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;+/Ifs >L 6+sjxfb'/ d'Qmfg cWoIf 

;Nnfxsf/ >L ;'s"dfof lyË pkfWoIf 
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>L Zofd ;'Gb/ dxtf]  :jf:Yo ;+of]hs  

>L gljg s'df/ uf]n]  n]vf clws[t cfly{s k|zf;g zfvf 
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>L ;"o{ lyË            lzIff clws[t  
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>L k|sfz /fO{   ;"rgf k|ljlw clws[t 

>L lqnf]s yfkf         lhG;L tyf vl/b zfvf k|d'v  
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 cWoIfsf] egfO{  

     ;j{k|yd d o; ah]6 k'l:tsf dfkm{t\, /fli6«otf, hghLljsf, / ;ª\3Lo nf]stflGqs 

u0ftfGqfTds g]kfn /fi6« lgdf{0fsf qmddf ljleGg ;do, :yfg / r/0fdf ePsf 

cfGbf]ngx¿df b]z / hgtfsf] ;d[l4sf nflu nfdf] ;do cys ;ª\3if{ ubf{ ub}{ cfˆgf] 

cd"No hLjg g} pT;u{ ug{'x'g] ;Dk"0f{ 1ft c1ft zxLbx¿k|lt xflb{s >4f~hnL ck{0f 

ub{5' . hgtfsf] cys k|of; :j?k ;+o'Qm hgcfGbf]ng, hgo'4, )^@÷^# sf] cfGbf]ng kl5 g]kfn /fHosf] 

zf;g Joj:yf s]G›Ls[t zf;g k|0ffnLdf k'g;{+/rgf u/L gofF ;ª \3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds /fHo Joj:yfdf 

k|j]z ul/;s]sf] 5 . /fHosf] k'g;{+/rgf kZrft\ u7g ePsf & k|b]z, && lhNnf / &%# j6f :yfgLo txx¿ 

dWo] s}nfz ufpFkflnsf klg Ps xf] . 

        /fHosf] s'g} lglZrt ef}uf]lns If]qdf j;f]af; ug]{ hgtfn] cfˆgf] ef}uf]lns ljljwtf, cfjZostf / 

ljlzi6tf cg'?k ljsf;sf of]hgfx¿ cfkm}F agfpg kfpg] :jtGqtfnfO{ clwstd\ k|of]u ub}{ hgOR5fnfO{ 

cfwf/dfgL gLlt tyf sfo{qmd / of]hfgf lgdf{0f u/]sf] xf] . of]hgf lgdf{0fsf] qmddf lbuf] ljsf;sf] nIf 

k|flKtsf nflu ljBdfg, c;dfg, r]tgf / c;dfg ljsf;sf vf8nx¿nfO{ k'b}{ ljleGg vfn] c;dfgtfnfO{ sd 

ub}{ n}hfg] p2]Zo cg'?k ;dtfd"ns ljsf;sf cjwf/0fnfO{ cl3 ;fl/Psf] 5 . ljleGg lsl;dsf b'u{d clg 

lk5fl8Psf If]q, sdhf]/ ;fdflhs ljsf; / ef}uf]lns las6tf o; ufpFkflnsfsf ljsf; lgdf{0fdf /x]sf 

r'gf}tLsf kxf8x¿ x'g\ . o;nfO{ kf/ ug{ ufpFkflnsfsf] cfˆgf] Ifdtfn] dfq ;Dej 5}g k|b]z / s]G› ;/sf/sf] 

lg/Gt/ ;fy / ;xof]usf] cfjZostf /lx/xg]5 . n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fnfO{ hf]8 lbFb} 

x/]s k|sf/sf ;fdflhs, ;fF:s[lts klxrfg ePsf JolQmx¿ / ljleGg ;fdflhs ;d"xx¿sf] ;dfg cj;/, 

;Ddfg, clwsf/sf] ;'lglZrttf x'g] vfnsf sfo{qmdx¿ ;dfj]z u/]sf] 5' . :yfgLo txaf6 gful/snfO{ k|bfg 

ul/g] ;]jfdf kf/bzL{tf tyf ;'zf;gsf] k|Toe"lt u/fpg ;fj{hlgs k|zf;gnfO{ kf/bzL{, hjfkmb]xL / 

;xelutfd"ns agfO{ sfg'gsf] zf;g, cfly{s cg'zf;g, tyf e|i6frf/d'Qm k|zf;g h:tf c;n zf;g 

;lxtsf] g}lts d"No / dfGotfdf cfwfl/t :yfgLo ;/sf/sf] hgcg'e"lt lbnfpg k|of;/t /xg]5 . of]hgf 

lgdf{0f ubf{ qmdzM ef}lts ljsf;, cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg, ljQLo 

Joj:yfkg / ;+:yfut ljsf; tyf ;]jf k|jfxnfO{ ljz]if k|fyldstf lbPsf] 5 . u|fdL0f ;8s lgdf{0f u/L 

ko{6g, s[lif tyf kz' ljsf;df o'jf :j/f]huf/nfO{ hf]8\b} cfly{s ;d[l4sf ;kgf ;hfPsf] 5 . ;dtf, ;dfgtf, 

;dfj]zLtf clg lzIff / :jf:Yodf ;'wf/ u/L :j:y, lzlIft / ;+d[4 s}nfzsf] kl/sNkgf u/]sf] 5' . c;Lldt 

hgrfxgfnfO{ ;Lldt ;|f]t / ;fwfgn] Ps} k6s ;Daf]wg ug{ g;Sg] / ah]6sf] dd{nfO{ oxfFx¿n] kSs} klg 

a'‰g' ePsf] xf]nf eGg] d}n ] cfzf lnPsf] 5 . ;Daf]wg ug{ g;s]sf, qmdfut / lgdf{0f eO;s]sf of]hgfx¿sf] 

plrt dd{t ;+Def/ ;+/If0fdf ljz]if Wofg /xg]5 .  

cGtdf s]G› tyf k|b]zsf] ljQLo ;dfgLsf/0f / ;zt{ cg'bfg / ufpFkflnsfsf] cfGtl/s ;|f]t u/L $% 

s/f]8 (^ nfv ^) xhf/ *$# ?k}of ah]6 ljlgof]hg ePsf] 5 . k|:t't gLlt tyf sfo{qmd, of]hgfx¿sf] 

sfof{Gjogdf ufpFkflnsfsf ;Dk"0f{ hgk|ltlglwHo"x¿, sd{rf/L ldqx¿, gful/s ;dfhsf JolQmTjx¿, ;Dk"0f{ 

ufpFkflnsfjf;Lx¿sf] ;lqmo ;xeflutfsf] ck]Iff ub{5' . ;fy} of]hgf lgdf{0fdf ;xof]u ug{' x'g] ufpFkflnsfsf 

;Dk"0f{ hgk|ltlglwHo"x¿, sd{rf/L ldqx¿, /fhgLlts bnsf k|ltlglw, ;Nnfx ;'emfj lbg' x'g] gful/s 

;dfhsf JolQmTjx¿ ;a}nfO{ xflb{s wGojfb lbg rfxG5' . 

wGojfb Û  

6+s axfb'/ d'Qmfg 

ufpFkflnsf cWoIf 

 



 
 

pkfWoIfsf] dGtJo 

d'n'ssf] zf;g Joj:yfdf hgtfsf] ;+lawfg k|bQ xs clwsf/ :yflkt / 

sfof{Gjog u/fpg] l;nl;nfdf ;DkGg tLg txsf] lgjf{rgn] ;+3Lotf sfof{Gjogsf] 

z'?jft ul/;s]sf] 5 . ;+lawfgdf ePsf] Aoj:yf cg';f/ :yfgLo ;/sf/sf] cjwf/0ff 

nfO{ sfof{Gjog / ;+:yfut ug{sf] nflutLg} txsf] hgk|ltlglwx? lgjf{lrt u/fof] .  

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] efu ! sf] wf/f # cGt{ut æax'hftLo, ax'eflifs, ax'wfld{s, ax';f+:s[lts 

ljz]iftfo'Qm ef}uf]lns ljljwtfdf /x]sf ;dfg cfsf+Iff / g]kfnsf] /fli6«o :jtGqtf, ef}uf]lns cv08tf, 

/fli6«o lxt tyf ;d[l4k|lt cf:yfjfg /xL Pstfsf] ;'qdf cfa4 ;a}] g]kfnL hgtf ;dli6df /fi6« xf]Æ eGg] 

dd{nfO{ ;Ddfg ;fy cfTd;ft ub}{ xfdL cfh of] cj:yfdf cfO{k'u]sf 5f}+ . 

:yfgLo txsf] lgjf{rgaf6 :yfgLo txdf clwsf/, lhDd]jf/L tyf >f]t ;fwg ;DkGg :yfgLo ;/sf/sf] 

u7g ePsf] xf] . :yfgLo txsf] lgjf{rgaf6 cWoIf pkfWoIf j8f cWoIf / j8f ;b:o ul/ %$ hgf 

hgk|ltlglw lgjf{lrt ePsf 5f}+ . lgjf{lrt eO{ cfPsf hgk|ltlglwx?sf] ;f]r / cjwf/0ffnfO{ sfof{Gjog ug{ 

lglt lgod / cg'dflgt ah]6 ljlgof]hg ug{ s}nf;uf+pkflnsfn] cfkm\gf] 5}7f}ufpF ;ef ;DkGg eof] . 

nfdf] ;dokl5 ePsf] :yfgLo lgjf{rgaf6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?af6 gful/ssf] ck]Iff tyf 

cfsf+Iffx? w]/}, t/ >f]t ;fwgsf] cefjdf tL ck]Iff k'/f ug]{ r'gf}lt xfd|f] sfFwdf cfOk/]sf] 5 . Psflt/ 

:yfgLo txdf hgtfsf] rfxfgf cg';f/ hgtfsf] 3/b}nf]df :yfgLo :t/df hgtfnfO{ ;]jf ;'ljwf k'¥ofpg' kg]{ 

tyf csf]{tkm{ cfly{s, ;fdflhs, ;fF:s[lts, ef}lts nufotsf If]qsf] pGglt ub}{ ;Gt'lnt ljsf;sf cfWodaf6 

;d[l4sf] dfu{df k|:yfg ug'{kg]{ Jofks lhDd]jf/L :yfgLo ;/sf/sf ;fd' v8f 5 . 

;+3Lotf sfof{Gjog ePkl5sf] 5}7}f ufpF ;ef ;DkGg ug{ cjZo klg hgk|ltlglwx?nfO{ 7'nf] r'gf}ltsf] 

;fdgf ug'{k¥of] . hgtfsf] cl;ldt cfjZostf / hgck]Iff ev{/ dfq lgjf{lrt eO{ cfPsf hgk|ltlglwx?n] 

k'/f ug'{kg]{ dxTjk'0f{ lhDd]jf/L cfOk/]sf] 5 . nfdf] ;do hgk|ltlglw lalxg :yfgLo txk|ltsf] ckgTj 

hgtfnfO{ cg'e'tL u/fpg' hgk|ltlglwsf] klxnf] p2]Zo xf] eg] To;kl5 hgtfsf cfwf/e't cfjZostf / 

clwsf/ pknAw u/fpg of]hgfa4 ?kdf cl3 a9\g' kg]{ b]lvG5 .  

:yfgLo txnfO{ GofoLs clwsf/ k|bfg u/LPsf]df :yfgLo txsf] If]qleq kg{] ljjfbx?nfO{ lht lhtsf 

;fy ldnfpg xfdLn] ;d'bflos d]n ldnfk ;ldlt u7g ug{] sfo{x? u/L ljjfb Go'lgs/0f ug{ xfdL ;kmn 

ePsf 5f}+ . cfzf 5 of] ls|ofsnfkx? ljjfb ;dfwfg u/L ;Eo ;dfhsf] lgdf{0fdf ;xof]u ug]{ 5 eGg] ck]Iff 

u/]sf] 5' . cGTodf cf=j= @)&*÷)&( sf] jflif{s of]hgf gLlt tyf sfo{qmd tof/ ug{ ;xof]u ug{'x'g] ;a} 

dxfg'efjx?df xflb{s wGojfb 1fkg ub{} o; of]hgfsf] ;kmn ?kdf sfof{Gjog ug{ ;xof]u ug{'x'g ;DalGwt 

;a} dxfg'efjx?df cg'/f]w ub{5' . k':ts k|sfzgdf ;xof]u ug'{x'g] o; ufpFkflnsfsf ;Dk'0f{ sd{rf/L / 

hgk|ltlglwx?df wGojfb lbb} k':tsdf ;dfj]z ePsf ;Dk'0f{ ljifox?n] k'0f{tf kfpg] ljZjf; JoQm ub{5' . 

wGojfb ÛÛ 

          

      ;'s'dfof lyË 

                                                                              pkfWoIf 

  



 
 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको कलमवाट 

;+ljwfg ;ef dfkm{t g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ hf/L ePkl5 g]kfn ljlwjt ?kdf 

;+l3o u0ftGq /fHosf] ?kdf sfod ePsf] sl/j ^ jif{ k'Ug nfu]sf] 5 . /fHosf] dnet 

9f+rfnfO{ ?kfGt/0f ul/ ;+3, k|b]z / :yfgLo ;/sf/sf] sfo{If]q / lhDj]jf/L cnu cnu 

9+un] kl/eflift u/]sf] b]lvG5 . :yfgLo ;/sf/sf] ?kdf s}nf; ufpFkflnsfn] cfkm\gf] 

klxnf] rf/ jif{ kflnsfsf] ;+:yfut ljsf;, P]g lgod sfg'gsf]] th{df, / ;fdflhs, cfly{s tyf k'jf{wf/ 

ljsf;sf] If]qdf cfwf/ to u/]sf] 5 . 

Hfglgjf{lrt :yfgLo ;/sf/sf] ?kdf s}nf; ufpFkflnsfn] xfl;n u/]sf cfly{s, ;fdflhs tyf 

;f+:s[lts k"jf{wf/x?nfO{ yk dhj't agfpg] ul/ to ePsf gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 ;dfj]z ul/ rfn' 

cf=j=@)&*.@)&( sf] cf7f}+ ufpF;ef xfn} ;DkGg ePsf] 5 . l;ldt >f]t ;fwgsf jfjh't hgtfsf ofjt 

;d:ofx?nfO{ ;Djf]wg ug{ kSs} klg r'g}ltk"0f{ sfo{ xf] . tyfkL k|fKt >f]t ;fwgnfO{ Gofof]lrt ?kdf ljt/0f 

ug{ o; ufpF;ef ;kmn ePsf] 5 . o; ;efn] to u/]sf gLlt, sfo{qmd / ah]6sf] sfof{Gogaf6 nlIft 

pknlAb xfl;n x'g] s'/fdf d ljZj:t 5' . 

rfn' cf=j= @)&*.@)&( sf] o; ul/dfdo cf7f}+ ufpF;ef ;kmntfk"j{s ;DkGg ug{ cxf]/fq vl6g'x'g]] 

ufpFkflnsf cWoIf Ho', pkfWoIf Ho', j8f cWoIf Ho'x?, sfo{kflnsf ;b:oHo'x?, ufpF;efsf ;Dk'0f{{ ;b:o 

Ho'x? k|lt ljz]if cfef/ JoQm ug{ rfxG5' . o;} ul/ ufpF;efsf] tof/L / Joj:yfkgdf vl6g'xg] d]/f ;xsdL{ 

sd{rf/L ;flyx?nfO{ wGojfb lbg rfxG5' . o; ul/dfdo cf7f}+ ufpF;efn] kfl/t u/]sf gLlt, sfo{qmd tyf 

ah]6 sfof{Gjogdf ;bfem} ;j}sf] ;fy ;xof]u / ;'emfjsf] ck]Iff u/]sf] 5'  . 

wGojfb ÛÛÛ 

                           देवराज चौलागाई 
         प्रमखु प्रशासककय अधिकृत 

               कैलाश गाउँपाधलका मकवानपरु   
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j8f cWoIf Ho"x?sf] Psd'i6 egfO{ 

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ n] ;fljssf] s]Gb|Ls[t /fHo;Qfsf :yfgLo txnfO{ jt{dfg ;dodf :yfgLo 

;/sf/sf] ?kdf kl/eflift u/]sf] 5 . hgtfsf] 3/ cfugsf] ;/sf/sf] ?kdf hf]l8g] hgk|ltlglw d'ns zf;sLo 

;+oGq xf] :yfgLo ;/sf/ . hgtfnfO{ zf;g k|s[ofdf clws dfqfdf ;fd]n ug]{ of]hgf cg'?k ;fljssf] 

s]Gb|Ls[t /fHo ;Qfsf] ljsNssf] ?kdf g]kfnL hgtfsf] nfdf] ;;q ;+3{if, ljleGg ;dodf ePsf P]ltxfl;s 

hgcfGbf]ng, dw]z cfGbf]ng, ljleGg cflbjfzL hghftL / v; cfo{x?n] cfkmgf] xs clwsf/sf] nfuL u/]sf 

k|of;x?sf] pkh xf] nf]stfGqLs u0ftGqfTds ;+l3o zf;g Joj:yf . h;n] g]kfnL hgtfsf] nfdf] ;do 

kl5sf] :jzf;g ug]{ cfs+fIffnfO{ d't{tf lbPsf] 5 . l;dfGt txdf cfd hgtfsf] ;Dk'0f{ cfjZostf tyf b}lgs 

k|zf;g ;Fu hf]l8Psf] :yfgLo tx Psftkm{ yk :jfoQtfsf] ;fy} cfTdlge{/ jgfOg' kg]{ eGg] ;jfn pl7/x]sf] 

5 eg] csf]{ tkm{ rf}tlkm{ ?kn] ufpFkflnsfsf] ljsf; ul/ ;Dj[4 ufpFkflnsf lgdf{0fsf] ufpFkflnsfjflzsf] 

cfsf+IffnfO{ ;Djf]wg ug'{ kg]{ bfloTjsf] bjfj klg j9]sf] 5 . h'g;'s} lsl;dsf] sfo{qmdsf] ;+rfng tyf 

lg/Gt/tfsf] nfuL rfx] Tof] ;fdflhs cfly{s  ef}lts k'jf{wf/ lgdf{0fsf] xf]; rfx] jf ljleGg nlIft ju{sf] 

Ifdtf ljsf;sf] ljifo xf]; ;j}sf] Pp6} nIo ;d[4 ufpFkflnsf lgdf{0f g} xf] .  oxL ljifoj:t'nfO{ d't{ ?k lbg 

g]kfnL hgtfsf] nfdf] ;+3if{ dfkm{t k|fKt ;+l3o nf]stfGqLs u0ftGqfTds zf;g Joj:yf ;lxtsf] g]kfnsf] 

;+ljwfg @)&@ hf/L eP kZrft ;d[4 g]kfn lgdf{0fsf nfuL cfwf/ v8f ePsf] 5 . :yfgLo txnfO{ k|efjsf/L 

?kdf ;+rfng / Joj:yfkg ul/ hgtfnfO{ glhssf] ;/sf/sf] ?kdf cg'e'lt lbnfpgsf]] nfuL :yfgLo ;/sf/ 

;+rfng P]g @)&$ hfl/ eO{ xfn sfof{Gjogsf] cj:yfdf 5 . :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]gdf :yfgLo :t/sf] 

ljsf; lgdf{0fdf ltj|tf lbgsf] nfuL :yfgLo txsf] u7g, sfd, st{To / clwsf/sf] Joj:yf u/sf] 5 . sfd 

stJo{nfO{ cem Jojl:yt kf/blif{ e/kbf], lj:j:fgLo / lbuf] jgfpg x/]s :yfgLo txn] :yfgLo txsf] gLlt 

of]hgf, cfo Joo, / sfo{qmd b]lvg] / ;j}n] ;xh} ?kdf j'emg, b]Vg / k9g ;xh x'g] of]hgf k'l:tsf tof/ 

ePsf] 5 . h;jf6 ljsf;sf of]hgf sfo{qmd / jh]6 sfof{Gjogd ;xhtf cfpg] s'/fnfO{ dWo] gh/ /fVb} 

s}nfz ufpFkflnsfn]  cf=j @)&*.@)&( ;fnsf] of]hgf / jh]6 ;dfj]z u/]/ of] of]hgf k'l:tsf k|sfzg ug{ 

nfu]sf]df xfdL !) j6} j8f cWoIfx? xlif{t ePsf 5f} . 

cGtdf of] k'l:tsf k|sfzgdf ;dGjo / ;xsfo{ ug'{x'g] s}nfzjf;L gful/sx?, hgk|ltlglw Ho"x?, 

sd{rf/L ;fyLx? / k':ts 5kfO{ ug]{ uf}/Lz+s/ 5fkfvfgf x]6f}+8f, dsjfgk'/nfO{ xflb{s cfef/ JoQm ug{  

rfxG5f} . / of] k'l:tsfdf pNn]lvt ;j} of]hgf, sfo{qmd / cfjZos sfg'x? sfof{Gjogdf ;a} kIfsf] ;fy{s / 

;lqmo ;xof]u ;dGjo, ;xsfo{ / ;dk{0f x'g] ck]Iff u/]sf 5f} . 

  



 
 

कैलाश गाउँपाधलका अन्तगगतका वडा अध्यक्ष ज्यूहरु 

 

 

श्री पेमा योन्जन 

वडा अध्यक्ष 

१ नं  .वडा कायागलय  
 

 

 

श्री राजेन्र घिधसङ्ग 
वडा अध्यक्ष 

२ नं  .वडा कायागलय  
 

 

 

श्री देवलाल बल 
वडा अध्यक्ष 

३ नं  .वडा कायागलय  
 

 

 

 

श्री धतकम बहादरु मकु्तान 

वडा अध्यक्ष 

४ नं  .वडा कायागलय  
 

 
 

  श्री छेकु लामा 
वडा अध्यक्ष 

५ नं  .वडा कायागलय  
 

 

 

श्री ठुलो कान्छा लामा 
वडा अध्यक्ष 

६ नं  .वडा कायागलय  
 

 

 

 

श्री उदास कुमार भ्लोन 

वडा अध्यक्ष 

७ नं  .वडा कायागलय  
 

 

 

श्री सजुग बहादरु धिङ्ग 

वडा अध्यक्ष 

८ नं  .वडा कायागलय  
 

 

 

श्री समुन लटौला 
वडा अध्यक्ष 

९ नं  .वडा कायागलय  
 

 

 

श्री माघिक लाल मकु्तान 

वडा अध्यक्ष 

१० नं  .वडा कायागलय  
 

  



 
 

सम्पादन मण्डलको पररचयः 

 

श्री श्याम सनु्दर महतो 
स्वास््य संयोजक 
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 “स्वच्छ, घशघक्षत एवं सम्बदृ्ध कैलाश, कृकष, पयगटन र पूवागिारको योजनाबद्ध धबकास” 

कैलाश गाउँपाधलकाको  
आठौं गाउँ सभा मा उपाध्यक्ष श्री सकुुमाया धिङद्वारा प्रस्ततु 

आ.ब. २०७८/७९ को 

नीधत तिा कायगक्रम 
यस गररमामय सभाका अध्यक्ष एवं कैलाश गाउँपाधलकाका अध्यक्ष श्री टंक बहादरु मकु्तानज्य,ु प्रमखु 

प्रशासकीय अधिकृत, गाउँ सभाका माननीय सदस्यज्यहुरु, सभामा सहयोग परु् याई रहन ु भएका सम्पूिग कमगचारी 
धमिहरु तिा सभामा उपघस्ित महानभुावमा सवगप्रिम म कैलाश गाउँपाधलका तिा मेरो व्यघक्तगत तर्ग बाट हार्दगक 
स्वागत तिा अधभबादन व्यक्त गनग चाहन्छु। धबगत लामो समय देघख नपेालको धबधभन् न आन्दोलनहरुमा बीरगधत 
प्राप्त गनुग हनुे सम्पूिग ज्ञातअज्ञात सकहदहरुप्रधत भावपूिग हार्दगक श्रद्धाञ् जली अपगि गदगछु । कवश् वमा हाल र्ौधलरहेको 
कोरोना माहामारीबाट कपधडत सम्पिुग व्यघक्तहरुको घशघ्र स्वस््य लाभको कामना गदगछु। 

अध्यक्ष महोदय, र माननीय सदस्यज्यूहरु ! 

नेपाली जनताको लामो समयसम्मको संिषग र वलीदान मार्ग त प्राप् त नेपालको संकविान २०७२ को प्राविान 
बमोघजम संिीय गण्तन्िात्मक लोकतान्िीक व्यवस्िा अन्तगगत जनताको नघजकको सरकारको रुपमा रहेको कैलाश 
गाउँपाधलकाको चौिो वषगको आठौं गाउँसभामा पाँचौ तिा अघन्तम वषगको नीधत कायगक्रम तिा बजेट प्रस्ततु गनग 
पाउदा हकषगत भएको छु। संिीयता कायागन्वयनको सन्दभगमा स्िानीय सरकारमार्ग त नागरीकका चाहना बमोघजम 
कायग गने, आफ्नो गाउँ आरै् बनाउँ र नेपाल सरकारको सखुी नेपाली समदृ्ध नेपालजस्ता कायगक्रमहरुलाई मतुगरुप 
र्दने घजम्मेवारी हाम्रो कािँमा आएको छ ।यो हाम्रो लाधग अवसर र चनुौधत दवैु हो । अधिकार, स्रोत सािन, 
बजेट, उत्तरदाकयत्व र जवार्देकहता समेत स्िानीय तहमा रहने संवैिाधनक व्यवस्िाले तल्लो तहलाई अधिकार 
सम्पन् न बनाउन ेप्रयास गररएको छ, जनु स्वागतयोग्य छ । 

अध्यक्ष महोदय, र माननीय सदस्यज्यूहरु ! 

अब म यस कैलाश गाउँपाधलकाको आ.ब. २०७८/७९ को नीधत तिा कायगक्रम प्रस्ततु गने अनमुधत 
चाहन्छु।स्िानीय तहको धनवागचन पच्छयात चौिो बषग परुा गरर हामी यस कायगकालको अघन्तम वषगमा प्रवेश भएका 
छौ। यस सन्दभगमा गाउँपाधलकाले धबकट भौगोधलक क्षेिका नागररकले प्रत्यक्ष अनभुतु गने योजना तजुगमा गनुगको 
सािै कायागन्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने, माग र औघचत्यमा आिाररत धबकास, राष्ट्रले बोकेको सहस्राब्दी लक्ष्य, 
दीगो धबकासका सचुकहरुमा आिाररत गधतधबधिहरु संचालन गरी यस क्षेिका जनताको घशक्षा, स्वास््यको धबकास, 
सािै स्वरोजगार तिा आय-आजगनमा बकृद्ध हनुे ककधसमका कायगक्रम संचालन गरर गरीवी  न्यधुनकरि गने प्रमखु 
नीधत धलइएको छ । 

आदरिीय महानभुावहरु, 

आगामी आधिगक बषगमा कैलाश गाउँपाधलकाले नेपालको संधबिान २०७२, प्रचधलत कानून तिा नीधत धनयम 
र कायगधबधिहरु अनसुरि गदै सो सम्बघन्ि नीधत तिा कायगक्रमको लाधग  धनम्न प्रस्ताव पेश गरेको छु । 

  



१. आधिगक धबकास 

१.१कृकष 

१.१.१ कैलाश गाउँपाधलकाको धबकासको मूख्य आिार नै कृकषको धबकास भएकोले भगुोल अनसुारको कृकष गनग 
गाउँपाधलकाको भगूोल, माटोको गिु, क्षमता र अवस्िा अनसुार धसर्ाररसमा वल्क र पकेट क्षेि धनिागरि 
गरर बाली धसर्ाररस गररने छ। 

१.१.२ कृकषको उत्पादकत्व बकृद्ध गनग उन् नत कवउ तिा मलखाद तिा धसँचाई तिा कुलो धनमागि तिा ममगत गररने 
छ। 

१.१.३ यवुाहरुलाई कृकषमा आकषगि बढाउन ब्यवसाकयक, हाईजेधनक टनेल खेती, बेमौसमी तरकारी खेती तिा 
नगदे बालीको लाधग आवश् यक अनदुानको ब्यवस्िा गररने छ । सािै यवुा स्वरोजगार कायगक्रमका लाधग 
बजेट ब्यवस्िा गररने । 

१.१.४ एक वडा एक नमनुा व्यवसाकयक तरकारी, पशपुालन तिा र्लरु्ल खेतीको अविारिलाई सर्ल पानग 
कैलाश-१, मा पशपुालन, तरकारी खेती, कैलाश-२ मा दाँतेओखर, जनुार, अलैची, स्याउ र लप्सी,घचया 
कैलाश-३ मा अदवुा खेती र बाख्रापालन कैलाश-४ मा सनु्तला, अदवुा, कागती जनुार र बाख्रापालन 
कैलाश-५ मा तरकारी, बाख्रापालन, ककबी, अलैची अधम्रसो, कैलाश-६ तरकारी, ककबी, दाँतेओखर, घचया 
बाख्रापालन कैलाश-७ अदवुा खेती, बाख्रापालन, मौरीपालन, तरकारी खेती कैलाश-८ बाख्रापालन, 
अदवुाखेती, घचउरीखेती, जनुार र तरकारी कैलाश-९ तरकारी खेती, बाख्रापालन, अदवुाखेती र गाई, 
भैसीपालन, अमसृो खेती कैलाश-१० तरकारी खेती, बाख्रापालन, अदवुाखेती र गाई, भैसीपालन, अधम्रसो, 
जनुार खेतीको कायगक्रमलाई धनरन्तरता गरी प्रािधमकताका साि बजेटको ब्यवस्िा गररने छ ।    

१.१.५ बहउुदे्दश् यीय आिधुनक नसगरीलाई ब्यवघस्ित गररदै लधगनेछ र टनेल खेतीलाई ब्यवघस्ित र धबस्तार गदै 
लधगनेछ ।  

१.१.६ कृकष तिा पशजुन्य उत्पादनलाई प्रशोिन गरर मलु्य अधभवकृद्ध शृ्रखला (Val ue Chai n) मा रुपान्तरि गरर 
वकढभन्दा बकढलाभ धलने कायगक्रम संचालन गररनेछ। 

१.१.७ पशकुवमा तिा वाधलकवमा कायगक्रमलाई अधभयानका रुपमा संचालन गररनेछ। 
१.१.८ परमपरागत खेती प्रिालीलाई कवस्िाकपत गरर नगदे वाली र उन् नत जातका पशपुालनमा जोड र्दइनेछ। 

१.१.९ उत्पार्दत कृकष तिा पशजुन्य उत्पादनको लाधग उघचत मलु्यको बजारकोखोजी गनग आवश् यक पहल गररने 
छ । 

१.१.१० जनताका खाद्यसरुक्षाको अधिकारलाई सािगकता र्दन धबधभन् न खाद्य बालीको उन् नतजातका धबउधबजन 
अनदुानमा उपलब्ि गराईने छ र कृकषलाई क्रमश: आिधुनकीकरि गदै लधगने छ। 

१.१.११ साना ककसान सहकारी संस्िामा बकढ भन्दा बकढ कृषलाई आबद्ध गरी सो संस्िा मार्ग त आय आजगन तिा 
स्वरोजगार मलुक कायगक्रम संचालन गररनेछ।  

१.१.१२ न्यनु आय भएका ब्यघक्तहरुको घजवनस्तर सिुार गनग सामकुहक पशपुालन तिा कृकष उत्पादनलाई जोड 
र्दई समग्र जनताको जीवनस्तरमा सिुार ल्याउन जोड र्दईने छ । 

१.१.१३ गाउँपाधलकाका कृषकहरुको समस्याहरुलाइ मध्येनजर गदै आगामी वषगर्दख रसायधनक मल सहधुलयत 
दरमा उपलव्ि गराइ कृकष उत्पादन वकृद्ध गनग  यूरीया धडएपी लगायत सवै मलमा प्रधत के जी २ रुपैयाका 



दरले अनदुान उपलव्त्ि गराइने छ । उत्तः कायगको लागी आवश्यक मलखाद खररद भण्डारि तिा 
कवक्रीका लागी उपयतु्त स्िानमा भण्डारि धनमागि गररन्छ । 

१.१.१४ सावगजधनक जग्गाहरुको पकहचान गरर उक्त जग्गाहरुमा जडीवटुीमलुक, औषिीमलुक कवरुवाको खेती 
गररनेछ। 

१.१.१५ र्लरु्ल खेधत, कोषवेालीखेतीलाई प्रविगन गनग कवउ तिा बेनाग कवतरि कायगक्रमलाई धनरन् तरता र्दईनेछ। 

१.२. उद्योग तिा वघिज्य 
१.२.१ यस गाउँपाधलका क्षेिधभि साना, मझौला तिा ठुला उद्योग स्िापनाका लागी आवश् यक वातावरि शृ्रजना 

गररने छ । 

१.२.२ नागररकको सामकुहक लगानीमा माि प्राकृधतक श्रोतमा आिाररत उद्योगहरु (नर्दजन्य बनजन्य काठसमेत) 
स्िापना गनगको लागी आवश् यक पहल गररने छ । 

१.२.३ यस गाउँपाधलकाधभि संचालनमा रहेका धबधभन् न ब्यापार तिा ब्यवसाय दतागको लागी प्रत्येक वडामा िघुम्त 
घशकवर संचालन गररने छ ।  

१.२.४ सरोकारवालाहरुको कहतका लागी गाउँपाधलका स्तररय उद्योग वाघिज्य सँि गठन गनग आवश् यक पहल 
गररनेछ । 

१.२.५ िरेल ुतिा कुकटर उद्योग स्िापनमा सहयोग गररनेछ। 

१.२.६ कृकष उत्पादन गने उद्योगलाई अनदुान र सहधुलयत उपलब्ि गराईनेछ। 

१.३. पयगटन 
१.३.१ कैलाश बैकुण्ठ, काधलका मघन्दर लगायत िधमगक पयगटन धबकासको धडकपआर धनमागि भईसकेको र देखारी 

पयगटन धबकास, रानीपोखरी कपकधनक पाकग  लाधग धडकपआर धनमागि भइसकेकोले , बोल्नेडाडा, दमु्सीखकग , 
गपेु्तश् वर गरु्ा, िैराङ, चापचौरको िाधमगक तिा पयगटन धबकासको लागी स्िानीय प्रत्यक्ष जनसहभागीतामा 
योजना अगाडी बढाईने छ र धडकपआर धनमागि भईसकेको पयगटन पवुागिार कवकास गनग संि, प्रदेश र 
स्िाधनय तहको संयकु्त पहलमा आवश् यक बजेट ब्यवस्िा गरर कायग अघि बढाईनेछ । 

१.३.२ स्िानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभाधगतामा संञ् चालन हनुे होमस्टे स्िापनाको लागी प्रोत्साहन गररन े        
छ ।होमस्टे संचालन गनग इच्छुक ब्यघक्तहरुलाई ताधलम अध्ययन, भ्रमि र अनदुान सहयोग गररनेछ। 

१.३.३ जरेुिपु भकुन्डे पयगटन, बैकुण्ठ पकनी खकग  धभउटावर धड.कप.आर., सेरकल ज्योहो, मनज ुज्योहो, ज्यान्रङु 
चमेरो गरु्ा धड.कप.आर., कवश् व शाघन्त गमु्बा धड.कप.आर. तयार गररनेछ। 

१.३.४ बैकुण्ठ पयगटन पवुागिार धनमागिका लागी संि/प्रदेश सरकारबाट धबधनयोघजत रकममा गाउँपाधलकाको 
तर्ग बाट ब्यहोनुग पने दाकयत्व बहन गरी समय धभिै सो योजना सम्पन् न गरीनेछ। 

१.४ सहकारी 
१.४.१ सामाघजक तिा आधिगक धबकासका लागी सहकारी स्िापना, संचालन तिा प्रभावकारी सेवाको लागी 

शेयरिधन, संचालक, ब्यवस्िापक र कमगचारीहरु लाई क्षमता धबकास सम्बघन्ि ताधलमहरु प्रदान गररनेछ ।  

१.४.२ कृकष तिा पशपुालन सहकारी संस्िा स्िापनमा उत्प्ररेरत गररनेछ। 

१.४.३ सहकारी संस्िालाई लेखा ब्यवस्िापन ताधलम प्रदान गररनेछ। 



१.५ कवघत्तय के्षि 
१.५.१ स-साना सहकारीहरुलाई एकककृत गराई पूघँजबकृद्ध मार्ग त ग्राधमि क्षेिमा प्रभावकारी सेवाका लाधग पहल 

गररने छ । 

१.५.२ गाउँपाधलकाधभि धबधभन् न (क) वा (ख) बगगका धबघत्तय संस्िाहरु स्िापनाका लाधग आवश् यक पहल गररने  
छ । 

२. सामाघजक धबकास : 

२.१ घशक्षा: 
२.१.१ कैलाश -९ काधलका उच्च मा.धब. मा संचाधलत प्राकवधिक घशक्षालयमा आवश्यक सहयोग गररनेछ। 

२.१.२ गाउँपाधलका धभिका धबद्यालयहरुमा धबद्यािी संख्याको अनपुातमा घशक्षक दरबन्दीको ब्यवस्िा गनग शैघक्षक 
ब्यवस्िापन कोष स्िापन गररनेछ। 

२.१.३ यस गाउँपाधलकामा संचालनमा आएको एक माि आवसीय धबद्यालय काधलका मा.धब. नामटार लाई 
आवश् यक बजेटको ब्यवस्िा गरर िप ब्यवघस्ित गररने छ । 

२.१.४ पढ्न जाने उमेरका धबद्यालय बाकहर रहेका सम्पूिग वालवाधलकाहरुलाई धबद्यालयमा ल्याउनका लागी 
सतप्रधतशत भनाग अधभयान संचालन गररनेछ। 

२.१.५ यस गाउँपाधलकाधभि रहेका सम्पूिग धबद्यालयहरुमा अंग्रजेी माध्यमबाट पठनपाठन सरुु गनग आवश् यकता 
अनसुार घशक्षकहरुको क्षमता धबकासका लाधग घशक्षि धसकाईसम्बघन्ि ताधलम संचालन गररने छ ।सािै 
जाधतय वाहलु्यताका आिारमा मात ृभाषामा घशक्षा उपलव्ि गराउन कवद्यालयहरुको पकहचान गररनेछ । 

२.१.६ सम्पूिग धबद्यालयमा वालमैिी, अपाङ्गमैिी तिा वातावरिमैिी पूवागिार धनमागिलाई अघि बढाईन ेछ । 

२.१.७ शैघक्षक गिुस्तर बकृद्ध गनग र ब्यवस्िापकीय पक्षलाई चसु्तदरुूस्त बनाउन गाउँपाधलका स्तररय अवश्यक 
पवुागिारको धबकास गररने छ, सािै धब.व्य.स. का पदाधिकारीहरुलाई क्षमता र नेततृ्व धबकास ताधलम प्रदान 
गररने छ । 

२.१.८ शैघक्षक गिुस्तर, कविािीहरूको धनयधमत क्षमता परीक्षि एवम ् शैघक्षक उपलघव्िको आिारमा 
कवद्यालयहरुलाई परुस्कृत र अनदुान व्यवस्िा गररनेछ। 

२.१.९ प्राकवधिक घशक्षालय संचालन गरर पठनपाठन गराउने ईच्छुक कवद्यालयहरुलाई अनदुान सहयोगको व्यवस्िा 
गररनेछ। 

२.१.१० ररक्त घशक्षक दरबघन्द यिाघशघ्र पदपधुतग गरर घशक्षक अभावहनु र्दईन ेछैन। 

२.१.११ आगामी आधिगक बषगबाट लाग ुहनुे गरर दधलत तिा अधत धबपन् नजेहेन्दार  बालबाधलकाका लागी उच्चा 
घशक्षा अध्ययन कोष स्िापना गररनेछ  

२.१.१२ न्यनु बेतन कामकाज गदै आइरहेका ECD घशक्षक तिा कवद्यालय कमागचारीलाई न्यायोघचत तलब 
सकुविाको ब्यवस्िा गररनेछ। 

२.१.१३ घशक्षाको गिुस्तर कवकास गनगको लागी घशक्षकलाइ समय सान्दधभगक ताधलम उपलव्ि गराइनेछ । 

२.१.१४वडा घशक्षा सधमधत, गाउँ घशक्षा सधमधत र घशक्षा शाखा मार्ग त कवद्यालय अनगुमन, कक्षा धनररक्षि, सचुकमा 
आिाररत अनगुमि प्रिाली मार्ग त शौघक्षक गिुस्तर सिुार गदै लधगनेछ। 



२.२ स्वास््य: 
२.२.१ जनताको स्वास््य सम्बघन्ि मौधलक हकलाई प्रत्यभतू गनग तिा स्वास््यका पहुँचमा अधभवदृ्धी गररनेछ । 

सािै मकहला तिा वालवाधलका र ज्येष्ठ नागररकहरुको लाधग आवश् यकताअनसुार प्रत्येक वडामा स्वास््य 
घशकवर संचालन गररनेछ  

२.२.२ सम्पूिग जनतालाई आिारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गनग सबै वडाहरुमा स्िाकपत स्वास््य चौकी र आिारभतु 
स्वास््य केन्रहरुको सिुार गदै लधगनेछ। 

२.२.३ स्वास््य धबमा कायगक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक िरपररवारको अधनबायग स्वास््य धबमा यसै बषग 
सम्पन् न गररनेछ ।सािै न्यनु आय भएका २०० िरपररवारलाई धन:शलु्क स्वास््य धबमा गररनेछ । 

२.२.४ “स्वास््य आमा स्वास््य घशश”ु  कायगक्रम अन्तगगत गभगवती तिा सतु्केरी मकहलाहरुको स्वास््य समस्या 
समिानका लाधग गाउँपाधलका शे्रि धभि धनःशलु्क एम्बलेुन्स सेवा र पोषि कायगक्रम संचालन गररनेछ। 

२.२.५ धबद्यालयमा अध्ययनरत छािाहरुका लाधग स्िानीय स्तरमै धनमागि गररएको स्यानेटरी प्याड धन:शलु्क कवतरि 
गररनेछ । 

२.२.६ खोपयकु्त गाउँपाधलकालाई र्दगो बनाई राख् न र कुपोषिको पकहचाहन गरर घशघ्र कुपोषि न्यूधनकरि 
कायगक्रम संचालन गररनेछ । 

२.२.७ मकहलाहरुको लाधग स्तन, पाठेिरसम्बघन्ि क्यान्सर र आङ खस्नेसम्बघन्ि रोगको घशकवर संञ् चालन   
गररनेछ । 

२.२.८ गाउँपाधलकाको मातहातमा रहेको माधिल्लो क्षेिमा १, तल्लो क्षेिमा १ गरर २ वटा एम्बलेुन्स सेवालाई 
िप प्रभावकारी रुपमा संचालन गररनेछ। 

२.२.९ महामारीको रुपमा रै्लीरहेको कोरोना भाइरसको दोश्रो लहर धनयन्ििलाइ प्रभावकारी बनाउन स्वास््य 
चौकी तिा सामदुाकयक स्वास्ि ईकाईहरुमा अघक्सजन सकहतको बेड र आवश्यक औषिी तिा उपकरिको 
व्यवस्िा गररनेछ। 

२.२.१० कोरोना भाईरस Covi d-19 का कारि र्ौधलएको महामारी धनयन्िि गनग वडा वडामा जनचेतना मलुक 
कायगक्रम र खोप कायगक्रम संचालन गररनेछ। 

२.२.११ स्वास््य संस्िाहरुको पवुागिार धनमागि र ममगत गनग प्रयाप् त बजेटको ब्यवस्िा गररनेछ। 

२.२.१२ गाउँपाधलकाद्वारा संचाधलत कोधभड आईसोलेसन केन्रको क्षमता वकृद्ध गदै िप सरुघक्षत र प्रभावकारी 
वनाईनेछ।Covi d-19 तिा माहामारी रोग रोकिाम तिा धनयन्िि गनग कोष स्िापना गरी पररचालन 
गररनेछ। 

२.३ खानेपानी तिा सरसर्ाई 
२.३.१ “स्वच्छ र सनु्दर गाउँिर, स्वास्िय घजवनको आिार” लाई मूतगरुप र्दन गाउपाधलका भररका स्वच्छ 

खानेपानी अभाव भएका टोलवघस्तहरुमा खानेपानीका आवश् यक प्रबन्ि धमलाईने छ। 

 २.३.२ पूिग सरसर्ाईयकु्त गाउँपाधलका धनमागिका लागी एकिर एक शौचालयसम्बघन्ि नीधतलाई कडाईका साि 
लाग ुगररनेछ, आवश् यकता अनसुार सावगजधनक शौचालयको धनमागि गररने छ । 

२.३.३ शहरी तिा शहरोन्मखु बस्तीहरुमा सरसर्ाई कायगक्रमलाई अधभयानका रुपमा संचालन गररनछे। 



२.३.४ “महुानदेखी मखुसम्म सरुघक्षत पानी स्वस्ि घजन्दगानी“ भन् ने अधभयान जनजनमा परु् याई हरेक क्षेिका 
सरसर्ाईलाई महत्वका कायगक्रम बनाई अघि बढाईनेछ । 

२.३.५ गाउपाधलकामा शौचालय धनमागि गरेका िरपररवार सबैलाई सरसर्ाई पररचय-पि कवतरि गररनेछ। 

२.३.६ सरसर्ाई पररचयपि प्राप् त िरपररवारलाई राज्यबाट र्दने सेवा सकुविामा प्रािधमकता र्दने नीधत धलईनेछ। 

२.३.७ खानेपानी महुानको सरसर्ाईलाई प्रािधमक्ता राघखनेछ। 

२.३.८ गाउँपाधलका धभि संचाधलत धबधभन् न खानेपाधन तिा सरसर्ाइ कायगक्रमलाई एकककृत र र्दगो रुपमा संचालन 
गनग गाउँपाधलका स्तररय खानेपाधन बोडग गठन गनग नीधतगत व्यवस्िा गररनेछ। 

२.४ संस्कृधत प्रवद्धगन 
२.४.१ कैलाश-२ बैकुण्ठमा िाटुनाच, जनजाधतको ईधतहास र संस्कृधत प्रवद्धगनका लागी तामाङ संग्रहलय स्िापना 

गने, नामटारको स्यासेकाधलका मेला, काधलकाटारको काधलकामेला, गोगनेको चौककटार मेलालगायत अन्य 
स्िान र जाधत धबशेषका िाधमगक तिा साँस्कृधतक मेला पवगको धबकास र संरक्षिको लाधग आवश् यक 
बजेटको ब्यवस्िा गररनेछ । 

२.४.२ गाउँपाधलकाधभिका मठमघन्दर, गमु्बा, चचग र मघस्जद आर्दको संरक्षिको लाधग आवश् यक कायग गररने    
छ । 

२.४.३ भाषा, कला, संस्कृधतको संरक्षि र सम्विगनका लागी कवषषे कायगक्रम संचालन गररनेछ। 

२.५ लैंधगक समानता, सामाघजक न्याय तिासमावेशीकरि 
२.५.१ एकल तिा कवपन् न मकहलाहरुलाई आयआजगन तिा धसपमूलक कायगक्रम संचालन गनग वजेटको ब्यवस्िा 

गररनेछ । 

२.५.२ मकहला शसघक्तकरि कायगक्रम, िरेल ु कहंसालगायत सबै प्रकारका कहंसा र धबभेदहरुको अन्त्यका लाधग 
कायगक्रमहरु संचालन गनग वजेटको ब्यवस्िा गररनेछ ।  

२.५.३ दधलत, जनजाधत, धसमान्तकृत र अपाङ्गहरुको लाधग घजकवकोपाजगन कायगक्रम संचालन गरर आत्मधनभगर 
बनाउन र जेहेन्दार तिा धबपन् न छािछािाहरुलाई उच्च घशक्षा एवं प्राकवधिक घशक्षा अध्ययन तिा 
लोकसेवा, घशक्षक सेवा र अन्य स्िायी सरकारी सेवा प्रवेशका तयारी कक्षा संचालन गनग कायगक्रमका साि 
बजेट धबधनयोजन गररने छ । 

२.५.४ वालमैिी स्िानीय शासन पूिगरुपमा लाग ुगनग धबशेष जोड र्दईनेछ, यस आ.व. धभि बालमैिी गाउँपाधलका 
िोषना गनग अधभयान संचालन गररनेछ। 

२.५.५ ज्येष्ठ नागररकहरुलाई सम्मानका सािै धनयधमत स्वास््य जाँच गनग ब्यवस्िा धमलाईनेछ। 

२.५.५ टोलटोलमा सामघजक सरुक्षा भत्ता कवतरि कायगको सरुुवात गररनेछ र सामाघजक सरुक्षा कवतरि गदागसास ु
प्राप्त गने नागररकको  स्वास्िय पररक्षि गने व्यवस्िा गररनेछ । 

२.६ खेलकुद कवकास 

२.६.१ खेलकुदका माध्यमबाट स्वास््य यवुा जनशघक्त धनमागि गरी कैलाशको कवकास प्रयासमा सामेल गररनेछ। 

२.६.२ वडा स्तररय, गा.पा. स्तररय खेलकुद प्रधतयोधगताहरु यवुाहरुको चाहान बमोघजम संचालन गररनेछ। 



२.६.३ घजल्ला स्तररय खेलकुद प्रधतयोधगताहरुमा कैलाशको उपघस्िधतलार् सािगक बनाउन धनयधमत अभ्यास र 
प्रघशक्षि गररनेछ। 

२.६.४ यस कैलाश गाउँपाधलकाबाट प्रधतधनधित्व गरी राघ् िय तिा अन्तरराघ् िय खेलकुद प्रधतयोधगताहरुमा सहभागी 
भइ पदक घजत् न ेखेलाधडहरुलाई उघचत सम् मान र परुसकारको व्यवस्िा गररनेछ । 

३. पूवागिार धबकास 

३.१ सडक तिा पलु (झो.पू) 
३.१.१ चधुनया, नामटार, काधलकाटार, भाताग, सानोडाडाखकग , छ्याङदङु-खोलाखकग -डाडाखकग  हदैु पकनी गोगने 

मोटरबाटो (कैलाश मागग) बार् है मकहना धनयधमत संचालन गनग प्रािधमकताका साि बजेट धबधनयोजन  
गररनेछ । सािै खोलाखकग -बैकुण्ठ सडक, भाताग- रुपराङ-पाख्रबेेशी-गोकुप-सडक, गोगनेमोड-चौककटार-
कटहरे-धबधमरे सडक, केउरेनी कप्सेरी सडक, मानेडाडा भतु्य दोलािनी सडक, दमु्सीखकग  सानलेुक मझवुा 
दोभान सडक, सोलाभञ् ज्याङ कालीखोला सडक, डाडेबास गोलढंुगा सडक लगायत अन्य शाखा 
सडकहरुको ममगत तिा स्तरउन् नधतका लागी आवश् यक बजेट धबधनयोजन गररने छ । 

३.१.२ िटटे खोला, राउते खोला, छयाडदगुदोभान, िमुाउने पक् कीपलु धनमागि तिा अन्य झो.पू धनमागि तिा ममगतको 
लागी धबशेष पहल गररने छ । 

३.१.३ सानोडाडाखकग  कैलाश बैकुण्ठ गजरुी मोटरबाटो, पकनी-कप्सेरी- भाताग- सररखेत- मनहरी मोटरबाटो, 
गोगने-काधलकाटार सडक, स्यासे-िैराङ धनमागिमा धनरन्तरता र्दईनेछ।सािै आवश्यकता अनसुार अन्य 
सडक धबस्तार गररदै लधगनेछ । 

३.१.४ अिरुा तिा क्रमागत सडक तिा मोटररेवल पलु तिा झो.प.ुहरुको धनमागि कायग यस आ.व. धभि सम्पन् न 
गरर बजेट कवधनयोजन गररनेछ। 

३.२ धसंचाई 
३.२.१ चाल ु धसंचाई योजनाहरुलाई आवश् यक ममगत सम्भार र नयाँ धसंचाई योजना धनमागि तिा धलफ्ट धसचाई 

धनमागिका लागी धबशेष प्रािधमकता साि बजेट धबधनयोजन गररने छ । 

३.३ भवन तिा सहरी धबकास 
३.३.१ बघस्त धबकास तिा भवन धनमागि आचार संकहता पूिग पालना गररनेछ । 

३.३.२ ब्यवघस्ित वघस्त धबकासका लागी आवश् यक पहल गररने छ । 

३.३.३ सडक अधिकार क्षेिको पालना हनुे गरर पर्ि संरचना तिा िर धनमागि गदाग नक्सापास कायगलाई अधनवायग 
गदै लधगनेछ। 

३.३.४ गाउँपाधलका कायागलय, सबै वडा कायागलय ६वटा मा.कव., ६ वटा स्वास््य चौकी, धन.मा.कव सबैमा ईहाघजरी 
जडान गरी अधनवायग गराउने। 

३.४ उजाग तिा साना जलधबद्यतु, बैकघल्पक उजाग  

३.४.१ आ.ब. २०७८/७९ धभि गाउँपाधलकाका सबै वडाहरुमा धबद्यधुतकरि कायग सम्पन् न गररने छ । 

३.४.२ बैकघल्पक उजाग प्रधबधि लाई प्रािधमकता र्दई बजेट धबधनयोजन गररने छ । 

३.४.३ कैलाश ३ नागछेडा जलधबद्ययु आयोजना धनमागि गनग धबशेष पहल गररने छ । 



३.५ संचार 

३.५.१ गाउँपाधलका केन्र लगायत सबै वडा कायागलयहरुमा संचार पहुँच परु् याउन नेट ईन्टरनेट सकुविा ब्यवस्िा 
गररने छ । 

३.५.२ साना शहरी क्षेि लगायत केन्र बजारहरुमा Fr ee Wi f i  Zone कायम गनग पहल गररनेछ। 

३.५.३ सबै वडा कायगलयहरुमा भरपदो ईनटनेटको व्यवस्िा गरर Onl i ne सेवाहरु संचालन गने नीधत धलइनेछ। 

४ वातावरि तिा धबपद् व्यवस्िापन 
४.१.१ वातावरि तिा धबपद् ब्यवस्िापन सधमधत गठन तिा धबपद् ब्यवस्िापन कायगयोजना धनमागि गरर धबपद् 

ब्यवस्िापन कोष स्िापना गरर कवपद् व्यवस्िापन कायग अघि बढाईने छ । 

४.१.२ आपतकाधलन उद दार कायगलाई प्रभावकारी बनाउन स्िानीय यवुा तिा सरुक्षा धनकाय र रेडक्रस लगायत 
सरोकारवालाहरुको सहभाधगतामा गाउँपाधलका स्तर तिा वडास्तरमा आपतकाधलन उद दार तिा सहयोग 
सधमधत गठन गररने छ । 

४.१.३ कवपदको अवस्िामा तत्काल राहत र पनुधनमागि कायग संचालन गनग कवपद व्यवस्िापन कोषमा आवश्यक 
रकम कवधनयोजन गररनेछ। 

४.१ वन तिा भसंूरक्षि 
४.१.१ गाउपाधलका धभिका सबै सामदुाकयक बन समहुहरुको उघचत ब्यवस्िापन तिा धनयमन गररदै लानेछ ।  

४.१.२ नर्द उकास जधमन भीरपाखा पखेरा तिा खाली पधतग जग्गा र कैलाश मागगको आवश् यक दबैु ककनारामा 
अधनबायग रुपले भेधगय अनसुार धबधभन् न जातका धबरुवाहरु रोप्ने कायग गररने छ । 

४.१.३ कैलाश गाउँपाधलकाको बन ऐन तजुगमाको लागी आवश्यक नीधतगत ब्यवस्िा गररनेछ। 

४.२ जलािार संरक्षि 

४.२.१ नर्द, खोला, कुवा, तिा धसमसार क्षेिको उघचत संरक्षिमा धबशेष जोड र्दईने छ । 

४.२.२ उपयकु्त स्िानको पकहचान गरर कृधतम पोखरी तिा तालहरुको धनमागि गररने छ । 

४.३ वातावरि 
४.३.१ गाउपाधलका स्तरमा धनमागि गररने सबै योजनाहरु वातावरि मैिी बनाई वातारवरि संरक्षिमा जोड र्दईने 

छ । 

४.३.२ वातावरि धबदहरुको अध्ययन अनसुन्िान ररपोटग अधन धसर्ाररसका आिारमा प्रकृधतक श्रोतहरुको उत्खनन ्
तिा उपयोग गने नीधत अवलम्बन गररने छ । 

४.३.३ वातावरि संरक्षि सम्बघन्ि कायगक्रम संचालन गररने छ । 

४.४ जलवाय ुपररवतगन 
४.४.१ जलबाय ु अनकुुधलत धबकास कायगक्रम संचालन गरर हररत अिगतन्िको प्रद्धगन गनग पहल गररनेछ, सािै 

जलबाय ुपररवतगन संग सम्बघन्ित सरोकारवालासंग समन्वय सहकायग गरर अघि बड्ने नीधत अघख्तयार गररने 
छ । 

४.४.२ वातावरिीय प्रधतकूल असर पने सबै गधतकवधि धनषिे गररदै लधगने छ । 



४.५ र्ोहरमैला व्यवस्िापन 

४.५.१ सरसर्ाई सम्बघन्ि जनचेतनामलुक कायगक्रमहरु संचालन गररनेछ र जिाभवी र्ोहोर गने 
आमनागररकहरुलाई दण्ड जररवाना गररने नीधत धलईनेछ । 

४.५.२सरकारी, गैरसरकारी, कायागलय बाक्लो टोलवघस्त बजार क्षेिहरुबाट धनस्केका र्ोहोर संकलन गरर उपयकु्त 
ब्यवस्िापनको प्रबन्ि धमलाईने छ । 

४.६ जलउत्पन् न प्रकोप धनयन्िि 
४.६.१ धबधभन् न जोघखममा रहेका वघस्त, सडक, भवन, बाटो, खेतीयोग्य जधमनको बचाउ र संरक्षिका लागी धबशेष 

बजेटको प्रबन्ि धमलाईने छ । 

४.७ कवपद् व्यवस्िापन, वारुि यन्ि संचालन 

४.७.१ आपतकाधलन धबपद् ब्यवस्िापन योजना अनसुार बाढी, पकहरो, नर्द कटान, आगलागी, चट्ट्याङ, धबद्यधुतय 
कारि तिा रोग जन्य माहामारी लगायत अन्य दैकवक कारिबाट उत्पन् न हनुे धबपदहरुलाई समयमै 
ब्यवस्िापन गनगका लागी धबशेष बजेट धबधनयोजन गररने छ । 

४.७.२ चयाङको जोघखम यकु्त क्षेि तिा वस्तीहरुमा जोघखम न्यधुनकरिको कायगक्रम संचालन गररनछे। 

५. संस्िागत धबकास तिा सेवा प्रवाह 
५.१ सामान्य सेवा 
५.१.१ गाउपाधलकाका सम्पूिग कमगचारीहरु, जनप्रधतनीधि, धनमागि सधमधतका पदाधिकारी, संि-संस्िा, गाउपाधलका 

अन्तरगतका धबधभन् न समहुका पदाधिकारीहरु लाई नेततृ्व, क्षमता कवकास काननु, तिा काम, कतगब्य र 
अधिकारसम्बघन्ि भ्रमि, ताधलम, गोष्ठी अधभमूघखकरि कायगक्रम संचालन गररने छ । 

५.१.२ गाउँपाधलका र गाउँपाधलका अन्तरगतका कायागलयद्वारा सम्पादन गररने सेवाहरुमा धछटो छररतो सरल र 
सहजता ल्याउनको लाधग गाउँपाधलकाको क्षमता अनसुार जनप्रधतनीधि र कमगचारीहरुमा उत्साह बकृद्ध गनग 
िप सेवा सधुबिासकहतको कायग सम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन सम्बघन्ि कायगक्रम कायगन्वयनमा    
ल्याईनेछ । 

५.१.३ घजम्मेवारी बहन नगने कामगचारी, अन्य सरकारी, गैर सरकारी संि-संस्िा, धनमागि कम्पनी, धनमागि सधमधत र 
अन्य समहुहरुले पाउने सेवा सधुबिा क्रमश: स्िधगत, रोक् का, खारेज, र धनयमानसुार कावागहीको दायरामा 
ल्याईनेछ ।  

५.१.४ गाउँपाधलकाको स्वीकृत ररक्त दरबन्दीमा र आवश् यकता अनसुार प्रकवधिक र कायागलय सहयोगी पदहरुमा 
धनयमानसुार करारमा पदपूधतग गररदै लधगने छ । 

५.१.५ कायागलयको अधभलेख तिा व्यवस्िापनलाई चसु्तदरुुस्त वनाई प्रकविीमैिी एवम ् सवै वडा कायागलयलाई 
कवितुीय सशुासनमा आबद्ध गररनेछ । 

५.२ सरुक्षा व्यवस्िापन  
५.२.१ गाउपाधलकाधभि शाघन्त सरुक्षा, अमनचयन कायम राख् न नपेाल सरकारका सरुक्षा धनकायहरु नेपाल प्रहरी, 

शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, अनसुन्िान धबभाग लगायतका धनकायहरु संग धनरन्तर सहकायग समन्वय गरर 
२४ सै िण्टा जनतालाई शाघन्त सरुक्षाको अनभुधूत र्दलाउन गाउँपाधलका प्रयासरत रहने छ । 



५.२.२ लाग ुपदािग र मादक पदािग सेवन गरर समाजमा शाघन्त सबु्यवस्िा, सामाघजक सद भावमा, खलल पयुागउन े
जो कोहीलाई काननुी दायरामा ल्याईने छ । 

५.३ सचुना प्रधबधि 
५.२.१ चाल ुआ.व. धभि कैलाश गाउँपाधलकाका सरकारी कायागलयहरुमा र्ाइबर ईनटनेट जडान गराईनेछ।  

५.४ स्िानीय त्याङ्क संकलन र अधभलेख व्यवस्िापन 
५.४.१ गाउँपाधलका क्षेि धभिका सम्पूिग सावगजधनक जग्गा, मठमघन्दर, गमु्बा, मघस्जद, चचग, भवन, कायागलय, 

खेलमैदान, पयगटकीय क्षेि, संि-संस्िा, जातजाधत, िमग, धलङ्ग, खोला नाला, ताल तलैया, जैधबक धबकविता, 
प्राकृधतक श्रोत आदीको त्याङ् क संकलन गरर अधभलेख ब्यवस्िापन गनग आवश् यक बजेट धबधनयोजन 
गररने छ ।   

५.५ सशुासन प्रवद्धगन 
५.५.१ गाउपाधलका अन्तरगतका सबै सरकारी कायागलयहरुमा सवै खालै सेवाग्राहीहरुको जानकारीका लागी 

नागररक वडा पि राघखने छ । 

५.५.२ जनताको गनुासोको सम्बोिन गनग सबै सरकारी कायागलयहरुमा उजरुी तिा सझुाव पेकटका राघखने छ । 

५.५.३ योजना अनगुमन तिा कायागन्वयन प्रकृयामा प्रत्यक्षरुपले जनप्रधतनीधि र कमगचारीहरुलाई जवार्देही र 
घजम्मेवार बनाई सचुकमा आिाररत अनगुमन प्रिाली संचालनमा ल्याईनेछ। 

५.५.४ गाउँपाधलकाले गरेका गधतधबधिहरु झघल्कने जानकारी मलुक चौमाधसक बलेुकटन प्रकाशन गररने छ । 

५.५.५ सावगजधनक सनुवुाई, सावगजधनक पररक्षि जस्ता सशुान प्रवद्धगनका माध्याम मार्ग त पारदघशगता कायम गरर 
काम कावागहीलाई चसु्त दरुुस्त बनाईनेछ। 

५.६ नगर प्रहरी पररचालन 

५.६.१गाउँपाधलकाको धनिगय कायागन्वयन कवकास धनमागिमा समन्वय र अन्य आवश्यक कायगमा पररचालन गने गरर 
नगर प्रहरी भनाग तिा पररचालन गनग नीधतगत व्यवस्िा गररनेछ। 

५.७ अनसुन्िान तिा धबकास 

५.७.१ समकृद्धका लाधग गाउँपाधलकाधभिका हरेक क्षेिको बौकद्धक वगग, र धबषय धबज्ञ अनभुवी ब्यघक्तत्वहरु 
सघम्मधलत सल्लाह सझुाव धलई सो सधमधतको धनिगय, अध्ययन अनसुन्िान पश् चात धबधभन् न क्षेिको धबकास 
योजनाको गरुुयोजना बनाई कायागरम्भ गररने छ ।  

%=*k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd M– 

%=*=! b]zdf ljBdfg a]/f]huf/L b/ sd ug{sf nflu cfj]bg cfÅfg u/L /f]huf/ ;]jf s]Gb|df ;"lrs[t ul/g]5. 

 %=*=@:yfgLo txsf /f]huf/ ;]jf s]Gb|मा;"lrs[t ePsf a]/f]huf/x?nfO{ o"jf /f]huf/Lsf nflu sfdsf nflu 

kfl/>ldsdf cfwfl/t ;fd'bflos cfof]hgfx? ;~rfng u/L Go"gtd /f]huf/Lsf] k|Tofe"lt u/fOg]5 . 

%=*=@ COVID–19 sf] sf/0faf6 a}b]lzs /f]huf/Ldf hfg gkfPsf tyf ljb]zaf6 kmls{g afWo ePsf 

JolQmx?nfO{ ;"lrs[t u/L ljz]if k|fyldstf ;fy /f]huf/L k|bfg ul/g]5 . 

%=*=$ bIf tyf ;Ifd hgzlQmsf] ljsf; u/L cfGtl/s /f]huf/L k|jw{g ug{ cfjZos ;Lkd"ns tflndsf] 

klxrfg u/L a]/f]huf/ JolQmnfO{ tflnd lbOg]5 . 



%=*=% ;+3 tyf k|b]zn] NofPsf] /f]huf/d"ns sfo{qmddf ckgTj sfod ub}{ /f]huf/Lsf If]q lj:tf/ ul/g]5 . 

%=*=^ a}b]lzs /f]huf/Laf6 lkmtf{ cfPsf >ldsx?sf] l;k klxrfg u/L :j/f]huf/d"ns sfo{df ;+nUg :yfgLo 

o"jf pBdLx?nfO{ k|f]T;flxt ul/g]5 . 

%=*=&>d ;DaGwnfO{ k|fyldstf lbb}+ ;fj{hlgs k"jf{wf/ lgdf{0f, s[lif, Joj;flos pBf]u, ljlQo If]qaf6 

/f]huf/L l;h{gfdf hf]8 lbOg]5 . 

%=*=* /f]huf/ ;]jf s]Gb|nfO{ yk ;'b[l9s/0f u/L >d a}+ssf] ?kdf :yflkt ul/g]5 . 

%=*=( kflnsf :tl/o ljsf; lgdf{0fsf of]hgfx?df cfjZos >ldsx?sf] nflu /f]huf/ ;]jf s]Gb|df ;"lrs[t 

a]/f]huf/ JolQmx?nfO{ k|fyldstf lbOg]5 . 

%=*=!) o'jf /f]huf/Lsf nflu ?kfGt/0f kxn cfof]hgf tyf sfdsf nflu kfl/>ldsdf cfwfl/t ;fd'bflos 

cfof]hgfx?nfO{ yk ;zQm ?kdf ;~rfng ul/g]5 . 

%=*=!!मकहला तिा परुुष कामदारहरुलाई हरेक काममा समान ज्याला उपलब्ि हनुे गरर नीधतगत व्यवस्िा कायम 
गररनेछ। 

%=*=!@ o; ufpFkflnsfsf leq a;f]af; ug]{ clt ljkGg kl/jf/x?sf] klxrfg u/L Go"gtd cfjZostfaf6 

al~rt gxf]pg eGg] p2]Zon] cfGtl/s /f]huf/L jf :j/f]huf/Ldf ;+nUg u/fpg] sfo{ klxnf] k|fyldstf 

x'g]5 . 

६. कवकवि 

६.१ प्रदेश सरकार तिा संिीय सरकार संगको साझेदारी, सहकायग, सह-लगानीमा संचालन हनुे सडक, खानेपानी, 
धसचाई, भवन, जलधबद्यतु आयोजना, पयगटन धबकास, कृकष, पशपंुघक्ष धबकासजस्ता योजनाहरुको समपरुक कोष 
स्िापना गरर कायगन्वयनका लागी पहल गने । 

६.२ लाग ुऔषि, मादक पदािगको उत्पादन र धबक्री धबतरिलाई पूिगरुपमा बन्देज गनग प्रशासनसंग सहकायग गरर 
कायगक्रम संचालन गने । 

६.३ यवुाहरुलाई खेलकुदप्रधत आकषगि बढाउन खेलकुद मैदान धनमागि प्रघशक्षि धबधभन् न प्रतोयोधगता आयोजना, 
गा.पा. बाकहरका खेलकूदहरुमा सहभागी जनाउन र खेल सामाग्रीहरु धबतरि गनग आवश् यक बजेट धबधनयोजन 
गररने छ । 

६.४ सम्पूिग वडाहरुमा चौमाधसक रुपमा कायागलय संचालन खचग पठाईने ब्यवस्िा धमलाउने छ। 

६.५ वडाहरुको कायगसम्पादन मलु्याङ् कनको आिारमा धबकास धनमागिसम्बघन्ि योजनाहरु िपिट गरर अनदुान 
रकम धनघश् चत गररनेछ । 

६.६ कैलाश मागगको धबचबाट दायाँबायाँ १०-१० धमटर गरर २० धमटर धभिमा र अन्य शाखा सडकको दाया 
बाया ५-५ धमटर गरर १० धमटर धभि कुनै पधन पूवागिार धनमागि गनग रोक लगाईने छ । 

६.७ जवुातास खेल्ने कायगलाई प्रधतबन्द गररनेछ, अबैि चोरीघशकारी, नर्दनालामा धबष हाल्ने कायगलाई कडाईकासाि 
बन्द गररनेछ, काननु बमोघजम दण्डनीय हनुे सबै प्रकार कहंसा र धबभेदलाई पूिगरुपमा अन्त्यका लाधग 
कायगक्रमहरू अगाडी बढाईनेछ । 

६.८ सेवाधन:बतृ्त हनुे वा भैसकेका कैलाश गाउँपाधलकाका कमगचारीहरुको हककहत र सेवाका लाधग अवकास तिा 
कल्यािकोष स्िापना गरर आवश्यक बजेट धबधनयोजन गरर भकु्तानी प्रकृयालाई अगाडी बढाईने छ । 



६.९ आफ्ना आमा, बबुा, बाजे, बज्यै वा नघजकका र असहाय आर्न्तको उघचत लालनपालन, स्वास््य उपचार, 
हेरचाह नगने, हेला, कहंसा, भेदभाव र िृिा गने हकदार, अंघशयार र सक्षम नघजकको आर्न्तहरुलाई 
गाँउपाधलकाबाट हनुे सबै सेवा सधुबिा रोक् का, स्िाधगत र बन्द गररनेछ। 

६.१० समाजको कुररती र धबसंगधतको रुपमा रहेका वालधबवाहलाई न्यधुनकरि गनगका लागी त्यस्ता धबवाहरुलाई 
सामाघजक बकहस्कार गने, र जनप्रधतनीधि, सरकारी कमगचारी, गैर सरकारी संस्िाका कमगचारी, राजनीधतक 
नेततृ्व, समाजका अन्य लब्िप्रधतकष्ठत ब्यघक्त हरुलाई सहभागी नहनु अनरुोि गररने छ, जनप्रधतनीधि र 
कमगचारीहरु अटेर गरर सहभागी भएमा प्रचधलत काननु वमोघजम कावागही अगाडी बढाईने छ । 

६.११ गाउँपाधलकाको लक्ष्य, उदे्दश्य प्राधप्तको लागी आफ्नो घजम्मेवारी बहन गनग समकपगत भई लागी पने 
जनप्रधतनीधि, उपभोक्ता सधमधत, सामान्य प्रशासन, वडा सघचव, घशक्षा स्वास््य, कृकष, पश,ु प्रकवधिक, 
कमगचारीहरु लाई नगद सकहत सम्मान र परुुस्कृत गररने छ । 

६.१२ गाउँसभाबाट पाररत नीधत तिा कायगक्रम, योजना बजेटको कायागन्वयन र लगाएका कर हरु उठाउनको 
लागी गाउपाधलकाको सहयोगमा गठन भएका टोल धबकास सधमधत, सरसर्ाई सधमधत, कृकष, पश,ु स्वास््य, 
घशक्षा, उपभोक्ता सधमधत, सहकरी र लघक्षत समहुका सधमधतहरुलाई ब्यापक पररचालन गररने छ । 

६.१३ नागररक अधभनन्दन : समाज कवकास तिा गाउँपाधलकालाई प्रत्यक्ष, परोक्ष आधिगक, भौधतक तिा अन्य 
सहयोग गनेलाई नागररक अधभनन्दन गररनेछ । 

६.१४ गाउँपाधलकामा नागररकहरुलाइ आपद कवपद अवस्िामा सहजै पनु स्िापना राहत र उद्धारका लागी 
गाउपाधलकाको उपयतु्त स्िानहरुको पकहचान गरर हेली प्याड धनमागि गररनेछ । 

अन्तमा वजेटको वारेमा कवधनयोजन कवदे्ययकमा उल्लेख गरेको छु र यस नीधत तिा कायगक्रम तयार गने 
सहयोग गनुग हनुे जनप्रधतनीधिज्यहुरु, कमगचारी धमिहरु र कायागपधलका बैठक र कवधभन् न कवषयगत सधमधतहरु 
गाउसभामा गररमामय उपघस्िधत जनाउन ुहनुे मानधनय सदस्य ज्यहुरु सबैमा हार्दगक िन्यबाद तिा आभार ब्यक्त गदै 
यो नीधत तिा कायगक्रम आफ्नो अमलु्य सझुाव र्दई समदृ्ध कैलाश धनमागिको कायग सहभागी आग्रह गदै यो नीधत 
तिा कायगक्रम सवगसम्मत रुपमा पाररत गररर्दन ुहनु माननीय सदस्यज्यहुरुमा अनरुोि गदगछु । 

  



कैलाश गाउँपाधलकाको आधिगक ऐन, २०७8 

गाउँ सभावाट स्वीकृत धमधत २०७8।३।१० 

प्रमाघिकरि धमधत २०७8।३।११ 

प्रस्तावना, 

कैलाश गाउँपाधलकाको आधिगक बषग २०७8/७9 को अिग सम्बन्िी प्रस्तावलाई कायागन्वयन गनगका धनधमत्त 
स्िानीय कर तिा शलु्क संकलन गने, छुट र्दनेतिाआय संकलनको प्रशासधनक व्यवस्िा गनग बाञ्छनीय भएकोले, 

१. संघक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यस ऐनको नामः आधिगकऐन २०७8,रहेको छ  

(२) यो ऐन, २०७8 साल श्रावि १ गते देघख कैलाश गाउँपाधलका क्षेिमा लागू हनुेछ । 

२. सम्पघत्त करः गाउँपाधलका क्षेि धभि अनसूुची (१) बमोघजम एकककृत सम्पघत्त कर/ िरजग्गा कर लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ । 

३. भधूम कर (मालपोतः)गाउँपाधलका क्षेि धभि अनसूुची (२) बमोघजम भधूम कर (मालपोत) लगाइने र असलु 
गररनेछ । 

४. िर वहाल करः गाउँपाधलका क्षेिधभि कुनै व्यघक्त वा संस्िाले, िर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा 
पोखरी पूरै आंघशक तवरले वहालमा र्दएकोमा अनसूुची (३) बमोघजम िर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल 
गररनेछ । 

५. व्यवशाय करःगाउँपाधलका क्षेिधभि व्यापार, व्यवशाय वा सेवामा पुजँीगत लगानी र आधिगक कारोवारका 
आिारमा अनसूुची (४) बमोघजम व्यवशाय कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

६. जधडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः गाउँपाधलका क्षेिधभि कुनै व्यघक्त वा संस्िाले ऊन, खोटो, जधडबटुी, वनकस, 

कवाडी माल र प्रचधलत कानूनले धनषिे गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्य मतृवा माररएका जीवजन्तकुो हाड, 

धसङ, प्वाखँ, छाला जस्ता वस्तकुो व्यवसायीक कारोवार गरे वापत अनसूुची (५) बमोघजमको कर लगाईने र 
असलु उपर गररनेछ । 

७. सवारी सािन करः गाउँपाधलका क्षेिधभि दताग भएका सवारी सािनमा अनसूुची (६) बमोघजम सवारी सािन कर 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यिा व्यवस्िा भएको 
अवस्िामा सोही बमोघजम हनुेछ। 

८. कवज्ञापन करः गाउँपाधलका क्षेिधभि हनुे कवज्ञापनमा अनसूुची (७) बमोघजम कवज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यिा व्यवस्िा भएको अवस्िामा सोही बमोघजम    

हनुेछ । 

९. मनोरञ् जन करः गाउँपाधलका क्षेिधभि हनु े मनोरन्ज व्यवशाय सेवामा अनसूुची (८) बमोघजम व्यवशाय कर 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यिा व्यवस्िा भएको 
अवस्िामा सोही बमोघजम हनुेछ। 

१०. बहाल कवटौरी शलु्कः गाउँपाधलका क्षेिधभि आरु्ले धनमागि, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुची ( ९) मा 
उल्लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसूुचीमा भएको व्यवस्िा अनसुार वहाल कवटौली शलु्क 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

११. पाककग ङ्ग शलु्कः गाउँपाधलका क्षेिधभि कुनै सवारीसािनलाई पाककग ङ्ग सकुविाउपलब्ि गराए वापत अनसूुची 
(१०) बमोघजम पाककग ङ्ग शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 



१२. िेधनङ्ग, कोयोककड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जघम्पङ्ग, घजपफ्लायर र् याफ्टीङ्ग शलु्क, गाउँपाधलकाले आफ्नो क्षेिधभि 
िेधनङ्ग, कायोधडन, क्यानोइङ्ग, वन्जी जघम्पङ्ग, घजपफ्लायर र् याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवशाय संचालन गरेवापत अनसूुघच 
(११) बमोघजम शलु्क लगाइनेरअसलु उपर गररनेछ। 

१३. सेवाशलु्क,दस्तरुः गाउँपाधलकाले धनिगय, संचालन वा गरेका व्यवस्िा अनसूुघच (१२) मा उल्लेघखत स्िाधनय 
पूवागिार र उपलब्ि गराइएका सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुघचमा व्यवस्िा भए अनसुार शलु्क लगाइने र 
असलु उपर गररनेछ। 

१४. पयगटन शलु्कः गाउँपाधलकाले आफ्नो क्षेिधभि प्रवेशरुबाट गने पयगटकहरु. अनसूुची (१३) मा उल्लेघखत 
दरमा पयगटन शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछतर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यिा 
व्यवस्िाभएको अवस्िामा सोही बमोघजम हनुेछ। 

१५. जररवाना शलु्कः यस गाउँपाधलका धभि रहेका धनजी क्रसर उद्योग वा अन्यि रहे पधन यस गाउँपाधलकामा 
आघश्रत रही काम गरररहेका उद्योगहरुले वन तिा खोलामा खाल्टो खन् ने सावगजधनक वा व्यघक्तगत सम्पघत्तलाई 
कायगमा क्षधत हनुे गरर मेघशनद्धार उत्खनन गने कायग गरेमा त्यस्ता धनजी उद्योगहरुबाट पनग जाने पयागवरिीय 
क्षधतबाट कपधडत नागररकलाई सहयोग गनग कवगाररएको वातावरिलाई सिुार गनगको लागी अनसूुची त्यस्ता(१४) 
बमोघजम धनजी उद्योगहरुसंग सम्बघन्ित भई समान ढुवानी गने सवारी सािनहरु.बाट जररवाना शलु्क असलु 
उपर गररनेछ । सािै गाउँपाधलकाको यस ऐन बमोघजम तोककएका करआधिगक बषग निाई बझुाएमा अनसूुघच 
(१४) (१) बमोघजम जररवाना धलइनेछ। 

१६. कर छुटः यस ऐन बमोघजम कर धतने दाकयत्व भएका व्यघकं्त वा संस्िाहरुलाई कुनै पधन ककधसमको कर छुट 
र्दईने छैन। 

१७. प्राकृधतक स्रोतको उत्खनन,् धनकासी, धबकक्र कवतरि सम्बन्िमा प्रदेश काननुमा तोके बमोघजम हनुेछ। 

१८. कर तिा शलु्क संकलन सम्बघन्ि कायगकवधिः यो ऐनमा व्यवस्िाभएकोअनसुार कर तिा शलु्क संकलन 
सम्बघन्ि कायगकवधि गाउँपाधलकाले तोके अनसुार हनुेछ । 

धनिगय न १  

प्रस्ताव न २ माधि छलर्ल गदाग यस गाउँपाधलकाको लागी आ व २०78।२०७9 साल साउन १ गते देघख लाग ु
हनु ेकर दस्तरु शलु्क सकहतको आधिगक ऐन सवगसम्मधतले पाररत गने धनिगय गररयो । 
 

  



अनसूुचीः १ 

(दर्ा २ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा 
बाट स्वीकृत सम्पधत कर 

रु. १ लाख सम्मको सम्पधत भएको रु. २५ माि 

रु. १ लाख भन्दा माधि रु. २ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. ५० माि 

रु. २ लाख भन्दा माधि रु. ३लाख सम्मको सम्पधतमा रु. ७५ माि 

रु. ३ लाख भन्दा माधि रु. ४ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १०० माि 

रु. ४ लाख भन्दा माधि रु. ५ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १२५माि 

रु. ५ लाख भन्दा माधि रु. ६ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १५०माि 

रु. ६ लाख भन्दा माधि रु. ७ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १७५माि 

रु. ७ लाख भन्दा माधि रु. ८ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. २०० माि 

रु. ८ लाख भन्दा माधि रु. ९लाख सम्मको सम्पधतमा रु. २२५ माि 

रु. ९ लाख भन्दा माधि रु. १० लाख सम्मको सम्पधतमा रु. २५०माि 

रु. १० लाख भन्दा माधि रु. १५ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. ४०० माि 

रु. १५ लाख भन्दा माधि रु. २० लाख सम्मको सम्पधतमा रु. ५२५ माि 

रु. २० लाख भन्दा माधि रु. २५लाख सम्मको सम्पधतमा रु. ६५०माि 

रु. २५ लाख भन्दा माधि रु. ३० लाख सम्मको सम्पधतमा रु. ७७५माि 

रु. ३० लाख भन्दा माधि रु. ३५ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. ९००माि 

रु. ३५ लाख भन्दा माधि रु. ४० लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १०५०माि 

रु. ४० लाख भन्दा माधि रु. ४५ लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १२००माि 

रु. ४५ लाख भन्दा माधि रु. ५० लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १३५०माि 

रु. ५० लाख भन्दा माधि रु. ६० लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १६००माि 

रु. ६० लाख भन्दा माधि रु. ७० लाख सम्मको सम्पधतमा रु. १८००माि 

रु. ७० लाख भन्दा माधि रु. ८०लाख सम्मको सम्पधतमा रु. २१००माि 

रु. ८० लाख भन्दा माधि रु. ९० लाख सम्मको सम्पधतमा रु. २४०० माि 

रु. ९० लाख भन्दा माधि रु. १ करोड सम्मको सम्पधतमा रु. २८००माि 

रु. १ करोड भन्दा माधिको सम्पधतमा रु. ३० प्रधतलाखमा 
  

   



अनसूुची: २ 

(दर्ा ३ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक वषग २०७8/७9 को २०७8 श्रावि १ गते देघख लागू देघख हनुे तर असार मसान्त सम्म सम्म बक्यौता 
रहेको हकमा माि लागहुनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँ सभाबाट स्वीकृत (मालपोत) 

प्रधतरोपनी रु. िनहर खेत  धभट 

अब्बल  २०।०० १२।०० 

दोयम  १५।०० ८।०० 

धसम  १०।०० ६।०० 

चाहार  ४।०० ४।०० 

नोटः सडकले छोएको जग्गामा सो मालपोत रकममा प्रधतरोपनी रु. ५।०० िप लाग्नेछ। बक्यौता मालपोतको 
जररवाना धनकाल्दाः  (जम्मा वषग× ५) +५ अिागत पकहलो वषगकोहकमा १० प्रधतशत त्यसपधछको वषग प्रत्येक पाँच 
प्रधतशतको दरले बढ्दै जानेछ । 

  



अनसूुचीः३ 

(दर्ा ४ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक वषग २०७8/७9 को २०७8 श्रावि १ गते देघख लागूहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँ सभाबाट 
स्वीकृत िर वहाल कर 

१. गाउँपाधलका क्षेिधभि कुनै व्यघक्त वा संस्िाले भवन, िर, पसल, ग्यारेज, गोदाम वा हल रकमको १० 
प्रधतशत छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूिग वा आघशक तवरले वहालमा र्दएमा 
 

  



अनसूुची ४ 

(दर्ा ५ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक वषग २०७8/७9 को २०७8 श्रावि१ गते देघख लागू हनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँ सभाबाट 
स्वीकृत दररेटहरु 

खाि ककराना स्वीकृत दर रेट 

बजार क्षेिका िोक तिा खरुा दबैु धबके्रताको लाधग ५००।०० 
ग्रामीि क्षेिका िोक तिा खरुा दबैु धबके्रताको लाधग ३५०।०० 

मास ुधबके्रता 
िेरै िररका मास ुधबके्रत ४००।०० 
एकिररका माि मास ुधबके्रताको ३६०।०० 

सनुचादंी तिा गरगहना 
सनुचांदी तिा गहना हरुको खररद धबक्री (गनेसोरुम 
सजावट भएकालाई) कवके्रताको लाधग 

५०००।०० 

सनुचांदी तिा गहनाहरुको खररद धबक्री (गनेसोरुम 
सजावट नभएकालाई) धबके्रताको लाधग  

२५००।०० 

ज्याला माि धलई सनुचांदी तिा गहनाहरुको सम्बन्िी 
काम( ज्यासलगने) को लाधग 

१५००।०० 

शृ्रगारका , खेलौना तिआ उपहार(धगफ्ट) सामानहरु 

िोक तिा खरुा दबैु धबके्रताको लाधग ५००।०० 
खेलौना तिा धगफ्ट धबके्रताको लाधग २००।०० 

धनमागि सामग्री(हाडगवेयर) 
बजार क्षेिका धबके्रताको लाधग १५००।०० 
ग्रामीि क्षेिका धबके्रताक लाधग १०००।०० 
ईटा, धसमेन्ट, काठ तिा दाउरा तिा बांस धबके्रताको 
लाधग  

१०००।०० 

मेघशनरी तिा सवारी सािन र सो सम्बघन्ि पाटगस 

मेघशनरी तिा सवारी सािन दबैु सो सम्बघन्ि पाटगस 
धबके्रता सधभगधसङ सेन्टर 

६००।०० 

पाठ् यपसु्तक तिा स्टेशनरी तिा खेलकुद सामाग्री 
पाठ् यपसु्तक तिा स्टेशनरी खेलकुद सामाग्री धबके्रताको 
लाधग 

८००।०० 

स्टेशनरी खेलकुद सामाग्री धबके्रताको लाधग ८००।०० 
र्ामेसी, औषिी, तिा आयबेुर्दक पसल 

िोक तिा खरुा धबक्री सकहत क्लीधनक भएकाहरुको 
लाधग 

२०००।०० 

खरुा धबक्री सकहत क्लीधनक भएकाहरुको लाधग १०००।०० 
औषिी धबके्रताहरुको लाधग माि  १०००।०० 



ग्राधमि क्षेिका औषिी धबिे लाधग माि  १०००।०० 
चस्मा (अप्टीकल सेवा) ममगत तिा धबक्री गने 
धबके्रताहरुको लाधग 

५००।०० 

कृकषजन्य औषधि ,धबउ धबजन तिा मलखाद 

कृकषतिा भेटनरी औषधि सकहत मलखाद र धबउ धबजन 
समेताको धबक्रको लाधग 

१५००।०० 

कृकषतिा भेटनरी औषधि तिा धबउ धबजन धबके्रतको 
लधग 

१०००।०० 

कृकष तिा भेटनरी औषधि तिा मलखाद धबके्रतको 
लाधग 

१५००।०० 

कृकष तिा भेटनरी औषधि माि धबके्रतको लाधग १०००।०० 
मलखाद तिा धबउधबजन धबके्रताको लाधग १०००।०० 

कपडा तिा रे्न्सी सम्बघन्ि 

तयारी तिा िान कपडा धबके्रताहरुको लाधग १०००।०० 
धसलाई सम्बघन्ि सामा( टांक, िागो लगाएत अन्य) 
सामान धबके्रताहरुको लाधग 

५००।०० 

जतु्ता तिा चप्पल सम्बघन्ि 

जतु्ता चप्पल धबके्रताहरुको लाधग ५००।०० 
भाडंा पसलहरुको लाधग 

तामा, कपत्तल, घस्टल तिा एल्मधुनयमका भांडा धबके्रताको 
लधग  

१०००।०० 

प्लाघस्टक जन्य भांडा धबके्रताको लाधग ५००।०० 
माटोका भाडंा धबके्रताको लाधग ३००।०० 

ईलेक्िीक एण्डईलेक्िोधनक्स सामान 

ईलेक्िीक एण्ड ईलेक्िोधनक्स सम्बघन्ि दवैु सम्बघन्ि 
सामान धबके्रताको लाधग 

१०००।०० 

ईलेक्िोधनक्स सम्बघन्ि दवैु सम्बघन्ि सामान धबके्रताको 
लाधग 

१०००।०० 

बजार क्षेिमाईले(कवद्यतुीय) सरसामान धबके्रताको लाधग १०००।०० 
ग्रामीि क्षेिमा ईलेक्िीक (कवद्यतुीय) सरसामान 
धबके्रताको लाधग 

१०००।०० 

कम्यटुर एवं पाटगस सम्बघन्ि धबके्रताको लाधग ८००।०० 
िधड, रेधडयो तिा धभधडयो धस.धड. धबके्रतको लाधग ४००।०० 
मोबाईल एवं पाटगस धबके्रताको लाधग ५००।०० 

र्धनगचर सम्बघन्ित 

काठ, घस्टल, प्लाघस्टक सामान सकहत कार्पेट समेत 
धबक्र गने धबके्रताको लाधग 

१०००।०० 

काठ, तिा घस्टलका माि सामान धबक्री गने धबके्रताको १०००।०० 



लाधग 
मर्दरा तिा सधुतगजन्य समान धबके्रताको लाधग 

मर्दराको िोकधबके्रताको लाधग ५००।०० 
मर्दराको खरुा धबके्रतको लधग ५००।०० 
चरुोटका धडलरहरुलाई ५००।०० 
सधुतग प्याकेघजड्ड गनेहरुको लाधग ५००।०० 

तरकारी तिा र्लरु्ल 

तरकारीको िोक धबके्रताको लाधग ५००।०० 
तरकारीको खरुा धबके्रताको लाधग ५००।०० 
र्लरु्लको िोक धबके्रताको लाधग ५००।०० 
र्लरु्लको खरुा धबके्रताको लाधग  ५००।०० 

हस्तकलाका सामानहरु धबक्री गनेलाई 

स्िाधनय कच्चा पदािगबाट उत्पादन गरर सामानहरु 
धबक्री गनेलाई 

५००।०० 

सामान आायात गरर धबक्री गनेहरुलाई ७००।०० 
पेिोधलय पदािग तिा ग्यासं धबके्रता 

तिा धडजेल दबैु धबके्रताको लाधग  १५००।०० 
धडजेल माि धबक्री गनेहरु.क  १०००।०० 
मट्टीतेल/ पेिोलधडलरहरुको लाधग ६००।०० 
ग्यास धडलरहरुको लाधग ८००।०० 
धमश्रीत कवके्रताको लाधग िप रु. १०० १००।०० 

कवशषेज्ञ परामशग तिा अन्य ब्यसाकयक सेवा 
घचककत्सक 

व्यवसायीक रुपमा घचककत्सक सेवा प्रदान गनेहरुका 
लधग 

१०००।०० 

ककवराज 

व्यवसायीक रुपमा ककवराज सेवा प्रदान गनेहरुका 
लाधग 

५००।०० 

इघन्जधनयर 

ईघन्जधनयररङ्ग कन्सल्टेण्ट दताग गरर सेवा प्रदान 
गनेहरुका लाधग 

१५००।०० 

काननु व्यवसायी 
अधभवक्ताहरुलाई  ५५०।०० 
अधिवक्ताहरुलाई १५००।०० 

लेखा पररक्षक 

क वगगको लाधग १५००।०० 
ख वगगको लाधग १०००।०० 



ग वगगकको लाधग ५००।०० 
दन्त घचककत्सक 

दन्त घचककत्सक १५००।०० 
अनषुन्िान कताग तिा परामशगदाता 

वैदेघशक रोजगार परामशगदाता १५००।०० 
वैदेघशक अध्ययन परामशगदाता २०००।०० 
ताधलम तिा अनसुन्िान केन्र १५००।०० 

कम्प्यटुर एनाधल् ट तिा प्रगेामर 

कम्प्यटुर एनाधल् ट तिा प्रगेामर १५००।०० 
कवमा एजेन्ट 

कवमा एजेन्ट १५००।०० 
सभेयर 

सभेयर  १५००।०० 
अनवुादक 

अनवुादक १५००।०० 
पश ुघचककत्सक 

पश ुघचककत्सक १५००।०० 
शयेर दलाल 

शेयर दलाल १५००।०० 
सामान ढुवानीकताग तिा कम्पनी 

िान्सपोटगका लाधग १५००।०० 
संस्िागत पेन्टर 

संस्िागत पेन्टर १०००।०० 
धनमागि ब्यबसायः गाउँपाधलकामा प्रिान कायागलय भएकोधनमागि व्यवशाय 

धनमागिव्यवशाय 

“क”बगगको लाधग ५०००।०० 
“ख”बगगको लाधग ४०००।०० 
“ग”बगगको लाधग  ३०००।०० 
“ि”बगगको लाधग   २०००।०० 

उत्पादन मलुक उद्योगः 
खाद्य तिा पेय सम्बघन्ि 

दगु्ि तिा दगु्ि जन्य 

सामग्री उत्पादन गने उद्योगहरु १०००।०० 
चामल तिा दाल धमल तिा उद्योगहरु १०००।०० 

साना तिा िरेल ुउद्योगहरु 

िपु,अधबर, मैनबत्ती िरेलउुद्योगहरु ५००।०० 
मसला उद्योगहरु ६००।०० 



हस्तकला उद्योगहरु  ४००।०० 
धनमागि सामाग्रीउद्योगहरु 

धगट्टी,बालवुा लगायतका उद्योगहरु  ४०००।०० 
प्याकेघजड्ड बस्त ुउत्पादन उद्योगहरु  २०००।०० 
ब्लक उत्पादन उद्योगहरु २०००।०० 
र्लामे औजार उत्पादनग उद्योगहरु १५००।०० 
अन्य नखलेुका उद्योगहरु रु.१००० देखी 
१०,०००।०० सम्म 

१५००।०० 

उजागमलुक उद्योग: 
जेनटेरबाट धबद्यतु उत्पादन गरी ग्राहकहरुमा कवद्यतु धबतरि गनेव्यवशाय 

१० के.भी.ए. सम्मको जेनेटर प्रयोगमा गने लाई 
  

१५००।०० 

१० के.भी.ए.भन्दा बढीप्रयोग गर्नेलाई प्रधत के.भी.ए.  १००।०० 
७५ के.भी.ए. सम्मको जेनेटर प्रयोगमा गने लाई  ७०००।०० 

कृकष तिा वन्यजन्य उद्योगः 
दगु्ि घचस्यान केन्र 

दगु्ि घचस्यान केन्र स्िापना गरर धबक्री ८००।०० 
दगु्ि घचस्यान क न्र ५००।०० 

व्यवसाकयक कृकष र्मगहरु 
ग्राधमि कुखरुा पालन गनेहरुको १००० सम्मकोलाधग ५००।०० 
२००० सम्म कुखरुा पालन गनेहरुको लाधग ६००।०० 
२००० भन्दा बढी कुखरुा पालन गनेहरुको लाधग  ७००।०० 
बंगरुतिा माछापालन गने ब्यबसायीहरुलाई १०००।०० 
गाई तिा बाख्रा पालन गने  ब्यबसायीहरुलाई १२००।०० 
कृषी र्मगहरु कम्पनी दताग गरर संचालन गनेहरुलाई २०००।०० 

व्यवसायीक नसगरी 
व्यवसायीक नसगरी गनेहरुलाई ५००।०० 
रु्ल तिा धबरुवा सम्बन्िी ३६०।०० 

खधनज उद्योग 
खधनज उद्योग २०००।०० 

पयगटन उद्योग 
लजहरु 

१० बेड सम्मको लाधग  १०००।०० 
११ बेड भन्दा माधि  १५००।०० 
होटल सकहत लज सेवाभएकाहरुको लाधग १५००।०० 

खाना तिा नास्ता होटलहरु 
खाना तिा नास्ता  होटलहरुको लाधग १५००।०० 



मदीरा सकहतका नास्ता  होटलहरु 
बजार क्षेिका मदीरा सकहतका नास्ता  होटलहरु १५००।०० 

 कुटानीकपसानी धमल 
तेल, चामल, घचउरा आदी कुटानी कपसानी गने धमलहरु १०००।०० 
चामल, कपठो तिा मसला कुटानी धमलहरु १०००।०० 
कपठो तिा मसला धमल़हरुाई ८००।०० 

धनमागि उद्योग 
धनजी संचार सेवा प्रदायक संस्िाहरु 

धनजी क्षेिका ईन्टरनेट प्रदायक संस्िाहरु १०००।०० 
धनजी टेधलर्ोन प्रदायक संस्िाहरु  १०००।०० 

कवघत्तय सेवा 
वाघिज्य तिा कवकास बैंक 

मूख्य कायगलय भएकाहरुको लाधग ५०००।०० 
शाखा कायगलयहरुको लाधग ३०००।०० 

कवघत्तय संस्िाहरु 
मूख्य कायगलय भएकाहरुको लाधग ३०००।०० 
शाखा कायगलयहरुको लाधग १५००।०० 

कवमा कम्पनी 
कवमा एजेन्सीहरुको लाधग १०००।०० 
कवमा कम्पनीको शाखा कायागलयको लाधग ५००।०० 

सहकारी संस्िाहरु 
बचत तिा ऋि र अन्य सहकारी संस्िाह रु १०००।०० 

स्वास््य सेवा 
  धनजी क्षिेको अस्पताल (सामदुाकयक,सहकारी तिा नधसङ्ग होमहरु)को लाधग 

धनजी क्षेिको अस्पताल (सामदुाकयक,सहकारी तिा 
नधसङ्गहोमहरु)को लाधग 

२०००।०० 

ल्याब तिा एक्सरे माि संचालन गनेहरुको लाधग 
ल्याब तिा एक्सरे माि संचालन गनेहरुको लाधग ५००।०० 

घशक्षा सेवा 
धनघज क्षिेका घशक्षालयहरु 

प्रा.कव. तह  १०००।०० 
माध्याधमक तह   १५००।०० 
उच्च माध्याधमक तह र सो भन्दा माधिल्लोतहहरु/ 
प्राधबधिक घशक्षालय  

२५००।०० 

प्रघशक्षि केन्र(इघन्सटच्यटु)हरु 
टयसुन तिा कोघचड्ड सेन्टरहरु  १०००।०० 

ममगत संभार सेवाहरु 



ईघजधनयररङ्ग वकग स ्
ईघजधनयररङ्ग वकग स्संचालन गने ३०००।०० 
२ भन्दा बढी लेि मेघशन संचने व्यवसायीहरुलाई  १०००।०० 
२ वटा सम्म लेि मेघशन संचालन गने 
व्यवसायीहरुलाई 

६००।०० 

सवारी सािन ममगत 
मोटर साईकल ममगत गनेलाई ५००।०० 

अन्य ममगत सेवा 
ईलोक्िोधनक्स सामानहरुको ममगत गने व्यवसायीहर ५००।०० 
ईलेक्िीक्स  सामानहरुको ममगत गने व्यवसायीहरु  ५००।०० 
स्टोभ, छाता टचग लाईट, जतु्ता, झोला आदी ३६०।०० 
धसलाई मेघशन तिा अन्यिरायसी सामानहरुममगत  ३६०।०० 
रेधडयो, कट.भी., िडी, मोबाईल तिा टेधलर्ोन सेट आदी 
ममगत  

३६०।०० 

कम्यटुर, कप्रन्टर तिा र्ोटोकपी  ममगत गने 
व्यवसायीहरु  

५००।०० 

सामान ढुवानीकताग तिा कम्पनी 
मखु्य कायगलय भएकाहरुको लाधग १०००।०० 
शाखा  कायगलय भएकाहरुको लाधग ५००।०० 

व्यटुी पालगर तिा हजाम सेवा 
शंृ्रगारको सामान सकहत  व्यटुी पालगर गनेहरुलाई  ७००।०० 
व्यटुी पालगर माि गने व्यवसायीहरुलाई ५००।०० 
सैलनुहरुलाई ५००।०० 

र्ोटो स्टुधडयो 
धडघजटल कलर ल्याब भएकाहरुलाइ १०००।०० 
र्ोटो स्टुधडयोहरुलाई ५००।०० 

धसलाई तिा बनुाई गने 
कपडा सकहत धसलाई बनुाईहरु १०००।०० 
धसलाई बनुाई माि गनेहरुलाई ५००।०० 

साईनबोडग बनाउन ेतिा पेन्टीङ्ग सेवा 
धडघजटल मेशन समेत राखी काम गने बजार क्षेि ८००।०० 
ग्रधमि क्षेिकालाई ५००।०० 

पश ुबिशाला 
पश ुबिशाला  १०००।०० 

क्याटररङ् तिा पाटी प्यालेसहरु 
टेण्टहरुको लाधग ५००।०० 

केबल नटेवककग ङ्गव्यवशाय 



गाउँपाधलकामा केबल नेटवककग ङ्ग सायव्य ५००।०० 
अन्य व्यवशाय 

पाकग ,कपकधनक स्पट 
व्यवसायीक  रुपमा  पाकग  तिा कपकधनक स्िल संचालन 
गने  व्यवशायलाई 

८५०।०० 

कवाडी सामान व्यवशाय  
क वगगको कवाडी सामान व्यवसायीहरुको लाधग १५००।०० 

माईक, ईलेघक्िक वा ईलोक्िेधनक्स सामान भाडामा र्दन ेव्यवशायलाई 
साउण्ड धसस्टम भाडामा र्दने व्यवसायीहरुको ७००।०० 

 

उल्लेघखत व्यवशायसहरुको नकवकरि शलु्क दताग शलु्कको ५०% कम हनुेछ। 

  



अनसूुचीः ५ 

(दर्ा ६ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७9 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा बाट 
स्वीकृत जधडबटुी जीवजन्तकुो दर रेटहरु 

कववरि घस्वकृत दर रेट 

खोटो प्रधत के.जी. रु. २।०० 

जधडबटुी आपसी समझदारीमा 

ब्रोइलर कुखरुा प्रधत गोटा पचास पैसा 

बोका तिा बाख्रा प्रधत गोटा३०रुपौया 

भैसी तिा रागा प्रधत गोटा२००रुपौया 

संगरु तिा बंगरु प्रधत गोटा५०रुपौया 

काठ प्रधत क्यकुर्ट रु.१५रुपौया 

वनकस आपसी समझदारीमा 

अन्य आपसी समझदारीमा 
  

  



अनसूुचीः ६ 

(दर्ा ७ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा बाट 
स्वीकृत सवारी दर रेटहरु 

सवारी सािन दताग तिा नकवकरि कर 

क बस, िक दताग तिा वाकषगक नकवकरि १५००।०० 

ख घजप, कार दताग तिा वाकषगक नकवकरि १०००।०० 

ग धमधन बस,माइक्रोबस दताग तिावाकषगक नकवकरि ५००।०० 

ि व्याकहो लोडर दताग तिा वाकषगक नकवकरि २०००।०० 

ङ मोटर साइकल दताग तिा नकवकरि १००।०० 

 

  



अनसूुचीः ७ 

(दर्ा ८ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा बाट 
स्वीकृत कवज्ञापन कर 

व्यवसायीक दृकिकोिबाट प्रचार गनगराघखनपे्रत्येकसाइनबोडग,होधडगङ बोडग आर्दमा धनम्न बमोघजम 

क धड.कप.एस.् बोडगमा १० ब.कर्. सम्म प्रधत बोडगकोवाकषगक १५०।०० 

ख धड.कप.एस.् बोडगमा १० ब.कर्.. भन्दामाधि प्रधत वगग कर्ट ४०।०० 

ग प्रचार,प्रसार पचाग पम्प्लेट १।०० 

ि व्यापाररक तिा व्यवसाकयक प्रयोजनका होधडगङबोडगहरुमाप्रधतस्क्वायर रु्ट ४०।०० 

ङ व्यापाररक तिा व्यवसाकयक प्रयोजनकालेक्स्र्प्रधतस्क्वायर रु्ट १०।०० 

च कपडाको तलु र फे्रम नगररएकोलेक्स्र् ब्यानरप्रधत िान प्रधत पटक १५०।०० 

छ वाल पेघन्टङ गरी प्रचार प्रसारको दृकिकोिले िरकोपखागल वा धभत्तामा 
लेघखएको प्रधत स्क्वायर रु्ट  

३।०० 

ज एक र्दनको प्रचार प्रसार गने मकायगक्रलाई(प्रधतर्दन ५००।०० 

ि धडघजटल होधडङ बोडग  ५०००।०० 

 

  



अनसूुचीः ८ 

(दर्ा ९ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा बाट 
स्वीकृत मनोरन्जन कर 

क सकग स वा मेला प्रधत र्दन रु.२०० 

ख कन्सटग  प्रधत र्दन रु.५०० 

ग अन्य आपसी समझदारीमा 
हनुछे 

 

 परम्परागत संस्कृधत जगेनाग गने कायगक्रमा कर लगाइने छैन। 

 

  



अनसूुचीः ९ 

(दर्ा १० संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा बाट 
स्वीकृतअस्िायी हाटबजार, तिा पसलहरुमा लाग्ने बहालकवटौरी शलु्क 

अस्िाई हाट बजार वा िमु्ती पसल 

 

१ रेधडमेड कपडा  ५०।०० 

२ सरसामनको प्रचार प्रसार  ५०।०० 

३ जतु्ता चप्पलको पसल ५०।०० 

४ इलेक्िोधनक पसल  ५०।०० 

५ चामल,दाल कवके्रता ५०।०० 

६ पारचनु पसल  २०।०० 

७ माछा मास ुपसल ५०।०० 

८ ककराना तिा धमठाइ  २०।०० 

९ भाडाकुडा पसल २०।०० 

१० खैनी खरुा २०।०० 

११ खधस प्रधत गोटा  २०।०० 

१२ पाडा प्रधत गोटा ५०।०० 

१३ सुंगरु प्रधत गोटा २०।०० 

१४ पाउरोटी,वरर्,आइकक्रम २०।०० 

१५ सामान ममगत पसल २०।०० 

१६ हजाम  २०।०० 

१७ कुखरुा प्रधत गोटा ५।०० 

१८ चट्ट्पटे कवके्रता  १०।०० 

गाउँपाधलका क्षेि धभिका सावगजधनक क्षेिमा धनमागि हनुे िर टहरा काठाहरुमाप्रधतिर बजार क्षेि बाकषगक 

रु. १०००।०० 

गाउँपाधलका क्षेि धभिका सावगजधनक क्षेिमा धनमागि हनुे िर टहरा काठाहरुमाप्रधतिर ग्राधमि क्षेि बाकषगक 

रु. २००।०० 

अन्य उपयोग एवमपवुागिार प्रयोग गरेमा बाकषगक प्रधतरोपनी रु. २०००।००   
 



अनसूुचीः १० 

(दर्ा ११ संग सम्बघन्ित) 

पाककग ङ शलु्कहरु 

बस प्रधत र्दन प्रधत गोटा रु. १००।०० 

िक प्रधत र्दन प्रधत गोटा रु. १५।०० 

किपर प्रधत र्दन प्रधत गोटा रु. १०।०० 

धमधन िक प्रधत र्दन प्रधत गोटा रु. ५०।०० 

ट्ट् याक्टर प्रधत र्दन प्रधत गोटा रु. ७५।०० 

कार, भ्यान, जीप इत्यार्दन रु. ४०।०० 

अटो प्रधत र्दन प्रधत गोटा रु. २५।०० 

मोटर साईकल/ स्कुटर प्रधत र्दन प्रधत गोटा रु. ५।०० 

 

 

 

 

  



अनसूुचीः ११ 

(दर्ा १२ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा 
बाट स्वीकृत िेककङ, कायाककङ, बन्जी जघम्पङ, घजप फ्लायर र् याफ्टीङ शलु्कहरु 

आवश्यक अध्ययन पधछ शलु्क लगाउन सक्नेछ। 

 

  



अनसूुचीः १२ 

(दर्ा १३ संग सम्बघन्ित) 

क. आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको 
गाउँसभा बाट स्वीकृत सेवा शलु्क दस्तरुः 

धसर्ाररस दस्तरु 

१ नागररकता धसर्ाररस  १५०।०० 

२ नागररकता प्रधतधलकप धसर्ाररस  १५०।०० 

३ अंधगकृत नागरीकता धसर्ारीस  २००।०० 

४ जन्मधमधत प्रमाघित १५०।०० 

५ कववाह धमधत प्रमाघित  १५०।०० 

६ चररि प्रमाघित  २००।०० 

७ नामिर संशोिनधसर्ारीस  १५०।०० 

८ अकववाकहतरू कववाकहत प्रमाघित १५०।०० 

९ कोष प्रमाघित १५०।०० 

१० िर कायम धसर्ाररस  १५०।०० 

११ जनजाधत,दधलत,कपछधडएका वगग मिेशी धसर्ाररस  १५०।०० 

१२ अदालती तारीख आदी प्रमाघितसीर्ाररस  १५०।०० 

१३ अन्य प्रकृधतका सामान्य धसर्ारीसमा  १५०।०० 

१४ कोटग कर् धसर्ाररस   १५०।०० 

१५ नाबालक धसर्ाररस  १५०।०० 

१६ चौहकद्ध( चार ककल्ला) प्रमाघित २००।०० 

१७ नाता प्रमाघित  २००।०० 

१८ नाता सम्वन्ि प्रमाघित १५०।०० 

१९ िटना दताग जररवाना  २००।०० 

२० आय प्रमाघितसम्पधत मूल्यांकन  

क घशक्षा  ०।१ 
ख आयमलुक  ०।३ 
२१ दैकव प्रकोप,अपांगता,असहाय, कवपन् न, छािवधृतधसर्ाररस धनशलु्क 

२२ धमलापि दस्तरु  २००।०० 

२३ खानेपानी जडान धसर्ाररस दस्तरु  २००।०० 

२४ धसंगल रे्ज धबद्यतु जडानका लागी  १५०।०० 

२५ स्िलगत सघजगमन मचुलु्का दस्तरु  १०००।०० 

२६ थ्री रे्ज कवद्यतु लाइन जडानधसर्ाररस  २०००।०० 

२७ अन्य धनकायका लाधग योजना सम्झौता तिा भकु्तानी  ५००।०० 

२८ अन्य कायागलयहरुलाई पठाउने धसर्ाररस १५०।०० 

२९ नामसारी / र्ोटो टास तिा जग्गा सम्बघन्ि धसर्ाररस  २००।०० 

३० वस्तगुत कववरि/ िरबाटो प्रमाघित धसर्ाररस प्रधत ककत्ता १५०।०० 



३१ अन्य धसर्ाररस  ५००।०० 

३२ दताग धसर्ाररसर/ संि संस्िा कवकवि धसर्ाररस ५००।०० 

३३ कन्सलुर प्रमाघित प्रधत धसर्ाररस १०००।०० 

३४ नाता प्रमाघित ( वैदेघशक प्रयोजन) ५००।०० 
३५ सम्पधत मलु्यांकन (वैदेघशक प्रयोजन) ०.०५% 

योजना सम्झौता शलु्क 
१ एक लाख सम्मका योजना सम्झौता १५०।०० 
२ एक लाख देखी पाचँ लाख सम्मका योजना सम्झौता ५००।०० 
३ दश लाख देखी पचाँस लाख सम्मका योजना सम्झौता १५००।०० 
४ पचाँस लाख भन्दा माधिका योजना सम्झौता २०००।०० 
५ खाता संचालन धसर्ाररस १५०।०० 

कवकवि शलु्कहरु 
१ कवकवि दताग शलु्क( बाकषगकः)(कृकष/पशू/वन आधि) ५००।०० 

२ कवकवि नकवकरि शलु्क( वाकषगक)  २००।०० 

३ कवकवि नामसारी शलु्क  २००।०० 

४ कयगक्रम अनमुधत शलु्क (एनघजव)  ३०००।०० 

 िरको नक्सा पास शलु्क 

 िरको बनावट मखु्य बजार सडकको 
दायाँ नयाँ बन् ने िरको 
प्रधत वगगकर्टहरु रु. 

कपच सडकको दायाँ 
बायाँ िरको प्रधत 
वगगकर्ट रु. 

अन्य सडक वा ठाउँमा बन् न े
िरको प्रधत वगगकर्ट रु. 

१ आर.धस.धस. ढलान 
बनावट 

   

क भईुतला १।०० ०।५० ०।२५ 
ख प्रिम तला १।०० १।०० ०।७५ 
ग दोश्रो तला र सो भन्दा 

माधि 
१।५० १।५० ०।७५ 

नक्सा पास गदाग रेखाकंन शलु्क (ले आउट) 
१ ६५ वगग मी. सम्म ३५०।०० 
२ ६६ वगग मी. देखी ९० वगग मी. सम्म ५००।०० 
३ ९१ वगग मी. देखी ११५ वगग मी. सम्म ६००।०० 
४ ११६ वगग मी. देखी माधि १०००।०० 
५ िर नक्सा पास दताग धनवेदन ककताब ५००।०० 

गाउँपाधलकाले धनमागि गरेका सडकहरुमा सवारी पटके प्रवेश शलु्क 
१ बस १००।०० 
२ घजप २५।०० 
३ िक १००।०० 
४ ररटेधलङ्ख गाडी १५०।०० 



५ अटो ररक्सा २०।०० 
५ पाककग ङ्क शलु्क गापाले धनमागि गरेका पाकीङ्क स्िलमा प्रधत २४ िण्टाको  
 बस िक ५०।०० 
 साना घजप िेक्टर २५।०० 
 िमु्ती व्यापार (डलुवुा व्यापार) दैधनक ५०।०० 
 हाट बजार प्रधत स्टल १००।०० 
६ सरसर्ाई शलु्क(गाउँपाधलका धभिका हरेक िर पसलले   

 वाकषगक)  
१००।०० 

कृकष उपज धनयागत गदाग पवुागिार उपयोग शलु्क 

१ तरकारी,अदवुा धनकासी( प्रधत के.जी.)  ०।५० 

२ कृकषजन्य वस्त ुधनकासी( प्रधत के.जी.) ०।१० 

उपभोक्ता सधमधतहरुले हेधभ उपकरि भाडामा धलई प्रयोग गरेवापत शलु्क 

१ व्याकहोलोडर भाडामा पररचालन उपभोक्ता सधमधतलाई (प्रधतिण्टा स्वयंले 
तेल हालेर) 

५०।०० 

२ स्काभेटर भाडामा पररचालन उपभोक्ता सधमधतलाई (प्रधतिण्टा स्वयंले तेल 
हालेर) 

१००। 

३ स्काभेटरके वे्रकर भाडामा पररचालन उपभोक्ता सधमधतलाई (प्रधतिण्टा 
स्वयंले तेल हालेर) 

१२०। 

पनुश् चः उपरोक्त शलु्कहरु साकवक आ.व. मा भकु्तानीनगरेमा नकवकरि शलु्कको २०%  र त्यस पधछका वषगमा 
५% प्रधतवषग लगाइनछे।िर बहाल करमा प्रधतवषगिप २% का दरले हनुेछ। जग्गा रघज् िशन शलु्कमालपोत 
कायागलयले धनिागरि गरे बमोघजम हनुेछ।    

 

ख. उल्लेघखत पटके सेवा शलु्कलाई उल्लेघखत बमोघजमका सडकहरुमा तपघशल बमोघजम पकहलो पटक न्यनुतम 
दररेटबाट बढाबढमा ठेिा लगाउन सककनेछ तर पकहलो पटक उल्लेघखत दररेटमा सूचना जारी गदाग कुनै 
बोलकबलु धनवेदन नपरेमा गाउँ कायगपाधलकाले सभाबाट अनमुोदन हनुे गरी दररेटलाई िटाउन सककनेछ। 

क्र.सं. सडक न्यनुतम शलु्क 

१ वैकुण्ठ - डाँडाखकग  - पकधन - गोगने सडक दमु्सीखकग  सोलो भन्जयाग 
कालीखोला डाडावास गोलढुङ्गा  

२ लाख बाट 

२ वैकुण्ठ - खोलाखकग -  भाताग-  काधलकाटार - गोराउर्द सडक १ लाख बाट 

३ काधलकाटार - नामटार सडक २ लाख बाट 

४ काधलकाटर - गोराउर्द सडक २ लाख वाट 
 

ग. एम्बलेुन्स सेवा शलु्क 

क्र.स. देखी सम्मा रकम 

१. भाताग काधलकाटार रु.६००/- 



२. धलक्चे ज्यान्रङु काधलकाटार रु.७००/- 

३. धगम्ती आमडाँडा काधलकाटार रु.७००/- 

४. नाम्टार  काधलकाटार रु.१०००/- 

५. डाँडाखकग   काधलकाटार रु.१०००/- 

६. डाँडाखकग  पालङु रु.१३००/- 

७. गोगने पालङु रु.१०००/- 

८. कैलाश माधिल्लो भेग हेटौँडा रु.३५००/- 

९. कैलाश तल्लो भेग हेटौँडा रु.२५००/- 

नोट: यर्द मािी उल्लेघखत स्िान बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा एम्बलेुन्सको प्रयोग भएमा मकवानपरु घजल्ला एम्बलेुन्स 
संिले धनिागरि गररएको दररेट अनसुार शलु्क धलईन ेछ । 

ि. ब्याकहो लोडर शलु्क 

क्र.सं. शलु्क कैकर्यत 

१ रु. २०००।०० प्रधत िण्टा (म.ुअ. कर बाहेक) ईन्िन सकहत 

२ रु. ८००।०० प्रधत िण्टा (म.ुअ. कर बाहेक) ईन्िन धबना 
 

  



अनसूुचीः१३ 

(दर्ा ज्ञद१४ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा बाट 
स्वीकृत पयगटक दर 

पयगटन(प्रधत पयगटक) शलु्क रु. 

नेपाल धभि २५।०० 

साकग  मलुकु ५०।०० 

अन्य मलुकु १००।०० 

 

  



अनसूुचीः १४ 

(दर्ा १५ संग सम्बघन्ित) 

आधिगक बषग २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाधलकाको गाउँसभा बाट 
स्वीकृतजररवाना शलु्क 

क्षधतपधुतग तिा वातावरि संरक्षि ऐन, सिुारको वापत जररवाना शलु्क रु. ६५।– प्रधत टन 

 

अनसुघुच (१४) (१) 

र्मग संस्िा तिा अन्य व्यवशाय वा कायग दताग वा नकवकरि शलु्क 

१ १ बषग म्याद नािेमा १० प्रधतशत 

२ २ बषग म्याद नािेमा २० प्रधतशत 

३ ३ बषग म्याद नािेमा  ३० प्रधतशत 

४ ४बषग म्याद नािेमा ४० प्रधतशत 

५ ५ बषग वा सो भन्दा बढी म्याद नािेमा १०० प्रधतशत 

 

 

अनसुघुच (१४) (2) 

वातावरि शलु्क: 

कैलाश गाउँपाधलका क्षेि धभिबाट उत्खनन र संकलन भई धनकासी हनुे ढुङ्गा, धगड्डी, बालवुा र स्टेल आर्द धनकासी 
हुँदा प्रदेश काननु अनसुार लाग्ने धनकासी/ धबक्री करका अलावा तपघशल  बमोघजमको वातावरि शलु्क संकलन 
गररने छ । 

तपघशल 

ढुङ्गा, धगड्डी, बालवुा, माटो र स्टेल धनकासी गदाग प्रधत क्यूरु्ट रु.०.२० पैसा। 

यस घशषगकबाट उठेको रकम उत्खनन तिा संकलन क्षेि धभिमा हनुे वा हनुसक्ने वातावरिीय प्रभाव न्यूधनकरि 
गने गरर खचग गररने छ । 

 

 

            आज्ञाले  
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत  

  



आधिगक बषग २०७८/७९ को बजेट बक्तब्य 

गाउँ सभावाट स्वीकृत धमधत २०७8।३।१० 

प्रमाघिकरि धमधत २०७8।३।११ 

ufpF ;efsf ;Ddflgt cWoIf dxf]bo, 

ufpF kflnsfsf k|d'v k|zfzlso clws[t Ho', 

ufpF ;efsf ;Dk'0f{ ;b:o Ho'x¿, 

!=g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ n] d'n'sdf ;+l3o nf]stflGqs u0ftGqfTds ;+;lbo zf;g k|0ffnLsf] 

:yfkgf u/]sf] 5 . ;+wLotf sfof{Gjogsf r/0fdf :yfgLo ;/sf/x?sf rf/ jif{ xfd|f nflu 

उपलघब्ि मलुक नै dfGgkb{5 . g]kfndf :jflwgtf, लोकतन्ि, ;fdflhs Gofo, ;dfgtf / ;d[l4sf 

nflu ;+3if{ ug{'x'g] dxfg zlxbx? Kf|lt हार्दगकश्रद्धासमुन k|s6 ub{} s}nfz ufpFkflnsf afl; / 

To;sf] ;an Pad\ ;Ifd g]t[Tj ug{' x'g] सम्पिुग /fhgLlts lzv/ JolQmTj k|lt xflb{s ;Ddfg 

k|s6 ug{ rfxG5' . 

@= :yfgLo ;/sf/sf] ?kdf klxnf] sfo{sfnsf oL rf/ aif{ xfd|f] nflu cj;/ / r'gf}lt bj}sf] 

;+udsf] ?kdf cfPsf] xf] . ljleGg चनैुधतका बाबजतु ljt]sf rf/ jif{df xfldn] s}nfz 

ufpFkflnsfsf] ;+:yfut ljsf;, ljleGg P]g lgod / sfo{ljlwsf] तजुगमा tyf of]hgfj4 ljsf;sf 

k|f?k v8f u/]sf 5f} . ;+wLotfsf सनु्दरपक्ष eg]sf] >f]t;fwfg / lhDj]jf/L ;lxtsf] ljlQo 

x:tfGt/0f g} xf] . ;xsfl/tfd'ns ;+l3otf dfkm{t ;|f]t, ;fwg / cj;/sf] clwstd kl/rfng 

ub}{ ;d[l4 tkm{ cl3 a9\g] cfwf/lznf tof/ ePsf] 5 . 

#=;+l3o ;/sf/sf] ;d[4 g]kfn, ;'vL g]kfnLsf] /fli6«o cfsf+Iff xfl;n ug]{ dfu{df s}nfz 

ufpFkflnsf b[9tfsf ;fy cl3 a9]sf] 5 . o; qmddf ;fdflhs Gofo ;lxtsf] lta| cfly{s 

lasf;, ;'zf;g / hgpQ/bfoL ;/sf/ / ;Eo, ;';+:s[t Pj+ st{Jolgi7 ;dfh lgdf{0f ub}{ k'0f{ 

nf]stGq tyf ;dfh pGd'v ;d[4 cy{tGq lgdf{0fsf nflu s}nfz ufpFkflnsf ;/sf/ k|lta4   

5 . 

$=o'ufGtsf/L kl/jt{gsf] hudf a;L cfly{s, ;fdflhs, ;f+:s[lts nufot ;a} k|sf/sf lae]b, 

clzIff, ul/aL, k5f}6]kgsf] cGTo ub} k|b]z lasf;sf] dxfcleofgdf cl3 a9\g æk|b]z ;d[l4sf] 

cfwf/M >d l;h{gf, pTkfbg / /f]huf/æ eGg] ;f]rsf ;fy k|b]z ;/sf/ cl3 a9]sf] ;Gbe{df 

s}nfz ufpFkflnsfsf hgtfsf rfxgf Pa+ cfjZostfnfO{ ;Daf]wg ug]{ lbzfdf s]lGqt eO{ of] 

ah]6 th{'df u/]sL 5' . 

%=cfufdL cfly{saif{sf] ah]6 th{'df ubf{ d}n] s}nfzafl;sf] cfly{s tyf ;fdflhs lxt k|ab{\wgsf 

nflu ;+3Lo Pa+ k|b]z ;/sf/;Fusf] ;xsfo{ / ;dGjodf ;|f]t ;fwgsf] ;dGjofTds lat/0f 

dfkm{t ;a}nfO ;dfg cj;/ :yflkt ug]{ s'/fdf laz]if hf]8 k'of{PsL 5' . 

^= cfufdL cfly{s aif{sf] ah]6 th{'df ubf{ d}n] g]kfnsf] ;+lawfg @)&@, ljlgof]hg law]os 

२०७८sf] l;4fGt / k|fyldstf, g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / s}nfz ufpFkflnsfsf] gLlt tyf 

sfo{qmd, kG„f} of]hgfsf] b:tfj]h , lbuf] lasf;sf] nIo, ufpFkflnsfsf] ah]6, ;|f]t cg'dfg tyf 

l;df lgwf{/0f ;ldltsf] l;kmfl/; ,ufpF ;efsf ;b:ox¿n] lbg' ePsf ;'emfjx¿nfO{ dfu{bz{gsf] 

?kdf lnPsL 5' . o;sf cltl/Qm laleGg /fhgLlts bnx¿, ;~rf/ dfWod,af}l4s au{ nufot 

cGo If]qx¿af6 k|fKt ;'emfax¿nfO ;d]t ah]6 lgdf{0fsf] cfwf/sf] ?kdf lnPsL  5' . 



ufpF;efsf ;Ddflgt cWoIf dxf]bo, 

*=sdhf]/ k'jf{wf/ lgdf{0fsf] cj:yf, bIf / धसपयकु्त sd{rf/Lsf] cefj, k6s k6s km}ln/x]sf] 

sf]/f]gf efO/;sf sf/0fहनु े aGbfalGbsf sf/0f tf]lsPsf of]hgf tyf sfo{qmd ;dol;df leq 

;DkGg ug{ sl7gfO{ e}/x]sf] 5 . ofjt चनैुतीका वाबजतु klg o; cf=j=df lnO{Psf nIo Pj+ 

tf]lsPsf of]hgf sfo{qmd ;DkGg हनु ेr/0fdf k'u]sf 5g . 

(=s/bftfsf] tYofs cfwf/ gePsf sf/0f cfGtl/s /fhZj k|If]k0f cg'dfg ug{ s7LgfO{ e}/x]sf]  

5 . s/ ;+sngnfO{ k|efjsf/L / अनमुानयोग्य jgfpg s/bftfx?sf] tYof+s tof/ ug{]sfo{ 

;+rfng ub{} nlug]5  . s/ k|zf;gnfO k|efjsf/L ¿kdf sfof{Gjog u/L rfn' cf=a=df 

)&&.)&* df ¿ ^),)),))).÷ -;f7L nfv ¿k}of dfq ._ cfGtl/s /fh:j ;+sng x'g] k|If]k0f 

ul/Psf]df sl/j ;Q/L k|ltzt dfq nIo xfl;n हनुे b]lvG5 . cfufdL cf=j=)&*.)&( sf nflu 

s/ दस्तरु सेवाशलु्क sl/j $^,))))). / bxQ/ axQ/ tkm{ !))))))). ul/ कुल !$^,))))). 

cfGtl/s cfo k|If]k0f ul/Psf] 5 . cfGtl/s >f]t tkm{ o; cf=j=jf6 jftfj/0f ;+/If0f शलु्क 

;+sng ug{] ul/ k|:tfj ul/Psf] 5 . 

ufpF;efsf cWoIo dxf]bo, 

!)=c.j. d cfly{s aif{ @)&*.)&( sf] ah]6sf उदेशय / k|fyldstf k|:t't ug]{ cg'dlt rfxG5' . 

ah]6sf pb]Zox¿ lgDgfg';f/ k|:t't u/]sL 5' . 

s= k|fKt >f]t ;fwgsf] Gofof]lrt ljt/0f / /f]huf/L clej[l4 dfkm{t ul/la Go'gLs/0f ug]{ . 

v= s[lif If]qsf] Jofj;flos/0f / cfw'lglss/0f ug]{ . 

u= ;fdflhs lasf;sf ultljlw dfkm{t ;d'tfd'ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ . 

3 :jf:y k"jf{wf/df kx'r clej[l4 ul/ :j:y s}nfzsf] lgdf{0f ug{] . 

3=  ef}lts Pj+ ;fdflhs k'af{wf/sf] ljsf; ul/ s}nfz afl;sf] lhjgofkgdf ;xlhs/0f ug]{ . 

ª= hg;xeflutf / kf/blz{tf sfod ul/ ;'zf;g k|jb{\wg ug]{ . 

r= gful/sx¿sf cfwf/e't cfjZostfx¿ kl/k'lt{ tyf dfgj lasf;df hf]8 lbg] . 

!!= cfly{s aif{ @)&*.)&( sf ah]6sf k|fyldstfx¿ lgDgfg';f/ k|:t't u/]sL 5' . 

s= ;8s tyf k'af{wf/ lasf; . 

v= law't tyf phf{ / ko{6g k'af{wf/lasf; . 

u= u'0f:t/Lo lzIff, :jf:Yo nufot ;fdflhs If]qsf] lasf; . 

3= s[lifdf cfw'lglss/0f, oflGqs/0f Pj+ cf}wf]lus/0f . 

r= ;fF:s[lts tyf k|fs[lts ko{6g k|aw{g . 

5= ;+:yfut lasf;, s'zn ;]jf k|jfx / ;'zf;g . 

!@=ca d g]kfnsf] ;+lawfg, cGt/ laQ Joj:yfkg P]g, @)&$ Pj+ /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf laQ 

cfof]uaf6 k|fKt l;kmfl/; ;d]tsf cfwf/df ;+l3o ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / cfGtl/s /fh:j / 

cGo ;|f]t ul/ s}nfz ufpFkflnsfsf] ah]6sf] laa/0f k|:t't ug{ rfxG5' . 



cfufld cf=a=२०७८/७९ df cfGtl/s cfo ¿  १ करोड ४६ nfv cfGtl/s /fh:jsf] ?kdf, 

;+l3o ;/sf/sf] lalto ;dflgs/0f cg'bfg ¿ ( s/f]8 ४४ nfv, zzt{ cg'bfg ¿ !^ s/f]8 

७९ nfv , /fh:j afF8kmfF8 ¿ * s/f]8 #६ nfv ७१ xhf/  / k|b]z ;/sf/ lalto ;dflgs/0f 

cg'bfg ¿ ७६ nfv ६९ xhf/, zzt{ cg'bfg ¿ @ s/f]8 १) nfv ४४ xhf/ / /fh:j afF8kmfF8 

;jf/L ;fwg s/ ¿ ! s/f]8 ७३ nfv १७ xhf/  ८ सय ४३ माि ;dk'/s cg'bfg @ s/f]8 ९९ 
nfv ९९ xhf/कवशेष अनदुान तर्ग  ३० लाखut jif{sf] cNof ¿ @ s/f]8 u/L ४५ s/f]8 ९६ nfv  

८४३ ¿k}of cfo k|If]k0f u/]sL 5' . 

;efsf cWoIf dxf]bo / ;Dk'0f{ ;b:oHo'x¿, 

!#=cj d laifout If]qx¿sf] 5'§f5'§} ¿kdf rfn' cf=a= sf] ah]6 k|:t't ug]{ cg'dlt rfxG5' . 

 ;fdflhs If]q M 

!$=lzIff Pj+ ;:s[lt M  

s= k|To]s gful/sx¿nfO{ /fHoaf6 cfwf/e't tx;Dd clgafo{ / lgz'Ns tyf dfWoflds 

tx;Ddsf] lzIff lgz'Ns kfpg] ;a}wflgs xssf] ;'lglZrt ug{ ;fdflhs Gofosf] cfwf/df 

cfjZos ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

v= df}lns snf, ;+:s[lt / 1fgsf] ;Ddfg, ;+/If0f / ;Dab{\wg ug{ g}lts lzIffnfO lawfno 

:t/b]lv g} kf7\oqmddf ;dfa]z ul/ sfof{Gjog ug]{ Joj:yf ldnfOg] 5 . 
u= ;fd'bflos lawfnox¿sf lzIfsnfO tflnd k|bfg ul/ lzIffsf] u'0f:t/ / lzIfssf] Ifdtf 

clea[l4 ug{ cfjZos ah]6sf] Joj:yf u/]sL 5' . 

!%= ;zt{ sfo{qmd afx]s lasf; tkm{sf] hDdf ¿  *) nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 

5' . 

!^= :jf:Yo tyf kf]if0fM  != s}nfz ufpFkflnsfsf ;a} gful/snfO{ :j:y agfO ;an dfgj k'hL 

lgdf{0fsf nflu ;+3Lo Pj+ k|b]z tx;Fusf] ;dGjodf lgz'Ns cfwf/e't :jf:Yo ;]jfnfO{ 

;j{;'ne / u'0f:t/Lo agfpg cfjZos ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . o; If]qsf nflu ;fdflhs 

lasf; tkm{sf] hDdf ¿  ^) nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

!&= n}uLs ;dfgtf tyf ;fldhs ;dfj]zLs/0fM  

!= s}nfz ufpFkflnsfsf] ;/f]sf/, dlxnfnfO ;fdflhs / cfly{s clwsf/ eGg] gf/fnfO{ 

;fy{stf lbg dlxnfsf] ;fdflhs / cfly{s ;zlQms/0fsf nflu n}lËs ;dfgtf, 

;dfa]lzs/0f tyf ;fdflhs Gofosf] ;'lgZrttf ug{ laz]if sfo{qmd ;Grfng ug]{ Joj:yf 

ldnfPsL 5' .  

@= afnd}lq zf;g, afnlaafx / afn>d d'Qm ug{ sfo{qmdx¿ ;Grfng ul/g]5 . g]kfnsf] 

;+lawfgn] n}lËs lae]bsf] cGTo ug]{ ;+sNk ;lxt dlxnfnfO n}lËs e]befjlagf ;dfg 

a+lzo xs, ;dfg'kflts ;dfa]lz l;4fGtsf cfwf/df lasf; k|lqmofdf ;xeflu x'g] xs 

;'lglZrt u/]sf] ;Gbe{df dlxnf, afnaflnsf, ckf+u, blnt, lk5l8Psf au{, cNk;+Vos, 

l;dfGts[t, nf]kf]Gd'v / clt lakGg ju{x¿sf] Ifdtf clea[l4, g]t[Tj lasf; / 

zzlQms/0fsf nflu s'n !) nfv o; lzif{sdf ljlgof]hg u/]sL 5' .  



!*=o'jf tyf v]ns'b lasf; M s}nfzsf nflu v]ns'b, :jf:Yosf nflu v]ns'b eGg] pb]Zosf ;fy 

v]ns'b k'af{wf/sf] lasf; ug{ tyf v]n d}bfg lgdf{0f ug{ ;fdflhs lasf; tkm{sf] hDdf @) 

nfv o; lzif{sdf ljlgof]hg u/]sL 5' . 

!(=vfg]kfgL tyf ;/;kmfO Mvfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;]jfsf] kof{Kt, ;'/lIft / ;a{;'ne ¿kdf 

pknAwtfaf6 hg:jf:Yodf ;'wf/ ub}{ Ps 3/ Ps wf/f sfo{qmd, ;'Vvf If]q vfg]kfgL of]hgf 

;Grfng ul/g] 5 . h;sf nflu ;fdflhs lasf; If]q cGtu{tsf] s'n ah]6sf] ¿ %) nfv o; 

lzif{sdf lalgof]hg u/]sL 5' . 

@)=efiff tyf ;+:s[lt k|aw{g M÷ufpFkflnsfsf] df}lns ;+:s[lt sf] klxrfg, ;+/If0f, k|aw{g / lasf; 

ul/ k/Dk/fut 1fg / ;Dkbf pTyfg ug{' s}nfz ufpFkflnsfsf] gLlt tyf so{qmdcg';f/ k|yf, 

k/Dk/f, ;f+:s[lt ;Dkbf, ;+u|xfno cflbsf] lasf; / la:tf/sf nflu ;fdflhs lasf; If]q 

cGtu{tsf] s'n ah]6sf]¿ % nfv o; lzif{sdf lalgof]hg u/]sL 5' . 

;du|df ;fdflhs If]qsf nflu s'n ah]6sf] ¿ @ s/f]8 @% nfv cyf{t !%Ü ah]6 

lalgof]hg u/]sL 5' . 

k'af{wf/ If]q 

@!=;8s tyf emf]k' M÷s}nfz ufpFkflnsfsf] oftfoftsf] Jojl:yt ;+hfn / k|0ffnLsf] lasf;af6 

dfq cfly{s ;fdflhs Plss/0f / ;Gt'ng sfod /fVg' cfjZos 5 . ;8s k'af{wf/x¿sf] plrt 

;+/If0f, lgdf{0f, dd{t ;+ef/ / ;xh cfjfudg ;'lglZrt ug{' ckl/xfo{ ePsf] ;Gbe{ / ef}uf]lns 

w/ftnnfO ;d]t dWogh/ /fVb} o; If]qsf] lasf;sf nflu k'af{wf/ lasf; tkm{sf] s'n ah]6af6 

¿ % s/f]8 $^ nfvo; lzif{sdf lalgof]hg u/]sL 5' . 

@@=ejg tyf zx/L lasf; M÷ ejg lgdf{0fdf pko'Qm cfw'lgs k|lalw / :yfgLo af:t'snfsf] 

ld>0faf6 gofF lgdf{0f ;fdu|Lsf] k|of]u ;d]tnfO k|f]T;fxg ul/ ;'/lIft, l6sfp, ;'ne / 

lskmfotL ejgx¿sf] lgdf{0f / aftfa/0fd}lq tyf xl/t lasf;df cfwfl/t ufpF lasf;sf / 

ufpF kflnsfsf] cfkm\g} ejg nufot k'af{wf/ lasf; tkm{sf] s'n ah]6sf] ¿ @ s/f]8 $) nfv 

o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

@#=law't M÷ s}nfz ufpFkflnsfleq lah'nL, pHofnf] / ;d[l4sf nflu u/f} ldlnh'nLnfO{ cleofgsf] 

¿kdf lasf; ul/ law'tsf] k'af{wf/ lgdf{0f ug{' cfjZos /x]sf] 5 . o; If]qsf] lasf;sf nflu 

k'af{wf/ lasf; tkm{sf] s'n ah]6sf] ¿ ! s/f]8 &$ nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 

5' . 

@$=la1fg, ;'rgf tyf ;Grf/ k|lalw M÷ la1fg, ;'rgf tyf ;Grf/ k|lalwsf] lasf;af6 s}nfz 

ufpFkflnsfsf] ;d[l4,lasf; / v';L gful/ssf] lasf; x'g] x'gfn] s}nfz ufpFkflnsf law'lto 

zf;g dfkm{t ;]jf k|jfx ul/ ;'zf;g, hjfkmb]lxtf / hgpQ/bfoL ;/sf/sf] d'No / dfGotfnfO 

;+:yfut ug{ cfjZos /x]sf] ;Gbe{df o; If]qsf] lasf;sf nflu k'af{wf/ lasf; tkm{sf] s'n 

ah]6sf] ¿ !) nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

@%=l;rfO M÷l;FrfO k|0ffnLsf] dd{t ;Def/ Pjd\ lbuf] Joj:yfkgsf nflu ;|f]t ;lxt pkef]Qmf 

;xeflutf ;'lglZrt ug{sf nflu k'af{wf/ lasf; tkm{sf] s'n ah]6sf] ¿ ^) nfv o; lzif{sdf 

ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

;du|df o; If]qsf] lasf;sf nflu s'n ljsf; ah]6sf] ¿ !) s/f]8 #) nfv cyf{t &)Ü ah]6 

lalgof]hg u/]sL 5' . 



cfly{s lasf; If]q 

@^=s[lif If]q M÷ df6f] ;'xfpbf] v]tL k|0ffnL cg';f/ s[lif If]qsf] lalalws/0f, Jofj;flos/0f / 

cfw'lglss/0f , s[lifdf o'jf ;xeflutf, ax'pb]lZoo cfw'lgs g;{/L Joj:yfkg, vfw ;Dk|e'tf / 

;'/Iff ;'lglZrt ug{ cfly{s lasf; If]q tkm{sf] s'n¿ %) nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg 

u/]sL 5' . 

@&=kz'k+IfL M÷ :jR5 / :j:y kz'k+lIf pTkfbg, lalqm, vl/b / ahfl/s/0f ul/ kz'k+lIf If]qsf] 

lasf; dfkm{t dfgljo :j:ytf sfod ug{ cfly{s lasf; If]q tkm{sf] s'n ah]6sf] ¿ #) nfv 

o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

@*=3/]n' tyf n3' pBf]u M÷ s}nfz ufpFkflnsfdf ;xsf/L dfkm{t 3/]n', s'l6/ / n3' pwf]u 

:yfkgf, ;Grfng / lasf; ul/ gful/ssf] cfo:t/ a9fpg' cfjZos 5 . o;sf nflu cfly{s 

lasf; If]q tkm{sf] s'n ah]6sf] ¿  % nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

@(=ko{6g lasf; tyf k|aw{g M÷ cfGtl/s tyf afXo ko{6g dfkm{t ;fF:s[lts tyf kof{a/0fd}lq 

ko{6g pwf]u lasf; ul/ s}nfz ufpFkflnsfsf] s'n ufx{:y pTkfbg a[l4 ul/ /f]huf/L ;[hgf 

ug{ o; If]qsf] dxTjk'0f{ e'ldsf /x]sf] 5 . t;y{ o; If]qsf] lasf; / k|aw{gsf nflu cfly{s 

lasf; If]q tkm{sf] s'n ah]6sf] ¿  @) nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

#)=n3'laQ Joj:yfkg M÷ ufpFkflnsfleq 5l/P/ /x]sf] k'hL, l;k / k|lalw dfkm{t n3'laQ 

kl/rfng / Joj:yfkg ul/ ul/la Go'gLs/0f / ;fdflhs c;dfgtf Go'lgs/0f ug{' cfjZostf 

5 . o; If]qsf nflu cfly{s lasf; If]q tkm{sf] s'n ah]6sf] ¿  @ nfv o; lzif{sdf ah]6 

lalgof]hg u/]sL 5' . 

#!=;xsf/LM ufpFkflnsf leqsf ;xsf/L If]qsf] ljsf; u/L ;xsf/L dfkm{t ;fd'lxs s[lif kz'kfng 

tyf cfocfh{gsf sfo{qmd ;+rfng ul/ Ps 3/ Ps ;xsf/L ;b:o cleofgnfO{ ;fy{s agfpg 

;xsf/L If]qdf vr{ x'g] u/L /sd ?= % nfv o; lzif{sdf ah]6 ljlgof]hg u/]sL 5'. 

;du|df o; If]qsf nflu s'n ah]6sf] ¿ ! s/f]8 !@ nfv cyf{t *Ü ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

aftfa/0f tyf lakt Aoj:yfkg 

#@=ag tyf e'÷;+/If0f M÷ s}nfz ufpFkflnsf leqsf ;fd'bflos ag ;+/If0f, a[Iff/f]k0f, g;{/L 

:yfkgf / Joj:yfkg, 89]nf] lgoGq0f, klx/f] lgoGq0f , l;d;f/ If]q Joj:yfkg ul/ xl/t 

cy{tGq k|aw{g ul/ xl/ofln s}nfz, aftfa/0fd}lq lasf;sf] cjwf/0ff adf]lhd o; If]qsf] nflu 

aftfa/0f tyf lakt Joj:yfkg If]qsf] s'n ah]6sf] ¿ % nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg 

u/]sL 5' . 

##=vlhh tyf hl8a'8L cGa]if0fM÷ s}nfz ufpFkflnsf s[lif, hn, vfgL / jg, xfd|f o'jf xfd|f 

wgsf] cleofgdf cl3 al9/x]sf] 5 . o; ufpFkflnsfsf] ax'd'No kTy/ , vfgL / vlgh, 

hl8a'l8x¿sf] cWoog tyf cGj]if0fsf nflu aftfa/0f tyf lakb\ Joj:yfkg If]qsf] s'n 

ah]6sf] ¿ % nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

#$=aftfa/0f ;+/If0f M÷  xl/t lasf;sf] cjwf/0ff, ag, h}las ljlawtf / k|b'if0f /lxt sfa{gd'Qm 

ufpFkflnsf lgdf{0fdf aftfa/0f ;+/If0fsf] dxTjk'0f{ e'ldsf /x]sf] 5 . o;sf nfluaftfa/0f tyf 

lakb\ Joj:yfkg If]qsf] s'n ah]6sf] ¿ # nfv @@ xhf/ )^&.@@ cwf{t @Ü ah]6 lalgof]hg 

u/]sL 5' . 



#%=hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f M÷hnpTkGg k|sf]k lgoGq0fsf nflu aftfa/0f tyf lakt Joj:yfkg 

If]qsf] s'n ah]6sf] ¿ !* nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

#^=lakb\ Joj:yfkgM÷lakb\ /fxt, p4f/, k|ltsfo{ / पनुग स्िापनाका nflu aftfa/0f tyf lakb\ 

Joj:yfkg If]qsf] s'n ah]6sf] ¿ #) nfv o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

;du|df o; If]qsf] nflu s'n ah]6sf] ¿ %* nfv cyf{t $ Ü ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

;+:yfut lasf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;g 

#&=;fa{hflgs ;]jfM÷s}nfz ufpFkflnsfsf] k|zf;lgs ;faf{hflgs ;]jf Joj:yfkg ug{sf nflu 

;+:yfut lasf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;g cGtu{tsf] ah]6sf] ¿ !% nfv dfq o; lzif{sdf ah]6 

lalgof]hg u/]sL 5' . 

#*=;'rgf k|lalwM÷law'lto zf;g dfkm{t ;]jf k|jfx ug{ ;'rgf k|lalwsf] dxTjk'0f{ :yfg ePsfn] 

o; If]qsf nflu ;+:yfut lasf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;g cGtu{tsf] ah]6sf] ¿ @( nfv @& 

xhf/ *$# o; lzif{sdf ah]6 lalgof]hg u/]sL 5' . 

;du|df o; If]qsf] nflu s'n ah]6sf] ¿ $$ nfv @& xhf/ *$# ?k}of cyf{t #Ü ah]6 

lalgof]hg u/]sL 5' . 

ufpF;efsf ;Ddflgt cWoIf dxf]bo, 

ufpF;efsf ;b:oHo'x¿, 

#(=cGtdf, ;d[4 g]kfn ;'lv g]kfnL /fli6«o nIo k'/f ug{ s}nfz ufpFkflnsfsf] cf=a= )&*.)&( 

sf] ah]6 tyf sfo{qmd th{'df ul/Psf] 5 . s}nfz ufpFkflnsfsf] ;du| cfly{s tyf ;fdflhs 

lasf;df lg/Gt/ ;xof]u k'of{pg] o; ufpFkflnsf cWoIo >L 6+s axfb'/ d'Qmfg, k|d'v 

k|zf;lso clws[t, laifout ;ldltx¿, ;Dk'0f{ s}nfz ufpFkflnsfsf /fi6«;]js sd{rf/Lx¿ / 

;Dk'0f{ ;'elrGtsx¿df cfef/ k|s6 ub}{ of] ah]6 sfof{Gjogdf ;a} kIfsf] ;fy{s / ;lqmo 

;xof]u, ;dGjo, ;xsfo{ / ;dk{0f /xg] laZjf; lnPsL 5' . 
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सामाघजक 

सरुक्षा/प्रशासन 9845107141   

१४ श्री र्दपेन्र अधिकारी प्रा.स.(घशक्षा) घशक्षा 9845503294   

१५ श्री सपु्रभा शमाग सब-ईघिधनयर प्राकवधिक 9849190522 
वडा नं. 3,4,9 

र 10 

१६ 
श्री आएसा जोशी सब-ईघिधनयर प्राकवधिक 9845399622 

वडा नं. 7,8,1 

र २ 

१७ श्री छठु शाह अ.स.ई. 
योजना / 
प्राकवधिक ९८४५०३०९०९  

१८ dbg k|hf k|fljlws ;xfos रोजगार केन्र (*$)^^@!#!  

१९ श्री सन्ध्या साह अ.न.मी. स्वास््य  9845725632   

२० श्री सधुिर कुमार महतो अ.हे.व. स्वास््य  986403462   

२१ श्री  मोहन पौडेल सामाघजक पररचालक 

दताग चलानी 
ईकाइ 9845293077   

२२ श्री धमना धिङ काननुी सहजकताग न्याकयक सधमधत 9855072142   

२३ 
श्री उमेश कुमार 
मकु्तान M.I.S. अपरेटर 

सामाघजक 

सरुक्षा 9844987686   

२४ 

श्री लधलत कुमार 
धतवारी प्रा.स. कृकष ९८६४५१२५०७  

२५ श्री उमेश गरुुङ ना.प्रा.स. कृकष 9841039758   

२६ श्री प्रताप धिङ ना.प्रा.स. कृकष 9845589920   

२७ श्री शकु्र राज धिङ ना.प्रा.स. कृकष ९८४५६७०४०५  

२८ श्री अधनता न्यौपान े ना.प्रा.स. कृकष ९८६०६९३७२५  

२९ श्री सन्तोष कुमार धिङ ना.प.स्वा.प्रा पश ु 9866046327   

३० 
श्री कृ्ि प्रसाद 
न्यौपान े ना.प.स्वा.प्रा पश ु ९८४४८०६३१४  

३१ श्री कवरु स्याङतान ना.प.स्वा.प्रा पश ु ९८४०३५६४३७  
३२ श्री धनशा ब्लोन ना.प.स्वा.प्रा पश ु   
३३ श्री धनरश मकु्तान ना.प.स्वा.प्रा पश ु ९८४५४११२९०  



३३ श्री पणु्य प्रसाद भण्डारी कर्ल्ड सहायक 

सामाघजक 

सरुक्षा 9845148573 कर्ल्ड 

३४ श्री राज कुमार चेपाङ कर्ल्ड सहायक 

सामाघजक 

सरुक्षा 9845949727 कर्ल्ड  

३५ श्री राम उद्गार साह अ.स.ई.(ईलेघक्िकल) प्राकवधिक 9845949727   

३६ श्री सन्तोष धिङ 

सहायक कम्प्यटुर 
अपरेटर राजश्व 9855019005   

३७ श्री  ईमान धसं प्रजा कायागलय सहयोगी   9864242403   

३८ श्री ररता भट्टराई कायागलय सहयोगी  ९८६१९७४३४६  

 

कैलाश गाउँपाधलका 
गाउँ कायगपाधलकाको कायागलय 

काधलकाटार, मकवानपरु 

वडा कायागलयमा कायगरत कमगचारीहरुको कववरि 
१ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री मघन्दरा पौड्याल वडा सघचव ९८१६२१६५९८   

२ श्री धिरेन राई प्राकवधिक ९८४५५१३३८४  

३ श्री राज कुमार मोक्तान सामाघजक पररचालक ९८४५१६८०६३   

४ श्री सरोज स्याङबो वाल कवकास सहजकताग ९८६०३५४५५७  

५ श्री आसमान धिङ कायागलय सहयोगी ९८४७४३३७३५   

२ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री मघन्दरा पौड्याल वडा सघचव ९८१६२१६५९८   

२ श्री अधसम धगरी  प्राकवधिक ९८६८४०६२६९   

३ श्री राज कुमार मोक्तान सामाघजक पररचालक ९८४५१६८०६३   

४ धबना माया मकु्तान वाल कवकास सहजकताग ९८४९७२२००  

५ श्री पदम मकु्तान कायागलय सहयोगी ९८४५८१८९७०   

३ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री ज्वाला कुमारी स्याङतान वडा सघचव ९८४५८२६८७९   

२ श्री नरेन्र भट्ट प्राकवधिक ९८४८७८४६४३   

३ श्री सजृना मकु्तान सामाघजक पररचालक ९८४०४०००९४   

४ कवपना मल्ल ठकुरी वाल कवकास सहजकताग ९८६१६९४५७७  

५ श्री रु्ल माया मकु्तान कायागलय सहयोगी ९८६४२४२७०५   

४ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 



१ श्री राजन राई वडा सघचव ९८४५१२४३९३   

२ श्री नरेन्र भट्ट प्राकवधिक ९८४८७८४६४३   

३ श्री सजृना मकु्तान सामाघजक पररचालक ९८४०४०००९४   

४ रमेश िलान वाल कवकास सहजकताग ९८४५५८९६९७  

५ श्री राम धसं प्रजा कायागलय सहयोगी ९८४५९६४५४७   

५ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री राम बहादरु धिङ वडा सघचव ९८५५०७०४०२   

२ श्री धिरेन राई प्राकवधिक ९८४५५१३३८४   

३ श्री रामशरि कवि सामाघजक पररचालक ९८४५४६२६२३   

४ अघस्मता कव् ठ वाल कवकास सहजकताग ९८४८९०८१९४  

५ श्री रु्सागङ डोल्मा ब्लोन कायागलय सहयोगी ९८४५८६८०७२   

६ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री राम बहादरु धिङ वडा सघचव ९८५५०७०४०२   

२ श्री धिरेन राई प्राकवधिक ९८४५५१३३८४   

३ श्री रामशरि कवि सामाघजक पररचालक ९८४५४६२६२३   

४ गोमा िोकर वाल कवकास सहजकताग ९८६२५८०२३७  

५ श्री प्रकाश पररयार कायागलय सहयोगी ९८६१५२६४५८   

७ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री सररता शमाग वडा सघचव ९८४५५९७८६५   

२ श्री िन बहादरु िापा प्राकवधिक ९८६४९८१६८८   

३ श्री रकवन्र लाल धिङ्ग सामाघजक पररचालक ९८५५०६९९८३   

४ राज कुमार तामङ वाल कवकास सहजकताग ९८४३९१४००५  

५ श्री ररता भट्टराई कायागलय सहयोगी ९८६५५०१०१६   

८ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री अशोक शमाग वडा सघचव ९८४४२५४०४८   

२ श्री िन बहादरु िापा प्राकवधिक ९८६४९८१६८८   

३ श्री रकवन्र लाल धिङ्ग सामाघजक पररचालक ९८५५०६९९८३   

४ देव लाल धिङ वाल कवकास सहजकताग ९८४५८५५०४९  

५ श्री सधुनल मकु्तान कायागलय सहयोगी ९८४५६०५०२०   

९ नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री रामचन्र धसवाकोटी वडा सघचव ९८५५०७२६३७   

२ श्री छठु साह प्राकवधिक ९८४५०३०९०९   



३ श्री राजेन्र धिङ सामाघजक पररचालक ९८५५०६९२२८   

४ प्रधमला घिधसङ वाल कवकास सहजकताग ९८६५०९८६८८  

५ श्री कृ्ि बहादरु मकु्तान कायागलय सहयोगी ९८४५४६१२३३   

१० नं. वडा कायागलय 

क्र.सं. नाम,िर पद र्ोन नं. कैकर्यत 

१ श्री रामचन्र धसवाकोटी वडा सघचव ९८५५०७२६३७   

२ श्री छठु साह प्राकवधिक ९८४५०३०९०९   

३ श्री राजेन्र धिङ सामाघजक पररचालक ९८५५०६९२२८   

४ कवरमान सान ुधिङ वाल कवकास सहजकताग ९८४५७७९५९१  

५ प्रधतमा धिङ कायागलय सहयोगी ९८४५५७७७६७   

 

कैलाश गाउँपाधलका 
गाउँ कायगपाधलकाको कायागलय 

काधलकाटार, मकवानपरु 

स्वास््य सेवाका स्वास््य चौकीमा कायगरत कमगचारीहरुको कववरि 
क्र.सं. नामिार र्ोन नं. पद स्वास््य चौकी 

१ श्री आशा कुमारी गरुुङ्ग ९८४५१०४३९० धस.अ.न.धम. कटुञ् जे स्वास््य चौकी 
२ श्री रेखा घिधमरे  ९८४५०७७३३७ अ.हे.व. कटुञ् जे  स्वास््य चौकी 
३ श्री धनजगन ब्लोन ९८४५६७९६६२ अ.हे.व. कटुञ् जे स्वास््य चौकी 
४ श्री घशबलाल बोहरा ९८६८७८२९०० ल्या.अ. कटुञ् जे स्वास््य चौकी 
५ श्री रामप्रसाद प्रजा ९८४५२९७६२४ का.स. कटुञ् जे स्वास््य चौकी 
६ श्री जनुेली िापा मगर ९८४५१६५३०४ अ.न.धम. भाताग पणु्यदेकव स्वास््य चौकी 
७ श्री सोमदास प्रजा ९८४५८६७९४९ का.स. भाताग पणु्यदेकव स्वास््य चौकी 
८ श्री सधुनता कुमारर गोले ९८६०३५१२४८ अ.न.धम. गोगने स्वास््य चौकी 
९ श्री अघस्मता अयागल ९८४५५७७३८० अ.न.धम. गोगने स्वास््य चौकी 

१० श्री धनशा धिङ्ग ९८६९३६८०२४ अ.न.धम. गोगने स्वास््य चौकी 
११ श्री अघस्मता गौतम ९८६५१९११२१ ल्या.अ. गोगने स्वास््य चौकी 
१२ श्री टोल कुमारी सवेुदी ९८६९२५४७१८ का.स. गोगने स्वास््य चौकी 
१३ श्री नाधनमैया सत्याल ९८४५५७५६८३ अ.न.धम. नामटार स्वास््य चौकी 
१४ श्री तारा िापा ९८४१२८२८३४ अ.न.धम. नामटार स्वास््य चौकी 
१५ श्री चन्रमा ढकाल ९८४५२७१४८४ अ.न.धम. नामटार स्वास््य चौकी 
१६ श्री शोभा रािा ९८४५०३०४५९ अ.न.धम. नामटार स्वास््य चौकी 
१७ श्री शाघन्त धिङ ९८६१६२२३८७ का.स. नामटार स्वास््य चौकी 
१८ श्री सन्तोष कुमार साह ९८४१६०८५७७ हे.अ. डाँडाखकग  स्वास््य चौकी 
१९ श्री कल्पना िापा ९८४३५१७६७६ अ.हे.व. डाँडाखकग  स्वास््य चौकी 
२० श्री शाघन्त माया मोक्तान ९८६६३९५२३८ अ.न.धम. डाँडाखकग  स्वास््य चौकी 



२१ श्री शृ्रजना खड्का ९८४५९०३०८१ अ.न.धम. डाँडाखकग  स्वास््य चौकी 
२२ श्री राम घजवन साह ९८४४३३७८०१ अ.हे.व. कङको स्वास््य चौकी 
२३ श्री सीता कवश् वकमाग ९८४५४५९७९३ अ.हे.व. कङको स्वास््य चौकी 
२४ श्री सररना दोङ ९८४५४६०००७ अ.न.धम. कङको स्वास््य चौकी 

 

कैलाश गाउँपाधलका 
गाउँ कायगपाधलकाको कायागलय 

काधलकाटार, मकवानपरु 

गाउँपाधलका अन्तगगतका कवद्यालय प्र.अ.हरुको कववरि 

क्र.स. नामिर र्ोन नं. पद कवद्यालय 

१ राम प्रसाद कालाखेधत 9845237413 प्र.अ. काधलका मा.कव., नामटार 

२ बाल चन्र मल्ल 9845105727 प्र.अ. भवाधन मा.कव. 
३ देवराज स्याङतान ९८५५०८५३०४ प्र.अ. िवुाङ्ग मा.कव. 
४ श्याम बहादरु धसन्तान 9855070873 प्र.अ. ब्यास मा.कव. 
५ राम ऐकवाल यादव 9845776349 प्र.अ. कमला देकव मा.कव. 
६ लक्ष्मी देवी घिधसङ्ग 9845943661 प्र.अ. सरस्वती धन.मा.कव. 
७ देवेन्र प्रसाद यादव 9855071339 प्र.अ. रत् नज्योती धन.मा.कव. 
८ बलराम मकु्तान 9845782326 प्र.अ. शघक्तशाली आ.कव. 
९ भघक्त लाधमछान े 9845804453 प्र.अ. कृ्ि आ.कव. 
१०       प्रा.कव. कटहरे 

११ सकुन्तला ब्लोन 9845165308 प्र.अ. सत्यदेवी प्रा.कव. 
१२ ज्ञानेश् वर चौिरी 9860242487 प्र.अ. धतलेश् वर प्रा.कव., दघुम्सखकग  
१३ मोहन धसवाकोटी 9845125307 प्र.अ. शान्तीधसजगना प्रा.कव. 
१४ सयुग बहादरु धततङु्ग 9845167439 प्र.अ. घजवनज्योती प्रा.कव. 
१५ राजाराम प्रजा ९८४५१५७७५० प्र.अ. लक्ष्मी प्रा.कव. 
१६ मगुलुाल यादव 9845168699 प्र.अ. देवी प्रा.कव. 
१७ तरिी प्रसाद चौिरी ९८४५३५३३४५ प्र.अ. जलेश् वर प्रा.कव. 
१८ बकवता घचमररया ९८६५०१११०१ प्र.अ. शारदा प्रा.कव. 
१९ सधुनता रुम्बा 9845485132 प्र.अ. नन् दी ककश् वर प्रा.कव. 
२० रामचन्र पाठक ९८६५१७४४८० प्र.अ. प्रजाउत्िान िसुराङ्ग प्रा.कव. 
२१ देवकान्त चौिरी 9845298729 प्र.अ. देउतीस प्रा.कव. 
२२ ईन्र नारायि चौिरी 9842865517 प्र.अ. प्रा.कव. धलक्चे 

२३ सम्झना भट्ट 9821196057 प्र.अ. ऋषशे् वर प्रा.कव. 
२४ गघन्दरा चौलागाई 9845294645 प्र.अ. बाल कल्याि प्रा.कव. 
२५ घजतेन्र कुमार भगत ९८४४२२३६०६ प्र.अ. धसद्धगिेश प्रा.कव. 



२६ जानकुा उप्रधेत ९८६४७७७८०२ प्र.अ. राघ् िय प्रा.कव. 
२७ दशरि साहधन 9845459768 प्र.अ. प्रजा धबकास प्रा.कव. 
२८ धनमगला धसन्तान 9845292535 प्र.अ. सनु्दरीकाधल प्रा.कव. 
२९ धनमगला धसन्तान 9845292535 प्र.अ. सरस्वती प्रा.कव. 
३० आत्माराज मोक्तान 9845269567 प्र.अ. काधलका प्रा.कव. 
३१ घशवकुमार राय ९८६२५५०४७४ प्र.अ. प्रा.कव. कोिधलटार 

३२ शन्ती लामा ९८४५८३९९५२ प्र.अ. प्रकृधत प्रा.कव. 
३३ प्रमे नेगी 9845783406 प्र.अ. बागवत्सला प्रा.कव. 
३४ शाघन्त खधतवडा 9845868895 प्र.अ. धसद्धदेवी प्रा.कव. 
३५ महेन्र बस्नेत ९८४५७२२४८६ प्र.अ. धतलेश् वर प्रा.कव. 
३६ तेज नारायि यादव 9842779708 प्र.अ. महांकाल प्रा.कव. 
३७ घश्रजना राना मगर ९८४२३९६९७६ प्र.अ. घशलाकन्या प्रा.कव. 
३८ कवश् वनाि शाह ९८६७०९११०२ प्र.अ. सातकन्या प्रा.कव. 
३९ मन्ज ुकुमारी साह 9862866773 प्र.अ. प्रा.कव. कैलाश 

४० बाब ुराम िलान 9855071920 प्र.अ. भधुमश् वरी प्रा.कव. 
४१ सन्तोषी साह 9819708599 प्र.अ. सङ्गेछ योधलङ प्रा.कव. 
४२ राम पकुार महतो ९८४५८९२०८७ प्र.अ. प्रा.कव. अल्छे 

४३ अजुगन िलान 9845687421 प्र.अ. चक्रकाली प्रा.कव. 
४४ नरेन्र प्रसाद यादव ९८१८७८८४१४ प्र.अ. गपु् तेश्वरी प्रा.कव. 
४५ राम बाब ुसाह 9845116767 प्र.अ. पन्चकन्या प्रा.कव. 
४६ सन् त धसंह धिङ 9845269589 प्र.अ. रु्लदेवी प्रा.कव. 
४७ कव् ि ुकव् ट ९८४८३१९९७० प्र.अ. सनुदरीदेवी प्रा.कव. 
४८ राधिका कालाखेती ९८४५२३८३५९ प्र.अ. स्यासेकाली प्रा.कव. 
४९ घजतेन्र कुमार पटेल 9845551287 प्र.अ. धन.मा.कव. डाँडाखकग  

 

 


