याम्पसको पुस्तकालयमा आवश्यक
पुस्तक खरिद

बेनी-८

100

जम्मा

2200
पुर्बाधार बिकास

1

वडा कार्यालयवाट कालिपुल झर्ने सिँढि निर्माण

बेनी-८

300

2

नमुना गल्ली निर्माण

बेनी-८

550

3

वडा भित्रको पिच मर्मत

बेनी-८

400

जम्मा

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

1250


a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ
1

अन्य बिपद ब्यबस्थापन

बेनी-८

जम्मा

100
100

सुशासन तथा सं स्थागत बिकासतर्फ
1

अध्ययन अवलोकन भ्रमण

बेनी-८

150

4

विविध कार्यक्रम

बेनी-९

550

जम्मा

700

कुल जम्मा

5000

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= ( cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न. आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

आर्थिक विकासतर्फ
1

कृषि कार्यक्रम

बेनी न.पा-९ 200

2

पशु कार्यक्रम

बेनी न.पा-९ 200

3

ऐतिहासिक महत्वका (कुवा, पोखरी,
ढु ङ्गेधारा, मोठ मन्दिर र चौपारी) संरक्षण

बेनी न.पा-९ 300

जम्मा

700
सामाजिक विकासतर्फ

1

स्वास्थ्ये चौकी ब्यवस्थापन

बेनी न.पा-९ 200

2

महिला सिप अभिवृद्धि कार्यक्रम

बेनी न.पा-९ 100

3

दलित सिप अभिवृद्धि कार्यक्रम

बेनी न.पा-९ 100

4

अपाङ्गता स्वरोजगार कार्यक्रम (ग र घ बर्ग)

बेनी न.पा-९ 50

5

जनजाती कार्यक्रम

बेनी न.पा-९ 50

6

बालबालिका ECD कक्षा व्यवस्थापन

बेनी न.पा-९ 100

7

युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम तालिम,
प्रोत्साहन

बेनी न.पा-९ 100

8

जेष्ठ नागरिक र महिला लक्षित कार्यक्रम

बेनी न.पा-९ 500

9

भ ुतादै ला खानेपानी मर्मत

बेनी न.पा-९ 50

10

पोखरा खानेपानी मुहान सं रक्षण

बेनी न.पा-९ 100

जम्मा

1350
पुर्बाधार बिकास

1

भवानी आधारभ ुत विद्यालय मर्मत

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

बेनी न.पा-९ 200



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न. आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित कैफियत
लागत
रु हजारमा

2

स्यालिखेत आधारभ ुत विद्यालय मर्मत

बेनी न.पा-९ 350

3

तोरीपानी कोट मन्दिर सं रक्षण

बेनी न.पा-९ 400

4

ढोल्ठान आधारभ ुत विद्यालय घेराबार तथा
गोरे टोबाटो

बेनी न.पा-९ 300

5

काउलेगौडा-तुसारे गोरे टोबाटो

बेनी न.पा-९ 400

6

माटोबिसाउना शहिद स्मृति प्रतिक्षालय

बेनी न.पा-९ 250

7

चाउका-तल्लोथर-डिलाघर-चौडिला गोरे टोबाटो बेनी न.पा-९ 300

8

निलदह बहुउद्धेश्य भवन

बेनी न.पा-९ 300

9

बाहुन पधेरा सार्वजनिक शौचालय निर्माण

बेनी न.पा-९ 300

10

कोशेपानी व्यवसायिक भवन

बेनी न.पा-९ 250

11

अपल्लोथर गोरे टोबाट निर्माण

बेनी न.पा-९ 200

जम्मा

3250
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ

1

विपद व्यवस्थापन

बेनपा ७

जम्मा

300
300

सुशासन तथा सं स्थागत बिकासतर्फ
1

विविध

बेनपा ७

400

जम्मा

400

कुल जम्मा

6000

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

j8f g+= !) cGtu{tsf of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित
लागत
रु हजारमा

कैफियत

आर्थिक विकास
1

पशु विकास कार्यक्रम

बेनपा १०

100

2

कृषि विकास कार्यक्रम

बेनपा १०

100

जम्मा

200
सामाजिक विकास

1

महिला सिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम बेनपा १०

100

2

बालबालिका सिप तथा क्षमता विकास
कार्यक्रम

बेनपा १०

50

3

स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन तथा विविध

बेनपा १०

100

4

महिला स्वमं सेवीका प्रोत्साहन

बेनपा १०

100

5

हजार दिने आमा र बालबालिकाको लागि
बालपोषण

बेनपा १०

50

6

स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण

बेनपा १०

300

7

विद्योदय आधारभ ुत विद्यालयको चेनगेट र
रे लिङ्ग नर्माण

बेनपा १०

300

8

विद्योदय आधारभ ुत विद्यालयको लागि
खानेपानी व्यवस्थापन

बेनपा १०

100

9

दीपक माध्यामिक विद्यालयको कार्यालय
व्यवस्थापन तथा सिलिङ नर्माण

बेनपा १०

400

10

ओखले आधारभ ुत विद्यालयको खानेपानी
तथा ढल व्यवस्थापन

बेनपा १०

100

11

आपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान
कार्यक्रम

बेनपा १०

50

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित
लागत
रु हजारमा

12

बराह आधारभूत विद्यालयको बाल कक्षा
व्यवस्थापन तथा खानेपानी

बेनपा १०

200

जम्मा

कैफियत

1850
पूर्वाधार विकास

1

साविक वडा नं ३ मोटरबाटो दे खि तातिथानको बेनपा १०
मन्दिरसम्मको गोरे टोबाटो मर्मत

300

2

साविक वडा नं २ गहते भण्डारी टोल
बेनपा १०
हुदै शिलढू ङ्गा सम्म गोरे टोबाटोतथा सिचाई
मर्मत

300

3

खलबले ओखले हुदै आलबोट मोटरबाटो
स्तरउन्ती

बेनपा १०

300

4

ओखरी दे खि मोटरबाटो सम्म पदमार्ग
निर्माण

बेनपा १०

300

5

हिला दे खि उपल्लो मोटरबाटो सम्म
बेनपा १०
गोरे टो बाटो निर्माण तथा चनौटे बराहथान
ढल निर्माण

300

6

तल्लो टोल दे खि दे वनधारा सम्म
मोटरबाटो स्तरउन्नती

बेनपा १०

300

7

विद्योदय आ वि दे खि कमल पुनको घर
सम्म मोटर स्तरउन्नती

बेनपा १०

300

8

विद्योदय विद्यालय दे खि खाल्टी सम्म
गोरे टो बाटो निर्माण

बेनपा १०

300

9

साविक वडा नं ९ को मन्दिर अनाजे
सम्म मोटरबाटो स्तरउन्नती

बेनपा १०

300

10

घारशुन्या सर्व सिद्धीधाम मोटरबाटो
निर्माण

बेनपा १०

150

जम्मा

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

2850


a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
सि.न.

आयोजनाको नाम

ठे गाना

अनुमानित
लागत
रु हजारमा

कैफियत

वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ
1

बन बातावरण तथा विपद व्यवस्थापन

बेनपा १०

जम्मा

300
300

सुशासन तथा सं स्थागत विकास
1

वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा विविध

बेनपा १०

250

2

बराह मन्दिर व्यवस्थापन

बेनपा १०

50

जम्मा

300
5500

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

बेनबेी ननगरपालिकाको
आलथि
कक
बर्िबर्ि
२०७९/०८०
कोको
सेवसेा वरा कार्ि
काकिालग
स्थानीर्
ी नगरपालिकाको
आलथि
२०७९/०८०
र कार्ि
ा िालग
स्थानीर्

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
बनेबने
कोकलबलनर्ोजन
लबधेलबधे
र्कतह
207९
ो लबलनर्ोजन
र्क
207९
स्थानीय
आर्थिक वर्ष २०७९/८०

सं चित
कोर्बाट
केहि
रकम
खििखिि
गनेगने
र हवलनर्ोजन
गनेगने
सम्बन्धमा
व्र्वस्था
गनिगनि
सं चित
कोर्बाट
केहि
रकम
र हवलनर्ोजन
सम्बन्धमा
व्र्वस्था

बेनबेी ननगरपालिका,
ी नगरपालिका,
नगर
कार्ि
पालिकाको
कार्ाि
िर्,
नगर
कार्ि
पालिकाको
कार्ाि
िर्,
।।
बेनबेी,नम्र्ाग्दी
ी, म्र्ाग्दी
२०७९
२०७९

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

अन्तरअन्तय
सरकारी
वित्तीय हस्तान्तरण
सयकायी वित्तीम हस्तान्तयण
स्थानीम तह
स्थानीय
तह
आर्थिक िर्ि२०७९/८०
आर्थिक
वर्ष२०७९/८०
शीर्िक /जजल्रा/ कामिक्रभ

जम्भा

80104126-फेनीनगयऩार्रका

51,42,00

26331

13,63,00

सभार्नकयण अनुदान

305014401

13,63,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको

13,63,00

6.3.1.1

सभार्नकयण-न्मुनतभ अनुदान

नेऩार सयकाय

नगद

3,50,00

6.3.1.2

सभार्नकयण-सुत्रभा आधारयत अनुदान

नेऩार सयकाय

नगद

9,56,00

6.3.1.3

सभार्नकयण-कामिसम्ऩादनभा आधारयत अनुदान

नेऩार सयकाय

नगद

57,00

26332

सशति अनुदान

31201011

कृवर् विबाग

(चारु)

30,43,00
41,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
1.1.2.22

4,80
कृवर् स्नातक कयाय

नेऩार सयकाय

नगद

4 याविम खाद्य सुयऺा र्भशन
2.7.15.377
5 परपुर विकास
2.7.15.159

20,50

भकैफारी प्रिर्द्िन

कामिक्रभ

नेऩार सयकाय

नगद

कामिक्रभ

20,50
5,00

परपूर दशक विरुिायोऩण

6 फीउ विजन उत्ऩादन, आऩूर्ति

4,80

तथा

व्मिस्थाऩन

कामिक्रभ

नेऩार सयकाय

नगद

कामिक्रभ

5,00
10,70

2.7.15.326

खाद्यान्न फारीको उन्नत फीउ उऩमोगभा अनुदान

नेऩार सयकाय

नगद

8,00

2.7.15.327

उन्नत फीउ वितयकराई प्रोत्साहन अनुदान

नेऩार सयकाय

नगद

1,20

2.7.15.328

सूचना प्रकाशन

नेऩार सयकाय

नगद

1,50

तथा

उन्नत फीउ उऩमोग

अनुगभन र्नयीऺण
35000014

सफैका

रार्ग

जशऺा- आधायबूत तह

13,87,00

2 ऩूिािधाय ऺेत्र
1.1.3.3

13,87,00
आधायबूत तहका स्िीकृत दयिन्दीका जशऺक,
याहत अनुदान जशऺकका
अनुदान

रार्ग

नेऩार सयकाय

नगद

13,87,00

तरफ बत्ता

(विशेर् जशऺा ऩरयर्द अन्तयगतका

जशऺक/कभिचायीहरु सभेत)
35000015

भाध्मार्भक तह

4,60,00

2 ऩूिािधाय ऺेत्र
1.1.3.4

4,60,00
भाध्मर्भक तहका स्िीकृत दयिन्दीका जशऺक,
याहत अनुदान जशऺक

नेऩार सयकाय

नगद

4,60,00

रार्ग तरफ बत्ताअनुदान

(विशेर् जशऺा ऩरयर्द अन्तयगतका
जशऺक/कभिचायी, प्राविर्धक धायकाप्रजशऺक
सभेत)

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
35001801

विद्यारम ऺेत्र विकास

कामिक्रभ- जजल्रास्तय

6,24,00

2 ऩूिािधाय ऺेत्र
1.1.4.1

6,24,00
प्रायजम्बक फार विकास सहज कतािहरुको

नेऩार

ऩारयश्रर्भक

सयकाय

तथा

विद्यारम कभिचायी

नगद

98,13

35,52

व्मफस्थाऩन अनुदान
1.1.4.1

प्रायजम्बक फार विकास सहज कतािहरुको

एस.इ.एस.ऩी

शोध

ऩारयश्रर्भक

.

बनाि हुने

तथा

विद्यारम कभिचायी

व्मफस्थाऩन अनुदान
1.1.4.1

ऋण

प्रायजम्बक फार विकास सहज कतािहरुको

एस.इ.एस.ऩी

शोधबनाि

ऩारयश्रर्भक

.

हुने

तथा

विद्यारम कभिचायी

व्मफस्थाऩन अनुदान
2.4.6.1

अनुदान

साििजर्नक विद्यारमका विद्याथीहरुका

रार्ग

र्नशुल्क ऩाठ्यऩुस्तक अनुदान
2.4.6.1

नेऩार

नगद

27,22

एस.इ.एस.ऩी

शोधबनाि

9,87

.

हुने ऋण

एस.इ.एस.ऩी

शोध

.

बनािहन
ु े

सयकाय

साििजर्नक विद्यारमका विद्याथीहरुका

रार्ग

र्नशुल्क ऩाठ्यऩुस्तक अनुदान
2.4.6.1

17,33

साििजर्नक विद्यारमका विद्याथीहरुका

रार्ग

र्नशुल्क ऩाठ्यऩुस्तक अनुदान

4,85

अनुदान
2.7.11.1

तोवकएका विद्याथीको ददिाखाजाका

रार्ग

विद्यारमराई अनुदान
2.7.11.1

नेऩार

नगद

53,48

एस.इ.एस.ऩी

शोधबनाि

9,53

.

हुने

सयकाय

तोवकएका विद्याथीको ददिा खाजाका

रार्ग

विद्यारमराई अनुदान

अनुदान
2.7.11.1

तोवकएका विद्याथीको ददिा खाजाका

रार्ग

विद्यारमराई अनुदान
2.7.13.10

विद्यारम सञ्चारन

तथा

व्मिस्थाऩन अनुदान

एस.इ.एस.ऩी

शोधबनाि

.

हुने ऋण

एस.इ.एस.ऩी

शोध

.

बनािहन
ु े

19,39
10,17

ऋण
2.7.13.10

विद्यारम सञ्चारन

तथा

व्मिस्थाऩन अनुदान

एस.इ.एस.ऩी

शोधबनाि

.

हुने

5,00

अनुदान
2.7.13.10

विद्यारम सञ्चारन

तथा

व्मिस्थाऩन अनुदान

नेऩार

नगद

28,05

नगद

18,84

शोध

3,36

सयकाय
2.7.13.11

शैजऺक ऩहुॉच सुर्नजितता, अनौऩचारयक
िैकजल्ऩक जशऺा

कामिक्रभ

तथा

(ऩयम्ऩयागत

नेऩार
सयकाय

विद्यारम, िैकजल्ऩक विद्यारम, साऺयताय र्नयन्तय
जशऺाका
2.7.13.11

कामिक्रभसभेत)

शैजऺक ऩहुॉच सुर्नजितता, अनौऩचारयक

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



तथा

एस.इ.एस.ऩी

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
िैकजल्ऩक जशऺा

कामिक्रभ

(ऩयम्ऩयागत

.

बनाि हुने

विद्यारम, िैकजल्ऩक विद्यारम, साऺयताय र्नयन्तय
जशऺाका
2.7.13.11

अनुदान

कामिक्रभ सभेत)

शैजऺक ऩहुॉच सुर्नजितता, अनौऩचारयक
िैकजल्ऩक जशऺा

कामिक्रभ

तथा

(ऩयम्ऩयागत

एस.इ.एस.ऩी

शोध

.

बनाि हुने

विद्यारम, िैकजल्ऩक विद्यारम, साऺयताय र्नयन्तय
जशऺाका
2.7.13.13

6,83

ऋण

कामिक्रभ सभेत)

विद्यारमभा शैजऺक गुणस्तय सुदृढीकयण एि

एस.इ.एस.ऩी

शोध

सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनुदान

.

बनाि हुने

विद्यारमभा शैजऺक गुणस्तय सुदृढीकयण एि

नेऩार

सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनुदान

सयकाय

विद्यारमभा शैजऺक गुणस्तय सुदृढीकयण एि
सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनुदान

24,00

ऋण
2.7.13.13
2.7.13.13

नगद

66,21

एस.इ.एस.ऩी

शोध

11,79

.

बनाि हुने
अनुदान

2.7.13.23

साभुदावमक विद्यारमका छात्राहरुराई र्नशुल्क

एस.इ.एस.ऩी

शोध

स्मार्नटयी प्माड ब्मिस्थाऩन

.

बनाि हुने

5,19

ऋण
2.7.13.23
2.7.13.23

साभुदावमक विद्यारमका छात्राहरुराई र्नशुल्क

नेऩार

नगद

14,33

स्मार्नटयी प्माड ब्मिस्थाऩन

सयकाय

साभुदावमक विद्यारमका छात्राहरुराई र्नशुल्क

एस.इ.एस.ऩी

शोध

2,55

स्मार्नटयी प्माड ब्मिस्थाऩन

.

बनाि हुने

भाध्मर्भक तह कऺा (९-१०) भा अॊ ग्रज
े ी,गजणत

एस.इ.एस.ऩी

शोध

य विऻान विर्मभा जशऺण सहमोग अनुदान

.

बनाि हुने

भाध्मर्भक तह कऺा (९-१०) भा अॊ ग्रज
े ी,गजणत

एस.इ.एस.ऩी

शोध

य विऻान विर्मभा जशऺण सहमोग अनुदान

.

बनाि हुने

भाध्मर्भक तह कऺा (९-१०) भा अॊ ग्रज
े ी,गजणत

नेऩार सयकाय

नगद

26,64

आधाब ुत तह कऺा (६-८) भा अॊ ग्रज
े ी,गजणत य

नेऩार

नगद

18,82

विऻान विर्मभा जशऺण सहमोग अनुदान

सयकाय

आधाब ुत तह कऺा (६-८) भा अॊ ग्रज
े ी,गजणत य

एस.इ.एस.ऩी

शोध

3,35

विऻान विर्मभा जशऺण सहमोग अनुदान

.

बनाि हुने

आधाब ुत तह कऺा (६-८) भा अॊ ग्रज
े ी,गजणत य

एस.इ.एस.ऩी

शोध

विऻान विर्मभा जशऺण सहमोग अनुदान

.

बनाि हुने

अनुदान
2.7.13.40

4,74

अनुदान
2.7.13.40

9,65

ऋण
2.7.13.40

य विऻान विर्मभा जशऺण सहमोग अनुदान
2.7.13.41
2.7.13.41

अनुदान
2.7.13.41

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



6,82

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
ऋण
2.7.13.49

कोर्बड-१९ फाट ऩुगेको शैजऺक ऺर्तको

नेऩार

ऩरयऩुयण

सयकाय

तथा

र्नयन्तयताका
2.7.13.49

2.7.13.50

2.7.13.50

2.7.13.51
2.7.13.51

3,24

1,18

कामिक्रभ
एस.इ.एस.ऩी

शोध

ऩरयऩुयण

.

बनाि हुने

तथा

अन्म विऩदको सभमभा र्सकाइ
रार्ग

कामिक्रभ

ऋण

कोर्बड-१९ फाट ऩुगेको शैजऺक ऺर्तको

एस.इ.एस.ऩी

शोध

ऩरयऩुयण

.

बनाि हुने

तथा

र्नयन्तयताका
2.7.13.50

रार्ग

नगद

कोर्बड-१९ फाट ऩुगेको शैजऺक ऺर्तको
र्नयन्तयताका

2.7.13.49

अन्म विऩदको सभमभा र्सकाइ

अन्म विऩदको सभमभा र्सकाइ
रार्ग

कामिक्रभ

58

अनुदान

प्रर्त विद्याथी रागतका आधायभा र्सकाइ साभग्री

एस.इ.एस.ऩी

शोध

तथा

र्डजजटर र्सकाइ सभाग्री व्मिस्थाका

.

बनाि हुने

रार्ग

विद्यारमराइ अनुदान

4,05

अनुदान

प्रर्त विद्याथी रागतका आधायभा र्सकाइ साभग्री

नेऩार

तथा

र्डजजटर र्सकाइ सभाग्री व्मिस्थाका

सयकाय

रार्ग

विद्यारमराइ अनुदान

नगद

22,72

8,24

प्रर्त विद्याथी रागतका आधायभा र्सकाइ साभग्री

एस.इ.एस.ऩी

शोध

तथा

र्डजजटर र्सकाइ सभाग्री व्मिस्थाका

.

बनाि हुने

रार्ग

विद्यारमराइ अनुदान

ऋण

सस्थागत ऺभता विकास,ऩयीऺा सञ्चारन एि

नेऩार

भुल्माङ्कन

सयकाय

नगद

6,17

सस्थागत ऺभता विकास,ऩयीऺा सञ्चारन एि

एस.इ.एस.ऩी

शोध

1,10

भुल्माङ्कन

.

बनाि हुने
अनुदान

2.7.13.51

सस्थागत ऺभता विकास,ऩयीऺा सञ्चारन एि

एस.इ.एस.ऩी

शोध

भुल्माङ्कन

.

बनाि हुने

साििजर्नक विद्यारम भाअध्ममनयत विद्याथीहरुका

एस.इ.एस.ऩी

शोध

रार्ग

.

बनाि हुने

2,24

ऋण
7.2.1.1

छात्रफृजत्त

(आिासीम

तथा

गैय

आिासीम)
7.2.1.1

अनुदान

साििजर्नक विद्यारम भाअध्ममनयत विद्याथीहरुका

एस.इ.एस.ऩी

शोध

रार्ग

.

बनाि हुने

छात्रफृजत्त

(आिासीम

तथा

गैय

आिासीम)
7.2.1.1

7,90

ऋण

साििजर्नक विद्यारम भाअध्ममनयत विद्याथीहरुका

नेऩार

रार्ग

सयकाय

छात्रफृजत्त

3,77

(आिासीम

तथा

गैय

नगद

21,15

आिासीम)
31401011

याविम ऩरयचमऩत्र

तथा

ऩञ्जीकयण विबाग

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

13,00
13,00



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
2.1.8.1

एभ. आइि. एस. अऩये टय य वपल्ड सहामको
रार्ग

आई र्डए

सञ्चाय खचि

शोध

7

बनाि हुने
ऋण

2.3.2.1

भेजशनयी औजाय

तथा

पर्निचय भभित सम्बाय

आई र्डए

( सेिा केन्र सञ्चारानाथि)

शोध

96

बनाि हुने
ऋण

2.4.1.4

भसरन्द साभान खरयद

( सेिा केन्र

आई र्डए

सञ्चारानाथि)

शोध

1,80

बनाि हुने
ऋण

2.4.14.3

सञ्चाय साभाग्री प्रसायण

ॉ च
ऩह
ु अर्बमान सञ्चारान)

तथा

छऩाइि (सञ्चाय य

आई र्डए

शोध

1,50

बनाि हुने
ऋण

2.4.14.5

विबागरे उऩरव्ध गयाउने विर्ध/ऩद्दर्त अनुसाय

आई र्डए

िडा स्तयफाट घटनादताि सप्ताह अर्बमान सञ्चारन

शोध

90

बनाि हुने
ऋण

2.5.7.4

एभ. आइि. एस. अऩये टय य वपल्ड सहामक
ऩारयश्रर्भक, चाडऩिि खचि

तथा

आई र्डए

ऩोशाक खचि

शोध

6,60

बनाि हुने
ऋण

2.8.1.9

एभ. आइि. एस. अऩये टय य वपल्ड सहामक

आई र्डए

दै र्नक भ्रभण बत्ता/मातामात खचि/ईन्धन

शोध

60

बनाि हुने
ऋण

2.9.9.6

अन्म विविध खचि- आमोजना, साभाजजक सुयऺा
तथा

घटनादताि सम्फन्धी

आई र्डए

विर्बन्न फैं ठकको

मुिा योजगायीका

रार्ग

ऋण
रुऩान्तयण ऩहर ऩरयमोजना

39,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.4.1.5

57

बनाि हुने

जचमाऩान रगामतको खचि
37100103

शोध

39,00
योजगाय

सेिा केन्रको सॉचारन खचि

आई र्डए

शोध

2,65

बनाि हुने
ऋण
2.5.3.5

योजगाय सहामक कोतरफ

आई र्डए

शोध

3,93

बनाि हुने
ऋण
2.5.3.6

योजगाय सहामको स्थानीम बत्ता

आई र्डए

शोध

39

बनाि हुने
ऋण
2.5.3.7

योजगाय सहामकको ऩोशाक बत्ता

आई र्डए

शोध

10

बनाि हुने
ऋण

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
2.5.7.10

प्राविर्धक सहामकको ऩोसाक

आई र्डए

शोध

10

बनाि हुने
ऋण
2.5.7.8

प्राविर्धक सहामकको तरि

आई र्डए

शोध

3,93

बनाि हुने
ऋण
2.5.7.9

प्राविर्धक सहामकको स्थानीम बत्ता

आई र्डए

शोध

39

बनाि हुने
ऋण
2.7.3.8

योजगायी सृजना

(आई.र्ड.ए.ì

आई र्डए

शोध

27,51

बनाि हुने
ऋण
31200101

कृवर् विकास यणनीर्त अनुगभन

तथा

सभन्िम

कामिक्रभ

8,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.5.7.21
2.7.15.129

8,00
कृवर्

तथा

ऩशु

सेिाका

एक गाॉउ एक

नेऩार

प्राविर्धकहरुको तरि बत्ता

सयकाय

वकसान सूचीकयण

नेऩार

कामिक्रभ

नगद

4,00

नगद

3,00

नगद

1,00

सयकाय
2.7.15.130

कृवर्, ऩशुऩन्छी तथा

भत्स्म तथ्माकॊअध्मािर्धक

कामिक्रभ
37100102

प्रधानभन्त्रीयोजगाय

नेऩार
सयकाय

कामिक्रभ

24,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.5.7.5

24,00
योजगाय सॊ मोजकको तरि

नेऩार

नगद

4,94

नगद

45

नगद

10

नगद

18,51

सयकाय
2.5.7.6

योजगाय सॊ मोजकको स्थानीम बत्ता

नेऩार
सयकाय

2.5.7.7

योजगाय सॊ मोजकको ऩोसाक

नेऩार
सयकाय

2.7.3.7

योजगायी सृजना

30700106

रघुउद्यभ विकास

(नेऩार सयकाय)

नेऩार
सयकाय

कामिक्रभ

30,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.6.4.14

30,00
सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्ि य फजाय

नेऩार

प्रर्तस्ऩधाि फृवर्द्गनिका

सयकाय

रार्ग

कजम्तभा ५

नगद

1,40

नगद

4,80

जनाको सभुहभा प्रर्फर्ध हस्तान्तयण
2.6.4.85

गरयफी र्निायणका

रार्ग

रघुउद्यभ विकास

कामिक्रभ सॊ चारन र्नदे जशका, २०७७ फभोजजभ

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



नेऩार
सयकाय

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
उद्यभीको स्तयोन्नती

(आिश्मकता ऩवहचानका

आधायभा ऩुनतािजगीय एडबान्स सीऩ विकास
तार्रभ
2.6.4.86

कामिक्रभ)

गरयफी र्निायणका

रार्ग

रघुउद्यभ विकास

कामिक्रभ सॊ चारन र्नदे जशका, २०७७ फभोजजभ

नेऩार

नगद

23,80

सयकाय

रघुउद्यभ विकास भोडेरभा नमाॉ रघुउद्यभी
र्सजिना
34341011

गने

याविम खेरकुद ऩरयर्द्

1,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.14.1

1,00
यािऩती यर्नङ्गर्सल्ड प्रर्तमोर्गता

(स्थानीम तह

स्तयीम)
31200106

नेऩार

नगद

प्रधानभन्त्री कृवर् आधुर्नवककयण ऩरयमोजना

24,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.15.340

1,00

सयकाय
24,00

आ.ि. 2078/79 भा स्थाऩना बएको सुन्तरा

नेऩार

जात परपूर फारीऩकेट विकास

सयकाय

कामिक्रभ

नगद

6,00

नगद

6,00

नगद

12,00

कोर्नयन् तयता
2.7.15.353
2.7.15.367
36500106

आ.ि. 2078/79 भा स्थाऩना बएको फॊ गयु

नेऩार

ऩकेट विकास

सयकाय

कामिक्रभ कोर्नयन् तयता

आ.ि. 207९/८० भा नमाॉ केया ऩकेट विकास

नेऩार

कामिक्रभ सञ्चारन

सयकाय

फहुऺेत्रीम ऩोर्ण

कामिक्रभ

3,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.16.1

3,00
ऩोर्ण सॊ िेदन शीर

(खानेऩानी

तथा

सयसपाइ, कृवर्, ऩशु सेिा, भवहरा

नेऩार

तथा

नगद

1,50

नगद

1,50

सयकाय

फारफार्रका, जशऺाय शासकीम प्रिन्ध) ऺेत्रका
कामिक्रभहरू सञ्चानर)
2.7.16.2

ऩोऩण विशेर्

(स्िास्थ्म) ऺेत्रका

कामिक्रभ

सञ्चारन
31202011

नेऩार
सयकाय

ऩशु सेिा विबाग

13,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको

13,00

2.7.18.159

भासु जाॉच ऐन कामािन्िन सहजजकयण

2.7.18.236

इवऩडे र्भमोरोजजकर रयऩोवटिङ्ग

कामिक्रभ

नेऩार

नगद

10,50

नगद

20

नगद

20

सयकाय
नेऩार
सयकाय
2.7.18.240

ऩशु सेिा विबाग य प्रादे जशक र्नकामभा ऩशुऩन्छी

नेऩार

तथ्माॊक

सयकाय

तथा

ऩशु सेिाका

कामिक्रभको

प्रगर्त रयऩोवटिङ
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2.7.18.40

कृर्त्रभ गबािधान र्भसन

कामिक्रभ

नेऩार

नगद

2,00

नगद

10

सयकाय
2.7.18.88

ऩशुऩन्छी योगकोअन्िेर्ण, नभुनासङ्करन

तथा

प्रेर्ण
37001103

नेऩार
सयकाय

ऩरयिाय कल्माण

कामिक्रभ

46,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.22.10092

35,14
भातृ तथा निजशशु

कामिक्रभ सॊ न्चारन

नेऩार

नगद

15,09

नगद

1,60

नगद

3,60

नगद

3,89

नगद

10,96

सयकाय
2.7.22.10504
2.7.22.218

प्रजन न्रग्णतास्िास्थ्म
ु

नेऩार
सयकाय

ऩरयिाय र्नमोजन वकशोय वकशोयी तथा
स्िास्थ्म

2.7.22.9504

सेिा

ऩोर्ण

प्रजनन्

कामिक्रभ

नेऩार
सयकाय

कामिक्रभ

नेऩार
सयकाय

2.7.22.9520

भातृ तथा

निजशशु कामिक्रभ अन्तगित

नेऩार

आभासुयऺा, गबििती, यक्तसॊ चाय, उत्प्रेयणा सेिा,
न्मानो झोराय र्नशुल्क गबिऩतन

सयकाय

कामिक्रभ

7 IMNCI कामिक्रभ
2.7.22.10129

5,00
CBIMNCI कामिक्रभ

( कामिक्रभ सर्भऺा,

स्थरगत अनुजशऺण, सभता तथा

ऩहुच

नेऩार

नगद

5,00

नगद

3,09

नगद

2,77

सयकाय

कामिक्रभ)
8 खोऩ
2.7.22.10143

5,86
कोर्बड १९ विरुर्द्खोऩ अर्बमान

तथा

फुस्टय

खोऩ सभेत सॊ चारन ब्मिस्थाऩन खचि

नेऩार
सयकाय

(ऩार्रकास्तरयम मोजनाय ऩार्रका तथा

स्िास्थ्म

सस्थास्तरयमसुऩरयिेऺण)
2.7.22.10155

र्नमर्भत खोऩ सुदृढीकयण, ऩूणख
ि ोऩ सुर्नितताय

नेऩार

दीगोऩनाको

सयकाय

रार्ग

सुक्ष्भ मोजना अद्यािर्धक २

ददन य सयसपाई प्रफद्र्धन प्माकेज ऩुन ि
ताजगीतार्रभ १ ददन गयी ३ ददन एिॊ ऩूणख
ि ोऩ
न.ऩा., गा.ऩा. सुर्नजितताको

रार्ग

स्थार्नम

तह, िडा, खोऩ सभन्िम सर्भती तथा

नि

र्निाजचित जनप्रर्तर्नर्धहरुको अर्बभुजखकयण,
स्िास्थ्मकर्भिफाट िडाभा घयधुयी सिेऺण,
ऩार्रकाफाट िडा बेरयवपकेसन, अनुगभन

तथा

घोर्णा सबा व्मिस्थाऩन घोर्णा फाॊकीभा घोर्णा
तथा घोर्णा बएकाभा ददगोऩना कामभ

गने

व्मिस्थाऩन खचि
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37001101

ऺमयोग र्नमन्त्रण

2,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.22.10292

2,00
आकजस्भक अिस्थाभा औसर्ध एिॊ ल्माफ

नेऩार

साभाग्रीढु िानी, ये कर्डिङ

सयकाय

तथा

रयऩोवटिङका

नगद

1,13

नगद

87

रार्ग पभिपयभेट छऩाइ, ई-वट.र्फ यजजस्टय
अध्मािर्धक, विश्व ऺमयोग

ददिस सम्फन्धी

कामिक्रभ, स्थरगत अनुजशऺण
सुऩरयिेऺण, ऺमयोगका
सर्भऺा तथा
2.7.22.10293

तथा

कामिक्रभको अधिफावर्िक

कोहटि विश्लेर्ण

ऺमयोगका जोजखभ सभुह

तथा

स्िास्थ

सेिाको ऩहुच कभ बएका सभुदामभा सकृम
ऺमयोग खोज ऩडतार

नेऩार
सयकाय

कामिक्रभ। घयऩरयिायका

सदस्महरूको सम्ऩकि ऩरयऺण, एिॊ ऩाच िर्ि
भुर्नका फारफार्रकाभा ऺमयोग योकथाभ
सम्फन्धी टी.वऩ.टी.
37001105

कामिक्रभ

भहाभायी योग र्नमन्त्रण

कामिक्रभ

1,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.22.10489

1,00
विश्वऔरो ददिस भनाउने, वकटजन्म योग

नेऩार

र्नमन्त्रण कामिक्रभको अनुगभन एिम्भूल्माङ्कन

सयकाय

तथा

नगद

30

नगद

50

नगद

20

वकटजन्म योग र्नमन्त्रणका रार्ग

फहुर्नकाम अन्तयवक्रमा गने तथा

Active Case

Detection (औरोय काराजाय)
2.7.22.68

कोर्बड १९ रगामत विर्बन्न भहाभायी जन्म

नेऩार

योगहरुको योकथाभ, र्नमन्त्रण

सयकाय

तथा

र्नगयानीका रार्ग सयोकायिारासॉगको
अन्तयवक्रमा तथा

RRT, स्िास्थ्म कभी

ऩरयचारन
2.7.5.5

ऩशुऩॊऺी आदीफाट हुनेईन्पुएन्जा, फडिफ्रु, AMR,

नेऩार

र्सविसकोर्सस, टक्सो प्राज्भोर्सस आदद

सयकाय

विर्बन्नसरुिा योग सम्फजन्ध योकथाभ

तथा

र्नमन्त्रणका रार्ग सचेतना कामिक्रभ
37001116

नर्सिङ

तथा

साभाजवकसुयऺा सेिाकािमक्रभ

36,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.22.66

36,00
विद्यारम स्िास्थ्म

तथा

नर्सिङ्ग

सेिाका मिक्रभ

नेऩार

नगद

18,58

नगद

17,42

सयकाय
2.7.22.67

याविम भवहरा स्िास्थ्म स्िमॊसेविका कामिक्रभ

नेऩार

(ऩोशाक प्रोत्साहन, मातामात खचि, िावर्िक

सयकाय

सर्भऺागोष्ठीय
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a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
37001012

प्राथर्भक स्िास्थ्म

सेिा

2,63,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.22.88

2,63,00
स्थानीम तहका स्िास्थ्म चौकी, प्रा.स्िा.के. य

नेऩार

अस्ऩतारहरुभा कामियत कभिचायीहरु कोतरि,

सयकाय

नगद

2,63,00

भहगी बत्ता, स्थानीम बत्ता, ऩोर्ाक रगामत
प्रशासर्नक खचिसभेत
37001115

उऩचायात्भक

सेिाका मिक्रभ

18,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.22.9421

18,00
आधायबूत

तथा

आकजस्भक स्िास्थ्म

सेिाको

रार्ग और्र्ध खरयद
2.7.22.9422

नगद

15,75

नगद

1,25

नगद

1,00

सयकाय

स्िास्थ्म चौकी (आधायब ुत स्िास्थ्म
कोन्मुनतभ

नेऩार

सेिा भाऩदण्ड

सेिाकेन्र)

कामिक्रभ

नेऩार
सयकाय

(अर्बभुखीकयण, सर्भऺा, परोअऩ , अनुगभन
तथा

सुदृर्धकयण सभेत)

2.7.22.9423

ॉ ा, नाक, कान, घाॊटी तथा
आख

37001107

स्िास्थ्म ब्मिस्थाऩन

भुख स्िास्थ्म

सम्िजन्ध अर्बभुखीकयण

नेऩार
सयकाय

कामिक्रभ

4,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.22.9424

4,00
ऩार्रका स्तयभा स्िास्थ्म सॊ स्थाहरुको भार्सक

नेऩार

फैठक, स्िास्थ्म

सयकाय

कामिक्रभहरुको डाटा

नगद

2,15

नगद

65

नगद

1,20

बेरयवपकेशन एिॊ गुणस्तय सुधाय साथै अधिफावर्िक
एिॊ फावर्िक सर्भऺा
2.7.22.9425

स्िास्थ्म सूचना साथै आइ एभ मू सुदृढीकयण

नेऩार

कामिक्रभ

सयकाय

2.7.22.9426

कोर्बड १९ को भ्माजक्सनको र्डजजटाइजेशन

नेऩार

तथा

सयकाय

37001109

याविम स्िास्थ्म जशऺा, सूचना तथा

क्मूआय कोड प्रभाजणकयण
सॊ चाय केन्र

1,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.22.9427

1,00
विद्यारम स्िास्थ्म जशऺा/आभासभूह

तथा

भवहरा स्िास्थ्म स्िमॊसेविका हरुका रार्ग
साभाजजक ब्मिहाय ऩरयितिन
2.7.22.9429

सुर्तिजन्म ऩदाथि तथा
भवहरा तथा

नगद

75

नगद

25

सयकाय

कामिक्रभ

भध्मऩान सेिनको

न्मूर्नकयण सम्फन्धी सॊ चाय कामिक्रभ
34001101

नेऩार

नेऩार
सयकाय

फारफार्रकाविबाग

5,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
2.7.25.108

5,00
वहॊ सा वऩर्डत भवहरा तथा

वकशोयी अल्ऩकारीन

सेिाकेन्र, सञ्चारन अनुदान
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26334

सभऩुयक अनुदान

70,00

305014401

70,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको

70,00

11.4.22.9872

कोल्ड स्टोय र्नभािण, फेनी न.ऩा.-४, र्सॊ गा

नेऩार

नगद

70,00

सयकाय/
आन्तरयक
ऋण
ॉ ीगत)
( ऩुज

26336

सशतिअनुदान

34701101

आिास व्मिस्था कामिक्रभ

2,59,00
34,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
11.1.2.1557

34,00
सुयजऺत नागरयक आिास

कामिक्रभ :- गण्डकी

नेऩार

प्रदे शको म्माग्दी जजल्रा ऺेत्र नॊ . १ अन्तगित

सयकाय/

फेनी नगयऩार्रका- १०5 िटा (क्रभागत)

आन्तरयक

नगद

34,00

ऋण
34000102

साभाजजक विकास

कामिक्रभ

20,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
11.1.2.2173

20,00
र्गयी जाटीका पाउण्डेशन, फेनी न.ऩा. ऩुराचौय,

नेऩार

म्माग्दी

सयकाय/

नगद

20,00

आन्तरयक
ऋण
35001801

विद्यारम ऺेत्रविकास

कामिक्रभ- जजल्रास्तय

1,01,00

2 ऩूिािधाय ऺेत्र
11.1.2.445

1,01,00
केन्रफाट छनौट बएका नभुना विद्यारम,विशेर्

एस.इ.एस.

शोध बनाि

विद्यारमको क्रभागत बिन र्नभािण

ऩी.

हुने ऋण

केन्रफाट छनौट बएका नभुना विद्यारम,विशेर्

एस.इ.एस.

शोध बनाि

विद्यारमको क्रभागत बिन र्नभािण

ऩी.

हुने अनुदान

केन्रफाट छनौट बएका नभुना विद्यारम,विशेर्

नेऩार

नगद

विद्यारमको क्रभागत बिन र्नभािण

सयकाय

तथा

24,00

कऺा११ स्तोन्नर्त बएका प्राविर्धक धाय
विद्यारमको ल्माि व्मिस्थाऩन अनुदान
11.1.2.445

तथा

12,00

कऺा११ स्तोन्न र्तबएका प्राविर्धक धाय
विद्यारमको ल्माि व्मिस्थाऩन अनुदान
11.1.2.445

तथा

65,00

कऺा११ स्तोन्नर्त बएका प्राविर्धक धाय
विद्यारमको ल्माि व्मिस्थाऩन अनुदान
37100103

मुिायोजगायीका रार्ग रुऩान्तयण ऩहर ऩरयमोजना

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
11.3.7.6

3,00

3,00
योजगाय सेिा केन्रको सुदृवढकयण

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

(कम्प्मूटय,



आई र्डए

शोध बनाि

3,00

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
पर्निचय वपक्चसि, क्माभया, अन्म विद्युतीम

हुने ऋण

उऩकयण)
37001103

ऩरयिाय कल्माण

कामिक्रभ

4,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
11.3.9.13

4,00
Inj.Oxytocin बण्डायणका रागी ILR

नेऩार

Refrigerator खयीद

सयकाय/

नगद

4,00

आन्तरयक
ऋण
खानेऩानी सेिाविस्ताय

तथा

ऩुनस्थािऩना कामिक्रभ

36,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
11.4.16.663

36,00
फेनीफजाय खा.ऩा.आ.

नेऩार

नगद

20,50

नगद

10,00

नगद

5,00

नगद

50

सयकाय
11.4.16.664

फेनी खा.ऩा.आ. फेनीन.ऩा. २,७,८-म्माग्दी

नेऩार
सयकाय/
आन्तरयक
ऋण

11.4.16.665

ज्माभरुकोट ठु रोखोरायातार्बय र्रफ्ट खाऩाआ,

नेऩार

फेनी२ म्माग्दी

सयकाय/
आन्तरयक
ऋण

11.4.16.666

यत्नेचौय खानेऩानी मोजना सभािेश, िेनीन.ऩा 1

नेऩार

यत्नेचौय िडानॊ2 ज्माभरुकोट िडानॊ ३

सयकाय

(म्माग्दी)
30800104

याविम ग्राभीण

तथा

निीकयणीम उजाि कामिक्रभ

8,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
11.4.22.5900

8,00
निीकयणीम ऊजाि प्रिर्ध जडान

(िामो

नेऩार

ग्माॉस/विद्युतीम च ुरो/सुधारयएको च ुरो/सौमि

सयकाय/

ऊजाि)

आन्तरयक

नगद

8,00

ऋण
32501106

ऩमिटन ऩूिािधाय विकास आमोजना

7,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
11.4.22.8574

7,00
ऩयभ फैददक सनातन धार्भिक आश्रभ िेनी

नेऩार

नगयऩार्रका १ म्माग्दी

सयकाय/

नगद

7,00

आन्तरयक
ऋण
32500103

सॊ स्कृर्तप्रिर्द्िन

कामिक्रभ

11,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

11,00



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
11.4.22.9529

श्री याभा नुज भठ सन्त सेिाश्रभ धभािशारा श्री

नेऩार

भुजत्तहयी याधाकृष्ण भजन्दय िेनी न ऩा ९ गरेश्वय

सयकाय/

धाभ म्माग्दी

आन्तरयक

नगद

11,00

ऋण
36501103

ु ऺेत्रगत कामिक्रभ
झोरुॊगेऩर

35,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको
11.4.8.2151

35,00
बेडेखोरा, खफया कारीगण्डकी, भॊ गराघाट,

नेऩार

बवकम्री ठु रोखोरा,चीनाखेत खोरा बवकम्री

सयकाय/

नगद

35,00

आन्तरयक
ऋण
26337

ॉ ीगत )
विशेर् अनुदान (ऩुज

4,07,00

305014401

4,07,00

0 कम्ऩोनेन्ट नबएको

4,07,00

11.4.22.10341

जाभुनाखकि खानेऩानी मोजना

नेऩार

नगद

1,16,00

नगद

1,00,00

नगद

1,00,00

नगद

91,00

सयकाय
11.4.22.10705
11.4.22.10706
11.4.22.6688

गाजने नमा गाउॉ ढोल्थान ऩुराडाॉडा खानेऩर्न

नेऩार

मोजना

सयकाय

ऩात्रेखेत काछरुॊग खानेऩानी मोजना, फेनी

नेऩार

न.ऩा.-१०, ऩात्रेखेत

सयकाय

खिया खानेऩानी मोजना

नेऩार
सयकाय

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



aly{ª ;]G6/
aly{ª ;]G6/

k|;'lt s]Gb|sf] ejglgdf{0f, dd{t tyf ;'b[l9s/0f

k|;'lt s]Gb|sf] nflucfjZostfcg';f/ cf}hf/ pks/0f
;xof]u

8

9

kflnsf

Kflnsfleq ;d'bfodf

kflnsfleqsf] ljwfnodf

kflnsfleqsf] ljwfnodf

kflnsf

Kflnsfleqsf] :jf:Yo ;+:yf

Kflnsfleqsf] :jf:Yo ;+:yf

sfo{qmd ;+rfngx'g] :yfg

;'/lIftdft[Tjtyfdft[ ;'/IffrSsLsfo{s|dsf] ;ldIff

dfWoldstxsfljBfyL{x?NffO{ dft[ tyfgjhftlzz'
:jf:Yo ;DaGwLcled'lvs/0f / :jf:YolzIffk|jfxsf]
nflu kl/rfng(Student Champion mobilization)
Student Champion mobilization
sfo{s|dsf] ;ldIff
ue{jtL, ;'Ts]/L dlxnf / kl/jf/;Fu cGtls{|of
sfo{s|d

:jf:Yosfo{s|dsf] of]hgfth'{dfsfo{zfnf

:jf:Yo ;+:yf ;~rfngtyfJoj:yfkg ;ldltsf] Ifdtfclej[l4 tflnd
:jf:Yo ;+:yf ;~rfngtyfJoj:yfkg ;DaGwLtflndk|bfgkZrftkmnf]ck -k|To]s ^ dlxgfdf_

sfo{s|d

7

6

5

4

3

2

1

s|=;+=

$)),)))=))

*)),)))=))

#%,^))=))

%,*##=))

$,@))=))

!^,!))=))

&),)))=))

#,###=))

%@,%))=))

ljlgof]lht ah]6

cfjZostfcg';f/
cfjZostfcg';f/

s}lkmot

cf=j= @)&(÷*) df jfgxf6{ jN8{jfO8 / a]gL gu/kflnsfsf] ;dGjodf gu/kflnsfdf
;~rflnt sfo{qmd

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



Kfflnsf :tl/o :jf:Yosfo{qmdsf] aflif{s ;ldIff

:jf:Yo ;DjGlwlba; dgfpg]

!(

@)
hDdf /sd -g]=?=_

;fd'bfoLs :jf:Yok|fKtf+saf]8{ tyf ;fysfo{qmd

Dfft[ tyfgjhftlzz'cfsl:ds sf]ifsf] ;ldIff

17

!*

Dfft[ tyfgjhftlzz'cfsl:ds sf]if :yfkgf

Uf|fdL0f cN6«f;fp08 dl;g ;xof]u

Uf|fdL0f cN6«f;fp08 tflnd

u|fdL0f cN6«f;fp08 lj:tf/ sfo{s|d

16

15

14

13

k|;'lt s]Gb|dfsfo{/t gl;{ª sd{rf/Lx?nfO{ cg;fO6
sf]lrª / d]G6l/ª
k|;'lt s]Gb|sf] u'0f:t/ d'Nof+sgsfo{s|d(MSS/QIP
follow up)
ue{jtL / ;'Ts]/L dlxnfnfO{ 6]ln–k/fdz{
sfo{s|d(Tele-ANC and Tele PNC)

IUCD/Implanttflnd

11

12

gl;{ª sd{rf/Lx?nfO{ bIf k|;'ltsdL{ tflnd

10

kflnsf

kflnsf

kflnsf

:jf:Yo ;+:yf

kflnsf
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cfjZostfcg';f/

cfjZostfcg';f/
cfjZostfcg';f/
cfjZostfcg';f/

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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कच्ची सडक
तर्फ



15,00,000।0

१०७- रत्नेचौर र ज्यामरुककोटको सिमाना, खवरा दे खि तल्लो
लामागरा हुँदै ढोडेनी सम्मको सडकको दायाँ वायाँका घडेरी योग्य
जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

१०९- मोटरवाटो वाहे कका अन्य गोरे टो घोडेटो वाटोमा पर्ने घडेरी
योग्य जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

10,00,000।0

१०८ उपरोक्त सडकमा नपर्ने भिर पहरा तथा पाखो जग्गाहरु (भिर 2,50,000।0
पहरा वाहे क)

30,00,000।0

15,00,000।0

१०५- विष्णु वोगटीको घर दे खि ठु लो खोला सम्म मोटरबाटोको
दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)
१०६- रत्नेचौर साविकको वडा नं.१,२,३ र ४ मा पर्ने हाल
खोलिएका मोटरवाटोमा पर्ने कमली पुनको घरदे खि साविक रत्नेचौर
३ बाङ्गेरा सम्मको मोटरवाटोको घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा
वाहे क)

30,00,000।0

१०४-रत्नेचौर पिपलडाँडा दे खि विष्णु वोगटीको घर सम्म
मोटरबाटोको दायाँ वायाँको घडेरी योग्य जग्गा भिर पहरा वाहे क

प्रमुख
राजमार्ग

2

18,00,000।0

16,00,000।0

१०२- कमली पुनको घर दे खि नगेन्द्र वोगटीको घरसम्म रत्नेचौर,
(भिर पहरा वाहे क)
१०३- बेनी वाग्लुङ सिमाना ढोडेनी खोला दे खि बेनी न.पा.
वडा नं.२ को सिमाना खवरा सम्म बेनी वाग्लुङ सडकका घडेरी
योग्य जग्गा ज्यामरुककोट र रत्नेचौरको सिमाना ठु लो गैरा दे खि
पिपलडाँडा सम्मको मोटरबाटोको दायाँ वायाँ घडेरी योग्य जग्गा
(भिर पहरा वाहे क)

10,00,000।0

रत्नेचौर १-९ बेनी १ १०१- भिम वहादुर श्रे ष्ठको घर दे खि गुडचेडाँडा अर्जम क्षेत्र (भिर
बे.न.पा. १-२
पहरा वाहे क)

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

व्यापारिक
क्षेत्र

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

1

हालको
वडा

साविक
गा.वि.स. /
वडा

सि.नं. विवरण

बेनी नगरपालिका
बेनी नगरपालिका क्षेत्र भित्रका जग्गाको मुल्यांकन दर
æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



15,00,000।0

30,00,000।0

२०५- हाँडेभिर क्षेत्र मोटरबाटोले छु ने वाहे क भित्री जग्गा
प्रतिरोपनी (भिर पहरा वाहे क)

40,00,000।0

२०४- ज्यामरुककोट वडा कार्यालय दे खि डिल वहादुर कार्कीको
घर सम्मका मोटरवाटोको दाँया वाँयाका घडेरी योग्य जग्गा (भिर
पहरा वाहे क)

२०३- ज्यामरुककोट वगरफाँट डम्मराको पुल मुख दे खि भकिम्ली
सिमाना सम्मका मोटरवाटोको दाँया वाँयाका घडेरी योग्य जग्गा
(भिर पहरा वाहे क)

२०२- ज्यामरुककोटको हाँडेभिरबाट बाङ्गेरा वगरफाँट डिल्लीमान
55,00,000।0
घर्तीको घर सम्मका मोटरवाटोको दाँया वाँयाका घडेरी योग्य जग्गा
(भिर पहरा वाहे क)

75,00,000।0

1,50,000।0

११४ अन्य द्वोयम, सिम र चाहार सम्पूर्ण जग्गाहरु (भिर पहरा
वाहे क)

ज्यामरुककोट बेनी २ २०१- ज्यामरुककोटको साविक ८ नं. वडा हाँडेभिर स्थित नयाँ
१-९
पुल दे खि भसभसे पहरा सम्मको मोटरवाटोको दाँया वाँयाका घडेरी
बेनी ३-४
योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

3,50,000।0

११३-अव्वल जग्गा ढोडेनी लामागरा क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गा (भिर
पहरा वाहे क)

मध्यम
व्यापारिक
क्षेत्र

2,50,000।0

११२-अव्वल जग्गा अर्जम क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गा (भिर पहरा
वाहे क)

1

3,00,000।0

१११- अव्वल जग्गा रत्नेचौर क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गा (भिर पहरा
वाहे क)

कृषि क्षेत्र
तर्फ

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

5

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

११०- रत्नचौर डाँडावारी दे खि गैह्राटोल सम्म, मौवटा दे खि टु नीवोट 3,00,000।0
सम्म, वाटा घर दे खि पुराञ्जी सम्म, विष्णु वोगटीको घरदे खि धिमल
थर सम्म, बोगटी थर दे खि उपल्लोचौर सालघारी सम्म, आनन्दवगर
दे खि वेलवोट सम्म, अर्जम क्षेत्रको सम्पूर्ण वस्ती क्षेत्र, जोल्टे पिपल
दे खि भरोजी सम्म, उपल्लो चोक दे खि पाखाथर सम्मका आवासिय
क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

हालको
वडा

आवासिय
क्षेत्र तर्फ

साविक
गा.वि.स. /
वडा

4

सि.नं. विवरण

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



5,00,000।0

२१०- ज्यामरुककोट भकुण्डे दे खि गौश्वारा सम्म र भकुण्डे दे खि
वडा नं. ३ को सिमाना तोराखेत सम्मको मोटरवाटोको दाँया
वाँयाका घडेरी योग्य जग्गा साथै अन्य भित्री कच्ची सडकका
जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

व्यापारिक
क्षेत्र

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु

1

2

२१३- माझखर्क , खवरा, सिजाली, नाङलाडाँडा खेत, गरमपानी,
फापरखेत, भकुण्डे, सानलिख, तमाने, गौश्वाराको कृषि योग्य अव्वल
जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

×

×
×

×

1,50,000।0

4,00,000।0

२१२-वगरफाँटको कृषि योग्य अव्वल जग्गाहरु (भिर पहरा
वाहे क)

कृषि क्षेत्र
तर्फ

5

२१४- अन्य द्वोयम, सिम र चाहार सम्पूर्ण जग्गाहरु (भिर पहरा
वाहे क)

7,50,000।0

२११- वगरफाँट भकुण्डे, खवरा, गौश्वाराका मुख्य आवासिय
क्षेत्रहरु (भिर पहरा वाहे क)

आवासिय
क्षेत्र

बेनी ३

15,00,000।0

२०९- हाँडेभिर दे खि बाङ्गेरा लभ्लीहिल, हाँडेभिर, भसभसे, खवरा
हुँदै लभ्लीहिल भकुण्डे सम्मका मोटर वाटोको दायाँ वायाँका घडेरी
योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

भकिम्ली
१-९

10,00,000।0

२०८- रत्नेचौरको सिमाना दे खि सिजालीफाँट फापरखेत हुँदै भकुण्डे
सम्म, बगरफाँट, वालधारा हुँदै भकुण्डे सम्मका मोटरबाटोको दायाँ
वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

5,00,000।0

12,00,000।0

२०७- हाँडेभिर भसभसे भिरबाट रत्नेचौरको सिमाना सम्मका
मोटरवाटो दायाँ वायाँ भित्री घडेरी जग्गा, भिर पाखो वाहे क

30,00,000।0

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

सहायक
राजमार्ग

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

२०६- भसभसे दे खि रत्नेचौर सिमाना सम्मको, बेनी वाग्लुङ
राजमार्गको मोटर बाटो दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर
पहरा वाहे क)

हालको
वडा

प्रमुख
राजमार्ग

साविक
गा.वि.स. /
वडा

4

3

2

सि.नं. विवरण

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



व्यापारिक
क्षेत्र

कृषि क्षेत्र
तर्फ

6

1

आवासिय
क्षेत्र

कच्ची सडक
तर्फ

4

5

प्रमुख
राजमार्ग

3

सि.नं. विवरण

हालको
वडा
×

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

45,000।0

३०९- अन्य द्वोय, सिम र चाहार जग्गाको बेनी नगरपालिका ३
का सम्पूर्ण जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

15,00,000।0
15,00,000।0

10,00,000।0

४०२- उपरोक्त बाटोमा पर्ने घडेरी वाहे क उक्त क्षेत्रका भित्री
जग्गाहरु ( भिर, पाखा वाहे क)
४०३- सिं गा पौडेल चोक, राधिकुला एरिया, ठू लो खोला वडा
कार्यालय रहे को क्षेत्र, थामडाँडा क्षेत्र, डाँडाखेत, सुर्के मेला क्षेत्रका
जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)
४०४- माथि उल्लेखित क्षेत्र भित्र नपरे का अन्य भित्री जग्गाहरु,
(भिर पहरा वाहे क)

50,00,000।0

75,000।0

ु , क्षेत्रका
३०८- भकिम्ली, चिनाखेत, राखु, छे पारे , मरे क, मुसङ
मुख्य अव्वल जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

1,00,000।0

ु राखु
३०७- सो वाहे कका सल्ला गौंडा , तोराखेत, वालम, मुसङ
समेत अन्य क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

2,00,000।0

३०५ माथि उल्लेखित मोटरवाटो वाहे कका अन्य कच्ची
सडकहरुमा रहे का घडेरी योग्य जग्गाको (भिर पहरा वाहे क)

2,00,000।0

3,00,000।0

३०४- सर्जेनी दे खि राखु हुँदै भकिम्ली जोड्ने मोटरबाटोको दायाँ
वायाँका घडेरी योग्य जग्गा, भिर पहरा तथा पहिरो वाहे क

३०६- भकिम्ली, डोले, डाँडाखानी छे पारे , चिनाखेतका मुख्य
आवासिय क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

3,00,000।0

३०३- थामडाँडा दे खि वालम मरे क छे पारे हुँदै मण्डली थान
सम्मको मोटरबाटोको दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा
वाहे क)

ु क्षेत्रमा पर्ने दायाँ वायाँका घडेरी योग्य 3,50,000।0
३०२- सोही सडकको मुसङ
जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

३०१- बेनी भकिम्ली सडकको दुधेखोला दे खि डोले सम्मको
७,00,000।0
मोटरबाटोको दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

×

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

सिं गा १-९
बेनी ४ ४०१- उपल्लो / तल्लो तातोपानी, मसार, फापरखेत व्यापारिक
बेनी १३-१४
क्षेत्रमा रहे का घडेरी योग्य जग्गा ( भिर, पाखा वाहे क)

साविक
गा.वि.स. /
वडा

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



सामान्य
व्यापारिक
क्षेत्र

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु
(सहायक
राजमार्ग )

2

कृषि क्षेत्र
तर्फ

4

1

आवासिय
क्षेत्र

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु
(सहायक
राजमार्ग )

3

2

सि.नं. विवरण

हालको
वडा

10,00,000।0

25,00,000।0
8,00,000।0

४०७- वरं जा हाँडेभिर खण्डको राकखोला दे खि थामडाँडा र
महारानी थान ठू लोखोला खण्डको खहरे खोला दे खि ठू लो खोला
सम्मको मोटरवाटोको दायाँ वायाँ घडेरी जग्गा (भिर पहरा वाहे क)
४०८- कुनाताल दे खि ठू लो खोला हुँदै राक्सेखोला सम्मको मोटर
बाटोका दायाँ वायाँ घडेरी जग्गा (भिर पहरा वाहे क)
४०९- सुर्के मेला - सिं गा, सिमबाँजो - सिस्नेरा सडक र उपरोक्त
क्षेत्रमा सडक भन्दा भित्र तर्फ पर्ने अन्य जग्गाहरु, (भिर पहरा
वाहे क)

1,00,000।0

४१३- ऐ.ऐ. दोयम, सिम र चाहार पाखोवारी समेतका जग्गाहरु
(भिर पहरा वाहे क)

५०२- बेनी दरवाङ सडक खण्डको वाल जागृती प्रा.वि. दे खि
सर्जेनी सम्मको मोटरवाटोको दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गाहरु
(भिर पहरा वाहे क)

16,00,000।0

12,00,000।0

3,00,000।0

४१२- बेनी नगरपालिका वडा नं.४ मा पर्ने खेती योग्य अव्वल
जग्गा सम्पूर्ण जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

४११- आवासिय क्षेत्रतर्फ को सि.नं.(क) मा नपरे का अन्य जग्गाहरु 2,00,000।0
सवै (भिर पहरा वाहे क)

5,00,000।0

30,00,000।0

४०६- सिं गा सजेर्नी दे खि कुनाताल सम्मको मोटरबाटोको दायाँ
वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

४१०- मोटरवाटो वाहे कका भित्री वस्ती जस्तै डाँडाखेत, थामडाँडा
सुर्के मेला (भिर पहरा वाहे क)

40,00,000।0

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

४०५- तातोपानी, राक्सेखोला दे खि तल्लो / उपल्लो तातोपानी
वजार दे खि मसार सम्मका मोटर वाटोको दायाँ वायाँका घडेरी
योग्य जग्गाहरु (भिर पाखा वाहे क)

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

पुलाचौर १-९ बेनी ५ ५०१- पुलाचौर कृष्ण वानियाको घर दे खि थ्रीलाल सुवेदीको घर
बेनी ११-१२
सम्मको सामान्य व्यापारिक क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

साविक
गा.वि.स. /
वडा

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कृषि क्षेत्र
तर्फ

सामान्य
व्यापारिक
क्षेत्र

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु
(सहायक
राजमार्ग )

1

2

भित्री क्षेत्रका
कच्ची सडक

4

3

सि.नं. विवरण

हालको
वडा

8,00,000।0

8,00,000।0
8,00,000।0

५०४- पुलाचौर थ्रीलाल सुवेदीको घर दे खि डडुवा सम्म र
थ्रीलालको घर दे खि गाज्ने सम्मको साथै कृष्ण वहादुर वानियाको
घर दे खि पुलाडाँडा सम्मको मोटर वाटोको दायाँ वायाँका घडेरी
योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)
५०५- वेनी न.पा.६ वाँसवोट भिरमुनी हुँदै पुलाचौर सम्मको
वाटोको वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)
५०६- बेनी न.पा.६ को सिमाना छाप राम्चे दे खि सिं गा डाँडाखेत
सम्मको मोटरवाटोको दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा
वाहे क)

1,00,000।0

५०९- ऐ.ऐ. स्थानको दोयम, सिम र चाहार पाखोवारी समेतका
जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

50,00,000।0

20,00,000।0

६०२- बेनी दरवाङ सडक खण्डको भालु खोला दे खि पुलाचौर वडा
नं.५ सिमाना सम्मको मोटर वाटोको दायाँ वायाँका घडेरी योग्य
जग्गा (भिर पहरा वाहे क)
६०३- वेनी पाखापानी सडक खण्डको पार्वती खड्काको घर दे खि
वडा नं. ९ को सिमाना सम्म र जलेश्वर दे खि गलेश्वर सिमाना
कालिखोला मार्ग बेनी जोमसोम सडक खण्डमा पर्ने घडेरी योग्य
जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

37,00,000।0

2,00,000।0

५०८- वेनी न.पा. वडा नं. ५ का सम्पूर्ण खेती योग्य अव्वल
जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

५०७- माथि उल्लेखित मोटर वाटोमा नपरे का कच्ची सडक पुगेका 5,00,000।0
स्थानका मोटर वाटोको दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर
पहरा वाहे क)

8,00,000।0

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

५०३-वेनी न.पा. वडा नं. ६ को सिमाना अवेचौर दे खि पुरुण्डी
पुलाचौर हुँदै कृष्ण वानियाको घर सम्मको मोटर वाटोको दायाँ
वायाँका घडेरी योग्य जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

अर्थुङ्गे ३, ४, बेनी ६ ६०१- भवानी पुज्ने चौतारी दे खि दे उराली पार्वती खड्काको घर
५,६,७,८,९
सम्म मोटर वाटो दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा
बेनी ५
वाहे क)

साविक
गा.वि.स. /
वडा

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



7,00,000।0

६०८- डम्मरा दे खि माझखेत हुँदै खेतको फाँट धुरेनी सम्मको
मोटर वाटोका वाटोका दायाँ वायाँ घडेरी योग्य जग्गा तल्लो
माझखेत समेत (भिर पहरा वाहे क)

बेनी ७ ७०१- विरे न्द्र चोक हुदै हुलाक चोक, नूरोड ८ नं वडा सिमाना
हुलाक चोक, सं गम चोक, बैंकरोड, सिवालय चोक, बालमन्दिर
चोक हुदै विरे न्द्र चोक

1,60,00,000।0

50,000।0

६१३- सिम, चाहार र माथि वर्गिकरणमा नपरे का जग्गाहरु

मुख्य
व्यापारिक
क्षेत्र

1,00,000।0

६१२- दोयम जग्गाहरु

1

2,00,000।0

६११- वेनी वडा नं. ६ मा पर्ने अव्वल खेती योग्य जग्गाहरु सवै

कृषि क्षेत्र
तर्फ

5

अर्थुङ्गे २
बेनी ६

4,00,000।0

६०७- अर्थुङ्गे सिर वहादुरको घर दे खि एक्ले पिपल गुफा सम्मको
मोटर वाटोको घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

5,00,000।0

20,00,000।0

६०६- महारानी थान दे खि छाप डाँडाखेत सडक खण्डको दिनानाथ
रे ग्मीको घर दे खि डाँडावारी छाप हुँदै पुलाचौरको सिमाना सम्मका
घडेरी योग्य जग्गा (भिर पाखा वाहे क)

8,00,000।0

15,00,000।0

६०५- अर्थुङ्गे दे उराली दे खि भराले ढुं गाना थर हुँदै पुत्ले ढुं गा
अर्थुङ्गेको सिमाना, भालुखोला दे खि तल्लो डम्मरा, च ुत्रेनी, कोठे साँघ ु
सडकको दायाँ वायाँ घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

६०९-अर्थुङ्गे मित्र कुमारीको घर दे खि गलेश्वर ९ नं.को सिमाना
सम्मको मोटर वाटोको दायाँ वायाँ घडेरी योग्य जग्गा राउवडा
तल्लो फाँट समेत (भिर पहरा वाहे क)

20,00,000।0

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

६०४- अर्थुङ्गे दे उराली दे खि पुलाचौर जाने नमुना सडक खण्ड
हुँदै वडा नं.५ को सिमाना अवेयचौर सम्मको मोटरवाटोका दायाँ
वायाँका घडेरी योग्य जग्गा, भिर पहरा वाहे क

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

६१०- अर्थुङ्गे, डम्मरा, छाप, थाकन पोखरी, वास्वोट, च ुत्रेनी
क्षेत्रको आवासिय जग्गाहरु

हालको
वडा

आवासिय
क्षेत्र

कच्ची सडक
तर्फ

साविक
गा.वि.स. /
वडा

4

3

सि.नं. विवरण

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

मध्यम
व्यापारिक
क्षेत्र

सामान्य
व्यापारिक
क्षेत्र

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु
(मुख्य
राजमार्ग )

सहायक
राजमार्ग

कृषि क्षेत्र
तर्फ

मुख्य
व्यापारिक
क्षेत्र

2

3

4

5

6

1

सि.नं. विवरण

अर्थुङ्गे १
बेनी ७

साविक
गा.वि.स. /
वडा

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

८०,00,000।०

७०४-जेसिज भवन दे खि मं काखल भवन, हुँदै थकाली सेवा समाज
घर सम्म

10,00,000।0

७१२- सिम, चाहारका साथै

८०२- सं गमचोक जयन्द्र श्रे ष्ठको घर दे खि अस्पताल चोक सम्म
मुल सडकलाई छोएको दायाँ वायाँका जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

1,30,00,000।0

1,60,00,000।0

1३,00,000।0

७११- ऐ.ऐ. दोयम खेती योग्य जग्गा
माथि वर्गिकरणमा नपरे का जग्गाहरु

१५,00,000।0

30,00,000।0

७०९-चन्द्र प्रसाद र भ ुपेन्द्र बहदुर खड्का घुम्ती हुदै बुद्दि प्रसाद
ढुं गानाको जग्गा हुदै वडा नं ६ को सिमाना
७१०- वेनी न.पा. वडा नं.७ मा पर्ने घडेरी योग्य जग्गा वाहे क
अव्वल खेती योग्य जमिन

20,00000।0

30,00,000।0

1०,0,00,000।0

७०८-मं गलाघाट प्रहरी विट दे खि वडा नं.६ को सिमाना भालुखोला
डम्मरा सम्म

७०७- भ्याउनी खोला दे खि वडा नं.६ को सिमाना भालुखोला सम्म
(भिर पहरा वाहे क)

७०६- सामुदायिक चोक दे खि साइवावा मन्दिर हुँदै भ्याउनी खोला
सम्मका मोटर वाटो दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गा (भिर पहरा
वाहे क)

७०५- बेनी पाखापानी सडक खण्ड अन्तर्गत वुद्ध विहार खोरीया
३५,00000।0
दे खि महारानी थान हुँदै सन्त प्रसाद , चन्द्र प्रसाद हुँदै भ ुपेन्द्र बहदुर
खड्काको जग्जाको घुम्ती सम्म

८०,00,000।0

७०३- सामुदायिक चोक दे खि मालपोत कार्यालय हुँदै रामलाल
शाक्यको घर हुँदै मं गलाघाटको सम्पूर्ण क्षेत्र

७०२- हुलाक चोक, इन्द्रेणी टोल, भिमसेन टोल, नेपाल वैंक दे खि 1१५,00,000।0
दुरसं चार चोक, पर्वत वेनी जाने झोलुङ्गे पुल, सं गम चोक दे खि
नेपाली काँग्स
रे पार्टी कार्यालय भवन सम्म, सुन्दर के.सी. को घर
दे खि भित्रि जग्गा, भिम बहादुर श्रे ष्ठको घर दे खि भित्रि साबिक खाद्य
सं स्थाको गोदाम घर , बैंकरोड दे खि मं काखल भवन सम्म

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

बेनी ८ ८०१- न्युरोड ७ नं. वडा सिमाना राजु वानियाँको घर दे खि
क्याम्पस चोक सम्मको मुल सडकलाई छोएको दायाँ वायाँका
जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

हालको
वडा

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

मध्यम
व्यापारिक
क्षेत्र

सामान्य
व्यापारिक
क्षेत्र

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु
(मुख्य
राजमार्ग )

सहायक
राजमार्ग

आवासिय
क्षेत्र

2

3

4

5

6

सि.नं. विवरण

साविक
गा.वि.स. /
वडा

हालको
वडा

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
40,00,000।0

८०६- पेट्रोल पम्प दे खि डल्लेपिपल क्षेत्रका जग्गाहरु (भिर पहरा
वाहे क)



90,00,000।0

40,00,000।0
55,00,000।0
20,00,000।0

८११- डल्लेपिपल दे खि माथि खोरिया, एकपाटे क्षेत्रका जग्गाहरु
८१२-डल्लेपिपल दे खि माथि खोरिया मोटर वाटोमा पर्ने जग्गाहरु
(भिर पहरा वाहे क)
८१३- वडा नं.८ भित्रका माथि उल्लेखित स्थानमा नपरे का कुनै
सार्वजनिक वाटोमा नपर्ने जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

८१०- क्याम्पस गेट माथि जामुनाखर्क जाने घोडेटो बाटोको दायाँ
65,00,000।0
वायाँ घडेरी जग्गा, शिक्षा मार्ग खुम वहादुर वानियाँको घर दे खि
माथि जामुना खर्क जाने बाटोका दायाँ वायाँका जग्गाहरु (भिर पहरा
वाहे क)

८०९- डल्ले पिपल दे खि खरे नी हुँदै वडा नं.६ को सिमाना सम्मको 25,00,000।0
मोटर वाटोको दायाँ वायाँको जग्गाहरु (भिर पहिरो वाहे क)

८०८- कालिपुल वालमन्दिर आधारभ ुत विध्यालय दे खि वेनी वडा
नं. ६ को सिमाना जलेश्वर सम्मका हाईवेको दायाँ वायाँको घडेरी
योग्य जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

८०७- कालिपुल पक्कीपुल दे खि वालमन्दिर आधारभूत विध्यालय
1,40,00,000।0
सम्मका हाइवेका दायाँ वायाँका घडेरी जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

80,00,000।0

८०५- कालिपुल तल्लो पुरानो वजार क्षेत्रका दायाँ वायाँका
जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

८०४- वेनी वजार वडा नं.८ को भित्री गल्ली हरि कुमार श्रे ष्ठको
1,00,00,000।0
घर दे खि सुदर्शन श्रे ष्ठ, राज कुमार श्रे ष्ठको घर दे खि रखाल फेन्सी
स्टोर्स, जिवन सुनचाँदी दे खि कोट भण्डार, कोषानन्दको घर दे खि
विष्णु शेरचन (खानेपानी कार्यालय) विर वहादुर थापाको घर हुँदै
भित्री गल्ली तर्फ का घडेरी योग्य जग्गाहरु साथै अन्य माथी समावेस
नभएका भित्री गल्लीका जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

८०३- क्याम्पस चोक दे खि शिक्षामार्ग, हस्पिटल चोक सम्मका मुल 1,20,00,000।0
वाटोका दायाँ वायाँ जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

कृषि क्षेत्र
तर्फ

मध्यम
व्यापारिक
क्षेत्र

सामान्य
व्यापारिक
क्षेत्र

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु
(कच्ची
सडक)

7

1

2

3

सि.नं. विवरण

घतान १-९
बेनी ९-१०

साविक
गा.वि.स. /
वडा

10,00,000।0

८१५- ऐ.ऐ. भित्र पर्ने दोयम, सिम, चाहारका खेती योग्य जग्गा
(भिर पहरा वाहे क)

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



10,00,000।0
10,00,000।0

९०३- तोरीपानी साङ्गेचौर डिल, गलेश्वर मा.वि.को दाया वायाको
क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)
९०४- बेनी न.पा. वडा नं.६ को सिमाना काफलवोट दे खि
नेप्टेचौर, तोरिपानी, अलवाङ, सडकसं ग जोडिएका दाया वायाको
जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

९०६- वाटाखोरिया दे खि स्यालिखेत, तोरिपानी, डावा, ढोल्ठान,
मोटरवाटोको दायाँ वायाँ/ कोसेपानी, कुवागैरा, लिसेपानी, जम्रेनी,
तिनमाने मोटर वाटोको दायाँ वायाँको जग्गा / सल्लाबुटा, वडा
कार्यालय, उपल्लोथर, पिपलरुख, डल्ली पोखरी सम्मको मोटर
वाटोको दायाँ वायाँको जग्गा / डावा, काफलवोट, वाखेत जाने
मोटरवाटोको दायाँ वायाँको जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

5,00,000।0

९०५- गलेश्वर दे खि काउले गौडा, पाटारुख, कोसिपानी, गिठीनी,
7,00,000।0
वे.न.पा. वडा नं.१० को सिमाना सम्मका दायाँ वायाँका जग्गा,
नेप्टेचौर वडा कार्यालय दे खि छापा, गिठीनी हुँदै पात्लेखेतको
सिमाना सम्मका सडकका दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गाहरु (भिर
पहरा वाहे क)

10,00,000।0

९०२- आरोटा दे खि र्याले चोक सम्मको मोटर वाटोको दायाँ
वायाँको क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

41,00,000।0

20,00,000।0

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

८१४- वडा नं.८ भित्र पर्ने अव्वल खेती योग्य जग्गाहरु (भिर
पहरा वाहे क)

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

बेनी ९ ९०१-बेनी नगरपालिका वडा नं.६ को सिमाना दे खि रघुगंगा नदि
सम्म गलेश्वर वजार क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

हालको
वडा

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

घोरे टो वाटो

आवासिय
क्षेत्र
(मध्यम)

आवासिय
क्षेत्र
(ग्रामिण)

4

5

6

सि.नं. विवरण

साविक
गा.वि.स. /
वडा

हालको
वडा

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
7,00,000।0
2,00,000।0

९११- नेप्टेचौर, कुवागौरा, बतासे, चाउका क्षेत्र / डावा,
काफलबोट, धुविवोट, घताना, ढोल्ठान कार्की गाउँ / पोखरा,
च ुचाईन खर्क , ढाडिखेत, जम्रेनी, डल्लिपोखरी, हटिया, तिनमान्य
(भिर पहरा वाहे क)

10,00,000।0

41,00,000।0

९१०- गलेश्वर दे खि काउले गौडा, कोसेपानी, गिठीनी क्षेत्र (भिर
पहरा वाहे क)

९०९- आरोटा दे खि ९ नं. वडा कार्यालय क्षेत्र / साङ्गेचौर डिल,
तोरिपानी, अलवाङ क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

९०८- बेनी नगरपालिका वडा नं.६ को सिमाना दे खि रघुगंगा नदि
सम्म गलेश्वर वजार क्षेत्रका आवासिय क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

1,00,000।0
९०७- गलेश्वर, काउले गौडा, नेप्टेचौर, धुविवोट, ढोल्ठान, गोरे टो
वाटोको छे उछाउको जग्गा / काउलेगौंडा, कोसेपानी, काप्रा,
तोरिपानी, काफलवोट दे खि गाज्ने सम्म वाटोको छे उछाउको जग्गा
/ गलेश्वर, च ुचाइनाखर्क , चौडिला, चाउका, कुवागैरा, आरोटा,
तिनमान्य दे खि वडा नं.५ को सिमाना सम्मको जग्गा / नेप्टेचौर,
खाट्टीखुरा, तोरिपानीको छे उछाउको जग्गा / स्यालिखेत, मुसरु ी
काफल, तोरिपानी सम्मको वाटोको दायाँ वायाँको जग्गा / गिठीनी,
पोखरा, कालिमाटी, तहला, सम्मको दायाँ वायाँको जग्गा / गुफ्फा
दे खि तिनमान्य सम्मको जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



सामान्य
व्यापारिक
क्षेत्र

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु
( सहायक
राजमार्ग )

सडकसँग
जोडिएका
जग्गाहरु
( कच्ची
सडक)

2

3

कृषि क्षेत्र
तर्फ

1

7

सि.नं. विवरण

पात्लेखेत
१-९

साविक
गा.वि.स. /
वडा

बेनी
१०

हालको
वडा

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

50,000।0

50,000।0

९१४- बिरौटा, र्याले, डल्लिपोखरी, च ुचाइन खर्क , एक्लिखेत, तुसारे
ठाडोखोरिया, गोविनपानीका चाहार प्रकारका जग्गा, च ुचाइन खर्क ,
छापा, ओखलढुं गा, ढाडिखेत, कार्कीगाउ, डल्लिपोखरी, बागमारे ,
कानेखोर, डावा, काफलवबोट, ढोल्ठान, धुविवोट, पानिताल्ने
घतानाका सिम प्रकारका पाखोवारी (भिर पहरा वाहे क)
९१५- अन्य सम्पूर्ण नाम उल्लेखित नभएका खेत जग्गाहरु (भिर
पहरा वाहे क)

3,००,०००।0

7,5०,०००।0

१००३-दिपक मा.वि. दे खि गहतेडाँडा-वाखेत-अनजे हुदैँ टोड्के जाने
मोटरबाटोको दायाँबायाको जग्गाहरु, घतान काफलबोट-झागर पानी-दाविले
हुँदै टोड्के जाने मोटरबाटोको दायाँबायाँको जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)
१००४-गिठीनी-पात्लेखेत-हिला-झिं -पाखापानी सडकको दायाँबायाँको रगरगे
खोला दे खि हिला घट्टेखोला सम्मको जग्गाहरु, अलबाङ-वखले-गहते हुदैँ
आरनटोल-हिला घट्टेखोला सम्मको सडकको दायाँबायाँको सम्पूर्ण जग्गाहरु

१००२- गिठीनी-पात्लेखेत-हिला-झिं -पाखापानी सडकको
5,००,०००।0
दायाँबायाँको गिठीनी आखाखेत दे खि रगरगे खोला सम्मको जग्गाहरु
(भिर पहरा वाहे क)

******

१००१-पात्लेखेत दिपक मा.वि. आसपासका क्षेत्रका जग्गाहरु (भिर 3,50,000।0
पहरा वाहे क)

75,000।0

९१३- चौरा खेत, ठु लोढुं गा, स्यालिखेत, थाकन, मुलद्वारी गौथलेका
दोयम प्रकारका जग्गा, तिनमान्य, नेप्टचौर, कुवागौरा, बतासे,
खौरे टा, जम्रेनी, तुसारे , र्याले, स्यालिखेत, पोखरा, कोसेपानी,
काउलेगौडा, साङ्गेचौर माथिल्लो क्षेत्रका दोयम प्रकारका पाखोवारी
(भिर पहरा वाहे क)

९१२- मुलपानी, काप्रा, ब्यारा, गिठीनी, बराह थान, मार्सिखेत,
1,00,000।0
तोरिपानीको साङ्गेचौर, पल्लोगाउँ , खस पँधेरा, झाक्रिपधेरा, लिसेपानी,
अलवाङका अव्वल प्रकारका पाखोवारी का अव्वल प्रकारका जग्गा

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



7

पाखोबारी
तर्फ

खेतियोग्य
जमिन (खेत)

कृषि क्षेत्र
तर्फ

ग्रामिण
आवासीय
क्षेत्र

5

6

घोडेटो
गोरे टो बाटो

4

सि.नं. विवरण

साविक
गा.वि.स. /
वडा

हालको
वडा

२,००,०००।0

१,५०,०००।0

५०,०००।0

१०१४- गैरावारी, पाइजागाउँ , धुरसिल, भण्डारीगाउँ , पोखरी
/ रे लेडाँडा, डेम्मरबोट, ओखलेभिर, औल, नेपाने धै रेनी, औल
ओखलेका दोयम सिम प्रकारका जग्गा (भिर पहरा वाहे क)
१०१५- चाहार : बान्द्रे क्षेत्र, पाखाखेत क्षेत्र, जुकेपानि, कल्लबारी,
ओखारी औल, आरुबोट, अस्कुल, कल्लेरी, बराह, स्वाँरका
जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

२,५०,०००।0

१०१२- रगरगे फाँट, घर्तिगाउँ , वनपाखे, खलवले, चनेटेफाँट,
धापकाफल, बगालेफाँट, डाँडावारी फाँट / न्युरे , सिलढु ङ्गा,
आलुबोट, कुलबाँझा, भैसीआल, नेपाने खेत / कल्लेरीथान,
बराहथान खेतहरु (भिर पहरा वाहे क)
१०१३- अनजे दह, झाँगडपानी, ओखरबोट, मन्दिरथान, अनजे,
छहराबोट, ओखले, गट्ठेखोर, पाखा, मज्जा, तल्लोगाउँ , पल्लोगाउँ ,
चाउकी, आलबोट, चेनकाटे , तल्लोटोल, डाँडागाउँ का अवल
प्रकारका जग्गा (भिर पहरा वाहे क)

३,००,०००।0

१०११- अवल : ठू लोखेत (गैरीखेत), चालिसे खेत, बाह्रमुह्रे खेत,
ओखले (राइखेत) का जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

१००९-वखले, डाँडागाउँ , भण्डारीगाउँ , गहते, भैथोक, टाटीथान,
३,५०,०००।0
तल्लो पाइजागाउँ , हिला घट्टेखोला सम्मको क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

१००८- नेपाने धै रेनी क्षेत्र, ओखरबोट क्षेत्र, चनौटे क्षेत्र (भिर पहरा 1,५०,०००।0
वाहे क)

4,००,०००।0

2,5०,०००।0

१००६-चनौटे बाट तल्लोटोल-पाइजागाउँ -द्ववाखर्क -टोड्के
मोटरबाटोको दायाँबायाँको जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)
१००७- आरनटोल, तल्लोटोल, वाखेत (पाइजागाउँ ), पल्लोगाउँ ,
अनजे(वराह मन्दिर वरपर) क्षेत्र (भिर पहरा वाहे क)

1,0०,०००।0

सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति कैफियत
रोपनी रु.

१००५- कल्लेरीको राहुघाट पुलदेखि वडा कार्यालय सम्मको
गोरे टोबाटोको दायाँबायाँको जग्गाहरु, नेपानेदेखि पिपलबोट सम्मको
गोरे टोबाटोको दायाँबायाँका जग्गाहरु, सिलेढुङ्गा दे खि अनजे-भं काशे
सम्मको गोरे टोबाटो दायाँबायाँको जग्गाहरु (भिर पहरा वाहे क)

स्थान दे खि स्थान सम्मको मुल्यांकन

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

बेनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश
बेनी ,म्याग्दी

नगर क्षेत्र भित्रका सडकहरुको सडक मापदण्ड - २०७४
पहिलो ससं ोधन-२०७५
दोस्रो संसोधन-२०७७
दोस्रो संसोधन स्वीकृत मिति -२०७७/ १०/२६
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

बेनी नगरपालिका
बेनी ,म्याग्दी
नगर क्षेत्र भित्रका सडकहरुको सडक मापदण्ड
स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन ,२०७४ को दफा ४५ को उपदफा २ मा नगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय सडकको
दाया बाया अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)को पालना गराउनु पर्ने व्यबस्था भए अनसु ार यस नगरपालिकाभित्र पर्ने निम्न
सडकको मापदण्ड सोहि अनसु ार लागु गर्ने गराउने |
१. बेनी-रत्नेचौर-बाग्लुङ सडक
२. मालढुंगा-बेनी-जोमसोम सडक
(नोट: नेपाल सडक मापदण्ड -२०७०, अनसु ार उल्लेखित सडकको मापदण्ड Feeder Roads मा ब्यबस्था भएअनसु ार
Right of Way (ROW)=30m, Set Back =6 m हुने )
स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन ,२०७४ को दफा ४५ को उपदफा १ मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय सडकको
दाया बाया अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को तोक्न सक्ने व्यबस्था भए अनसु ार यस नगरपालिकाभित्र पर्ने स्थानीय
सडकहरुलाई महत्वका आधारमा निम्नअनसु ार बर्गीकरण गरी सडक मापदण्ड तोकियो |
1. Class"A"Roads
नगरपालिका र जिल्ला भित्र रहेका गाउपालिकाको मक
ु ाम जोड्ने सडक |
ROW=14m, Set Back =3m

सडक: १. मगं लघाट भ्याउनेखोला देखि सिँगा हुदै मगं ला गा.पा. जोड्ने सडक|
2. Class"B" Roads
नगरपालिकाको वडा कार्यालाय , गाउपालिकाको वडा कार्यालाय र नगरपालिका भित्रका ठुला बस्ति जोड्ने सडकहरु |
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

2.1 Class"B1" Roads
ROW=12 m, Set Back =2 m
सडकहरु :
१. बेनी -अर्थुंगे-नेप्टेचौर -तोरीपानी -पात्लेखेत सडक
२. सामदु ायिक बिध्यालय चोक (+०Km) टेलिकम कार्यालय नगरपालिका चोक बहु ुउदेश्य मैदान खलु ्ला मचं को 		
तल्लो भाग हुदै कालिपल
ु सम्मको बाहिरी रिंग रोड
३. सामदु ायिक बिध्यालय चोक (+०Km) देखि उपल्लो मगं लाघट हुदै भ्याउनेखोला सम्मको सहरी सडक
2.2 Class"B2" Roads
ROW=10 m, Set Back =2 m
सडकहरु :
१. ग्रामिण रिंग रोड : रत्नेचौर अर्जम ज्यामरु कोट भकिल्मी सिंगा पला
ु चौर तोरीपानी गलेश्वर पात्लेखेत सडक
२. बेनी बगरफाट थामडाँडा सडक
३ अर्थुंगे -अबेचौर -पला
ु चौर-डडुवा सडक
४. अर्थुंगे भिरमनु ी पला
ु चौर सडक
५. महारानिथान छाप ठुलोखोला सडक
६. गलेश्वर काउलेगौडा पात्लेखेत सडक
७. दधु ख
े ोला भकिम्ली स्वर्गाश्रम सडक
८. बेनी खबरा भकुण्डे गौस्वारा सडक
९. रत्नेचौर भकुन्डे गौस्वारा भकिम्ली सडक
१०. नेप्टेचौर गिठिनी पात्लेखेत सडक
११. बगरफाट बांगेरा लभ्लीडाँडा भकुण्डे सडक
१२. राष्ट्रिय राजमार्ग यवा
ु बर्ष देखि आनन्द बगर बाट ढोडेनी खोला जोड्ने सडक
3. Class"C" Roads
Class A र Class B का सडक र नगरपालिकाको वडा कार्यालायसंग ग्रामिण बस्ति जोड्ने निम्नलिखित
सडकहरु र अन्य ग्रामिण सडकहरु |
ROW=8 m, Set Back =2 m
सडकहरु :
१. बौर भिरमनु ी पला
ु चौर सडक
२. पला
चौर
प
लाश्र
ु
ु म पलाडा
ु ँडा ढोल्ठान तोरीपानी सडक
३. पला
ु चौर नयाँगाउँ जगन्नाथ सडक
४. पला
ु चौर चिप्लेटी भतु पानी डडुवा सडक
५. मगं लाघाट तल्लो डम्मरा चत्रेु नी सडक
६. डम्मरा थाकन्पोखरी तल्लोमझ्खेत सडक
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

७. डम्मरा मझाखेत डांडाखेत सडक
८. डल्लीपिपल राउवडा फोहोटे जमनु ाखर्क अर्थुंगे सडक
९. अर्थुंगे थकानपोखरी सडक
१०. डाँडाखानी ठोत्नेरी स्वर्गाश्रम
१. डोले मसु ंगु सडक
१२. थामडाँडा मरे क डोले सडक
१३. नयापल
ु राखु भकिम्ली सडक
१४. पानीश्वारा ज्यामिरे सडक
१५. रोल चीनाखेत सडक
१६. भकिम्ली तोराखेत सडक
१७. खबरा अर्जम सडक
१८. लभ्लीडाँडा आमबोट सडक
१९. भकुन्डे बिमिराबोट मालिका सडक
२०. खवरा आन्दबगर सिम ढोडेनी सडक
२१. भिरमनु ी कुमाल्डी डाँडाखेत सडक
२२. बेनपा १० को कार्यालय देखि टोड्के सडक
२३. डाँडापिपल देखि ठुलोखोला अर्जम सडक
२४. कोशिपानी लिशेपानी तिनमाने पलाश्र
ु म सडक
२५. तोरीपानी कार्कीगाउ पलाश्र
ु म सडक
२६. बाटा खोरिया तोरीपानी ढोलथान
२७. सिस्नेरा जम्रेनी माटोबिसौना सडक
२८. श्रीस ताल देखि मखि
ु या थर सडक,बेनपा -२
4. Class"D" Road
ग्रामिण Link Road, बजार क्षेत्र भित्रका सहरी सडक र बस्ति बिकास भइ शहरीकरण हुने सक्ने क्षेत्रका सडकहरुमा
बस्ति बिकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभतू मापदण्ड-२०७२ अनसु ार लागु गरिने |
ग्रामिण Link Road का मापदण्डको बिस्तृत बिवरण:
ROW=6 m, Set Back =2 m
१. महारानीथान अग्निखेत बांगेसिमल सडक
२. बेनी हस्पिटल चोक बाट हस्पिटल माथिको बस्ति हुदै जामनु ्खर्क जोड्ने सडक
३. अर्थुंगे एक्लेपिपल नेपाने अवेचौर सडक
सहरी क्षेत्रका सडकका मापदण्डको बिस्तृत बिवरण:
१. बेनी बजार
१. Right of Way =6.0m र Set Back =2.0m कायम गरिएको सडकहरु

बिरे न्द्रचोक देखि बाल मन्दिरचोक हुदै खला
ु मन्च जोड्ने सडक

बिरे न्द्रचोक देखि हुलाकचोक न्युरोड हुदै क्याम्पसचोक ,शिक्षा मार्ग हुदै हस्पिटलचोक सम्म
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बाल मन्दिरचोक बैंक रोड संगमचोक,गणेशचोक,पिपलचोक,हस्पिटल चोक हुदै बस पार्क सम्म

क्याम्पस चोक देखि म्याग्दी क्याम्पस जाने सडक

२. Right of Way =6.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको सडकहरु

आवा रोड देखि नेपाल बैक जोड्ने भित्रि बाटो

आवा रोड इन्द्रेणी टोल ,सन्तोष रावलको घर हुदै भीमसेन मन्दिर सम्म जोड्ने भित्रि बाटो

नेपाल बैकचोक देखि एके न्द्र रावल को घर हुदै बाहिरी रिंग रोड जोड्ने Link Road

शिबकुमार श्रेष्ठको घर देखि हालको बिजल
ु ी अफिस हुदै रिंग जोड्ने Link Road
३. Right of Way =4.0m र Set Back =2.0m कायम गरिएको सडक

हुलाक चोक देखि नरे श श्रेष्ठ घर हुदै संगम चोक जोड्ने Link Road
४. Right of Way =4.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको सडकहरु

बाल मन्दिर चोक देखि पर्वत बेनी जोड्ने झो.प.ु जाने भित्रि सडक

खानेपानी गल्ली स्थित बिष्णु शेरचनको घर देखि न्युरोड तर्फ तप्त बहादरु बानियाको घर सम्म जोड्ने
भित्रि सडक

कोटभण्डार गल्ली हुदै न्युरोड तर्फ जीवन कुमार विश्वकर्मा घर सम्म जोड्ने भित्रि सडक

म्याग्दी डेन्टल होम देखि तत्कालिन म्याग्दी चलचित्र मन्दिर (अनोद श्रेष्ठ )को घर जोड्ने सडक

भिम प्रसाद गौचनको घरदेखि न्युरोड तर्फ जोड्ने भित्रि सडक

उद्योग बाणिज्य चोक देखि न्युरोड तर्फ जोड्ने भित्रि सडक

गणेश टोल देखि न्युरोड तर्फ घतान चोक स्थित मोहन बरुवालको घर सम्म जोड्ने भित्रि सडक

घतान चोक स्थित गगं ा बहादरु बानियाको घर हुदै जामनु ाखर्क जाने सडक

न्युरोड स्थित बिर बहादरु थापाको घर हुदै भित्रि बस्ति जोड्ने सडक

म्याग्दी क्याम्पस गेट देखि कृ ष्ण कुमार बिश्वकर्माको घर जोड्ने सडक

पिपलचोक देखि शिक्षा मार्ग तर्फ को शोभा के .सी. र धर्बु सबु ेदी को घर जोड्ने भित्रि सडक

पिपलचोक देखि कवर्ड हल जोड्ने छोटो सडक

शिक्षा मार्ग स्थित खमु बहादरु बानियाको घर देखि भित्रि बस्ति जोड्ने सडक

हस्पिटल चोकको ठाडो बाटो स्थित राजु श्रेष्ठको घर पछाडी हुदै नरु थाजलिको घर हुदै बस पार्क निस्कने
भित्रि बाटो
५. Right of Way =3.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको सडकहरु

न्युरोड बिनोद के .सी.को घर देखि भित्रि बस्ति जोड्ने सडक

संगम चोक देखि जेसिस भवन सम्म जोड्ने भित्रि सडक

बालमन्दिर चोक स्थित सनु ्दर के .सी.को घर देखि भित्रि बस्ति (भित्रि बस्ति )जोड्ने सडक

न्युरोड र भित्रि बस्ति जोड्ने ,५० मि सम्मको दरु ीमा Dead End भएका अन्य सडकहरु
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२. मंगलघाट बजार
१. Right of Way =6.0m र Set Back =2.0m कायम गरिएको सडक

नगरपालिका चोक हुदै बद्दु चोक स्थित चन्द्र कुवरको घर हुदै लोक दिप स्कुल चोक स्थित हिक्मत
सेरचनको घर हुदै बेनी दर्बांग सडक सम्म जोड्ने सडक

लोक दिप स्कुल चोक स्थित राजु के . सी . को घर हुदै मगं लघाटको न्युरोड हुदै लक्ष्मी कुमारी जोशीको
घर हुदै बरको बटु ा जोड्ने सडक
२. Right of Way =6.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको सडक

के शव कडेलको घर हुदै महिला तथा बालबालिका कार्यालयको परिसर हुदै बेनी दर्बांग सडक संग
जोड्ने ठाडो सडक

रबि बानियाको घर देखि मोहन कुमारी शाक्यको घर सम्म जोड्ने सडक (शान्ति मार्ग)
३. Right of Way =4.0m र Set Back =2.0m कायम गरिएको सडक

बद्दु चोक देखि सवा
ु स कुमार श्रेष्ठ को घर हुदै लक्ष्मी कुमारी जोशीको घर नजिक को चोक सम्म
परु ानो बाटो
४. Right of Way =4.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको सडक

बेनी अर्थुंगे सडक देखि महारिथान मन्दिर र बस्ति जोड्ने सडक
५. Right of Way =3.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको सडक

महारिथान मन्दिर र बेनी दर्बांग सडक संग जोड्ने ठाडो गोरे टो बाटो

परु ानो झो.प.ु देखि गोंबिन्द नरशिक
ं ो घर छे उ हुदै मगं लघाटको न्युरोड जोड्ने गोरे टो बाटो
३. गलेश्वर बजार
१. Right of Way =6.0m र Set Back =2.0m कायम गरिएको सडक

गलेश्वर बजार प्रवेशद्वार देखि गलेश्वर मन्दिर हुदै बेनी जोमसोम जोड्ने सडक सम्म
२. Right of Way =4.0m र Set Back =2.0m कायम गरिएको सडक

गलेश्वर मन्दिर देखि गलेश्वर आदर्श बोर्डिंग स्कुल जोड्ने सडक
३. Right of Way =4.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको सडक

गलेश्वर स्कुल चोक देखि गलेश्वर आश्रम जोड्ने Link Road

सबि
ु न सेरपनु ्जाको घर हुदै रघु गंगा नदीमा रहेको झो.प.ु सम्मको भित्रि सडक

गलेश्वर प्रवेशद्वार देखि पर्वत बासखार्क जोड्ने झो.प.ु सम्मको सडक
४. Right of Way =3.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको सडकहरु

गलेश्वर मन्दिर अगाडी देखि बेनी जोमसोम जोड्ने ठाडो गोरे टो बाटो

उल्लेखित सडक र भित्रि बस्ति जोड्ने ,५० मि सम्मको दरु ीमा Dead End भएका अन्य सडकहरु
४. सिगं ाको बजार क्षेत्र र तल्लो उपल्लो बजार क्षेत्र
1. Right of Way =6.0m र Set Back =2.0m कायम गरिएको सडक

सिंगा पौडेल चोक देखि वडा कार्यालय जाने पर्वू पश्चिम जोड्ने सडक
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सिंगा सामदु ायिक भवन देखि तल्लो सिंगा जोड्ने सडक र भगवान खड्काको घर हुदै कोपिला
पौडेलको घर हुदै जाने शाखा सडक

तल्लो उपल्लो तातोपानीमा परु ानो बजारलाई बेनी दर्बांग सडकसंग जोड्ने सहरी सडक
५. ग्रामिण गोरेटो बाटो/पदमार्गको हकमा
1. Right of Way =4.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको पदमार्ग

एक गाउ देखि अर्को गाउ जोड्ने गोरे टो बाटो तथा पदमार्ग
2. Right of Way =3.0m र Set Back =0.0m कायम गरिएको पदमार्ग

बस्ति भित्र १०० मीटर दरु ीमा DEAD END भएका गोरे टो बाटो तथा पदमार्ग
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बेनी नगरपालिकाको आ व २०७८/०७९ मा भएको विकास निर्माण र सेवा
प्रवाहको
प्रगति समिक्षा

बेनी नगरपालिकाको बजेट विवरण : कूल बजेट ७६ करोड ४६ लाख १४ हजार
चालतर्फ
ु ४८ करोड ५४ लाख ३५ हजार
पँजु िगत तर्फ २७ करोड ९१ लाख ७९ हजार
२०७९ साल असार २५ सम्मको व्यय विवरण :
चालतर्फ
ु ४२ करोड ८७ लाख ९२ हजार खर्च भएको (८८.३३ प्रतिशत)
पँजु िगत तर्फ को १९ करोड ९७ लाख ५४ हजार मध्ये खर्च भएको (७१.५५ प्रतिशत)
समग्रमा ८२.१६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको ।

आन्तरिक आय विवरण : कुल प्रक्षेपित रकम ४ करोड १२ लाखमध्ये हालसम्म ४ करोड ४५ लाख २ हजार एकचालिस
संकलन भएको । हालसम्म प्रक्षेपणको १०८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको ।
विषयक्षेत्रगत रुपमा प्रथम चौमासिकमा भएको आयव्यय विवरणः
क्षेत्र

विनियोजित बजेट

खर्च

(रु हजारमा)

(रु हजारमा)

खर्च प्रतिशत

आर्थिक विकास

40073

31155

77.76

सामाजिक विकास

368698

328496

89.1

पूर्वाधार विकास

166300

118685

71.39

सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित

31119

21955

70.55

कार्यालय तथा प्रशासनिक

158424

128254

80.95

विषयक्षेत्रगत प्रगति विवरण
आर्थिक विकास :
• कृ षि तर्फ को १ करोड ६२ लाख ५६ हजार विनियोजन भएकोमा ९९ लाख २७ हजार खर्च भएको
• पशपु ंक्षीतर्फ ४५ लाख ९४ हजार विनियोजन भएकोमा ४४ लाख २३ हजार खर्च भएको
• उद्योग वाणिज्य तर्फ ३८ लाख विनियोजन भएकोमा ३६ लाख ४३ हजार खर्च भएको
• सहकारी तथा वित्तिय व्यवस्था तर्फ ५ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ५ लाख १९ हजार खर्च भएको
• पर्यटन तर्फ १ करोड २ लाख विनियोजन भएकोमा ८० लाख १५ हजार खर्च भएको
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• जलस्रोत तथा सिँचाईतर्फ ४३ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ४३ लाख २८ हजार खर्च भएको
• भमि
ू व्यवस्था तर्फ ३ लाख विनियोजन भएकोमा २ लाख ९८ हजार खर्च भएको
सामाजिक विकास
• शिक्षा तर्फ २७ करोड ६१ लाख २५ हजार विनियोजन भएकोमा २५ करोड २६ लाख ७५ हजार ६४ खर्च भएको
• स्वास्थ्यतर्फ २ करोड १३ लाख २१ हजार विनियोजन भएकोमा १ करोड ६८ लाख १५ हजार खर्च भएको ।
• खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ ४ करोड ३३ लाख विनियोजन भएकोमा २ करोड १३ लाख खर्च भएको
• लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ५५ लाख विनियोजन भएकोमा ४५ लाख ७४ हजार खर्च
भएको ।
• यवा
ु तथा खेलकुद तर्फ ८५ लाख ३६ हजार खर्च भएकोमा ६६ लाख ८० हजार खर्च भएको ।
पूर्वाधार क्षेत्र
• यातायात पर्वाधा
ू रतर्फ ११ करोड १३ लाख १५ हजार विनियोजन भएकोमा ८ करोड २७ लाख ५० हजार खर्च
भएको ।
• भवन आवास तथा सहरी विकासतर्फ ४ करोड ७९ लाख ८५ हजार विनियोजन २ करोड ९१ लाख ६ हजार खर्च
भएको ।
• उर्जा तर्फ १० लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा १० लाख १० हजार खर्च भएको ।
• सञ्चार तथा सचू ना प्रविधि तर्फ १३ लाख विनियोजन भएकोमा १२ लाख ७८ हजार खर्च भएको ।
• सम्पदा पर्वाधा
ू रतर्फ १७ लाख विनियोजन भएकोमा १६ लाख ८७ हजार खर्च भएको ।
• पनु र्निर्माण तर्फ २९ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा २८ लाख ५१ हजार खर्च भएको ।
सश
ु ासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्र
• कुल ३ करोड ११ लाख १९ हजार विनियोजन भएकोमा २ करोड १९ लाख ५५ हजार खर्च भएको ।
घटना दर्ता तथा सामाजिक सरु क्षा
• जन्म ९०९, विवाह ३८७, वसाई सराई १८२, सम्वन्ध विच्छेद ५१ र मृत्यु ३०४ गरि कुल १८२९ वटा घटना दर्ता
भएको ।
• सामाजिक सरु क्षा भत्ता तर्फ ३७८१ लाभग्राहीलाई कुल ९ करोड ९१ लाख २६ हजार १ सय २२ रुपैया वितरण
गरिएको ।
• जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक सरु क्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धी २ दिने
अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
• बेनी नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा अनलाइन प्रणालिबाट घटनादर्ता संचालन गरिएको
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प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ
• ५०४ जना सचू ीकृ त वेरोजगार व्यक्ति मध्ये १८४ जना व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाईएको।
• यस कार्यक्रम तर्फ का २१ वटा योजना मध्ये १९ वटा सम्झौता भई सम्पन्न भएका।
• १ करोड ८ लाख सशर्त अनदु ानको रुपमा प्राप्त भएकोमा ९९ लाख ८२ हजार रुपैया खर्च भएको ।
गरिवी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम तर्फ
• १०० जना नयां उद्यमी सृजना गरी उनिहरुलाई व्यवासयिक उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिएको ।
• ५२ जना उद्यमीहरुको स्तरउन्नति गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको ।
• यस कार्यक्रम तर्फ कुल ३८ लाख सशर्त अनदु ानको रुपमा प्राप्त भएकोमा ३६ लाख ४३ हजार रुपैया खर्च भएको ।
• १००जना उद्यमीलाई सिलाई कटाई अर्थुङ्गे रत्नेचौर र वाखेत, बेनीबजारमा व्यूटिपार्लर, घतानमा वल्डिङ,
वाखेतमा तरकारी खेति रत्नेचौरमा कुशन डल बनाउने घतानमा टिमरु प्रशोधन ज्यामरुकोट वाइरिङ जस्ता
सीपमल
ु क तालिम तथा प्रविधि प्रदान गरिएको ।
चालु आ.व.मा सञ्चालित योजनाहरुको प्रगति विवरण
• नगरपालिकाबाट छनौट भएका ४७० योजना तथा कार्यक्रम मध्ये ४२० वटा योजना सम्झौता भइ ४१८ वटा
योजनाहरुको अन्तिम भक्ता
ु नी समेत भइसके को
• विभिन्न समयमा कार्यपालिकाको बैठकबाट छनौट भएका ३६ योजनाहरु सम्पन्न भएको।
• सङ्घीय सरकारको अनदु ानबाट सञ्चालित हुने ४ योजना तथा प्रदेश सरकारको अनदु ानबाट सञ्चालित २ योजना
कार्यान्वयनमा रहेकोमा सघं ीय सरकारका 3 वटा र प्रदेश सरकारका १ वटा योजनाको कार्य सम्पन्न नभएकाले
म्याद थप गरिएको ।
• सडक वोर्डको अनदु ानबाट गत आ.ब. मा सञ्चालन हुन बाँकी ३ योजना सम्पन्न भइसके को छ भने चालु आ.व.
का योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका
• सघं ीय सरकारबाट सचं ालित गलेश्वर काउलेगौडा गिठिनि सडक समयमै सम्पन्न भएको छ भने एकिकृ त
जामनू ाखर्क खानेपानि गौश्वारा तमाने खानेपानी र खवरा खानेपानी समयमै सम्मन्न हुन नसके र म्याथ थप प्रक्रिया
अगाडि बढाइएको छ ।त्यस्तै अर्थुङ्गे भतु पानि सडक र जम्रेनी राउवडा खानेपानी योजना ९० प्रतिशत कार्य परु ा
नभएका कारण म्याद थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सचं ालन हुने २१ वटा योजना मध्ये १९ वटा योजना सम्पन्न भएका ।
न्यायिक समिति तर्फ
• हालसम्म दर्ता भएका १७ वटा मद्ु दाहरु मध्ये ८ वटा फर्छयौट भएका ९ वटा फर्छयौट हुन वाँकी र २ वटा उजरु ीलाइ
अदालत जान सझु ाइएको ।
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शिक्षा शाखातर्फ
• दरबन्दी मिलानको दोश्रो चरणको सम्पन्न गरी विभागमा पठाइएको।
• नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण सामदु ायिक विद्यालयमा internet जडान कार्य सम्पन्न गरि 20 विद्यालयमा
प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाईका लागि कम्यूटर व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरिएको
• नगरपालिका भित्रका शिक्षकहरुका लागि लेखा व्यवस्थापन र अनलाईन तालिम सञ्चालन गरिएको ।
• राष्ट्रपति शैक्षिक सधा
ु र अन्तर्गत पर्वाधा
ू र निर्माणका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुसँग सम्झौता गरि कार्य अघि
बढाइएको ।
• नगरशिक्षा समितिबाट छनौटमा परे का आइसिटी ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला र पसु ्तकालय व्यवस्थापनको कार्य
सम्पन्न भएको ।
• कक्षा ३ को पाठ्यपसु ्तक लेखन र कक्षा ६-८ को पाठ्यक्रम निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिएको ।
• नगरपालिकाभित्रका विभिन्न ६ स्थानमा विद्यालय र सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी
शिक्षा क्षेत्रको सधा
ु रका लागि सझु ाव संकलनको कार्य गरिएको ।
• कक्षा १-३ को पाठ्यपसु ्तको छपाइ सम्पन्न गरी वितरणको प्रक्रियामा रहेको
• IEMIS सम्बन्धि ४ दिने शिक्षकहरुलाई अभिमख
ु ीकरण तालिम सम्पन्न गरिएको जसबाट ७० विद्यालय
लाभान्वित भएका
• कक्षा ४, ७ र ९ को पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण लेखा व्यवस्थापन तालिम संचालन गरिएको
• नगर शिक्षा योजनाको तर्जुमा गरिएको
• विद्यार्थीको मनोभावना वृद्धि गर्ने अभिप्रायले ३ वटा विद्यालयमा योग शिविर संचालन गरिएको
स्वास्थ्य शाखातर्फ
• सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि बृहत पोषण प्याके ज सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरिएको
• बेनी नगरपालिका भित्रका २७९८७ जनालाई परू ्ण मात्रामा कोभिड-१९ खोप लगाईएको र १५४१६ जनालाई
बसु ्टर खोप लगाइएको ।
• १५ महिना देखि १५ वर्ष सम्म उमेर समहू का कुल १०१८४ जना बालबालिकाहरुलाई टाईफाइड बिरुद्धको खोप
लगाईएको
• पला
ु चौर, घतान, ज्यामरुकोट र सिङामा महिलाको पाठे घरको क्यान्सरको स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गरिएको,
• रत्नेचौर र पात्लेखेतमा परिवार नियोजन सेवा सम्बन्धी स्याटालाइट क्लिनिक सञ्चालन गरिएको ।
• विपन्न असहाय, अशक्त नागरिकको स्वास्थ्य विमा तथा स्वास्थ्य संस्थाको लागि अत्यावश्यक औषधि तथा
सर्जिकल सामग्रि खरिद गरिएको
• विद्यालयमा स्वास्थ्य नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गरिएको, विभिन्न सर्ने/नसर्ने रोग सम्बन्धि अभिमखि
ु करण
कार्यक्रम संचालन गरिएको, त्यस्तै किशोर किशोरि कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुका साथै गर्भवती सतु ्के रीलाई घर घरमा
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स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको ।
• हरे क महिनाको १५ गते सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नसर्ने रोग सम्बन्धि स्क्रिनिङ शिविर नियमित संचालन गरिएको,
७० वर्ष माथीका नागरिकहरुका लागि घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी पगु ी उनिहरुको स्वास्थ्य जाँच र परामर्श दिने कार्यको
थालनी गरिएको
विपद व्यवस्थापनतर्फ
• नगरपालिकाभित्र हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनसु ार ५७ घर परू ्ण क्षति ४४ घर आशि
ं क क्षति तथा ३९९ घर उच्च
जोखिममा रहेको छन् ।
• हालसम्म रु ३२ लाख राहत रकम वितरण गरिएको छ । विपदबाट भत्किएका सडकहरुको आकष्मिक मर्मत
सम्भारको कार्यमा ३८ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।
• विपदबाट थप क्षति रोक्न एवं संरक्षण गर्न २१ लाख ४८ हजार बराबरको ग्याबिन जाली तथा पाइप खरिद गरी
वितरण गरिएको छ ।
• निजी आवास पनू र्निर्माण तर्फ ५७ लाभग्राहीहरु चयन एवं पहिचान गरी अनदु ान भक्ता
ु नीका लागि प्रकृ या अघि
बढाइएको छ ।
• सरु क्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४० लाभग्राहीहरुको लागि पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने कार्य
भएको ।
• ३६ घरलाई परू ्ण क्षतिको रुपमा सचू ीकृ त गरि क्षतिपर्ति
ू प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।
कृषि शाखातर्फ
• बेनी नगरपालिकामा अनदु ानको रासायनिक मल बिक्रेता सचु ीकृ त तथा मलू ्य निर्धारण गरी कार्यक्रम अगाडी
बढाइएको
• १८१३ किवि तथा ६८२ ओखरको बेर्ना वितरण कार्यक्रम संचालन गरिएको साथै बर्खे फलफुलका विरुवाहरु
सनु ्तला कागति मौसम लिचि एभोकार्डो आपं वितरण गरिएको
• प्रधानमन्त्री कृ षि आधनिकि
ु करण परियोजना अन्तर्गत वडा नं ३, ९ र १० मा आलु बालीको पके ट कार्यक्रम सम्पन्न
भएको।
• वडा नं २ मा मकै पके ट कार्यक्रम संचालन गरिएको
• वडा नं १,३,५,६,९ र १० मा बाली उपचार शिविर संचालन गरिएको
• वडा नं ४ मा आ.ई.पी.एम कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै सबै वडामा विभिन्न जातका तरकारीको विउ र मकै को
बिउ वितरण गरिएको
• मिनिटेलर, थोपा सिँचाई सेट, टनेल प्लाष्टिक जस्ता कृ षि सामग्री ५०% अनदु ानमा वितरण गरिएको
• नगरक्षेत्र भित्रका वडा न १,२,३ र ४ मा किसान सचि
ू कृ त कार्यक्रमका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने काम भईरहेको
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जसबाट माथि उल्लेखित वडाम १९०० किसान सचि
ू कृ त भएका।
• नगरक्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानबाट गरि १४७ माटोको नमनु ा परिक्षण गरिएको
• तरकारि खेति सम्बन्धि ३ दिने तालिम संचालन गरिएको जसबाट २० कृ षक परिवार लाभान्वित भएका
• व्यवसायिक फलफुल खेती गरे का कृ षकहरुलाई ५० प्रतिशत अनदु ानमा आवश्यक सामाग्री खरिद गरी वितरण
गरिएको
• बेनी नगरपालिकाभित्र रहेका जम्मा ५८ वटा सहकारीहरु मध्ये ४३ वटा सहकारी सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् र
सहकारीलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
o एकीकरण मार्फत कार्यक्षेत्र परिवर्तन ६ वटा सहकारीले गरे का
o १८ वटा सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध रहेको
पशु सेवा शाखा तर्फ
• लागत साझेदारीमा मेशीनरी औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत 8 वटा व्यवसायिक फर्महरुलाई
मेशिनरी औजार वितरण गरिएको छ ।
• १३२ जना कृ षकलाइ बहुवर्षिय घाँसको विउ (सडा
ु न र टियोसेन्टी ) वितरण गरिएको छ ।
• १७१ जना हिउँदे घाँसको विउ (जै र भेच) वितरण गरिएको छ ।
• वडा नं ३ को भकिम्लि ग्रामिण सहकारि संस्थ्था र वडा न ५ को हराभरा व्यवसायिक कृ षि सहकारि संस्थालाइ
समेटेर बाख्रा पके ट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
• दधु उत्पादनमा वृद्दि गर्नका लागि ४७ व्यवसायिक फर्महरुलाइ क्याल्सियम वितरण गरिएको छ ।
• ७ वटा फर्महरुलाई पराल साइलेज तथा सखु ्खा घाँस खरिद गरी ल्याउदा ढुवानिमा ५०% अनदु ान अन्तर्गत रु
२००००। का दरले अनदु ान वितरण गरिएको ।
• भैसी विकासका लागि प्याके ज कार्यक्रम अन्तर्गत २० वटा व्यवसायिक फर्मलाई ७४ वटा काउम्याट वितरण
• ३४ जनालाइ १६००० फिंगरलिङ माछाका भरु ा वितरण गरिएको
• गोठ खोर मर्मत सधा
ु र कार्यक्रम अन्तर्गत २० वटा व्यवसायिक फर्महरुलाई २५ हजारका दरले अनदु ान उपलब्ध
गराईएको ।
• बहुबर्षिय सपु र निपियर घाँसको विउ र किम्बुको विरुवाहरु वितरण गरिएको ।
• वडा नं १० वाखेतमा एकदिने पशु स्वास्थ्य तथा बाझोपन निवारण शिविर संचालन गरिएको
• भैसि विकासका लागि प्याके ज कार्यक्रम अन्तर्गत आधनि
ु क कृ षि तथा पशपु ंक्षि स्रोत के न्द्रमा आवद्ध भैसि पालक
कृ षकलाइ ७४ वटा काउ म्याट वितरण गरिएको
• वडा नं १ अर्जममा २२ घरधरु ि समेटेर बंगरु पके ट क्षेत्र संचालन गरिएको
महिला तथा बालबालिका शाखातर्फ	
• भकिम्ली र सिङ्गामा मानव बेचविखन तथा लैङ्गिक हिसं ा विरुद्धको सचेतनात्मक तालिम संचालन गरिएको
• पला
ु चौर र घतानमा अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण शिविर संचालन गरिएको जसबाट ४१९
gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
जना नागरिक लाभान्वित भएका छन् ।
• वडास्तरीय बालक्लब गठन गरिएको तथा नगरस्तरीय १५ सदस्यीय बाल सञ्जाल गठन गरी उद्घोषण तालिम
संचालन गरिएको
• स्थानीयस्तरमा हुने विभिन्न अपराधजन्य घटनाहरु न्यूनीकरण गर्न समदु ाय र विद्यालय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम
संचालन गरिएको
• ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम मार्फत १६५ जना जेष्ठनागरिक सम्मान गरिएको
• बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सामदु ायिक परिचालक र कर्मचारिहरुलाइ प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन लेखन
सम्बन्धी तालिम संचालन गरिएको
• वडा न २, ५ ,९ र ४ मा बालबालिका विरुद्ध हुने बालबिवाह बाल यौन शोषण कुरिति तथा कुप्रथा सम्बन्धि
जनचेतनामल
ु क कार्यक्रम संचालन गरिएको
गौरवका आयोजनाहरु
• रावण पार्क निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
• खलु ्ला मञ्च विस्तार तथा प्याराफिट निर्माण निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
• गलेश्वर गिठिनि पात्लेखेत सडक निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पगु ेको
• अर्थुङगे-पला
ु चौर-भतु पानी सडकको करीब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको
• गोस्वारा तमाने, एकीकृ त जामनु ाखर्क , खवरा खानेपानी र राउवडा खानेपानी योजना निर्माणको कार्य अघि बढेको ।
• तातोपानी बजार व्यवस्थापन र प्राकृ तिक चिकित्सालयका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको ।
बेनी नगरका सवल पक्ष
• जनशक्ति व्यवस्थापन
• कार्यालयको भौतिक वातावरणमा सधा
ु र
• विकास निर्माणको क्रियाकलापमा जनसहभागितामा वृद्धि
• आवश्यक काननू को निर्माण
बेनी नगरका दुर्वल पक्ष
• श्रोत साधनको अपर्याप्तता
• सीपयक्त
ु जनशक्तिको कमी
• उपभोक्ता समितिमा सचेतनाको अभाव
• भौगोलिक जटिलता
• निर्माण सामाग्रीको अपर्याप्तता
बेनी नगरका अवसरहरु
• स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने ।
• करका क्षेत्र र दायरा विस्तार गरी आन्तरिक आयमा अभिवृद्धि गर्ने ।
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•
•
•
•

विकास क्रियाकलापहरुमा नागरिक स्वामित्व र सहभागिता बढाउने ।
जनशक्तिहरुको विद्यमान क्षमता अभिवृद्धि गरी पँजु िगत खर्च वृद्धि गर्ने ।
नगरको सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरी सश
ु ासन कायम गर्ने ।
सेवा प्रवाहमा सचू ना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी छरितो सेवा प्रवाह गर्ने ।

बेनी नगरका चुनौतीहरु
• नगरपालिकाप्रतिको बढ्दो जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु ।
• विपदक
् ो प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दीगो विकास गर्नु ।
• विकास कार्यमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको पर्याप्त उपलब्धता गराउनु ।
• नागरिकमा चेतनाको स्तर बढाई छरितो पारदर्शी र प्रभावकारी विकास तथा सेवा प्रवाह सनिश्
ु चित गर्नु ।
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बेनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कार्यपालिकाका सदस्यहरु
क्र.सं नाम थर

पद

वडा
नं.

सम्पर्क नं.

1

सुरत के.सी

नगर प्रमुख

8

9857647071

2

ज्योती लामिछाने पौडेल

नगर उपप्रमुख

6

9857647072

3

रमेश कुमार श्रे ष्ठ

प्रवक्ता

7

9857647067

4

टे क बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

1

9857647061

5

याम बहादर क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

2

9857647062

6

पदम

वडा अध्यक्ष

3

9857647063

7

अण बहादुर खड्का

वडा अध्यक्ष

4

9857647064

8

गोविन्द बानियाँ

वडा अध्यक्ष

5

9857647065

9

कृष्ण बहादुर बानियाँ

वडा अध्यक्ष

6

9857647066

10

उत्तम कुमार कर्माचार्य

वडा अध्यक्ष

8

9857647068

11

चक्र बहादुर के.सी

वडा अध्यक्ष

9

9857647069

12

मसविर रोका

वडा अध्यक्ष

10

9857647070

13

वविता सापकोटा

महिला सदस्य

2

9847649191

निर्वाचित का.पा.स.

14

मिना कुमारी कार्की

महिला सदस्य

4

9867742072

निर्वाचित का.पा.स.

15

सृजना श्रे ष्ठ

महिला सदस्य

7

9847633950

निर्वाचित का.पा.स.

16

सुजाता किसान

दलित महिला
सदस्य

7

9869297137

निर्वाचित का.पा.स.

17

निर्मला मल्ल

महिला सदस्य

10

9842847746

निर्वाचित का.पा.स.

18

कृष्ण कुमार विश्वकर्मा

कार्यपालिका
सदस्य

8

9857640836

मनोनित का.पा.स.

19

किसान विश्वकर्मा

कार्यपालिका
सदस्य

8

9857640841

मनोनित का.पा.स.

20

मन कुमारी वि.क

कार्यपालिका
सदस्य

3

9847642777

मनोनित का.पा.स.

21

प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृत

9857047111

सदस्य सचिव

बहादुर पुन
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दाेस्राे स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा बेनी नगरपालिका
निर्वाचित सदस्यहरुको विवरण
क्र.
सं

नाम थर

पद

वडा
नं.

सम्पर्क नं.

1

सुरत के.सी

नगर प्रमुख

8

9857647071

2

ज्योती लामिछाने पौडेल

नगर उपप्रमुख

6

9857647072

3

टे क बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

1

9857647061

4

निर्मला शर्मा सापकोटा

महिला सदस्य

1

9847702235

5

कुमारी किसान

दलित महिला
सदस्य

1

9847772290

6

राज कुमार थापा

वडा सदस्य

1

9857640900

7

तारा प्रसाद थापा मगर

वडा सदस्य

1

9847650632

8

याम बहादर क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

2

9857647062

9

वविता सापकोटा

महिला सदस्य

2

9847649191

10

विष्णु कुमारी सार्की

दलित महिला
सदस्य

2

9864372692

11

चन्द्रकान्त रिजाल

वडा सदस्य

2

9847628538

12

कृष्ण बहादुर कार्की

वडा सदस्य

2

9847632141

13

पदम

वडा अध्यक्ष

3

9857647063

14

दुरपति छन्त्याल

महिला सदस्य

3

9847642600

15

शशिकला सुनार

दलित महिला
सदस्य

3

9862904381

16

भिम बहादुर थापा मगर

वडा सदस्य

3

9847737887

17

रत्न बहादुर घर्ति क्षेत्री

वडा सदस्य

3

9847658572

18

अण बहादुर खड्का

वडा अध्यक्ष

4

9857647064

बहादुर पुन
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क्र.
सं

नाम थर

पद

वडा
नं.

सम्पर्क नं.

19

मिना कुमारी कार्की

महिला सदस्य

4

9867742072

20

पवित्रा सार्की

दलित महिला
सदस्य

4

9805160317

21

प्रेम बहादुर श्रीस

वडा सदस्य

4

9857622552

22

केन खत्री

वडा सदस्य

4

9846662553

23

गोविन्द बानियाँ

वडा अध्यक्ष

5

9857647065

24

दुर्गा कुमारी शर्मा

महिला सदस्य

5

9847752746

25

मनिषा नेपाली परियार

दलित महिला
सदस्य

5

9815112967

26

डम्मर बहादुर बानियाँ

वडा सदस्य

5

9847703536

27

दे वी दत्त पौडेल

वडा

सदस्य

5

9857624388

28

कृष्ण बहादुर बानियाँ

वडा अध्यक्ष

6

9857647066

29

शारदा थापा

महिला सदस्य

6

9847649137

30

राधिका विश्वकर्मा

दलित महिला
सदस्य

6

9805241197

31

ईश्वर पौडेल

वडा सदस्य

6

9848788262

32

कृष्णदत्त पौडेल पाध्या

वडा सदस्य

6

9847633531

33

रमेश कुमार श्रे ष्ठ

वडा अध्यक्ष

7

9857647067

34

सृजना श्रे ष्ठ

महिला सदस्य

7

9847633950

35

सुजाता किसान

दलित महिला
सदस्य

7

9869297137

36

सोहन श्रे ष्ठ

वडा सदस्य

7

9847642020

37

रमेश फगामी

वडा सदस्य

7

9847703886

38

उत्तम कुमार कर्माचार्य

वडा अध्यक्ष

8

9857647068

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

जिल्ला
समन्वयमा
मनोनित

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
क्र.
सं

नाम थर

पद

वडा
नं.

सम्पर्क नं.

39

नरु थजाली

महिला सदस्य

8

9847781558

40

जानकी विक

दलित महिला
सदस्य

8

9847627587

41

हिरा बहादुर पुन

वडा सदस्य

8

9857627175

42

याम बहादुर बानियाँ

वडा सदस्य

8

9847627249

43

चक्र बहादुर के.सी

वडा अध्यक्ष

9

9857647069

44

गंगा पुरी

महिला सदस्य

9

9765506976

45

शारदा विक

दलित महिला
सदस्य

9

9865506974

46

गणेश शर्मा

वडा सदस्य

9

9847752244

47

झलक विक

वडा सदस्य

9

9765506975

48

मसविर रोका

वडा अध्यक्ष

10

9857647070

49

निर्मला मल्ल

महिला सदस्य

10

9842847746

50

सरिता विक

दलित महिला
सदस्य

10

9745980009

51

वेगम पाईजा

वडा सदस्य

10

9847723305

52

जानकी शर्मा

वडा सदस्य

10

9867704663

53

कृष्ण कुमार विश्वकर्मा

कार्यपालिका
सदस्य

8

9857640836

54

किसान विश्वकर्मा

कार्यपालिका
सदस्य

8

9857640841

55

मन कुमारी वि.क

कार्यपालिका
सदस्य

3

9847642777

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



कैफियत

जिल्ला
समन्वयमा
निर्बार्चित

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, a]gL DofUbL
:yfgLo /fhZj k/fdz{ ;ldlt
l;=g+=
Gffdy/
!
gu/ pkk|d'v >L Hof]lt nfld5fg]

;+of]hs

9857647072

@

>L k|d'v k|zf;lso clws[t

;b:o

9857047111

#

>L ;[hgf >]i7

;b:o

9847633950

$

>L ls;fg ljZjsdf{

;b:o

9857640841

%
^

>L pBf]u jfl0fHo ;+3sf k|d'v jf k|ltlglw
>L 3/]n' tyf ;fgfpBf]u gu/ jf ufp+ txsf]
cWoIf jf lghn] tf]s]sf] k|ltlgwL
>L sfo{kflnsfsf] /fhZj dxfzfvf, ljefu jf
/fhZj k|d'v

;b:o
;b:o

&

kb

;Dks{ g+=

;b:o ;lrj

9847712600

>f]t cg'dfg tyf jh]6 ;Ldf lgwf{/0f ;ldlt
l;=g+=


3
4
5
6
7

Gffdy/
gu/ k|d'v >L ;'/t s]=;L=
gu/ pk k|d'v >L Hof]lt nfld5fg]
>L dgs'df/L ljZjsdf{
>L s[i0fs'df/ ljZjsdf{
>L ofdaxfb'/ IfqL
>L uf]ljGb aflgofF
>L k|d'v k|zf;sLo clws[t

kb
;+of]hs
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o ;lrj

;Dks{ g+=
9857647071
9857647072
9847627777
9857640836
9847627249
9857647065
9857047111

ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldlt
l;=g+= Gffdy/

kb

s}lkmot÷;Dks{ g+=

1



;+of]hs
;b:o
;b:o

985764772
9857647063
9857647069

gu/ pk k|d'v >L Hof]lt nfld5fg]
cfly{s ljsf; ;ldlt ;+of]hs >L kbd k'g
;fdflhs ljsf; ;ldlt ;+of]hs >L rqmaxfb'/ s]=;L=

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
l;=g+= Gffdy/

kb

s}lkmot÷;Dks{ g+=



k"jf{wf/ ljsf; ljsf; ;ldlt ;+of]hs s[i0faxfb'/ aflgofF

;b:o

9857647066



jg jftfj/0f tyf ljkb Aoj:yfkg ;ldlt ;+of]hs >L c0faxfb'/ ;b:o
v8\sf

9857647064



z';f;g tyf ;+:yfut ljsf; ;ldlt ;+of]hs >L pQd sdf{rfo{

;b:o

9857647068

7

k|d'v k|zf;sLo clws[t

;b:o

9857047111

8

of]hgf dxfzfvf ljefu jf zfvf k|d'v

;b:o ;lrj

9847635124

cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldlt
l;=g+=

Gffdy/

kb

;Dks{ g+=


2


gu/ pkk|d'v >L Hof]lt nfld5fg]
pQds'df/ sdf{rfo{
dgs'df/L ljZjsdf{

;+of]hs
;b:o
;b:o



k|d'v k|zf;lso clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[t :t/sf] sd{rf/L

;b:o



k|d'v of]hgf zfvf

;b:o ;lrj

985764772
9857647068
9847627777
9847635124

cfly{s ljsf; ;ldlt
l;=g+=

gfdy/

kb





kbd axfb'/ k'g–j8f cWoIf a]=g=kf=–#
uf]ljGb aflgofF–j8f cWoIf a]=g=kf=–%
;[hgf >]i7, sfo{kflnsf ;b:o

;+of]hs
;b:o
;b:o

4

;DalGwt zfvf k|d'v

;b:o ;lrj

s}lkmot÷;Dks{ g+=
9857647063
9857647065
9847633950

;fdflhs ljsf; ;ldlt
l;=g+=

gfdy/

kb





rqmaxfb'/ s]=;L=–j8f cWoIf a]=g=kf=–(
6]saxfb'/ yfkf–j8f cWoIf a]=g=kf=–!
;'hftf ls;fg–sfo{kflnsf ;b:o

;+of]hs
;b:o
;b:o

4

;DalGwt zfvf k|d'v

;b:o ;lrj

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



s}lkmot÷;Dks{ g+=
9857647069
9857647061
9869297137

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

k"jf{wf/ ljsf; ;ldlt
l;=g+=

gfdy/

kb

;Dks{ g+=





s[i0faxfb'/ aflgofF–j8f cWoIf a]=g=kf=–^
pQd sdf{rfo{–j8f cWoIf a]=g=kf=–*
dgs'df/L ljZjsdf{– sfo{kflnsf ;b:o

;+of]hs
;b:o
;b:o

9857647066
9857647068
9847642777

4

;DalGwt zfvf k|d'v

;b:o ;lrj

jg, jftfj/0f tyf ljkb\ ;ldlt
l;=g+=

gfdy/

kb





c0faxfb'/ v8\sf–j8f cWoIf a]=g=kf=–$
d;lj/ /f]sf–j8f cWoIf a]=g=kf=–!)
aljtf ;fksf]6f– sfo{kflnsf ;b:o

;+of]hs
;b:o
;b:o

4

;DalGwt zfvf k|d'v

;b:o ;lrj

s}lkmot÷;Dks{ g+=
9857647064
9857647070
9847649191

;'zf;g tyf ;+:yfut ljsf; ;ldlt
l;=g+=

gfdy/

kb

;Dks{ g+=





pQd sdf{rfo{–j8f cWoIf a]=g=kf=–*
ls;fg lj=s=– sfo{kflnsf ;b:o
lgd{nf dNn– sfo{kflnsf ;b:o

;+of]hs
;b:o
;b:o

9857647068
9857640841
9842847746

4

;DalGwt zfvf k|d'v

;b:o ;lrj

j8f cg'udg ;ldlt
l;=g+=

Gffdy/

kb





;DalGwt j8f cWoIf
j8f ;ldlt ;b:o
j8f ;lra

;+of]hs
;b:o
;b:o ;lrj

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



s}lkmot÷;Dks{ g+=

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

Goflos ;ldlt
l;=g+= gfdy/

kb

;Dks{ g+=

1
2
3

;+of]hs
;b:o
;b:o

9857647072
984765874
9867704663

gu/ pk k|d'v >L Hof]lt nfld5fg]
j8f ;b:o >L /Tg lh=;L=
j8f ;ldlt ;b:o >L hfgsL zdf{

n]vf ;ldlt
l;=g+=

Gffdy/

kb

s}lkmot÷;Dks{ g+=

1
2
3

j8f ;ldlt ;b:o >L ofdaxfb'/ aflgofF
j8f ;ldlt ;b:o >L ;lGbk s]g vqL
j8f ;ldlt ;b:o >L zf/bf lj=s=

;+of]hs
;b:o
;b:o

9847627249
9846662553
9865506974

lawfog ;ldlt
l;=g+= Gffdy/

kb

s}lkmot÷;Dks{ g+=

1
2
3

;+of]hs
;b:o
;b:o

9847752244
9847763886
9847650813

j8f ;ldlt ;b:o >L u0f]z zdf{
j8f ;ldlt ;b:o >L /d]z kmufdL
j8f ;ldlt ;b:o >L rGb|sfGt l/hfn

;'zf;g ;ldlt
l;=g+= Gffdy/

kb

s}lkmot÷;Dks{ g+=

1
2
3

;+of]hs
;b:o
;b:o

9847642020
9847752764
9847751384

j8f ;ldlt ;b:o >L ;f]xg >]i7
j8f ;ldlt ;b:o >L b'uf{s'df/L kf}8]n
j8f ;ldlt ;b:o >L s[i0fs'df/L sfsL{

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

gu/ lzIff ;ldlt
l;=g+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gffdy/
;'/t s]=;L=, gu/ k|d'v
k|d'v k|zf;sLo clws[t
rs| axfb'/ s]=;L=, ;fdflhs ljsf; ;+of]hs
ldgf s'df/L sfsL{, sfo{kflnsf ;b:o
lbks >]i7, lzIfs dxf;+3 k|ltlglw
Zofd /f]sf, k|ltlglw lj=Jo=;= cWoIf
n]v axfb'/ xdfn, ;fd'bflos df=lj= k|ltlglw
lai0f' 9'ª\ufgf, ;fd'bflos df=lj= k|ltlglw
s[i0f k|;fb >]i7,;+:yfut ljBfno lj=Jo=;= k|ltlglw
;f]dgfy 9'ª\ufgf, lzIfs If]qdf s[oflzn a'l4hLlj
tf/fb]jL rf]vfn, lzIfs If]qdf s[oflzn a'l4hLlj
ho/fd ;'j]bL, ;|f]t JolQm
sdn k|;fb 9sfn, lzIff clws[t

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



kb
cWoIf
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o
;b:o ;lrj

s}lkmot÷;Dks{ g+=
9857647071
9857047111
9857647069
9867742072
9857640400
9840069669
9857624316
9846166707
9857640116
9857622215
9847642322
9857659444
9849544430

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/ sfo{kflnsf] sfof{nodf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f
क्र.
सं .

कर्मचारीको नाम थर पद

1

धोलकराज ढकाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आधिखोला ६ स्याङजा स्थायी

9857047111

2

युवराज थापा

प्रशासकीय अधिकृत

रघुगंगा २ म्याग्दी

स्थायी

9860205614

३

विमल रञ्जन कार्की

इन्जिनियर

मंगला

स्थायी

9857651095

४

प्रकाश सुवेदी

योजना अधिकृत

बेनपा ६ म्याग्दी

स्थायी

9847635124

५

कमल प्रसाद ढकाल

शिक्षा अधिकृत

बाग्लुङ नपा

स्थायी

9849544430

6

आकृति ढुं गाना

कृषि विकास अधिकृत

बेनपा ६ म्याग्दी

करार

9843672985

7

खिम बहादुर क्षेत्री

सूचना प्रविधि अधिकृत

बेनपा १० म्याग्दी

करार

9817198229

8

कुलचन्द्र रे ग्मी

रोजगार सं योजक

शङ्करपोखरी ५ पर्वत

करार

9857631232

9

मोहन बानियाँ

स्रोत व्यक्ति

बेनपा ४ म्याग्दी

स्थायी

9847624495

10

जयराम सुवेदी

स्रोत व्यक्ति

रघुगंगा २ म्याग्दी

स्थायी

9857659444

11

लक्ष्मण पौडेल

सहायक पाँचौं

बेनपा ६ म्याग्दी

स्थायी

9846757845

12

विद्या पौडेल

सहायक पाँचौं

बाग्लुङ नपा

स्थायी

9847733675

13

माधव प्रसाद भुसाल

लेखापाल

फलेवास नपा

स्थायी

9864453614

14

कल्पना आचार्य शर्मा आलेप सहायक

बाग्लुङ नपा

स्थायी

9841942904

15

प्रदिप गौतम

पशु सेवा प्राविधिक

बाग्लुङ नपा

स्थायी

9847631400

16

गीता नेपाल

प्राविधिक सहायक

नवलपरासी

स्थायी

9846343180

17

ु ा ब्रजाचार्य
रे णक

सहायक पाँचौं

बेनपा ७ म्याग्दी

स्थायी

9847628115

18

प्रभा शर्मा

सहायक पाँचौं

बेनपा ६ म्याग्दी

स्थायी

9847712600

19

गोपाल मगर

सब-इन्जिनियर

दोलखा

स्थायी

9847642525

20

कमल थापा मगर

सब-इन्जिनियर

बेनपा १ म्याग्दी

स्थायी

9846529415

21

गौरे श्वर रिजाल

सब-इन्जिनियर

बेनपा ९ म्याग्दी

स्थायी

9857624310

22

प्रदिप बानियाँ

सब.इन्जिनियर

बेनपा ९ म्याग्दी

करार

9864430401

23

सं गिता थापा मगर

जे.टी.ए.

बेनपा १ म्याग्दी

करार

9818093380

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

स्थायी ठे गाना



स्थायी/ मोबाइल नं.
करार

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
24

चन्द्रदत्त शर्मा

सहायक चौथो

बेनपा ६ म्याग्दी

स्थायी

9857637500

25

सरस्वती ढकाल

सहायक चौथो

कास्की

स्थायी

9846088351

26

रत्न बहादुर के.सी.

सहलेखापाल

बाग्लुङ नपा

स्थायी

9857622150

27

डमसरा पुन

स.म.वि.नि.

बेनपा १० म्याग्दी

स्थायी

9849645836

28

प्रतिमा दे वी शर्मा

स.म.वि.नि.

कटु वाचौपारी पर्वत

स्थायी

9847647174

29

तुलसी थापा मगर

स.म.वि.नि.

जैमिनि नपा बाग्लुङ

स्थायी

9867697585

30

शिलु आले

स.म.वि.नि.

बेनपा १ म्याग्दी

स्थायी

9866059933

31

विष्णु पौड्याल

अ.सब.इन्जिनियर

बेनपा ६ म्याग्दी

स्थायी

9857621582

32

चन्द्र ब. थापा

अ.सब.इन्जिनियर

बेनपा ९ म्याग्दी

स्थायी

9857634999

33

अर्जुन थापा

अ.सब.इन्जिनियर

बेनपा ९ म्याग्दी

स्थायी

9846772980

34

सन्ध्या रे ग्मी

अ.सब.इन्जिनियर

बेनपा ६ म्याग्दी

स्थायी

9849573986

35

युवराज आचार्य

सहायक

जलजला ७ पर्वत

करार

9857622998

36

सोबिता शर्मा

सहायक

मंगला ५ म्याग्दी

करार

9847642059

37

दिपक शर्मा

सहायक

बेनपा ६ म्याग्दी

करार

9847624231

38

ज्ञानेन्द्र के सी

सहायक

बेनपा ७ म्याग्दी

करार

9857620442

39

निर्मला सुवेदी

सहायक

बेनपा १० म्याग्दी

करार

9847763186

40

सुदिप खत्री

एम.आई.एस.अपरे टर

बेनपा ४ म्याग्दी

करार

9805111780

41

सरोज विक्रम के सी

एम.आई.एस.अपरे टर

धवलागिरी गापा

करार

9867629150

42

गोविन्द पौडेल

फिल्ड सहायक

बेनपा १० म्याग्दी

करार

9857624443

43

सिता पुन

उद्यम विकास सहजकर्ता

अन्नपूर्ण गापा

करार

9849950508

44

सरिता रे ग्मी

उद्यम विकास सहजकर्ता

जलजला पर्वत

करार

9843941580

45

दे वी खत्री कार्की

मुखिया

बेनपा ७ म्याग्दी

करार

9847635618

46

थम ब. शाही

सवारी चालक

बेनपा ४ म्याग्दी

करार

9867603573

47

गोपाल शर्मा

सवारी चालक

बेनपा ४ म्याग्दी

करार

9847610691

48

गणेश प्रसाद पौडेल कार्यालय सहयोगी

बेनपा ६ म्याग्दी

स्थायी

9847624304

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ
49

श्यामभक्त जैसी

कार्यालय सहयोगी

बाग्लुङ नपा

स्थायी

9847653860

50

याम प्रसाद पौडेल

कार्यालय सहयोगी

बेनपा ६ म्याग्दी

करार

9847642281

51

कौशिला दे वी घर्ति

कार्यालय सहयोगी

बेनपा ६ म्याग्दी

करार

9847670872

52

लक्ष्मण क्षेत्री

कार्यालय सहयोगी

कुश्मा पर्वत

करार

9847612116

53

पुस्कल के सी

कार्यालय सहयोगी

बेनपा ६ म्याग्दी

करार

9867771915

54

चक्र ब. बानियाँ

कार्यालय सहयोगी

बेनपा ६ म्याग्दी

करार

9847674742

55

रशिला बैरागी शर्मा कार्यालय सहयोगी

बेनपा ६ म्याग्दी

करार

9847746853

56

सिता के सी
बानियाँ

बेनपा ६ म्याग्दी

करार

9847677450

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

कार्यालय सहयोगी



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

याम बहादुर थापा

राजाराम शर्मा

प्रकाश आचार्य

लिला थापा मगर

1

2

3

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

4



आराम थापा मगर

रमेश जिसी

रमेश पौडेल

9

10

विनिता रे ग्मी

7

8

दीर्घ प्रसाद शर्मा

6

वडा सचिव

वडा सचिव

वडा सचिव

वडा सचिव

वडा सचिव

कृष्ण बहादुर बानिया वडा सचिव

5

वडा सचिव

वडा सचिव

वडा सचिव

वडा सचिव

कर्मचारीको नाम थर पद

क्र.
सं .

फलेवास नपा
पर्वत

बेनपा ९ म्याग्दी

बेनपा १ म्याग्दी

बेनपा ४ म्याग्दी

बाग्लुङ नपा

बेनपा ५ म्याग्दी

बाग्लुङ नपा

बाग्लुङ नपा

बेनपा २ म्याग्दी

बेनपा १ म्याग्दी

स्थायी ठे गाना

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी/
अस्थायी/
करार

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

विविध

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

प्रशासन/सामान्य
प्रशासन

सेवा/समूह

सहायक
चौथो

सहायक
चौथो

सहायक
पाँचौ

सहायक
पाँचौ

सहायक
पाँचौ

सहायक
चौथो

सहायक
चौथो

सहायक
चौथो

सहायक
चौथो

सहायक
पाँचौ

श्रे णी/
तह

9846418740

9847642733

9847703516

9857639499

9847631365

9857627540

9846580129

9867623124

9857640406

9847621692

मोबाइल नं.

बेनी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडामा कार्यरत वडा सचिवहरुको विवरण

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
सि.अ.न.मी.
नि.

लिला कुमारी गौतम

सोमनाथ उपाध्याय

डिल्ली राज आचार्य

होमनाथ गौतम

सारदा सापकोटा

चन्द्रबहादुर मल्ल

खगराज निउरे

पुर्णबहादुर सुबेदी

1

2

3

5

6

7

8

9

6

श्रे णी
वा
तह

5

6

5


सि.अ.हे .व.अ. 6
अ.हे .व.
सि.अ.न.मी.

12 हरिलाल अधिकारी

13 सर्मिला शर्मा

14 बिष्णुमाया कँ ु वर

6

4

6

सि.अ.न.मी.

11 तारा बुढाथोकी

6

ज.स्वा.नी

5

4

10 धिरज कुमार शाह

का.स.

अ.हे .व.

सि.अ.हे .व.अ. 6

सि.अ.हे .व.

ज.स्वा.नी

सि.अ.हे .व.

सि.अ.हे .व.अ. 6

पद

कर्मचारिको नाम थर

सि.
न.

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी/
अस्थाई/
करार

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी

सिं गा स्वास्थ्य चौकी

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

9847151602

9867707195

9847649383

9857640357

9845788846

9847642336

9847624257

9847627857

बाग्लुङ 9847785110

भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी म्याग्दी
सिं गा स्वास्थ्य चौकी

9857626696

9847633714

9847627548

सम्पर्क मोवाईल नं.

बाग्लुङ 9847631466

पर्वत

म्याग्दी

म्याग्दी

स्थायी
ठे गना

भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी रै तहट

ज्यामरुककोट स्वास्थ्य
चौकी

ज्यामरुककोट स्वास्थ्य
चौकी

ज्यामरुककोट स्वास्थ्य
चौकी

रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी

रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी

बेनी नगरपालिका

बेनी नगरपालिका

बेनी नगरपालिका

कार्यरत कार्यालय

स्वास्थ्य तर्फ कार्यरत कर्मचारी विवरण

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

सि.अ.हे .व.अ. 6
अ.न.मी
का.स.
ज.स्वा.नी
का.स.
अ.हे .व.
अ.न.मी
बिद्यालय नर्स
बिद्यालय नर्स
बिद्यालय नर्स
बिद्यालय नर्स
अहे व
अहे व
अहे व

17 जमुना शर्मा

18 डेकमाया के.सी.

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

19 पुतली खत्री

20 रामप्रसाद शर्मा

21 निलकण्ठ जैसी

22 गिता थापा मगर



23 पार्वती शर्मा

24 चन्द्रप्रभा भण्डारी

25 दुर्गा थापा

26 पुनम थापा मगर

27 सोबिता खत्री

28 सन्ध्या पाैडेल

29 विष्णु वि
क

30 सुना खत्री

४

४

४

5

5

5

5

4

4

5

6

5

4

5

का.स.

4

श्रे णी
वा
तह

16 डेकबहादुर कार्की

पद

अ.हे .व.

कर्मचारिको नाम थर

15 सिमाकुमारी धिमिरे

सि.
न.

स्थायी

स्थायी

स्थायी

करार

करार

करार

करार

करार

करार

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी/
अस्थाई/
करार

गलेश्वर मा.बी

अर्जुन मा.बी

जामुना खर्क मा.बी

प्रकास मा.बी

गलेश्वर सा.स्वा.इ.

9847624278

9847627701

9847762506

987716507

9847658220

सम्पर्क मोवाईल नं.

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

9847788071

9816647355

9857623929

9867641009

9867603005

9803255236

9847651459

बाग्लुङ 9847635460

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

म्याग्दी

स्थायी
ठे गना

थाकनपोखरी श.स्वा.के. म्याग्दी

पात्लेखेत स्वास्थ्य
चौकी

पात्लेखेत स्वास्थ्य
चौकी

घतान स्वास्थ्य चौकी

घतान स्वास्थ्य चौकी

घतान स्वास्थ्य चौकी

पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी

पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी

कार्यरत कार्यालय

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

करार
करार
करार

अनमी
अनमी
अनमी
अनमी
अहे व
अहे व
अहे व
अहे व
अनमी
अनमी
अहे व
का
.स.

कास
कास

35 अमृता िवक

36 सरस्वती चाेखाल

37 कल्पना ढु ङ्गाना

38 प्रतिभा पाैडेल

39 निष्मा भण्डारी

४० र्धुव अाचार्य

41 सनम अर्मजा

४२ स
गम खत्री

४३ भिमकुमारी भण्डारी

४४ माेतिमाया पुन

45 टीकाकुामरी सापकाेटा का
स
कास

34 सुमित्रा थजाली

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



46 सन्ध्या खत्री

47 सिता हमाल

48 प्रेङका पाैड्याल

४

4

4

4

४

4

४

५

५

५

५

करार

करार

करार

करार

करार

करार

करार

करार

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

३३ दिलकुमारी पुन

४

स्थायी

स्थायी/
अस्थाई/
करार

अनमी

5

श्रे णी
वा
तह

32 दुर्गा अाचार्य

पद

अहे व

कर्मचारिको नाम थर

31 करुणा थापा

सि.
न.

कार्यरत कार्यालय

स्थायी
ठे गना

सम्पर्क मोवाईल नं.

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

अर्जुन मा वि

अर्जुन मा वि

अर्जुन मा वि

अर्जुन मा वि

अर्जुन मा वि

अर्जुन मा वि

अर्जुन मा वि

अर्जुन मा वि

बेनी सामुदायिक मा वि

12

13

14

15

16

17

18

19

अर्जुन मा वि

8

11

अर्जुन मा वि

7

अर्जुन मा वि

अर्जुन मा वि

6

10

अर्जुन मा वि

5

अर्जुन मा वि

175995

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

अर्जुन मा वि

4

9

175539

बे.न.पा-२-भकुण्डे

अर्जुन मा वि

3

टिका बहादुर
थापा

बे.न.पा-२ -भकुण्डे


26817
44548
39111
122371

बे.न.पा-२ -भकुण्डे
बे.न.पा-२ -भकुण्डे
बे.न.पा-२ -भकुण्डे
बे.न.पा-२ -भकुण्डे

प्रेमबहादुर खत्री

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

163941 भीमबहादुर घर्ति

सुनिता आचार्य

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

बे.न.पा-७-बेनी

प्रतिमा थापा

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

लक्ष्मी खत्री

गिरीप्रसाद विक

नरवहादुर कार्की

रामचन्द्र जैशी

शिवकुमार खत्री

33069

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

मावि

तृतीय

वि .सहयोगी

वा. सहयोगी

सहायक क

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

शंकर प्रसाद रे ग्मी नि मा

नि मा

नि मा

उमावि

उमावि

मावि

मावि

मावि

मावि

मावि

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

दे वी कुमारी शर्मा

रघुनाथ शर्मा

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

173118

तिलवहादुर घिमिरे

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

गणेश पौडेल

टे क बहादुर पुन

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

157826

होमनाथ रिजाल

157184

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

अर्जुन मा वि

2
केदारनाथ सुबेदी

कलावति पाल

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

अर्जुन मा वि

शिक्षकको नामथर तह

1

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

२०७५।१२।२९

२०७४।०५।०१

२०६९।०९।१८

२०७१।०३।१

२०६३।०७।१३

२०५०।०१।०३

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०५०।०१।०३

२०७६।०२।२३

२०७६।१२।२९

२०७१।४।२८

२०७६।०८।२४

२०७१।०७।०१

२०७६।०८।२४

२०७६।०४।१९

२०७६।०४।१८

२०७१।०४।२१

२०७७।१२।१७

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी
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स्थायी
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स्थायी

राहत

राहत

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

किसिम

9867647778

9847746796

9847746856

9847649146

9847792290

9847648725

9857628993

9847642829

9847650830

9867683074

9848316706

9847621989
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9849226473

9860338353

9863515992

9846226240
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9862465655

सम्पर्क
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æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL
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बेनी सामुदायिक मा वि

बेनी सामुदायिक मा वि
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बेनी सामुदायिक मा वि

24

बेनी सामुदायिक मा वि

बेनी सामुदायिक मा वि

23

28

बेनी सामुदायिक मा वि

22

बेनी सामुदायिक मा वि

बेनी सामुदायिक मा वि

21

27

बे.न.पा-७-बेनी

बेनी सामुदायिक मा वि

20

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी
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बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

काशिराम रे ग्मी

दीपक श्रे ष्ठ

प्रावि

153994 चन्द्रकला किसान प्रावि

134719 जयलाल खत्री
केसी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

नि मा

नि मा

सचिन कुमार
चौधरी
टे क बहादुर
थामा मगर

नि मा

नि मा

उमावि

उमावि

मावि

मावि

मावि

मावि

मावि

चित्रा थापा

शिवदत्त रे ग्मी

भरत बहादुर
थापा

रामचन्द्र पौडेल

केशव राज
पौंडेल

कर्ण बहादुर
खत्री

शिवराम पौडेल

यादव रिजाल
उपाध्याय

सुनिल बहादुर
बानिया

शिक्षकको नामथर तह

130297 पवित्रा वोगटी

56574

44620

सिटरोल न

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी
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नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

राहत

राहत

स्थायी

राहत

राहत

राहत

राहत

राहत

किसिम

9857635055

9847627487

9857635760

9847759975

9857640400

9805150033

9857640240

9847642778

9847675090

9857627163

9849151830

9847642650

9857640976

9857640976

9857686600
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धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि
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52
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धवलागिरी मा वि
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बेनी सामुदायिक मा वि

44

धवलागिरी मा वि

बेनी सामुदायिक मा वि

43

48

बेनी सामुदायिक मा वि

42

धवलागिरी मा वि

बेनी सामुदायिक मा वि

41

47

बेनी सामुदायिक मा वि

40

धवलागिरी मा वि

बेनी सामुदायिक मा वि

39

46

बेनी सामुदायिक मा वि

38

बेनी सामुदायिक मा वि

बेनी सामुदायिक मा वि

37

45

बे.न.पा-७-बेनी

बेनी सामुदायिक मा वि

36

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

बे.न.पा-७-बेनी

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

144076

162242

162242

170864

56720

56717

56723

56657

145998

164399

खोमराज
उपाध्याय

गोपाल प्रसाद
के सी

हरीसिं ह भाट

रमेश प्रसाद
पौडेल

राजाराम पैडेल

दण्डपाणी
सापकोटा

नि मा

नि मा

मावि

मावि

मावि

मावि

तृतीय

प्रथम

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

मावि

भ ुवनप्रसाद रे ग्मी

द्वितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

सहयोगी

इसिडी

इसिडी

स.क.

प्राथमीक

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

तृतीय

श्रे णी

केशवप्रसाद रे ग्मी मावि

सम्झना श्रे ष्ठ

सोनी पाइजा

सिर्जना श्रे ष्ठ

प्रवेश मगर

प्रवीण श्रे ष्ठ

गोविन्द शर्मा

बिनिता बरुवाल

टिकानाथ पौडेल

163910 तुलसा गौचन

प्रावि

शिक्षकको नामथर तह

164402 भिम कुमारी
सुबेदी
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स्थायी

स्थयी

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847642449

9847651364

9843152396

9846058932

9857627949

9847731364

9847751822

9857627072

9847716163

9847642752

9847627652

9866351736

9847624233
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9847643353

9846582650

9857650619
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बे.न.पा-४ सिङ्गा

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

धवलागिरी मा वि

पौलस्त्य मा .वि

पौलस्त्य मा .वि

पौलस्त्य मा .वि

पौलस्त्य मा .वि

पौलस्त्य मा .वि
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65

66

67

68

69
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71

72

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

बे.न.पा-४ सिङ्गा

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

118720

153936

144074

118767

118220

154106

118969

29037

27497

44397

153992

182929

162590

सिटरोल न

मावि

आया

सहयोगी

इसिडी

सहायक
कर्मचारी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

मोहन बानियाँ

गजिन्द्र श्रे ष्ठ

दे विप्रसाद शर्मा

मावि

मावि

मावि

प्रेमबहादुर बानियाँ मावि

डेकवहादुर
वानिया

मिना रोका

याम बाहादुर
खत्री

शारदा पौडेल

शंकर पाण्डे

रे न्जु अर्याल

डण्डपाणी पौडेल

सरिता सुवेदी

सरस्वती शर्मा

शेरबहादुर केसी

प्रावि

प्रावि

मुकुन्दप्रसाद
पौडेल
लक्ष्मीदे वी श्रे ष्ठ

नि मा

नि मा

कृष्ण पुन मगर
कोपिला पौडेल

नि मा

काशिराम पौडेल

शिक्षकको नामथर तह

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

प्रथम

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय
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प्रथम
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स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847624495

9847638808

9847651200

9847627794

9857640397

9867703125

9843329004

9847642316

9847743168

9860094850

9847650430
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पौलस्त्य मा .वि

भानु मा .वि
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भानु मा .वि

86
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पौलस्त्य मा .वि

पौलस्त्य मा .वि

80
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पौलस्त्य मा .वि
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पौलस्त्य मा .वि

पौलस्त्य मा .वि

78
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पौलस्त्य मा .वि

77

पौलस्त्य मा .वि

पौलस्त्य मा .वि

76

83

पौलस्त्य मा .वि

75

पौलस्त्य मा .वि

पौलस्त्य मा .वि

74

82

बे.न.पा-५ भिरमुनी

पौलस्त्य मा .वि

73

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

बे.न.पा-५ भिरमुनी

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

157006

44546

45640

44461

44648

153950

178560

153961

सिटरोल न

नि मा

पवन कुमार
रे ग्मी

इसिडी
सहयोगी

मन कुमारी विक
कृष्ण बहादुर
खत्री

दिनेश बोगटी

गोविन्द प्रसाद
रिजाल

भरत खत्री

मावि

उमावि

उमावि

सट्टा

सहायक
कर्मचारी

हिरा कुमारी
कँ ु वर

दिपक पौडेल

प्रावि

फणिन्द्रवहादुर
वानिया

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

मनाकुमारी
भण्डारी
प्रावि

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

दुतवहादुर वाँनिया प्रावि

भीमबहादुर कार्की प्रावि

नि मा

नि मा

नि मा

उमावि

उमावि

अशोक खड्का

बोधहरी सुवेदी

बिना बानियाँ

महे न्द्र गोतामे

गंगा बानिया

शिक्षकको नामथर तह

२०७२।०९।१९

२०७२।११।३०

२०७२।०५।०३

२०७६।०८।०८

२०६६।०१।०१

२०७१।०६।०८

२०७६।११।१९

२०४८।०३।३१

२०५०।०१।०३

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०७५ .८.३

२०७१।४।२१

२०७६।०७।१७

२०७१।०४।२१

२०७५ .९. १

२०७२ .४.२५

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847642054

9857638265

9847630395

9847650852

9806144078

9847774209

9847633536

9847627105

9847636565

9847651952

9849379170

9847627565

9845248659

9847649466

9849050838

9847642769

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर
बे.न.पा-१ रत्नेचौर
बे.न.पा-१ रत्नेचौर
बे.न.पा-१ रत्नेचौर

भानु मा .वि

भानु मा .वि

भानु मा .वि

भानु मा .वि

भानु मा .वि

भानु मा .वि

भानु मा .वि

भानु मा .वि

भानु मा .वि

भानु मा .वि

90

91

92

93

94

95

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

96

97

98

99

100 भानु मा .वि

101 भानु मा .वि

102 भानु मा .वि


बे.न.पा-१ रत्नेचौर
बे.न.पा-९ तोरीपानी
बे.न.पा-९ तोरीपानी
बे.न.पा-९ तोरीपानी
बे.न.पा-९ तोरीपानी

103 भानु मा .वि

104 गलेश्वर मा.वि

105 गलेश्वर मा.वि

106 गलेश्वर मा.वि

107 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

24673

26876

56582

117855

56547

118053

179680

44494

169048

175124

153967

153970

सिटरोल न

प्रावि

हरिप्रसाद सुवेदी

त्रिविक्रम सुवेदी

जयराम सुवेदी

रामप्रसाद सुवेदी

कुशल शर्मा

सुलोचना बोगटी
खत्री

चन्द्रा गिरि

विन्दु कडेल

डिलवहादुर महत

मावि

मावि

मावि

मावि

सहयोगी

इसिडी

सहायक
क

प्रावि

प्रावि

कविता आलेमगर प्रावि

चिरीञ्जिवी वोगटी

नि मा

नि मा

ईन्द्रजित ठाकुर
हजाम
सुनिता बोगटो

नि मा

नि मा

मावि

मावि

मावि

एकेन्द्र बहादुर
महत

कमला शर्मा

शिव प्रसाद शर्मा

मुरारी पौडेल

अन्जु पोखरे ल

शिक्षकको नामथर तह

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

२०६३।०७।१३

२०६३।०७।१३

२०७२।०९।१९

२०६०।७।३

२०७६।०३।१२

२०७६।०२।२७

२०७६।०४।२८

२०६१।०२।०४

२०६१।०२।०४

२०७६।०७।२९

२०४८।०३।३१

२०७७।०८।२५

२०७६।७।१८

२०७६।०२।१६

२०७५।१२।२९

२०७६।०५।२१

२०७२।०९।१९

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

स्थायी

राहत

स्थायी

राहत

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847627930

9863044540

9857659444

9847744034

9847621346

9847627404

9867635956

9857624809

9847627634

9865531145

9857623040

9849251007

9852103421

9849337175

9846206903

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
बे.न.पा-९ तोरीपानी
बे.न.पा-९ तोरीपानी
बे.न.पा-९ तोरीपानी
बे.न.पा-९ तोरीपानी

120 गलेश्वर मा.वि

121 गलेश्वर मा.वि

122 गलेश्वर मा.वि

123 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

115 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

बे.न.पा-९ तोरीपानी

114 गलेश्वर मा.वि

119 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

113 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

बे.न.पा-९ तोरीपानी

112 गलेश्वर मा.वि

118 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

111 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

बे.न.पा-९ तोरीपानी

110 गलेश्वर मा.वि

117 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

109 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

बे.न.पा-९ तोरीपानी

108 गलेश्वर मा.वि

116 गलेश्वर मा.वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम


27441

153975

132993

26886

153976

सिटरोल न

नि मा
नि मा

कृष्णप्रसाद सुवेदी

नि मा

नि मा

उमावि
प्रा.

तेजबहादुर राई

गणेशवहादुर
वानिया

गुमान सिं जिसी

आशिष पौडेल

उमावि
प्रा.

उमावि
प्रा.

सुनिल कुमार
शाह
पुजा कार्की

उमावि
प्रा.

उमावि
प्रा.

उमावि
प्रा.

उमावि
प्रा.

उमावि

उमावि

उमावि

उमावि

खालि

सरोज पौडेल

लाल वहादुर
खत्री

विशाल अधिकारी

प्रकाश के सी

हिरा केसी

सुजन वनिया

कल्पना चोखाल

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

मुकुन्द प्रसाद
रे ग्मी
मावि

श्रे णी

शिक्षकको नामथर तह

२०६३।७।१३

२०७१।४।२१

२०६३।७।१३

२०४८।०३।३१

64988

२०७६।०४।१८

२०७५।०९।३०

२०७६।०२।२३

२०७६।१०।१०

२०७६।१०।१०

२०७२।०८।२०

२०७२।११।२१

२०७२।०४।२३

२०६३।०७।१३

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

अस्थायी

अस्थायी

खालि

अस्थायी

अस्थायी

अस्थायी

अस्थायी

अस्थायी

अस्थायी

अस्थायी

स्थायी

किसिम

9857627517

9847649495

9857633610

9847781285

9860072743

9867688745

98652000124

9860072743

9840060466

9846332788

9846412608

9847635841

98476269089

9846595609

9847781748

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
बे.न.पा-५ गाज्ने
बे.न.पा-५ गाज्ने
बे.न.पा-८ कालिपुल
बे.न.पा-८ कालिपुल

136 जगन्नाथ आ.वि

137 जगन्नाथ आ.वि

138 बालमन्दिर आ.वि

139 बालमन्दिर आ.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

131 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

बे.न.पा-९ तोरीपानी

130 गलेश्वर मा.वि

135 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

129 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

बे.न.पा-९ तोरीपानी

128 गलेश्वर मा.वि

134 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

127 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

बे.न.पा-९ तोरीपानी

126 गलेश्वर मा.वि

133 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

125 गलेश्वर मा.वि

बे.न.पा-९ तोरीपानी

बे.न.पा-९ तोरीपानी

124 गलेश्वर मा.वि

132 गलेश्वर मा.वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम


117928

154006

44584

163706

154014

24495

26823

118066

24485

179026

सिटरोल न

मिना बानिया

सुरेन्द्र प्रसाद
के सी

पुजा कार्की

निलकण्ठ शर्मा

टं क प्रसाद
भ ुसाल

प्रेम बहादुर
बरुवाल

शिला थापा
सुन्दास

सितल पौडेल
शर्मा

यामवहादुर
खडका

रुपा राई

यामवहादुर खत्री

इव गिरी

पुष्कर शर्मा

वीलप्रसाद श्रे ष्ठ

ज्ञानु खत्री

दिपक चौधरी

प्रावि

प्रावि

ईसिडि

प्रावि

माध्यामीक

सहयोगी

इसिडी

सहायक
कर्मचारी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

नि मा

नि मा

शिक्षकको नामथर तह

द्धितीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

किसिम

२०६१।०२।०४

२०७१।०४।२१

२०७३।०४।०१

२०४८।०३।३१

२०७६।२।२३

२०७४।०९।१८

२०७५।०४।११

२०७४।११।२३

स्थायी

स्थायी

स्थायी

सट्टा

२०७५ ।१२।२९ स्थायी

२०६१।०२।०४

२०७१।४।२८

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०७६।०७।१८

२०७६।०७।१८

नियुक्ती मिति

9847633554

9847624346

9847762037

9847626469

9847652678

9862904254

9847746409

984765053

9847731180

9847448078

9847762574

9847651428

9867616958

9847752106

9847342457

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6


सरस्वति थापा

बे.न.पा-२ -भकुण्डे
बे.न.पा-२ -भकुण्डे
ब.न.पा-५
जामुनाखर्क
ब.न.पा-५
जामुनाखर्क
ब.न.पा-५
जामुनाखर्क

152 नवदुर्गा आ .वि

153 नवदुर्गा आ .वि

154 विद्यामन्दिर आ.वि

155 विद्यामन्दिर आ.वि

156 विद्यामन्दिर आ.वि

118237

24802

44609

दुर्गा शर्मा

168462

प्रावि

प्रावि

ठाकुर प्रसाद
पौडेल
धनबहादुर राना

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

चिन्तामणि शर्मा

पशुपति बिक

विमला थापा

प्रावि

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

प्रावि

151 नवदुर्गा आ .वि

मोहनवहादुर
खत्री

117987

122367

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

बे.न.पा-१० वाखेत

147 बराह आ .वि

सहयोगी

रे णु खत्री

150 नवदुर्गा आ .वि

बे.न.पा-८ कालिपुल

146 बालमन्दिर आ.वि

इसिडी

बिर्सना के सि

प्रावि

सकुन्तला श्रे ष्ठ

खिमवहादुर
कार्की

बे.न.पा-८ कालिपुल

145 बालमन्दिर आ.वि

प्रावि

गीता सुबेदी

प्रावि

117937

बे.न.पा-८ कालिपुल

144 बालमन्दिर आ.वि

162127

इन्द्र प्रसाद रे ग्मी

प्रावि

बे.न.पा-२ -भकुण्डे

बे.न.पा-८ कालिपुल

143 बालमन्दिर आ.वि

187004

वीरबहादुर घिमिरे

149 नवदुर्गा आ .वि

बे.न.पा-८ कालिपुल

142 बालमन्दिर आ.वि

29368

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

प्रावि

चितकुमारी
खड्का

गौमाया पुन रोका सहयोगी

बे.न.पा-८ कालिपुल

141 बालमन्दिर आ.वि

33552

श्रे णी

शिक्षकको नामथर तह

बे.न.पा-१० वाखेत

बे.न.पा-८ कालिपुल

140 बालमन्दिर आ.वि

सिटरोल न

148 बराह आ .वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०७५।०१।१४

२०६३।

२०७५.१२.२९

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०७३।०४।०१

२०६३।०७।१३

२०७८।०४।१

२०७४।०९।१६

२०६४ .०१ .०२

२०७५.१२.२९

२०७६।१२।०३

२०४८।३।३१

२०६३।०७।१३

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847627409

9847627919

9847649217

9847662433

9846425698

9847627368

9847627895

9847624455

9867602746

9846447014

9847745015

9847627158

9847627269

9847632830

9847624394

9847759008

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

ठे गाना
ब.न.पा-५
जामुनाखर्क
ब.न.पा-५
जामुनाखर्क
ब.न.पा-५
जामुनाखर्क
बे.न.पन-९
काउलेगौडा
बे.न.पा-९
काउलेगौडा
बे.न.पा-९
काउलेगौडा
बे.न.पा-९
काउलेगौडा
बे.न.पा-९
काउलेगौडा
बे.न.पा-९
काउलेगौडा
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत

क्र.स. विद्यालयको नाम

157 विद्यामन्दिर आ.वि

158 विद्यामन्दिर आ.वि

159 विद्यामन्दिर आ.वि

160 सल्लेरीनरवुद्धि आ .वि

161 सल्लेरीनरवुद्धि आ .वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

162 सल्लेरीनरवुद्धि आ .वि

163 सल्लेरीनरवुद्धि आ .वि

164 सल्लेरीनरवुद्धि आ .वि

165 सल्लेरीनरवुद्धि आ .वि

166 विद्योदय आ.वि

167 विद्योदय आ.वि

168 विद्योदय आ.वि



169 विद्योदय आ.वि

170 विद्योदय आ.वि

171 विद्योदय आ.वि

172 विद्योदय आ.वि

161770

161768

163702

163708

31552

164416

सिटरोल न

सहयोगी

इसिडी

राम कुमारी
पाइजा
नौलिमाया रोका

प्रावि

थकदे वी जुग्जाली

प्रावि

प्रावि

कुमारी पाइजा
खामिसरा पाईजा

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

इसिडी

खालि

गोविन्द पौडेल

गीता खत्री

सिता सुबेदी

अमृता पुरी

प्रावि

टोपकुमारी
खत्रीचोखाल

प्रावि

चेतकुमारी
खड्का
प्रावि

सहयोगी

प्रेम कुमारी केसी

शोभा बानिया

इसिडी

रणसुवा विक

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

रे णु रे ग्मी सुवेदी
प्रावि

श्रे णी

शिक्षकको नामथर तह

२०५०।१०।०८

२०६५।०२।१३

२०७४।०९।१२

२०७४।०९।०१

२०७५।१२।२९

२०७५।१२।२९

२०६४।०५।०१

२०७०।०१।०९

२०६५।०५।०१

२०७५।१२।३०

२०७५।१२।२९

२०४८।०३।३१

२०७२।०९।१३

२०६२।०८।१५

२०७५।१२।२९

नियुक्ती मिति

अस्थायी

अस्थायी

स्थायी

खालि

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

984080889

9867771341

9846336109

9863229703

9857643288

9847629050

9845330676

9847633940

9806109876

9847650961

9847642719

9867629552

9863256127

9847627470

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6


बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-३ भकिम्ली 118727
बे.न.पा-३ भकिम्ली 162133

182 ओख्ले आ.वि

183 ओख्ले आ.वि

184 वराह आ.वि

185 वराह आ.वि

बे.न.पा-९ घतान

बे.न.पा-३ भकिम्ली

181 वालप्रियशारदा आ.वि

189 भवानी आ.वि

बे.न.पा-३ भकिम्ली

180 वालप्रियशारदा आ.वि

179470

38680

बे.न.पा-३ भकिम्ली

179 वालप्रियशारदा आ.वि

बे.न.पा-९ घतान

बे.न.पा-३ भकिम्ली 178581

178 वालप्रियशारदा आ.वि

188 भवानी आ.वि

बे.न.पा-३ भकिम्ली

177 वालप्रियशारदा आ.वि

बे.न.पा-३ भकिम्ली

बे.न.पा-३ भकिम्ली 179680

176 वालप्रियशारदा आ.वि

187 वराह आ.वि

बे.न.पा-३ भकिम्ली 162095

175 वालप्रियशारदा आ.वि

बे.न.पा-३ भकिम्ली

बे.न.पा-३ भकिम्ली 154031

174 वालप्रियशारदा आ.वि

186 वराह आ.वि

बे.न.पा-३ भकिम्ली 132397

173 वालप्रियशारदा आ.वि

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

भगवती ढु गाना

विलवहादुर
खड्का

टिका सुबेदी
सापकोटा

सरस्वति शर्मा

रे शम बहादुर
खड्का

यामबहादुर
रिजाल

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

इसिडी

गोमा कुमारी बि
सी केसी
शर्मिला खत्री

निमावि अनुदान

सिता पुन

सहयोगी

२०७६ ।०२
।१०

२०४८।०३।३१

२०७५।०३।०८

२०७०।०९।२२

२०७५।१२।२९

२०६३।०७।१३

२०७४।०९।०८

२०६२।१०।२५

२०६७।११।१४

२०७६।०७।२९

२०७८।११।०९

२०७४।११।१८

२०७५।१२।२९

२०७१।४।२८

हुकुम सिङ थापा

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

२०५९।७।१४

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

२०६३।०७।१३

नियुक्ती मिति

मनमाया छन्त्याल इसिडी

दे वी सुवेदी

प्रताप शिह थापा
मगर

मन बहादुर पुन

जोग बहादुर पुन

चमेली थापा

तृतीय

जमुनाकुमारी
रोका
प्रावि

श्रे णी

शिक्षकको नामथर तह

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847650912

9847649887

9864371039

9867639705

9846813435

9857624024

9869020145

9806140448

9847910232

9847649675

9867768851

9867705613

9847648764

9847627542

9847642275

9842456400

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
बे.न.पा-९ घतान
बे.न.पा-४ थामडाडा 27486
बे.न.पा-४ थामडाडा 154004
बे.न.पा-४ थामडाडा 161289
बे.न.पा-४ थामडाडा
बे.न.पा-४ थामडाडा
बे.न.पा-९तिनमाने
बे.न.पा-९तिनमाने
बे.न.पा-९तिनमाने
बे.न.पा-९तिनमाने
बे.न.पा-९तिनमाने
बे.न.पा-२खवरा
बे.न.पा-२खवरा
बे.न.पा-२खवरा
बे.न.पा-२खवरा
बे.न.पा-२खवरा
बे.न.पा-२खवरा

191 भवानी आ.वि

192 भृकुटी आ.वि

193 भृकुटी आ.वि

194 भृकुटी आ.वि

195 भृकुटी आ.वि

196 भृकुटी आ.वि

197 पद्धम वराह आ.वि

198 पद्धम वराह आ.वि

199 पद्धम वराह आ.वि

200 पद्धम वराह आ.वि

201 पद्धम वराह आ.वि

202 हं सवाहिनी आ.वि



203 हं सवाहिनी आ.वि

204 हं सवाहिनी आ.वि

205 हं सवाहिनी आ.वि

206 हं सवाहिनी आ.वि

207 हं सवाहिनी आ.वि

154010

28958

118416

166239

159100

161585

29738

32606

बे.न.पा-९ घतान

190 भवानी आ.वि

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

प्रावि

प्रावि

हृदयकुमार श्रे ष्ठ
सरस्वती नेपाली

प्रावि

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

दे बि कुमारी शाही प्रावि
भगवती पुन

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

प्रथम

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

श्रे णी

निमा
वि

विरे न्द्र डगामी

निमा
वि

सहयोगी

रामकुमारी खत्री
भोजनाथ शर्मा

इसिडी

प्रावि

तारा कुमारि
आचार्य
चित्रा रिजाल

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

हरिप्रसाद सुवेदी

चक्रपाणी शर्मा

धना गुरुङ

कविता घर्तिमगर

मनिसा गुरुङ

विष्णु गुरुङ

प्रावि

सहयोगी

मनकुमारी
चोखाल
शेरबहादुर गुरुङ

इसिडी

शान्ती भण्डारी
चोखाल

शिक्षकको नामथर तह

२०७१।०४।२८

२०५०।०१।०३

२०४८।०३।३१

२०७५।१२।२९

२०७६।०८।१५

२०७१।०४।२५

२०७२।९।२

२०७५।०३।०५

२०७५।१२।२९

२०६३।०७।१३

२०४८।०३।३१

२०७०।०१।०१

२०६५।०२।०१

२०७५।१२।२९

२०७१।४।२८

२०४८।०३।३१

२०७४।११ ।१३

२०६८ ।७ ।१६

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9857634084

9847624226

9847651116

9847635610

9867603329

9857621312

9847642569

9843169991

9847649285

9857627514

9847675424

9867972821

986884321

9847712045

9847650679

9847649487

9845980296

9847636552

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

बे.न.पा-२खवरा

बे.न.पा-२खवरा

बे.न.पा-२
वगरफाँट

बे.न.पा-२
वगरफाँट

बे.न.पा-२
वगरफाँट

बे.न.पा-२
वगरफाँट

बे.न.पा-५ वगुवाखोला 163791

बे.न.पा-५ वगुवाखोला

बे.न.पा-५ वगुवाखोला

बे.न.पा-१० वाखेत

बे.न.पा-१० वाखेत

बे.न.पा-१० वाखेत

बे.न.पा-१० वाखेत

बे.न.पा-१० वाखेत

बे.न.पा-१० वाखेत

209 हं सवाहिनी आ.वि

210 हं सवाहिनी आ.वि

211 सरस्वती आ.वि

212 सरस्वती आ.वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

213 सरस्वती आ.वि

214 सरस्वती आ.वि

215 सरस्वती आ.वि

216 सरस्वती आ.वि

217 सरस्वती आ.वि

218 दिपक मा.वि

219 दिपक मा.वि

220 दिपक मा.वि

221 दिपक मा.वि



222 दिपक मा.वि

223 दिपक मा.वि

56556

44211

163800

122379

117846

163898

55193

बे.न.पा-२खवरा

208 हं सवाहिनी आ.वि

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

सहयोगी

इसिडी

राम प्रसाद सुबेदी

गणेशप्रसाद
पराजुली

खेमराज सुवेदी

विजय सुबेदी

सुबिता मल्ल

बिष्णु ढुं गाना

जशोदा भण्डारी
थापा

इन्दु केसी घिमिरे

घनदे बी घर्ति पुन

सुनिता सापकोटा
नीउरे

दे वी सुवेदी

प्रेमबहादुर खत्री

प्रावि

प्रावि

प्रावि

नि मा

नि मा

नि मा

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

छे म प्रसाद गर्बुजा प्रावि
पुन

सिता सापकोटा

पार्वती नेपाली

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

द्धितीय

जमुनाकुमारी
केसी
प्रावि

श्रे णी

शिक्षकको नामथर तह

२०७५।०९।०३

२०६१।०२।१४

२०४८।०३।३१

२०७१।१०।०८

२०६७।०४।१४

२०७१।०६।०७

२०७७।०८।०८

२०६२.०९.०३

२०७५।१२।२९

२०७५।१२।२९

२०६३।०७।१३

२०४८।०३।३१

२०७५।१२।२९

२०६३।०७।०१

२०७१।०२।१६

२०६१।०१।३१

नियुक्ती मिति

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

राहत

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847780667

9866342683

9847651171

9846260081

9847658721

9846166707

9847683302

9847642797

9869020061

9847723883

9867686703

9867739049

9857627668

9847652042

9847716603

9847624410

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

ठे गाना
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-१० वाखेत
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-५ डडुवा
बे.न.पा-२ गौश्वारा

क्र.स. विद्यालयको नाम

224 दिपक मा.वि

225 दिपक मा.वि

226 दिपक मा.वि

227 दिपक मा.वि

228 दिपक मा.वि

229 दिपक मा.वि

230 दिपक मा.वि

231 दिपक मा.वि

232 ज्योती आ.वि

233 ज्योती आ.वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

234 ज्योती आ.वि

235 ज्योती आ.वि



236 ज्योती आ.वि

237 ज्योती आ.वि

238 ज्योती आ.वि

239 ज्योती आ.वि

240 ज्योती आ.वि

241 राधाकृष्ण आ.वि

44402

166341

118210

24833

154021

132994

179666

सिटरोल न

प्रावि

सहयोगी

दे ब कुमारी
बानिया
कृष्णबहादुर
घिमिरे

इसिडी

नि मा

प्रावि

जसमाया रोका

सिर्जना के. सी

सुस्मा जी सी

ओमहादुर भण्डारी प्रावि

प्रावि

नि मा

राजकुमार
भण्डारी
पूर्णबहादुर
भण्डारी

नि मा

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

का स

प्रावि

भगवती शर्मा

मिनवहादुर खत्री

रे खा भण्डारी

इन्द्रदे वी खत्री

पार्वती रोका

ज्ञानु पौडेल

प्रावि

प्रावि

धन कुमारी थापा
सुनिता गौतम

प्रावि

प्रावि

पशुपति केसी

विदुर वि क

शिक्षकको नामथर तह

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

२०४८।०३।३१

२०७२।०९।०६

२०६४।१०।१५

२०७७।०८।१९

२०७५।१२।२९

२०४८।०३।३१

२०५०।०१।०३

२०७४।०५।१४

२०७१।०४।२१

२०६१।०२।०४

२०७४।१२।०६

२०५९।०९।०३

२०७५।०३।०४

२०७८।१०।०७

२०७७।११।१६

२०६६।०५।११

२०७६।०७।२८

२०७६।०७।२८

नियुक्ती मिति

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

अस्थायी

राहत

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847650606

9846443673

9805236722

9806535967

9846595560

9847759704

9843454260

9847758314

9869006021

9847741125

9847652100

9869721286

9847629669

9847602278

9847645374

9847649944

9846467221

9847731418

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-५ वगुवाखोला 122373
बे.न.पा-५
वगुवाखोला
बे.न.पा-५
वगुवाखोला
बे.न.पा-५
वगुवाखोला
बे.न.पा-५
वगुवाखोला
बे.न.पा-५
वगुवाखोला
बे.न.पा-५
वगुवाखोला
बे.न.पा-३ डोले

243 राधाकृष्ण आ.वि

244 राधाकृष्ण आ.वि

245 राधाकृष्ण आ.वि

246 राधाकृष्ण आ.वि

247 राधाकृष्ण आ.वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

248 राधाकृष्ण आ.वि

249 राधाकृष्ण आ.वि

250 वालजागृती आ.वि

251 वालजागृती आ.वि

252 वालजागृती आ.वि



253 वालजागृती आ.वि

254 वालजागृती आ.वि

255 वालजागृती आ.वि

256 वालजागृती आ.वि

ु डोले आ.वि
257 मुसङ

118231

161519

147977

167288

56627

बे.न.पा-२ गौश्वारा

242 राधाकृष्ण आ.वि

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

प्रावि

सहयोगी

मन कुमारी
कार्की
शेरबहादुर विक

इसिडी

प्रावि

लालकुमारी रे ग्मी
अमिता पुन

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

निमा

निमा

निमा

दुर्गा थापा

अमृता पौडेल

मनिषा न्यौपाने

धन बहादुर खत्री

पशुपति थापा

अमृता मल्ल

राधिका कुमारि
शर्मा

वद्रीप्रसाद शर्मा

खालि

हिमाली पौडेल

गोविन्द प्रसाद
सुबेदी

यशोदा शर्मा

शिक्षकको नामथर तह

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

द्धितीय

श्रे णी

२०४५।०९।०८

२०७२।०१।२५

२०७६।१।१७

२०७६।०७।२८

२०७६।०७।२८

२०७५.१२.२९

२०७१।४।२८

२०६३।०७।१३

२०७२।१२।०१

२०७५।०५।०८

२०७५।१२।२९

२०६१।०२।०४

२०७६।१०।०७

२०६६।०५।२१

२०६४।०८।१६

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

खालि

राहत

राहत

राहत

किसिम

9847633673

9842456400

9801919311

9847703922

9847741625

9847741382

9847652451

9847746692

9843714220

9847755056

9847606202

9857624903

9847747444

9847660922

9847635014

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
बे.न.पा-९ गलेश्वर

265 जडभरत शालग्राम
गण्डकी सस्कृ मा वि


बे.न.पा-९ गलेश्वर
बे.न.पा-९ गलेश्वर
बे.न.पा-९ गलेश्वर

270 जडभरत शालग्राम
गण्डकी सस्कृ मा वि

271 जडभरत शालग्राम
गण्डकी सस्कृ मा वि

272 जडभरत शालग्राम
गण्डकी सस्कृ मा वि

बे.न.पा-९ गलेश्वर

बे.न.पा-३ डोले

ु डोले आ.वि
264 मुसङ

269 जडभरत शालग्राम
गण्डकी सस्कृ मा वि

बे.न.पा-३ डोले

ु डोले आ.वि
263 मुसङ

बे.न.पा-९ गलेश्वर

बे.न.पा-३ डोले

ु डोले आ.वि
262 मुसङ

268 जडभरत शालग्राम
गण्डकी सस्कृ मा वि

बे.न.पा-३ डोले

ु डोले आ.वि
261 मुसङ

बे.न.पा-९ गलेश्वर

बे.न.पा-३ डोले

ु डोले आ.वि
260 मुसङ

267 जडभरत शालग्राम
गण्डकी सस्कृ मा वि

बे.न.पा-३ डोले

ु डोले आ.वि
259 मुसङ

बे.न.पा-९ गलेश्वर

बे.न.पा-३ डोले

ु डोले आ.वि
258 मुसङ

266 जडभरत शालग्राम
गण्डकी सस्कृ मा वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

171796

179492

178995

56611

117849

162124

सिटरोल न

इसिडी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

हमाया गर्बुजा पुन सहयोगी

बिष्णु रोका
गर्बुजा

सुजाता सुवेदी
रे ग्मी

भगवान ढं गाना

सरस्वति शर्मा
पौडेल

सञ्जना मल्ल
शाही

मनोज पौडेल

मञ्जु शाही

पूर्ण कुमारी पुन
श्रीस

ओम बहादुर
कामि

रिमा थापा मगर

गिरु प्रसाद श्रीस

सतीदे वी शर्मा

हरिकला पुन

प्रेम माया चोचाङ्गे

शिक्षकको नामथर तह

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

किसिम

२०६७।११।१

२०६२।०८।१६

२०७६।०७।२८

२०७६।०७।२९

२०७५।१२।२९

२०७८।०१।०५

२०६१।०२।०४

२०४८।०३।३१

२०५९।१०।१

२०६९।१०।१२

२०७८।०७।१४

२०७८।०७।१४

२०६९।१०।१२

२०७१।०५।१५

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

अस्थायी

राहत

राहत

२०७५।१२ ।३० स्थायी

नियुक्ती मिति

9847758313

9847741935

9847702146

9841812022

9857660993

9845399919

9857624245

99847633057

9841157232

986603349

9863490010

9848824104

9847718009

9847628140

9847665156

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

ठे गाना
बे.न.पा-१सिम
बे.न.पा-१सिम
बे.न.पा-१सिम
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-४ तातोपानी
बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे
बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

क्र.स. विद्यालयको नाम

273 यूवावर्ष आ.वि

274 यूवावर्ष आ.वि

275 यूवावर्ष आ.वि

276 सरस्वती मा.वि

277 सरस्वती मा.वि

278 सरस्वती मा.वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

279 सरस्वती मा.वि

280 सरस्वती मा.वि

281 सरस्वती मा.वि

282 सरस्वती मा.वि

283 सरस्वती मा.वि

284 सरस्वती मा.वि

285 सरस्वती मा.वि



286 सरस्वती मा.वि

287 सरस्वती मा.वि

288 सरस्वती मा.वि

289 जामुनाखर्क मा.वि

290 जामुनाखर्क मा.वि

56613

179701

178578

117847

179664

179047

134382

134376

118051

44696

44692

सिटरोल न

दे वराज शर्मा

सोमनाथ ढु ङ्गाना

धन बहादुर थापा

अनिता वुढाथोकी

रामप्रसाद
अधीकारी

टिकाराम परियार

सुनीता छन्त्याल

राधा शर्मा
आचार्य

गणेश रे ग्मी

गुरुदत्त पौडेल

दिनेश बिष्ट

सोबिता बानियाँ

खुमादे वी खत्री

रामबहादुर
छन्त्याल

सुरतबहादुर
बानिया

बिजुला किसान

थमबहादुर रोका

चिरन्जिवी बोगटी

मावि

मावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

प्रावि

प्रावि

शिक्षकको नामथर तह

द्धितीय

का स

स का

लेखा

तृतिय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

श्रे णी

२०६५।०५।१२

२०६३।७।१३

२०७६।०५।२२

२०६२।०८।२२

२०७३।१२।२८

२०७६।०७।२८

२०७८।१०।१७

२०७६।०७।२८

२०७६।०८।०१

२०६१।०३।०४

२०७६।०७।२९

२०७६।०७।२८

२०४८।०३।३१

२०५०।०१।०९

२०६१।०२।०४

२०६७।०९।१५

२०७१।४।२८

२०४८।०३।३१

नियुक्ती मिति

राहत

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847635745

9857622215

9847772001

9861538086

9847732534

9864432610

9845446328

9847634582

9846260130

9847712209

9847781764

9846573622

9847603308

9805194094

9847627646

9847624802

9847649257

9847651344

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे
बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे
बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे
बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे
बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे
बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे
बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

298 जामुनाखर्क मा.वि

299 जामुनाखर्क मा.वि

300 जामुनाखर्क मा.वि

301 जामुनाखर्क मा.वि

302 जामुनाखर्क मा.वि

303 जामुनाखर्क मा.वि

304 जामुनाखर्क मा.वि

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

297 जामुनाखर्क मा.वि

308 जामुनाखर्क मा.वि

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

296 जामुनाखर्क मा.वि

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

295 जामुनाखर्क मा.वि

307 जामुनाखर्क मा.वि

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

294 जामुनाखर्क मा.वि

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

293 जामुनाखर्क मा.वि

306 जामुनाखर्क मा.वि

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

292 जामुनाखर्क मा.वि

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

बे.न.पा-६ अर्थुङ्गे

291 जामुनाखर्क मा.वि

305 जामुनाखर्क मा.वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

161859

56668

56668

24598

118045

56559

56630

159100

32984

153943

सिटरोल न

प्रावि

प्रावि

नि मा

नि मा

नि मा

उमावि

उमावि

मावि

मावि

होमनाथ सुबेदी

प्रतिभा शर्मा

शुस्मा मल्ल
बानिया

टे क बहादुर
चोखाल

चन्द्रकला पौडेल

हरिप्रसाद ढु ङ्गाना

हरिप्रसाद ढु ङ्गाना

कुलप्रसाद पौडेल

सहयोगी

इसिडी

सहायक
कर्मचारी

नि मा

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

मोहनप्रसाद सुवेदी प्रावि

रामजी ढु ङ्गाना

नवराज शर्मा

गङ्गवहादुर केसी

मुक्ती सुवेदी

प्रेमलाल सुवेदी

प्रकाश सुवेदी

मदन सुवेदी

रमेश वोगटी

धनपती पाठक

शिक्षकको नामथर तह

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

श्रे णी

२०६६।०५।१५

२०७३।०२।२०

२०७५।०९।२५

२०७५।१२।२

२०६३।०७।२५

२०७१।०४।१८

२०६१।०२।०४

२०५०।०१।०३

२०५०।०१।०३

२०५२।०५।०१

२०५०।०२।१८

२०७५।०२।२५

२०७२।१०।२८

२०४८।०३।३१

२०७२।०५।०२

२०७०।०४।२३

२०७१।०४।२१

२०७३।०७।०४

नियुक्ती मिति

स्थायी

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

किसिम

9847732466

9847680999

9846282307

9847636675

9861183290

9847622967

9857624211

9847634126

9857636642

9857627533

9847624243

9847735698

9867704558

9847621603

9857650996

9841826483

9847626693

9847634116

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



बे.न.पा-५ चिप्लेटी
बे.न.पा-५ चिप्लेटी
बे.न.पा-५ पुलाचौर
बे.न.पा-५ पुलाचौर
बे.न.पा-५ पुलाचौर

316 डिम्व आ.वि

317 डिम्व आ.वि

318 वसन्त आ वि

319 वसन्त आ वि

320 वसन्त आ वि

122374

बे.न.पा-४ डाडाखेत 44541

बे.न.पा-५ चिप्लेटी

315 डिम्व आ.वि

147975

324 बालमन्दिर आ.वि

बे.न.पा-५ चिप्लेटी

314 डिम्व आ.वि

बे.न.पा-४ डाडाखेत 24848

बे.न.पा-९ स्यालिखेत

313 स्यालिखेत आ.वि

323 बालमन्दिर आ.वि

बे.न.पा-९ स्यालिखेत

312 स्यालिखेत आ.वि

बे.न.पा-५ पुलाचौर

बे.न.पा-९ स्यालिखेत

311 स्यालिखेत आ.वि

153938

322 वसन्त आ वि

बे.न.पा-९ स्यालिखेत

310 स्यालिखेत आ.वि

117839

बे.न.पा-५ पुलाचौर

बे.न.पा-९ स्यालिखेत

309 स्यालिखेत आ.वि

सिटरोल न

321 वसन्त आ वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

तिर्थवहादुर
वानिया

रामप्रसाद शर्मा

टिका सार्की

रश्मी केसी श्रे ष्ठ

विरन्ती पौडेल
सुवेदी

किशोर पौडेल

खेमराज शर्मा

निरु अधिकारि
कँ ु वर

भरत कार्की

खडक बहादुर
खत्री

नारायण
उपाध्याय

निशा चोखाल

बबिता बानियाँ

अन्जना जीसि

लोकेन्द्र ब.
खड्का

दलबहादुर
खड्का

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

शिक्षकको नामथर तह

द्धितीय

द्धितीय

तृतिय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतिय

तृतिय

द्धितीय

श्रे णी

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०७७।०९।०१

२०७३।०१।०१

२०७८।१०।१६

२०६४.०८.१३

२०६३।०७।१३

२०७२ ।३ ।१

२०७८।०७।१७

२०७५।१२।२९

२०७१।४।२८

२०६७।१।१५

२०७५।०३।०१

२०४५।०६।०५

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

राहत

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847731171

9857627945

9849297841

9805130271

9867631059

9847650740

9847731372

9844343812

9847723206

9847674879

9846582523

9847675462

9863044997

9860887425

9857642999

9847746386

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
बे.न.पा-१ अर्जम
बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-२ गौश्वारा
बे.न.पा-१ रत्नेचौर
बे.न.पा-१ रत्नेचौर

335 ज्ञानकुञ्ज आ.वि

336 गणेश आ.वि

337 गणेश आ.वि

338 उपल्लाचौर आ .वि

339 उपल्लाचौर आ .वि


163468

155561

बे.न.पा-४ डाडाखेत

331 बालमन्दिर आ.वि

बे.न.पा-१ अर्जम

बे.न.पा-४ डाडाखेत

330 बालमन्दिर आ.वि

334 ज्ञानकुञ्ज आ.वि

बे.न.पा-४ डाडाखेत 179036

329 बालमन्दिर आ.वि

बे.न.पा-१ अर्जम

बे.न.पा-४ डाडाखेत

328 बालमन्दिर आ.वि

333 ज्ञानकुञ्ज आ.वि

बे.न.पा-४ डाडाखेत 154008

327 बालमन्दिर आ.वि

बे.न.पा-१ अर्जम

बे.न.पा-४ डाडाखेत 56550

326 बालमन्दिर आ.वि

332 ज्ञानकुञ्ज आ.वि

बे.न.पा-४ डाडाखेत 118219

325 बालमन्दिर आ.वि

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

भगवती रे ग्मी
सुबेदी

विनोद थापामगर

सुजना सुवेदी

बबिता थापामगर

खुजी थापा मगर

सं गीता कुमारी
जोशी श्रे ष्ठ

रमिता घिमिरे
बानियाँ

बिष्णु कुमारी
श्रे ष्ठ

गङ्गा बानिया

पूर्णमाया मिजार

सबिना कार्की

बिदुर किसान

अर्जुन खत्री

ज्ञानेन्द्रबहादुर
कार्की

लक्ष्मी पौडेल
शर्मा

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

श्रे णी

प्रावि

तृतीय

प्राथमीक तृतीय

सहायक

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

शिक्षकको नामथर तह

।०८

।१०

।०७।

२०७५.१२.२९

२०७१।०४।२८

२०७८।०८।१३

२०६४।०८।०१

२०६७ ।११ ।१

64977

२०६२।०७।१३

२०६२।०७।२१

२०६७
/१९

२०६७
१८

२०७६
२८

२०७५ ।०६ ।९

२०७१।०४।२८

२०६१।०६।२०

२०६१।०२।१३

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

राहत

राहत

राहत

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847624656

9846169070

9862901638

9847716380

9843454885

986764709

9867647385

9847651827

9846056629

9847651955

9847649555

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

बे.न.पा-१ रत्नेचौर
बे.न.पा-५
सेतोढु ङ्रगा
बे.न.पा-५
सेतोढु ङ्रगा
बे.न.पा-५
सेतोढु ङ्रगा
बे.न.पा-५
सेतोढु ङ्रगा
बे.न.पा-९
ढोलठाना
बे.न.पा-९
ढोलठाना
बे.न.पा-९
ढोलठाना
बे.न.पा-९
ढोलठाना
बे.न.पा-९ घतान
बे.न.पा-९ घतान
बे.न.पा-९ घतान
बे.न.पा-९ घतान
बे.न.पा-९ घतान
बे.न.पा -५ अवेचौर 29195

341 उपल्लाचौर आ .वि

342 गणेश आ.वि

343 गणेश आ.वि

344 गणेश आ.वि

345 गणेश आ.वि

346 ढोलठान आ.वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

347 ढोलठान आ.वि

348 ढोलठान आ.वि

349 ढोलठान आ.वि

350 भूमे आ .वि



351 भूमे आ .वि

352 भूमे आ .वि

353 भूमे आ .वि

354 भूमे आ .वि

355 वरनाथ आ.वि

179072

56619

117892

179686

32189

32246

32281

बे.न.पा-१ रत्नेचौर

340 उपल्लाचौर आ .वि

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

सहयोगी

इसिडी

टिकाराम दर्जी

मिना परियार

लक्ष्मी परियार

गीता विश्वकर्मा

रामबहादुर क्षेत्री

दलबहादुर दर्जी

जुना नेपाली

कमला हमाल

दिर्घमती गर्वुजा

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

भगवानप्रसाद श्रे ष्ठ प्रावि

सुनिता श्रीस

भगवती जिसी
बानिया

प्रावि

प्रावि

कृष्णवहादुर
कार्की
गीता मल्ल

सहयोगी

इसिडी

दल बहादुर थापा

पवित्रा कुमारी
थापा

शिक्षकको नामथर तह

प्रथम

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

द्धितीय

श्रे णी

२०५० ।०१/ ३

२०७०.८.०४

२०७६.०७.२८

२०४५।११।०७

२०५०।०१।०३

२०७६/०३/०५/

२०६२/०२/०५/

२०६२/०२/०५/

२०४५।०५।३१

२०७५.०८. १२

२०६७।११।३

२०४८।०३।३१

२०५०।०१।०३

२०६७।११।२७

२०६४।०५।०६

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847748251

9805145678

9861087646

9847627268

9847646257

9847601008

9863516067

9847649463

9847675351

9847621513

9847670832

9867681770

9847649374

9847627750

9848765274

9847650373

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6


बे.न.पा-६ छापा
बे.न.पा-६ छापा
बे.न.पा-६ छापा
बे.न.पा-५ पुलाडाडा 44551
बे.न.पा-५ पुलाडाडा 38649

365 वागेश्वरी आ.वि

366 वागेश्वरी आ.वि

367 वागेश्वरी आ.वि

368 चेतना आ.वि

369 चेतना आ.वि

बे.न.पा-३ राखु

बे.न.पा-६ छापा

364 वागेश्वरी आ.वि

373 चन्द्रोदय आ.वि

बे.न.पा-५ नयागाउँ

363 जगन्नाथ आ.वि

बे.न.पा-३ राखु

बे.न.पा-५ नयागाउँ

362 जगन्नाथ आ.वि

372 चन्द्रोदय आ.वि

बे.न.पा-५ नयागाउँ

361 जगन्नाथ आ.वि

बे.न.पा-३ राखु

बे.न.पा -५ अवेचौर

360 वरनाथ आ.वि

371 चन्द्रोदय आ.वि

बे.न.पा -५ अवेचौर

359 वरनाथ आ.वि

बे.न.पा-५ पुलाडाडा

बे.न.पा -५ अवेचौर 161569

358 वरनाथ आ.वि

370 चेतना आ.वि

बे.न.पा -५ अवेचौर 161649

357 वरनाथ आ.वि

178575

166168

56606

179034

162240

117871

बे.न.पा -५ अवेचौर 56571

356 वरनाथ आ.वि

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

प्रावि
प्रावि

तिल कुमारी
गर्बुजा

प्रावि

शान्ता कुमारी
राना
टीका राना रोका
मगर

कर्मचारी

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

सुनिता बानिया

दिपक प्रसाद
पौडेल

टं कनाथ शर्मा

मिना शर्मा

कमला बरुवाल

गंगादे वी शर्मा

ओम ब. बानियाँ

सुनिता श्रीस

खालि

राधाराम सुवेदी

सरिता पौडेल

गीता दर्जी

प्रावि

बालकृष्ण
रे ग्मी

प्रावि

प्रावि

आरती पौडेल
शर्मा

पदमवहादुर केसी

शिक्षकको नामथर तह

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

प्रथम

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

२०७६।०७।२८

२०७५।१२।२९

२०६१।०२।०४

२०७१।०१।१६

२०५०।०१।०३

२०५०।०१।०३

२०६७।११।१३

२०६७।८।१

२०७६।०७।२८

२०७५।१२।२९

२०७३।०९।०१

२०४८।०३।३१

०७१ ।०४।०१

०६८। १।५ .

२०७५।१२।२९

२०७५।१२।२९

२०६१।०२।२०

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

खालि

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847950622

9847633694

9847633694

9847732429

9847642105

9857650738

9847627764

9806131010

9847630819

9847642326

9805128574

9847642172

9805143272

9867631914

9847746147

9857627675

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

बे.न.पा-३ राखु
बे.न.पा-३ राखु
बे.न.पा-६
पोखरी
बे.न.पा-६
पोखरी
बे.न.पा-६
पोखरी
बे.न.पा-६
पोखरी
बे.न.पा-६
पोखरी
बे.न.पा-६
पोखरी
बे.न.पा-६
पोखरी
बे.न.पा-६
पोखरी
बे.न.पा-सुर्के मेला
बे.न.पा-सुर्के मेला
बे.न.पा-सुर्के मेला
बे.न.पा-सुर्के मेला
बे.न.पा-सुर्के मेला

374 चन्द्रोदय आ.वि

375 चन्द्रोदय आ.वि

376 थाकनपोखरी आ. वि

377 थाकनपोखरी आ. वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

378 थाकनपोखरी आ. वि

379 थाकनपोखरी आ. वि

380 थाकनपोखरी आ. वि

381 थाकनपोखरी आ. वि



382 थाकनपोखरी आ. वि

383 थाकनपोखरी आ. वि

384 शिवालय आ.वि

385 शिवालय आ.वि

386 शिवालय आ.वि

387 शिवालय आ.वि

388 शिवालय आ.वि

थाकन

थाकन

थाकन

थाकन

थाकन

थाकन

थाकन

थाकन

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

171913

118038

32619

187003

161571

118937

44411

446663

सिटरोल न
स का

प्रावि

रामकृष्ण सुवेदी

इसिडी
का स

खिम कुमारी
बरुवाल

प्रावि

प्रावि

प्रावि

सुमित्रा किसान

शारदा अधिकारी

लालबहादुर खत्री

खड्ग बहादुर पुन

का स

प्रावि

दे वी कुमारी
आचार्य

प्रावि

तृतीय

तृतीय

द्वितीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

निमावि प्रथम

निमावि तृतीय

प्रावि

अनुसा भण्डारी

श्रे णी

निमावि तृतीय

आत्मराम पौडेल

दिनानाथ रे ग्मी

चन्द्रमणी पौडेल

कमला पौडेल
रे ग्मी

अम्विका पौडेल
ढुं गाना

राम बहादुर आले सहयोगी
मगर

जगमाया राना
घर्तीराम्जाली

शिक्षकको नामथर तह

।०५।

२०७८।१२।०८

२०७४।०४।१९

२०७५.१२.२९

२०६१।०२।१३

२०४८।०३।३१

२०७५
१४

२०७७।०३।०५

२०७५ ।`१२।
२९

२०६३ /०७ १३

२०५०।०१।०३

२०५२।११।१७

२०७६ ।०१
।२९

२०७२ ।०५
।०१

०६७.।११।०१

२०६२।०८।०१

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

राहत

किसिम

9867688496

9842274971

98477702147

9847649787

9842455356

9867624401

9857624695

9847712992

9847627059

9855053039

9847652108

9844129338

9847294170

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

प्रावि
प्रावि

बे.न.पा-५ पुरुण्डी
बे.न.पा-५ पुरुण्डी
बे.न.पा-३ भकिम्ली
बे.न.पा-३ भकिम्ली
बे.न.पा-३ भकिम्ली
बे.न.पा-३ भकिम्ली
बे.न.पा-३ भकिम्ली 44671
बे.न.पा-३ भकिम्ली 153988 भोजबहादुर जिसी
बे.न.पा-३ भकिम्ली 29408
बे.न.पा-३ भकिम्ली 27333
बे.न.पा-३ भकिम्ली 166179 डेकबहादुर घर्ती
बे.न.पा-३ भकिम्ली 166333 खिनदे वी मगर्नी
बे.न.पा-३ भकिम्ली 166384 याम कुमारी पुन
घर्ती
बे.न.पा-३ भकिम्ली
बे.न.पा-३ भकिम्ली

391 सरस्वती आ.वि

392 सरस्वती आ.वि

393 जयन्ती मा .वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

394 जयन्ती मा .वि

395 जयन्ती मा .वि

396 जयन्ती मा .वि

397 जयन्ती मा .वि

398 जयन्ती मा .वि

399 जयन्ती मा .वि

400 जयन्ती मा .वि

401 जयन्ती मा .वि

402 जयन्ती मा .वि

403 जयन्ती मा .वि

404 जयन्ती मा .वि

405 जयन्ती मा .वि

मावि

का स

इसीडी


निमावि

प्रावि

प्रावि

निमावि

निमावि

निमावि

मावि

मावि

डिल बहादुर घर्ती स.क.

राजेन्द्र प्रसाद
पौडेल

रामबहादुर पुन

नगेन्र्दप्रसाद
जैसवाल

मनबहादुर पुन
मगर

छविलाल खनाल

दे व दहादुर
घर्तिमगर

दिपराज अधिकारी मावि

गंगादत्त रे ग्मी

गणेश परियार

दे वी नेपाली

प्रावि

सीता कुमारी
जैसी शर्मा

बे.न.पा-५ पुरुण्डी

प्रावि

अम्विका आचार्य
पौडेल

390 सरस्वती आ.वि

162183

बे.न.पा-५ पुरुण्डी

शिक्षकको नामथर तह

389 सरस्वती आ.वि

सिटरोल न

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्धितीय

द्धितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

२०५५।०१।०१

२०७६।०७।२८

२०७५।१२।२९

२०७५।१२।२९

२०७५ .१२ २९

२०४८।०३।३१

२०५२।०२।०७

२०७१।४।२१

२०७१।४।२१

२०७३।१०।२०

२०७६।०८।१९

२०७६।०९।२२

२०६७।०९।२३

२०६८/०४/१४/

२०७०/०९/१२/

२०६६।१०।१८

२०७५।१२।२९

नियुक्ती मिति

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

राहत

राहत

राहत

राहत

स्थायी

किसिम

9869579431

9847649355

9847642849

9847650000

9847716485

9845306890

9857632380

9847635655

9849084015

9847702297

9869150035

9847622695

9860295781

9862904408

9847752071

9847642766

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

ठे गाना
बे.न.पा-३ भकिम्ली
बे.न.पा-३ भकिम्ली
बे.न.पा-३ भकिम्ली
बे.न.पा- ५ पुलाचौर
बे.न.पा- ५ पुलाचौर
बे.न.पा- ५ पुलाचौर
बे.न.पा- ५ पुलाचौर
बे.न.पा- ५ पुलाचौर
बे.न.पा- ५ पुलाचौर
बे.न.पा- ५ पुलाचौर
बे.न.पा- ५ पुलाचौर
बे.न.पा-३ पानिस्वारा
बे.न.पा-३ पानिस्वारा
बे.न.पा-३ पानिस्वारा
बे.न.पा-३ पानिस्वारा
बे.न.पा-३ पानिस्वारा
बे.न.पा-३ पानिस्वारा
बे.न.पा-३ पानिस्वारा

क्र.स. विद्यालयको नाम

406 जयन्ती मा .वि

407 जयन्ती मा .वि

408 जयन्ती मा .वि

409 जनकल्याण मा.वि

410 जनकल्याण मा.वि

411 जनकल्याण मा.वि

412 जनकल्याण मा.वि

413 जनकल्याण मा.वि

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6

414 जनकल्याण मा.वि

415 जनकल्याण मा.वि

416 जनकल्याण मा.वि

417 जनकल्याण मा.वि



418 जनकल्याण मा.वि

419 जनकल्याण मा.वि

420 जनकल्याण मा.वि

421 जनकल्याण मा.वि

422 जनकल्याण मा.वि

423 जनकल्याण मा.वि

179475

179676

179050

154033

33567

118664

44466

27409

सिटरोल न

सुन्तली सुवेदी

चिरन्जीवी सुबेदी

इसिडी

स क

प्रावि

प्रावि

फुलमाया श्रे ष्ठ
शान्ती शर्मा

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

निमावि

निमावि

निमावि

निमावि

मावि

मावि

मावि

सहयोगी

इसिडी

इसिडी

गंगा आचार्य

प्रकास सुवेदी

रे शमबहादुर
बानिया

शिव वानिया

विष्णु सापकोटा

इश्वरादे वी शर्मा

खेमराज पौडेल

कमल प्रसाद
पौडेल

यज्ञ वहादुर खत्री

कपिल के सी

मोहन बहादुर
जि सी

दुर्गबहादुर घर्ती

रै मती जैसी

मनिकला घर्ती
आले

शिक्षकको नामथर तह

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्वितीय

द्वितीय

तृतीय

तृतीय

द्वितीय

द्वितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

२०६४।०८।२०

२०७६।१०।०४

२०७६।०७।२९

२०७६।०७।२८

२०७६।०७।२८

२०७१।०४।२८

२०५०।०१।०३

२०६३।०७।०३

२०७८।०९।३०

२०६४।०१।०६

२०४८।०३।३१

२०५०।०१।०३

२०७६।०९।२२

२०७६।०९।२०

२०६५।०१।०१

2064

२०६०.०१ १२

२०७६।०२।०१

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अस्थायी

राहत

स्थायी

स्थायी

राहत

राहत

राहत

किसिम

9847723487

9847643106

9867742122

9847780292

9865437384

9843060557

9847627944

9847650842

सट्टा

9847622977

9857635688

9847651090

9847793046

9847627525

9847652335

98476628008

9841886945

9867707032

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6


बे.न.पा-९ नेप्टेचौर
बे.न.पा-९ नेप्टेचौर
बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

433 राष्ट्रिय मा.वि

434 राष्ट्रिय मा.वि

435 राष्ट्रिय मा.वि

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

432 राष्ट्रिय मा.वि

440 राष्ट्रिय मा.वि

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

431 राष्ट्रिय मा.वि

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

430 राष्ट्रिय मा.वि

439 राष्ट्रिय मा.वि

बे.न.पा-३ पानिस्वारा

429 भूमे आ .वि

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

बे.न.पा-३ पानिस्वारा

428 भूमे आ .वि

438 राष्ट्रिय मा.वि

बे.न.पा-३ पानिस्वारा

427 भूमे आ .वि

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

बे.न.पा-३ पानिस्वारा

426 भूमे आ .वि

437 राष्ट्रिय मा.वि

बे.न.पा-३ पानिस्वारा

425 जनकल्याण मा.वि

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

बे.न.पा-३ पानिस्वारा

424 जनकल्याण मा.वि

436 राष्ट्रिय मा.वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

मनिषा क्षेत्री

विजय चोखाल

लक्ष्मी पौडेल

सुनीता आचार्य
पौडेल

स.क

प्रावि

निमावि

रा.प्रावि

नि मा

प्रावि

179049 रश्मीकुमारी
खडका
राजन बानिया

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

मावि

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

सहयोगी

155924 शंकरबहादुर
चोखाल

155197 विष्णुकुमारी
बानिया

पौडेल

तारादे वी चोखाल

मीना शर्मा

नवमायाँ थापा

गोमा पुन
धर्तीमगर

कजिना घर्ती
मगर

कर्ण बहादुर
धर्तीमगर

दिल कुमारी श्रे ष्ठ

गीता सुवेदी
आचार्य

शिक्षकको नामथर तह

154032 रामचन्द्र

56567

161651

153955

सिटरोल न

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्वितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

२०६७।०८।१२

२०७५/०२/३१/

२०७६।०२।०६

२०७६।०१

२०६५।०७।१५

२०७६।०८।०१

२०७१।०४।२९

२०७१।४।२९

२०७१।०४।२८

२०६२।०२।०४

२०७६।०४।१८

२०७६।०७।२८

२०७३.१०.९

२०७३।०८।१६

नियुक्ती मिति

अस्थायी

राहत

राहत

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

स्थायी

अस्थायी

असाधारण

किसिम

9847611671

9847649229

9867649910

9847731036

9847669860

9847642303

9857622987

9847703505

9847712423

9847642322

9867608751

9861665403

9847624132

9843329231

9857624136

9847664476

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6


बे.न.पा-१ अर्जम
बे.न.पा-१ अर्जम
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी

454 रामचन्द्र मा .वि

455 रामचन्द्र मा .वि

456 प्रकाश मा.वि

457 प्रकाश मा.वि

बे.न.पा-१ अर्जम

453 रामचन्द्र मा .वि

बे.न.पा-१ अर्जम

448 रामचन्द्र मा .वि

बे.न.पा-१ अर्जम

बे.न.पा-१ अर्जम

447 रामचन्द्र मा .वि

452 रामचन्द्र मा .वि

बे.न.पा-१ अर्जम

446 रामचन्द्र मा .वि

बे.न.पा-१ अर्जम

बे.न.पा-१ अर्जम

445 रामचन्द्र मा .वि

451 रामचन्द्र मा .वि

बे.न.पा-१ अर्जम

444 रामचन्द्र मा .वि

बे.न.पा-१ अर्जम

बे.न.पा-१ अर्जम

443 रामचन्द्र मा .वि

450 रामचन्द्र मा .वि

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

442 राष्ट्रिय मा.वि

बे.न.पा-१ अर्जम

बे.न.पा-९ नेप्टेचौर

441 राष्ट्रिय मा.वि

449 रामचन्द्र मा .वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

अन्जना थापा
चोखाल

हिरादे वी खड्का

कल्पना श्रे ष्ठ

श्याम शर्मा
लामिछाने

सहयोगी

सहयोगी

इसिडी

प्रावि

प्रावि

निमावि

निमावि

निमावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

प्रावि

मावि

बाल कुमार रोका मावि
154003 डिलप्रसाद श्रे ष्ठ

56726

हिराबहादुर थापा
मगर

तुलसी थापा

ज्ञानमाया
आलेमगर

179084 वविता थापा

179474 तिलाराम
थापामगर

निरास थापामगर

अन्जु थामा मगर

उत्तम प्रसाद श्रे ष्ठ

सुमीत्रा बानिया

118719 यामप्रसाद वि क

24852

24852

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

शिक्षकको नामथर तह

118722 शस्तविर आले
मगर

सिटरोल न

तृतीय

द्वितीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

द्वितीय

द्वितीय

तृतीय

श्रे णी

२०७२।०९।१९

2060

२०३९।६।०१

२०६१।०१।१०

२०६८।०१।२३

२०७६।०७।२८

२०७६।०८।१

२०६२।११।२

२०७२।०८।०१

२०६५।०५।११

२०७३।१०।१७

२०६३।०७।१३

२०५०।०१।०३

२०४८।०३।३१

२०६३।०७।१३

२०७५।११।८

२०६४।०८।१८

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

राहत

राहत

राहत

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9857649339

असाधारण

9847649859

9847703758

9847642791

9867685279

9847649395

9847793153

9805165192

9847621988

9847793176

9847642452

9869333848

9847669119

9847627536

9848824248

9847610776

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

ठे गाना
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी
बे.न.पा-७-बेनी

क्र.स. विद्यालयको नाम

458 प्रकाश मा.वि

459 प्रकाश मा.वि

460 प्रकाश मा.वि

461 प्रकाश मा.वि

462 प्रकाश मा.वि

463 प्रकाश मा.वि

464 प्रकाश मा.वि

465 प्रकाश मा.वि

466 प्रकाश मा.वि

467 प्रकाश मा.वि

468 प्रकाश मा.वि

469 प्रकाश मा.वि

470 प्रकाश मा.वि

471 प्रकाश मा.वि

472 प्रकाश मा.वि

473 प्रकाश मा.वि

474 प्रकाश मा.वि

475 प्रकाश मा.वि

476 प्रकाश मा.वि

सरला सुवेदी

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



उमावि

उमावि

उमावि

मावि

मावि

मावि

मावि

मावि

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

तृतीय

श्रे णी

अमृतबहादुर
बरुवाल

गणनाथ आचार्य

118745 मुक्तीनाथ पौडेल

कल्याण प्रसाद
सुबेदी

प्रावि

निमावि

प्रथम

द्वितीय

निमावि तृतीय

153981 कृष्णकला
सुवेदी
24757

निमावि तृतीय

निमावि तृतीय

161951 नविन घिमीरे

163335 विनय श्रे ष्ठ

निमावि तृतीय

निमावि द्वितीय

निमावि द्वितीय

लेखबहादुर हमाल निमावि द्वितीय

163323 शिवप्रसाद शर्मा

26756

44555

44535

दिपक अर्याल

श्यामबावु सिं ह

कविराम थापा

सन्तोष सुवेदी

तेजिन्द्र रे ग्मी

153941 टे कप्रसाद सुवेदी

153941 भगवान बहादुर
कार्की

153968 खगेश्वर रिजाल

मावि

मावि

शिक्षकको नामथर तह

134721 राजनकुमार श्रे ष्ठ

56729

सिटरोल न

२०५०।०१।०३

२०५०।०२।१५

२०७१।०४।२१

२०७५।१२।२९

२०७५।१२।२९

२०७५।१२।२९

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०४८।०३।३१

२०६५।०४।०६

२०६५।०४।०६

२०६५।०४।०८

२०७६।०८।२५

२०७७।०९।१४

२०७१।४।२१

२०७६।०४।१९

२०७१।४।२१

२०६३।७।१३

२०६०।७।३

नियुक्ती मिति

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

अनुदान

दरवन्दी

दरवन्दी

राहत

सट्टा

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9857642700

9847627281

9841822179

9847627559

9857622995

9847627431

9847645604

9847641052

9857624316

9841932664

9844055502

9841497404

9857631509

9867613311

9857623185

9857623185

9847763177

9857627026

9847627911

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6


बे.न.पा-३ मरे क
बे.न.पा-३ मरे क

489 नवज्योती आ .वि

कल्पना फगामी
पुन

रुद्र बहादुर श्रीस

इसिडी

प्रावि

सहयोगी

इसिडी

सविता के सी

प्रावि

बे.न.पा-२ भकुण्डे

488 नवज्योती आ .वि

आ.वि

487 खड्क भवानी

118966 कृष्ण बहादुर
चर्माकार

सहयोगी

इसिडी

कर्मचारी

प्रावि

सीता घर्ती क्षेत्री

बे.न.पा-२ भकुण्डे

484 खड्क भवानी

याममाया मगर

दुर्गा आचार्य
रिजाल

भगवान रीजाल

सानुहरी जोशी

प्रावि

बे.न.पा-२ भकुण्डे

बे.न.पा-७-बेनी

483 प्रकाश मा.वि

आ.वि

बे.न.पा-७-बेनी

482 प्रकाश मा.वि

486 खड्क भवानी

बे.न.पा-७-बेनी

481 प्रकाश मा.वि

33050

नारायण प्रसाद
ढुं गाना

श्री लाल चर्मकार प्रावि

बे.न.पा-७-बेनी

480 प्रकाश मा.वि

24704

136027 शोभा शर्मा पौडेल प्रावि

प्रावि

शिक्षकको नामथर तह

118063 यामवहादुर जिसी

सिटरोल न

बे.न.पा-२ भकुण्डे

बे.न.पा-७-बेनी

479 प्रकाश मा.वि

आ.वि

बे.न.पा-७-बेनी

478 प्रकाश मा.वि

485 खड्क भवानी

बे.न.पा-७-बेनी

477 प्रकाश मा.वि

आ.वि

ठे गाना

क्र.स. विद्यालयको नाम

तृतीय

तृतिय

तृतिय

द्वितीय

प्रथम

द्वितीय

द्वितीय

श्रे णी

२०७३।८।५

२०७५.१२ २९

२०७५।०२।२७

२०७५।९।१३

65206

२०६३।०८।१३

२०६५।१०।१६

२०७६।०८।२५

२०६६।०५।०१

२०४८।

२०४८।०३।३१

२०६३।०७।१३

२०४८।०३।३१

नियुक्ती मिति

स्थायी

अस्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

स्थायी

किसिम

9847648985

9846311004

9862720122

9846444295

9847636593

9847627942

9867686796

9847674838

9847633845

9857622885

9857640916

9847641001

सम्पर्क

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6



a]gL gu/kflnsf, DofUbL

æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/M :jR5 ;d[4 a]gL gu/sf] d"n cfwf/Æ

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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