
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

म्यागङ गााँउपालिकाको गााँउ सभाबाट पारित नीलत, काययक्रम 
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१. म्यागङ गााँउपालिकाका संक्षिप्त परिचय 
 

१.१ पषृ्ठभलुि  

म्यागङ गााँउपालिकाको प्रदेश नं. ३ नवुाकोट क्षिल्िाको उत्ति पक्षिििा भेगिा पददछ । संवत ् २०७३ 

फागनुिा तत्कािीन 5 वटा साववकका गाउाँ ववकास सलिलतहरू बसुदन्चेत , वकम्ताङ , देउिािी , बङुताङ ि 

साििी िाई  सिेटेि म्यागङ गााँउपालिका गठन गरिएको हो म्यागङ गाउाँपालिकाको पूवदिा वकस्पाङ गा.पा. ि 

ववदिु न.पा., पक्षिििा नेत्रावती गा.पा., उत्तििा खलनयावास गा.पा. ि वकस्पाङ गा.पा. तथा दक्षिणिा ववदिु 

न.पा. ि तािकेशवि गा.पा. साँग िोलिएि िहेको छ। गाउाँ कायदपालिकाको कायादिय ३ नं= विाको 

क्षचउरिभञ्ज्याङिा िहेको छ । केही बेशी भभुाग सिनु्र सतह बाट ३००० वफट देखी उच्च पहािी भभुाग 

१२००० वफट सम्िको उचाई िा िहेको यहााँ सिलसतोष्ण ि िेकािी हावापानी पलन पाईन्छ ।  

तािाङ िालतको वाहलु्यता भएको यस गा=पा=िा व्राम्हण , िेत्री नवेाि , घिे , गरुुङ, ववश्वकिाद ,िगि 

,दिी आदद िात िाती हरुको बसोबास िहको छ । म्यागङ गाउाँपालिकाको िेत्रफि ९७=८३ वगद वकलि ि 

िनसंख्या १३४७९ िनगणना (२०६८ अनसुाि) िहेको छ। तत्कािीन गाउाँ ववकास सलिलतहरूिाई तालिका 

1 बिोक्षिि गाउाँपालिकाको विाको रूपिा पनुसंिचना गरिएको छ ।  

तालिका १  तत्कािीन गाउाँ ववकास सलिलत (गाववस) ि वतदिान  विाहरु  

तत्कािीन गाववस वतदिान विा नं िते्रफि िनसङ्खख्या (२०६८) 

बसुदन्चेत  ! ९।६१ ४२६ 

बङुताङ  २ १३.९३ ३२९५ 

देउिािी ३ १८.९६ ३६५६ 

वकम्ताङ ४ २६.१७ १९७६ 
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साििी ५(१,४,७,८,९) १४.९२ २४९३ 

साििी ६ (२,३,५,६) १४.२५ २८११ 

िम्िा  ९७.८३ १४६५७ 

स्रोतः  िाविय िनिणना,२०६८ ि टोपोग्रावफक नक्सा, सवेिण ववभाग 

िातीयताका आधाििा िनसङ्खख्या 

यस गाउाँपालिकािा बसोबास गने िालत िध्ये अत्यलधक संख्यािा िहेको िाती तािाङ्ग हो िसको िनसंख्या 
११२८६ िहेको छ । तािाङ पलछ कािीको िनसंख्या ७०० िहेको छ । यसका अलतरिक्त यस 
गाउाँपालिकािा िगि, नेवाि, दिाई, सोनाि, घिे िगाएतका िातिातीको सिेत बसोवास िहेको छ । म्यागङ 
गाउाँपालिकाको िातिातीको ववस्ततृ ववविण तिको तालिकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 

तालिका नं.  गाउाँपालिका िनसङख्याको िालतगत ववविण 

क्र .स िात िनसंख्या क्र .स िात िनसंख्या 
१ िेत्री ७६ ८ पलतद ६५ 

२ ब्राम्हण ६६० ९ पिे ३४५ 

३ िगि २७५ १० कािी ७०० 

४ तािाङ ११२८६ ११ िाई १०६ 

५ नेवाि ५२० १२ गरुुङ ३५४ 

६ दिाई ४१ १३ अन्य १२७ 

७ सोनाि ९७ १४ उल्िेख नभएका ५ 

    िम्िा १४,६५७ 
स्रोतः क्षिल्िा तथयांक कायादिाय, क्षिल्िा बस्तगुत ववविण, नवुाकोट,२०७४ 

 

१.२ भौलतक अवस्था 
ववदिुबाट म्यागङको केन्र सम्ि पगु्नको िालग प्रयोग गरिने िखु्य बाटो कोिोनी देउिािी म्यागङ 

सिक हो । यसगाउाँपालिका सम्ि पगु्ने यो सिक कक्षच्च अवस्थािा िहेको छ । यस गाउाँपालिकाको सबै 

विा हरुिा 12 िवहना नै गािी चल्ने कच्ची बाटो िहेको छ । अन्य विाहरुबाट गाउाँपालिका केन्रसम्िको 
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पहुाँचका िालग सवै बाटाहरु ट्रयाकको रुपिा िहेका छन ्। यस गाउाँपालिकाको विा नं. 5 ि ६ िाइ 

िध्यपक्षिि िोकिागद सिेतिे छोएको छ। । यस गाउाँपालिकाको सवै विाहरुिा ववद्यतु प्रसािण िाइन 

पगेुको ि करिव ८५ प्रलतशत घिधिुीिा ववििुीको पहुाँच पगेुको छ । संचािको िालग यस गाउाँपालिकािा 

टेलिफोन िाईनको ववस्ताि गरिएको अवस्था नभएपलन एनलसएि, एनवटसी, लसलिएिए, स्िाटद िगायत संचाि 

सेवा प्रदायकबाट संचािको सवुवधा ववस्ताि गरिएको छ । 

1.3 सािाक्षिक अवस्था 

१.3.1 स्वास्थ  

म्यागङ गाउाँपालिकािा 6 वटा  स्वास्थय संस्थाहरु िहेका छन।् िसिध्ये िाक्टिको दिबन्दी सवहत 

म्यागङ गाउाँपालिका विा नं. 3 देउिािीिा एउटा प्राथलिक स्वास्थय केन्र िहेको छ। यस स्वास्थय केन्रिा 

िक्टि दिबन्दी १ ि किाि ४ गिी पााँचिना िाक्टि िहेका छन।्  यस गाउाँपालिकाको अन्य िेत्रिा 5 वटा 

स्वास्थय चौकीहरु िहेका । यस गाउाँपालिकािा िहेका स्वास्थय संस्थाहरु िध्ये बसुदनचेत  ि थप साििी 

बाहेक अन्य स्वास्थय संस्थाहरुिा 24 घण्टा नै प्रसलुत सेवा सिेत उपिब्ध छ। यस गाउाँपालिकाको 

देउिािीिा प्राथलिक स्वास्थय केन्र िहेको छ । यस बाहेक गाउाँघि क्षक्िलनक ि खोप क्षक्िलनकको सवुवधा 

सिेत संचालित अवस्थािा िहेको छ  । यस गाउाँपालिकाको नक्षिकको अस्पताि ववदिुको लत्रशिुी हो । 

 

१.३.२ क्षशिा  

यस गाउाँपालिकािा छात्र १६७७ तथा छात्रा १९२३ गिी िम्िा ३६०० छात्रछात्राहरु ववलभन्न 

तहिा अध्ययनित िहेका छन ् । सबै भन्दा धेिै छात्र छात्राहरु प्राथलिक तहिा अध्ययनित देवकन्छ। 

छात्रहरुको तिुनािा छात्राहरुको संख्या बढी िहेको देक्षखन्छ । म्यागङ गाउाँपालिकाको प्रालथिक, लनम्न 

िाध्यालिक, िाध्यलिक, उच्च िाध्यालिक गिी िम्िा २१ ववधािय िहेका छन ्। साथै यस गााँउपालिकाको 

विा नं. ३ िा एक लनक्षि ववधािय िहेको छ िहााँ किा ७ सम्ि   अध्ययन  अध्यापन हनुे गददछन ्। 

म्यागङ गाउाँपालिकाको विागत ववधािय ववविण तिको तालिकािा प्रस्ततु गरिएको  

तालिका नं २.   ववधािय विागत ववविण 



5 
 

 

१.३.३ खानेपानीका िखु्य स्रोत 

यस गाउाँपालिकाको िम्िा घिधिुी िध्ये २९५८ घिधिुीिे धािाको पानी ि ५७४ घिधिुीिे ििुको 

पानी प्रयोग गने गिेका छन।् विा नं १ िा िहेका घिधिुीहरुको शत प्रलतशतिे िूिको पानी प्रयोग गने 

गिेका छन्भने धािाको पानी प्रयोग गनेहरु िध्ये अत्यलधक विा नं ६ का ९५.०१ प्रलतशतिे धािाको पानी 

प्रयोग गने गिेका छन।् यस गाउाँपालिकाको विागत खानेपानीको स्रोत तथा प्रयोगको ववस्ततृ ववविण तिको 

तालिकािा उल्िेख गरिएको छ यस गााँउपालिकाको विागत खानेपानीको स्रोत तथा प्रयोगको लबस्ततृ ववविण 

तिको तालिकािा उल्िेख गरिएको छ। 

तालिका नं ३. खानेपानीको स्रोतको आधाि 
 

विा 

नं. 

आधािभतू प्रालथिक लनम्न 

िाध्यालिक 

िाध्यलिक उच्च 

िाध्यालिक 

िम्िा कैवफयत 

छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा  

१ ७ ७ ४० ४६ २३ २२ ४ ७ - - ७४ ८२ 
 

२ ३० ३० ७७ ९४ ३५ ४७ ३३ ३२ - - १७५ २०३  

३ ४६ ५७ १५० १६२ ११४ १२० ६४ ५८ १५ २३ ३८९ ४२० 
 

४८ ३९ ४० ६१ १० ११ - - - - ९८ १११ लनिी 

ववधािय 

४ ३८ ५९ १४८ १३० ७४ ७७ ४२ ४२ १४ २६ ३१६ ३३४ 
 

५ ४१ ४३ १३५ १०९ १३० १६४ ९२ १४२ ५१ ९० ४४९ ५४८ 
 

६ ६१ ४५ ८८ १४३ २७ ३८ - - - - १७६ २२५ 
 

 २७१ २८० ६७८ ७४५ ४१३ ४७९ २३५ २८१ ८० १३९ १६७७ १९२३ 
 

कुि िम्िा ३६००  
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विा नं. धािा ििुकोपालन िम्िा घिधिुी 

घिधिुी प्रलतशत घिधिुी प्रलतशत 

१ 

० ०.०० ११८ १००.०० ११८ 

२ 

५१९ ६९.८५ २२४ ३०.१५ ७४३ 

३ 

८७९ ८७.४६ १२६ १२.५४ १००५ 

४ 

४१४ ९०.२० ४५ ९.८० ४५९ 

५ 

५१८ ९४.८७ २८ ५.१३ ५४६ 

६ 
६२८ ९५.०१ ३३ ४.९९ ६६१ 

िम्िा 
२९५८ 

 

५७४ 
 ३५३२ 

स्रोतः भकूम्प पिातको पनुलनिादण योिना,२०७४ 

 

१.४ आलथदक अवस्था 
यस गाउाँपालिकाका िालनसहरुको िखु्य पेशा कृवि नै हो । खाद्यान्न, तिकािी ि पशपुन्छीहरु नै 

यहााँको क्षिववकोपािदनको िूख्य आधाि हो । यसका अिावा साना व्यवसाय, ज्यािी तथा बैदेक्षशक िोिगाि 

सिेत अवहिेको आम्दानीको स्रोत बनकेो छ । यस गाउाँपालिकाको विा नं ३ िा ववक्षत्तय सहयोगका िालग 

िाङटाङ फाईनान्स िहेको छ । यस िेत्रका व्यक्षक्तहरुको सािवुहक प्रयासिा सहकािी ऐन अनसुाि ववलभन्न 

उदे्यश्य िाखी संचािनिा आएका बचत तथा ऋण, कृवि, िवहिा तथा बहउुदे्धश्यी गिी िम्िा १६ वटा 

सहकािी संस्थाहरु स्थापना गिी आपm्नो आलथदक कृयाकिापहरु संिग्नता िहेको देक्षखन्छ । यस 

गाउाँपालिकािा ववलभन्न उदे्धश्यबाट गठन भई लिलभिन सहकािी कायादियिा दताद भई संचािनिा आएका 

सहकािीहरुको ववविण तिको तालिकािा उल्िेख गरिएको छ । 
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तालिका नं ४. म्यागङ गाउपालिका लभत्र िहेका सहकािी को ववविण  

क्र.स. नाि ठेगाना सम्पकद  नं. 

१ श्री िेन्दोिाया प्राङगारिक कवफ उत्पादक सहकािी संस्था 

लि. 

Dofuª @ (*)**!!((@ 

cWoIf Ml;+udfof tfdfª 

२ वकम्ताङ कृवि सहकािी सस्था लि. Dofuª $ (*$!(@!^^@ 

cWoIf M sdn a= tfdfª 

३ श्री शवहद प्रलतिा स्िलृत बहउुद्देश्यीय सहकािी संस्था लि. Dofuª $ (*$!&$%%@* 

cWoIfM tf]ofgfy 3n] 

४ श्री अथोिक्स कृिक बहउुदेश्यीय सहकािी संस्था लि 
Dofuª @ hut a= tfdfª 

५ श्री िािीगिुााँस कृवि सहकािी संस्था लि 
Dofuª  (*$!$!(^)( 

cWoIf M dfwj ;fksf]6f 

६ श्री लबन्दकेुशि कृवि सहकािी संस्था लि. Dofuª  (*$((**$(* 

w'j| k|=;fksf]6f 

७ साििी सहकािी संस्था लि. Dofuª   

८ एकीकृत िवहिा ववकास बहउुद्देश्यीय सहकािी संस्था लि. Dofuª @ led s'df/L tfdfª 

९ श्री सनु्तङु क्षचया उत्पादन सहकािी संस्था लि. Dofuª @ (^!!)*)#$( 

cWoIf M kfd a=tfdfª 

१० साििी िवहिा साना वकसान कृवि सहकािी संस्था लि.  
Dofuª  (*^)(*$#(% 

cWoIfM ljGb'dfof tfdfª 

११ श्री िाि ुआल्चेत कवफ उत्पादक सहकािी संस्था लि 
Dofuª $ (*!#!%&(!* 

dfwj s'df/ tfdfª 

१२ श्री नालगनीदेवव िवहिा कृवि सहकािी संस्था लि. Dofuª  (*!*$###&) 

km'ndfof tfdfª 

१३ श्री लत्रिलुतद प्राङगारिक कवफ उत्पादक सहकािी संस्था लि. Dofuª  ;f]d a= tfdfª 

१४ श्री चोिोिोङिो बहउुद्देश्यीय सहकािी संस्था लि  Dofuª # (*$!*^^$)$ 

k|]ddfof tfdfª 

१५ श्री काक्षन्तपिु सहकािी संस्था लि. Dofuª  /fd]Zj/ v8\sf 

१६ श्री गलतक्षशि बहउुद्देश्यीय सहकािी संस्था लि. Dofuª % (*$!)#%%)^ 

;flxnf >]i7 

१७ श्री ज्यािगाङ लसद्ध िहादेव कृवि सहकािी संस्था लि. Dofuª @ (*$!*@*$($ 

sdn a= tfdfª 
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१८ प्रगलतक्षशि िवहिा बहउुद्देश्यीय सहकािी संस्था Dofuª # (^!(@(&($$ k|ult ljj/0f a'emfPsf] 

;+hf]d tfdfª 

स्रोतः गााँउपालिका कायदिय 

१.५ संस्थागत अवस्था 

यस गाउाँपालिकाको कायादिय साववकको देउिािी गाववस हािको विा नं ३ िा िहेको छ। हाि 

गाउाँपालिकाको कायादिय विा कायादिय सिेत यसै स्थानिा िहेको छ । नयााँ संिचना अनसुाि गाउाँपालिका 

तथा विाहरुको व्यवस्थापन हदैु भएता पलन कायादियिा आवश्यक कम््यटुि, फलनचदिहरु आददको व्यवस्थापन 

गिी गाउाँपालिकािा लनवादक्षचत प्रलतलनलधहरु प्रिखु प्रशासवकय अलधकृत, िेखा अलधकृत, आ.िे.प साहायक, 

प्रशासन साहायक, इक्षन्िलनयि, सचुना प्रलबलधक अलधकृत तथा विा कायादियहरुिा विा प्रलतलनलधहरु  एंव विा 

सक्षचवहरु छ तथा कायादिय सहयोगीबाट प्रदान हनुे सेवा प्रदान गरिएको छ । यस गाउाँपालिकािा क्षशिा, 

स्वास्थय, प्रहिी चौकी, वन, भेटनिी, हिुाक िस्ता कायादियहरु िहेका छन ।  

यस गाउाँपालिकाको बसुदनचेत, बङुताङ, देउिािी, वकम्ताङ, दिैचौि ि पोखिी िा गिी िम्िा ६ वटा स्वास्थय 

चौकीहरु िहेका छन ् । त्यस्तै बसुदनचेत, बङुताङ, देउिािी, वकम्ताङ ि साििीिा ५ वटा इिाका हिुाक 

कायादिय िहेका छन ्। देउिािी, वकम्ताङ ि साििीिा पश ुसेवा केन्रको कायादियबाट सेवा प्रदान भईिहेको 

छ । त्यस्तै देउिािी, वकम्ताङ ि साििीिा इिाका प्रहिी कायादिय िहेको छ । यस गाउाँपालिकाको 

देउिािीिा िात्र ववद्यतु प्रालधकिण तथा इिाका बन कायादिय िहेको छ । 

गाउाँपालिकािा आलथदक कािोबाि SUTRA बाट गने  व्यवस्था भएको छ।  साथै यस  गााँउ पालिकािा 

नागरिक विापत्रको ब्यवस्था गिाई  सशुासन िेत्रिाई प्रवाभकािी बनाउदै आएको छ।  गाउाँपालिकािा 

िािो सिय ववििुी नहनुे सिस्या छैन । एनलसएि तथा नेपाि टेलिकिबाट संचािको सवुवधा प्रदान गरिएको 

यहााँ नेपाि टेलिकिको इन्टिनेटको व्यवस्था गरिएको छ ।  

१.६ पयदटकीय आकिदणका स्थिहरू 

म्यागङ गााँउपालिकािा िखु्यतः ग्रािीण लबशिेताहरू देक्षखन्छन ्। स्थानीय आकिदणका केन्रहरूिा, िेघाङिााँिा, 

नाउि, िाम्िापाङ, क्रईपङ्ग, फइलसंिन,े पोखिीगङ्ग, कल्िेिीगङ्ग, पासम्चोक,िु खङ, उिग्यान्पो,  ताक्पागाङ, 
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लिङगिचो, कतोल्हाटुाँिीिााँिा, वेकिनेनिााँिा पनेिाभन्ज्याङिााँिा, थाङिाचोत, ग्यिुिान,े थिागाङ, च्यािगाङिााँिा, 

उचेनिााँिा, गोम्वोगाङ आदद उच्च िााँिाहरु छन।् िाङटाङ वहिशृ्रङ्खिा, काठिािौँ उपत्यका, िााँिाहरु ि 

प्रख्यात नवुाकोट दिबािको दृश्य देख्न सवकन्छ। 

१.7 भउूपयोगको ववविण 

यस म्यागङ गााँउपालिकािा ९७ .८४ हेक्टि िेत्रफि िहेको कृवियोग्य िलिन अत्यलधक िहेको छ , । 
गाउ ‘पालिकाको कुि भू—भागको ४७ .२५ प्रलतशत कृवियोग्य िलिन िहेको छ । त्यसपलछको ठूिो भाग 
बनिंगि िेत्रिा ३४ .६० प्रलतशत िहेको छ । यस गाउाँपालिकाको भू —उपयोग सम्बन्धी ववस्ततृ ववविण 
तिको तालिकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 

तालिका नं ५. भ-ुउपयोगको ववववलधकिण 

क्र.स. भ-ुउपयोग िेत्रफि हे. प्रलतशत 

१ वनिंगििे ढाकेको िलिन २२.८५ २४.६० 

२ कृवियोग्य िलिन ४६.२३ ४७.२५ 

३ चट्टानको भाग ०.०१ ०.०१ 

४ अन्य १७.७५ १८.१४ 

 िम्िा ९७.८४ 
 

स्रोतः टोपोग्रवफक नक्सा, सवेिण ववभाग 
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२. म्यागङ गाउाँपालिकाको  तेस्रो गााँउसभाबाट आ.व. २०७६। ७७ को 
िालग प्रस्ततु बाविदक बिेट, नीलत तथा कायदक्रि 

 

गााँउ सभाबाट स्वीकृत लिलत  २०७६/०३/10  

 

स्थानीय तहको लनबादचन पिात तेस्रो बिेटको रुपिा यस गरििािय गाउाँसभा सिि म्यागङ 

गाउाँपालिकाको आगािी आलथदक बिद २०७६/७७ को बिेट प्रस्ततु गरििहाँदा गौिबको िहशसु भएको छ। 

नेपािको यगुान्तकािी िािनीलतक परिबतदन पिात संस्थागत भएको संघीयता िाफद त ऐलतहालसक रुपिा 

अलधकाि सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरु सिि चनुौती ि अवसिहरु दबैु छन।् सीलित साधन स्रोत, यस 

गाउाँपालिकाको संस्थागत ववकास भइनसकेको अवस्था ि स्थानीय िनताको गाउाँपालिका प्रलतको अलधक 

अपेिाको बाबितु गाउाँपालिकािे स्थानीय तहको पूवादधाि ववकास ि सिग्र िते्रको सिवृद्धको िालग दृढ 

संकक्षल्पत भइ अगािी बढेको लबिय सवदववददतै छ। सशुासन ववकास ि सिवृद्धको आधािक्षशिा तयाि गदै 

सािाक्षिक न्याय ि पूवादधाि ववकास सवहतको सिदृ्ध गाउाँपालिका लनिादणको िालग आगािी आलथदक बिदको 

नीलत, बिेट तथा कायदक्रि केक्षन्रत हनुेछ। 

म्यागङ गाउाँपालिकाको सक्षिप्त परिचय  

स¬घीय िोक्ताक्षन्त्रक गणतन्त्रात्िक ििुकु नेपािको प्रदेश नं. ३ अन्तिगत नवुाकोट क्षिल्िाको उत्ति पक्षिि 

तफद  अवस्थीत िेत्रफि ९७.८३ वगद वक.लि. िा फैलिएि िहेको पूवद वकस्पाङ गा.पा. तथा ववदिु न.पा. ि 

पक्षिििा नेत्रावती गा.पा. उत्ति खलनयावास गा.पा. ि वकस्पाङ गा.पा. तथा दक्षिणिा ववदिु न.पा. ि 

तािकेशवि गा.पा. साँग िोलिएि िहेको यस गा.पा. को संक्षिप्त परिचय लनम्नानसुाि िहेको छ ।  

िते्रफि ि िनसंख्या ववविण    

विा नं. साववक गा.वव.स िते्रफि (ब.वक.लि.) िनसंख्या 
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! Af;{'Gr]t (=^! $@^ 

@ a'ªtfª !#=(# @!!& 

# b]p/fnL !*=(^ #^%^ 

$ lsDtfª @^=!& !(&^ 

% ;fd/L !$=(@ @$(# 

^ d}jn !$=@% @*!! 

कुि 
(&=*# !#$&(  

 

यस गाउंपालिकािा ववलभन्न िात, िालत, भािा, भािी, धिद, संस्कृलत ि पवहचान बोकेका िालनसहरु बसोबास गददछन ्

। तािाङ िालतको बाहलु्यता भएको यस गा.पा.िा व्राम्हण, िेत्री, नेवाि, घिे, गरुुङ, ववश्वाकिाद, िगि, दिी सबै 

िाती ि सिदुाय लििेि बसेका छन ्। चाि पवदहरुिा ल्होसाि, दशैँ, लतहाि, लति, िनैपूक्षणदिा बदु्ध ियन्ती, िाघे 

संक्रान्ती आदद िनाउन ेगरिन्छ । यहााँको अन्न बािीको रुपिा िकै,कोदो, धान, गहुाँ आदद उत्पादन हनु्छ । 

तिकािी बािीिा आि ुउत्पादन िाम्रो िहेको भएपलन अन्य िौसिी तथा बेिौसिी तिकािी खेतीको संभावना 

प्रशस्त छ । नगदे वािीिा क्षचया, अिैची, भईुस्याउ, सनु्तिा, तोिी, वकवी, कफी आदद िहेका छन ् । सबै 

म्यागङ बासीिाई सिेटेि अनेकतािा एकता कायि गदै सिदृ्ध म्यागङ सखुी म्यागङबासी बनाउन यस 

गाउपालिका कटीबद्ध छ ।  

१. चाि ुआ.ब. को लनलत, बिेट तथा कायदक्रिको सलििा 

१.१. आलथदक ववकासका िते्र 

कृवि तथा पशपुािन, पयदटन िेत्रको ववकास, उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धन तथा सहकािी ि वत्तीय िते्रको 

ववकासिाइ यस गाउाँपालिकािे उच्च प्राथलिकतािा िाखेको व्यहोिा सबदववददतै छ। कृवि तथा पशपािनको 

ववकासको िालग एक कृिक एक टनिेको अवाधिणा अनरुुप व्यवसवयक ्िाविक टनेि ववतिण, सिहुिा 

बाख्रा ववतिण, थोपा लसंचाइ ववतिण, कृिक पाठशािा संचािन िस्ता कायदक्रि िापदत व्यवसवयक कृवि तथा 

पशपुािन व्यवसाय प्रवदद्धनिा टेवा पगेुको छ । ्यािाग्िालिङ सम्भाव्यता अध्ययन, टुिीीँ ऐलतहालसक पाकद  तथा 
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वकम्ताङ पैदाि िागदको लनिादण कायद िाफद त पयदटकीय पूवादधाि ववकासको कायद सरुुवात भाएको छ । 

व्यवसायको पवहचान तथा दतादको सरुुवात तथा उद्यिक्षशिता ववकासको तालिि िाफद त व्यवसावयकताको 

ववकासिा सहयोग पगेुको छ । आलथदक िते्रको ववकास ि ववत्तय पहुाँच सलुनक्षितताको िालग क बगदको 

बाक्षणज्य बैङ्कको स्थापना तथा सहकािी दतादको सरुुवात िस्ता कायद सम्पन्न भइसकेको छ। 

१.२. सािाक्षिक ववकासका िते्र 

क्षशिा, स्वास्थय, खानेपानी तथा सिसपmााइ, संस्कृलत प्रबद्र्धन, िैवङ्गक सिानता तथा सािाक्षिक सिावेशीकिण 

िाइ यस गाउाँपालिकािे उच्च प्राथलिकतािा िाख्दै आएको छ। शैक्षिक स्तिको ववकासका िालग पसु्तक 

ववतिण, बाि िैत्री शौचािय लनिादण, ददवा खािाको व्यवस्था, प्रववलध ववकासको िालग ाीबउतयउ ७ 

ऋयmउगतभच ववतिण साथै ववद्याियहरुिा अपाङग िैत्री भौलतक लनिादण कायदिाइ िोि ददइएको छ । 

सािाक्षिक सिुिा भत्तािा पािदक्षशदता ि ववश्वसनीयता कायि गनद बैंवकङ प्रणािी िफद त भत्ता ववतिण सरुुवात 

भएको छ । आलथदक रुपिा ववपन्न परिवािहरुिाई उपाचाि वापतको आलथदक सहायता ववतिण गरिएको छ । 

स्वास्थय िेत्रको ववकासको िालग क्षशववि संचािन, स्वास्थय स्रस्था िाफद त लनशलु्क औिधीको उपिब्धता, 

स्वास्थय िेत्रको िनशक्षक्त व्यवस्थापनिा ववशेि िोि ददइएको छ। खेिकुद िेत्रको ववकासका िालग 

गाउाँपालिका स्तािीय िाष्ट्रपलत िालनङ क्षशल्ि प्रलतयोलगताको आयोिना, भलिबि प्रलतयोलगता ि प्रक्षशिण 

कायदक्रिहरु सम्पन्न भएको छ। धिद संस्कृलतको िगेनाद ि धालिदक सवहष्णतुाको ववकासको िालग ल्होसाि 

पबदिाइ सावदिलनक ववदा सवहत हसोल्िासका साथ िनाउने प्रचिनको सरुुवात भएको छ ।      

१.३. पूवादधाि ववकासका िते्र 

चाि ुआ.ब. िा ववलनयोक्षित विेटको ठूिो वहस्सा पूवादधाि ववकासिा िागनी भएको छ । सिक, खानेपानी, 

लसचाई िगयतका पूवादधि ववकासिा उल्िेखनीय प्रगलत भएको छ ।  बङुताङ बचेत नयााँ टे्रक खाने्न कायद, 

कागनु े हेल्थ सेन्टि सिक स्तिोन्नाती, फािटे, गैिा, धाददङ िोड्ने सिक स्तिोन्नाती, वकम्ताङ, बल्िङु, बसुदचेत, 

िङुटाि िोड्न े नयााँ सिक टे्रक सम्पन्न िगायतका लनिादण कायद िफद त गाउाँपालिका लभत्रका अलधकाशं 

बस्तीहरु सिक संिाििा िोलिएको छ । चाि ुहाितिा िहेका सिकहरुिाई ठेक्का प्रवक्रया िफद त स्तिोन्नती 



13 
 

कायद भइिहेको छ ।  वकम्ताङ िेनदङ देक्षख किङपोच्चो सम्ि गोिेटो बाटो लनिादण, साििी कल्िाबािीिा 

छु्यतेन लनिादण, साििी िोि चौतिा िेत्रिा चऋ्ऋ कुिो लनिादण सम्पन्न तथा नवुाकोटिा निनुा लिक्षटटङ 

खानेपानीको रुपिा देउिािी लिपmा्वटङ खानेपानी परियोिना सरुुवात भएको छ । यी िगायत गाउाँ तथा 

बस्तीस्तििा िनतािाई प्रत्यि िाभ पगु्न ेगिी ववववध परियोिनाहरु सम्पन्न भएको छ ।  

१.४. संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह ि सशुासन   

दिवन्दी अनसुािको प्रशासलनक तथा प्रववलधक कािदचािीहरुको अभावको बबाितु सावदिलनक सेवा प्रवाहिाई 

चसु्त ि दरुुस्त बनाउन प्रयासहरु गरिएको छ । सावदिलनक सेवा प्रवाहिा िनताबाट प्राप्त िन गनुासोहरुिाई 

तत्काि सम्बोधन गरिएको छ । कृवि, पश ुतथा स्वास्थय िेत्रिा अवश्यक िन शक्षक्तको व्यवस्थापन गरि 

िनतािाई घिदैिोिा प्राववलधक सेवा उपिब्ध गिाउने प्रयासहरु भाएका छन ्।  सशुासन तथा सेवा प्रवाहिा 

गणुस्तिीयता कायि गनद किदचािीहरुिाइ आलथदक तथा गैि आलथदक प्रोत्सहनका प्रयासहरु गरिएको छ ।  

२. आगािी आ.व. २०७६÷०७७ को लनलत, बिेट तथा कायदक्रि 

२.१ सोंचः िोिगािी सिृना तथा दीगो ववकास सवहत गरिवव न्यलुनकिण गिी सिदृ्ध म्यागङ गाउाँपालिका 

लनिादण गने ।  

२.२ िक्ष्यः प्राकृलतक श्रोत साधन ि िानवीय पुाँक्षि परिचािन गिी आलथदक सािाक्षिक पवुादधाि ि सांस्कृलतक 

एवं पयदटकीय िते्रको ववकास गिी िनताका आयस्ति ववृद्ध गने ।  

२.३ उद्धशे्यहरु 

 आलथदक ववकास तफद  व्यवसावयक कृवि प्रणािी, आन्तरिक तथा वाह्य पयदटन सम्बक्षन्ध प्रवदद्धनात्िक 

कायदक्रिहरु अगािी वढाउनका साथै सहकािी एवं ववक्षत्तय िेत्रहरुिाइ यस तफद  आकविदत गिी 

गाउपालिका वासीको आयस्तििा वृवद्ध गने ।  

 क्षशिा, स्वास्थय, खानपानी तथा सिसफाई िस्ता आधािभतु वविय िाई उच्च प्राथलिकतािा िाख्दै  

िोक संस्कृलत  एवं पिम्पिािाई िगेनाद गनुदका साथै यवुा वगदिाई उद्यिशीिता, खेिकुद एवं 
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िनोिञ्जन तफद  आकविदत गिी ववकासको ििु प्रवाहिा ल्याउने ि गाउाँपालिकाका सवै गलतववलधहरुिा 

िैंलगक तथा सािाक्षिक सिावेशीकिणिाई प्रोत्साहन  गने ।  

 स्थानीय स्तिका सिक पिु पिेुसा, झोिङु्गेपिु पक्की पिु, खानेपानी एवं लसचाई ववकासका 

कायदक्रिहरुिा िगानी बढाई दीगो भौलतक ववकासतफद  गाउाँपालिकािाई उन्िख गिाउने । साथै 

स्थानीय सिाकािवािाहरु बीच सिन्वय गिाई लनिादण कायदिाई प्रभावकािी रुपिा सचुारु गिाउन ेि 

वैकक्षल्पक उिादको सम्भावनाहरुको खोिी ि ववकासिा िोि दददै  परियोिनाहरु संचािन गदाद 

हरियािी प्रवदद्धन िापदmत ददगो वाताविण संििणिा िोि ददने ।  

 वन तथा भ–ुसंििण, वाताविण संििण एवं ििवाय ु अनकुुिन, फोहोििैिा तथा ढि व्यस्थापन, 

सम्वन्धी ववववध कायदक्रिहरु संचािन गने ि ववपद् व्यवस्थापनका िालग गाउाँपालिका ववपद् िोक्षखि 

व्यवस्थापन तथा न्यलुनकिण ऐन २०७५ अनसुाि यस िते्रिा योिनावद्ध तवििे लनती तथा कायदक्रि 

तय गने ।  

 कायद संचािन ि प्रशासलनक खचद अन्र्तगत िािस्व वााँिफाि ि आन्तरिक आय भन्दा वढी नहनु ेगिी 

खचद व्यवस्थापन गने  ।  

 सचुना प्रववलधको प्रयोग िाफद त सेवा प्रबाहिा ववश्वस्नीयता ि गणुस्तिीयता कायि गने 

 ववत्तीय सशुासन ि आलथदक अनशुासन कायि गदै खचदको िबापmदेवहता प्रबद्र्धन गने। 

२.४ अपेक्षित उपिक्षब्धः  

क) आलथदक िेत्रतफद  उत्पादन,आयआिदन,आन्तरिक कायदिितािा वढोत्तिी हनुेछ ।  

ख) सािाक्षिक िते्रतपदm सिाताििुक सिािको ववकास भई िालतय,भाविक,िैवङ्गक ि वगीय ववभदको अन्त्यिा 

उल्िेख्य योगदान पगु्नेछ।  

ग) पवुादधािहरुको संिचना तयाि भई िोिगािी, आयआिदन तथा क्रयशक्षक्तिा ववद्ध भई सावदिलनक िेत्रहरुिा 

सहिता आउनेछ ।  
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घ) सावदिलनक सेवा प्रवाहिा नयााँ प्रववलध अविम्बन गिी सशुासनयकु्त प्रशासलनक संिचना तयाि भएको हनुेछ 

।  

ङ) उपिब्ध श्रोतसाधनहरुको परिचािन गिी दीगो ववकासका िक्ष्य हालसि गनद  सहयोग पगु्नेछ ।  

२.५ बाविदक नीलत, बिेट तथा कायदक्रि तिुदिा गदाद अबिम्बन गरिएका प्रिखु लनलत तथा   आधािहरु  

आगालि आ.व.२०७६÷०७७ को बिेट लनलत तथा कायदक्रि तिुदिा गदाद देहायका लबिय हरुिाई आधाि िालन 

तयाि गरिएको छ । 

 नेपािको संववधानको अनसुचुी ८ ि ९ िा उल्िेक्षखत स्थालनय तहको एकि तथा साझा अलधकािको 

सकु्षच, 

 नेपािको संववधानिा उल्िेक्षखत िौलिक   हकहरु  

 नेपािको संववधान भाग ४ अन्तगदतका िाज्यका आलथदक, सािाक्षिक ववकास, प्राकृलतक स्रोतको 

उपयोग, वाताविण संििण सम्बन्धी नीलतहरु, धािा ५९ को आलथदक अलधकाि, भाग १९ को आलथदक 

कायद प्रणािी,  

 स्थालनय सिकाि संचािन ऐन २०७४ िे लनदेक्षशत गिेका व्यवस्थाहरु ।  

 नेपाि सिकाि बाट स्वीकृत सघं, प्रदेश ि स्थानीय तहको कायद बकृ्षस्तलृतकिणको प्रलतवेदन,  

 संक्षघय तथा प्रदेश सिकाििे अंलगकाि गिको आवलधक योिनािे लिएका नीलत तथा प्राथालिकताहरु,  

 संघीय सिकाििे अविम्बन गिेिा आलथदक तथा ववक्षत्तय नीलतहरु  

 स्थानीय तहिे तय गिको प्राथालिकताहरु,  

 नेपाििे अन्तिावष्ट्रय िगतिा िनाएका प्रलतवद्धताहरु,  

 ववकासको सिसािवयक िदु्दाहरु िस्तै सािाक्षिक संििण, ददगोववकास, ििवाय ु परिवदतन ि ववपद 

व्यवस्थापन, खाद्ध तथा पोिण सििा, िैलगक सशक्षक्तकिण तथा सिावशी ववकास, वािित्री स्थालनय 

शासन, वाताविण ित्री स्थालनय शासन िगायतका अन्तिसम्बक्षन्धत ववियहरु 
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२.६ बाविदक नीलत, बिेट तथा कायदक्रिका प्राथलिकताहरु 

आगालि आ.व.२०७६÷०७७ को बिेट तथा कायदक्रि तयाि गदाद देहायका लबियहरुिाई प्राथालिकता 

ददईएको छ ाः 

 आलथदक ववकास ि गरिवव लनवािणिा पत्यि योगदान प¥ुयाउन,े  

 उत्पादनििुक ि लछटो प्रलतफि ददने)ठूिा आयािनाहरुको हकिा बवढिा २ विद लभत्र सम्पन्न हनुे ( 

 िािस्व परिचािनिा योगदान प¥ुयाउन,े  

 िनसहभालगतािा अलभवृवद्ध गने,  

 िैंलगक सिानता,सािाक्षिक सिावेक्षशकिणको अलभवृद्धी हनु,े  

 ददगो ववकास,वाताविण संििण ि ववपद व्यवस्थापनिा योगदान प¥ुयाउन,े  

 सिदुायिाई ववपद तथा ििवाय ुपरिवतदन उत्थानक्षशि बनाउन,े  

 स्थान ववशिको संस्कृलत ि पवहचान प्रवद्र्धन गने ।  

 स्थालनय तहका लनणदय अनरुुप प्राथलिकताका पिेका कायदक्रिहरु   

२.७ िते्रगत नीलत तथा आधािहरु  

गाउाँपालिकािे आगािी आलथदक विदका िालग ददगो ववकासका प्रयासहरुिाई िागददशदन गने ि स्रोत 

साधनहरुको अलधकति उपयोग हनु े हेतिेु यो नीलत तथा कायदक्रि तिुदिा गरिएको छ । यसकै नीलतगत 

िागददशदनिा आगािी आ.व. को विेट तिुदिा गरि ववलनयािन गरिनेछ । िस अनसुाि गाउाँपालिकािे काि 

गनुदपने ववलभन्न ववियगत िेत्रहरुिा लनम्नानसुाि नीलत लिइनेछ ाः  

िािश्व तफद ः  

िािश्व तफद  गत आ.व. िा लिइदै आएको ववलभन्न क्षशिदक अनसुािको दस्तिुहरु िािश्व पिािशद सलिलतको 

लसफारिसिा यस सम्िालनत गाउसभाबाट यस चाि ुआ.व.का िालग पारित भएका सबै कि, दस्तिु, सेवा शलु्क 

संकिन िाई िोि ददइन ेछ । आन्तरिक श्रोतिाई ववृद्ध गनद गाउाँपालिका िेत्रलभत्र सञ्चालित उद्योग,ब्यापाि 
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ब्यवसायिाई दताद गने प्रवक्रया अगािी बढाइनेछ । बस्ती ववकास,शहिी योिना तथा भवन लनिादण सम्बन्धी 

आधािभतु िापदण्ि २०७२ अनसुाि म्यागङ गाउाँपालिका िेत्रिा लनिादण गरिने भवनको नक्सा पास गिी 

िािश्व संकिन गने कायद अगािी बढाइनेछ ।अन्य संभालबत श्रोतहरुको खािी गिी गाउाँपालिकाको आन्तरिक 

श्रोतिा बवृद्ध गरिनेछ । गाउाँपालिकाको िािश्व सधुाि कायदयोिना तिुदिा गरिनछे । गाउाँपालिकािा कि 

संकिन गदाद एकीकृत सम्पक्षत्त कि प्रणािी िाग ुगरिनछे । िखु्य िािश्वका स्रोतहरुः सम्पक्षत्त कि, घिनक्सा 

पास तथा अलभिेख दस्तिु, ब्यवसाय कि, बहाि ववटौिी शलु्क, सम्पक्षत्त िल्याकन शलु्क, लनवेदन दस्तिुको 

लनधादिण गरि सटटवेयि प्रणािीबाट असिुी गने ब्यवस्थाको सरुुवात गरिनेछ । आि िनतािाई कि तथा 

िािश्वको िहत्वका वािेिा िनचेतना ववस्ताि गरिनेछ । 

१. आलथदक ववकास 

क) कृवि तथा पशपुािन 

सबै विािा त्यहााँको हावापानी िाटो उत्पानदन हनुे वस्तकुो आधाििा छनौट गरि कृवि पकेट छनौट गरिनछे 

। व्यवसायीक रुपिे कृवििा आवद्ध कृिकहरुिाई सबै िेत्र वगदिाई सिेट्ने गिी टनेि तथा थोपा लसंचाइको 

अवधािणिाई अगलि बढाइने छ । चाि ु आलथदक बिदिा ववतिण गरिएको ्िाविक टनिेको प्रभावकािी 

उपयोगको िालग अनगुिनिा िोि ददइनेछ । बाख्रा पािना गरि व्यवसाय गने कृिक वा फिदिाई उन्नत 

िातको बोका ि अनदुान ददइनेछ । उत्कृि वकसानहरुको छनौट गरि पिुस्कृत गरिने छ । एक गाउाँ एक 

उत्पादनको लनलतिाई कायादन्वयन गरिनेछ । सावदिलनक ऐिानी िग्गाहरुिा प्रत्येक विािा संििणका िालग 

नसदिी उत्पादन गदे िाने नीलत लिईनेछ । व्यवसायीक नगदेवािी िाई प्रबद्र्धन गनद गाउाँपालिका लभत्रका 

विाहरुिा उचाई ि िलिनका प्रकृलत अनरुुप गाउाँपालिकाका ववशेि पवहचानका िालग आि,ु सन्तिा,क्षचया आदद 

उत्पादन कायदक्रि प्राथलिकताकासाथ सञ्चािन गरिनछे । गाउाँपालिका िते्र लभत्र घमु्ती कृिक पाठशािाको 

स्थापना गिी अगवुा कृिक तयाि पाने कायदिाइ लनिन्तिता ददइनछे  । हिेक विािा १÷१ िना कृवि 

पाववलधक हरु वाहै्र िवहना परिचािन गरिनछे । साथै आवश्यक्ता अनरुप पशकु्षचवकत्सकका व्यवस्था गरिनछे 

। ठुिो परििाणिा कृवि तथा पशपुािन सम्वन्धी ब्यवसायीक फिद स्थापना गनद चाहने ब्यक्षक्तहरुिाई 
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ििीनको ब्यवस्था तथा यन्त्र उपकिण प्रालप्तिा सहिीकिण गरिनेछ । कृविको िागत िलु्य घटाइ कृिकिाई 

ब्यवसायीकता तफद  आकलसदत गने ववलभन्न कायक्रि सञ्चािन गरिनछे ।  खािी िलिनको उपयोग गरि 

कृिकको आम्दानीिा वृवद्ध गने ववववध कायदक्रि  सञ्चािन गरिनेछ । गाउाँपालिका लभत्र िहको खािी 

सावदिलनक िलिनिाइ उपयोग गरि िलिनका प्रकृलत अनरुुपका उत्पादन गनद ब्यक्षक्त वा सिहुिाई लनक्षित 

भािािा िलिन उपिब्ध गिाइनेछ । हानीकािक वकटनाशक औिधीका अत्यालधक प्रयोग गिी कृवि उत्पादन 

गरिने वतदिान प्रवृलतिाई लनरुत्सावहत गिी यसका िालग सिहुिा अगादलनक खेलत गनद वकसान सिह, 

सहकािीिाई िैववक िि बनाउने तालिि, ववउिा अनदुान एवं अगादलनक उत्पादनका पवहचान सवहत 

बिािीकिणिा सहयाग गरिनछे ।  िलिबटीको व्यावसावयक खतीको ववकास ि ववस्तािको िालग कृिक सिहु, 

ििीबटुी सहकािी सस्थािाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ । कृिी िेत्रको सिग्र ववकासको िालग आगािी 

आलथदक बिदिा कोल्ि स्टोि लनिादणको कायद सरुु गरिनछे। 

ख) उद्योग तथा वाणीज्य तफद   

उद्योग तथा व्यवसाय प्रबद्र्धनको िालग उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन कोिको व्यवस्था गरिनेछ । व्यवसायको 

सिुिाको िालग कोिको उपयोग गरिनेछ । गाउाँपालिका लभत्र संचािनिा िहेको होटि पसि तथा सबै 

व्यवसायिाई दताद गिाइ सिुक्षित बनाउने ि िूल्य लनधादिण गरि व्यवसाय गनदिा िोि ददइने छ । 

क्षचवकत्सकको सल्िाह ववना कुनै पलन वकलसिको एन्टीवायोवटक औिलधहरु बेच ववखन  गनद पाइनेछैन । 

उल्िङघन गनेिाई ऐन बिोक्षिि कािवाही गरिनेछ । 

ग) पयदटन  

यस गाउाँपावका पयदटकीय दृविकोणिे प्रचिु सम्भावनायकु्त छ। पयदटनिाइ गाउाँपालिका लभत्र आय आिदनको 

िखु्य स्रोतको रुपिा ववकास गनद कायदक्रिहरुको सरुुवात गरिनेछ। वकम्ताङको चिछ्पा िेत्रिाई पयदटकीय 

गन्तव्यको रुपिा ववकास गनद प्रचािप्रसाि अलभयानिाइ प्राथलिकता ददइनछे। टुिीीँ िैदानिाई ऐलतहालसक पाकद  

ि वकम्ताङको पैदि िागद लनिादण कायद आगािी आलथदक बिदपलभत्र सम्पन्न गरिनेछ।  उच्चेनिा नवुाकोटकै 

आग्िो ि ठूिो स्तपुा बनाउने लिङकाचोिा नेपािकै सबै भन्दा ठूिो ि आग्िो नेपािको झण्िा ि लभउ टावि 
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बनाउन ेकायदको लि.वप.आि. तयाि गिी परियोिनाको सरुुवात गरिनछे। पयदटन गरुुयोिना लनिादण गरिनेछ ।  

यस ित्रको संभाववत पयदटकीय िेत्रका प्रचाि प्रसाि गरिनेछ । ब्यवसावयक एवं िोिगाि ििुक पयदटन 

ब्यवसायिा िाि ददइनेछ ।  

 

२. पूवादधाि ववकास 

क) सिकः 

गाउाँपालिकाको सबै बक्षस्तहरुिाइ सिक सन्िािसाँग आवद्ध गरिनेछ। साथै गाउाँपालिकाको िखु्य सिक 

स्तिोन्तीिाइ ववशेि प्राथलिकतािा िाक्षखनेछ।बङुताङ बचेत सिक लनिादण सम्पन्न गनद ि क्रिागत आयोिनाको 

कायद सम्पन्न गनद अवश्याक बिेट ववलनयोिन गरिएको छ । आगािी बिदिा देउिािी ि साििी िाई नक्षिक 

बनाउन िािा िािा,ााँ दििङु, पिुानपानी साििी िोड्ने सिक खाने्न  काि सम्पन्न गरिनेछ । लत्रशूिी, 

देउिािी, म्यागङ, वकम्ताङ सिक िाई वपच गनद पहि गिलनेछ । 

ख) ववद्यतुः  

सोकािवािा लनकायसाँगको सिेत सहकायद ि सिन्वयिा काठेपोि िकु्त गिी ववद्यतु संिाििाइ चसु्त 

बनाइनेछ। बैकक्षल्पक उिादको ववकास ि प्रबद्धदन गदै सौयद सिक बत्तीको ववस्ताि गरिनेछ। 

(ग) खानपेानी ि लसाँचाइः  

खानेपानी तथा लसाँचाइका आयोिनाहरुिा गैि सिकािी संघ संस्थाहरुिाइ सिेत प्रोत्साहन गरिनेछ। चाि ु

अवस्थािा िहेका खानेपानी आयोिनाहरुको व्यवस्थापन ि ििदत सम्भाििाइ ववशेि प्राथलिकता ददइ 

खानेपानी  को गणुस्तिीयता कायि गनद ववशिे कायदक्िि संचािन गरिनेछ । प्रदेश तथा संघ सिकिा सिेतको 

सहकायदिा देउिािी लिक्षटटङ खानेपानी आयोिना सम्पन्न गरिनेछ।  

 घ. अन्य पूवादधािका िते्रहरुः 
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गाउाँ गाउाँिा लस्रहदिबािको झल्को प्रलतववक्षम्वत हनुे गिी एउटा सवुवधा सम्पन्न व्यवक्षस्थत गाउाँपालिकाको भवन 

लनिादण कायद यसै आलथदक बिदबाट सरुु गरिनेछ । प्रदेश सिकािको सहकायदिा बङुताङ गाउाँिाई व्यवक्षस्थत 

ढि लनकास यकु्ता बनाइनकुो साथै वकम्ताङिा बल्िङु देक्षख िङचेत कािङपोच्चो कुङकाि िािााँ सम्िा 

पिाम्पिागत गोिेटो बाटो लनिादण ि साििी टावि िािााँिा िेत्रीय िंगाशािा लनिादण गरिनेछ । आगािी आ.ब 

लभत्र ३ वटा झोिङु्ग ेपिु लनिादण कायद सम्पन्न गरिनेछ ।    

३. सािाक्षिक ववकास 

क) क्षशिाः  

नेपािको संववधान ि स्थानीय सिकाि संचािन ऐन द्दण्ठद्ध िे स्थानीय तहको क्षशिा सम्बक्षन्ध अलधकाि लनदददि 

गिेको छ। िाध्यालिक तह सम्िको क्षशिा व्यवस्थापनको क्षिम्िेवािी स्थानीय तहको भएपलन सो अनरुुपपको 

संघीय ऐन तथा लनयिाविीहरु नबन्दा क्षशिा िते्र व्यवस्थापनिा अन्यौिता देखा पिेको व्यहोिा सवदववददतै 

छ। यद्यवप क्षशिा िते्रको ववकास यस गाउाँपालिकाको प्राथलिकतािा िाखेको छ। ववशेि गिी ववद्याियहरुिा 

दिबन्दीको अभाविा लनिी क्षशिकहरुको व्यवस्था भएको ि प्रा।वव। तथा लन।िा।वव। तहका क्षशिकहरुबाट 

िा।वव। तहिा सिेत अध्यापन गिाउाँदा थप िकि सिेत उपिब्ध गिाउाँदा ववद्याियहरुिा आलथदक भाि बढ्दै 

गएको अबस्था ववद्यिान छ।एकालति ववद्याथीरुिाइ लनशलु्क क्षशिा उपिब्ध गिाउन ुपने आवश्यकता छ भन े

अको तफद  ववद्याियको आयस्रोत नहुाँदा आलथदक व्यवस्थापनको पाटो प्राय सबै ववद्याियहरुको िालग चनुौतीको 

वविय बनेको छ। यस सिस्याको अन्त्यको िालग लनक्षिस्रोतका क्षशिकको न्यनुति पारिश्रलिक लनधादिण गिी 

लनशतद अनदुानको रुपिा ववद्याियहरुिाई आलथदक सहयोग िकि उपिब्ध गिाइनेछ। ि गाउाँपालिकाबाट 

प्रत्यि रुपिा ववद्याियको पठनपाठन तथा अन्य अलतरिक्त कायदहरु लनगिानीको कायदिाइ प्राथलिकता 

ददइनेछ। ववद्याियहरुको लबियगत नलतिा सधुाि गनद क्षशिकहरुिाई क्गदवभअत त्भबअिष्िन mभतियिक 

त्चबष्िष्िन को व्यबस्था लििाउनकुा साथै आटनो लबियिा िाम्रो रििल्ट ल्याउन े ववियगत क्षशिकहरुिाई 

पिुस्कािका साथै लनक्षित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनछे  प्रत्येक ववद्याियिा अववभावक क्षशिा सम्बन्धी 

अलभिकु्षखकिण तालिि ददनिे,् ,अलनवायद अलतरिक्त कृयाकिाप,पत्येक िवहनाको अक्षन्ति ददन सिीिा वैठक 
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गने,सझुाव पवटका अलनवायद िाख्न,ेववद्याियिा अलनवायदरुपिा गनुासो तथा सचुना अलधकािीको व्यवस्था गदै िान े

नीलत लिइनेछ । प्रत्येक ववद्याियिा अलनवायद रुपिा पखादि िगाउन,े खेििैदानको व्यवस्था, क्याक्षन्टनको 

व्यवस्था िाइ िोि ददइ ,ववद्याियबाट िङकफुि लनिधे गने अलभयान संचािन गरिनेछ । ववद्याियिाई 

छात्रािैत्री,अपांगिैत्री,वाताविण िैत्री बनाउन े वक्रयाकिाप संचािन गने नीलत लिइनेछ । सबै ववद्याियिा 

अलनवायदरुपिा सवुवधा सम्पन्न शौचाियको व्यवस्था गने कायदिाइ लनिन्तिता ददइ आगािी आलथदक बिदिा 

कक्षम्तिा थप २ वटा सवुवधासम्पन्न शौचािय लनिादण गरिनेछ। वािववकास केन्द«िा कायदित क्षशक्षिकािाई 

प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।  क्षशिकहरुको सरुवािाइ ववद्याियको अवस्था, ववद्याथी सख्या, अनभुव 

तथा कायदििताका आधाििा व्यवक्षस्थत पारिनेछ ।  ववद्याथी खािा अलभयान िाइ लनिन्तिता ददइनछे। 

ख) स्वास्थयः  

ववशेि गिी प्रालथिक स्वास्थयको िेत्रको ववकासको िालग गाउाँपालिकािे थप िनशक्षक्त व्यवस्थापन गिी 

सम्पणुद नागरिकिाइ स्वास्थय सेवाको सनुसक्षितता गरिनेछ।सबै विाहरु सिेट्न े गिी लनशलु्क स्वास्थय 

क्षशवविहरु संचािन गरिनछे। 

ग) खानपेानी तथा सिसफाई  

खानेपानीको उपिब्धता ि गणुस्तिीयता कायि गनद पानीको गणुस्ति परििणिाइ लनिन्तिता ददइनेछ। स्वच्छ 

म्यागङ स्वस्थ नागरिक को ििद अनरुुप प्रत्येक गाउाँ ि बस्तीिा आधलुनक प्रकृलतको िस्टववन ववतिण गिी 

फोहोििैिा व्यवस्थापन गरिनेछ। 

४. िक्षित बगद 

क) िवहिा बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकः िवहिाहरुको हकवहत ि ििता ववकासिा सहयोगको िालग 

लसप तथा ििता ववकास सम्बन्धी तालिि तथा कायदक्रिहरु संचािन गरिनछे। गााँउपालिका लभत्रका िवहिा 

सिहुहरुको गठनिाइ प्रोत्साहन ददइ सिहुको िागी नतेतृ्व ववकास सम्बन्धी तालिि ददइनछे । गााँउपालिका 

लभत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्िान गरिनछे । साथै ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र ववतिण कायदिाई लनिन्तिता 
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ददइनेछ ।  गााँउपालिकाको प्रत्येक विािाई बाििैत्री विा बनाई बाििैत्री गााँउपालिका घोिणा गरिनछे । 

गााँउपालिका लभत्र िहेका अपाङ्गता भएका व्यक्षक्तहरुिाई अपाङ्गता परिचयपत्र ववतिण गने कायदिाइ लनिन्तिता 

ददइनेछ । अपाङ्ग व्यक्षक्तहरुको क्षिवनयापन सहि बनाउने खािको कायदक्रिहरु ल्याइनेछ । सािाक्षिक 

सिुिा भत्ताको पािदक्षशदता ि ववश्वसनीयता कायि गनद बैवङ्कङ प्रणािी िाफद त ववतिणको प्रवक्रया सरुुभैसकेको 

छ। बैङ्क साँगको सहकायद ि सिन्वयिा सािाक्षिक सिुिा भत्ता िाइ प्रत्येक विा तथा बस्तीहरुिा नै गएि 

ववतिणको व्यवस्था लििाइनछे।िक्षित बगदको कायदक्रि िाफद त दलित सिदुायको पिम्पििगत उद्यिक्षशिता 

ववकासको िते्रिा कायदक्रि संचािन गरिनछे। यवुा उद्यलिको ववकासको िालग प्रादेक्षशक तथा संघीय 

लनकायको सहयोग ि सहकायदिा उद्यिक्षशिता ववकासका तालिि संचािन तथा ववत्तीय पहाँच अलभबदृद्दको िालग 

स्थानीय ववकास कोि िाफद त कायदक्रि संचािन गरिनेछ। 

५. वाताविण तथा ववपद व्यवस्थापन 

हरियािी प्रबद्र्धन तथा आयआिदनिा सिेत योगदान पगु्ने गिी आगािी आलथदक बिद लभत्र ववलभन्न िातका पााँच 

हिाि भन्दा बढी फिफुिका ववरुवा वृिािोपण गरिनेछ। बनिंगिको संििणको िालग सािदुावयक बन 

उपभोक्ता सलिलतसाँग सहकायद गरिनेछ।  

प्रकृलतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापनको िालग गाउाँपालिकािा ववपद् व्यवस्थापन कोिको व्यवस्था गरिनछे 

। ववपद् तथा िोक्षखििा पिेका व्यक्षक्तहरुिाई तत्काि िाहत तथा उद्दािको िालग च्बउष्ि च्भकउयिकभ 

त्भबm को व्यवस्था गनुदको साथै पयदप्त िात्रिा उद्दाि तथा िाहत सािाग्रीको भण्िािण गरिनेछ ।  

६. प्रशासलनक सधुाि तथा सशुासनः 

किदचारिहरुको ििता ववकासको कायदक्रि संचािन गिी सबै किदचािीहरुिाइ सचुना प्रववलधको सीपयकु्त 

बनाइनेछ। नेपाि सिकाििे तोकेबिोक्षिकको तिब तथा सवुवधा सबै स्थायी किदचािीिाइ उपिब्ध 

गिाइनेछ। अलतरिक्त सिय काि गनुदपने अवस्थािा किचािीिाइ कायदसम्पादन सचुकको आधाििा प्रोत्साहन 

भत्ता सिेतको व्यवस्था गिीनेछ। संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह अन्र्तगत कायादियको लनयलित कायदहरु 
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व्यक्षक्तगत घटना दताद गने कायद ,कायादियको अलभिेख व्यवस्थापन गने कायद, ववववध िेत्रगत तथयाकं संकिन 

गने कायदहरुिा सचुना प्रववलधको प्रयोग एवं प्रवदद्धन गनुदका साथै  दैलनक सेवा प्रवाह संग िालिएका 

कायदहरुिाई अत्यन्तै वैज्ञालनक, सहि, सिुभ, पािदशी ि सवैको पहुाँचिा पयुादउन ववलभन्न सफटवयिहरुको प्रयोग 

िाफद त सेवा प्रवाहिा गणुस्तिीयता कायि गिीनछे ।  

ववक्षत्तय व्यवस्थापन तथा सशुासन अन्र्तगत आलथदक कािोवाि िाई व्यवक्षस्थत तथा प्रभावकािी वनाउनका िालग 

ििेलनकािे िािी गिको नयााँ िेखाङ्कन संकेतको प्रयोग तथा बिेट लनिादण, कयादन्वयन ि िलु्याङनिा क्ग्त्च्ब ्

प्रयोग गिी ववत्तीय सशुासन कायि गने ।  

अन्तिा, यो नीलत तथा कायदक्रि लनिादणिा सहयोग गनुदहनुे गाउाँपालिकाका अध्यिज्यू, विा अध्यिज्यूहरु, 

कायदपालिकाका सदस्यज्यूहरु , गाउाँपालिकािा कायदित सम्पूणद किदचािीहरु ि सिोकाि िाक्षख सल्िाह सझुाव 

ददन ु हनु े सम्पूणद िहानभुावहरुिा धन्यवाद ज्ञापन गदै यो नीलत तथा कायदक्रि कायादन्वयनिा सिेत सबैको 

साथ सहयोग िहनेछ भने्न पूणद आशा गरिएको छ ।  

धन्यबाद। 

 

3. आलथदक बिद 2075/76 को सलििा ि आयव्यय ववविणः 

l;=g+= 

cfotkm{   

l;=g+= 

Jootkm{   

ljj/0f /sd ljj/0f /sd 

1 ut jif{sf] lhDd]jf/L   1 ufpFkflnsf rfn' 30017792.15 

  s_ a}+s df}Hbft 173893.83 2 s]lGb|o ;zt{ cg'bfg 90685471.04 

  v_ w/f}6L 0.00 3 ufpFkflnsf k'Flhut 83924660.88 

2 cfGtl/s cfo 2358446.00 4 

cf}iflw pkrf/ / ;+lrt 

labf 1238604.20 

3 dfnkf]t /lh6]zg k|fKt 221892.00 5 

:yfgLo k"jf{wf/ ljsf; 

4900000.00 
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;fem]bf/L 

4 ljQLo x:tfGt/0f s]Gb|   6 

k|wfgdGqL /f]huf/ 

sfo{qmd 1175996.00 

  s_ ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg 60000000.00 7 

h]i7 gful/s / ;fdflhs 

;'/Iff 29971600.00 

  v_ ;zt{ cg'bfg 97249000.00 8 Pn=hL=;L=l8=lk= 196000.00 

  u_ /fh:j afF8kmfF8 35192942.62 9 k|b]z ;zt{ cg''bfg 17765000.00 

5 k|b]z ;/sf/af6 cg''bfg   10 k|b]z ;dk'/s cg''bfg 0.00 

  s_ ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg 7659000.00 11 w/f}6L lkmtf{   

  v_ ;zt{ cg'bfg 17968000.00 12 

sf]]=n]=lg=sf=df lgsf;f 

kmLtf{   

  u_ ;dk'/s 15000000.00   

s_ h]i7 gful/s tyf 

;fdflhs ;"/Iff 547200.00 

  3_ PDa'n]G; vl/b 1600000.00   v_ ;zt{ cg'bfg 6497601.00 

  8_ /fh:j afF8kmf8 9951209.00 14 k|b]z lkmtf{   

  r_ b0b lkl8t 60000.00   s_ k|b]z ;z{t 203000.00 

6 cGo ;+:yfaf6 ;xof]u 1200000.00   v_ PDa'n]G; vl/b 1600000.00 

7 :yfgLo k"jf{wf/ ljsf; ;fem]bf/L 4900000.00 18 a}+s df}Hbft   

8 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd 1175996.00   s_ ;+lrt sf]if vftf  17879452.18 

9 Pn=lh=;L=8L=kL= 196000.00   v_ w/f}6L vftf 61407.00 

10 h]i7 gful/s / ;fdflhs ;'/Iff 29971600.00       

11 cf}iflw pkrf/ vr{ 597101.20       

12 ;+lrt ljbf 641503.80       

13 

ut cf=j=sf] ;fdflhs ;'/Iff 

eQf afFsL lkmtf{ 547200.00       

14 w/f}6L 0.00       
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  hDdf 286663784.45   hDdf 286663784.45 

 

 

4. म्यागङ गाउाँपालिकाको आलथदक ऐन 

म्यागङ गाउाँपालिकाको अथद सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायादन्वयन गनद बनकेो ववधेयक 

प्रस्तावनाःम्यागङ गाउाँपालिकाको आलथदक विद 2076/077 को अथद सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायादन्वयन गनदको लनलित्त 
स्थानीय कि तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनद वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धािा 288 को उपधािा (2) बिोक्षिि गाउाँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

 संक्षिप्त नाि ि प्रािम्भः (1) यस ऐनको नाि “ म्यागङ गाउाँपालिकाको आलथदक ऐन, 2074”  
िहेको छ । 

  (2) यो ऐन 2076 साि श्रावण 1 गतेदेक्षख म्यागङ गाउाँपालिका िेत्रिा िागू 
हनुेछ । 

 सम्पलत किः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुक्षच (1) बिोक्षिि एवककृत सम्पक्षत्त कि/घििग्गा कि 
िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

 भलूि कि (िािपोत):गाउाँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुक्षच (2) बिोक्षिि भलूि कि (िािपोत) िगाइन े
ि असूि उपि गरिनेछ ।  

 घि वहाि किः  गाउाँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यक्षक्त वा संस्थािे भवन, घि, पसि, ग्यािेि, 
गोदाि, टहिा, छ्पि, िग्गा वा पोखिी पूिै आंक्षशक तवििे वहाििा ददएकोिा अनसूुक्षच (3) 
बिोक्षिि घि िग्गा वहाि कि िगाइने ि असूि गरिनेछ ।  

 व्यवसाय किः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र व्यापाि, व्यवसाय वा सेवािा पूाँिीगत िगानी ि आलथदक 
कािोवािका आधाििा अनसूुक्षच (4) बिोक्षिि व्यवसाय कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

 िलिबटुी, कवािी ि िीविन्त ुकिः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यक्षक्त वा संस्थािे ऊन, खोटो, 
िलिबटुी,वनकस, कवािी िाि ि प्रचलित कानूनिे लनिधे गरिएको िीविन्त ुवाहेकका अन्य ितृ 
वा िारिएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, ्वााँख, छािा िस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कािोवाि 
गिेवापत अनसूुक्षच (5) बिोक्षििको कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 
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 सवािी साधन किःगाउाँपालिका िेत्रलभत्र दताद भएका सवािी साधनिा अनसूुक्षच (6) बिोक्षिि 
सवािी साधन कि िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ ।ति, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोक्षिि हनुेछ । 

 ववज्ञापन किः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र हनु ेववज्ञापनिा अनसूुक्षच (7) बिोक्षिि ववज्ञापन कि िगाइने 
ि असूि उपि गरिनेछ ।।ति, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको 
अवस्थािा सोवह बिोक्षिि हनुेछ । 

 

 िनोिन्िन किः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोिन्िन व्यवसाय सेवािा अनसूुक्षच (8) बिोक्षिि 
व्यवसाय कि िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ ।ति, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोक्षिि हनुेछ । 

 बहाि लबटौिी शलु्कः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिादण, िेखदेख वा संचािन गिेका अनसूुक्षच 
(9) िा उल्िेख भए अनसुाि हाट बिाि वा पसििा सोही अनसूुक्षचिा भएको व्यस्था अनसुाि 
बहाि लबटौिी शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

 पावकद ङ शलु्कः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवािी साधनिाई पावकद ङ सवुवधा उपिब्ध गिाए 
वापत अनसूुक्षच (10) बिोक्षिि पावकद ङ शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ। 

 टे्रवकङ्ग, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िक्षम्पङ्ग, क्षिपटिायि ि ि ् याटटीङ्ग शलु्कः  गाउाँपालिकािे 
आटनो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िक्षम्पङ्ग, क्षिपटिायि ि ि ् याटटीङ्गसेवा वा 
व्यवसाय संचािन गिेवाित अनसूुक्षच (11) बिोक्षििको शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ 
। 

 सेवा शलु्क, दस्तिुः गाउाँपालिकािे लनिादण, संचािन वा व्यवस्थापन गिेका अनूसूक्षच 12 िा 
उक्षल्िक्षखत स्थानीय पूवादधाि ि उपिब्ध गिाइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुक्षचिा 
व्यवस्था भए अनसुाि शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

 पयदटनशलु्कःगाउाँपालिकािे आटनो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पयदटकहरुवाट अनसूुची १३ िा 
उक्षल्िक्षखत दििा पयदटन शलु्क िगाईने ि असिु उपि गरिनेछ।ति, प्रदेश काननु स्वीकृत भई 
सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोक्षिि हनुेछ । 

 3/ gS;fkf; z"Ns M ufpFkflnsf If]q leq gS;fkf; u/fP jfkt cg';"rL -!$_ adf]lhd 

gS;fkf; z"Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .   
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 कि छुटःयस ऐन बिोक्षिि कि लतने दावयत्व भएका व्यक्षक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन 
वकलसिको कि छुट ददईने छैन ।  

 कि तथा शलु्क संकिन सम्बक्षन्ध कायदववलधः यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुाि कि तथा शलु्क 
संकिन सम्बक्षन्ध कायदववलध गाउाँपालिकािे तोके अनसुाि हनुे छ  

 

;DklQ s/ 

cg'';"rL ! 

hUuf / ef}lts ;+/rgfsf] d'Nofªsg kl5 sfod x'g cfPsf] d'Nodf b]xfo adf]lhdsf] b/n] 

PsLs[t ;Dklt s/ nufO{g] 5 .;fy} ;+zf]lwt :yflgo :jfoQ zf;g lgodfjnLsf] ;ftf}+ 

;+zf]wgn] sfod u/] cg'?k ug]{ Joj:yf qdz ldnfOg] 5 . 

l;=g= b]lv ;Dd s/ 

! ? ! ! nfv @% xhf/ @) 

@ ! nfv @% xhf/ ! @ nfv %) xhf/ #) 

# @ nfv %) xhf/ ! # nfv &% xhf/  $) 

$ # nfv &% xhf/ ! % nfv  %) 

% % nfv ! ^ nfv @% xhf/ ^) 

^ ^ nfv @% xhf/ ! & nfv %) xhf/ *) 

& & nfv %) xhf/ ! * nfv &% xhf/  !)) 

* * nfv &% xhf/ !  !) nfv !#) 

(  !) nfv ! !@ nfv %) xhf/ !%) 

!)  !@ nfv %) xhf/ ! !% nfv !&) 

!! !% nfv ! !& nfv %) xhf/ !() 

!@ !& nfv %) xhf/ ! @) nfv @)) 

!# @) nfv ! @@ nfv %) xhf/ @@) 

!$ @@ nfv %) xhf/ ! @% nfv @%) 

!% @% nfv ! @& nfv %) xhf/ #)) 

!^ @& nfv %) xhf/ ! #) nfv $)) 

!& #) nfv ! #% nfv %)) 

!* #% nfv ! $) nfv ^)) 

!( $) nfv ! $%nfv &)) 

@) $% nfv ! %) nfv *)) 

@! %) nfv ! ^@ nfv %) xhf/ ()) 

@@ ^@ nfv %) xhf/ ! &% nfv !))) 

@# &% nfv ! *& nfv %) xhf/ !@)) 

@$ *& nfv %) xhf/ () nfv !%)) 

@% () nfv ! ! s/f]8 @))) 

@^ ! s/f]8 ! ! s/f]8 @% nfv #))) 

@& ! s/f]8 @% nfv ! ! s/f]8 %) nfv $))) 

@* ! s/f]8 %) nfv ! ! s/f]8 &% nfv %))) 

@(  ! s/f]8 &% nfv ! @ s/f]8  ^))) 

#) @ s/f]8 ! @ s/f]8 @% nfv  &))) 

#! @ s/f]8 @% nfv ! @ s/f]8 %) nfv *))) 
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#@ @ s/f]8 %) nfv ! # s/f]8  ())) 

## # s/f]8 ! # s/f]8 %) nfv  (%)) 

#$  # s/f]8 %) nfv ! $ s/f]8  !)))) 

#% $ s/f]8 ! $ s/f]8 %) nfv !)%)) 

#^ $ s/f]8 %) nfv ! % s/f]8 !!))) 

#& % s/f]8 ! b]lv dfly k|lt xhf/  ?= ! 

 

Ef"dL s/ 

cg'';"rL @ 

l;=g+= 
आम्दनीको शीर्यक  आम्दनी संकेत नं.  किका दि  कैफियत 

  l;rfO{ ;'ljwf k'u]sf]   प्रलत िोपनी रु. 10  

  l;rfO{ ;'ljwf gk'u]sf]÷kfvf]af/L   प्रलत िोपनी रु. 20  

घि वहाि कि 

cg'';"rL # 

l;=g+= 
आम्दनीको शीर्यक  आम्दनी संकेत नं.  किका दि  कैफियत 

  वहाि कि   
वहाि िकमको १० 

प्रलतशत  
 

 

व्यवसाय कि 

cg';"rL $ 

qm=;=  b:t'/ s/ z'Ns dxz'n lzif{s s/sf] b/ 

  Joj;fo  % nfv ;Ddf 

 % nfv b]lv !) nfv  

;Dd !) nfv eGbf dfly 

1 u/ uxgf k;n 1000.00 1250.00 1500.00 

2 O{n]S6«Lsfn O{n]S6f]lgs v'b|f 500.00 800.00 1200.00 

3 xf8{jo/ k;n 500.00 1000.00 2000.00 

4 KnfO{p8, l;;f sfk]{6 km|]d 1200.00 1500.00 1700.00 

5 k]6«f]lnod kbfy{ k]6f«n kDk 3000.00 

6 sk8f k;n, km]G;L ;lxt  500.00 800.00 1200.00 

7 vfBfq, uNnf tyf ls/fgf k;n  500.00 1000.00 1700.00 

8 t/sf/Lk;n yf]n–km'6s/ 500.00 700.00 1000.00 

9 l:6n, sf7, kmlg{r/ ljq]mtf 1000.00 1200.00 2000.00 

10 ;fO{sn l/S;f ljlqm 1200.00 1500.00 2000.00 

11 df]6/;fO{sn ljlqmtf 2500.00 

12 
v;L, s'v'/f, j+u'/, /fuf, df5f ljlqm -

ljq]mtf ;Knfo{;_ 800.00 1000.00 1500.00 

13 dlb/f k;n 800.00 1000.00 1700.00 
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14 Pu|f]e]6 k;n, ljp, ljhg 500.00 700.00 900.00 

15 ef8f k;n 500.00 800.00 1200.00 

16 df]/ kf6{/ ljqmL, :k]o/ kf6{; 1200.00 

17 k":ts tyf :6]zg/L  500.00 700.00 1000.00 

18 lukm6 tyf kmf]6f] km|]d k;n 500.00 800.00 1500.00 

19 Uof; l;ln08/ ljlqm -yf[s–v'b|f 500.00 1000.00 1500.00 

20 5fnf ;+sng tyf ljlqm k;n 1000.00 1300.00 2000.00 

21 sjf8L k;n, Aoj;fo  2000.00  

22 >F[uf/ k;n 500.00 1000.00 1500.00 

23 
km|'6 Joj;fo, kmnkm'n tyf h'; k;n -

yf]s–v'b|f_ 500.00 1000.00 1500.00 

24 ;f]nf/ ;DjlGw k;n 1000.00  

25 sDKo'6/ tyf l6=le= ;DjGwL k;n 1500.00 

26 ;jf/L 6of/ ljqm]tf 1200.00 

;]jf Joj;fo 

27 sDKo'6/ tyf efiff OlG6Ro'6 1200.00 1500.00 2000.00 

28 sDKo'6/ l6=le= dd{t s]Gb| 600.00 1000.00 1500.00  

29 6]n;{  500.00 1000.00 1500.00  

30 ;}n'g 500.00 700.00 1000.00 

31 lu|n pBf]u 500.00 1000.00 1500.00 

32 Jo"6L kfn{/ 500.00 1200.00 2000.00 

33 kmf]6f] :6'l8of] 500.00 1000.00 1500.00 

34 ;fO{gjf]8{, k]lG6ª ;]jf 500.00 700.00 1000.00 

35 n]lS;ª lk|lG6ª 1000.00 1200.00 2000.00 

36 ;fO{sn l/S;f dd{t 500.00 1000.00 1500.00 

37 O{lGhlgol/ª tyf z}lIfs k/fdz{ ;]jf 1500.00 2000.00 3000.00 

38 lrlsT;s, jlsn, n]vfkl/Ifs 1500.00 2000.00 3000.00 

39 gfkL ;]jf, ljdf Ph]G6, kz' lrlsT;s 1200.00 1500.00 2000.00 

40 8«fOleË ;]G6/  1500.00 

41 6«fG;kf]6{ 9'jfgL ;]jf 1500.00  

42 lgdf0f{ Joj;fo  4000.00  

43 ljlqm l8kf] 2000.00 

44 ;ldn 2000.00  

45 kmlg{r/ pBf]u 1500.00 2000.00 3000.00 

46 xf]6]n /]i6'/]06 1500.00 

47 nh dfq 1000.00 1500.00 2000.00 
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48 xf]6]n tyf /]i6'/]06 / nh ;lxt 3000.00 

49 ld7fO{ tyf gf:tf k;n, ;fgf xf]6]n 500.00 1000.00 1500.00 

50 5fkfvfgf, k|sfzg 1200.00 1500.00 2000.00 

51 a}b]lzs /f]huf/L, Dofgkfj/ sDkgL  5000.00 

52 sn/Nofj 1200.00  

53 O{n]S6«Ll;og tyf kmf]6f[skL, s'l/o/ 500.00 1000.00 1500.00 

54 df]6/;fO{sn, 6«S6/ dd{t, Uof/]hx?  1000.00 

55 ;jf/L ;fwg kfls{ª Joj;fo -lglh_ 750.00  

56 k|;f/0f u[x, /]l8of], s]jn g]6j{s 2000.00 

57 6fo/ dd{t tyf xfjf xfNg] 500.00 1000.00 1500.00 

58 8sld{ KnDj/ Joj;fo 500.00 1000.00 1500.00 

59 6]G6 xfp; 1200.00 

j}+s tyf ljQLo ;+:yf 

60 jfl0fHo j}+s  10000.00 

61 ljsf; a}+s  7000.00 

62 kmfO{gfG; sDklg tyf ljlQo ;+:yf 5000.00 

63 ljb]zL d'b|f ;6xL sfp06/, dlg 6«fG;km/ 2000.00 

64 art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf 1500.00 

65 ax'p4]ZoL ;xsf/L ;+:yf 1500.00 

66 s[lif ;xsf/L ;+:yf 1000.00 

67 ;xsf/L a}+s 5000.00 

68 u}/ ;/sf/L c:ktfn 4000.00 

69 SnLlgs Nofa 1700.00  

70 cf}iflw k;n 1000.00 1500.00 2000.00 

71 8]G6n lSnlgs 1500.00 

s[lif If]q 

72 kz'kfng Joj;fo 500.00     

73 s[lif Joj;fo 500.00     

74 kz' awzfnf 5000.00     

75 s'v'/f kfng Joj;fo 700.00     

 

pBf]u Joj;fo 

76 h'Qf rKkn pBf]u 5000.00     

77 O{6f pBf]u  5000.00     

78 Ans, l/ª pBf]u 2200.00     

79 8]/L pBf]u 1000.00     
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80 ldg/n jf6/ pBf]u 4000.00     

81 rfpldg pBf]u 1500.00     

82 slk pBf]u 1500.00     

83 af]/f pBf]u 1500.00     

84 kfp/f]6L pBf]u 500.00     

85 uf/d]G6 pBf]u 1500.00     

86 kmlg{r/ pBf]u 1500.00     

87 s'6fgL lk;fgL t]nxg ldn pBf]u 500.00     

88 qm;/ pBf]u 7000.00     

89 pBf]usf] xsdf !) s/f]8 ;Ddsf] -;fgf_ 10000.00     

90 
!) s/f]8 b]lv dfyL @% s/f]8 ;Dd -

demf}nf_ 20000.00     

91 pBf]usf] xsdf @% s/f]8 eGbf dfyL  -7'nf_ 30000.00     

lglh ljBfno jflif{s s/ 

92 SofDk; :t/ 6000.00     

93 df=lj= :t/ 5000.00     

94 lg=df=lj= :t/ 3500.00     

95 k|f=lj= :t/ 2500.00     

िलिबटुी, कवािी ि िीविन्त ुकि 

cg';"rL % 

l;=g+= आम्दनीको शीर्यक  आम्दनी संकेत नं.  किका दि  कैफियत 

 sjf8L ;fdfg vl/b las|L  रु १५००।००  

१ लिण्डु  ।५० पसैा प्रलत फक. िो.  

२ गामटे टुक्रा  ।५० पसैा प्रलत फक. िो.  

३ जिकेो मोलबि  ।२५ पसैा प्रलत फक. िो.  

४  जटु ि प्िालिक बोिा  ।२० पसैा प्रलत फक. िो.  

५ कापटे टुक्रम  ।५० पसैा प्रलत फक. िो.  

६ टायि ट्यवु  ।५० पसैा प्रलत फक. िो.  

७ थोत्रो रटन  ।५०  प्रलत फक. िो.  

८ पिुानो कागज  रु. १।००  प्रलत फक. िो.  

९ पिुानी ड्रम  ।५० के.लज. प्रलत फक. िो.  

१० धातकुा टुक्रा 

  ििाम  रु.२।००  प्रलत फक. िो.  

  तामा, लपत्ति  रु. ४।०० प्रलत फक. िो.  

  मलेसनिी औजाि  रु. २।००  प्रलत फक. िो.  

  पोलिलथन पाइप  रु. १।००  प्रलत फक. िो.  

  लससाको धिुो  रु. ४।००  प्रलत फक. िो.  

११ प्रचलित काननूि ेलनर्धे गिेको 

बाहके मिेका वा मारिएका पशकुा 
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  हाड  रु.१।००  

  लसङ  रु.२।००  

  छािा ठुिो  रु. ३०।०० प्रलत गोटा  

  छािा सानि  रु. २५।०० प्रलत गोटा   

  पलछछको प्वााँख  रु. १।०० प्रलत फक.िो.  

सवािी साधन कि 
cg';"rL ^ 

 

Dofuª ufpFkflnsf If]q leq a;f]af; eO{ ;jf/L ;fwg lnPsf ;jf/LwgLx?nfO{ b]xfo adf]lhd aflif{s ;jf/L 

nufO{ c;'n pk/ u/Lg] 5 .  

qm=;++= Aflif{s ;jf/L s/ Afflif{s 

! a;, 6«s, cflb 7"nf ;fwg ?= !#@) 

@ Eff8fsf demf}nf ;jf/L ;fwg ?= &&) 

# lghL demf}nf ;jf/L ;fwg ?= **) 

$ lhk, sf/ Eofg, 6]S;L lghL ;fgf ;jf/L ;fwg ?= %)) 

% lglh÷ef8fsf] 6«]S6/ cflb ?= %)) 

^ Kfj/ 6«]n/ 6«S6/ cflb ?= #)) 

& Dff]6/ ;fO{sn :s'6/ cflb  ?=!%) 

 

ववज्ञापन कि 
cg';"rL& 

 

Dofuª ufpFkflnsf If]q leq cfkm\gf] Jo;fo, Jofkf/ k|j{4g tyf k|rf/ k|;f/sf] nflu /flvg] lj1fkg 

;fdfu|Lx?df b]xfo adf]lhd lj1fkg nufO{ c;'n pk/ ul/g] 5 .  

qm=;+= lj1fkg s/ k|lt ju{ km'6  k6s] Afflif{s 

! xf]l8Ë jf]8{, lgof]g, ;fO{g tyf cGo 7"nf ljB'tLo jf]8x?  ?= ^^ 

@ Unf] ;fO{gjf]8{, l8=lk=P; cflb  ?= $$ 

# leQ] n]vg ^.^  

$ t'n Jofg/ ^.^  

िनोिन्िन कि 

cg';"rL * 

 

Dofuª ufpFkflnsf If]q leq ;+rfngdf /x]sf / ;+rfng x'g] dgf]/~hg Joj;fodf b]xfo adf]lhd dgf]/~hg 

s/ nufO{ c;'n  pk/ ul/g]5 .  

qm=;+= dgf]/~hg s/ Afflif{s 

!= dxf]T;j leqsf] /dfO{nf] d]nf b}lgs ?= @%)) 

@+ Dxf]T;j d]nf b:t'/ k|ltlbg ?= &&)) 
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बहाि लबटौिी शलु्क 

cg';"rL ( 

 

c:yfoL xf6 jhf/ jf 3'DtL k;n M 

 o; cg';"rLdf cGoq h'g} ;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg c:yfoL xf6  ahf/df jf 3'DtL k;n /flv 

ul/g] b]xfosf] Joj;fodf k6s] ?kdf b]xfo adf]lhd Joj;fo s/ nufO{ c;'n pk/ ul/g]5 .  

-!_ 3'DtL -df]jfOn_ k;n v'Drf, dDkmnL, t/sf/L, kfp/f]6L, lrof, xhfd, kfg cflb Jofkf/ ug{]    ;Fu b}lgs 

?= !) 

-@_ km]/Ljfnf ef8f, sk8f tyf ls/fgf lj;ftf cflbdf b}lgs ?=@) 

-#_ 

-s_ ljleGg lsl;dsf] /]l8d]6 sk8f k;n vf6 jf 7]nf jfnf ;d]t ;fj{hlgs :yndf k;n /fVg] ;Fu 

b}lgs ?= #)  

-v_ ufpFkflnsfsf] If]q leq ;fj{hlgs :yndf Ps} 7fpFdf c:yfoL 6+sL kfn /fvL vf]Drf t/sf/L tyf 

cGo s'g} j:t'sf] ljqmL ug{]nfO{ b}lgs ?= $)  

-u_ 3'dLlkm/L sk8f tyf df5f ljlqm ug{]nfO{ b}lgs ?=$) 

-$_ nfO6, nfO6/, 5ftf, :6f]k, k|];/ s's/ cflb dd{t -;fj{hlgs :yndf_ b}lgs ?= #) 

 

qm=;+= k|rf/ k|;f/ :6n $ km'6 nDafO{ $ km'6 rf}8fO{  

!= -s_ Joj;flos k|of]hg k|ltlbg %%) 

@= -v_ ;"rgf d'nfsk|ltlbg  @&% 

 

- 3'dlkm/L df5f h:tf vfBGGf ljlqm ug{]nfO{ lg?T;flxt ub{} nlug]5 . _ 

Gff]6 M dfyLsf] jlufs/0fdf ;dfj]z gePsf ;]jf Joj;fosf] sf/f]jf/ / :t/ x]/L jflif{s ?= #^) b]lv ?= 

%))) ;DDf s/ lng ;lsg] 5 .  

पावकद ङ शलु्क 

cg';"rL !) 

 

ufpFkflnsfn] tf]s]sf lglZrt If]qdf b/efpkqsf dfWodaf6 tk;Ln adf]lgdsf b/n] kfls{ª z"Ns c;"n pk/ 

ul/g]5 .  

-s_ a;, 6«s, ldlga;, cflbnfO{ b}lgs ?= #)  

-v_ hLk, sf/, Eofn, 6\ofS;L, 6«ofS6/ cflbnfO{ b}lgs ?= !% 

-u_ df]6/ ;fO{snnfO{ b}lgs ?= %  

Gff]6M ufpFkflnsfn] lgdf{0f u/]sf] a;kfs{ jf ufpFkflnsf4f/f ;+/lIft cGo :yfgnfO{ kfls{s z"Ns nfUg] :yn 

egL tf]s]sf] :yfgdf ;jf/L ;fwg kfls{Ë u/]afkt nfUg] z"NsnfO{ hgfpF5 . ;jf/L kfls{ª z"Ns p7fpg] 

zGbe{df 7]Ssf nufpg ;lsg] 5 . 
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टे्रवकङ्ग, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िक्षम्पङ्ग, क्षिपटिायि ि ि ् याटटीङ्ग शलु्क  

cg';"rL !! 

 

l;=g+= 
आम्दनीको शीर्यक  आम्दनी संकेत नं.  किका दि  कैफियत 

     

 

सेवा शलु्क, दस्तिु 
cg';"rL !@ 

 

1 gftf k|dfl0ft 200.00 

2 df]lx nut s6\6f l;kmfl/; 150.00 

3 hGdldlt k|dfl0ft 200.00 

4 Ldnfkq 500.00 

5 ljjflxt, cljjflxt l;kmfl/; 200.00 

6 cu|]+hL efiffdf l;kmfl/; 200.00 

7 JolQmut k|dfl0ft 150.00 

8 3/k'hf{ k|dfl0ft 200.00 

9 k'hf{ x/fosf] k|dfl0ft 200.00 

10 lsQfsf6 l;kmfl/; 200.00 

11 gfd y/ hGdldlt ;+zf]wg 200.00 

12 d[To"btf{ xsbf/ gfd;f/L l;kmfl/; 200.00 

13 pBf]u gfd ;f/L 7fpF;f/L  500.00 

14 k"j{k|fylds ljBfno vf]Ng l;kmfl/; 10000.00 

15 hUuflwtf] d'Nofs+g d'Nofs+gsf] ).!) k|ltzt 

16 ljBfno sIffyKg] 5000.00 

17 ljBfno 7fpF;f/L 5000.00 

18 wf/f, ljB't, 9n,h8fg 350.00 

19 gful/stf k|ltlnkL l;kmfl/; 200.00 

20 gofF gful/stf l;kmfl/; 100.00 

21 lgj]bg b:t'/  10.00 

22 lj6f}/L O{hfht b":t'/ 50.00 

23 gS;fkf; gfd;f/L cf/=l;=l;= 500.00 

24 gS;fkf; gfd;f/L sRrL 3/ 200.00 



35 
 

25 gful/stf l;kmfl/; c+lus[t 500.00 

26 ljB't gfd;f/L 200.00 

27 

3/ af6f] k|dfl0ft k|ltlsQf -t/ # cfgf eGbf 

sd If]qdf x'g cfpg] hUufdf hlt lsQf eP 

klg ?= %)_ 50.00 

28 ;]|:tf sfod l;kmfl/; 30.00 

29 hUuf btf{ l;kmfl/; k|lt/f]kgL 50.00 

30 sRrL 3/ eTsfpg] O{hfht 50.00 

31 gftf k|dfl0ft g]kfnLdf 200.00 

32 hGd btf{ ;Rofpg] l;kmfl/; 200.00 

33 hghflt, blnt k|dfl0ft 100.00 

34 k|ljlws k|ltj]bg  200.00 

35 g]kfnL sfuhsf] kmf/fd k|ltuf]6  10.00 

36 ljz]if ;'ljwf k|fKt ug]{ cGo l;kmfl/; 200.00 

37 
sf]6]zg, 6]08/ kmf/fd cfly{s k|zf;g 

lgodfjnL adf]lhd x'g]5 .   

38 
pBf]u :yfkgf l;kmfl/; % nfv ;Dd sf] 

pBf]u nfO{ 200.00 

39 
pBf]u :yfkgf l;kmfl/; % nfv eGbf 

dflysf] pBf]u nfO{ 500.00 

40 ul/j tyf ljkGg l;kmfl/; 100.00 

41 s'g} klg ;+3 ;+:yf Snj vf]Ng] l;kmfl/; 200.00 

42 c+zj08f l;kmfl/; 200.00 

43 
rl/q ;DjGwl k|x/L nufot cGo ;+3 

;+:yfdf l;kmfl/; 200.00 

44 lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq 500.00 

45 5fqfj[lt l;kmfl/; 100.00 

46 ;jf/L nfO{;G; l;kmfl/; u}/ g]kfnL 500.00 

47 j}b]zLs sfd k|of]hgsf] l;kmfl/;  500.00 

 

पयदटन शलु्कः 
cg';"rL !# 

 

l;=g+= 
आम्दनीको शीर्यक  आम्दनी संकेत नं.  किका दि  कैफियत 

  पययटन सवेा शलू्क     
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3/ gS;fkf; शलु्कः 
cg';"rL !$ 

cf/=l;=l;= ePsf ejgsf nflu 

qm=;= ljj/0f b/ ?= w/f}6L 

! hldg tnf k|lt ju{ lkm6 % 

 
@ klxnf] tnf k|lt ju{ lkm6 ^ 

 
# bf]>f] tnf k|lt ju{ lkm6 & 

 
$ t]>f] tnf k|lt ju{ lkm6 * 

 
% rf}yf} tnf k|lt ju{ lkm6 ( 

 
 

cf/=l;=l;= afx]ssf ejgsf nflu 

! O{6f, 9'Ëf, Ans l;d]G6 ufx|f] l6g, 6fon 5fgf k|lt ju{ km'6 % 

 

@ O{6f, 9'Ëf, Ans df6f]sf] hf]8fO{] l6g, 6fon 5fgf k|lt ju{ km'6 # 

 
# 6«;df l6gsf 5fgf @ 

 
$ c:yfoL 3/ @ 

   

 

 

5. म्यागङ गााँउपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को िािश्व तथा अनदुान 
प्रालप्त  (आयतफद ) को संक्षिप्त ववविण 

गाउाँपालिकािा प्राप्त हनु ेआय िकि 
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सिपिुक अनदुान प्रदेश १५,०००,०००।०० 

 िम्िा २९६,९२९,०००।०० 
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अनसुचुी 1 
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म्यगङ गाउाँपालिका 

गाउाँ  काययपालिकाको कायायिय, नुवाकोट 

  

  

फक्रयाकिाप गत व्यय अनमुान 

  

आ.व. : २०७६/७७  

रु. हजािमा 

लस.न.ं काययक्रम/आयोजना/फक्रयाकिापको नाम 
कायायछवयन 

हुन ेस्थान 

खचय 

शीर्यक 
िक्ष इकाई 

लवलनयोजन 

रु. 

१ तिब भत्ता तथा मह  गी भत्ता   २११११ २ जना १६,२५० 

२ पारिश्रलमक पदालधकािी   २१११२ २,००० जना ३,७३२ 

३ पोशाक पधाल दकािी   २११२१ ३४ N/A ३४० 

४ अछय भत्ता   २११३९ १,००० जना १,००० 

५ पानी तथा लबजुिी   २२१११ ५,००० युलनट ५० 

६ संचाि महसुि   २२११२ १० पटक २०० 

७ पिामयश सेवा   २२११३ २०० जना ५०० 

८ इछधन (कायायिय प्रयोजन)   २२२१२ १२५ लिटि ७०० 

९ 
मेलशनिी तथा औजाि ममयत सम्भाि तथा 

सञ्चािन खचय 
  २२२२१ २५० संख्या ५०० 

१० मसिछद तथा कायायिय सामाग्री   २२३११ २५ N/A १,५०० 

११ इछधन - अछय प्रयोजन   २२३१४ ४,००० लिटि २४० 

१२ छपाइ   २२३१५ १०,००० N/A ८०० 

१३ पत्रपलत्रका   २२३१५ १०,००० गोटा १०० 

१४ 
पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन 

खचय 
  २२३१५ ४ पटक ४०० 

१५ 
सीप लवकास तथा जनचेतना तालिम 

तथा गोष्ठी सम्बछधी खचय 
  २२५१२ ५ संख्या ५०० 

१६ गाउाँपालिका फदवस   २२५२२ १ संख्या ५०० 

१७ अछति गाउाँपालिका लसकाइ   २२५२९ १० जना ५०० 

१८ लवलवध फदबसीय काययक्रम   २२५२९ १० N/A २५० 

१९ शुसासन प्रबर्द्यन   २२५२९ १ N/A ३४ 

२० 
काययक्रम, भ्रमण खचय तथा अनगुमन 

मुल्याङ्कन खचय 
  २२६१२ १०० जना २,५०० 

२१ अछय भ्रमण खचय   २२६१९ १० जना २५० 

२२ लवलवध काययक्रम खचय १ २२७११ १ संख्या ६०० 

२३ लवलवध काययक्रम खचय २ २२७११ १ संख्या ६०० 

२४ लवलवध काययक्रम खचय ३ २२७११ १ संख्या ६०० 

२५ लवलवध काययक्रम खचय ४ २२७११ १ संख्या ६०० 
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२६ लवलवध काययक्रम खचय ५ २२७११ १ संख्या ६०० 

२७ लवलवध काययक्रम खचय ६ २२७११ १ संख्या ६०० 

२८ लवलवध खचय   २२७११ २० संख्या ८०० 

२९ लवपद ्व्यवस्थापन कोर्   २७२१२ १ N/A ८०० 

३० लवपन्न नागरिक आर्थथक सहायता   २७२१९ ३ N/A १,४९९ 

३१ घि भाडा   २८१४२ १० मलहना ५०० 

३२ गालडभाडा   २८१४९ ५ N/A २,५०० 

३३ अछय फिताय   २८२१९ १ N/A ४,०६४ 

३४ भैपिी आउने चाि ुखचय   २८९११ १० संख्या ५०० 

३५ स्वास््य क्षेत्र लवकास काययक्रम   २८९११ १ N/A २,५०० 

३६ अथोडक्स कृर्क सहकािी भन 2 ३१११२ १ संख्या २४० 

३७ कल्िाबािी छ्योतेन लनमायण 5 ३१११२ १ संख्या १,३०० 

३८ गाउाँपालिका भवन 3 ३१११२ १ संख्या २०,००० 

३९ छेगतेम्बा मिण घाट लनमायण   ३१११२ १ संख्या ८० 

४० टासी देछेलिङ गुम्बा सामिी 5 ३१११२ १ संख्या ७०० 

४१ लसिानटोि मिणपाटी 2 ३१११२ १ संख्या १६० 

४२ अिैची समूह अिैची भट्टी लनमायण 4 ३१११३ १ संख्या ८० 

४३ चछरादेवी आलव पखायि लनमायण   ३१११३ १ संख्या ८८० 

४४ 
ज्याङ्छयुप छोतेन ड्युङने शौचािय 

लनमायण 
2 ३१११३ १ संख्या २०० 

४५ सिस्वती मालव अनुदान 2 ३१११३ १ संख्या ४८० 

४६ स्वास््य चौकी कम्पाउण्ड वाि लनमायण   ३१११३ १ संख्या १०० 

४७ साङ्गे द्योछ्योलिङ बौर्द् गुम्बा 4 ३१११३ १ संख्या ४०० 

४८ चेछगङ सेिुयङ्मा सुछतिा समुह बेनाय खरिद 2 ३११३१ १ संख्या २४० 

४९ 
प्िालस्टक टनेि खरिद तथा लवतिण 

काययक्रम 
  ३११३१ १ संख्या २,३०० 

५० DPR लनमायण   ३११३५ १ N/A २,५०० 

५१ िोिुङ्गेपिु लनमायण पिामशय सेवा   ३११३५ ३ संख्या ६०० 

५२ अछति कामीवती सडक 2 ३११५१ १ संख्या ३२० 

५३ 
कोलसङगङ दसुयहोक्तम देलख लसम्मिथङ 

सडक 
2 ३११५१ १ संख्या ४५० 

५४ गुगाङ हाँदै सानो खोिा मोटि बाटो 5 ३११५१ १ संख्या ८०० 

५५ ग्यादी नेत्रावती गा.पा. मोटि बाटो   ३११५१ २ संख्या १,००० 

५६ 
गोगन ेलचउिी भछज्याङ मानेभछज्याङ 

अ ोखे्रनी मछचेत सडक 
3 ३११५१ १ संख्या ६,३३५ 

५७ 
लचउिी भछज्याङ िामडााँडा हुाँदै पङ्चु 

सामिी सडक 
3, देउिािी ३११५१ १ संख्या १,०४० 

५८ 
लचउिीभछज्याङ बुङताङ बेशी मोटिबाटो 

ममयत 
2 ३११५१ १ संख्या ४०० 

५९ 
टेकेमोड हुाँदै भछज्याङ िेदी जान ेमोटि 

बाटो 
6 ३११५१ १ संख्या ३२० 
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६० टाविडााँडाँ भुजेि टोि भर्रङयभुरुङ सडक 5 ३११५१ १ संख्या ५६० 

६१ टाविडााँडा बुङ्ताङ सडक 2 ३११५१ १ संख्या ३,००० 

६२ तम्दागङ खोिगङ तप्कागङ सडक 4 ३११५१ १ संख्या ८०० 

६३ 
थुम्काडााँडा डााँडााँ गाउाँ  हुाँदै पलबत्र धार्थमक 

स्थि मोटि बाटो 
5 ३११५१ १ संख्या १०० 

६४ थोयिडााँडा सडक , 3 ३११५१ १ N/A ३०० 

६५ पुिनपानी लवनपा 13 ग्रालमण मोटि बाटो 6 ३११५१ १ संख्या ८०० 

६६ 
पेिमपेन भोग्रेिुङ अरुबाचेत पािाकुना 

ग्रालमण सडक 
3 ३११५१ १ संख्या २८० 

६७ पोखिी डााँडााँ मध्य पहाडी मोटि बाटो   ३११५१ १ संख्या ४०० 

६८ बुङ्ताङ बचेत सडक आयोजना   ३११५१ २ N/A ९,००० 

६९ बचेत सडक ममयत 2 ३११५१ १ संख्या १२० 

७० बसुयछचेत कोलसङ्चेत सडक   ३११५१ १ N/A ७०० 

७१ बल्जुङ मोटिबाटो लनमायण 4 ३११५१ १ संख्या ५६० 

७२ 
भयायङभुरुङ लवछदकेुशि हुाँद ै5,6 सीमाना 

मोटि बाटो 
5 ३११५१ १ संख्या १५० 

७३ म्यागङ फकम्ताङ थम्बुखोिा सडक 4 ३११५१ १ संख्या ५,३२५ 

७४ ममयत संभाि कोर्   ३११५१ १ N/A २,००० 

७५ 
मैवि च्यानडााँडााँ मािुवा पनिेा लवनपा 

13 सडक 
  ३११५१ १ संख्या ३०० 

७६ मािुवा थिागङ जेनदेनबास मोटि बाटो 6 ३११५१ १ संख्या २०० 

७७ 
लमलन खोिा लविमानटाि लवनपा 13 

मोटि बाटो 
6 ३११५१ १ संख्या ३०० 

७८ िातो डााँडा हुाँदै चेत जान ेबाटो 3 ३११५१ १ संख्या १६० 

७९ 
िप्सी कुनाबाट पोखिी सौिा जाने 

ग्रालमण मोटि बाटो 
5 ३११५१ १ संख्या ६५० 

८० 
िाकुिीडााँडााँ गुम्बाडााँडााँ छाप हुाँदै जोि 

चौतािा मोटि बाटो 
6 ३११५१ १ संख्या ५५० 

८१ 
िामा माने छोगङस्योङ लतप्िीचेत बाटो 

ममयत 
4 ३११५१ १ संख्या ३२० 

८२ 
वडा कायायियबाट छ्युतेन जान ेसडक 

सोलिङ लनमायण 
2, बुङताङ ३११५१ १ संख्या २०० 

८३ सवयचेत बुनाङ मोटिसाइकि बाटो   ३११५१ १ संख्या २०० 

८४ 
सामिी कल्िाबािी पिमचेत धवुाकोट 

सडक 
5 ३११५१ १ संख्या ३,३०८ 

८५ 
सामिी गुम्बाडााँडा पोखिी सछचिी खोिा 

म्यागङ गापा सडक 
6 ३११५१ १ संख्या ६,३३४ 

८६ सामिी दाङलसङ मोटि बाटो 5 ३११५१ १ संख्या ५०० 

८७ 
सामिी बैकुछठे लवदिु न.पा. जोड्ने मोटि 

बाटो 
  ३११५१ १ संख्या ८०० 

८८ 
सामिी हले्थपोि पिुानपानी पनेिा 

म्यागङ गापा सडक 
6 ३११५१ १ संख्या ३,०९७ 
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८९ हििमछाप कमेिेखोिा सडक 6 ३११५१ १ N/A २४० 

९० अम्बासौिा पलहिो लनयछत्रण 2 ३११५४ १ संख्या १२० 

९१ कुमाि ओढाि मुहान ससचाइ 
, बुङ्ताङ, 

बचेत 
३११५५ १ संख्या ७५ 

९२ चेछगङ लसम्पिथाङ सुछतिा ससचाइ 2 ३११५५ १ संख्या ४८० 

९३ 
िप्सीखोिा मुहान पिमचेत कापेडााँडा 

ससचाइ 
5 ३११५५ १ संख्या १८० 

९४ स्यािम्माङ ससचाइ 2 ३११५५ १ संख्या ६० 

९५ ससचाइय काययक्रम   ३११५५ १ N/A ५०० 

९६ खानेपानी व्यवस्थापन काययक्रम   ३११५६ १ N/A ३,३०० 

९७ डुइस्योङ ससचाइ कुिो लनमायण 3 ३११५६ १ संख्या १३६ 

९८ 
तेलिचेत दोऽधोऽ ्सा थाङ्रा छोगङ 

खानेपानी 
4 ३११५६ १ संख्या ३२० 

९९ दधुखोिीया काप्रेबासा खानेपानी   ३११५६ १ संख्या १२० 

१०० दसुायहोक्तङ खानेपानी 2 ३११५६ १ संख्या १०० 

१०१ दोिेप  ेिमैदान 3 ३११५६ १ संख्या २४० 

१०२ पाल्चेत खोमेसो खापानी लनमायण 2 ३११५६ १ संख्या १६० 

१०३ भछज्याङ खानेपानी लनमायण 6 ३११५६ १ संख्या ४०० 

१०४ म्यागङ खानेपानी धािा लनमायण 4, मेघाङ ३११५६ १ संख्या २०० 

१०५ महादेबस्थान खानेपानी 2 ३११५६ १ संख्या २०० 

१०६ मालथल्िो सौिा खानेपानी 3 ३११५६ १ संख्या ६४० 

१०७ लवछदावालसनी खानेपानी 5 ३११५६ १ संख्या ५० 

१०८ सावनी खानेपानी ट्याङ्की लनमायण 1 ३११५६ १ संख्या १५० 

१०९ 
बाघभैरुम आधािभूत लवद्यािय शौचािय 

लनमायण 
3, ओखे्रनी ३११५८ १ संख्या ४०० 

११० अल्जङ चौतािा पौवा लनमायण 1 ३११५९ १ संख्या २०० 

१११ असहसाबादी रिक्चालिङ गुम्बा 6 ३११५९ १ संख्या ७०० 

११२ ओखे्रनी खेिमैदान सडक   ३११५९ ३ संख्या ६,००० 

११३ किी सहकािी पलहिो लनछत्रयण 2 ३११५९ १ संख्या १६० 

११४ किल्िाबािी आिन लनमायण 5 ३११५९ १ संख्या ५० 

११५ फकम्ताङ पैदाि मागय लनमायण   ३११५९ १ गोटा १०,८०५ 

११६ लचउिीभछज्याङ हुाँदै बुङ्ताङ गोिेटो बाटो   ३११५९ १ संख्या ५०० 

११७ 
जोलसङ्गङ िोपु सीडी लनमायण तथा 

ममयत 
1 ३११५९ १ संख्या ५० 

११८ टुडी  ऐलतहालसक पाकय  लनमायण   ३११५९ २ N/A १०,१२८ 

११९ लत्रपुिासुछदिी मलछदि 6 ३११५९ १ संख्या ३५० 

१२० तल्िो टोि गोिेटो बाटो 2 ३११५९ १ संख्या ४० 

१२१ दोिेप छ्योतेन वाि लनमायण 3 ३११५९ १ संख्या १३६ 

१२२ धनेश्विी आलव कम्पाउण्ड वाि लनमाण 6 ३११५९ १ संख्या ३०० 

१२३ नागीथान खेिमैदान 5 ३११५९ १ संख्या २०० 
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१२४ प्रदेश समपुिक अनुदान काययक्रम   ३११५९ १ N/A १५,००० 

१२५ प्िेनप्िने खेि मैदान दलित बस्ती सडक 3, ओखे्रनी ३११५९ १ संख्या २०४ 

१२६ प्िेनप्िने तािजािी लनमायण 3, ओखे्रनी ३११५९ १ संख्या ४०० 

१२७ पाल्चेत गफदया सेिुयङुमा ििाम ेपुि 2 ३११५९ १ संख्या ५६० 

१२८ ििेप डााँडा सुछतिा प्याकेज 2 ३११५९ १ संख्या २४० 

१२९ ििाटे बौर्द् गुम्बा 6 ३११५९ १ संख्या २०० 

१३० बुङताङ स्थानीय मछडिी 2 ३११५९ १ संख्या ३२० 

१३१ बैजयलछत आलव 6 ३११५९ १ संख्या ७०० 

१३२ 
बिङुगङ देलख सानो फकम्ताङ मालव 

लसडी लनमायण 
  ३११५९ १ संख्या २०० 

१३३ 
ब्िेछदने टोि हुाँद ैतप्का बाका गोिेटो 

बाटो 
6 ३११५९ १ संख्या ५०० 

१३४ भााँगेडाडा चौतािा लनमायण 5 ३११५९ १ संख्या ७५ 

१३५ मङघुङ गोिेटो बाटो तथा मोटि बाटो 3 ३११५९ १ संख्या ६८० 

१३६ मनेचेत छेौ ेलिङ बौर्द् गुम्बा 6 ३११५९ १ संख्या ३०० 

१३७ म्यागङ 3 लसिाइकटाइ तालिम 3 ३११५९ १ संख्या ८० 

१३८ म्यागङ गापा क्िब भवन   ३११५९ १ संख्या १,००० 

१३९ मानेटोि ढि लनमायण 2, बुङताङ ३११५९ १ संख्या २८८ 

१४० लमछटु ठुिो गाउाँ  ढि लनकास 4 ३११५९ १ संख्या १६० 

१४१ िालिय प्रालव 6 ३११५९ १ संख्या ४८० 

१४२ िािीगुाँिास खेिमैदान लनमायण 4, फकम्ताङ ३११५९ १ संख्या ६४० 

१४३ वडा कायायिय गुम्बा डााँडा सडक 2, बुङताङ ३११५९ १ संख्या १६० 

१४४ 
वडा नं. 7,8 हुाँदै लचउीभछज्याङ जोड्ने 

गोिेटो बाटो 
3 ३११५९ १ संख्या ८८० 

१४५ लवद्योपाजयन मेशीनिी वाि लनमायण 3 ३११५९ १ संख्या ४०० 

१४६ लवलवध सावयजलनक लनमायण   ३११५९ ३ N/A ८०० 

१४७ सेििुङ ब्िेम्राङ तल्िोटोि गोिेटो बाटो 2 ३११५९ १ संख्या २४० 

१४८ सामिी जािपादेबी मलछदि लनमायण 5 ३११५९ १ संख्या ८० 

१४९ सामिी बौर्द् लवहाि 5 ३११५९ १ संख्या २०० 

१५० सावनधािा गोिेटो बाटो 4 ३११५९ १ संख्या २०० 

१५१ दलित बस्ती गोिेटो बाटो   ३११६१ १ संख्या २४० 

१५२ खल्चेत ढि लनकास 3 ३११७१ १ संख्या १२० 

१५३ मानेडााँडा शौचािय लनमायण   ३११७१ १ संख्या ३०० 

१५४ अन्नपणुय प्िेनप्िेन मलहिा समुह 3 ३१५११ १ संख्या ८० 

१५५ कृलर् तथा पशु लवकास काययक्रम   ३१५११ १ N/A १,८०० 

१५६ खेिकुद लवकास काययक्रम   ३१५११ १ N/A ५०० 

१५७ ग्रालमण लवदु्यतीकिण काययक्रम   ३१५११ १ N/A १,००० 

१५८ तािजािी खरिद   ३१५११ २ संख्या १,००० 

१५९ धार्थमक क्षेत्र लवकास काययक्रम   ३१५११ १ N/A १,००० 
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१६० बुङ्ताङ लसिाइ कटाइ तालिम   ३१५११ १ संख्या २७३ 

१६१ 
भुकम्प फदवस भलिबि काययक्रम 2076 

बैशाख 
5 ३१५११ १ संख्या ७०० 

१६२ भैपिी आउने पुाँजीगत खचय   ३१५११ २ N/A १,२१० 

१६३ म्यागङ 6 लसिाइ तालिम 6 ३१५११ १ संख्या ८० 

१६४ िलक्षत बगय काययक्रम   ३१५११ १ N/A १,५०० 

१६५ ल्होसाि काययक्रम 2075 माघ   ३१५११ १ संख्या ८८० 

१६६ लशक्षा क्षेत्र लवकास काययक्रम   ३१५११ १ N/A ५,००० 

१६७ सिाखु आलव शैलक्षक सुधाि 2 ३१५११ १ संख्या १०० 

१६८ गाउाँ  लवकास काययक्रम 2,3 ३२१४३ १ संख्या ५०० 

कुि जम्मा २,०८,५१३ 

 

 

ववलभन्न कोिका िालग छुट्याइएको बिेट 

लस.नं. आयोिना/कायदक्रि ववविण बिेट खचदको स्रोत 

1 ववपद व्यवस्थापन कोि 

                    

८००,०००।०० आन्तरिक  

2 ििदत सम्भाि कोि 

                 

२,०००,०००।०० आन्तरिक  

3 स्थानीय ववकास कोि 

                    

५००,०००।०० आन्तरिक 

 िम्िा ३,३००,०००।००  

 

 

 

म्यगङ गाउाँपालिका आ .व.  : २०७६/   बिेट उपशीिदक  :संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित 
कायदक्रि 

लस.नं. कायदक्रि/आयोिना/वक्रयाकिापको नाि खचद िि ववलनयोिन स्रोत 
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शीिदक रु. हिाििा आन्तरिक 

श्रोत 

नपेाि सिकाि 

अन्ति सिकािी 

ववत्तीय 

हस्तान्तिण 

१ तिव २११११ १० ४१७  ४१७ 

२ िात ृतथा नवक्षशश ुकायदक्रिका िालग व्यक्षक्त 

किाि 

२११११ १ ५३२  ५३२ 

३ ववलभन्न खोपहरु िगाए वापत 

भ्याक्षक्सनेटििाई पारिश्रलिक 

२११११ १ १२५  १२५ 

४ स्थानीय तहका स्वास्थय चौकी,प्रा स्वा के ि 

अस्पतािहरुिा कायदित किदचािीहरुको 

तिव िहगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोिाक 

िगायत अन्य प्रशासनीक खचद सिेत 

२११११ १,००० २१,६७४  २१,६७४ 

५ अस्थायी तथा किाि किदचािीका िालग 

पोशाक 

२११२१ १ १०  १० 

६ कायादिय संचािन तथा िसिन्द खचद २२३११ १ ५०  ५० 

७ औिलध िगायतका सािाग्रीको ढुवानी तथा 

रि्यावकङ ि ववतिण सिेत 

२२५२२ २ २००  २०० 

८ िाष्ट्रपलत िलनङ्ग लसल्ि प्रलतयोलगता (स्थानीय 

तहस्तिीय) 

२२५२२ १ १००  १०० 

९ ववश्व कुष्ठिोग ददवस तथा अपांगता ददवसको 

उपिक्ष्यिा कायदक्रि 

२२५२२ १ १५  १५ 

१० आाँखा नाक कान घााँटी तथा िखु स्वास्थय 

सम्वक्षन्ध ि. स्वा. स्वयंसेववकाहरु तथा 

स्वास्थय क्षशिकहरुको िागी अलभिकु्षखकिण 

२२५२९ १ ८०  ८० 
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११ आधािभतू तथा आकक्षस्िक सेवा स्वास्थय 

चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथलिक अस्पतािको 

न्यूनति सेवा िापदण्ि अनगुिन सम्वक्षन्ध 

अलभिकु्षखकिण कायदक्रि 

२२५२९ १ १००  १०० 

१२ उपचाि केन्रहरुिा आकक्षस्िक अवस्थािा 

औसलध एवं ल्याब सािाग्री ढुवानी, 

कायदक्रिका िालग आवश्यक स्टेशनिी तथा 

फिद फििेट फोटोकपी, लबिािीको व्यक्षक्तगत 

ववविण ई-वट.लब िक्षिस्टििा अध्यावलधक, 

सिदुाय परिचािन गरि ियिोग वविािी 

लनदानका िालग प्रिेण तथा उपचाि, ववश्व ि 

२२५२९ १ ४५  ४५ 

१३ औिलधको सिकु्षचत प्रयोग प्रवधदनको िालग 

साथी सिहु क्षशिा कायदकि ( peer group 

discussion) तथा आधािभतू स्वास्थय सेवा 

सम्वक्षन्ध स्तिीय उपचाि पवद्धलत 

अलभिकु्षखकिण तथा सलििा कायदक्रि 

२२५२९ १ १२५  १२५ 

१४ कायदक्रिको लनयलित अनगुिन तथा 

िलु्यांकन गरि कायदक्रिको गणुस्तिीयता 

सलुनक्षस्चत गने, स्थिगत अनकु्षशिण गरि 

स्वास्थयकलिदहरूको ििता अलभवकृ्षध्द, 

ियिोगका लबिािीको उपचािको नलतिको 

कोहटद ववश्लिेण तथा कायदक्रिको चौिालसक 

सलििा 

२२५२९ १ ८५  ८५ 

१५ दश प्रकािको अपांगताको बलगदकिणको 

आधाििा अपांगता भएका ब्यक्षक्त तथा 

२२५२९ १ १००  १०० 
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िनसंख्याको अलभिेखीकिण 

१६ दानिुा रुवेिा खोप अलभयान २२५२९ १ ७९  ७९ 

१७ नसने िोग सम्बक्षन्ध कायदक्रि 

(अलभिकु्षखकिण, नसने िोग तथा िानलसक 

स्वास्थयसम्बक्षन्ध सचेतना 

कायदक्रि(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer days ) ) 

२२५२९ १ ७०  ७० 

१८ लनयलित तथा पणुद खोप ददगोपना ि खोप 

ढुवानी 

२२५२९ १ २८६  २८६ 

१९ प्रलत ववद्याथी िागतका आधाििा क्षशिण 

लसकाइ सािग्री एवि ् किा ८ को पिीिा 

व्यवस्थापन अनदुान 

२२५२९ १ ७०४  ७०४ 

२० परिवाि योिन तथा प्रिनन स्वास्थय 

कायदक्रि 

२२५२९ १ ४८३  ४८३ 

२१ पशपुन्छी तथा ित्स्य उपचाि सेवा २२५२९ १ ६०  ६० 

२२ वप.लब.सी. तथा ियिोगका वविािी तथा 

ियिोग भएका सबै बािबालिकािा 

सम्पकद का सबै घिपरिवािका सदस्यहरूिा 

सम्पकद  परििण, एवं jवविािीका घिपरिवाििा 

पााँच विद िलुनका ियिोगको कुनै क्षचन्ह 

ििणा नभएका बािबालिकािाइ वट.लब. 

वप.टी कायदक्रि 

२२५२९ १ ६  ६ 

२३ पोिण कायदक्रि (नेपाि सिकाि) २२५२९ १ ३६९  ३६९ 

२४ लबद्यािय स्वास्थय क्षशिा, आिा सिूह तथा 

स्थानीय तहिा स्वास्थयका िालग सािाक्षिक 

२२५२९ १ १२५  १२५ 



49 
 

व्यवहाि परिवतदन प्रवध्ददन अलभयान 

२५ भकािो सधुाि कायदक्रि २२५२९ १ ३००  ३०० 

२६ िहािािी तथा प्रकोपिन्य िोगहरुको 

अबस्थािा RRT/ CRRT परिचािन गने, 

चौिाक्षशक रिभ्य ुतथा अलभिखुीकिण गने 

२२५२९ १ ६०  ६० 

२७ िहीिा स्वास्थय स्वयं सेववका कायदक्रि (अधद 

वाविदक सलििा ि ददवस िनाउने) 

२२५२९ १ १२  १२ 

२८ िात ृतथा नवक्षशश ुकायदक्रि २२५२९ १ २९०  २९० 

२९ िात ृतथा नवक्षशश ुकायदक्रि अन्तगदत आिा 

सिुिा, ANC, न्यानो झोिा, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, Calcium 

Gluconate ि लनशलु्क गभदपतन कायदक्रि 

२२५२९ १ ७९५  ७९५ 

३० िानलसक स्वास्थय सम्बन्धी िहत्वपूणद ददवस 

िनाउने (आत्िहत्या िोकथाि ददवस, 

िानलसक स्वास्थय ददवस, अल्िाईिि 

ददवस)िानलसक स्वास्थय सिस्याबाट 

प्रभाववत ब्यक्षक्तका परिवािका सदस्यहरु 

(स्याहािकतादहरु ) का िागी ििता 

अलभलब्रधी कायदक्रि 

२२५२९ १ १९  १९ 

३१ िेलबि, सपददंश आददको िनचेतनासम्बक्षन्ध 

प्रचाि प्रसाि तथा ददवस िनाउने पश ु पंिी 

आदीबाट हनुे ईन्फुएन्िा, बिद टि,ु ए यि 

आि लसविसकोलसस, टक्सो्िाज्िोलसस आदी 

ववलभन्न सरुवािोग सम्बक्षन्ध िोकथाि ि 

२२५२९ १ २०  २० 
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सचेतना कायदक्रि 

३२ िोटा खोप सरुुवात २२५२९ १ २५  २५ 

३३ विद टि ु िोग िगायत अन्यिोगहरुको 

लनयन्त्रणको िालग वैठक तथा निनुा 

संकिन गिी पठाउने तथा प्रदेश तथा 

संघिा रिपोवटदङ्ग गने 

२२५२९ १ ७५  ७५ 

३४ शैक्षिक पहुाँच सलुनक्षितता, अनौपचारिक तथा 

वैकक्षल्पक क्षशिा कायदक्रि (पिंपिागत 

ववद्यािय, वैकक्षल्पक ववद्यािय, साििता ि 

लनिन्ति क्षशिाका कायदक्रि सिेत) 

२२५२९ ३ १,०००  १,००० 

३५ स्थानीय तहका स्वास्थय संस्थाहरुको 

िालसक, चौिालसक सलििा, सूचना संकिन, 

गणुस्ति सधुाि साथै ववधलुतय प्रलतवेदनका 

िालग इन्टिनेट सेवा सिशिु भकु्तानी सिेत 

२२५२९ १ १६९  १६९ 

३६ स्वास्थय संस्थाबाट टाढा िहेका बस्ती तथा 

स्वास्थय सेवािा पहूच कि भएका, कािागाि, 

गमु्बा, स्कुि, बधृाश्रि,उद्योग भएको िेत्र, 

शहिी घनाबस्ती, िगायत अन्य ियिोगका 

िोक्षखियकु्त िनसंख्यािा िाइक्रोस्कोवपक 

क्याम्प िगायतका अन्य सकृय ियिोग 

खोिपिताि कायदक्रि 

२२५२९ १ ५०  ५० 

३७ आधािभतू तथा आकक्षस्िक सेवाको 

सलुनिततका िालग औिधीको आपूलतद ि 

उपयोग, सम्वक्षन्ध कायदक्रिहरुको अनगुिन 

२२६११ १ १००  १०० 
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तथा िूल्याङकन (अनगुिन िलु्याङ्कन तथा 

कायदक्रि कायादन्वयन भ्रिण खचद) 

३८ िात ृ तथा नवक्षशश ुकायदक्रि अनगुिन तथा 

सपुरिवेिण 

२२६११ १ १०  १० 

३९ आधािभतू तहका स्वीकृत दिवन्दीका 

क्षशिक, िाहत अनदुान क्षशिकका िालग 

तिब भत्ता अनदुान (ववशेि क्षशिा परििद 

अन्तिगतका क्षशिक/किदचािीहरु सिेत) 

२५३११ १,००० ३५,५५४  ३५,५५४ 

४० तोवकएका ववद्याथीको ददवा खािाका िालग 

ववद्याियिाई अनदुान 

२५३११ ३ ५,९९४  ५,९९४ 

४१ प्रलत ववद्याथी िागतका आधाििा क्षशिण 

लसकाइ सािग्री एवि ् किा ८ को पिीिा 

व्यवस्थापन अनदुान 

२५३११ २ ३१२  ३१२ 

४२ प्रािक्षम्भक बाि ववकास सहिकतादहरुको 

पारिश्रलिक तथा ववद्यािय किदचािी 

व्यबस्थापन अनदुान 

२५३११ ३ ५,२२८  ५,२२८ 

४३ िाध्यलिक तहका स्वीकृत दिवन्दीका 

क्षशिक, िाहत अनदुान क्षशिक िालग तिब 

भत्ता अनदुान (ववशेि क्षशिा परििद 

अन्तिगतका क्षशिक/किदचािी,प्राववलधक 

धािका प्रक्षशिक सिेत) 

२५३११ १०० ११,६१८  ११,६१८ 

४४ ववद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अनदुान २५३११ ३ १,२४९  १,२४९ 

४५ ववद्याियिा शैक्षिक गणुस्ति सदुृढीकिण 

एवि ् कायदसम्पादनिा आधारित प्रोत्साहन 

अनदुान 

२५३११ ३ २,४५०  २,४५० 
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४६ सावदिलनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िालग 

लनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 

२५३११ ३ १,४५७  १,४५७ 

४७ सावदिलनक ववद्याियिा अध्ययनित 

ववद्याथीहरुका िालग छात्रबकृ्षत्त (आवासीय 

तथा गैिआवासीय) 

२५३११ ३ ७६३  ७६३ 

४८ आधािभतू तथा आकक्षस्िक सेवाको िालग 

औिलध खरिद ( पूवादनिुान, परििाण लनधादिण 

तथा स्पेक्षशवफकेसन तयाि गने कायदको सिेत 

खचद ) 

२७२१३ ४ ३,५००  ३,५०० 

४९ तिि नाईट्रोिन ढुवानी भण्िािण तथा 

ववतिण तथा व्यवस्थापन 

२७२१३ १ २४०  २४० 

५० परिवाि योिन तथा प्रिनन स्वास्थय 

कायदक्रिका िालग औिाि/उपकिण खरिद 

२७२१३ १ २७  २७ 

५१ पश ु स्वास्थ व्यवस्थापनको िालग ओिलध 

ववतिण 

२७२१३ १ १४५  १४५ 

५२ न्यूनति सेवा िापदण्ि कायादन्वयनका िालग 

आवश्यक औिाि उपकिण तथा स्वास्थय 

सिाग्री खरिद, ििदत तथा व्यवस्थापन 

३११२२ १ १५०  १५० 

५३ िाटो परििण गिी िाटो सधुािको िालग 

सािग्री/ प्रववलध ववतिण/ हस्तान्तिण 

३११३१ १ २००  २०० 

५४ नवीकिणीय ऊिाद प्रलबलधहरु ( िघ ु तथा 

साना ििलबधतु, सौयद ऊिाद, वायोग्यास, 

वायोिास, ऊिादको उत्पादनििुक परिप्रयोग) 

िाफद त ऊिाद उत्पादन ि परिप्रयोग 

३११५३ १ ९५०  ९५० 

५५ सहकािी लसचाई, साना लसचाई ििदत सम्भाि ३११५५ १ ५००  ५०० 
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तथा लनिादण 

५६ खोप केन्र लनिाणद ३११५९ १ ३९८  ३९८ 

५७ भन्ज्याङ फेदी, ढुङ्गेसांग,ु िोिचौतािा झो.प,ु 

म्यागङ गाउाँपालिका, नवुाकोट 

३११५९ १ ५,०००  ५,००० 

५८ ववद्यािय भौलतक पवुादधाि लनिादण अनदुान ३११५९ ३ १,४००  १,४०० 

                        १,०५,९००  १,०५,९०० 

 

म्यगङ गाउाँपालिका 

गाउाँ  काययपालिकाको कायायिय, नुवाकोट 

 

 
फक्रयाकिाप गत व्यय अनमुान 

 
आ.व. : २०७६/७७     बजेट उपशीर्यक : प्रदशे सिकािबाट हस्ताछतरित काययक्रम ( ८०३२९५०७५०२)        क्षेत्र : सामालजक 

लवकास     

रु. हजािमा 

लस.न.ं काययक्रम/आयोजना/फक्रयाकिापको नाम 
कायायछवयन हुन े

स्थान 

खचय 

शीर्यक 
िक्ष इकाई 

लवलनयोजन 

रु. 

१ मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका संचाि खचय 
 

२११३५ १ N/A १६५ 

२ 
सामुदालयक लवद्याियका बाि 

लशक्षकहश्रका िालग प्रोत्साहन  
२११३५ १ N/A ३९० 

३ 
अपाङ्गता भएका व्यलक्तको िालग 

समुदायमा आधारित पुनस्थापना काययक्रम  
२२५२९ १ N/A ३०० 

४ 
एक लवद्यािय एक नसय काययक्र संचािन ि 

लवस्ताि  
२२५२९ १ N/A ४२५ 

५ बाि लवबाह लवरुर्द् अलभयान काययक्रम 
 

२२५२९ १ N/A ३०० 

कुि जम्मा १,५८० 
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7. म्यागङ गााँउपालिकाको गााँउसभा बाट हाि सम्ि स्वीकृत ऐन, 

लनयिाविी, लनदेक्षशका तथा कायदववलध 

क्र.

सं 
ववविण स्वीकृत लिलत 

क) कायदववलधहरु  

1 स्थानीय ववकास कोि संचािन कायदववलध २०७६ िंलसि १७,२०७६ 

2 उपभोक्ता सलिलत गठन, परिचािन तथा व्यवस्थापन सम्बक्षन्ध कायदववलध भार १६,२०७५ 

3 एकीकृत सम्पक्षत्त कि व्यवस्थापन निनुा कायदववलध, २०७४ भार १६,२०७५ 

4 घ वगदको लनिादण व्यवसायी इिाितपत्र सम्बन्धी कायदववलध (निनुा) भार १६,२०७५ 

5 िाि पत्र भार १६,२०७५ 

6 
स्थानीय तहिा किाििा िनशक्षक्त व्यवस्थापन गने सम्बन्धी निूना 

कायदववलध, २०७४  
भार १६,२०७५ 

ख) ऐनहरु  

१ कृवि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन  भार १६,२०७५ 

२ ििस्रोत ऐन बैशाख १७, २९७६ 

३ 

न्यावयक सलिलतिे उििुीको कािवाही वकनािा गदाद अपनाउनपुने 

कायदववलधका सम्बन्धिा व्यवस्था गनद बनेको  ऐन 

 

भार १६,२०७५ 

४ सहकािी ऐन २०७४ भार १६,२०७५ 
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५ स्थानीय तहको प्रशासकीय कायदववलध लनयलित गने ऐन  भार १६,२०७५ 

ग) लनयिाविी  

१ गाउाँ कायदपालिका कायद ववभािन लनयिाविी २०७४   

२ गाउाँ कायदपालिका कायदसम्पादन लनयिाविी २०७४   

घ) लनदेक्षशका  

१ व्यवसाय कि लनदेक्षशका, २०७४  
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8. म्यागङ गााँउपालिकाको आ.व २०७५/७६ को न्यावयक सलिलतको 
प्रलतवेदन 

 

qm=;

= d'2fsf] ljj/0f jfbL k|ltjfbL btf{ ldlt km};nf ljj/0f  

km};nf 

ldlt 

! 

kflgsf]d'xfg ;DalGw 

ljjfb lj/ l;x tfdfª d]Gr'ª tfdfª )&%.)!.!! Goflos ;ldltdf 5nkmn )&%.)@.)( 

@ 

j8f l;dfgf ;DalGw 

ljjfb Dofuª $ Dofuª ! )&%.)@.)( 

;xldt ul/ k|b]zdf 

hfgsf/L  )&%.)@.)( 

# 3/fo;L ljjfb sfn]] tfdfª ofª/L tfdfª )&%.)@.)( Goflos ;ldltdf 5nkmn 

)&%.)$.)

% 

$ :jf:Yo rf}ls ljjfb dofuª  %  Dofuª ^  )&%.)@.@) 

;xldt ul/ k|b]zdf 

hfgsf/L    

% em}–emu8f ;DalGw ljjfb ;'lgtf tfdfª cfOl;ª tfdfª 

)&%.)$.)

% Goflos ;ldltdf d]nldnfk 

)&%.)$.)

% 

^ n]gb]g ;DalGw ljjfb x:t a= tfdfª 5]kf]g tfdfª )&%.)^.!& Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

& n]gb]g ;DalGw ljjfb ;'o{dfg u'?ª  

prf{ dfof 

tdfª  )&%.)^.)& Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

* 3/fo;L ljjfb :d[lt tfdfª s'df/ tfdfª )&%.)(.!# Goflos ;ldltdf d]nldnfk )&%.)(.!# 

( 3/fo;L ljjfb /fd a=tfdfª ;]n dfof tfdfª )&%.)%.)( Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

!) dgd'6fk ;DalGw x]dGt tfdfª Zofd tfdfª )&%.!).@* Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

!! 3/fo;L ljjfb d~h' tfdfª k|sfz tfdfª )&%.!!.)* Goflos ;ldltdf d]nldnfk )&%.!!.)* 

!@ em}–emu8f ;DalGw ljjfb ;]D;fª tfdfª xl/ dfof tfdfª )&%.!!.)% Goflos ;ldltdf d]nldnfk )&%.!!.!) 

!# 3/fo;L ljjfb Oi6dfg tfdfª /l;nf tfdfª )&%.!!.!$ Goflos ;ldltdf d]nldnfk )&%.!!.!$ 

!$ n]gb]g ;DalGw ljjfb 

kf;fª 8f]Ndf] 

tfdfª ldg a= u'?ª )&%.!!.!# df}lvs ;xdlt    

!% n]gb]g ;DalGw ljjfb lx/f nfn tfdfª s'n a= tfdfª )&%.!!.@) j8fdf ldnfO{Psf]   

!^ em}–emu8f ;DalGw ljjfb zfGt /fO{ tfdfª lj/ a= tfdfª )&%.!!.@# j8fdf ldnfO{Psf]   

!& s'6lk6 ;DalGw ;fljlq ;'gf/ dg a= ;'gf/ )&%.!@.@! 3/df g} ldn]sf   

!* hUuf l;dfgf ;DalGw ;'s'dfg ;'gf/ ;fls} ;'gf/ )&%.!@.@! Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

!( 3/fo;L ljjfb t]h/fh tfdfª l;tf tfdfª )&%.%.@( 3/df g} ldn]sf   

@) 3/fo;L ljjfb s'df/L tfdfª h+u a= tfdfª )&%.(.!* 3/df g} ldn]sf   
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 @! n]gb]g ;DalGw ljjfb /fh s'df/ blh{ a'l2dfg tfdfª )&%.!+).!! 3/df g} ldn]sf   

 @@ n]gb]g ;DalGw ljjfb ;'jg tfdfª ;St] tfdfª )&%.!+!.!# j8fdf ldnfO{Psf]   

 @# 3/fo;L ljjfb km+sf a= tfdfª t'lndfof tfdfª )&%.!+@.!# ;Dks{df gcfPsf]   

 @$ n]gb]g ;DalGw ljjfb s0f{ a= tfdfª d]t] tfdfª )&%.!+@.@% Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

 @% n]gb]g ;DalGw ljjfb cfOl;ª tfdfª ljjf tfdfª )&^.!+.)# Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

 @^ n]gb]g ;DalGw ljjfb gf/fo0f tfdfª s[i0f a= lj=s )&^.!+.!% Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

 @& n]gb]g ;DalGw ljjfb ;f]dfg l;= tfdfª rd/ nfdf )&^.!+.#) 6f]nd} uO{ ldnfPsf]   

 @* 3/fo;L ljjfb s'df/L tfdfª s/;fª tfdfª )&^.!+.!% Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

 @( 3/fo;L ljjfb zfGt'dfof tfdfª ;f]gd tfdfª )&^.)@+.)^ Goflos ;ldltdf d]nldnfk   

 #) 3/fo;L ljjfb s[i0f a= tfdfª 

;'s' dfof 

tfdfª )&^.)@+.@) 3/df g} ldn]sf   

 #! em}–emu8f ;DalGw ljjfb ;]D;fª tfdfª xl/ dfof tfdfª )&^.)@+.@# 6f]nd} uO{ ldnfPsf]   

 #@ em}–emu8f ;DalGw ljjfb ;f]dfof tfdfª ;Ssn tfdfª )&^.)#.# ;Dks{df gcfPsf]   

न्यायीक सलिलतिा पिेका िदु्दा तथा उििुीहरुको सािाशं ववविण : 

१. िम्िा िदु्दा दताद  : ५१ 

२. न्यायीक सलिलतिे टुङ्खग्याएको िदु्दा  : ४१ 

३. विािा छिफिको िालग पठाइएको िदु्दा सङ्खख्या  : ४ 

४. दिवपठ गरिएको िदु्दा  : ३ 

५. टुङ्गीन बााँकी िदु्दा  : ३
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9. म्यागङ गााँउ कायदपालिकाका सदस्यको नाि तथा सम्पकद  नम्बि 

क्र. 
सं. 

पद  नाि ठेगाना फोन नं. 

१ अक्ष्यि आशा तािाङ म्यागङ -६, साििी ९८०८७०४३४२/ 

९८४१७५९१०८ 
२ उपाक्ष्यि शाक्षन्त िािा गरुुङ म्यागङ -४, वकम्ताङ ९७५१०४८९२० 
३ विा अक्ष्यि-१ bn l;ª tfdfª म्यागङ -१ 

बसाुुतचेत 
9619775067÷9865051959 

४ विा अक्ष्यि-२ ?k jxfb'/ tfdfª म्यागङ -२, बङुताङ 9851241708÷9619403331 

५ विा अक्ष्यि-३ xl/ jxfb"/ tfdfª म्यागङ -३, देउिािी 9619237188÷9860291157 

६ विा अक्ष्यि-४ sdn jxfb"/ 

tfdfª 
म्यागङ -४, वकम्ताङ 9611014838 

७ विा अक्ष्यि-५ /fd jxfb"/ tfdfª म्यागङ -५, साििी 9861127101 

८ विा अक्ष्यि-६ ctd l;+ª tfdfª म्यागङ -६, साििी 9810281282÷9840554204 

९ िवहिा विा सदस्य एलिना tfdfª म्यागङ -३, देउिािी 9803114173 

१० दलित िवहिा सदस्य ववििुी सनुाि म्यागङ -४, वकम्ताङ 9880482787÷9617985963 

११ िवहिा विा सदस्य kj{tL e"h]n म्यागङ -५, साििी 9869047651 

१२ दलित िवहिा सदस्य z/b ljZjsdf{ म्यागङ -६, साििी 9818609118 

१३ िनोननय सदस्य nfn axfb"/ #n] म्यागङ -१ 
बसाुुतचेत 

9615350041 

१४ दलित िवहिा सदस्य /fd dfof ;"gf/ म्यागङ -५, साििी 9808319114 

 

10.गााँउ सभा सदस्यहरुको  नाि तथा सम्पकद  नम्बि (गााँउ कायदपालिकाका 

सदस्यहरु बाहेक) 

क्र. 
सं. 

पद  नाि ठेगाना फोन नं. 

१ विा सदस्य d+un l;+ª tfdfª म्यागङ -३, देउिािी 9615383008 

२ विा सदस्य lbn axfb"/ u"?ª म्यागङ -३, देउिािी 9619281878 

३ दलित िवहिा सदस्य ldgf ljZjsdf{ म्यागङ -३, देउिािी 9823277459 

४ िवहिा विा सदस्य nIdL tfdfª म्यागङ -२, बङुताङ 9611076427÷9808548287 

५ विा सदस्य !fg jxfb"/ tfdfª म्यागङ -२, बङुताङ 9615371512 
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६ विा सदस्य dwfa s"df/ 

tfdfª 
म्यागङ -२, बङुताङ 9813157918÷9611094182 

७ दलित िवहिा सदस्य l;tf s"df/L sfdL  म्यागङ -२, बङुताङ 9808534045 

८ विा सदस्य b]jf r/)f v*\sf म्यागङ -५, साििी 9808696495 

९ िवहिा विा सदस्य ;"g dfof u"?ª म्यागङ -१ 
बसाुुतचेत 

9746047181 

१० दलित िवहिा सदस्य kbd s"df/L bdLgL म्यागङ -१ 
बसाुुतचेत 

9741344704 

११ विा सदस्य wf];] #n] म्यागङ -१ 
बसाुुतचेत 

9619798048 

१२ िवहिा विा सदस्य ;l/tf tfdfª म्यागङ -४, वकम्ताङ 9619789362 

१३ दलित िवहिा सदस्य kDkmf ljZjsdf{ म्यागङ -६, साििी 9843615849 

१४ विा सदस्य xl/ jxfb"/ tfdfª म्यागङ -६, साििी 9849561769 

१५ िवहिा विा सदस्य wg dfof tfdfª म्यागङ -५, साििी 9803514880 

१६ विा सदस्य /f]xg #n] म्यागङ -४, वकम्ताङ 9843282881÷9615383313 

१७ विा सदस्य l;+u/fd tfdfª म्यागङ -४, वकम्ताङ 9616655151÷97410494419 

१८ विा सदस्य h;lj/ tfdfª म्यागङ -५, साििी 9808623928 

१९ विा सदस्य km}l%l/ª tfdfª म्यागङ -६, साििी 9818608789 

 विा सदस्य k")f{ jxfb"/ tfdfª म्यागङ -१ 
बसाुुतचेत 

9865589221 

11. गााँउ कायदपालिकाको कायादियका किदचािीहरुको सम्पकद  नं. 
क्र.सं नाि पद िोवइि नं 

1. प्रिोद लतिक्षल्सना  प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 9851254032 

2. सववना वकबाछे िेखा अलधकृत 9818105155 

3. वविेन्र तािाङ सूचना प्रववलध अलधकृत 9886367567 

४ शेि लस.ह िाउत क्षशिा अलधकृत  
५ सशुन बास्तोिा ईक्षन्िलनयि 9845631748 

६ फैिाि तािाङ स्वास्थय संयोिक 9841390946 

७ कान्छा शे्रष्ठ श्रोत व्यक्षक्त 9860682461 

८ कुिाि िाि शे्रष्ठ लस.अ.हे.ब. 9862490915 

९ बवुद्धिान तािाङ िोिगाि संयोिक 9845235671 
१० िक्षचन्र नि लसंह ्याकुिेि ना.स ु  

११ सिना के.सी. नयाब सबु्बा 9843442534 

१२ ववनोद कोइिािा सहायक प्रशासन 9841622797 
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१३ सलिदिा कुिािी तािाङ िोक्तान सहायक प्रशासन 9849931783 

१४ फुि िाया खििु सहायक प्रशासन 9849201517 

१५ सम्पदा न्यौपाने अ.िे.प. (सहायक) 9864462191 

१६ िलनिा वाईबा एि.आई.एस. अपिेटि 9865468125 
१७ सववना तािाङ काननुी सहिकताद 9611034316/9841921667 
१८ संददप लतवािी खरिदाि  

१९ नकुि सापकोटा सहायक प्रशासन (चौँथो) 9849110609 
२० भावना काकी सहायक प्रशासन (चौँथो) 9849651613 
२१ भवानी थापा िेत्री सहायक प्रशासन (चौँथो) 9846953617 
२२ ििान लसं तािाङ अ.स.ई. 9860056518 
२३ सक्षन्िव लसं तािाङ वफल्ि सहायक 9619402031 
२४ तििाया तािाङ कायादिय सहायक  
२५ सिुि तािाङ कायादिय सहायक  
२६ संतोिी िाया घिे कायादिय सहायक  
२७ सदुशदन सापकोटा ना.प्र.स  
२८ अलभिेख अलधकािी ना.प्र.स  
२९ शोभा लगरि ना.प्र.स  
३० सलिदिा तािाङ ना.प्र.स  
३१ प्रलतभा तािाङ ना.प्र.स  
३२ ज्योक्षशका तािाङ ना.प्र.स  
३३ सलनिाया तािाङ ना.प्र.स  
३४ सन्तािाि तािाङ सािाक्षिक परिचािक 9862490567 
३५ कृष्ण बहादिु गरुुङ कायादिय सहयोगी 9841088583 
३६ सोववन्र बहादिु अलधकािी कायादिय सहयोगी 9841800971 
३७ ववविाि तािाङ कायादिय सहयोगी 9841210073 
३८ ववक्रि वाईबा कायादिय सहयोगी 9817859040 
३९ प्रददब रििाि कायादिय सहयोगी 9843615773 
४० िगत ब. तािाङ कायादिय सहयोगी  
४१ लबि ब. तािाङ कायादिय सहयोगी  
४२ िाि ुतािाङ कायादिय सहयोगी  
४३ ित्न ब. तािाङ कायादिय सहयोगी  
४४ आकृलत घिे कायादिय सहयोगी  
४५ िेछेििोल्िो िािा तािाङ कायादिय सहयोगी  

Website: www.meghangmun.gov.np  

http://www.meghangmun.gov.np/
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Email :   myagangrm@gmail.com 


