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dGtJoमन्तव्य 
"कृषि, पर्यटन र पूर्वयधवर; अन्नपूर्य समृषिको आधवर" आदर्शवाक्यलाई सार्शक बनाई गाउँपाललकाको 
समग्र पक्षको लवकास गनशका लालग सबै प्रकारका आयोजनाहरु समावेस गरी आ.ब. २०७७।०७८ का 
वालषशक नीलत कायशक्रम बजेट तयार गरी यहाहँरु समक्ष प्रस्ततु गनश पाउँदा खुसी लागेको छ ।  जनचाहाना 
अनुरुप जनताल ेचाहेका  प्रलतलनलिद्धारा नीलत तर्ा कायशक्रम प्रस्ततु गनश पाउने राज्य र्ासन व्यवस्र्ाको 
स्र्ापना गनश इलतहासका लवलिन्न चरणमा पररवतशनका लालग िएका आन्दोलनमा आफ्नो प्राण उत्सगश 
गनुशहुने ज्ञात, अज्ञात र्लहदहरु प्रलत हालदशक श्रध्दासुमन व्यक्त गदशछु र राज्य व्यवस्र्ा पररवतशमा िूलमका 
लनवाशह गनुशहुने सम्पूणश मरेा राजनीलतक अग्रजहरुमा सम्मान व्यक्त गनश चाहन्छु । स्र्ानीय तहको लनवाशलचन िई आए पश्चात 
जनप्रलतलनिीहरुबाट यस अगालि गाउँपाललकाबाट प्रस्तुत िएका वालषशक नीलत तर्ा कायशक्रम, बजेट सफलता पूणश कायशन्वयन गरी 
योजनाहरु गुणस्तर रुपमा समयमै सम्पन्न गनश सहयोग पुयाशउनुहुने सम्पणूश जनप्रलतलनलिहरू,राजनीलतक दलहरू, उपिोक्ता सलमलत, 
कमशचारीहरू र आम गाउपाललकाबासीहरु प्रलत हालदशक िन्यवाद लददै आिार व्यक्त गनश चाहन्छु । नेपाल सरकार र  प्रदेर् सरकारका 
पञ्चवलषशय योजना, गाउँपाललकाको आवालिक पञ्चवलषशय योजना २०७७/०७८ ले लनिाशरण गरेका दरुदृलि, लक्ष्य, उदे्धश्य, 
लवकासका सूचकहरू प्राप्त गनश टेवा पुयाशउनका लालग नेपाल सरकार र  प्रदेर् सरकारका वालषशक नीलत तर्ा कायशक्रम,  
गाउँपाललकाका लवगत वषशका नीलत तर्ा कायशक्रम र बजेट कायशन्वयका अनुिवहरूलाइश आिार मालन पाललका बालसहरुको टोल 
टोलमा, बस्ती-बस्तीमा गएर ललक्षत वगशहरूसगँको छलफल अन्तकृयाबाट उहाहँरु कै रोजाईका आयोजनामा प्रार्लमकता लनिाशरण 
गरी विा सलमलतको बैठकको लनणशयबाट प्राप्त आयोजना मालर् योजना लवज्ञहरू लबचको छलफलबाट प्राप्त सुझाव, गाउ ँकायशपाललका 
सान्दालिशक छलफल पलछ प्राप्त सुझाव, गाउ ँ सिामा प्रस्ततु गरी व्यापक छलफल प्रश्चात प्राप्त सुझावहरू समते समाबरे् गरी 
सहिालगतामुलक पद्धलतबाट यस आ.ब. २०७७।०७८ को वालषशक नीलत कायशक्रम, बजेट र गाउ ँलवकास योजना तयार गरी यहाहँरु 
समक्ष सावशजलनक गरेका छौ ।  

नेपाल सरकार, प्रदेर् सरकार र स्र्ानीय सरकारबाट जारी िएका ऐन, लनयम, लनयमावली कायशलवलिहरु यस लवकास योजना 
कायाशन्वय गनशमा मागश दर्शक रहने छन । जसका कारण आयोजना कायशन्वयनमा र पाललकाबाट प्रवाह हुने अन्य सेवामा  ललने क्रममा  
आम जनसमुदायहरुमा रु्र्ासनको अनुिुलत गने छन । कोलिि-१९ को महामारीको अवस्र्ामा हालम सम्पणूश गाउँबालसहरु सुरलक्षत 
रहने छौ र सरुक्षाका उपायहरु अपनाएर गाउँ लवकास आयोजना  गुणस्तर यकु्तरुपमा समयम ै सम्पन्न हुने छन िन्ने लवश्वास 
लदलाउन चाहन्छु । गाउपँाललकाका आयोजनाहरुका सम्पूणश काम लदगो रहने गरी सञ्चालन गरीने छन र जसको कारण 
गाउँबालसहरूमा लवकासका गलतलवलिको प्रत्यक्ष अनुिुलत  हुने आर्ा ललएको छु  । गाउँपाललकामा आयोजनाहरु संघीय सरकार तर्ा 
प्रदेर् सरकारको समन्वयमा व्यवलस्र्त र प्रिावकारी  सञ्चालन गररने छन् िन्ने लवश्वास लदलाउन चाहन्छु । कलह कत ैअन्जानमा 
गाउँपाललका नीलत तर्ा कायशक्रम लनमाशण र कायशन्वयनका क्रममा कमी कमजोर िएमा समयम ैसकरात्मक रु्झावको अपेक्षा गदशछु । 
यस नीलत तर्ा कायशक्रम लनमाशणका क्रममा सहयोग गनुशहुने मानलनय संलघय सांसद, प्रदेर् सांसदज्य,ू उपाध्यक्षज्यू ,प्रमुख 
प्रर्ासलकय अलिकृतज्य,ू विा अध्यक्षज्यूहरू, कायशपाललका सदस्यज्यूहरू, लवषयगत सलमलतका पदालिकारीज्यूहरु, गाउँसिा 
सदस्यज्यूहरू जनप्रलतलनलिहरू, राजनीलतक दलहरू, उपिोक्ता सलमलत, सञ्चारकमी लमत्रहरु, बुलद्धलजवी वगशहरु, गाउँपाललकामा 
कायशरत कमशचारी, लर्क्षक लमत्रहरु, संघ संस्र्ा, टोललवकास सलमलत  र सम्पणूश आम गाउँबासी आमा, बबुा, लददी बलहनी, दाजुिाइश 
लगायत सम्पूणशहरु प्रलत हालदशक िन्यवाद लदन चाहन्छु । 

अन्त्यमा सबैमा सकरात्मक सोचको लवकास होस, सम्पूणश गाउँवालसहरुको उत्तरोत्तर प्रगलतको कामना गदशछु । सार् ै यस गाउँ 
लवकास आयोजना सफल कायशन्वयनका लालग सब ैपक्षहरुसगँ सहयोगको अनुरोिका सार् उत्पादन र उत्पादकत्व अलिवृलद्ध गदै, 
उत्पालदत खाद्यवस्तुहरुको संरक्षण र समुलचत उपयोग गरी "खवनव नफवलौं" अलियानलाई सार्शक तुल्याई लदनु हुन सम्पूणश 
पाललकाबासी लगायत सम्पूणश पक्षहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने पूणश आर्ा र लवश्वास ललएको छु । जर् नेपवल     

 
 

          युवराज कँुवर 
             अध्यक्ष 
  





z'esfdgfशुभकामना 
अन्नपूर्ण गाउँपालिका आलथणक बर्ण २०७७/०७८ को नीलि, योजना िथा कायणक्रमका साथै 

बजेट सार्णजलनकरर् गनण पाउँदा अत्यन्िै हलर्णि छौं । सङ्घीय प्रर्ािीको अभ्यास पलछ हाम्रो 

गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभाबाट बजेट सार्णजलनक गरी गाउँ लर्कासको नया ँखाका कोनण 
गईरहेका छौ । नेपािको सन्दभणमा सङ्घीयिा आफैं मा लबल्कूिै नया ँअभ्यास हो, कुनै पलन 

लबर्य र्ा प्रर्ािीको अभ्यास आफैं मा चूनौिी र जलटििा सलहि अगालि बढ्ने गदणछ ।  

 

सङ्घीय िहमा नीलिगि र कानुनी रुपमा धेर ै लर्र्यहरुको व्यर्स्थापन भए िापलन संरचनागि र प्रशासलनक 

व्यर्स्थापने पूर्णिा पाउने प्रकृयागि रुपमा अगालि बलढरहेको छ । अलघल्िो र्र्णको ििुनामा यस र्र्ण कृलर्, पयणटन, 

पूर्ाणधार लर्कास, लशक्षा, स्र्ास््य, मानर् लर्कास सूचाकांकका दृलििे उल्िेख्य सुधार भएको छ । स्थानीय िहमा 
जनप्रलिलनलध नह दँाको पररलस्थलिमा पैदा भएका कैयौं बलेथलिहरु प्रर्ािीमा रुपान्िरर् गने हाम्रो प्रयासि ेअझै पलन 

पूर्णिः सफििा प्राप्त  गने प्रकृयामा अगालि बलढरहेको छ । लसलमि साधन स्रोि र अलसलमि आर्श्यकिा एर् ं

आकाङ्क्षालबचको दूरी कसरी कम गने, गाउँ बासीका आधारभूि आर्श्यकिा र अपेक्षा कसरी सम्बोधन गने हाम्रो 

लनयलमि परामशण र व्यर्हाररक समाधानको प्रकृयामा छौं । यहाहँरुको आकाङ्क्षािाई अलधकिम् सम्बोधन गनण 

प्रयत्न गने कुराको म लर्श्वास लदिाउन चाहन्छु  र हरपिमा िपाईहरुका सल्िाह, सझुार् अनुसार अगालि बढ्ने 

प्रयास गने छु । 
  

यस आलथणक बर्णमा कोलभि-१९ को महामारीका कारर् अपेक्षाकृि कायणक्रम सञ्चािन गने असमथण भयौ, 

सबैि ेयसिाई मनन गनुण भएकै छ । हामी सबैिे आफ्नो-आफ्नो िफण बाट बाचँ्न र बचाउने अलभयानमा िागौ र यो 
अलभयान सफि भएपलछ सबैको साथ र सहयोगि ेगाउँपालिकाको लर्कास मागणमा अगालि बढ्ने छौं । 
 

 
साथै, आलथणक र्र्ण २०७७/०७८ को नीलि, योजना िथा कायणक्रम बनाउने कायणमा लनरन्िर खट्नुह ने 

कायणपालिका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, राष्ट्रसेर्क कमणचारी साथीहरु गाउँ लर्कासका िालग 

महत्र्पूर्ण सल्िाह सुझार् लदनुह ने लर्लभन्न लर्र्यगि क्षेत्रका लर्ज्ञहरु, राजनैलिक पाटीका प्रलिलनलध िथा सम्पूर्ण 

गाउँबासीमा हालदणक धन्यर्ाद लदन चाहन्छु ।  

 
 

सगुन गुरुङ   
 उपाध्यक्ष 

  





मजिव्य 
गण्डकी प्रदेश, कास्की र्जसला अजिगिि मध्यपिाडी लोकमागिमा अवर्स्थि प्राकृर्िक रुपमा 
सजुदर यस  अजनपूणि गाउुँपार्लकाको आठौ गाउुँ सभाको बैठकबाट आगामी आ.ब. 
२०७७/०७८ का लार्ग स्वीकृि/पाररि नीर्ि, कायिक्रम िथा बजेट समेर्टएको बार्र्िक गाउुँ 
र्वकास योजनाको पसु्िक प्रकाशन गरी आम पार्लकाबासी समक्ष पस्कन पाउुँदा अत्यजिै 
खशुी लागेको छ । गाउुँपार्लका  स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय जनिाको सबैभजदा 
नर्जकको सरकार समेि भएकाले िाम्रो पार्लकाले अबलम्पबन गरकेा के्षत्रगि नीर्ि िथा 
कायिक्रमिरु एवं प्राप्त आम्पदानी र खचिका र्ववरणिरु जनिा सामु प्रस्ििु गरी जानकारी 
उपलब्ि गराउन ुिाम्रो दार्यत्व र कििव्य दबैु िो ।  
 

 प्राकृर्िक रुपमा र्नकै मनमोिन, भौगोर्लक रुपमा रुपमा ८४० र्मटरको उचाई देर्ख ८०९१ र्मटरको 
उचाईसम्पम फैर्लएको, कृर्र्  उत्पादनको प्रचुर संभावना रिेको, आजिररक र बाह्य पयिटकीय केजरको रुपमा रिेको 
अजनपूणि गाउुँपार्लका प्राकृर्िक, ऐर्ििार्सक, िार्मिक, पयिटकीय साुँस्कृर्िक, शैर्क्षक व्यापाररक, सामार्जक एव ं
मानर्वय र्वकासका दृर्िले समेि प्रबल संभावना बोकेको स्थानीय िि िो । आफ्नो गाउुँपार्लका र्यनै संभावनाका 
के्षत्रिरुको उजागर गनािका लार्ग गाउुँपार्लकाको पाश्वर्चत्र(वस्िरु्स्थर्ि र्ववरण) र प्रथम आवर्िक पञ्चबर्ीय 
योजनाका आिारमा सिभार्गिामूलक योजना िजुिमा प्रकृयाको अबलम्पबनबाट आगामी आ.ब. का लार्ग छुट्टा छुटै्ट 
के्षत्रगि नीर्ििरु िजुिमा गदै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त िुने समार्नकरण अनदुान, राजश्व बाुँडफाड,समपूरक अनदुान, 
सशिि अनदुानको कायिक्रमिरु र आजिररक श्रोि समेि गरी र्वर्नयोजन ऐनले र्दएको अर्िकार र्भत्र रर्ि ६६ करोड 
१२ लाखको बजेट अनुमान प्रस्िाव गरी पाररि गररएको छ । पार्लकालाई उपलब्ि सीर्मि श्रोि सािनलाई मित्व 
रुपमा सदपुयोग गदै जनिाको र्जवनस्िर अर्भवरृ्द्द गनि मित्वपूणि योगदान पगु्ने गरी पूवाििार संरचनािरु िफि  
पक्की र र्दघिकालीन संरचनािरु र्नमािण गने, Highway सम्पम जोड्ने र्लंक रोडिरुलाई पक्की ढलान सडक 
र्नमािण गने एक घर एक िारा र्नमािण माफि ि शुद्द िथा सफा खानेपानी उपलब्ि गराउने, वडा कायािलय भवनिरु 
र्नमािण गने, अस्पिाल िथा स्वास््य चौकी भवन र्नमािण, पयिटीय पूवाििार संरचनािरु र्सर्ढं बाटो, गोरटेो बाटो 
र्नमािण िथा परम्पपरागि चौिारो, पोखरीिरु संरक्षण, सम्पबद्दिन गने िथा पयिटन पदमागि र्नमािण िथा संभाव्य 
स्थानिरुको र्डर्पआर ियार गने, कृर्र् उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवरृ्द्दको लार्ग र्वर्भजन अनदुान कायिक्रमिरु र 
कृर्र् बजाररकरण पूवििार संरचनािरु र्नमािण गने, पश ुर्वकास िफि  व्यवसायलाई अनदुान, नश्लसिुार, डालेघाुँस र 
पकेट के्षत्रका कायिक्रमिरु संचालन गने, सामदुार्यक र्वद्यालयको र्शक्षालाई शैर्क्षक आकर्िक केजरको रुपमा 
र्वकास गने, उच्च र्शक्षा अध्ययन छात्रावरृ्त्त लगायि पुस्िाकालय, ICT र प्रार्वर्िक र्शक्षालय जस्िा कायिक्रम 
संचालन गने, आिारभूि स्वास््य सेवामा आम जनिाको पिुुँच स्थार्पि गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई 
र्नयजत्रण िथा व्यवस्थापन गने, कोर्भड मैत्री कायिक्रमिरु संचालन गने, युवाशर्क्तलाई र्सपमुलक िार्लमिरु 
संचालन गरी उद्यमर्शलिा र्वकास गने, मर्िला, बार्लबार्लका, आर्दवासी जनजार्ि, अपांग, जेष्ठ नागररक र 
लर्क्षि वगिका लार्ग सशर्क्तकरण िथा सामार्जक सुरक्षाका कायिक्रमिरु जस्िा थुपै्र कायिक्रमिरु माफि ि यस 
गाउुँपार्लकाको व्यवर्स्थि र्वकासको आिारर्शलको खाका िय गरी र्वशेर् मित्वपूणि रणर्नर्िक योजनाको रुपमा 
अगार्ड साररएको छ ।  
 

 पार्लकाबासीिरुका वास्िर्वक  माग र आवश्यकिािरुलाई यथाथि रुपमा सम्पबोिन गनुि  नीर्ि िजुिमाको 
एक मित्वपूणि पक्ष िो । भने त्यसलाई सफल रुपमा कायािजवयन गनुि  अको मित्वपूणि पक्ष िो । िसथि यस 
गाउुँसभाबाट पाररि नीर्ि िथा कायिक्रम र आयोजनािरुका अर्िकार्िक सदपुयोग गरी जनिाको वास्िर्वक 
र्जवनस्िर अर्भवरृ्द्द िुने गरी समूर्चि रुपमा यथा समय मै कायािजवयन गनुि  िाम्रो अको मित्वपूणि कििव्य िो । 
त्यसैले यस बार्र्िक र्वकास योजनाको सफल कायािजवयनका लार्ग आफू लगायि र्सङ्गो गाउुँपार्लकाका 
कमिचारीिरु र्दनराि र्नष्ट्पक्षिा र इमाजदाररिाका साथ लाग्ने प्रर्िवद्दिा समेि व्यक्त गदै सम्पपूणि र्नवािर्चि 
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जनप्रर्िर्नर्ि ज्यूिरु, र्बर्यगि कायािलयिरु, पार्लका र्स्थि राजनैर्िक दलका प्रर्िर्नर्ि ज्यूिरु, नागररक 
समाज, र्नजी के्षत्र र्वर्भजन संघ संस्था, दािरृ्नकाय, समाजसेवी, वरृ्द्दर्जवी एवं सम्पपूणि पार्लकाबासीिरुमा िार्दिक 
अर्पल गनि चािजछु ।  
 

 प्रस्िुि नीर्ि, कायिक्रम िथा बजेट रार्ष्ट्रय नीर्ि िथा कायिक्रमिरु, बजेट िजुिमाका मागि दशिक र्सद्दाजि, 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन र सम्पबद्द र्नयम िथा कायिर्वर्ििरु एवं गाउुँपार्लकाको आवार्िक योजना िथा 
गाउुँपार्लकाका जनप्रर्िर्नर्ि ज्यूिरुबाट व्यक्त प्रर्िवद्दिाका आिारमा आम जनिाको सिभार्गिा र समजवयात्मक 
संयोजनबाट िजुिमा गररएको छ । गाउुँपार्लकालाई प्राप्त बजेट रकमबाट मात्र पार्लकाबासीिरुका माग र चािनािरु 
सम्पबोिन गनि श्रोि प्रयािप्त निुने भएकाले संघीय एवं प्रदेश स्िरीय आयोजना िथा कायिक्रमिरु समेि थप गरी 
गाउुँपार्लकाको र्वकास दिु गर्िमा, अगार्ड बढाउन गाउुँपार्लका अध्यक्ष ज्यू लगायि सबै पदार्िकारीिरु र प्रदेश 
िथा संघीय माननीय ज्यूिरुको साथिकपूणि भूर्मकाको अपेक्षा र र्वश्वास र्लएको छु ।  
 
अजत्यमा, गाउसभा सम्पपजन गने क्रममा अमूसय राय सझुाव िथा मागिदशिन गरी सिभार्गिा, समजवय, सिकायि गरी 
सौिादिपूणि वािावरणमा पूणि सिमर्िय पद्दर्िबाट सबैलाई समेटेर र्नणियमा पगु्नुिुने आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायि 
सभाका सम्पपूणि पदार्िकारी ज्यूिरु, आिोरात्र खट्न ुिुने सबै कमिचारी साथीिरु र प्रत्यक्ष र परोपक्षरुपमा सियोग 
गनुि  िुने दर्लय प्रर्िर्नर्ि ज्यूिरु, बरु्द्दर्जवी वगििरु यस के्षत्रको प्रर्िर्नर्ित्व गनुि  िुने प्रदेशसभा िथा प्रर्िर्नर्ि 
सभाका माननीय ज्यूप्रर्ि िार्दिक िजयवाद िथा कृिज्ञिा व्यक्त गदिछु । यस प्रकाशनबाट पार्लकाको पारदर्शििा, 
जवाफदेर्ििा, र्जम्पमेवारीपनमा अर्भवरृ्द्द िुन गई सशुासन कायम गनिमा थप सियोग पगु्दै पाररि नीर्ि िथा 
कायिक्रमको सफल कायािजवयनबाट पार्लकाबासीको आर्थिक, सामार्जक, साुँस्कृर्िक िथा समग्र मानर्वय 
र्वकासका पक्षमा सकरात्मक अर्भवरृ्द्द िुनेछ भजने आशा र र्वश्वास व्यक्त गदिछु । िजयवाद ! 
 
 
 

          यवुराज अर्िकारी  
      प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृि 
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भाग १ 
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको परिचय 

१.१. पषृ्ठभूलि 

मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली र सो को पररवर्तन सगसगैँ प्रशासननक संरचनाहरुमा फेरबदल भएको 
पाइन्छ । राणाकालमा पहाडमा २३, र्राईमा १२ गरी जम्मा ३५ नजल्ला, पञ्चायर्ी व्यवस्था र बहुदनलय 
व्यवस्थामा ५ नवकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ नजल्ला र सो अन्र्गतर् नगरपानलका र गा.नव.स. हरुको व्यवस्था गरी 
प्रशासननक नवभाजन गररएको नथयो । पनछल्लो राजनैनर्क पररवर्तन पश्चार् देशले सङ्घीय लोकर्ानन्त्रक 
गणर्न्त्रात्मक शासन प्रणाली अबलम्बन गरे सगैँ मुलुकमा सङ्घीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय 
सरकार स्थानीय र्हको गाउँपानलका ४६०, महानगरपानलका ६, उपमहानगरपानलका ११ र नगरपानलका २७६ 
व्यवस्था गररएको  छ । 

नेपालको संनवधान बमोनजम स्थानीय र्हको अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था कायातन्वयन गनत र्था संघ, प्रदेश र 
स्थानीय र्ह बीचको सहकाररर्ा, सहअनस्र्त्व र समन्वयलाई प्रवर्द्तन गदै जनसहभानगर्ा, उत्तरदानयत्व, 
पारदनशतर्ा सुनननश्चर् गरी सुलभ र गुणस्र्रीय सेवा प्रवाह गनत, लोकर्न्त्रका लाभहरुको समानुपानर्क, समावशेी र 
न्यायोनचर् नवर्रण गरी कानुनी राज्य र नदगो नवकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय 
र्ोकर्ानन्त्रक गणर्न्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय र्हदेनख नै सुदृनिकरण गनत स्थानीय नेर्ृत्वको नवकास गदै 
स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृि गरी स्थानीय र्हमा नवधानयकी, कायतकाररणी  र न्यानयक अभ्यासलाई ससं्थागर् 
गनत अवलम्बन गररएको सङ्घीय शासन प्रणाली अन्र्गतर्का र्ीन र्हका सरकारहरुमध्ये जनर्ाको सबभैन्दा 
ननजकको सरकारको रुपमा सानवक निकुरपोखरी, सल्यान, लुम्ले, दाङनसङ, घान्रकु गा.नव.स हरु र भदौर ेर्ामागी 
गाउ नवकास सनमनर्को वडा नं. १ र २ वडा समावेश गरी २०७३ साल कानर्तक २७ गर्े अन्नपूणत गाउँपानलका 
घोषणा भएको ।  

१.२  भौगोलिक अवस्थिति 
अन्नपूणत गाउँपानलका नेपालको प्रशासननक नवभाजन अनुसार कास्की नजल्लामा र हाल गण्डकी प्रदेशमा पदतछ । 
अन्नपूणत गाउँपानलका भौगोनलक नहसाबल े ८३०४२'०"E देनख ८३०५७'०"E  पूवत देशान्र्रसम्म र 
२८०३६'४५"N  देनख २८०१५'१५"N  उत्तरी अक्षांश सम्म अवनस्थर् छ ।  ४१७.७४ वगत.नक.नम. क्षेत्रफल रहेको 
यस अन्नपूणत गाउँपानलकाको उत्तरमा मनाङ, पनश्चमर्फत  म्याग्दी नजल्ला, दनक्षणमा पवतर् र पोखरा महानगर र पूवतमा 
माछापुच्छ्रे गाउँपानलका रहेका छन् । नेपाल सरकारको ननणतयअनुसार नमनर् २०७३।११।२७ गर्े सानवकका 
गानवसहरु दाङनसङ, घान्रकु, सल्यान, लुम्ले, निकुरपोखरी र्था भदौर ेर्ामागी गाउँ नवकास सनमनर्का १ र २ 
वडा समावेश गरी अन्नपूणत गाउँपानलका घोषणा गररएको नथयो । उत्तर र्फत को मनमोहन नहमश्रृङ्खला, पहाडी र 
नहमाली बस्र्ी, जंगल र जलाधार क्षेत्र यस गाउँपानलकाका आभूषण हुन् । यस गाउँपानलकाको धरार्लीय स्वरुप  
पहानड र नहमाली क्षेत्र नभरालो रहेका कारण समथर जनमनको कमी भएर्ा पनन पहाडी क्षते्रको नभरालो जनमनको 
प्रकृनर् नमलेको  हुनाल ेखेर्ीयोग्य उवतर जमीन रहेको छ । यस गाउँपानलका "कृषि,पर्यटन र पूर्वयधवर; अन्नपूर्य 
सम्र्ृषिको आधवर"  भन्ने नाराका साथ उज्वल भनवष्यको आशामा रहेको देनखन्छ । मध्यपहानड लोकमागतल े
बीचबाट नचरेर  गएको यस गाउँपानलकामा केनह महत्वपूणत बजार केन्रहरु समरे् रहेकाले प्राकृनर्क स्रोर्साधन, 
माननवय नवकास एवं समग्र  नवकासका दृनिले प्रचुर संभावना बोकेको नगरोन्मुख गाउँपानलका हो ।  
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१.३ वडागि ववभाजन  
नेपाल सरकारको ननणतयअनुसार नमनर् २०७३।११।२७ गर्े सानवकका गानवसहरु  निकुरपोखरी , सल्यान, 
लुम्ले, दाङनसङ, घान्रकु, र्था भदौरे र्ामागी गाउँ नवकास सनमनर्का १ र २ वडा समावशे गरी अन्नपूणत 
गाउँपानलका घोषणा गररएको नथयो । जसको वडागर् नवभाजन देहाय बमोनजम रहेको छ ।  

क्र.स. र्डव नं. सवषिक  गवषर्स (र्डवहरु) के्षत्रफल(र्गय षक.षि.) 
1 1 निकुरपोखरी(१-३) 6.72 

2 2 निकुरपोखरी(४,९) 2.81 
3 3 निकुरपोखरी (५-८) 13.48 
4 4 भदौरेर्मागी (१,२), सल्यान (१-४, ६-८) 10.54 
5 5 सल्यान (५,९) 5.73 
6 6 लुम्ले (४,६) 9 
7 7 लुम्ले (१-३, ७-९) 44.56 
8 8 दाङनसङ (१-६) 12.87 
9 9 दाङनसङ (७-९) 29.93 

10 10 घान्रकु (१-५) 20.3 
11 11 घान्रकु (६-९) 261.8 
 जम्िव  417.74 

१.४ जनसंख्याको ववविर् 
कुनै पनन स्थानको जनसंख्या, नवकासको साधन र साध्य दवुैको रुपमा रहेको हनु्छ । नवकासको लानग 
आवश्यक अन्य आनथतक, भौनर्क साधनहरुको पररचालन मानव श्रोर्बाट न ैहुन ेभएकाले नवकास योजना 
र्जुतमा गदात यसको बनावटको नवनवध पक्षहरुको अध्ययन र नवश्लेशण आवश्यक हनु्छ । अन्नपूणत 
गाउँपानलकाको जनसंख्या  रानष्िय जनगणना २०६८ र गाउँपानलकाबाट भएको  घरधरुी सवके्षण २०७६ 
अनुसार देहाय बमोनजम रहेको छ ।  

 

षर्र्रर् रवषिर् जनगर्नव २०६८  घरधुरी सर्ेक्षर् २०७६ 
जम्मा जनसंख्या २३४१७ २७११५ 
पुरुष १०५९७(४५.२५ प्रनर्शर्) १२३९१ 
मनहला १२८२०(५४.७५ प्रनर्शर्) ११८०४ 
जम्मा घरधरुी ६०२९ ६२४१ 
औषर् पररवार संख्या ३.८८ ४.३३ 
जनघनत्व (प्रनर्वगत नक.नम.) ५६ ५७.९२ 
गा.पा.  बानहर बस्ने जनसखं्या -  २९१७ 
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१.४.१ वडागि जनसंख्या ववििर्को अवथिा  

अन्नपूणत गाउँपानलकामा कुल घरधरुी ६,२४१ रहेका छन् । गाउँपानलकाबाट भएको सवेक्षणको क्रममा 
अनुपनस्थर्  घरधरुी ६७३, उपनस्थर् घरधरुी ५,५६८ छन् । यहाकँो कुल जनसङ्ख्या २४,१९८ रहेको छ, 
जसमध्ये १२३९१ पुरुष,  ११८०४  मनहला र र्ेस्रो नलङ्गी ३ जना रहेका छन् । सबभैन्दा बिी जनसङ्ख्या 
वडा नं. ३ मा ३,७८४ र  सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वडा नं. ९ मा १,०३८ रहेको देनखन्छ । त्यस्र्ै घरधरुीको 
सङ्ख्या  पनन वडा नं. ३ मा अनधकर्म ९३१ र वडा नं. ९ मा न्यूनर्म ४१९  रहेको देनखन्छ । जनघनत्वको 
दृनिकोणले सबभैन्दा बिी वडा नं. २ मा प्रनर्वगत नक.नम. ७२२ जना र सबभैन्दा कम वडा नं. ११ मा प्रनर्वगत 
नक.नम. ६.५ जना माननस बसेको देनखन्छ ।  

वडागत जनसङ्ख ्या वववरण 

वडा 
नं. 
 

घरधरुी सवेक्षण २०७६ रानष्िय जनगणना २०६८ 
घरधरुी जनसङ्ख्या पुरुष मनहला अन्य घरधरुी जनसङ्ख्या पुरुष मनहला 

१ ४९० २३९२ १२७४ १११८  ५९९ २२१५ ९८७ १२२८ 
२ ९८५ २०३० १०४४ ९८५ १ ५०५ २००४ ९०३ ११०१ 
३ ९११ ३७८४ १९०७ १८७७  ७७६ ३०९९ १३९८ १७०१ 
४ ५९७ २७२१ १३८३ १३३८  ६७० २४८३ १०७१ १४१२ 
५ ५४९ २६९३ १४२२ १२७० १ ५११ २०३५ ९१८ १११७ 
६ ४५७ १९२३ १००३ ९२०  ५०२ १९२६ ८३९ १०८७ 
७ ४९९ २२३२ ११३७ १०९५  ५५४ २३३२ १०७१ १२६१ 
८ ४४६ १८५१ ९३५ ९१६  ५०० १९३९ ८७५ १०६४ 
९ २८१ १०३८ ५२१ ५१७  ३१० १११९ ४८१ ६३८ 

१० ४२० १८४१ ९१९ ९२२  ६१२ २३१८ १०६५ १२५३ 
११ ३८० १,६९३ ८४६ ९४६ १ ४९० १९४७ ९८९ ९५८ 

जम्मा ५,५६८ २४,१९८ १२,३९१ ११,८०४ ३ ६,०२९ २३,४१७ १०,५९७ १२,८२० 

स्रोतः घरधुरी सवेक्षण, २०७६ 

उपयुुक्त ताविका अनुसार रावरिय जनगणना २०६८ बमोवजम कुि जनसङ्ख ्या २३,४१७ भएको र हािको 
घरधुरी सवेक्षणिे उक्त जनसङ्ख ्या बढेर २४,१९८ पुगेको देखाउँछ । ववगत ८ वरु्को अववधमा जनसङ्ख ्या जम्मा 
७८१ जनािे बढेको देवखन आउँछ । सवेक्षणको क्रममा गाउँपाविका बावहर रहेको जनसं्या समते समावेश गदाु 
कुि जनसं्या २७११५ अनुसार ३६९८ जना जनसं्या बढेको पाईन्छ ।  



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*55  
 

 
j8f cg";f/ hg;ª\Vof ljj/)f 

 

औसत परिवाि सङ्ख ्या तथा जनघनत्व ववविण 

3/kl/jf/ ;j{]If0f @)&^ n}lËs k|ltzt 

j8f 
g+= 

hDdf 
3/w'/L 

hDdf 
hg;ª\Vof 

k'?if Dflxnf cGo 
cf};t 
kl/jf/ 
;ª\Vof 

If]qkmn 
hg3gTj 
k|lt ju{ 
ls= dL = 

k'?if Dflxnf 

! $() @,#(@ !,@&$ !,!!* ) $=** ^=&@ #%%=(% %#=@^ $^=&$ 
@ %#* @,)#) !,)$$ (*% ! #=&& @=*! &@@=$! %!=$# $*=%& 
# (!! #,&*$ !,()& !,*&& ) $=!% !#=$* @*)=&! %)=$) $(=^) 
$ %(& @,&@! !,#*# !,##* ) $=%^ !)=%$ @%*=!% %)=*@ $(=!* 
% %$( @,^(# !,$@@ !,@&) ! $=(! %=&# $^(=(* %@=*) $&=@) 
^ $%& !,(@# !,))# (@) ) $=@! (+=)) @!#=^^ %@=!^ $&+=*$ 
& $(( @,@#@ !,!#& !,)(% ) $=$& $$=+%^ %)=)* %)=($ $(=!^ 
* $$^ !,*%! (#% (!^ ) $=!% !@=*& !$#=*2 %)=%! $(=$( 
( @*! !,)#* %@! %!& ) #=^( @(=(# #$=^* %)=!( $(=*! 

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

hDdf %,%^* @$,!(* !@,#(! !!,*)$ # $=## $!&=&$ %&=(@ %!=!) $*=() 
;|f]tM 3/w'/L ;j]{If0f @)&^  

उपयुक्त र्ानलका अनुसार अन्नपूणत गाउँपानलकाको घरधरुी सवेक्षण २०७६ अनुसार औषर् पररवार संख्या ४.३३ 
र औषर् जनघनत्व प्रनर् वगत नक.नम. ५७.९२ भएको पाईन्छ । लनैङगक नहसाबले नबश्लेषण गदात  अन्नपूणत 
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गाउँपानलकामा औषर्मा मनहलाको भन्दा पुरुषको प्रनर्शर् बनि (५१.२ प्रनर्शर्) रहेको देनखन्छ । पुरुषको संख्या 
१२३९१ र मनहलाको ११८०४ (४८.८० प्रनर्शर्) रहेको छ । र्ेस्रो नलङ्गीमा ३ जना रहेका छन् ।  

१.४.२ गाउँपालिका अन्िगणिका प्रिुख िथिीहरु 
वडा नं. प्रमुख बस्र्ीको नाम 

१ अनधकारीडाडँा, भुगाईथर, कँुवरगाउँ, नेपालीथर, नयाबँस्र्ी, नभडावारी, नसम्पाली, नागडाडँा, 
पररयारटोल, ठुलाचौर, लेवाडे, नभरमुनी, फल्लापानी 

२ निकुरपोखरी, सेराचौर, दारेगौडा, नदप, ननवारे, सौररनी, ठुलाचौर, गैराबारी, छेउटारी 
३ धारापानी, सेरा, काडेँ, मराङच,े काउले, लक्ष्मी देउराली, दमदमे, रयाले, पाउँदरु, रानीथोक, पुरानो 

मैदान, मराम्च,े पाउदरुकोट,माझस्वारा, घुम्र्ी, पथ्थर 
४ काउले, झारकोट, लामाचौर, चौर्ारी, भण्डारथोक, गैहथोक, पाटनथोक, हुलाक, लामाचौर, र्लेत्रा, 

चौर्ारी, खागे, बगालेटोल, देउराली, माझटोल, काफलबोट, बासँखर्तक, नसलपर्ा, डाडाटोल, 
पात्लेकुना, काफलसोरा, भदौरे, प्रेमबस्र्ी, िापस्वारा, फलाटेँ, सल्यान, लाकुँरीडाडँा 

५ लंुएरा, झोवाङ्ग, पुरानोगाउँ, नयापूँल, नगरी चोक, नयाबँस्र्ी 
६ लुम्ले, नर्नछारे, कोररनडाडा, िावा, पोथाना, पसल, लुम्ले घुम्र्ी, हाइजङ्ुग, जलजला, कृनष 

अनुसन्धान केन्र, अि«ेनलयन क्याम्प, सल्यान घुम्र्ी, पात्लेखेर् 
७ र्ान्चोक, नभचकु, माझगाउँ, लान्दु्रक, र्ानमजङ्ुग, हुवाडी, चन्रकोट, र्ोल्का, नप्रर्म देउराली, 

भेडीखकत , हाइक्याम्प, फरेि क्याम्प, मालाफाल, जकेुपानी, मरुवाबेसँीी 
८ मोहरीया, नबरेठाटँी, स्याउलीबजार, दाङ्गनसङ्ग, नचमु्रङ्ग, नक्यू, नयागँाउँ, लामाखेर्, लामदवुाली, 

बाझँगरीी 
९ नर्खेिुङ्गा, साबेर्, वनठाटँी, नयागँाउँ, नसमलवोट, उल्लेरी, वनठाटँी, नहले, मौजा, नेपाने, 

नागेँठानँट 
१० घान्रकु, डाडँागाउँ, नकम्च,े आठभाई थर, माझगाउँ, कोटगाउँ, क्यूमी, 
११ छोमु्रङ, नसनुवा, मेलाचँ,े नयागँाउँ, र्ाउलुग,ँ उरी, माझगाउँ, नकमरोङ्ग खोला, ग्यागोथर, कुरलुङ्ग 

 

१.५ धिाििीय अवथिा 

भू-धरार्लीय अवनस्थनर् हेदात यस गाउँपानलकाका प्रायः जसो  बस्र्ीहरु उत्तर र दनक्षणी मोहडार्फत  फनकत एका 
छन् । खोला, नाला, खोल्सा र खोंचहरुका कारणले जमीन बिी नभरालो भएको पाइन्छ । यस गाउँपानलका 
समुन्री सर्हवाट ८३६ नमटर उचाई देनख ८,०९१ नमटर सम्मको उचाईमा अवनस्थर् रहेको छ । भू-सर्हका 
आधारमा गाउँपानलकाको भू-क्षेत्रलाई र्ीन नकनसममा नवभाजन गनत सनकन्छ । 
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क. उच्च षहिवली के्षत्र 

समुन्र सर्हबाट लगभग ३,५०० नमटर भन्दा मानथको भू-भागलाई यस क्षेत्रमा रानखन्छ । यो क्षेत्र मध्ये  ५००० 
नमटर भन्दा  मानथको क्षते्रमा लामो समयसम्म (बाहै्र मनहना) नहउँर्द्ारा िानकरहन्छ  भने  ३५०० नमटर सम्ममा 
नहमाली हावापानी नै रहेको छ ।  यस क्षते्रमा उच्छ्च नहमाली र्था पररवनर्तर् चटृानका कारण भोजपत्र, काडेँ झाडी 
र धपुी पाइन्छन् भने समथर मैदानमा घासँे चरन क्षेत्र अवनस्थर् छन् । यी घासँे चरन क्षेत्रमा नवशेष गरी भेडी-गोठ 
राख्ने चलन रहेको पाइन्छ । यो क्षेत्र गाउँपानलकाको मुख्य पयतटकीय केन्र माननन्छ ।  

ख. िध्र्र्र्ती पहवडी  र्तथव डवंडव के्षत्र 

गाउँपानलकाको ३,५०० नमटर भन्दा र्लका नभराला पाखा र्था होचा डाडँाहरु यस क्षेत्रमा पदतछन् । यस क्षेत्रमा 
१,५०० नमटर भन्दा मानथ र ३,५०० नमटर भन्दा कम उचाई भएका भू-भागहरु पदतछन्, जसमा होचा पहाडी 
पाखा र नदी नननमतर् टार उपत्यका रहेका छन् । यी पहाडी पाखाका होचा र समथर भागमा मानव बस्र्ी र 
खेर्ीपार्ी रहेको छ भने अग्ला भागमा जंगल र चरन क्षेत्र नवद्यमान छन् । यस क्षेत्रमा मानव बस्र्ीका पुराना ठाउँ 
र्था गाउँहरु रहेका छन् भने हाल मानवीय नक्रयाकलापका कारण अनधक दोहन र वार्ावरणमा प्रनर्कुल असर 
परी यी नभराला पाखाहरु ननकै जोनखम र सवंेदनशील बन्न पुगेका छन् ।  

ग. पहवडी  फेदी र्तथव िैदवनी उपत्र्कव के्षत्र 

खोला नकनारका समथर भाग र नभराला पाखाहरुको र्ल्लो भाग यस क्षेत्रमा पदतछन् । यस क्षेत्रमा नदील े
थुपारेका वलौटे, पागँो र र्लैया माटो भएका कारणले खेर्ीपार्ी राम्रो भएको पाईन्छ । मोदी र यसका सहायक 
नदीको नकनारका समथर भागहरु एवं अधेँरी खोला र यसका नकनाराका समथल भू-भागहरु र पाखाहरु यस 
क्षेत्रमा पदतछन् । यस्र्ा क्षते्रहरु समुन्री सर्हबाट ८३६ नमटर भन्दा मानथ र १,५०० नमटर भन्दा कम उचाई 
भएका भू-भागहरुमा पदतछन् । 

 

१.६  िाटोको उवणिाशस्ति 

अन्नपूणत गाउँपानलका प्रायः जसो पहाडी पाखाहरुले भररएको हुदा ँ कृनष उत्पादनका लानग समथल ठुला 
फाटँहरु न्यून देनखन्छन् । भईरहेको कृनष प्रणाली पुरार्न प्रणालीमा चनलरहेको छ र कृनषमा आधनुनकीकरण र 
यान्त्रीकरण गनत पहाडी धरार्लको कारणले कठीन छ । यस गाउँपानलकाका पुराना र उवतर जनमन भएका 
नवशेष फाटँहरु नसम्ले फाटँ, सेरा फाटँ, देउराली फाटँ, लोप्रे फाटँ, प्रेमबस्र्ीको फाटँ, भदौरीकेो फाटँ, 
सल्यान टारीको फाटँ, झोबाङको फाटँ, छोमरुङको फाटँ प्रमुख माननन्छन् । गाउँपानलकाका नभराला पाखाहरु 
र पहाडी नभत्तामा डालँ ेघासँ, ननगालो, अनम्रसो फलफुलमाः आरू, ज्यानमर, सुन्र्ला, कागर्ी, नगदे बालीमाः 
नचया, कफीको उत्पादन हुन्छ । यी सब ैउत्पादनको अनुसन्धान र नवकासका लानग लुम्ले कृनष अनुसन्धान 
केन्र, अन्नपूणत संरक्षण क्षेत्र आयोजना, सरकारी र्था गैरसरकारी संस्थाहरुल ेपहल गरेर्ा पनन नकसानहरुल े
पुरार्न कृनष प्रणालीमा आमूल पररवर्तन गनत सकनीएको छैन । अझै पनन त्यहाकँा नकसानहरु धान, मकै, 
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कोदो र आलुमा नै ननभतर हुदैँ आएका छन् । गाउँपानलकाहरुको र्ल्लो क्षेत्रहरुमा उत्पादनका दृनिले उवतर माटो 
भएकोले धान, मकै उत्पादन राम्रो हुन्छ भने उपल्लो क्षते्रमा कोदो, आलुको उत्पादन राम्रो हुन्छ ।   

१.७  हावापानी 

नेपालको सबभैन्दा धेर ैवषात हुने स्थान लुम्ल ेयस गाउँपानलकामा अवनस्थर् छ । यस गाउँपानलकाको छोटो 
दरुीमा ठूलो नवषमर्ा भएका कारणले जलवायु पनन ननकै फरक छ । यस गाउँपानलकाको पहाडी क्षते्रमा गृष्ममा 
र्ापक्रम २० नडग्री सेनल्सयस भन्दा मानथ रहन्छ भने उच्छ्च नहमाली क्षेत्रमा प्रायजसो २० नडग्री सेनल्सयस 
भन्दा कम र्ापक्रम रहन्छ । नहउँदमा अनधकर्म र्ापक्रम पहाडी क्षेत्रमा १५ नडग्री सेनल्सयस देनख २० नडग्री 
सेनल्सयस सम्म रहन्छ भने न्यूनर्म र्ापक्रम १० नडग्री सेनल्सयस भन्दा कम रहन्छ । नहउदँमा यस 
गाउँपानलकाको न्यूनर्म र्ापक्रम ५ नडग्री सेनल्सयस भन्दा पनन र्ल रहेको पाईन्छ । यस गाउँपानलकामा 
जलवायुको दृनिकोणले समनशर्ोष्ण प्रकारको हावापानी पाइन्छ । नहमाली क्षेत्रमा नहउँदको समयमा नहउँको 
वषात हुन्छ । जेष्ठको अनन्र्म हप्तादेनख आनिनको पनहलो हप्ता सम्म मनसुनी वायुका कारणल ेप्रशस्र् वषात हनेु 
गदतछ । नयनै र्ीन मनहनामा लगभग ८० प्रनर्शर् वषात हुन्छ । वैशाख, जेष्ठ, आनिन, कानर्तक मनहनामा स्थानीय 
चक्रपार्को कारणले मेघ गजतने र अनसना पने हनुाले यस गाउँपानलकाका प्रायः भू—भागमा कृनष उत्पादन 
भण्डारण गनत ननकै जोनखम रहेको पाईन्छ । गाउँपानलकाको हावापानी समुन्री सर्हको आधारमा 
ननम्नअनुसार नवभाजन गररएको छ  

क) उपोष्ण जलवायु -  गाउँपानलकाका होचा क्षेत्र, जनु १,५०० नमटर उचाईसम्म यो हावापानी पाइन्छ । 
ख) समनशर्ोष्ण - गाउँपानलकाका मध्य पहाडी क्षते्र १,५०० नमटरदेनख २,००० नमटरसम्म उचाई भएका   
      क्षेत्रमा यो हावापानी रहेको छ । 
ग) नशर्ोष्ण नचसो -गाउँपानलकाका पहाडी क्षेत्र (२,००० नमटरदेनख ३,००० नमटर) सम्मको उचाईमा यो      
     हावापानी रहेको छ । 
घ) नचसो लेकाली हावापानी -गाउँपानलकाका (३,००० नमटरदेनख ४,५०० नमटर) को भू-मागमा उच्छ्च  

    लेकाली हावापानी पाइन्छ । 

ङ) उच्छ्च नहमाली हावापानी -गाउँपानलकाका ४,५०० नमटर भन्दा मानथको उचाई भएका क्षेत्रमा यो हावापानी  

    पाइन्छ, जहा ँप्रायः जसो नहउलँे िानकने क्षेत्र पदतछ । 

१.८ प्राकृतिक सम्पदा  

अन्नपूणत गाउँपानलकाको मुख्य प्राकृनर्क सम्पदा उत्तर नदशाको अन्नपूणत श्रृङ्खला हो, जनु बाह््ररै मनहना 
नहउँले िानकरहन्छ  र चादँी जसरी चनम्करहन्छ । यस गाउँपानलका बाट ११ भन्दा विी नवनभन्न 
नहमनशखरहरुः अन्नपूणत प्रथम (८,०९१ मी.), अन्नपूणत दोस्रो (७,९३७ मी.), अन्नपूणत र्ेस्रो (७,५५५ मी.), 
अन्नपूणत चौथो (७,५२५ मी.), अन्नपूणत दनक्षण (७,२१९ मी.), गंगापूणत (७,४५५ मी.), धौलानगरी प्रथम 
(८,१६४ मी.), धौलानगरी दोश्रो (७,७५१ मी.), धौलानगरी र्शे्रो (७,७१५ मी.), धौलानगरी चौथो (७,६६१ 
मी.), धौलानगरी पाचँौ (७,६१८ मी.), धौलानगरी छैटौ ँ(७,२६८ मी.) जसको उचाई ७,००० नमटर भन्दा बिी 
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छन्, नर्नीहरुको दृश्यावलोकन गनत सनकन्छ । यसै गाउँपानलकाबाट अनर् नै मनछुने मनमोहक कुमारी चुचुरो 
माछापुच्छ्रे« (६,९९३ नमटर) छलतङ्ग रुपमा हरके नदशा र कोणबाट हेर्तन सनकन्छ । र्सथत उत्तर र्फत का 
मनमोहक नहमाच्छ्छानदर् श्रृङ्खला, माछापुच्छ्रे दृश्यावलोकन, मादी नहमालको पैदल यात्रा, नवनभन्न 
जानर्हरुको बसोबास, जैनवक नवनवधर्ा, उत्तर दनक्षण बग्ने मोदी नदी र यसका सहायक नदीले बनाएका गल्छी 
र खोल्सा, सांस्कृनर्क नवनवधर्ा, चरन क्षेत्र, हररयो वनजङ्गल यस गाउँपानलकाका प्राकृनर्क सम्पदा हुन् । यी 
प्राकृनर्क सम्पदाको संरक्षण, प्रवतर्द्न र नवकास गनुत यस गाउँपानलकामा बसोबास गने सम्पूणत जनसमुदायको 
कर्तव्य र नजम्मेवारी हो । भनवष्यका भावी पुस्र्ालाई जस्र्ाको र्स्र्ै हस्र्ान्र्रण गनत र यस्र्ा नक्रयाकलापहरु 
लागू गनत आफैमा चुनौर्ी रहेको छ । बस्र्ी बस्र्ीमा मोटर बाटोको सञ्जाल  बनाउनाले वार्ावरणीय नोक्सान 
र जोनखमहरु नदनानुनदन बनिरहेका छन् । परापूवतकालदेनख भोट (नर्ब्बर्) नुन नलन जाने पैदल यात्राको 
सञ्जाललाई हरेक बस्र्ीबाटै खोजी र सरंक्षण गरी भनवष्यमा पनन पैदल यात्राको रुपमा नवकास गदात पयतटन 
व्यवसाय अझै बनृर्द् हुने सम्भावना देनखन्छ । 

१.९ नदी ििा खोिा एवं िाि ििैया ि पोखिी सम्िन्धी ववविर्  

अन्नपूणत गाउँपानलका दईु नर्रका २ ठुला नदीहरु, मोदी खोला र फेवार्ालको नशरको रुपमा रहकेो अधेँरी 
खोला मुख्य खोलाको रुपमा रहेका छन् । यस पानलकाका नवनभन्न वडाहरुमा साना खोला र्था खोल्साहरु 
पनन रहेका छन् । अनधकांश खोल्साहरु वषातत्को समयमा मात्र पानी हुने र नहउँदमा भने सुख्खा रहन्छन् । 
जसमा ठोट्ने खोला, सम्दी  खोला, क्युमंु्रग खोला, िाड खोला, कमेरो खोला, ज्यामेखोला, घट्टे खोला, 
धड्खोला, छोमंु्रग खोला, भुरुङ्गदी खोला, सुके  खोला, ठुलो खोला, नचसा खोला, रर्ी खोला, घुरजङ्ुग 
खोला, झ्वारी खोला, घयुदँी खोलाहरु रहेका छन् । मानथ उल्लेनखर्  मध्ये मोदी खोला, छोम्रोङ्ग खोला र 
भुरुङ्दी खोला नवद्यरु्् उत्पादनका लानग प्रमुख माननन्छन् । मानव बस्र्ीको नवकास र बसाइँसराइको चाप 
बि्दै गदात अव्यवनस्थर् चरन, भू—उपयोग र वन फँडानी जस्र्ा अप्राकृनर्क मानवीय नक्रयाकलापले नदी, 
खोला र्था पोखरीमा भू—क्षय भइ पुररने क्रम बि्न गएको पाईन्छ । 

अन्नपूणत गाउँ पानलका नभत्र रहेका मुख्य पोखरी र्था र्ालहरुमा नसम्ले र्ाल, चोरकाटे पोखरी, रार्माटाको 
पोखरी, निकुरपोखरी, र्ाल नचयाउने पोखरी, कलुवापोखरी, खाल्डे पोखरी, र्ाल बराह पोखरी, र्ल्घयु ँर्ाल, 
नहडेनलेक आनद मुख्य पोखरीको रुपमा माननन्छन् ।  

१.१० धालिणक ििा सांथकृतिक  

यस गाउँपानलकामा सबभैन्दा बिी पहाडी ब्राह्मण, दोस्रोमा कामी र र्ेस्रोमा गुरुङ्गहरुको बसोबास नवनभन्न 
बस्र्ीहरुमा रहेको छ । नवनभन्न समुदाय, जार्जानर्का माननस बसोबास रहेको यस क्षते्रमा आफ्नो सांस्कृनर्क 
परम्परा अनुसार मठ, मनन्दरहरु रहेका छन् । यो गाउँपानलका बहुधानमतक, बहभुाषी र बहुजानर् बसोबास गने 
क्षेत्र हो । यस गाउँपानलकाका बस्र्ीहरुः अनधकारी डाडँा, कीुीँवरगाउँ, फल्लापानी, नसम्पाली, नागडाडँा, 
दारेगौडँा,  शेराचौर, निकुरपोखरी, लक्ष्मीदेउराली, रयाले, दमदमे, पाउँदरु, शेरा, काडे,ँमराङ्चे, भदौर े
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देउराली, काफलबोट, भण्डारथोक, हुलाक, गैराथोक, लामाचौर, झोबाङ्ग, लुएरँा, नयापुँल, नबरेठाटँी, 
र्ानचोक, नभचोक, र्ोल्का, लान्दु्रक, मोहररया, दाङ्गनसङ्ग, मौजा, नर्खेिुङ्गा, उल्लेरी, घान्दु्रक, 
छोमरुङ्ग, उरी, नझनुमा नवनभन्न जार्जानर्हरुको  नमनश्रर् बस्र्ी रहेको पाइन्छ भने हरेक बस्र्ीमा उनीहरुको 
आफ्नै रहनसहन, रीनर्ररवाज, धमत, भाषा, संस्कृनर् रहेको पाइन्छ । समुदायका जार्जानर्हरुले शानन्र्, माया 
र अनहंसापूवतक जीवनयापन गनुतका साथै नवकासका कायतहरुमा सहकायत गदै आएको पाइन्छ । नहन्दू, बौर्द्, 
इस्लाम र नक्रनश्चयन सबै धमातवलम्वीहरुको बसोबास रहेको यस गाउँपानलकामा नहन्दू र बौर्द् 
धमातवलम्वीहरुको सङ्ख्या उच्छ्च रहेको पाइन्छ । दशैं, नर्हार, होली, गाईजात्रा, माघे संक्रानन्र्, ऋनष पंञ्चमी, 
रक्षाबन्धन, नशवरात्री, श्री कृष्णजन्मािमी, बुर्द् जयन्र्ी, लाखेनाचँ, र्मु ल्होछार र इद यहाकँा सम्प्रदायल े
प्रमुख चाडपवतको रुपमा मनाउने गरेको पाइन्छ ।  

१.११ शैक्षिक  ििा सािििाको अवथिा 

शैनक्षक नहसाबमा यस गाउँपानलकामा सामुदानयक र संस्थागर् गरी १८ वटा मा.नव. र ३९ वटा आ.नव. गरी 
जम्मा ५७ वटा नशक्षण ससं्थाहरु संचानलर् छन्  जसमा २ वटा मा.नव. र ३ वटा आ.नव. मात्र संस्थागर् रहेका 
छन् त्यस्र् ै आ.ब. २०७७/७८ देनख  प्रानवनधकधार र्फत  अन्नपूणत बह ु प्रानवनधक नशक्षालय स्थापना गरी 
संचालन गररएको छ । सामानजक एवम् मानव नवकासको एक महत्वपूणत आयामको रुपमा रहेको नशक्षा क्षते्रमा 
अन्नपूणत गाउँपानलका कास्की नजल्लाका अन्य गाउँपानलकाको र्लुनामा केही अगानड रहेको देनखन्छ । 
गाउँपानलका घरधरुी सवके्षण २०७६ अनुसार यस गाउँपानलकाको साक्षरर्ा दर ८६ प्रनर्शर् (नेपालको 
६५.९४ प्रनर्शर्) रहेको छ । ननरक्षर रहेका १४ प्रनर्शर् जनसङ्ख्याका लानग अबको गाउँ साक्षरर्ा 
अनभयानले समेटनु आवश्यक देनखएको छ । साक्षरर्ाका नहसाबमा सबभैन्दा अग्रस्थानमा रहेको काठमाण्डौ 
नजल्लाको साक्षरर्ा दर ८६.२५ प्रनर्शर् रहेको छ भने पुच्छ्छारमा रहेको रौर्हट नजल्लाको साक्षरर्ा दर 
४१.६९ प्रनर्शर् रहेको छ । यस अन्नपूणत गाउँपानलकाको साक्षरर्ाको नस्थनर् सम्बन्धी नववरण र्लको 
र्ानलकामा उल्लेख गररएको छ । 

;fIf/tf ;DaGwL ljj/0f  
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सामान्य साक्षर  रहेका १४.०३ प्रनर्शर् अथातर् ३,३९५ जनालाई साक्षर बनाउने सबालमा वडागर् रणनननर् 
ननमातणको आवश्यकर्ा छ । गाउँपानलकामा कररव ४०.०६९ प्रनर्शर्ले आधारभुर् र्हको (८ कक्षा) नशक्षा 
पाएका छन् भने १३.६३ प्रनर्शर्ले ८ कक्षा उत्तीणत, १४.१९ प्रनर्शर्ले १० कक्षा उत्तीणत र १२.८३ 
प्रनर्शर्ले १२ कक्षा उत्तीणत गरेको पाइएको छ । यसैगरी पानलकाका ९०७ जना स्नार्क र ३४८ जना 
स्नार्कोत्तर रहेका छन् भने १२ जनाले नवद्यावाररनध र्हको नशक्षा हानसल गरेका छन् ।  

गाउँका नवद्यालयबाट नशक्षाको अबसर पाएका र्र हाल प्रत्यक्ष रुपमा गाउँ बानहर रहने जनसङ्ख्या २,९१७ 
रहेको देनखएको छ । अनघल्लो जनगणना र्ाका गाउँमा रहेका जनसङ्ख्या २७,११५ जना मध्ये हाल 
२४,१९८ मात्र प्रत्यक्ष गाउँमा सम्पकत मा रहेका छन् भने २,९१७ जना अनुपनस्थर् छन् । 

१.१२ थवाथ्य  

यस गाउँपानलकामा  जनर्ालाई आधारभरु् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लानग आयुवेनदक उपचार 
प्रणालीका लानग लुम्ले आयुवेद औषधालय संचालनमा छ भने आधारभूर् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका 
लानग सानबकको गानवसहरुमा रहेका एक¬÷एक वटा स्वास्थ्य चौकीहरु एवम ् बाकँी वडाहरुमा आधारभुर् 
स्वास्थ्य इकाई माफत र् सेवा नदइएको छ । उपचारात्मक सेवाका लानग गाउँपानलका अन्र्गतर् १५ शैयाको 
अस्पर्ाल र हाईवे अस्पर्ाल ननमातणानधन अवस्थामा रहेका छन् । 

 

गवउँपवषलकव के्षत्रिव उपलब्ध स्र्वस््र् संस्थव (अस्पर्तवल, स्र्वस््र् चौकी र आर्ूर्ेद केन्र) षर्र्रर् 

क्र. सं. स्वास्थ्य संस्था नववरण उपलब्ध सङ्ख्या 
१ १५ शैयाको अस्पर्ाल (ननमातणानधन) १ 
२ हाईवे अस्पर्ाल (ननमातणानधन) १ 
३ स्वास्थ्य चौकी ५ 
४ आधारभूर् स्वास्थ्य ईकाइ ६ 
५ गाउँघर नक्लननक १७ 
६ खोप नक्लननक १९ 
७ ननजी र्था गैरसरकारी अस्पर्ाल ० 
८ मनहला स्वास्थ्य स्वयंसनेवका ११४ 
९ आयुवेद औषधालय १ 

 

१.१३ गाउँपालिकाका सिथया ि चुनौिीहरु 
यस अन्नपूणत गाउँपानलकाका सामानजक र्था भौनर्क नवकासका लानग नवद्यमान चुनौर्ी र्था 
समस्याहरुलाई ननम्न बुदँामा संके्षनपकरण गनत सनकन्छ ।  
➢ नसनमर् स्रोर् साधनका कारण जनचाहना र जनअपेक्षा अनुसारको नवकास बजेट व्यवस्थापन गरी 

आवश्यक पक्की र नदघतकानलन पूवातधार संरचना ननमातण गने श्रोर्को अपूग हुनु । 
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➢ ग्रानमण के्षत्रमा आय आजतनको नदगो स्रोर् नहनुकुा कारण ग्रानमण के्षत्रबाट अवसरको खोजीमा 
उत्पादननशल जनशनक्त बसाईसराई जाने एवं बानहर जाने प्रवृनर् रहन ु।  

➢ मुख्य प्राकृनर्क स्रोर्को रुपमा रहकेो वन जंगल के्षत्रलाई आय आजतन र नजनवकोपाजतनको श्रोर्को 
रुपमा उपयोग गनत नसक्नु  

➢ जग्गा चक्लाबन्दी, व्यवनस्थर् बस्र्ी नवकास, आधनुनक कृनष प्रणाली, व्यवसानयक पशुपालनर्फत  
उन्मुख हुन नसक्नु । 

➢ पयतटकीय पूवातधार संरचना ननमातण र्था पयतटकीय के्षत्रको यथोनचर् प्रवर्द्तन गनत नसक्नु एवं पयतटन 
व्यवसायबाट नसनमर् व्यनक्तहरु  मात्रै लभानन्वर् हुनु ।  

➢ गाउँपानलकाको के्षत्रनभत्र आवश्यक रोजगारमुलक उद्योगभन्दा, कलकारखाना नहुनु ।  
➢ गाउँपानलका के्षत्रमा सुरनक्षर् खानेपानी, िल ननकास र्था पूणत सरसफाईको उनचर् व्यवस्थापन हुन 

नसक्नु ।  
➢ गाउँपानलका के्षत्र नभत्रका अनधकांस सडकहरु कच्छ्ची र्था कम गुणस्र्रको रहनु ।  
➢ आयस्रोर्को कनमले गाउँपानलकाको स्र्रीय नवकास प्रकृयामा समस्या उत्पन्न हुनु ।  
➢ पराम्परागर् कृनष प्रणाली  र्था वषेनन हुने बानि, पनहरो जस्र्ा समस्याबाट कृनषयोग्य भनूम क्षनयकरण 

हुनु र्था जनमनको अनधक खनण्डकरण हुनु । 
 

१.१४ गाउँपालिकाका अवसि ि सम्भावनाहरु  

➢ गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासगँ जोनडएको हनुाले प्रदेश राजधानीबाट नलन सक्ने लाभका 
के्षत्रहरुको पनहचान गरी सो अवसरहरुको उपयोग गने ।  

➢ वन, उवतर कृनष जनमन, नदी नाला  र जैनवक नवनवधर्ा जस्र्ा प्राकृनर्क सम्पदाको यथेि उपलब्धर्ा 
भएकाले सो को उपयोग गरी आय आजतनको स्रोर्को रुपमा नवकास गने ।  

➢ नशनक्षर् माननवय स्रोर्मा वृनर्द् हुदैँ गएकोले सो को उपयोगबाट गाउँपानलकाको संवनृर्द्मा दक्ष 
माननवय स्रोर्को उपयोग गने ।  

➢ मध्य पहाडी राजमागतले अनधकांस वडाहरुलाई छोएर गएकोले सडक पूवातधारबाट नलन सनकन े
लाभको के्षत्रहरुलाई उपयोग गने ।  

➢ पयतटनको प्रचुर सम्भावनाका के्षत्रहरु अन्नपूणत नहमाल, घान्रकु, घोरेपानी पदमागत, Hidden Lake, 
अन्नपूणत वेशक्याम समेर् रहेकोले पयतटकीय के्षत्रको समुनचर् नवकास गरी पानलकाबासीको 
आयआजतनको नवकास गने । 

➢ गाउँपानलका के्षत्रनभत्र नागडाडँा, काडेँ, लुम्ले, नयापुँल, नबरेठाटँी, घान्रकु जस्र्ा स्थानहरु बजार 
केन्रको रुपले नवकास हुदै गएकोले सो के्षत्रहरुमा व्यवनस्थर् बस्र्ी नवकास एवं बजारीकरण 
अनभवृनर्द् गने र ग्रानमण बस्र्ीहरुमा पूवातधार संरचनाहरु ननमातण गरी आकनषतर् केन्रको रुपमा 
नवकास गने । 
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१.१५ सािांश 

नवकासका योजना, नीनर् र कायतक्रम र्जुतमा गदात जनसहभानगर्ा, प्राथनमकीकरण, पारदतशीर्ा, समावेशनीर्ा 
र पर्द्नर्को नवकास गनुत अपररहायत हुन्छ । यसका नननम्र् आवश्यक भौनर्क पूवातधार, सामानजक नवकास, 
आनथतक नवकास, मानव सशंाधन, वार्ावरण र्था नवपद व्यवस्थापनले सही दृनिकोण र नवकास पथको 
पनहचान गरी सुन्दर भनवष्यको कल्पनालाई साकार रुप नदन सक्छन् । यस गाउँपानलकामा बसोबास गने 
बानसन्दाहरुले कृनष व्यवसायलाई जीवन ननवातहको रुपमा अगँाल्दै आएका छन् र वैदेनशक रोजगारी एवम ्
पयतटन व्यवसायलाई मुख्य आम्दानीका रुपमा हरेेको पाइन्छ । परम्परागर् रुपमा रहेको कृनष व्यवसायलाई 
आधनुनक यानन्त्रक प्रणालीमा रुपान्र्रण गनुत पने देनखन्छ । समथर र कम नभराला भएका जग्गाहरुलाई 
चक्लावन्दी गरी समुदायमा कृनष व्यवसाय संचालन गनत उपयुक्त प्रयास गनुत पने देनखन्छ । लुम्ले कृनष 
अनुसन्धान केन्रसगँ समन्वय गरी  कृनष र वागवानी नवषयमा  मध्यमस्र्रीय जनशनक्त उत्पादन गने केन्रका 
रुपमा नवकास गनत सनकने देनखन्छ । मोदी नदी र यसका सहायक नदीहरुमा जलनवद्यरु् उत्पादन गरी घरघरमा 
माइक्रो हाइड्रोर्द्ारा नवद्यरु्ीकरणको सुनवधा पुयाइएर्ा पनन ठुला नवद्यरु्ीय सामग्रीहरु प्रयोग गनत पयातप्त नबजलुी 
नभएकाले केनन्रय प्रसारण लाइनमा आबर्द् गरी सुनवधा प्रदान गदात उज्यालो अन्नपूणत भन्ने नाराले मुर्त रुप 
नलने देनखन्छ । पयतटन व्यवसायलाई प्रवतर्द्न र उच्छ्च आयमूलक बनाउन अन्नपूणत पैदल यात्राको संरक्षण, 
हरेक बस्र्ीको मौनलकर्ा र कुमारीत्व संरक्षण, जग्गामा भू—उपयोग नीनर्को पालन, मदी नहमालको पैदल 
यात्रालाई संरक्षण र पयतटकहरुका लानग शानन्र् सरुक्षामा प्रत्याभनूर्  नदनु जरुरी देनखन्छ । साथै वनजंगलको 
संरक्षण गरी गैरवन पैदावरको उत्पादन बृनर्द् गरी आयमूलक व्यवसायका रुपमा नवकास गनुत जरुरी छ ।  

यहाकँा खोला, नदीनालाको आफ्नै प्राकृनर्क वहावको संरक्षण गनुत उनचर् देनखन्छ । परम्परागर् पुराना घरहरु 
र बस्र्ीको संरक्षण गरी नमुना बस्र्ी का रुपमा व्यवस्थापन गने र नया ँ ननमातण गररने बस्र्ी र घरहरु 
परम्परागर् शैलीमा ननमातण गनत आवश्यक कदम चाल्नु पने देनखन्छ । यस गाउँपानलकालाई नविमञ्चमा 
पररनचर् गराउन सावतजननक पुस्र्कालय, संग्रहालय, बस्र्ीहरुमा पाकत , पयतटकीय उद्यान र धानमतक एवम ्
सास्कृनर्क संरक्षण गने प्रनवनधको नवकास गनत आवश्यक हुन्छ । सारांशमा भन्नुपदात नवकासको संम्भावना लाई 
"५ प " (पानी, पाकत , पयतटन, प्रनवनध र पुस्र्कालय) ले पररभानषर् गररएको छ । कृनषमा व्यवसानयक 
उत्पादनको दृनिकोणले "४ अ "(अदवुा, आल,ु अलैचँी र ओलन) लाई प्राथनमकर्ा नदनुपने र गाउँपानलकाको 
पनहचानका लानग " ३ च " (चाल्ने नसस्नु, नचया र चरन क्षेत्र) लाई नवशेष प्राथनमकर्ा नदनुपने देनखन्छ । 
गाउँपानलकाको उपयुक्त बस्र्ु नस्थनर्लाई मुल्याङ्न  र्था नबश्लेशण गरी अन्नपूणत गाउँपानलकाले आफ्ना 
पञ्चबनषतय आवनधक योजना समरे् र्यार गरी सो का आधारमा क्षेत्रगर् नीनर्हरु र्जुतमा गरी सो सगँ 
र्ादात्म्यर्ा हुने  गरी आफ्नो बजेट र्था स्रोर् पररचालन गरी गाउँ नवकासका कायतक्रमहरु अगानड बिाएको छ 
।  
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भवग २ 
आषथयक बिय २०७६।०७७ मव सचंवषित र्ोजनव र कवर्यक्रमहरुको सवरवशं 

२.१.  चविु आ.ब. २०७६।०७७ को  मसवन्त सम्म प्रवप्त उपिषधधहरुः 
१. सडक तफय  

सडक र्नमािण गदाि पक्की ढलान  सडक र्नमािण कायिलाई गाउुँपार्लकाले अर्भयानको रुपमा अगार्ड बढाएको । 
१. र्वर्भजन २७ वटा र्लंक रोडिरु ७ र्क.र्म., २०० र्मटर बाटो ढलान गररएको । 
२. ग्रार्मण सडक सोर्लङ बाटो ३ र्क.र्म. ६०० र्मटर स्िरोजनिी गररएको ।  
३. ग्राबेल सडक िथा नाली र्नमािण ३ र्क.र्म. ६०० र्मटर र्नमािण गररएको । 
४. र्वर्भजन ८७ वटा र्सर्ढ बाटोमा कुल लम्पबाई ११ र्क.र्म. ६४ र्मटर र्संर्ढ र्नमािण िथा ममिि गररएको । 
५. नयाुँ रयाक ओपन १३ र्क.र्म. ५८४ र्मटर सडक थप र्नमािण गररएको । 
६. गाउुँपार्लका र्भत्रको जम्पमा सडक २३६.४१ र्क.र्म. सडक रिेको (कालो पत्र िाईवे २५.७७ र्क.र्म.) 

२. खवनेपवनी तफय  
खानेपानी एक घर एक िारा कायिक्रमलाई अर्भयानका रुपमा संचालन गररएको   
१. कुल ३३ वटा खानेपानी आयोजनािरु गररएको ।  
२. एक घर एक िारा ८४४ घरिुरी र्नमािण सम्पपजन गररएको , िाल सम्पम ४२३२ घरिरुमा एक घर एक िारा 

सम्पपजन भएको 
३. Intake २६ वटा, Collection Chamber, BPT ३४ वटा  र  Reservior Tank २६ वटा  र्नमािण 

गररएको ।  
४. बिृद् लाजरकु खानेपानी योजना वडा नं. १ देर्ख ७ को लार्ग केर्जरय आयोजना स्वीकृि भई 

कायािजवयनको चरणमा रिेको । 
५. वडा नं. ४ ससयान समथल खोला खानेपानी योजना क्रमागि रुपमा  संचार्लि रिेको । 
६. खानेपानी योजना ममिि िथा र्सुँचाईका लागी १० िजार र्मटर पाईप र्विरण गररएको । 

 
३. पर्यटन तफय  

• गमु्पबा, मठ-मर्जदर, पयिटकीय गजिव्यिरु २० वटा र्नमािण गररएको । 

• र्संचाई पोखरी  िथा वाटर ररचाजि पोखरी ६ वटा र्नमािण गररएको ।  

•  नयाुँ र्नमािण िथा ममिि गरी २७ वटा चौिारा र्नमािण गररएको । 

• सडक बत्ती (नौडाडा, काुँडे, लमु्पले) १६२० र्म. सडकमा रार्खएको ।  

• वडा नं. ५ को झोवाङमा र्शिल गफुा पयिटकीय पूवाििार र्नमािण गररएको । 

• नागुँडाडा पयिटकीय भ्यूटावर िथा पाकि  र्नमािण गररएको । 

• वडा नं. ११ को ३६३७ र्मटरको उचाईमा भ्यू पाकि  मसुडे VIEW POINT र्नमािण गररएको  
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भाग २ 

आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ मा संचालित योजना र कायिक्रमहरुको साराशं 

२.१.  चािु आ.ब. २०७६।०७७ को  मसान्त सम्म प्राप्त उपिब्धिहरुुः 

१. सडक तर्फ  
सडक निर्माण गर्मा पक्की ढलमि  सडक निर्माण कमर्ालमई गमउँपमनलकमले अनिर्मिको रुपर्म अगमनड बढमएको । 
१. निनिन्ि २७ िटम नलिंक रोडहरु ७ नक.नर्., २०० नर्टर बमटो ढलमि गररएको । 
२. ग्रमनर्ण सडक सोनलङ बमटो ३ नक.नर्. ६०० नर्टर स्तरोन्िती गररएको ।  
३. ग्रमबेल सडक तथम िमली निर्माण ३ नक.नर्. ६०० नर्टर निर्माण गररएको । 
४. निनिन्ि ८७ िटम नसनढ बमटोर्म कुल लम्बमई ११ नक.नर्. ६४ नर्टर नसिंनढ निर्माण तथम र्र्ात गररएको । 
५. िर्म ँट्रर्मक ओपि १३ नक.नर्. ५८४ नर्टर सडक थप निर्माण गररएको । 
६. गमउँपमनलकम नित्रको जम्र्म सडक २३६.४१ नक.नर्. सडक रहेको (कमलो पत्र हमईिे २५.७७ नक.नर्.) 

२. खानेपानी तर्फ  
खमिेपमिी एक घर एक धमरम कमर्ाक्रर्लमई अनिर्मिकम रुपर्म सिंचमलि गररएको   
१. कुल ३३ िटम खमिेपमिी आर्ोजिमहरु गररएको ।  
२. एक घर एक धमरम ८४४ घरधरुी निर्माण सम्पन्ि गररएको , हमल सम्र् ४२३२ घरहरुर्म एक घर एक धमरम 

सम्पन्ि िएको 
३. Intake २६ िटम, Collection Chamber, BPT ३४ िटम  र  Reservior Tank २६ िटम  निर्माण 

गररएको ।  
४. बृहर्् लमन्रकु खमिेपमिी र्ोजिम िडम ििं. १ रे्नख ७ को लमनग केनन्रर् आर्ोजिम स्िीकृत िई 

कमर्मान्िर्िको चरणर्म रहेको । 
५. िडम ििं. ४ सल्र्मि सर्थल खोलम खमिेपमिी र्ोजिम क्रर्मगत रुपर्म  सिंचमनलत रहेको । 
६. खमिेपमिी र्ोजिम र्र्ात तथम नसचँमईकम लमगी १० हजमर नर्टर पमईप नितरण गररएको । 

 
३. पर्फटन तर्फ  

• गुम्बम, र्ठ-र्नन्र्र, पर्ाटकीर् गन्तव्र्हरु २० िटम निर्माण गररएको । 

• नसिंचमई पोखरी  तथम िमटर ररचमजा पोखरी ६ िटम निर्माण गररएको ।  

•  िर्म ँनिर्माण तथम र्र्ात गरी २७ िटम चौतमरम निर्माण गररएको । 

• सडक बत्ती (िौडमडम, कमडेँ, लुम्ले) १६२० नर्. सडकर्म रमनखएको ।  

• िडम ििं. ५ को झोिमङर्म नितल गुफम पर्ाटकीर् पूिमाधमर निर्माण गररएको । 

• िमगडँमडम पर्ाटकीर् भ्रू्टमिर तथम पमका  निर्माण गररएको । 

• िडम ििं. ११ को ३६३७ नर्टरको उचमईर्म भ्रू् पमका  र्ुल्डे VIEW POINT निर्माण गररएको  
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पदमवगय तफय ः 

• घाजरुक-टाढापानी-दोबाटो-मुसडे िुदै र्िडनलेक-छोमङ्ग पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

• उसलेरी –बराििाल-मरडेाुँडा िुदै बनठाटी पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

• र्बरठेाुँटी-दाङर्सङ-थमडाुँडा िुदै घाजरुक पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

•  भदौर ेदेर्ख पञ्चासे सम्पमको पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

• प्रर्वण गरुुङ स्मरृ्ि पाकि , ररर्नम्पयो पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

• काुँडेदेर्ख पोथनासम्पम को पयिटकीय पदमागि स्िरोजनिी गररएको ।   

• अजनपूणि वेश क्याम्पपको ४२०० र्मटरको उचाई देर्ख घाजरुकसम्पम ४२.५ र्क.र्म. अजनपूणि म्पयाराथुन दौड 
संचार्लि गररएको । 

• कोदो मिोत्वस, अजनपूणि सेजचरुी मिोत्सव, प्रर्वण गरुुङ एकल गायन प्रर्ियोर्गिा लगायि र्वर्भजन पयिटन 
मिोत्सविरु र र्िज मेला जस्िा कायिक्रमिरु संचालन गररएको ।  

४. भर्न षनमवयर् तफय  

• ४ कोठे २ वटा र २ कोठे १ वटा गरी जम्पमा ३ वटा र्वद्यालयको भवन र्नमािण,  ३ वटा शौचालय र्नमािण  
गररएको । 

• पनुिर्नमािण िफि बाट ८ वटा ४ कोठे, ५ वटा २ कोठे र्वद्यालय भवन र ६ वटा शौचालय र्नमािण गररएको । 

• ७ वटा वडा कायािलय भवन र्नमािणार्िन अवस्थामा रिेका, 

• ४ वटा आिारभूि स्वास््य सेवा केजर भवन र्नमािणार्िन रिेका, 

• ६ वटा सामदुार्यक िथा आमा समूिका भवन र्नमािण गररएको । 

• २ वटा खोप केजर भवन र्नमािण गररएको । 

• गाउुँपार्लका के्षत्र र्भत्रका घरिरुको अर्भलेर्खकरण गरी घर नक्सापास शुरुवाि गररएको । 
५. झोिुङ्गे पुि तफय  

• ३ वटा झोलुङ्गे पलुिरु र्नमािण सम्पपजन गररएको, ३ वटा र्नमािणार्िन अवस्थामा रिेका र २ वटा झोलङ्ुगे 
पलुिरु ममिि संभार गरी संचालनमा सयाईएको, 
 

६. कृषि षर्कवस कवर्यक्रम 

• कृर्र्मा यार्जत्रकरण  र आिुर्नकीकरणका लार्ग २०० थान िािे ट्याक्टर, ५०% अनदुानमा र्विरण 
गररयो । 

• फलफुलमा आत्मर्नभिर िसुयाउन, सुजिला, र्टमरु, कागिी, अम्पबा, कर्फ र िेजपत्ताका ३५००० 
र्बरुवािरु ३ िजार घर िुरीलाई र्विरण गररएको । 

• िरकारीमा आत्मर्नभिर एवं व्यवसार्यकिा र्वकास गनि १२०० के.र्ज. आलकुो र्बउ ५०% अनदुानमा 
र्विरण गररयो र यसबाट ८२०० के.र्ज. उत्पादन गररयो ।  

• मौरी सर्ििको घार १४० थान र्विरण गररएको । 

• आकर्स्मक बाली संरक्षणका र्नर्म्पि सलि र्करा र्नयजत्रण गनि र्वर्ादी खररद गरी र्विरण 
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• कृर्र्मा आिरु्नकरण ४०० थान टनेल  यस वर्ि र िाल सम्पम ११०० थान ्लार्िक र्सट ५०% 
अनदुानमा र्विरण । 

• १२००० के.र्ज. प्राङ्गाररक मल ५०% अनदुानमा र्विरण गररयो ।  
७. पशु षर्कवस कवर्यक्रम 

• जै, भेज, र्टयोसेजटी, सेटेररया जािका ७००० घाुँस र्बरुवा र्विरण गररएको । 

• ७०० गोटा डाले घाुँसको र्बरुवािरु र्विरण गररएको । 

• ११ वडामा ११ वटा मागमा आिाररि पशु स्वास््य र्शर्वर संचालन गररएको । 

• गाउुँपार्लका स्िरीय व्यवसार्यक बाख्रा, गाई/भैसी, कुखरुा पालन िार्लमिरु संचालन गररएको । 

• घाुँस काट्ने च्याफ कटर मेर्सन ५ थान व्यवसार्यक कृर्कलाई र्विरण गरीएको । 

• ७००० पश ुचौपायलाई उपचार एवं आवश्यक और्र्ि र्विरण गररएको । 

• व्यवसार्यक र्कसानलाई ३० वटा भकारो सिुार लागि साझेदारीमा र्विरण गररएको । 

• ७००० भेडा बाख्रालाई आजिररक िथा बाह्य र्जव र्नयजत्रण र्डर्पङ कायिक्रम संचालन गररएको । 

• ५००० माछा भरुा र्विरण  गररएको । 

• व्यवसार्यक कृर्किरुलाई बयर बोका र्विरण गररएको । 

• व्यवसार्यक कृर्किरुलाई कार्लज िथा कुखरुा पालनमा प्रोत्सािन गररएको । 

• पश ुिथा कृर्र् िफि  आवश्यक प्रार्वर्िक सियोग र्नरजिर रुपमा उपलब्ि गराईएको । 
 
८. षशक्षव षर्कवस तफय  

• ६ वटा र्वद्यालयलाई ICT कायिक्रम र्विरण र र्वद्यालय छेकबार र्विरण ।  

• र्वद्यालय अर्िररक्त कृयाकलाप, शैर्क्षक प्रदिशनी र प्रर्िभा पर्िचान कायिक्रम संचालन । 

• उच्च र्शक्षा अध्ययन गने छात्र/छात्रािरुलाई छात्रवरृ्त्त र्वत्तरण । 

• बाल र्वकास कक्षा सुिार र बाल र्वकास केजर र्शक्षाका लार्ग प्रोत्सािन ।  

• र्शक्षकिरुलाई मार्सक िलब र्विरण । 

• र्शक्षक, र्व.व्य.स. पदार्िकारी, र्वद्यालय कमिचारी र र्वद्याथी सम्पमान िथा परुस्कृि । 

• कोर्भड-१९ का कारणबाट िुन सक्ने क्षर्ि जयूर्नकरण गनि र्वद्याथीलाई अध्ययन परु्स्िका र्विरण । 

• प्रारर्म्पभक पढाई र्सप कायिक्रम अजिगिि प्रिानाध्यापक, र्शक्षक, र्व.व्य.स. पदार्िकारी, जन प्रर्िर्नर्ि 
र्बच अर्भमखुीकरण कायिक्रम संचालन ।  

• माध्यर्मक ििका र्शक्षकिरुको र्बर्यगि सर्मर्ि गठन गरी र्शक्षण गदाि आईपने समस्याको  सामरु्िक 
छलफल गरी समस्या समािान ।  

• कक्षा १ र ३ को नयाुँ पाठयक्रम प्रवोर्िकरण, संचालन । 

• सेनेटरी ्याड र्विरण । 

• अजनपूणि बिुप्रार्वर्िक र्शक्षालयको अनमुर्ि प्राप्त गरी बार्ल र्वज्ञानको पढाई संचालन । 
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• बिरेठााँटी मा.बि. मा कक्षा ९ देबि प्राबिबिक िार (कम्प्युटर ईबजिबियररङ) अिुमबि प्राप्त गरी भिाा सुरु 
गररएको ।  

 

९. स्वास््य तर्फ  

• राबरिय कायाक्रमहरु (पोषण, क्षरोग, दादरुा रुिेला िोप, आमा सुरक्षा) सम्पपजि गररएको । 

• लामो गभााजिर िथा िाध्याकरण बिबिरहरु संचालि गररएको । 

• Survival Cancer र Breast Cancer  को Screening बिबिर सम्पपजि गररएको । 

• िाह्रौ मबहिा औषबि िथा अजय सामाग्रीहरुको  बियबमि आपूिी व्यिस्था बमलाईएको । 

• कोबभड-१९ साँग िधु्ि िडाहरुमा आजिररक लकडाउिको व्यिस्थालाई प्रभािका रुपमा कायााजियि 
गररएको, िाबहरिाट आउिे व्यबिहरुलाई होबडडङ सेजटरिाट पाबलकाको क्िारेजटाईि सम्पमको 
आिागमिको व्यिस्था बमलाईएको, बदर्ारोगीहरुको औषिी आपूबिा व्यिस्थालाई सहि िुडयाईएको, 
िडागि क्िारेजटाईिहरु बिमााण गरी संचालिमा डयाईएको, स्िास््यकमीलाई PPE लगायिका 
सामाग्रीहरुको व्यिस्था एिं थप अबिररि भत्ताको व्यिस्था गरी २४ सै र्ण्टा पररचालि गररएको  र कुल 
३४ िटा क्िारेजटाईि केजरहरु स्थापिा गरी संचालि गररएको  । 

• महामारी िथा प्रकोप िजय रोगहरुको अिस्थामा RRT िथा CRRT पररचालि गरी र्र दैलो अबभयाि 
संचालि गररएको । 

• २७६ ििा िंकास्पद व्यबिहरुको PCR टेष्ट गररएको । 

• चौमाबसक, अिा-िाबषाक िथा िाबषाक सबमक्षा सम्पपजि गररएको । 

• प्रििािात्मक, उपचारात्मक िस्िा कायाक्रमहरु बियबमि रुपमा सम्पपजि गररएको । 
 
अन्य कायफक्रमहरुः 

• गाउाँपाबलकाको िस्ि ुबस्थबि बििरण (Rural Municipal Profile) र आिबिक योििा (प्रथम पञ्चिबषाय 
योििा) ियार  गररएको ।  

• बिपजि िागररक सुरबक्षि आिास कायाक्रम अजिगाि ५५ र्र िरुीलाई िस्िापािा बििरण । 

• सुरबक्षि िागररक आिास कायाक्रम १५ र्र  

• बिणा रहेका बिद्यिु पोल प्रबिस्थापिका लाबग २५० बस्टल पोलहरु बििरण गररएको ।  

• पुि-बिमााण अजिगाि बिबि आिासमा लाभग्राहीहरु ४५९, पबहलो बकस्िा प्राप्त ४१९, दोश्रो बकस्िा प्राप्त 
२७४ र िेस्रो बकस्िा प्राप्त गिे २३७ र्र बिमााण गररएका ।   

• बिषयगि िािा (बिक्षा, स्िास््य, कृबष, पिु, आयुिेद) िर्ा का सिाि अिुदाििाट बिबियोबिि बियबमि 
कायाक्रमहरु पूणा रुपले सम्पपजि गररएको । 

• गाउाँपाबलकाका सिै िडाहरुका अपबटकल र्ाइिर इजटरिेट िडाि गरी Networking गररएको ।  

• कोबभडको कारणिाट रोिगार गुमाएका व्यबिहरुलाई रोिगारमा आिाररि राहि कायाक्रम मार्ा ि श्रम 
प्रबिबिमा आिाररि आयोििाहरु संचालि गररएको  ।  
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• संभार्वि खाद्यजन संकटलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक वडािरुमा सम्पबर्जिि कृर्ककै भकारीमा संर्चर्ि रिने 
गरी कोदोको भण्डारण व्यवस्था र्मलाई "कोदो बैंक" स्थापना गररएको ।   

• जनप्रर्िर्नर्ि, कमिचारी, र्शक्षक, म.स्वा.से. िथा सामार्जक व्यर्क्तिरुको संलग्निामा  गाउुँपार्लका 
र्भत्रका सम्पपूणि घरिरुीिरुमा मास्क, पजजा, सेर्नडाईजर र सूचना मलुक सजदेशिरु पुयािई भेटघाट 
कायिक्रम गररएको ।  

• कोर्भड-१९ बाट प्रभार्वि र्बर्म अवस्थामा समेि जनप्रर्िर्नर्ि, कमिचारी र पार्लकाबासीिरुको 
सियोगमा छैटौं गाउुँसभाबाट र्वर्नयोजन भएका सम्पपूणि आयोजना िथा कायिक्रमिरु पूणि रुपमा सम्पपजन 
गररएको ।  
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आ.ब. २०७६/०७७ को सवमवषजक सुरक्षव तथव घटनव दतवय षर्र्रर् 
र्स.न. क्षेत्र िथा उपक्षेत्र बजेट खचि खचि प्रर्िशि 

सामार्जक सरुक्षा 
१ सामार्जक सरुक्षा भत्ता ११,६९,२७,००० ११,२८,५८,१०० ९६.५२ 
लाभग्रािी संख्याः४०४४ २०७५ सालको जम्पमा घटना दिाि संख्याः१८१५ 
सवमवषजक सरुक्षव षर्तरर् घटनव दतवय सखं्र्व 
जेष्ठ नागररकः १७४९ जजमः ७८३ 

मर्िलाः३९८        परुुर्ः३८५ 
जेष्ठ नागररक(दर्लि) ६१२ मतृ्यःु२९९ 

मर्िलाः९२               परुुर्ः१२७ 
एकल मर्िलाः७९ 
र्विवाः७४६ 

र्ववािः२९९ 

पूणि अपाङ्गः११६ 
आंर्शक अपाङ्गः१५३ 

बसाईसराईः४९ 

दर्लि बार्लबार्लकाः७६७ सम्पबजि र्बच्छेदः१८ 
 

पररचर्पर षर्तरर् 
• जेष्ठ नागररक पररचय पत्र ३९६ 

• अपाङ्ग पररचय पत्र २४३ 

o पूणि असक्त अपाङ्गिा ( क वगि) ९० 

o अर्ि असक्त अपाङ्गिा ( ख वगि) १३० 

o मध्यम अपाङ्गिा (ग वगि) २१ 

o सामाजय अपाङ्गिा ( घ वगि) २ 

 

न्र्वषर्क सषमषत 
• जम्पमा परकेो उजरुी ८ वटा 

• फछौट भएको ८ वटा  

• सरु्चकृि सामदुार्यक मलेर्मलापकिाि ३४ जना 
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भवग ३ 
आषथयक बिय २०७६।०७७ को खचय षशियक र कवर्यक्रम अनुसवर प्रगषत षर्र्रर् 

र्स .नं .  कायिक्रम /आयोजना/र्क्रयाकलापको नाम  खचि शीर्िक र्वर्नयोजन 
१ COVID 19 बाट भएको शैर्क्षक क्षर्ि जयूर्नकरण िथा र्वद्यार्थिको 

र्सकाइ प्रवद्दिन कायिक्रम 
२२५२२ ४,००,००० 

२ Microscopy Camp (क्षयरोग( २२५२२ ४०,००,००० 
३ अजनपुणि नसिरी व्यवस्थापन २२५२२ ५,००,००० 
४ अनभुव आदान प्रदान कायिक्रम २२५२२ ५,००,००० 
५ अजय योजना ३११५९ ६५,००० 
६ अजय साविजर्नक र्नमािण ३११५९ ७२,४८,००० 
७ अजय साविजर्नक र्नमािण ३११५९ १६,९०,००० 
८ अनसुजिान िथा र्वकास सम्पबजिी खचि ३११३२ १०,००,००० 
९ अगािर्नक कृर्र् उपज संकलन केजर ३११३१ ३,००,००० 
१० अस्थायी िथा करार कमिचारीका लार्ग पोशाक २११२१ १०,००० 
११ आई टी अर्फसरको पाररश्रर्मक कमिचारी २११११ ३,५८,००० 
१२ आठभाइ थर पिेराको पानी र्नकास ३११५६ २,००,००० 
१३ आिारभूि िथा आकर्स्मक सेवा स्वास््य चौकी /प्रा .स्वा .के /.

म्पवर्जि मापदण्ड अनगुमन सप्राथर्मक अस्पिालको जयूनिम सेवा 
रण कायिक्रमअर्भमरु्खक  

२२५२२ १,००,००० 

१४ आिारभूि िथा आकर्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ि खररद ) पूवािनुमान, 
पररमाण र्निािरण िथा स्पेर्शर्फकेसन ियार गने कायिको समेि खचि ( 

२७२१३ ८,५०,००० 

१५ आिारभूि िथा माध्यार्मक ििमा स्वीकृि दरबजदी िथा अनदुानमा 
कायिरि र्शक्षकको थप िलब भत्ता 

२११११ १,२३,८४,००० 

१६ आिारभूि ििका स्वीकृि दरवजदीका र्शक्षक, रािि अनदुान र्शक्षकका 
लार्ग िलब भत्ता अनदुान )र्वशेर् र्शक्षा पररर्द अजिरगिका 
र्शक्षक  /कमिचारीिरु समेि(  

२११११ ९,४८,५८,००० 

१७ आजिररक र्नयजत्रण प्रणाली कायिर्वर्ि २२४११ ५,००,००० 
१८ आयवुदे सेवा कायिक्रम २२५२२ ७,००,००० 
१९ आयवुेद िथा बैकलपीक र्चर्कत्साका कमिचारीको कायिक्रम लगायिको 

बार्र्िक खचि 
२२५२९ ३,००,००० 

२० आयवुेद िथा बैकलपीक र्चर्कत्साका कमिचारीको िलव भत्ता 
लगायिको बार्र्िक खचि 

२११११ १६,५५,००० 

२१ आवर्िक योजना र्नमािण ३११३२ २५,००,००० 
२२ इ र्स डी र्शक्षीका पोशाक अनदुान )प्रोत्सािन(  २२५२२ ४,००,००० 
२३ ईर्सडी र्शक्षीका प्रोत्सािन खचि २११३९ ४,००,००० 
२४ उपचार केजरिरुमा आकर्स्मक अवस्थामा औसर्ि एवं सयाब सामाग्री २२५२२ ४५,००० 
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ढुवानी, कायिक्रमका लार्ग आवश्यक स्टेशनरी िथा फमि फरमेट 
फोटोकपी, र्बरामीको व्यर्क्तगि र्ववरण ई -र्ट.र्ब रर्जस्टरमा 
अध्यावर्िक, समदुाय पररचालन गरर क्षयरोग र्वरामी र्नदानका लार्ग 
पे्रर्ण िथा उपचार, र्वश्व क्ष 

२५ उमा मा .र्ब .कम्पपाउजडीङ  ३११६१ ४,००,००० 
२६ उसलेरी आ .र्व .सरस्विी मर्जदर र्नमािण  ३११५९ ०,००० 
२७ उसलरी बराि िाल जाने पयिटन पदमागि ३११५९ १०,००,००० 
२८ उसलेरी र्वद्यालय ढल र्वकास योजना ३११५९ ३,००,००० 
२९ उसलेरी सामदुार्यक स्वास््य केजर अनदुान २२५२२ ५०,००० 
३० एक र्वद्यालय एक नसि कायिक्रम २२४१९ २,३१,००० 
३१ ओखले लाके्र ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
३२ ओख्ले लाख्रे ग्रार्मण सडक ढलान ३११५१ ३०,००,००० 
३३ औलो र्नयजत्रण कायिक्रमको अनगुमन एवम् मूसयाङ्कन, औलो 

मािामारी िुने औलो ग्रसीि के्षत्रको छनौट गरी र्बर्ार्द छकि ने 
)रसे्पोजसीभ स्पे्रइङ समेि( , र्वश्व औलो र्नयजत्रण र्दवस मनाउने िथा 

औलो र्नयजत्रणका लार्ग बिुर्नकाय अजिरर्क्रया 

२२५२२ २१,००० 

३४ और्र्िको समरु्चि प्रयोग प्रवििनको लार्ग साथी समिु र्शक्षा कायिकम  )
peer group discussion) िथा आिारभूि स्वास््य सेवा सम्पवर्जि 
स्िरीय उपचार पर्द्दर्ि अर्भमुर्खकरण िथा सर्मक्षा कायिक्रम 

२२५२२ १,२५,००० 

३५ कुटुम दर्लि बर्स्ि खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
३६ कुटीको कुवा संरक्षण ३११५९ १,००,००० 
३७ कुनेटो मागि बाटो सोर्लङ्ग योजना ३११५९ २,००,००० 
३८ कम्पयरु्नर्ट डट्स कायिक्रम कायिक्रम संचालन खचि २२५२२ १८,००० 
३९ कमिचारी क्षमिा र्वकास २२५२२ ३,००,००० 
४० कमिचारी िथा जनप्रर्िर्नर्ि िार्लम खचि २२५११ १०,००,००० 
४१ कमिचारीको बैठक भत्ता २११३४ १०,००,००० 
४२ करार सेवा शसुक २२४१३ २०,४०,००० 
४३ र्क्रयाकमि भवन र्नमािण िथा र्वरुवा र्संढीवाटो र्नमािण ३१११२ ३,००,००० 
४४ कुररलो उत्पादन र्वस्िार २२५२२ २,००,००० 
४५ कलवुापोखरी र्क्रयाकमि भवन र्नमािण ३१११२ ३,००,००० 
४६ कुुँ वर खड्गाउुँमा बिुउदेशीय सामदुार्यक भवन र्नमािण योजना ३१११२ ५,००,००० 
४७ कृर्र् अनदुान ३११३१ ५०,००,००० 
४८ कृर्र् उत्पादन वदृ्दी िार्लम २२५२२ ४,००,००० 
४९ कृर्र् िफि को संचालन िथा र्वर्वि कायिक्रम खचि २२५२९ १,५०,००० 
५० कृर्र् र्वकास कायिक्रम ३११३१ ४०,००,००० 
५१ काडे भदौरे ससयान ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ १,००,००,००० 
५२ काडे भदौरे ससयान ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ १,००,००,००० 
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५३ काुँडेबजार लक्ष्मी देउराली सड्क बत्ती ३११२२ २,००,००० 
५४ काफलबोट काउले खानेपानी योजना ३११५६ ७,००,००० 
५५ काफलस्वारा दर्लि बस्िी एक घर एक िारा ३११५६ ५,००,००० 
५६ कायिक्रम खचि २२५२२ १७,००,००० 
५७ कायिक्रमको र्नयर्मि अनगुमन िथा मसुयांकन गरर कायिक्रमको 

गणुस्िरीयिा सरु्नर्स्चि गने, स्थलगि अनरु्शक्षण गरर 
स्वास््यकर्मििरूको क्षमिा अर्भवरृ्ध्द, क्षयरोगका र्बरामीको उपचारको 
नर्िजको कोिटि  र्वश्लेर्ण िथा कायिक्रमको चौमार्सक सर्मक्षा 

२२५२२ ७५,००० 

५८ कालढुङ्गे र्संढी बाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
५९ कार्लमाटी लामार्वडी र्संचाइ कुलो ३११५५ १,००,००० 
६० र्कजे दार्वले जसकेनी ग्रा  .स.र्नमािण  ३११५१ १,५०,००० 
६१ र्कलौजा र्िमालय मा .र्व .गोरेटोवाटो र्नमािण  ३११५१ २,००,००० 
६२ कोट मौला पजुा २२५२२ २,००,००० 
६३ कोटगाउुँ आमा समिु भवन र्नमािण ३१११२ १,००,००० 
६४ कोटगाउुँ खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
६५ कोदो मिोत्सव २२५२२ ५,००,००० 
६६ खाउने भसवाङ्ग ढेवा एक घर एक िारा खानेपानी योजना ३११५६ १७,००,००० 
६७ खागे मोटरवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
६८ खागे र्संचाइ ३११५५ ४,००,००० 
६९ र्खउ भसवाङ्ग खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
७० खोप केजर र्नमाणि ३१११२ ७,५४,००० 
७१ खोप केजरलाई फर्निचर खररद ३११२३ ३०,००० 
७२ खोपकेजर र्नमािण ३१११२ २,००,००० 
७३ गैराथर देखी र्सरानथर गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
७४ गैराथर र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
७५ गैरापानी िुदै राजमागिसम्पम र्सढीबाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
७६ गैरीवाङ्ग खानेपानी योजना ३११५६ ३,००,००० 
७७ गाउपार्लका केजर पवुाििार र्नमािण ३१११२ २५,००,००० 
७८ गाउपार्लका र्दवस २२५२२ १,००,००० 
७९ गाउपार्लका स्िरीय बाल संजाल २२५२२ २,००,००० 
८० गामा खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
८१ र्गरीचोक ओखरबोट मोटरवाटो ममिि ३११५१ ४,००,००० 
८२ र्गरीचोक झोवाङ्ग ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
८३ गोकुलेकोचौर र्सढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
८४ घटे्टखोला मािाठाटी ग्रार्मण सडक र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
८५ घ्यरुीखोला भैसी खकि  पयिटन पदमागि ३११५९ २,००,००० 
८६ घ्यागोथर खानेपानी योजना ३११५६ १०,००,००० 
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८७ घाजरुक र्कमरुङ्ग खोला बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ २०,००,००० 
८८ घाजरुक स्वास््य चौकी सोलार व्यवस्थापन २२५२२ १५,००० 
८९ चइुब्रोदेर्ख र्घग्योसम्पम र्सढीबाटो ३११५९ ५,००,००० 
९० चौिारी पोखरी कुवा मठमर्जदर संरक्षण ३११५९ २९,००,००० 
९१ छ घर िारापानी खानेपानी ३११५६ ३,००,००० 
९२ छत्रेको र्डल िंुदै ठुलास्वारा र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
९३ छर्वस्मरृ्ि िुुँदै र्सम्पले ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
९४ छोम्रोङ स्िपुा )माने (र्नमािण  ३११५९ १,००,००० 
९५ जनजार्ि क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम )लोसिार समेि(  २२५२२ १०,००,००० 
९६ ज्यामे खोला गोरटेो बाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
९७ ज्यामेखोला, र्िब ुर्मर्द खोला झो .पु. , पूङखोला, छम्पमोरङ, मोदी, 

घरटेखोला, ननुथला, सावेिमैजा, िाजचेक बेसी नामखेि, िाउजनेवेसी 
झो  .पु , पर्िर ेखोला )सनुटारी (अजनपूणाि  गा .पा-२ , अजनपूणि 
गाउुँपार्लका, कास्की 

३११५१ ४०,००,००० 

९८ जलर्कर्न खाउने िुदै दाङ्गर्सङ्ग बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ २५,००,००० 
९९ जेष्ठ नागररक र्बश्रामस्थल र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
१०० र्जसला समजवय सर्मर्ि योजना समपुरक ३११५९ ७५,००,००० 
१०१ झाके्रपानी समाजघर खानेपानी ३११५६ २,००,००० 
१०२ र्झन ुिारवार िथा वृक्षारोपण योजना ३११५७ १,१८,००० 
१०३ झोपु पलु देखी र्िचे िंुदै घजुुिङ पयिटन पदमागि ३११५९ २,००,००० 
१०४ झोलङ्ुगे पुल साझेदारी कायिक्रम ३११५१ १०,००,००० 
१०५ झोवाङ्ग खानेपानी योजना ३११५६ १५,००,००० 
१०६ र्टमरुस्वारा घरु्म्पि र्संडी बाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
१०७ ठुलाचौर पदमागि र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
१०८ ठुलाचौर पे्रमबर्स्ि िुुँदै िारापानी बाटो ३११५१ २०,००,००० 
१०९ ठोट्ने खोला कसवटि , पोखरा म .न.पा २४ र अजनपणुि गा.पा १ ) DPR 

समेि( 
३११५१ १२,००,००० 

११० ठोट्नेखोला ढाके सव्जङ्ुग ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१११ डाुँडागाउुँ भ्य ुटावर र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
११२ र्डलेगौडा र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
११३ र्डलाघर िुदै गामा र्भरमनुी ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ २,००,००० 
११४ ढावा िोर्मजङुग ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
११५ ढावा बर्स्िको र्भत्री गोरटेो वाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
११६ ढावा रािाकृष्ट्ण मर्जदर देखी एक्लेससला गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
११७ ढावा िाइजुङ्ग सडक स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
११८ ढीकुरपोखरी िुदै िारापानी िुदै देउराली स्िरोजनर्ि ३११५१ २०,००,००० 
११९ ढीकी जाुँिो संरक्षण ३११५९ १,००,००० 
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१२० िमु खेलमैदान र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
१२१ िम्पमु मोिररया ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१२२ िरल नाईरोजन ढुवानी भण्डारण िथा र्विरण िथा व्यवस्थापन २२५२२ २,४०,००० 
१२३ िलेत्र र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
१२४ िलब िथा सरु्बिा - मनोसमार्जक परामशि किाि २११११ २,५९,००० 
१२५ िलब िथा सरु्बिा -र्वर्त्तय साक्षरिा  सिजकिाि क्रायिक्रम २११११ २,५९,००० 
१२६ िसलो आरन गोरटेोवाटो साथै बर्स्ि संरक्षण ३११५१ २,००,००० 
१२७ िसलो िाईजङ्ुग खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
१२८ िाजचोक कोट कार्जछबराि ग्रा .स .सिुार  ३११५१ २,५०,००० 
१२९ िाम्पले वालुवा डाुँडा देखी काम्पचे सम्पम र्संढीबाटो ३११५९ २,००,००० 
१३० िार जाली खररद ३११५७ १५,००,००० 
१३१ िार्लबराङ्ग झया्ले खोला र्सढीबाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
१३२ र्िखेढुङ्गा नयागाउ दर्लि बस्िी बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ १०,००,००० 
१३३ र्िलािार ेचोक देखी नरथोक सम्पम र्संढीबाटो ३११५९ २,००,००० 
१३४ िोसका स्वास््य ईकाई अनदुान २६४१२ ६०,००० 
१३५ थइप्र ुसनुखानी इसग ुखोलसार खानेपानी योजना ३११५६ १०,००,००० 
१३६ थप योजना ३११५९ ९८,६५,००० 
१३७ थमडाडाुँ पयिटन पदमागि ३११५९ ५,००,००० 
१३८ देउराली डाडा िारापानी िुदै रानीथोक ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ १२,००,००० 
१३९ देउराली दमदमे पाउदरुकोट ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१४० दमैको र्डलबाट अखण्ड मागिमा जोड्ने बाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
१४१ दर्लि क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम २२५२२ ५,५०,००० 
१४२ दर्लि बर्स्ि र्सढीबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,३०,००० 
१४३ दर्लि बस्िी िथा रानीथोक खानेपानी योजना )क्रमागि(  ३११५६ १०,००,००० 
१४४ दर्लि बस्िी र्भचकु एक घर एक िारा खानेपानी योजना ३११५६ १०,००,००० 
१४५ दर्लि समाज फर्निचर खररद ३११२३ २५,००० 
१४६ दानरुा रुवेला खोप अर्भयान २२५२२ १,३०,००० 
१४७ र्दप बुढाघर िुदै कडेले बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ ७,००,००० 
१४८ िाम्पले फुर्लवाङ्ग िुदै दाङ्गर्सङ्ग मिोररया मोटरबाटो स्िरोजनिी ३११५१ १०,००,००० 
१४९ िाम्पले िुदै कोटगाउुँ बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ १५,००,००० 
१५० िारापानी र्शवालय घमुाउने चौिारा मोटर बाटो ३११५१ १५,००,००० 
१५१ िारापानी र्शवालय मर्जदर भुइ ढलान ३११६१ १,००,००० 
१५२ िौलार्गरी गेट नयापलु घाट ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ २,००,००० 
१५३ नेपाली टोल सामदुार्यक भवन र्नमािण ३१११२ ३,००,००० 
१५४ जयूनिम सेवा मापदण्ड कायािजवयनका लार्ग आवश्यक औजार उपकरण 

िथा स्वास््य समाग्री खररद, ममिि िथा व्यवस्थापन 
२२३११ १,५०,००० 

१५५ नयापलु ट्याङ्की ममिि ३११५६ ३,९०,००० 
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१५६ नयाुँपलु िम ुसमाज भवन र्नमािण ३१११२ ५,००,००० 
१५७ नयाुँफेदी खानेपानी योजना ३११५६ ४,००,००० 
१५८ नयाुँबजार काडे ुँ खानेपानी योजना )क्रमागि(  ३११५६ ५,००,००० 
१५९ नरुीथान भयरथान गोरेटोवाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
१६० नवीकरणीय ऊजाि प्रर्बर्ििरु  )लघ ुिथा साना जलर्बििु , सौयि ऊजाि, 

वायोग्यास, वायोमास, ऊजािको उत्पादनमलुक पररप्रयोग  (माफि ि ऊजाि 
योगउत्पादन र पररप्र  

२२५२२ १२,४३,००० 

१६१ नसने रोग सम्पबर्जि कायिक्रम )अर्भमरु्खकरण , नसने रोग िथा मानर्सक 
स्वास््यसम्पबर्जि सचेिना कायिक्रम)Hypertension, Diabetes, 
COPD, Cancer days ) ) 

२२५२२ ७०,००० 

१६२ नागडाडा र्नवारे ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१६३ नागडाडाुँ भ्यु टावर र्नमािण सम्पपजन ३११५९ २०,००,००० 
१६४ नागडाडा र्भर्त्रबाटो स्िरोजनर्ि ३११५९ १०,००,००० 
१६५ नागडाडा स्वास््य चौकी सयाब स्थापना र कमिचारी व्यवस्थापन खचि २२५२२ ४,०५,००० 
१६६ नाङ्गेठाटी खानेपानी योजना पाइप खररद समेि ३११५६ २,००,००० 
१६७ नाङ्गेठाटी नरचौ िुुँदै थमडाडा पयिटन पदमागि ३११५९ ३,५०,००० 
१६८ र्नयर्मि िथा पणुि  खोप र्दगोपना र खोप ढुवानी २२५२२ ४,३७,००० 
१६९ र्नर्मिि भवनको संरचनात्मक सिुार खचि ३११६१ ३०,००,००० 
१७० र्नर्मिि साविजर्नक सम्पपर्त्तको ममिि सम्पभार खचि २२२३१ १५,००,००० 
१७१ पंचासे पयिटन पदमागि र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
१७२ पत्थर मराइचे काढे िम्पपसु ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१७३ पयाउदी खानेपानी योजना ३११५६ ६,००,००० 
१७४ ्याउदी ठुलाचौर गा स ३११५१ ५,००,००० 
१७५ प्रर्ि र्वद्याथी लागिका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 

को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान 
२२५२२ १०,३३,००० 

१७६ प्रर्ि र्वद्याथी लागिका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 
को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान 

२२५२२ २,९३,००० 

१७७ प्रर्ि र्वद्याथी लागिका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 
को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान 

२२५२२ १,६५,००० 

१७८ पे्रमबर्स्ि र्संढी बाटो र्नमािण योजना ३११५९ २,००,००० 
१७९ पयिटन पदमागि मदी र्िमाल ३११५९ ५,००,००० 
१८० पयिटन प्रवद्दिन कायिक्रम ३११५७ २०,००,००० 
१८१ प्रवििनात्मक साना फुटकर योजना कायिक्रम ३१५११ १,८५,००० 
१८२ प्रवििनात्मक साना योजना िथा वडा स्िररय र्बर्बि योजना ३११५९ २,५०,००० 
१८३ प्रर्वण गरुुङ्ग एकल गायन प्रर्ियोगीिा २२५२२ ३,००,००० 
१८४ परुाना गाउुँ र्िमर्शखर क्लव भवन ममिि ३१११३ ३,००,००० 
१८५ परुानो गाउुँ र्सर्ढबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
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१८६ परुानो घडेरी पसल िुद ैढाके्र बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ २५,००,००० 
१८७ प्रारर्म्पभक बाल र्वकास सिजकिाििरुको पाररश्रर्मक िथा र्वद्यालय 

कमिचारी व्यबस्थापन अनदुान 
२११११ ११,९०,००० 

१८८ प्रारर्म्पभक बाल र्वकास सिजकिाििरुको पाररश्रर्मक िथा र्वद्यालय 
कमिचारी व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ २१,१५,००० 

१८९ प्रारर्म्पभक बाल र्वकास सिजकिाििरुको पाररश्रर्मक िथा र्वद्यालय 
कमिचारी व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ ७४,६३,००० 

१९० प्रारर्म्पभक वाल र्वकास केजरका सिजकिाि िथा र्वद्यालय 
कमिचारीिरुका लार्ग पोशाक खचि 

२११२१ ८,४८,००० 

१९१ प्रारर्म्पभक वाल र्वकास केजरका सिजकिाि िथा र्वद्यालय 
कमिचारीिरुका लार्ग पोशाक खचि 

२११२१ १,४१,००० 

१९२ प्रारर्म्पभक वाल र्वकास केजरका सिजकिाि िथा र्वद्यालय 
कमिचारीिरुका लार्ग पोशाक खचि 

२११२१ २,४१,००० 

१९३ पररयार टोल मोटरबाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
१९४ पररयार टोल िंुदै िम्पजु सम्पम गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
१९५ पररवार योजन िथा प्रजनन स्वास््य कायिक्रम २२५२२ ७,९७,००० 
१९६ पररवार योजन िथा प्रजनन स्वास््य कायिक्रमका लार्ग 

औजार /उपकरण खररद  
२२५२२ २७,००० 

१९७ पश ुर्वकास कायिक्रम ३११३१ ३५,००,००० 
१९८ पश ुशाखा अजिगििको संचालन िथा र्वर्वि कायिक्रम खचि २२५२९ १,००,००० 
१९९ पश ुस्वास्थ व्यवस्थापनको लार्ग ओर्र्ि र्विरण २२५२२ १,४५,००० 
२०० पशपुजछी िथा मत्स्य उपचार सेवा २२५२२ ६०,००० 
२०१ पसु्िक िथा सामग्री खचि २२३१३ ५,००,००० 
२०२ पर्िरो र्नयजत्रण २२५२२ १०,००,००० 
२०३ पात्लेखेि दर्लि शवदाि स्थल सिार एवं गोरेटोवाटो र्नमािण ३११५१ १,५०,००० 
२०४ पात्लेखेि वेशी साउने कुवा र्संचाइ योजना ३११५५ २,००,००० 
२०५ पार्त्लखेि वेशी एक घर एक िारा खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
२०६ पार्लका पररयोजना समजवय सर्मर्िको वैठक २२५२२ ३०,००० 
२०७ र्पपल चौिारी पोखरी संरक्षण कुवा संरक्षण ३११५७ १५,००,००० 
२०८ पोखरा फाइनाजस देर्ख र्िलसाइड ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ८,००,००० 
२०९ पोर्ण कायिक्रम )नेपाल सरकार(  २२५२२ ४,३१,००० 
२१० फसलापानी र्संढी बाटो र्नमािण ३११५१ ३,५०,००० 
२११ फाग ुमिोत्सव २२५२२ १,००,००० 
२१२ फोिोरमैला व्यवस्थापन २२५२२ ६,००,००० 
२१३ बगालटेोल र्सढीबाटो र्नमािण योजना ३११५९ ३,००,००० 
२१४ बढुाघर देखी सनुार पोखरी राजमागि सम्पम र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
२१५ बैदेर्शक रोजगारीमा जान चािने सम्पभार्वि कामदारिरुलाई गिन २२५२२ ३,००० 
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अर्भमखुीकरण कायिक्रम 
२१६ बिृि् घमु्पिी र्शर्वर संचालन २२५२२ ६,००,००० 
२१७ बाझगरा र्संचाई योजना ३११५५ ५,००,००० 
२१८ बासखकि  झारकोट लामाचौर बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२१९ र्बद्यालय स्वास््य र्शक्षा, आमा समूि िथा स्थानीय ििमा स्वास््यका 

लार्ग सामार्जक व्यविार पररवििन प्रवध्दिन अर्भयान 
२२५२२ १,२५,००० 

२२० र्बमा िथा नवीकरण खचि २२२१४ ४,००,००० 
२२१ बोर्डिङ्गदेर्ख गापा सम्पमको ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२२२ भकारो सिुार कायिक्रम २२५२२ ३,००,००० 
२२३ भण्डारीटोल र्डल देखी ठुलाखेि खण्ड र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
२२४ भदौर ेपे्रम बस्िी ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२२५ भूमेको थानमा पयिटन पाकि  र्नमािण ३११५९ ३,००,००० 
२२६ भूमेदेउराली आमा समूि भवन र्नमािण योजना ३१११२ १,००,००० 
२२७ भयर चोक सेराचौर िुुँदै र्भत्रीबाटो डायरी चोकसम्पम ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२२८ भैरव, दर्लि वर्स्ि, इस्िार गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ ३,००,००० 
२२९ र्भरमरु्न र्िले काउनडाडा ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२३० र्भरमुनी खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
२३१ र्भरमुनी गो  .बा .र्नमािण िथा सामदुार्यक भवन रि र्नमािण  ३१११३ २,००,००० 
२३२ र्भरमुनी दर्लिवर्स्ि र्संडी बाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
२३३ र्भरमुनी र्िल ेकाउजडाडाुँ शवदाि भवन र्नमािण योजना ३१११२ २,००,००० 
२३४ भोटेकुकुर संरक्षण एवंम् प्रवद्दिन २२५२२ २,००,००० 
२३५ मठमर्जदर िथा परुािार्ववक सम्पपदा संरक्षण २२५२२ १०,००,००० 
२३६ मिक्य ुउरी बाटो र्नमािण ३११५१ १५,००,००० 
२३७ मनोसमार्जक परामशि संचालन खचि २२५२२ १,७८,००० 
२३८ मेलघर देर्ख मुसाको खोससा सम्पमको र्सढी बाटो ३११५९ २,००,००० 
२३९ मेलर्मलापकिािको अर्भमखुीकरण २२५२२ ३,००,००० 
२४० मेलाइचे िाल संरक्षण ३११५७ ५,००,००० 
२४१ मूलाछरे खानेपानी र्नमािण योजना ३११५६ ७,००,००० 
२४२ मिामारी िथा प्रकोपजजय रोगिरुको अबस्थामा RRT/ CRRT 

पररचालन गने, चौमार्शक ररभ्य ुिथा अर्भमखुीकरण गने 
२२५२२ ६०,००० 

२४३ मर्िला क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम २२५२२ ११,००,००० 
२४४ मिीला स्वास््य स्वयं सेर्वका कायिक्रम )अिि वार्र्िक सर्मक्षा र  र्दवस 

मनाउने( 
२२५२२ १२,००० 

२४५ माझखोला गाम र्भरमनुी गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
२४६ माझखोला गोरटेोवाटो साथै ढल र्नकास ३११५९ २,००,००० 
२४७ माझगाउ खोससा देर्ख घरलेु र्सढीबाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
२४८ माझगाउ चण्डी प्रा र्व र्भच्चुक िुदै लाजरकु र्सढीबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,००,००० 
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२४९ माझगाउुँ छेदोखोला गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
२५० माझगाउदेर्ख भच्चेक िुदै लाजरकु बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ २५,००,००० 
२५१ माझर्बढी कुलो र्नमािण िथा बगालेथर बर्स्ि संरक्षण ३११५५ ५०,००० 
२५२ माटो पररक्षण २२५२२ ३,००,००० 
२५३ माटो पररक्षण गरी माटो सुिारको लार्ग सामग्री / प्रर्वर्ि र्विरण/ 

िस्िाजिरण 
२२५२२ २,००,००० 

२५४ मािृ िथा नवर्शश ुकायिक्रम २२५२२ २,४०,००० 
२५५ मािृ िथा नवर्शश ुकायिक्रम अनगुमन िथा सुपररवेक्षण २२६११ १०,००० 
२५६ मािृ िथा नवर्शश ुकायिक्रम अजिगिि आमा सुरक्षा, ANC, जयानो 

झोला, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate 
र र्नशसुक गभिपिन कायिक्रम 

२२५२२ ७,०५,००० 

२५७ मािृ िथा नवर्शश ुकायिक्रमका लार्ग व्यर्क्त करार २२४१३ ५,३२,००० 
२५८ मािाठाटी गाउुँर्भत्र जाने ग्रार्मण सडक ममिि ३११५९ ३०,००० 
२५९ माध्यर्मक ििका स्वीकृि दरवजदीका र्शक्षक, रािि अनदुान र्शक्षक 

लार्ग िलब भत्ता अनदुान )र्वशेर् र्शक्षा पररर्द अजिरगिका 
र्शक्षक  /चारीमिक ,प्रार्वर्िक िारका प्रर्शक्षक समेि( 

२११११ २,८२,५६,००० 

२६० मानर्सक स्वास््य सम्पबजिी मित्वपूणि र्दवस मनाउने )आत्मित्या 
रोकथाम र्दवस, मानर्सक स्वास््य र्दवस, असजाईमर र्दवस (मानर्सक 

भार्वि ब्यर्क्तका पररवारस्वास््य समस्याबाट प्र का सदस्यिरु 
)स्यािारकिाििरु  (का लागी क्षमिा अर्भर्ब्रिी कायिक्रम  

२२५२२ १९,००० 

२६१ मोर्दघाट देर्ख िसलो िाईजुङ गोरटेो बाटो योजना ३११५९ २,००,००० 
२६२ मोदी आ र्व ममिि ३११५९ ४५,००० 
२६३ मोदीघाट झोवाङ्ग ससयान र्सढीबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,००,००० 
२६४ मोदीघाट देखी िसलो िाइजुङ सम्पम गोरेटो वाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
२६५ मोिररया गाउर्भत्रको र्सर्ढबाटो र्नमािण ३११५९ ६०,००० 
२६६ मोिररया स्वास््यचौर्क र्बजुली ममिि ३११५९ ५०,००० 
२६७ मोिरीयामा र्चया बगान र्नमािण ३११३१ २,००,००० 
२६८ यवुा खेलकुद कायिक्रम ३११५९ ११,००,००० 
२६९ योङ्गस्टार यवुाक्लबको खेलमैदान योजना ३११५९ ५०,००० 
२७० ररे्बज, सपिदंश आर्दको जनचेिनासम्पबर्जि प्रचार प्रसार िथा र्दवस 

मनाउने पशु पंक्षी आदीबाट िुने ईजफुएजजा, बडि फ्लु, ए यम आर 
र्सर्िसकोर्सस, टक्सो्लाज्मोर्सस आदी र्वर्भजन सरुवारोग सम्पबर्जि 
रोकथाम र सचेिना कायिक्रम 

२२५२२ २०,००० 

२७१ राजमागि देखी गििराटोल र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
२७२ राजस्व र्फिाि २८२११ ९८,००,००० 
२७३ रािामाटा र्शव मर्जदर ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२७४ राष्ट्रपर्ि रर्नङ्ग र्ससड प्रर्ियोर्गिा )रीयय ििस्िस्थानी(  २२५२२ १,००,००० 
२७५ रर र्न म्पयो ढुुँगा जाने पयिटर्कय गोरटेो बाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
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२७६ ररङ्गरोड स्िरोजनर्ि ३११५१ २०,१०,००० 
२७७ ररङ्गरोड स्िरोजनर्ि ३११५१ ६,९०,००० 
२७८ ररङ्गरोड स्िरोजनर्ि ३११५१ १३,११,००० 
२७९ ररटनी स्वयंम सेवक पररचालन २२५२२ २,८१,००० 
२८० रोटा खोप सुरुवाि २२५२२ ३५,००० 
२८१ रोर्ि सामदुार्यक भवन रस्ट र्नमािण योजना ३१११२ २,००,००० 
२८२ लक्ष्मी देउराली िारापानी रानीथोक ग्रार्मण सडक ३११५९ २,००,००० 
२८३ लमु्पले कर्विा गाउुँको स्वागिद्दार र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
२८४ लमु्पले िाजचोक र्भच्चकु लाजरुक ग्रार्मण सडक र्नमािण योजना ३११५१ २५,००,००० 
२८५ लमु्पले मोदीघाट र्सर्ढबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,००,००० 
२८६ लमु्पले रक क्लाइर्मङ र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
२८७ लयुरा दर्लि बस्िी खानेपानी योजना ३११५६ १०,००,००० 
२८८ लयुरा भमेुश्वरी क्लव भवन र्नमािण ३१११२ ३,००,००० 
२८९ सयाजडर्फल साईट सम्पभाव्यिा अध्ययन ३११३२ ४,००,००० 
२९० लेवाडे गोरटेो बाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
२९१ लामाखेि र्करर्कर ेखाउने र्सढीबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,००,००० 
२९२ वडा कायािलय भवन र्नमािण ३१११२ १,४७,२०,००० 
२९३ वडा कायािलय भवन र्नमािण ३११११ ३५,००,००० 
२९४ वडा कायािलय शौचालय ममिि ३१११३ १,००,००० 
२९५ वडा कायािलयदेर्ख चरु्िने पिरासम्पम बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ १०,००,००० 
२९६ वनठाटी िेर्ल्याड र्नमािण ३११५९ ५०,००० 
२९७ व्यवसार्यक भेडाबाख्रा, भैसी, चौरीपालन िथा नशल सुिार एवम् 

अनदुान कायिक्रम 
३११३१ १०,००,००० 

२९८ वडि फ्लु रोग लगायि अजयरोगिरुको र्नयजत्रणको लार्ग वैठक िथा 
नमनुा संकलन गरी पठाउने िथा प्रदेश िथा संघमा ररपोर्टिङ्ग गने 

२२५२२ ७५,००० 

२९९ वाकोट मेश्रम बराि ढीकीजाुँिो र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
३०० वाजगरा देवी मर्जदर भवन र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
३०१ र्वत्त साक्षरिा कायिक्रमको लार्ग मेशनरी िथा औजार २२३११ ४०,००० 
३०२ र्वर्त्तय साक्षरिा क्रायिक्रम संचालन खचि २२५२२ ७६,००० 
३०३ र्वद्यालय भौर्िक पवुाििार र्नमािण अनदुान ३११५९ २७,७४,००० 
३०४ र्वद्यालय भौर्िक पवुाििार र्नमािण अनदुान ३११५९ १,७३,९६,००० 
३०५ र्वद्यालय भौर्िक पवुाििार र्नमािण अनदुान ३११५९ ४९,३०,००० 
३०६ र्वद्यालय सञ्चालन िथा व्यवस्थापन अनदुान २२५२२ ६,३०,००० 
३०७ र्वद्यालय सञ्चालन िथा व्यवस्थापन अनदुान २२५२२ ३,५४,००० 
३०८ र्वद्यालय सञ्चालन िथा व्यवस्थापन अनदुान २२५२२ २२,२३,००० 
३०९ र्वद्यालय स्वास््य र्शक्षा कायिक्रम २२५२२ १०,००० 
३१० र्वद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम् कायिसम्पपादनमा २२५२२ ४९,५२,००० 
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आिाररि प्रोत्सािन अनदुान 
३११ र्वद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम् कायिसम्पपादनमा 

आिाररि प्रोत्सािन अनदुान 
२२५२२ ७,८९,००० 

३१२ र्वद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम् कायिसम्पपादनमा 
आिाररि प्रोत्सािन अनदुान 

२२५२२ १४,०३,००० 

३१३ र्वपद व्यवस्थापन कोर् )र्वपद सामग्री खररद समेि(  २७२१२ २०,००,००० 
३१४ र्वर्भजन खानेपानी योजना ३११५६ ६०,००,००० 
३१५ र्वर्भजन खोपिरु लगाए वापि भ्यार्क्सनेटरलाई पाररश्रर्मक २२४१९ १,२५,००० 
३१६ र्वरठेाटी एक घर एक िारा खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
३१७ र्वरठेाटी र्िखेढुङ्गा उसलेरी घोरपेानी म्पयाग्दी मरु्क्तनाथ मागि ३११५१ २५,००,००० 
३१८ र्वरठेाटी दाङ्गर्सङ्ग मोिररया ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
३१९ र्वरठेाटी दाङ्गर्सङ्ग र्सर्ढबाटो र्नमािण ३११५९ ३,००,००० 
३२० र्वरठेाुँटी मा .र्व.र्वद्यरु्िय िथा इजटरनेट जडान  २२५२२ १,००,००० 
३२१ र्वरठेाटी स्रोिकेजर प्रर्िभा पर्िचान ३११५९ १५,००० 
३२२ र्वरामीको लार्ग ओ .र्प.र्ड.र्टकट )काविन कपी सर्ििको  (छपाई  २२३१५ १,००,००० 
३२३ र्वर्वि योजना िथा म्पयार्चङ फण्ड ३११५९ ४,००,००० 
३२४ र्वश्व कुष्ठरोग र्दवस िथा अपांगिा र्दवसको उपलक्ष्यमा कायिक्रम २२५२२ १५,००० 
३२५ शैर्क्षक पिुुँच सरु्नर्श्चििा, अनौपचाररक िथा वैकर्सपक र्शक्षा कायिक्रम 

(परपंरागि र्वद्यालय, वैकर्सपक र्वद्यालय, साक्षरिा र र्नरजिर र्शक्षाका 
कायिक्रम समेि( 

२२५२२ २,७७,००० 

३२६ शैर्क्षक पिुुँच सरु्नर्श्चििा, अनौपचाररक िथा वैकर्सपक र्शक्षा कायिक्रम 
(परपंरागि र्वद्यालय, वैकर्सपक र्वद्यालय, साक्षरिा र र्नरजिर र्शक्षाका 
कायिक्रम समेि 

२२५२२ ७९,००० 

३२७ शैर्क्षक पिुुँच सरु्नर्श्चििा, अनौपचाररक िथा वैकर्सपक र्शक्षा कायिक्रम 
(परपंरागि र्वद्यालय, वैकर्सपक र्वद्यालय, साक्षरिा र र्नरजिर र्शक्षाका 
कायिक्रम समेि( 

२२५२२ ४४,००० 

३२८ र्शक्षा र्वकास कायिक्रम ३११५९ २०,००,००० 
३२९ र्शक्षा र्वकास कायिक्रम २२५२२ ७,१०,००० 
३३० र्शिलगफुा जाने पयिटन र्सढी बाटो ३११५९ ५,००,००० 
३३१ र्शिलगफुा जाने पयिटन र्सढी बाटो र्नमािण योजना ३११५९ २,००,००० 
३३२ र्शिलगफुा जाने पयिटन र्सढी बाटो र्नमािण योजना ३११५९ ७,००,००० 
३३३ र्शव मागि देखी जैसीटोल राजमागि र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
३३४ र्शव मागि देखी दरु्िलाकोवोट िंुदै राजमागि र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
३३५ र्शशसु्यािारदेर्ख र्फर्लचे डाडासम्पमको र्सढीबाटो र्नमािण ३११५९ ५०,००० 
३३६ सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेयर संचालन खचि २२४१२ ३,००,००० 
३३७ संचार मिसलु २२११२ १२,००,००० 
३३८ सरु्चकृि बेरोजगारका लार्ग कामका लार्ग पाररश्रर्मकमा आिाररि 

सामदुार्यक आयोजना कायिक्रम 
२२५२२ १०,००,००० 
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३३९ सडक बत्ती ३११५३ १२,००,००० 
३४० स्थार्नय ििमा रिने कृर्र् िथा पशुसेवा प्रार्वर्िकको िलब भत्ता िथा 

पोशाक खचि 
२११११ ४,९९,००० 

३४१ स्थानीय िि खेल ग्राम र्नमािण ३११५९ ५०,००,००० 
३४२ स्थानीय ििका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र अस्पिालिरुमा कायिरि 

कमिचारीिरुको िलव मिगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोर्ाक लगायि अजय 
प्रशासनीक खचि समेि 

२११११ १,५०,२३,००० 

३४३ स्थानीय ििका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र अस्पिालिरुमा कायिरि 
कमिचारीिरुको र्फसड भत्ता 

२११३९ ५,००,००० 

३४४ स्थानीय ििका स्वास््य संस्थािरुको मार्सक, चौमार्सक सर्मक्षा, 
सूचना संकलन, गणुस्िर सिुार साथै र्विरु्िय प्रर्िवेदनका लार्ग 
इजटरनेट सेवा समशलु भकु्तानी समेि 

२२५२२ १,४५,००० 

३४५ स्थानीय ििमा रिने कृर्ी िथा पशु प्रार्वर्िककाेे िलब भत्ता िथा 
पोशाक 

२११११ ६,४०,००० 

३४६ सभा सञ्चालन खचि २२७२१ १०,००,००० 
३४७ समथल खोला ससयान खानेपानी योजना ३११५६ ३०,००,००० 
३४८ सम्पथलखोला ससयान खानेपानी योजना ३११५६ २८,००,००० 
३४९ समपरुक कोर् ३११५९ ३,२०,००० 
३५० सम्पबर्जिि सरोकारवालािरुवाट पररयोजना अनगुमन िथा मसुयाकंन २२६११ २०,००० 
३५१ समाजसेवा यवुा क्लब र टोल संयोजक भवन रस र्नमािण योजना ३११५९ २,००,००० 
३५२ स्यानीपाखा िामीक उद्यान र्नमािण संरक्षण ३११५९ १,५०,००० 
३५३ सरुर्क्षि आवास कायिक्रम  )जस्िापािा फेने पच्पजन घर(  ३१११३ १६,००,००० 
३५४ सरुर्क्षि नागररक आवास कायिक्रम गण्डकी प्रदेशको कास्की र्जसला के्षत्र 

नं ३ अजिगिि अजनपूणि गाउपार्लकामा ६५ वटा 
३११५९ १८,२५,००० 

३५५ सरुर्क्षि बैदेर्सक रोजगार सम्पबर्जि अर्भमखुीकरण २२५२२ १४,००० 
३५६ सेरा खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
३५७ सराङ्ककोट नौडाडाुँ अपाङ्गमैत्री पदमागि स्िरोजनर्ि ३११५९ १०,००,००० 
३५८ सेराचौर दर्लिवर्स्ि देखी र्दप सम्पम र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
३५९ सेरािारापानी र्सढीबाटो र्नमािण )गिक्रमा(  ३११५९ ५,००,००० 
३६० ससयान घरु्म्पि देखी पुरानो घडेरी गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
३६१ ससयान घरु्म्पि िोर्िखोला पुल ममिि योजना ३११५१ १,००,००० 
३६२ ससयान घमु्पिी लयुरा नयागाउ बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
३६३ ससयान स्वास््य चौकी मखु स्वास््य कायिक्रम संचालन  )प्रार्वर्िक 

िथा सामग्री खररद पररचालन खचि(  
२२५२२ ४०,००० 

३६४ सेवा र परामशि खचि २२४११ १०,००,००० 
३६५ स्वास्थ आमा समूि भवन स्िरोजनर्ि ३१११३ १,००,००० 
३६६ स्वास््य चौकी अनदुान २२५२२ २,००,००० 
३६७ स्वास््य र्बमा कायिक्रम २२५२२ १०,००,००० 
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३६८ स्वास््य शाखा अर्िर्थ सत्कार खचि २२७११ ३१,००० 
३६९ स्वास््य र्शर्वर संचालन खचि २२५२२ १,५०,००० 
३७० स्वास््य स्वयसेर्वका प्रोत्सािन कायिक्रम २२५२२ ७,००,००० 
३७१ स्वास््य संस्था नभएका वडािरुमा स्वास््य संस्था भवन र्नमािण िथा 

संचालन खचि 
३१११२ ९३,००,००० 

३७२ स्वास््य सस्था फर्निचर खररद ३११२३ १,००,००० 
३७३ स्वास््य संस्थाबाट टाढा रिेका बस्िी िथा स्वास््य सेवामा पिूच कम 

भएका, कारागार, गमु्पबा, स्कुल, बिृाश्रम,उद्योग भएको के्षत्र, शिरी 
घनाबस्िी, लगायि अजय क्षयरोगका जोर्खमयकु्त जनसंख्यामा 
माइक्रोस्कोर्पक क्याम्पप लगायिका अजय सकृय क्षयरोग खोजपडिाल 
कायिक्रम 

२२५२२ ७५,००० 

३७४ सिकारी र्दवस २२५२२ १,००,००० 
३७५ सिकारी र्सचाई, साना र्सचाई ममिि सम्पभार िथा र्नमािण ३११५५ ५,००,००० 
३७६ सियोगात्मक सपुररवेक्षण २२५२२ २८,००० 
३७७ साउनेपाखा टोल र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
३७८ सार्िखोला काफलबोट काउले मोटर बाटो र्नमािण ३११५१ ८,००,००० 
३७९ सामदुार्यक ईकाई अनदुान २२५२२ ८०,००० 
३८० सामदुार्यक ईकाईमा र्वद्युि जडान  )झोबांग र र्िले(  २२५२२ ४०,००० 
३८१ सामदुार्यक र्वद्यालयका छात्रािरुलाई र्नशसुक स्यार्नटरी ्याड २२५२२ १०,८८,००० 
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३८३ सामदुायीक भवन र्नमािण फुलीवाङ ३१११२ २,००,००० 
३८४ सामदुायीक भवन पखािल र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
३८५ सामार्जक पररचाररकाको गि आवको नपगु पाररश्रर्मक २११११ ४९,००० 
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भवग ४ 
अन्नपूर्य गवउँपवषिकवको आ.ब. २०७७।०७८ को नीषत तथव 

कवर्यक्रम 
क. आषथयक षर्कवसःः  
१. कृषि षर्कवस 

“कृषि क्षेरको अषभरृ्षि अन्नपूर्य गवउँपवषिकःवको समृषि” भजने मूल नाराका साथ यवुािरुलाई कृर्र्मा 
आकर्िण गराउन यवुा स्वरोजगार र यवुा लर्क्षि कायिक्रमिरु सञ्चालन गररने छ । यस कायिक्रमबाट कोराना 
भाइरसको र्वश्वव्यापी मिामारीको प्रकोपबाट सरृ्जि असामाजय अवस्थाका कारण वैदेर्शक िथा स्वदेशमा रोजगारी 
गमुाएका युवािरुलाई र्नजको ज्ञान, र्सप, अनभुवलाई प्रयोग गरी  स्वरोजगार िसुयाउनका साथै आजिररक 
उत्पादनमा आत्मर्नभिरिा कायम गररने छ । 
कृर्र् के्षत्रको र्वकास र प्रवद्दिन गनि गाउुँपार्लका र्भत्रका र्वर्भजन कृर्र्योग्य जार्मनलाई सम्पभाव्यिाका आिारमा 
िरकारी, फलफुल िथा नगदेबालीका पकेट के्षत्रको रूपमा  घोर्णा गरी मौसमी िथा वेमौसमी िरकारी िथा 
फलफुल उत्पादनका साथै माटोको परीक्षण गरी आिरु्नक िररकाले कृर्र्लाई व्यवसार्यकरण गनि प्रोत्सार्िि गररने 
छ । 
कृर्र् के्षत्रको आिरु्नकीकरण, येाजत्रीकरण, र्वर्शिीकरण र व्यवसार्यकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्द्दमा 
जोड र्दइने छ । सो का लार्ग जग्गा चक्लाबजदी, गह्रासिुार र यजत्र उपकरणिरुमा र्दुँदै आएको ५०% अनदुान, 
्लार्स्टक टनेल, पक्की टनेल र्नमािण र एक घर एक टनेल र्नमािण कायिलाई अर्भयानको रूपमा  सञ्चालन गररने 
छ । 
यस गाउुँपार्लका र्भत्र कृर्र्को सम्पभावना भएका वडािरुमा र्चस्यान केजर स्थापना गने एवमं उत्पादीि कृर्र् 
उपजिरुलाई बजारीकरणका लार्ग र्ढकुरपोखरी र नयाेुँपलुमा कृर्र् उपज सङकलन िथा बजारीकरण केजर 
स्थापना गरी सो केजरिरु कृर्क समुििरुमाफि ि सञ्चालन गरी कृर्किरुले उत्पार्दि वस्िकुो उर्चि मसुय प्राप्त गने 
अवस्थाको सजृनाको लार्ग पे्रदशसुँगको साझेदारीमा आवश्यक प्रकृयािरु अगार्ड बढाइने छ । 
यस गाउुँपार्लकामा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चार्लि प्रिानमजत्री कृर्र् आिरु्नकीकरण पररयोजना र गण्डकी प्रदेश 
सरकारबाट सञ्चार्लि मखु्यमजत्री वािावरण मैत्री नमुना कृर्र् गाउुँ कायिक्रमलाई प्रभावकारी िसुयाउेुँदै त्यस 
के्षत्रमा कृर्र्को र्वशेर् पकेट के्षत्र स्थापना गने नीर्ि अङर्गकार गररने  छ । 
नगदे वालीिफि को र्वशेर् जोनको रूपमा  सञ्चार्लि कफी जोन, अलैेचंी जोन र सजुिला पकेट जोनका 
कायिक्रमिरुलाई प्रदेश सगेुँको समजवयमा र्वकास, र्वस्िार गनुिका साथै स्थानीय कृर्किरुको आय आजिनको 
मखु्य के्षत्रको रूपमा  स्थार्पि गदै जाने नीर्ि अङर्गकार गररने  छ । 
 गण्डकी प्रदेश सरकारअजिगिि कृर्र् ज्ञान केजर, पश ु र्वज्ञ केजरबाट सञ्चार्लि र्दगो कृर्र् र्वकास, जैर्वक 
र्वर्वििा, प्राकृर्िक स्रोि िथा वािावरण संरक्षण बीच सजिुलन कायम राख्दै, बाुँझो र्नजी जर्मन, साविजर्नक 
खलुा के्षत्र िथा खोला र्कनारमा अलैंची, कागिी, इस्कुस, एभोकाडो, र्कर्व, घाुँस खेिी गनि सविसािारण व्यर्क्त 
िथा समूिलाई प्रोत्सािन गररने छ । 
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भाग ४ 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७।०७८ को नीतत तथा कायणक्रम 

४.१ आर्थणक ववकास  

४.१.१  कृवर् ववकास 
“कृषि क्षेरको अषभरृ्षि अन्नपूर्य गवउँपवषिकवको समृषि” भजने मूल नाराका साथ यवुािरुलाई कृर्र्मा आकर्िण 
गराउन यवुा स्वरोजगार र युवा लर्क्षि कायिक्रमिरु सञ्चालन गररने छ । यस कायिक्रमबाट कोराना भाइरसको 
र्वश्वव्यापी मिामारीको प्रकोपबाट सरृ्जि असामाजय अवस्थाका कारण वैदेर्शक िथा स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका 
यवुािरुलाई र्नजको ज्ञान, र्सप, अनभुवलाई प्रयोग गरी  स्वरोजगार िसुयाउनका साथै आजिररक उत्पादनमा 
आत्मर्नभिरिा कायम गररने छ । 
कृर्र् के्षत्रको र्वकास र प्रवद्दिन गनि गाउुँपार्लका र्भत्रका र्वर्भजन कृर्र्योग्य जार्मनलाई सम्पभाव्यिाका आिारमा 
िरकारी, फलफुल िथा नगदेबालीका पकेट के्षत्रको रूपमा  घोर्णा गरी मौसमी िथा वेमौसमी िरकारी िथा 
फलफुल उत्पादनका साथै माटोको परीक्षण गरी आिरु्नक िररकाले कृर्र्लाई व्यवसार्यकरण गनि प्रोत्सार्िि गररने 
छ । 
कृर्र् के्षत्रको आिरु्नकीकरण, याजत्रीकरण, र्वर्शिीकरण र व्यवसार्यकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्दमा जोड 
र्दइने छ । सो का लार्ग जग्गा चक्लाबजदी, गह्रासिुार र यजत्र उपकरणिरुमा र्दुँदै आएको ५०% अनदुान, 
्लार्स्टक टनेल, पक्की टनेल र्नमािण र एक घर एक टनेल र्नमािण कायिलाई अर्भयानको रूपमा  सञ्चालन गररने 
छ । 
यस गाउुँपार्लका र्भत्र कृर्र्को सम्पभावना भएका वडािरुमा र्चस्यान केजर स्थापना गने एवमं उत्पादीि कृर्र् 
उपजिरुलाई बजारीकरणका लार्ग र्ढकुरपोखरी र नयाुँपलुमा कृर्र् उपज सङकलन िथा बजारीकरण केजर 
स्थापना गरी सो केजरिरु कृर्क समुििरुमाफि ि सञ्चालन गरी कृर्किरुले उत्पार्दि वस्िकुो उर्चि मसुय प्राप्त गने 
अवस्थाको सजृनाको लार्ग पे्रदशसुँगको साझेदारीमा आवश्यक प्रकृयािरु अगार्ड बढाइने छ । 
यस गाउुँपार्लकामा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चार्लि प्रिानमजत्री कृर्र् आिरु्नकीकरण पररयोजना र गण्डकी प्रदेश 
सरकारबाट सञ्चार्लि मखु्यमजत्री वािावरण मैत्री नमनुा कृर्र् गाउुँ कायिक्रमलाई प्रभावकारी िसुयाउुँदै त्यस के्षत्रमा 
कृर्र्को र्वशेर् पकेट के्षत्र स्थापना गने नीर्ि अङर्गकार गररने  छ । 
नगदे वालीिफि को र्वशेर् जोनको रूपमा  सञ्चार्लि कफी जोन, अलैंची जोन र सजुिला पकेट जोनका 
कायिक्रमिरुलाई प्रदेश सुँगको समजवयमा र्वकास, र्वस्िार गनुिका साथै स्थानीय कृर्किरुको आय आजिनको मखु्य 
के्षत्रको रूपमा  स्थार्पि गदै जाने नीर्ि अङ्र्गकार गररने  छ । 
 गण्डकी प्रदेश सरकारअजिगिि कृर्र् ज्ञान केजर, पश ु र्वज्ञ केजरबाट सञ्चार्लि र्दगो कृर्र् र्वकास, जैर्वक 
र्वर्वििा, प्राकृर्िक स्रोि िथा वािावरण संरक्षण बीच सजिुलन कायम राख्दै, बाुँझो र्नजी जर्मन, साविजर्नक 
खलुा के्षत्र िथा खोला र्कनारमा अलैंची, कागिी, इस्कुस, एभोकाडो, र्कर्व, घाुँस खेिी गनि सविसािारण व्यर्क्त 
िथा समूिलाई प्रोत्सािन गररने छ । 
कृर्र् के्षत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवरृ्द्दका लार्ग र्वगिमा सञ्चार्लि अिरुा र्संचाई आयोजनािरुलाई 
सम्पपजन गनिका लार्ग सङ्घीय र प्रदेश सरकारसुँग समजवय गदै साना र्संचाई कायिक्रमिरु गाउुँपार्लकाबाट 
सञ्चालन गरी र्सर्ञ्चि भूर्ममा उत्पादनमखुी र्वशेर् कायिक्रम सञ्चालन  गररने छ । 
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कृर्र् के्षत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवरृ्द्दका लार्ग र्वगिमा सञ्चार्लि अिरुा र्संचाई आयोजनािरुलाई 
सम्पपजन गनिका लार्ग सङ्घीय र प्रदेश सरकारसुँग समजवय गदै साना र्संचाई कायिक्रमिरु गाउुँपार्लकाबाट 
सञ्चालन गरी र्सर्ञ्चि भूर्ममा उत्पादनमखुी र्वशेर् कायिक्रम सञ्चालन  गररने छ । 
 कृर्क समूि, सिकारी, सरकारी िथा गैर सरकारी संस्था र स्थानीय िििरुको साझेदारीमा कृर्र् कायिक्रमिरु 
सञ्चालन गने नीर्ि अवलम्पबन गररने छ ।  
र्िमाली उच्च समस्थलीिरुमा जर्डबुटी, स्याउ  र दाुँिे ओखर खेिीको लार्ग माटो परीक्षण लगायि स्थलगि 
अध्ययन गरी सम्पभाव्यिाको उजागर गररने छ । 
नदी र्कनारका जर्मन ,वेशी, टार िथा खेिबारीका काजलािरुमा सम्पभाव्य फलफुल खेिी गरी फलफुलको उत्पादन 
बढाई फलफुलमा आत्मर्नभिरिाका  लार्ग प्रत्येक घरिरुीमा एक सदस्य एक फलफुलको र्बरुवा रोपण  कायिलाई 
अर्भयानका साथ अगार्ड बढाइनेछ, साथै सोका लार्ग गाउुँपार्लका के्षत्र र्भत्र एक फलफुल नसिरी सञ्चालन एवमं 
र्वस्िार  गररने छ  । 
गाउुँपार्लका र्भत्र मौरीपालनको सम्पभावन रिेको के्षत्रिरुमा मौरी पालन व्यवसायलाई व्यवसार्यकरण गदै मि 
उत्पादनबाट कृर्कको आय आजिनमा टेवा पुयािउने नीर्िलाई र्नरजिरिा र्दइने छ । 
व्यवसार्यक कृर्किरुलाई कायिर्वर्ि अनुसारको प्रोत्सािनको कायिक्रमलाई र्नरजिरिा र्दई व्यावसार्यक सामूर्िक, 
सिकारी खेिी प्रणालीलाई प्रोत्सार्िि गररने छ । 
कृर्र्लाई आिरु्नकीकरण गनि गाउुँपार्लकाको आजिररक स्रोि र प्रदेश सरकारसुँगको साझेदारीमा चक्लाबजदी गनि 
चािने कृर्क र कृर्क समूििरुलाई आवश्यक प्रोत्सािन र अनदुानको व्यवस्था गररने छ ।   
कृर्र् सामाग्री¸उजनि र्वउ र्वजन खररद¸दगु्ि सङ्कलन¸घाुँस खेिी आर्दका लार्ग व्यवसार्यक कृर्क एवमं कृर्र् 
समूिलाई समय समयमा अर्भमखुीकरण एवमंम र्वशेर् अनदुानका कायिक्रम साथै कृर्र् र्बमा कायिक्रमलाई 
प्रभावकारी रूपमा  सञ्चालनमा सयाइने छ । 
बाुँझो खेि प्रयोग नीर्ि अबलम्पवन गनि भूर्म बैंक खडा गरी गाउुँपार्लकाले कम्पिीमा २० बर्िका लार्ग जग्गा र्लजमा 
र्लई व्यवसार्यक खेिी गनि गाउुँपार्लकामाफि ि प्रस्िाव आव्िान गरी उपयकु्त प्रस्िावलाई छनौट गररने छ र उक्त 
जग्गाको भौर्िक पूवाििार ग्रार्मण सडक¸र्संचाई¸र्वद्यिु¸खानेपानी¸र्शि भण्डार आर्द प्रार्वर्िक सिायिा¸ मल¸ 
र्बउ¸र्वजन र बजार प्रवद्दिनमा गाउुँपार्लकाले पिल गनेछ । बाुँझो जर्मन र्नरुत्सार्िि गनि बाुँझो खेि राख्ने 
कृर्कलाई कृर्र् सरु्विाबाट बर्जचि गररने छ ।  
कम्पिीमा ५ रोपनी जग्गा वा सो भजदा बढी जग्गामा मौसम अनुसार एकै प्रकारको खेिी गने कृर्कलाई व्यवसार्यक 
कृर्कको रूपमा  पर्िचान गररने छ ।  
पार्लकालाई कोदोमा आत्मर्नभिर बनाइने छ र कोदोखेिी प्रवद्दिन गनि अनदुानको व्यवस्था गरी सबै िोटल िथा 
रिुेरणे्टिरुमा कोदाको पररकार मेनमुा राख्न अर्नवायि गररने छ साथै कोदो प्रवद्दिनका लार्ग र्वगि वर्िदेर्ख 
सञ्चार्लि कोदो मिोत्सवलाई र्नरजिरिा र्दईने छ ।  
गाउुँपार्लकाको कृर्र् श्रोिमा आिाररि रैथाने बाली¸जर्डबटुी र फलफुल लगायिका कृर्र् उपजिरुको उद्योग 
स्थापना गनि र्नर्ज के्षत्रलाइ आकर्िण गररने छ । अजनपूणि गाउुँपार्लका र्भत्रका कृर्र् समूि, र्वर्भजन मोडलका कृर्र् 
फमिका कायिक्रमिरुलाई सम्पबजिीि सरोकारवालािरुसुँग समजवय गरी व्यवसार्यक कृर्र्को रूपमा  र्वकास गररने छ 
। 
यस गाउुँपार्लका र्भत्रका र्नर्श्चि स्थानिरुमा आल ु उत्पादन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । कौशी खेिी,  
करसेावारी िथा घर बगैचामा, पोर्णयुक्त वाली लगाउन प्रोत्सािन गररने छ । 
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स्थानीय ििमा उत्पार्दि खाद्याजनिरु संर्चिी एवमं संरक्षण गने र कुनैपर्न प्रकारका खानेकुरािरु खेर नफासन 
गाउुँपार्लकाबासीलाई सचेिना अर्भवरृ्द्द गनि “खवनव नफविौ” कायिक्रमलाई  र्वशेर् अर्भयानका रूपमा  सञ्चालन 
गररने छ ।  
२. पशु षर्कवस 

पशपुालक एवमं दूग्ि उत्पादक कृर्किरुको साथै गाउुँपार्लकाकै ग्रार्मण अथििजत्रको बर्लयो आिारको रूपमा  
र्वगि लामो समयदेर्ख रिदै आएकोमा यस गाउुँपार्लका अजिगििका सिकारी संस्थािरुलाई सबल रूपमा 
सञ्चालन गनि  पशुिन र्बमा कायिक्रम सञ्चालन गने, बिुवरे् भुई घाुँस, पोर्र्लो र्िउुँदे घास, बिु वरै् डालेघासका 
र्बरुवािरु लगाउने जस्िा कायिक्रमिरु सञ्चालन गरी कृर्करुको दगु्ि उत्पादन लागि घटाउने कायिक्रमिरु अगार्ड 
बढाउदै दगु्ि सङ्कलन िथा र्चस्यान केजर स्थापना एवमं र्वस्िार गने नीर्ि अङ्र्गकार गररने छ । 
“एक कृिक एक दुहुनो गवई/भैसी” कायिक्रम अर्भयानका रूपमा  सञ्चालन गरी दिुलाई आफ्नो दैर्नक 
आयआजिनको माध्यम बनाउदै दिु उत्पादनमा सिकारीिाको र्वकास गरी पशपुालक कृर्क समूिलाई गोठ र्नमािण, 
िथा भकारो सिुार कायिका लार्ग अनदुान उपलब्ि गराइने छ ।  
घर पालुवा जनावर कुकुरिरुमा र्वशेर् पर्िचान भएको स्वर र सरुक्षाका दृर्िले समेि अब्बल “भोटे” प्रजार्िको 
कुकुर यस गाउुँपार्लकाको उपसलो भेकिरुमा पाइने भएकोले सो को लगि अद्यावर्िक गने, संरक्षण गने र कुकुरको 
छाउरािरु उत्पादन गरी र्बक्री र्विरण गरी आयआजिन गने िफि  उत्पे्ररणा अर्भवरृ्द्द गने नीर्ि अबलम्पबन गररने छ । 
व्यवसार्यक पशुपालन, पश ुर्बमा, गोठ िथा भकारो सिुार उजनि नश्लका  गाई, भैंसी िथा बाच्छा-बाच्छी, पाडा- 
पाडी िुकािउने कृर्किरुलाई प्रोत्सािन गने, दिु र मासुको उत्पादन वरृ्द्द गनि “पाकोटे” र “र्लमे” जस्िा रथैाने 
जािका भैसी पालन कायिक्रमलाई प्रथार्मकिा र्दइने छ । प्रथार्मक पशु उपचार सेवालाई र्नरजिरिा र्दइने छ । 
व्यवसार्यक पशपुालनमाफि ि रोजगार सजृना गरी यवुािरुलाई गाउुँर्भत्रै स्वरोजगार बनाउनको लार्ग प्रर्िस्पिी 
अनदुान उपलब्ि गराई यवुा लर्क्षि पशुपालन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 
पशपुालक कृर्किरुमा र्सप िस्िाजिरणद्वारा आिरु्नक पशपुालन पद्दर्िको र्वकास गदै लैजाने कायिमा जोड र्दई 
कृर्क समूि, सर्मर्ि, सिकारी, गैह्र सिकारी संस्था र गाउुँपार्लका बीच साझेदारीका साथ र्वशेर् कायिक्रम 
सञ्चालन गररने छ । 
व्यवसार्यक पशुपालकलाई उत्पे्रररि गनि र्वर्भजन िार्लम िथा प्रोत्सािनका साथ दर्लि, जनजार्ि, मर्िला िथा 
र्वपजनवगिमा र्वशेर् प्राथर्मकिा र्दई पशु र्वकास कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 
पशपंुक्षी पालनमा र्दने अनदुान िथा सियोग कायिक्रमलाई एक र्नर्श्चि मापदण्डका आिारमा  अण्डा र मासु 
उत्पादनमा आत्मर्नभिरिाका साथ र्नयािि गरी आयआजिनमा वरृ्द्द गररने छ ।   
माछापालन व्यवसायलाई र्वस्िार िथा वरृ्द्द गनि भरुाि  र्विरण िथा पोखरी र्नमािण गनि जोड र्दनकुा साथै 
मत्स्यपालन के्षत्रमा कृर्किरुको आकर्िण अर्भवरृ्द्द गररने छ । 
जनुोर्टक िथा मिामारी र्कर्समका रोगिरु रोकथाम िथा र्नयजत्रण गनि भ्यार्क्सनेशनका साथ पश ुखोप कायिक्रम 
गाउुँपार्लका र प्रदेश सरकारसुँग सिकायि गरी र्वशेर् जोड र्दई पशपंुक्षीमा लाग्ने र्वर्भजन रोग िथा परजीवीलाई 
रोकथाम िथा उपचार गनिको लार्ग और्िीको व्यवस्था गररने छ । 
पश ु आिारको व्यवस्थापन गनि उच्चकोर्टका घाुँसिरुको र्वउ िथा वेनाि  उत्पादन िथा र्विरण गरी पशपुालन 
व्यवसायलाई प्रवद्दिन  गररने छ । 
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पशपुालनका के्षत्रमा आिरु्नक प्रर्वर्ििरु सिुार गनि  “कवम गररे षसक्छ, देखेर षर्स्र्वस गछय” भजने नारालाई 
कायािजवयन गनि व्यवसार्यक र्कसानिरुलाई नमुना पशुपालन फमििरुको अवलोकन िथा िार्लम कायिक्रमिरु 
सञ्चालन गररने छ । 
३. उद्योग तथव र्वषर्ज्र् 
स्थानीय स्रोि र्सप सािन एवम् प्रर्वर्िको प्रयोगलाई बढावा र्दई परम्पपरागि रूपमा  रिेका राडीपाखी, कम्पबल, 
भाङ्ग्रा, झोला बनाउने िानिरूलाई आिरु्नकीकरण गरी व्यवसार्यकिाका साथ अजनपूणि ब्राण्डको रूपमा  र्वकास 
गररने छ ।  
दर्लि समदुायको परम्पपरागि रूपमा  रिेको पेशा व्यवसायलाई संरक्षण, सम्पवद्दिन र र्वर्विीकरणका लार्ग 
आरनिरुको आिरु्नकीकरण र पञ्चेवाजा खररद अनदुान र्विरण गने कायिक्रमिरु सञ्चालन गररने छ ।  
लघ,ु घरलेु िथा साना उद्यमीलाई उद्यम र्वकास िार्लम प्रदान गनुिका साथै सफल उद्यमीिरुका अनभुव 
आदानप्रदान गने िथा आवश्यक औजार, यजत्र, उपकरण प्रदान गरी व्यवसार्यकिाको र्वकास गररने छ । 
प्रदेशसुँगको सिकायिमा औद्योर्गक ग्राम स्थापना लगायि मझौला िथा ठूला उद्योगिरुको र्वकास गनि जग्गा 
व्यवस्थापनमा सियोग िथा सिजीकरण गररने छ । 
स्थानीय वन पैदावर, प्राकृर्िक स्रोि सािन, जर्डबुटी, असलोमा आिाररि उद्योगिरु गाउुँपार्लका िथा 
स्थानीयसुँग साझेदारीमा स्थापना गनि लगानीकिाििरुलाई उर्चि वािावरणको व्यवस्था गररने छ । 
अजनपूणि पोर्लटेक्नीकल इर्जटच्यटु र CTEVT सुँगको समजवयमा यवुािरुलाई लर्क्षि गरी पेशागि िार्लमिरु 
सञ्चालन गनुिका साथै र्वपजन समदुायका लार्ग गरीवी र्नवारणका लार्ग लघ ु उद्यम र्वकास कायिक्रमबाट यवुा 
उद्यमीिरुको र्वकास गररने छ । 
स्थानीय प्रशासन एवमं सरुक्षा र्नकायको समजवयमा कालो बजारी, एकार्िकार, िथा काटेर्लङ अजत्य गने िथा 
गणुस्िरीय र र्नयर्मि आपूर्िि सरु्नर्श्चि गनि संयकु्त बजार अनगुमन कायिक्रम सञ्चालन गरी उपभोक्ता अर्िकार 
संरक्षण गररने छ । 
िस्िकलाका सामाग्रीिरु र परम्पपरागि खाद्य पदाथििरु (र्सजकी, गजुरकु मि, कफी, अलैंची आर्द) लाई यस 
गाउुँपार्लकाको र्वशेर् ब्राण्डको रूपमा  स्थार्पि गरी र्नकासी जजय वस्ि ुउत्पादन गनि प्रोत्सािन गररने छ । 
यस गाउुँपार्लका र्भत्रका बजार केजरिरुमा छुट्टा छुटै्ट बजार व्यवस्थापन सर्मर्ििरु गठन एवमं र्क्रयाशील गने र 
पार्लका स्िरको एक उद्योग वार्णज्य संघ गठन एवमं र्क्रयाशील बनाई र्नजी के्षत्रको उक्त सुँगठनको साझेदारीमा 
सौिादिपूणि व्यवशार्यक र्क्रयाकलप सञ्चालन गनिका लार्ग आवश्यक समजवय गररने छ । 
एक घर एक िार्लम अर्नवायि गररने छ । सबै वडामा िार्लम माफि ि रोजगारी सजृना गनि यवुा रोजगार कायिक्रम 
सञ्चालन गररने छ । खास गरी िीन मर्िने िाउस वायररङ र ्लर्म्पवङ लगायिका अजय व्यवसार्यक िार्लम माफि ि 
यवुालाई स्वरोजगारी गररने छ ।  

४. पर्यटन तथव ससं्कृषत 
गाउुँपार्लकाको आर्थिक समरृ्द्दको मित्वपूणि आिार पयिटन भएकोले पयिटकीय के्षत्रिरु र्वकासका लार्ग आवश्यक 
पूवाििार संरचनािरु र्नमािण गररने छ ।   
पयिटकीय गजिव्यिरुको प्रविद्दन गनि गाउुँपार्लका स्िरीय पयिटन गरुुयोजना र्नमािण गनुिका साथै पयिटकीय पूवाििार 
र्नमािणका लार्ग र्डर्पआर ियारी गने, एवम् यस के्षत्रको प्राकृर्िक, ऐर्ििार्सक, िार्मिक, सांस्कृर्िक  पक्षिरुलाई 
समेटी डकुमेजरी र्फसम र्नमािण गरी पयिटकीय सम्पभावनाको प्रचार प्रसार, संरक्षण र प्रवद्दिन गररने छ । 
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यस गाउुँपार्लकालाई पयिटनिवको रूपमा  स्थार्पि गनि सामदुार्यक िोमस्टेिरुको प्रवद्दिन र सम्पवद्दिनका साथ यस के्षत्रको 
सांस्कृर्िक मौर्लकिाको पर्िचानका र अर्िर्थ देवो भवः मूल मजत्रलाई अङ्र्गकार गदै स्थानीय अगािर्नक पररकारका साथ 
आवश्यक र्नयमन गदै पयिटन प्रवद्दिन गनि जोड र्दइने छ । गाउुँपार्लकाको  वडा नं. ८ र्वरेठाुँटी र वडा नं. ७ को पोथनामा 
र्वदेसी पयिटनको गणना कायिको सरुुवाि गरी सूचनाकेजरको उपयोगमा सयाईने नीर्ि अवलम्पबन गररने छ ।  
नेपालको एक मित्वपूणि पयिटकीय के्षत्र एवम् गजिव्यको रूपमा  रिेको  घाजरकुलाई सांस्कृर्िक गाउुँको रूपमा  घोर्ण 
गनिका लार्ग आवश्यक पूवाििार संरचनािरु र्नमािण गरी परम्पपरागि सांस्कृर्िक गाउुँको पर्िचान कायम गने नीर्ि र्लइने छ 
। साथै गण्डकी प्रदेशसुँसगको समजवयमा वडा नं. ३ मा सांस्कृर्िक गाउुँको स्थापनाको लार्ग आवश्यक पिल अगार्ड 
बढाईने छ । 
मठ, मर्जदर िथा गमु्पबा, कोईव,ु जस्िा िार्मिक पयिटकीय के्षत्रिरुको संरक्षण सम्पवद्दिनमा र्वशेर् जोड र्दइने छ । पार्लकामा 
रिेका ऐर्ििार्सक एव ंिार्मिक स्थलिरु भमेुको थान, आरोग्यमाई, र्शवालय, पाउुँदरुकोट, ररजयोम्पयो ढुङ्गा, मेश्रामबराि 
िाल, र्ढकुरपोखरी, छिराकुना पाकि  लगायिका संभाव्य स्थलिरुको संरक्षण, सम्पवद्दिन र प्रचार प्रसार गररने छ । 
गाउुँपार्लका र्भत्र रिेका पयिटकीय पदमागििरुको र्वस्िार िथा ममिि सम्पभार गदै अजनपूणि ग्रेटर पयिटन पदमागिको र्नमािण 
गररने छ ।  
स्थानीय मौर्लक संस्कृर्ि, भार्ा एवम् भेर् भूर्ालाई यिाुँको पयिटन र उत्पादनसुँग जोडेर र्वकास गररने छ ।  
स्थानीय, भार्ा, भेर्भूर्ा, कला संस्कृर्िको संरक्षण गनि गरुुङ्ग जार्िको िम ुभार्ाको पाठ्यक्रम ियार गने नीर्ि अङ्र्गकार 
गररन ेछ । 
गाउुँपार्लकामा रिेका ऐर्ििार्सक¸िार्मिक एवमं पयिटकीय स्थलिरुको प्रचार प्रसार प्रवद्दिन गने¸ परम्पपरागि कला 
संस्कृर्िको संरक्षण सम्पवद्दिन गने¸ िार्मिक एवं पयिटकीय स्थल पञ्चासे,अजनपूणि आिार र्शर्वर¸ (Hidden Lake) र्िडन 
लेक¸मरेडाुँडा¸ टाडापानी िाल र्चयाउने गह्रा के्षत्रिरुको संरक्षण प्रवद्दिन गरी पयिटकीय गजिव्यका रूपमा  पर्िचान गराइनेछ 
। अजय िार्मिक¸ सांस्कृर्ििक¸ एर्ििार्सक र पयिटकीय स्थानको र्ववरण सङ्कलन गरी प्रचार प्रसार ब्रोसर प्रकाशनमा 
सयाइने छ ।   
भदौरे¸ घाजरकु¸ लाजरकु¸ पोथना¸ अिेर्लयन क्याम्पप¸ पाउुँदरुकोट¸ दाङ्र्सङ सवेि गाउुँ लगायिका स्थानिरुमा रिेका 
िोमिेको प्रचार प्रसार¸प्रवद्दिन व्यवर्स्थि गनुिका साथै सो के्षत्रिरुलाइ पयिटन सूचना केजरका रूपमा  र्वकास गनि पिल 
गररने छ ।   
सन् २०२२ लाई अजिरार्ष्ट्रय पयिटन वर्ि अर्भयान सञ्चालन भईरिेको ि्यलाई र्वचार गरी अजनपूणि आिार र्शर्वरमा 
पयिटनको बसाई व्यवर्स्थि बनाउन साविजर्नक जग्गामा रिेका लज एवमं रेिुरणे्टिरुमा र्नर्श्चि कोठा थप गने नीर्ि 
अवलम्पबन गररने छ । साथै स्थानीय पयिटन सर्मर्िको सिकायिमा आवश्यक पयिटन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।  
गाउुँपार्लकार्भत्र पयिटन र्वकासको गर्िर्वर्ि अगार्ड बढाउन, प्रचारप्रसार गनि अजनपूणि आिार र्शर्वर के्षत्रमा  ्लार्स्टक¸ 
र्टन फलाम अजय बस्िुको व्यवस्थापन गरी सरसफाईमा जोड र्दनकुा साथै र्वगिबाट सञ्चार्लि  अजिरार्ष्ट्रय म्पयाराथुन 
प्रर्ियर्गिालाई र्नरजिरिा र्दइने छ । 
पयिटकको बसाई अवर्ि लम्पब्याउन घाजरकु डाुँडागाउुँको गरुुङ संस्कृर्ि झसकने सङग्रािलय¸मेलाचे 
पाकि ¸नौडाुँडाको र्नमािणार्िन भ्य ु टावर¸ मर्णको डाुँडो, बराि पोखरी,  िालर्चयाउने गह्राको पाकि ,र्शिल गफुा 
िार्मिक पयिटक पाकि  प्रवद्दिन एवमं सोिी  स्थानमा र्नमािणािीन पाकि लाई व्यवर्स्थि बनाइने छ ।  
छोम्रोङ मार्थ अजनपूणि आिार र्शर्वरमा  कुनैपर्न पूवाििार र्वकासका नाममा मेर्शनरी औजारको प्रयोग गररने छैन । 
साथै यस के्षत्रलाई पयािवरण प्राकृर्िक कुमारी (Virgin) के्षत्र कायम राख्दै  र्वपिको अवस्थामा िुरुजि उद्दार गनि 
सर्कने व्यवस्था र्मलाउनका लार्ग आवश्क पिल गररने छ ।  
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अजनपूणि वडा नं. १ फसलापानी डाुँडा, वडा नं. ३ को पाउुँदरुकोट र वडा नं. १० को घाजरकुको देउरालीबाट आले 
डाुँडासम्पम सािर्सक खेल ्याराग्लाइर्डङ सरुु गनि सम्पभाव्यिाको अध्ययन एवं अनुमर्ि र्दई थप पयिटक र्भत्र्याउने 
नीर्ि अवलम्पबन गररने छ ।  
उसलेख्य पदयात्री पयिटकको आगमन िुने समयमा High Altitude के्षत्रमा पयिटकलाई सूचना र्दन छोम्रोङ समदुाय 
संस्थासुँगको सिकायिमा पयिटन सूचना केजर एवमं Early Warning System स्थापना गनि सम्पबजिीि र्नकायसुँग 
पिल गररने छ । 
पयिटन के्षत्रको कृर्र् के्षत्रसुँगको अग्र-पषृ्ठ सम्पबजिको र्वकास गने नीर्ि र्लइनेछ । मनोरम ग्रामीण के्षत्रमा पयिटकीय 
गर्िर्वर्ि माफि ि स्थानीय समदुायको आय आजिन वरृ्द्द गनि िोमस्टे िथा अगािर्नक कृर्र् प्रणालीलाई एकीकृि 
रूपमा  सञ्चालन गने प्रोत्सािन गररने छ । साथै सािर्सक पयिटनको सम्पभाव्य के्षत्रिरू लमु्पलेमा रक क्लाइर्मङ्ग, 
मिो डाुँडामा र्जप फ्लायर, साकुि को घटे्ट खोलामा क्यानोर्नङ्ग, थमडाुँडाबाट ्याराग्लार्डङ जस्िा पयिटकीय 
गर्िर्वर्ििरुका सम्पभाव्यिािरुलाई उजागर गररने छ । 
गाउुँपार्लका के्षत्रर्भत्र रिेका िोटल िथा रिुेरजेटिरुको र्नर्श्चि मापदण्डका आिारमा वगीकरण गरी िोटल 
रिुेरजेटलाई मयािर्दि पेशाको रूपमा  सञ्चालन गनि आवश्यक अनगुमन, र्नयमनका साथ उत्कृि िोटल 
व्यवसायीलाई पुरस्कृि गने नीर्ि अवलम्पबन गररने छ ।  
५. सहकवरी षर्कवस 
गाउुँपार्लकार्भत्र स्थापना भएका सिकारीिरुको गणुस्िर र प्रभावकाररिालाई र्नयमन, अनगुमन र सिकारी  
र्शक्षामा जोड र्ददै सिकारी दिाि प्रर्क्रयालाई सिज र सरल िसुयाइने छ ।  
सिकारीलाई आय आजिनको एक मित्वपूणि माध्यमको रूपमा  र्वकास गरी सिकारीप्रर्ि नागरीक उत्पे्ररणा 
अर्भवरृ्द्द गनि सिकारी भ्रमण र प्रर्शक्षणमा जोड र्दईने छ ।  
मर्िलाको आय आजिन क्षमिा र्वकास गनि मर्िला सिकारी माफि ि मर्िलालाई सशक्तीकरण गररने छ  
सिकारीलाई पूुँजी र्नमािणको मित्वपूणि माध्यमको रूपमा  स्थार्पि गरी स्थानीय उद्योग स्थापना र औिोर्गक 
उत्पादनमा लगानी गने वािावरणको सजृना गररने छ ।  
सिकारी संस्थाको संस्थागि क्षमिा र्वकास सम्पबजिी कायिक्रमिरु सञ्चालन गररने छ । सिकारीमा आबद्द गरीब, 
र्वपजन, आर्दवासी, जनजार्ि िथा अपांगिा भएका व्यर्क्त र मर्िला सिकारी संस्थालाई लर्क्षि गरी र्वशेर् 
कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । एक सिकारी एक उत्पादन कायिक्रमलाई प्रार्मकिा र्दई बचि िथा ऋणको कारोबार 
गने सिकारी संस्थाले कृर्र् उत्पादन िथा प्रशोिन र उत्पादनशील के्षत्रमा कम्पिीमा िीस प्रर्िशि लगानी गनुि  पने 
व्यवस्थाको प्रभावकारी कायािजवयन गररने छ । सिकारी संस्थाको र्नयर्मि अनगुमन र र्नयमन गरी संस्थागि 
सशुासन कायम गररने छ । 

६. बैंक तथव षर्त्तीर् क्षेर 
नेपाल सरकारको मौर्रक िथा र्वर्त्तय नीर्ि अजिगिि रिी आर्थिक वरृ्द्द, रोजगारी सजृना र आर्थिक स्थार्यत्व 
कायम गनिका लार्ग कृर्र्, साना उद्योग, पूवाििार जस्िा उत्पादनर्शल के्षत्रिरुमा लगानी गनािका लार्ग गा. पा र्भत्रका 
बैंक िथा र्वर्त्तय सुँस्थािरुलाई आवश्यक समजवय गररने छ । 
यस गाउुँपार्लका अजिगििका व्यापाररक केजरिरुमा रिेका र्वर्त्तय कारोवार गने बैंक िथा र्वत्तीय संस्थािरुलाई 
नेपाल सरकारको मौर्रक िथा र्वर्त्तय नीर्ि अजिगिि रर्ि सेवामलुक भावले बैर्कङ्ग कारोबार सञ्चालन गनि 
स्थानीय सरकारका िफि बाट आवश्यक समजवय गररने छ । 
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नेपाल सरकारको मौर्रक िथा र्वत्तीय नीर्ि अजिगिि रिी आर्थिक वरृ्द्द, रोजगारी सजृना र आर्थिक स्थायीत्व 
कायम गनिका लार्ग कृर्र्, घरलेु िथा साना उद्योग, व्यापार व्यवशाय सञ्चालन र पूवाििार र्नमािण जस्िा 
उत्पादनर्शल के्षत्रमा लगानी सरल िथा सिज ऋण प्रवािका लार्ग गाउुँपार्लका र्भत्रका बैंक िथा र्वत्तीय 
संस्थािरुलाई आवश्यक समजवय गररने छ । 
कृर्र् र्वकासको माध्यमबाट उत्पादन, उत्पादकत्व वरृ्द्द गने र आय आजिन िथा रोजगारी सृजनाका लार्ग यस 
गाउुँपार्लकाको उपयुक्त स्थानमा कृर्र् र्वकास वैंकको कम्पिीमा एउटा शाखा स्थापना एवमं सञ्चालनका लार्ग 
आवश्यक पिल गररने छ । 
ख)  पूर्वयधवर षर्कवसःः 
एक गाउुँ एक सडक र्नमािण कायिलाई र्नरजिरिा र्दई अिुरा रिेका सडक रयाकिरुको पूणििाका साथै गाउुँपार्लका 
केजर एवमं मध्य पिाडी लोकमागि देर्ख वडा केजरिरु जोड्ने रणनीर्िक मित्वका सडकिरु स्िरोजनिी गरी बाह्रै 
मर्िना सञ्चालन िुने अवस्थामा सयाइने छ ।  
सडक र्नमािण र स्िरोजनिी गदाि रणनीर्िक मित्वका सडकिरु खास गरी ग्रार्मण यािायाि गरुुयोजना अनुसार 
क,ख र ग शे्रणीका सडकिरुलाई प्राथर्मकिाका आिारमा रकम र्वर्नयोजन गरी अत्यावश्यक बािेक नयाुँ 
रयाकिरु नखोसने र िाल रिेका सडकिरुको स्थायी पक्की संरचनािरु र्नमािण र स्िरोजनिीमा जोड र्दइने छ ।  
स्थानीय सडक यािायाि सञ्चालनका लार्ग सिज र सरल पुयािउन पार्लकार्भत्रका गाउुँ/टोल/बस्िीिरु जोड्ने 
सडकिरुमा र्दघिकालीन रूपमा िुन सक्ने सवारी चापको गर्िरो अध्ययन गरी सडकिरुको मापदण्ड (Right of 
the way) िोर्कनेछ  र सो अनसुार साघुुँरा सडक चोक एवमं घमु्पिीिरुको र्वस्िार गनुिका साथै सडकको रार्ष्ट्रय 
मापदण्ड र स्थानीय मापदण्ड पूणि रूपमा पालना गराईनेछ ।  
मध्यपिाडी लोकमागि सम्पमको आवागमनलाई बर्ािदको समयमा समेि र्नयर्मि रूपमा  सञ्चालन गनिका लार्ग एक 
“सडक ममिि सम्पभार कोर्को स्थापना गरी यिी कोर् माफि ि र्लंक रोडको रूपमा  रिेका कमजोर सडकिरुको 
र्नयर्मि र अद्यावर्िक ममिि सम्पभारको व्यवस्था र्मलाइने छ । यसको लार्ग सभाव्य स्थानिरुमा सडक ममिि 
सम्पभार शसुकलाई प्रयोगमा सयाइने छ । 
अजनपूणि गाउुँपार्लकाका सबै वडािरुलाई जोड्ने गरी प्रस्िाव गरीएको अजनपूणि बिृद चक्रपथ सडक र्नमािण 
आयोजनालाई यस गाउुँपार्लकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा  सञ्चालन गररने छ । उक्त आयोजनाको बीच 
बीचका जोड्न बाुँकी र्लंक पोइजटका दईु नाकािरुलाई जोड्ने र समग्र सडकको स्िरोजनिी गने कायि सङ्घीय 
सरकार एवमं प्रदेश सरकारसुँगको समजवयमा र्वशेर् प्राथर्मकिाका साथ अगार्ड बढाइने छ ।  
गाउुँपार्लका अजिगिि र्नमािण िुने ठुला आयोजनािरुको कायािजवयन अगार्ड सम्पभाव्यिा अध्ययन एवमं 
वािावरणीय प्रभावको समेि अध्ययन एवमं र्बश्लेर्ण गरी मोटरेबल पूलिरु िथा ठुला संरचना भवन एवमं पाकि िरु 
र्नमािण गदाि र्वस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन (DPR) ियार गरी सोको आिारमा मात्र र्नमािण कायि अगार्ड बढाइनेछ ।  
ग्रार्मण के्षत्रका गाउुँ बस्िी िुुँदै खेि जंगल जोड्ने परम्पपरागि गोरेटो, घोडेटो लगायिका  र्संढीबाटािरु र पयिटकीय 
के्षत्रका पदमागििरुलाई परम्पपरागि पर्िचान कायम िुने गरी ममिि सम्पभार एवमं नयाुँ र्नमािण गरी स्िरोजनिी गररने छ 
।  
पार्लका र्भत्र पने खोला िथा खोससािरुमा पक्की मोटरबेल पूल आवश्यक रिेका सम्पभाव्य के्षत्रमा पक्की पूल 
र्नमािणका लार्ग यस वर्ि  र्डर्पआर ियार गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसुँगको समजवयमा अजय आवश्यक 
प्रकृयािरु अगार्ड बढाइने छ ।  
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गाउुँपार्लका एवमं संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा यस गाउुँपार्लका र्भत्रका आवश्यक स्थानिरुमा झोलङ्ुगे 
पूल र्नमािणलाई उच्च प्राथर्मकिा र्दई आगामी दईु बर्ि र्भत्रमा आवश्यक सबै झोलङ्ुगेपूलिरु ममिि सम्पभार िथा 
नयाुँ  र्नमािण गरी सर्कने छ ।  
उत्पादन र उत्पादकत्वका अर्भवरृ्द्द गरी जनिाको आर्थिक सामार्जक अवस्थामा सु�र्ढकरणका लार्ग पार्लका 
अजिगिि खेिीयोग्य जर्मनमा र्संचाई सरु्विा उपलब्ि गराउन साना, मझौला र ठूला र्संचाई आयोजनािरु 
सञ्चालन गररने छ । साना स्िरका र्संचाई आयोजनािरु गाउुँपार्लका बाट नै र्नमािण गररने र मझौला िथा ठुला 
स्िरका र्संचाई आयोजनािरु प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समजवयमा सम्पपजन गरी र्संर्चि भूर्ममा उत्पादनमखुी 
कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।  
गाउुँपार्लका केजर भवन र्नमािण र वडा कायािलयका भवनिरु र्नमािण गने कायिलाई उच्च प्राथर्मकिामा राखी 
कायािजवयन गररने छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समजवयमा गाउुँपार्लकाको प्रशासनीक भवन र प्रिरी चौकी 
भवन र्नमािण गने एवमं र्जसला समजवय सर्मर्ि कास्की र गाउुँपार्लकाको संयकु्त लगानीको साझेदारीमा वडा 
कायािलयका भवनिरु र्नमािण गररने छ । साथै श्रोिको पर्िचान गरी उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरी 
पार्लका स्िररय बिुउ�ेश्यीय भवन र्नमािण गने नीर्िलाई अङ्र्गकार गररने छ ।  
गाउुँपार्लका र्भत्र र्नमािणार्िन संरचनािरुलाई व्यवर्स्थि गनिका लार्ग भवन र्नमािण िथा योजना मापदण्ड २०७२ 
को अर्िनमा रिी गाउुँपार्लकाको आफ्नै भवन र्नमािण िथा योजना मापदण्ड िय गने, सडकिरुको के्षत्रार्िकार र 
मापदण्ड िोक्ने र भवन संरचनािरु र्नमािण गदाि अर्नवायि रूपमा  घर नक्सा पास गनुिपने व्यवस्थालाई कडाइका 
साथ कायािजवयन गररने छ ।  
गाउुँपार्लका र्भत्रका गरीब, र्वपजन, दर्लि, जनजार्ि र र्समाजिकृि समदुायका लार्ग सरुर्क्षि आवासको 
व्यवस्थाका लार्ग चालु आ.ब. बाट सञ्चार्लि जस्िापािा अनदुान उपलब्ि गराई र्नजिरुको छाना 
जस्िापािाद्दारा र्वस्थार्पि गने कायिक्रम  सरुर्क्षि आवास कायिक्रम र प्रदेश सुँगको समजवयमा सञ्चार्लि जनिा 
आवास कायिक्रमलाई र्नरजिरिा र्दईने छ ।  
भकुम्पप पर्छको पूनर्नमािण कायिक्रमलाई र्नरजिरिा र्ददै र्नर्ज आवास र्नमािण अजिगििका लाभग्रािीिरुलाई पूनि 
र्नमािण प्रार्िकरणको मापदण्ड परुा गराई बाुँकी र्कस्िा रकम प्राप्तीका लार्ग र्सफाररस एवमं समजवय गने र गनुासो 
सनुवुाई पश्चाि लाभग्रािीमा समावेश रिेकािरुको र्ववरण अनसुारका लाभग्रािीिरुलाई भवन र्नमािण िथा ममिि 
समयमै गनि लगाई पूनि र्नमािणको कायिलाई प्रभावकारी रूपमा  समयमै कायािजवयन गररने छ ।  
भौगोर्लक र्वकटिा र छररएर रिेका बस्िीका कारण र्वकास र्नमािण र सेवा प्रवाि दबैु खर्चिलो र प्रभावकारी िुन 
नसकेको िुुँदा छररएर रिेको बस्िीलाई एर्ककृि गनि सम्पभाव्य स्थानिरुमा गण्डकी प्रदेशसुँगको समजवयमा एर्ककृि 
बस्िीर्वकास योजना प्रारम्पभ गररने छ ।  
खण्डीकृि र टुके्र जग्गाको कारणले कृर्र्मा आिरु्नर्करण र याजत्रीकरणमा समस्या भई व्यवसार्यक कृर्र् प्रणाली 
अवलम्पबन गनि कर्ठनाई भएकोले गाउुँपार्लका र्भत्र सम्पभाव्य स्थानिरुमा प्रदेश सुँगको सिलगानीमा जग्गा 
चक्लाबजदी र्वकास कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।  
गाउुँपार्लका र्भत्रका मुख्य बजार केजरको रूपमा  रिेका नागुँडाडा, काुँडे, लमु्पले, नयाुँपूल, र्बरठेाुँटी , घाजरकु, 
र्िखेढुङ्गा लगायिका स्थानिरु र्वस्िारै शिरीकरण िफि  उजमखु रिेकाले सो के्षत्रिरुमा स्थानीय समदुायको 
सिभार्गिामा शिरी सेवा सरु्विारिरु र्वस्िार गररने छ, साथै मध्यपिाडी लोकमागि एवमं उसलेर्खि सिरी के्षत्र 
लगायिका के्षत्रिरुमा सडक सौयि, बत्ती जडान कायिलाई र्नरजिरिा र्ददै र्बस्िार गररने छ ।  
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जनिामा आिारभूि िथा र्वशेर् स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा  सञ्चालन गनिका लार्ग गाउुँपार्लकार्भत्र 
१५ शैयाको अस्पिाल, मध्यपिाडी लोकमागिमा िाइवे अस्पिाल र आवश्यक स्वास््य चौकी भवनिरु, आिारभूि 
स्वास््य सेवा केजरका भवनिरु र खोप केजर भवन र्नमािण कायिलाई संघ र प्रदेश सरकारको समजवयमा 
प्राथर्मकिाका साथ अगार्ड बढाइने छ ।  
भौर्िक पूवाििार अभाव भएका र्वद्यालयिरुको भवन र्नमािण लगायिका पूवाििार संरचनािरु (शौचालय, 
पसु्िकालय, छात्रछात्रावास, कम्पपाउण्डीङ) को र्नमािण कायिलाई सङ्घ, प्रदेश र अजय दाि ृ र्नकायिरुसुँगको 
सिकायिमा र्नरजिर अगार्ड बढाईने छ । माछापचु्रे मा.र्व. को नमनुा र्वद्यालय अजिगिि पूवाििार संरचनािरु 
र्नमािणको लार्ग र्वगि वर्ि देर्खको कायिलाई र्नरजिर रूपमा अगार्ड बढाउदै नमुना र्वद्यालयको अविारणालाई 
पूणििा र्दईने छ ।  
पूवाििार संरचनािरु र्नमािण गदाि गणुस्िररयिा कायम गनुिका साथै समयमै र्नमािण कायि सम्पपजन गनिका लार्ग 
स्थानीय श्रममा आिाररि र्नमािणका कामिरु उपभोक्ता सर्मर्ि माफि ि गने र ठुला  संरचनािरु र्नमािण गदाि ठेक्का 
प्रकृयाबाट र्नमािण गररने नीर्िलाई अङ्र्गकार गररने छ ।  
गाउुँपार्लकाबाट र्नमािण गररने भवन लगायिका भौर्िक संरचनािरु लैंर्गक, बार्लबार्लका िथा अपांगमैत्री र भुकम्पप 
प्रर्िरोिी बनाउनकुा साथै भवन आचारसंर्ििाको पररपालना गररने छ ।  
सामदुार्यक भवनिरु र्नमािण गदाि प्रत्येक वडािरुमा त्यिाुँ र्क्रयार्शल टोल र्वकास सर्मर्ि, आमा समूि, यवुा क्लब 
लगायिका र्वर्भजन संघसंस्थािरुले आ-आफ्नो छुट्टाछुटै्ट भवन र्नमािण नगरी एर्ककृि रूपमा  बिुउ�ेश्यीय 
प्रयोजनका लार्ग उपयोग गने  र समूिगि आर्थिक सामार्जक गर्िर्वर्ि सञ्चालन गने  गरी र्नमािण गने नीर्िलाई 
अङ्र्गकार गररने छ ।  
र्वद्यिु प्रशारण  लाइनको केजरीय लाइनमा आवद्द िुन बाुँकी वडा एवमं टोलिरुलाई केजरीय प्रशारण लाइनमा 
आवद्द गराउनका साथै र्वद्युिको पिुचः पगु्न नसकेका घर पररवारिरुलाई र्वद्युि सेवामा आवद्द गराइने छ । साथै 
प्रदेश सरकार िथा नेपाल र्वद्यिु प्रार्िकरणको समजवयमा यस गाउुँपार्लका र्भत्र रिेका परुाना र्जणि काठे 
पोलिरुलाई फलामे पोलद्दारा र्वस्थार्पि गररने छ  । 
गाउुँपार्लका र्भत्रको जलश्रोिको उपयोगबाट जलर्वद्यिुको संभावनालाई उजागर गनिका लार्ग लगानीकिाििरुलाई 
उपयकु्त स्थानिरुमा िाइड्रोपावर सञ्चालनमा  आकर्र्िि गने र एक मेगावाट सम्पमको जलर्वद्युि उत्पादन गनि 
उपयकु्त स्थानिरुमा संयुक्त लगानीमा साना जलर्वद्यिु आयोजनािरु प्राथर्मकिाका साथ सञ्चालन गने नीर्ि 
अङ्र्गकार गररने छ ।  
यस गाउुँपार्लकाका सबै गाउुँ टोल बस्िीसम्पम संचार के्षत्रको र्बस्िार गररने छ । टेर्लफोन नेटवकि  सेवा प्रभावकारी 
िुन नसकेका के्षत्रिरुमा नेपाल टेर्लकम लगायिका सम्पबजिीि र्नकायिरुसुँग समजवय गरी टेर्लफोन सेवा 
प्रभावकारी बनाइने छ । 
गाउुँपार्लका अजिगििका सबै वडािरुमा केबल नेटवकि  र इजटरनेट सेवालाई जनिाको पिुुँच सम्पम पयुािउनका लार्ग 
अर््टकल फाइबर नेटवर्कि ङ कायिलाई र्नरजिरिा र्दन सरोकारवाला र्नकायिरुसुँग समजवय गरी सूचना प्रर्वर्िको 
उर्चि र्वकास गररने छ ।  
यस गाुँउपार्लकाको के्षत्रगि र्वशेर्िाका आिारमा आवश्यक पवुाििार संचरनािरु र्नमािण गरी ग्रार्मण के्षत्रलाई 
आकर्िण केजरको रूपमा  र्वकास गदै बसाईसराईलाई र्नयजत्रण गने र बस्न योग्य बस्िीको रूपमा  र्वकास गररने छ 
।  
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ग) सवमवषजक षर्कवस  
षशक्षव 
सबै प्रकारका र्वकास मानवका लार्ग मानव र्वकासका लार्ग प्रार्वर्िक र्सप सर्ििको गणुस्िरीय र्शक्षा साथिक 
बनाउका लार्ग र्शक्षा के्षत्रमा लगानी वरृ्द्द गररनेछ ।  
पाुँच वर्िमरु्नका बालबार्लकको सवािङ्गीण र्वकास गनि र  प्रारर्म्पभक बालर्शक्षाको अनुभव सर्िि आिारभूि ििको 
र्शक्षामा प्रवेश गने वािवरण ियार गनि सबै र्वद्यालयमा बालर्वकास केजर अर्नवायि गरी प्रारर्म्पभक बालकक्षाका 
लार्ग र्निािररि मापदण्ड अनुरूप बालकक्षािरू सिुार, कायिरि सिजकिािको क्षमिामा र्वकासका गररने छ साथै 
बालकक्षाका र्शक्षकिरूलाइि र्दइुँदै आएको प्रोत्सािन भत्तालाइि र्नरजिरिा र्दइने छ ।  
र्वद्यालय ििको र्शक्षालाइि गुणस्िरीय वनाइि साविजर्नक र्वद्यालयिरूलाइि र्वद्याथीको रोजोइको केजर वनाइने छ । 
संघीय सरकारको नीर्ि अनुरूप साविजर्नक र्वद्यालयको समग्र सिुारका लार्ग साविजर्नक र्वद्यालय सावलीकरण 
दशक २०७६ –२०८५ लाइि गाउुँपार्लका के्षत्रर्भत्र अर्भयानका रूपमा सञ्चालन गररने छ । 
अजनपूणि पोर्लटेर्क्नकल इर्जस्टच्यटुका लार्ग आवश्यक जग्गा उपलव्ि गराइि सञ्चालनका लार्ग आफ्नै भवन 
र्नमािण कायि अगार्ड बढाइने छ । उक्त संस्थामाफि ि स्थानीय रूपमा र्वशेर् रूपमा आवश्यक  छोटा अर्विका र 
लामो अवर्िका  िार्लमका माध्यमबाट गाउुँपार्लका के्षत्रर्भत्रका सबै ििका व्यर्क्तिरूको पिुुँचमा पयुािइि समयसापेक्ष 
प्रार्वर्िक, जीवन उपयोगी र सबै प्रकारका र्वकास र्नमािणमा टेवा पयुािउन सक्ने मानव पुुँजीको र्नमािण गनिका लार्ग 
गणुस्िरीय िार्लम  कायिक्रमिरू सञ्चालन गररने छ ।  साथै आगामी शैर्क्षक सत्रदेर्ख अजनपूणि पोर्लटेर्क्नकल 
इर्जटच्यूटमाफि ि वाली र्वज्ञान र र्वरठेाुँटी मा र्व मा कम्प्युटर र्वज्ञानको प्रार्वर्िक िारका कक्षा सञ्चालन गररने छ 
।  

र्शक्षकको मनोवल उच्च राख्न ‛षशक्षकिवर्य सम्मवन गरौ, बविर्वषिकविवर्य मवर्व गरौ’ भजने आदशिलाइि 
प्रथार्मकिामा राखी र्शक्षण पेसालाइि सम्पमार्नि र मयािर्दि पेसाका रूपमा र्वकास गररने छ । साथै 
बालवार्लकालाइि  अध्ययनमा लगनशील िुने वािावरण ियार गररने छ  । 
गाउुँपार्लकाका सबै र्शक्षण संस्थािरूमा शैर्क्षक पूवाििारको र्वकास, िार्लम प्राप्त इमाजदार दक्ष प्रर्वर्ि मैत्री र्शक्षक, 
र्शक्षण सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनगुमन र्नरीक्षण र मूसयाङ्कन प्रणाली, नवीनिम प्रर्वर्िको प्रयोग गरी 
गणुस्िरीय र जीवनउपयोगी र्शक्षाको प्रवििन गररने छ । 
सबै माध्यर्मक र्वद्यालयिरूमा इजटरनेटको व्यवस्था गररने छ उक्त कायिक्रमलाइि क्रमशः आिारभूि ििसम्पम 
र्वस्िार गररने छ । 
र्वद्यालयमा र्शक्षक आचरसंर्ििा, र्वद्याथी आचरसंर्ििा, अर्भभावकको आचारसंर्ििा र्नमािण गरी अर्नवायि रूपमा 
कायािजवयन गररने छ । 
र्नरजिर र्शक्षा, एवम् साक्षरिा, साक्षरोत्तर र्शक्षा र गाउुँपार्लकाको पूणि साक्षर कायिक्रममा दीगोपना कायम गनिका 
लार्ग सामदुार्यक र्सकाई केजरिरूलाइि र्क्रयाशील गराइने छ । साथै प्रौढ आमा- बुबालाइि मोबाइल िथा आिरु्नक 
र्वद्यिुीय सामान चलाउन र्सकाउन र्डर्जटल साक्षरिा कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 
संक्रामक रोग, मिामारी िथा दैबी प्रकोप जस्िा समस्यामा पर्न र्शक्षण र्सकाइ कायिलाइि र्नरजिरिा र्दन दूर िथा 
बैकर्सपक र्शक्षा कायिक्रमलाइि प्रयोगमा सयाइने छ । 
र्वद्यालय बार्िर रिेका सबै बालवार्लकालाइि र्वद्यालयमा प्रवेश गराइि “बविर्वषिकविवर्य षर्द्यविर् ल्र्वऔ,ं 
पढवर्मव षटकवऔ ं र षदगो षसकवऔ”ं कायिक्रमलाइि प्रभावकारी बनाइने छ र गाउुँपार्लकाका सबै 
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बालवार्लकािरूलाइि अर्नवायि आिारभूि गणुस्िरीय र्शक्षा र कम्पिीमा माध्यर्मक ििसम्पमको र्शक्षा पूरा गने 
वािावरण र्सजिना गररने छ । 
सबै ििका र्शक्षकिरूलाइि मागमा आिाररि र्शक्षण र्सकाइ िार्लम प्रदान गदै र्शक्षण र्सकाइमा आएका 
कर्ठनाइलाइि जयूनीकरण गनि कायिमूलक अनसुजिान, उपयुक्त शैर्क्षक प्रर्वर्िको उपयोगमा जोड र्दंदै र्शक्षणर्सकाइ 
प्रर्क्रयालाइि गणुास्िरीय बनाइने छ । 
गरीव, र्वपजन अर्भभावक र्वर्िन साथै अपांगिा भएका अर्भभावकका वालवालर्लका आर्थिक अवस्थाका 
कारणवाट अध्ययनमा कर्ठनाई  भएका वालवार्लकाको वास्िर्वकिा पत्ता लगाई आवश्यक छात्रवरृ्त्त िथा र्दवा 
खाजा उपलव्ि गराई र्वद्यालय ििको र्शक्षा पूरा गने वािावरण ियार र्सजिना गररने छ । साथै उच्च र्शक्षा एम र्व 
र्व एस िथा एम. डी. अध्ययन गने जेिेजदार र्वद्याथीिरुलाई र्दइुँदै आएको छात्रवरृ्त्त कायिक्रमलाई र्नरजिरिा र्दइने 
छ । 
सामदुार्यक र्वद्यालय र संस्थागि र्वद्यालय वीच, र्शक्षण र्सकाइ र्क्रयाकलाप र शैर्क्षक िथा व्यवस्थापकीय 
पक्षिरुमा देर्खएका असल अभ्यास सम्पवजिी अनुभविरुको आदन प्रदान गने वािावरण ियार गररने छ । साथै 
संस्थागि र्वद्यालयबाट र्नयमानसुार प्रदान गनुिपने छात्रवरृ्त्तलाई र्पछर्डएका, गरीब िथा दर्लि र्वद्याथीका र्नर्म्पि 
उपलव्ि गराउन सिजीकरण गररने छ ।   
स्थानीय भूगोल, प्राकृर्िक पररवेश, कला, संस्कृर्ि, पयिटन, कृर्र्, पशुपालन, बेमैसमी िरकारी, वन पैदावार, 
जर्डवटुी र पेसा व्यवसाय जस्िा र्वर्यवस्िु समेटेर र्वदयालय स्िरमा लाग ु िुने स्थानीय पाठ्यक्रम र्नमािण गरी 
कायािजवयनमा सयाइने छ । 
आगामी आर्थिक वर्ि संघीय सरकारको कायिक्रम अनसुार केिी कक्षा कोठा, र्वज्ञान प्रयोगशाला, पसु्िकालय र 
कम्प्युटर सयाव स्थापना गररने छ । साथै सामदुार्यक र्वद्यालयमा र्दवा खाजा कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 
पार्लकाभरका सबै सामदुार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरि छात्रालाई सेनेटरी ्याड र्नःशसुक उपलब्ि गराइने छ ।  
कोर्भड–१९ मिामारीको कारणले पठनपाठनमा र्सजिना भएको अवरोिलाई दृर्िगि गररे सम्पभव भएसम्पम भचुिअल 
कक्षा सञ्चालन, अनलाइन र्शक्षा िथा टेर्लर्भजन एवम् ररे्डयोमाफि ि पठनपाठनका लार्ग पिल गररने छ । 
वौर्द्दक युवािरुको समूि र्नमािण गरी र्नजामिी, संस्थान िथा र्शक्षण सेवामा प्रवेश गराउन उत्पे्ररणा जगाउने 
कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।  
र्वद्यालयमा अपाङ्गिा भएका वालवार्लकाको पर्िचािन गरी मौजदुा र्वद्यालय संरचनालाई अपाङ्गिामैत्री वनाइने 
छ । 
पयिटनको व्यवसायलाइि अझ प्रभावकारी वनाउनका लार्ग कक्षा ११ र १२ मा िोटल मेनेजजमेजट िथा टुररजम्पस 
जस्िा र्वर्यिरूलाइि  प्रार्वर्िक िारका र्वद्यालयमा सञ्चालन गनिका लार्ग  सम्पभाव्यिाको अध्ययन  गरी 
आवश्यक पूवाििारको र्वकास गररने छ । 
कास्की र्जसला र्नवािचन के्षत्र नं. ३ मा नेपाल सरकारवाट नमनुा र्वद्यालयको रूपमा छनोट भएको माछापचु्रे 
मा.र्व. शैर्क्षक पूवाििारको पूणिरूपमा र्वकास गरी गा.पा.का कै नमनुा र्वद्यालयको रूपमा र्वकास गररने छ । उक्त 
नमनुा र्वद्यायललाई अजय र्वद्यालयले नमनुा र्सकाइ केजरका रूपमा प्रयोग गने प्रबजि र्मलाइने  छ । 
र्शक्षक छनौट कायिलाई र्नष्ट्पक्ष वनाई ररक्त अस्थायी िथा करार पदमा योग्य र्शक्षक छनौट गररने व्यवस्था 
र्मलाइने छ । 
र्शक्षकिरु आिरु्नक र्शक्षण र्सकाइ प्रर्क्रयामा लाग्नका लार्ग प्रोत्सािन गररने छ ।  साथै अर्भभावकको चािान 
अनसुारको माध्यमवाट र्शक्षण र्सकाइ कायि गनि पे्रररि गररने छ । 
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साविजर्नक र्वद्यालयको सबर्लकरण र सदुृर्ढकरण गनिका लार्ग “जवहवँ षर्द्यवथी तवहवँ षर्द्यविर्”, साथै र्वद्याथी र 
र्शक्षकको अनपुाि र्मलाउनका लार्ग जयनु र्वद्याथी भएका  र्वद्यालय  एकआपसमा समायोजन, कक्षा स्थगन वा 
एर्ककरण गरी र्शक्षक दरबजदी व्यवस्थापन कायिलाइि अगार्ड बढाइिनेछ । 
अजनपूणि गाउुँपार्लकाको मानवपुुँजीको अध्यार्विक अर्भलेख ियार गरी उक्त जनशर्क्तलाइि गाउुँपार्लकाको 
र्वकास गनिका लार्ग सियोग र्लने नीर्ि र्लइने छ ।   
रार्ष्ट्रय प्रारार्म्पभक पढाइ कायिक्रमलाई र्वद्यालयको र्नयर्मि कायिक्रमको रूपमा र्नरजिरिा प्रदान गररने छ । 
अध्यापनका क्रममा आएका समस्या समािानका साथै नवीन प्रर्वर्िका माध्यमबाट र्शक्षण र्सकाइ गदै एकापसमा 
अनभुव आदान प्रदानका लार्ग र्वयर्गि सर्मर्ि गठन गरी प्रभावकारी र्शक्षण र्सकाइका लार्ग आमजुने सामजुने 
छलफल, अजिरर्क्रया, गोष्ठी, कायिशाला, अनलाइन बैठक र छलफल एवम् सूचना प्रर्वर्िको समरु्चि प्रयोग गनि 
आवश्यक कायिक्रम र्वकास र सञ्चालन गरी पठनपाठनलाई गणुस्िरीय बनाइने छ । साथै शैर्क्षक के्षत्रमा 
उसलेखनीय कायि गने व्यर्क्तिरुलाई सम्पमान गने कायिक्रमलाई र्नरजिरिा प्रदान गररने छ ।  
र्वर्यगि र्शक्षकिरु र्वच उपलर्व्िका आिारमा करार सम्पझौिा गराइने छ । 
र्वद्यालयको मौजदुा शैर्क्षक, भौर्िक िथा र्सकाइ उपलर्व्ि लगायिका पक्षमा र्वज्ञ टालीद्वारा कायिसम्पपादन 
क्षमिाको परीक्षण गरी सोको प्रर्िवेदन र कायि सम्पपादनको प्राप्तांक समेिका आिारमा र्वद्यालयलाई थप प्रोत्सािन 
अनदुान र्दने व्यवस्था र्मलाइने छ ।   
र्वद्यालय र्शक्षामा अनगुमन र सुपररवेक्षण गनि अनुभवी िथा सक्षम र्शक्षक, प्र.अ., र्वश्वर्वद्यालयका प्राध्यापक, 
र्शक्षा प्रशासक, पार्लकाका सम्पबद्द पदर्िकारी,  र्शक्षार्वद, र्वज्ञ, र्व.व्य.स प्रर्िर्नर्ि एवम् जनप्रर्िर्नर्िसमेि 
रिेको टालीबाट पूवि जानकारी र्दएर िथा छड्के रूपमा  र्वद्यालयको अनगुमन, सुपररवेक्षण गने र र्शक्षक िथा 
र्वद्यालयका समस्यालाई स्थलगि रुपमै समािान िथा सिजीकरण गनि सामूर्िक अनगुमन िथा र्नरीक्षण प्रणाली 
कायािजवयनमा सयाइने छ ।  
गाउुँपार्लकाका शैर्क्षक कायिक्रम िथा र्वर्भजन जानकारीमूलक सूचना, र्वद्यालयका असल अभ्यास, नमनुा कायि 
िथा र्वर्वि शैर्क्षक कायिक्रम सम्पबजिी जानकारी  प्रकाशन गने उ�ेश्यले चौमार्सक रूपमा अजनपूणि शैर्क्षक बलुेर्टन 
प्रकाशन गरी सबै र्वद्यालय िथा र्व.व्य.स. र जनप्रर्िर्नर्िलाई उपलव्ि गराइने छ । साथै उक्त बलुेर्टनलाई 
गाउुँपार्लकाको वेबसाइटमा समेि रार्खने छ । 
र्शक्षाका नीर्ि िथा कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा कायािजवयनमा सयाउन गाउुँ र्शक्षा सर्मर्िलाई र्क्रयार्शल बनाउदै 
स्वीकृि संघीय, प्रदेश िथा स्थानीय ििको कायिक्रम बीच समजवय गरी उपलव्ि सािन स्रोिको उच्चिम उपयोग 
गनि र्शक्षा सम्पबजिी कायिक्रम कायािजवयन र्नदेर्शका ियार गरी सो अनसुार स्वीकृि गराएर लाग ुगररने छ ।  
र्वश्वर्वद्यालय िथा कक्षा ११ र १२ का र्वद्याथीले अजनपूणि गाउुँपार्लकाको र्शक्षा, स्वास््य िथा भौर्िक र्वकास 
िथा प्राकृर्िक स्रोि सािन आर्दको अवस्था र सम्पभावनाका बारमेा आिाररि भई कुनै र्वर्यमा शोि अनसुजिान 
िथा पार्लका प्रोफाइल ियारी वा अध्ययन गनि प्रस्िाव पेस गरी स्वीकृि भएअनुसार िार्कएको समयमा अध्ययन 
प्रर्िवेदन पेस गरेमा गाउुँपार्लकाबाट स्वीकृि प्रस्िाव अनुसारको प्रोत्सािन छात्रवरृ्त्त रकम प्रदान गररने छ । 
माध्यर्मक ििका र्वद्याथीबीच प्रर्िस्पिाि र्सजिना गनि पार्लकास्िरीय वकृ्तत्वकला, िार्जर जवाफ, र्नबजि, र्वद्याथी 
प्रर्िभा पर्िचान, राष्ट्रपर्ि रर्नङर्सल  प्रर्ियोर्गिा  साथै अजय शैर्क्षक अर्िररक्त र्क्रयाकलाप सञ्चालन गररने छ । 
स्र्वस््र् 
कोर्भड-१९ रोगको र्नयजत्रणको लार्ग भारि लगाएि िेस्रो मलुकु िथा नेपाल र्भत्रकै प्रभार्वि के्षत्रबाट आएका यस 
पार्लका र्भत्रका ब्यर्क्तिरुलाई गाउुँ पार्लकाबाट िोर्कएका क्वारेजटाइनमा १४ र्दन अर्नवायि  राखी त्यस पर्छ 
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नेपाल सरकारले िोकेबमोर्जमको पररक्षण गरी पररणामको आिारमा घर पठाउने िो वा थप पररक्षणको लार्ग अको 
प्रर्कया गनुिपने िो सो को एर्कन गरी रोग र्नयत्रणमा शशक्त अर्भयान संचालन गररने छ ।       
मिामारी रोकथाम र र्नयजत्रणका लार्ग सबै स्वास््य र्नकायिरु र समदुायको ियारी अवस्था र ित्काल प्रर्िकृया 
गने क्षमिाको र्वकास गररने छ । र्बपि ब्यबस्थापनको लार्ग पार्लका स्िरीय RRT (Rapid Response Team) 
िथा समदुायस्िरीय CRRT(Community Rapid Response Team) टोलीलाई थप सशक्त र प्रभावकारी 
बनाइने छ ।  
“म मेरो स्र्वस््र् र मेरो षजम्मेर्वरी” भजने नारालाई स्वास््यको मूल नाराको रूपमा अंर्गकार गदै यस 
गाुँउपार्लकाका सबै वडामा स्वास््य र्बमा गनि जनिालाइ प्रोत्सार्िि गररने छ । संर्विानले र्नदेश गर े अनरुुप 
गणुस्िररय स्वास््य सेवामा सबैको सिज, सलुभ र समान पिुच स्थर्पि गनि कर्टबद्द िुने र सोर्िअनसुारको 
आवश्यक नीर्िगि, र्वर्त्तय र व्यवस्थापर्कय माध्यमद्दारा स्वास््य के्षत्रमा सशुासन कायम गदै आिारभूि स्वास््य 
सेवा बािेकका सेवािरु सामाजीक जयायको र्सद्दाजिद्दारा अनपु्रार्णि स्वास््य र्वमा ऐन अनरुुप प्रदान गररने छ । 
र्वपजन नागरीकलाई स्थानीय ििले र्बमा र्प्रर्मयम रकम बेिोने गरी प्रर्क्रया अगार्ड बढाइनेछ  साथै स्वास््य 
र्वमामाफि ि प्रदान गररने सेवाको पिुुँचलाई र्वस्िार गरी र्वपजन नागरीक कोर्लाई स्वास््य र्वमा अजिगिि एर्ककृि 
गरी छुटै्ट “स्र्वस््र् षर्मव कोि” खडा गररने छ । 
यस गाउुँपार्लकाका सम्पपूणि बार्सजदालाई गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको पिुुँच सरु्नर्श्चि गनि स्वास््य संस्थािरुबाट  
प्रदान गररने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन  स्रोि सािन सम्पपजन बनाइने छ । बर्थिंङ सेजटर िथा दक्ष 
प्रसरु्िकमीको पयािप्त व्यवस्था गरी संस्थागि सतु्केरीलाई  प्रोत्सार्िि गने र घरैमा प्रसरु्ि िुने प्रचलनलाई पूणििया 
र्नरुत्सार्िि गरी घरमा प्रसरु्ि िुने क्रमलाई शुजयमा झाररनेछ । आमा सुरक्षा कायिक्रमको उपलर्ब्िलाई कायम राख्दै 
आवश्यकिा र सेवा केजरको नक्सांकन गरी बर्थिंङ सेजटर माफि ि आकर्स्मक प्रसरु्ि सेवा EOC क्रमशःर्वस्िार गदै 
लैजाने नीर्ि र्लइनेछ । 
स्वास््य प्रणालीलाई संघीय संरचना अनुरुप केजर,प्रदेश र स्थानीय ििमा एकीकृि रूपमा र्वकास र र्वस्िार 
गरीसकेको िुनाले सोर्िअनुसार सर्विानले र्नदेश गरे अनसुारको आवश्यक नीर्िगि, र्वत्तीय र व्यवस्थापकीय 
मध्यामद्वारा गाउुँपार्लका के्षत्र र्भत्रको स्वास््य के्षत्रमा सशुासन कायम गररने छ । 
आपिकार्लन मािृ िथा र्शश ु स्वास््य व्यवर्स्थि गनि गाउुँपार्लकामा “आपिकार्लन सरुर्क्षि माितृ्व कोर्” 
स्थापना गररने छ साथै कुनै पर्न १२  )५५ वर्ि उमेर र्भत्रका  मर्िलाको मतृ्यु भएमा गररने सूचना प्रणाली 
(MPDSR) कायिक्रमलाई मर्िला स्वास््य स्वयमसेवक माफि ि  सम्पपूणि वडािरुमा पयुािइनेछ । 
पूणिखोपको सरु्नर्श्चििा, पररवार र्नयोजन सेवा, सरुर्क्षि माितृ्व, गाुँउघर र्क्लर्नक जस्िा सेवालाई व्यवर्स्थि गदै 
स्वास््यकमी र मर्िला स्वास््य स्वयमसेर्वकाको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक नीर्ि र्लईनेछ । खोपद्वारा 
रोकथाम गनि सर्कने रोगिरुको रोकथामको लार्ग रार्स्रय र्नदेर्शका अनसुार र्नरजिरिा र्दईने छ  । गणुस्िरीय 
खोपको प्रवद्दिनको लार्ग कोसड चेन कायम राख्न गाउुँपार्लका ििको कोसड चेन गणुस्िर सरु्नर्श्चि गने  व्यवस्था 
गररने छ । 
यस पार्लकामा कर्म्पिमा १५ शैय्याको अस्पिाल र पोखरा बाग्लुंग राजमागिको अजनपूणि के्षत्रर्भत्र िाइवे अस्पिाल 
स्थापनाको लार्ग प्रार्बर्िक र्िसाबले उपयुक्त ठाउमा मार्थका दवुै अस्पिालिरु यसै वर्िबाट थालनी गररने छ साथै 
भौगोर्लक र जनसङ्ख्याको अनपुािका आिारमा बढीमा ३० र्मनेटको दूरीमा एक गाउुँ एक स्वास््य संस्थाको 
अविारणालाई सफर्लभूि बनाउन एक वडा एक स्वास््य सस्था नीर्ि बमोर्जम यो वर्ि सबै वडािरुमा आिारभूि 
स्वास््य सेवा केजर र्नमािण गरी सेवा संचालन गररने छ ।  
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स्थार्नय ििका स्वास््य संस्थामा प्रयोगशाला सेवा सुरु गरी क्रमश र्वस्िार गररने छ ।  
पररवार स्वास््य लगायि यौन िथा प्रजनन् स्वास््यलाई एकीकृि सेवाको रूपमा कायािजवयन गररने छ । यवुा िथा 
र्कशोरर्कशोरीमैत्री स्वास््य सेवाको अविारणालाई सम्पपूणि स्वास््य सेवाप्रदायक संस्थािरूमा समावेश गरी 
र्वद्यालय स्वास््य कायिक्रमसंग समायोजन गराइ बर्िमा कर्म्पिमा ४ पटक माध्यार्मक र्वद्यालयमा स्थानीय 
स्वास््य सस्थाका स्वास््यकमीबाट समसामर्यक र्बर्यमा कक्षा संचालन गररने छ । प्रजनन् स्वास््य सम्पबजिी ऐन 
माफि ि प्रजनन स्वास््य अर्िकार सुर्नश्चीि गररने छ । 
र्वद्यालय प्राथर्मक स्वास््यसेवा कायिक्रम र्वस्िार गररने छ र जसका लार्ग “एक षर्द्यविर् एक नसय” कायिक्रमको 
थालनी गररने छ । 
कुनै पर्न नागरीक बर्ञ्चि निुने गरी आकर्स्मक स्वास््य सेवा समदुायसम्पम उपलब्ि गराउने । सबै ििका स्वास््य 
संस्थािरुलाई गुणस्िररय सेवा प्रदान गनि सक्षम बनाउन आवश्यक पूवाििारिरुको प्रत्याभूर्ि, अनगुमन र 
सपुररवेक्षण गदै स्वास््य र्नकायिरुलाई स्वास््यमा सबै नागरीकको पिुुँच सरु्नर्श्चि गराउने माध्यम बनाइने छ । 
प्राथर्मक स्वास््य सेवाका प्रर्िकारात्मक, प्रवििनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थािपनात्मक सेवामा र्दईआएको 
प्राथर्मकिालाई कायमै राख्दै स्वास््य के्षत्रको जनस्वास््य अर्भमरु्खकरणलाई अझ सदुृढ गररने छ । स्थार्नय 
ििको पिलमा समदुायमा आिाररि स्वास््य प्रणालीको गणुस्िर, पिुुँच र प्रभावकाररिाको अर्भवरृ्द्दलाई 
प्राथर्मकिा र्दईने छ ।  
स्वास््य सेवािरु सविसुलभ, प्रभावकारी र गणुस्िररय बनाउन जनसंख्या, भूगोल अनरुुप दरबजदी, स्वास््य 
उपकरण र पूवाििारको व्यवस्था गरी उर्निरुलाई काम गनिको लागी उत्सािजनक वािावरणको प्रत्याभूर्ि गनेसाथै 
दक्ष, पेशागि र्क्रयार्शल जनशर्क्तको र्वकास गदै लर्गनेछ । साथै उत्कृि कायिक्षमिा भएका संस्था िथा सेवा 
प्रदायकलाई प्रोत्सािन गररने छ । 
गणुस्िरीय और्र्िको सिज िथा प्रभावकारी आपूर्िि माफि ि १२ मर्िना नै और्र्ि िथा अजय सामग्रीको 
आपूर्ििलाई  परुा गनि स्वास््य सस्थाको मागको आिारमा र्विरणलाई सरु्नर्स्चि गररने छ । 
समदुायस्िरमा संक्रामक रोगको प्रभावकारी र्नयजत्रण भइ नसकेको अवस्थामा िाल र्बश्व लगाएि िाम्रो देशमा 
देर्खएको कोर्भड १९, कोरोना भाइरस सर्िि नयाुँ संक्रामक रोग र उपेर्क्षि रर्पकल रोगिरु मिामारीकै रूपमा 
देखापनि थालेको जलवायु पररवििन, प्राकृर्िक र्वपद्, पश ु संसगि र उपयूक्त खोपिरुको अभावले गदाि कर्िपय 
संक्रामक रोगिरुको र्नयजत्रणमा परकेो कर्ठनाईलाई संबोिन गनि संक्रामक रोगको र्नयजत्रण र जनस्वास््य 
प्रणालीको सदुृर्ढकरण र्वचको अजिरसंबजिलाई घर्नभूि बनाइने छ । 
मिामारी रोकथाम र र्नयजत्रण, प्रर्िजैर्वक और्िीिरुको प्रभावकाररिा, अस्पिाल र स्वास््य र्नकायिरुको िैयारी 
अवस्था र ित्काल प्रर्िकृया गने क्षमिा, प्रयोगशालािरुको र्वस्िार र क्षमिाबृर्द्द, र्स्क्रर्नंग आदीको लागी छुटै्ट 
नीर्ि िथा रणनीर्ि बनाइ समदुायस्िरमा सचेिना कायिक्रम संचालन गने साथै क्षयरोग, औलो, एच .आई.भी एड्स , 
कुष्ठरोग, कालाजार, डेंग ु लगायिको उपेर्क्षि रर्पकलरोगिरु, िात्तीपाइले, जापानीज इजसेफाइलाइर्टस, स्क्रब 
टाईफस, ररे्बज लगायि अजय संक्रामक रोग र्नयजत्रण र जनस्वास््य प्रणाली सदुृर्ढकरण बीचको 
अजिरसम्पबजिलाई मजबिु बनाइने छ ।  
नसने रोग मतृ्युको प्रमखु कारण बनेको िुुँदा, यसको र्नयजत्रण व्यर्क्त र समाजको जीवन शैलीमै पररवििन आएपर्छ 
मात्र संभव िुने भएकोले त्यस अनुरुपको स्वास््य प्रणाली र्वकास गनि नसने रोगिरुको उपचारलाई प्राथर्मक 
स्वास््य सेवाको िि देर्खनै व्यवस्थापन गरी पे्रर्ण अस्पिाल सम्पम पिुच सरु्नर्श्चि गनुिका साथै आयवुेद र अजय 
उपचार पद्दर्िलाई नसने रोगिरुको रोकथाम, उपचार र र्नयजत्रणको लागी एर्ककृि गररने छ ।  
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स्वास््य पोर्ण र र्वकास सिकारीिरु र अजिरके्षर्त्रय समजवयको माध्यमबाट गणुस्िरीय एवं स्वास््यवर्िक खाद्य 
पदाथिको प्रवर्िन, उत्पादन, प्रयोग र पिुुँचलाई र्वस्िार गरी कुपोर्णलाई जयूनीकरण गने र पोर्ण संबर्जि 
जनचेिना बढाउन घरमा बस्ने र  र्वद्यालय जाने उमेरका बालबार्लकािरुका स्वास््य िथा पोर्ण प्रवर्िनलाई 
र्वशेर् संबोिन गररने छ , जसका लार्ग र्वद्यालयमा कुनैपर्न प्रकारका ्याकेटका खानेकुरा Junk food लाई 
र्नरुत्सार्िि गररने छ र २ वर्ि मरु्नका बालबार्लकािरुको  िरके मर्िना िौल अनगुमन गदै  पूणि पोर्ण यकु्त वडा 
घोर्णा कायिक्रम शरुु गररने छ  । 
र्वपद िथा दघुिटनाबाट िुने चोटपटकका कारण अपांगिा र मतृ्युमा भैरिेको िीव्र वरृ्�लाई सम्पबोिन गनि 
रोकथाम,र्शघ्र उपचार र दोिोरो पे्रर्ण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने साथै गाउुँपार्लका के्षत्रमा एम्पबलुेजस सेवा 
र्वस्िारको पिल  गररने छ । 
जलवाय ु पररवििन, िथा प्राकृर्िक र्वपदले सजृना िुने मानवीय स्वास््य समस्या समािान गनि र्वपद िैयारी र 
व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास््य के्षत्रका सबै र्नकायिरुबीच र अजिरके्षर्त्रय समजवय  गररने छ । 
वािावरण प्रदूर्णको प्रभावकारी र्नयजत्रण गदै स्वच्छ वािावरणमा बाुँच्न पाउने नागरीक अर्िकारलाई सरु्नर्श्चि 
गररने छ । 
मानर्सक स्वास््यसंग सम्पबजिीि समस्याप्रर्ि आवश्यक जनचेिनाको अर्भबरृ्द्द गनि, त्यसको रोकथाम, उपचार र 
र्नयजत्रण गनि प्राथर्मक स्वास््य सेवाको िि देर्खनै व्यवस्थापन गरी पे्रर्ण अस्पिालसम्पम पिुच सरु्नर्श्चि गररने छ 
। मानर्सक स्वास््य र्शक्षा कायिक्रमलाई र्शक्षण संस्थामाफि ि एक अर्भजन अंगका रूपमा प्रवार्िि गररने छ । 
उिोग, कृर्र्, घरेल ु कायािलय िथा अजय ठाउंिरुमा काम गने व्यवसायीिरुको कायिस्थल सूरर्क्षि बनाउंदै 
उर्निरुको व्यवसायको कारण स्वास््यमा पनिसक्ने प्रर्िकुल असरलाई जयूर्नकरण गनि त्यस्िा ठाउुँिरुको 
मापदण्ड बनाएर मात्र दिाि  िथा नर्बकरण गररने छ  । 
आमा, नवजाि र्शशु, बालबार्लका र र्कशोरीिरुको स्वास््य प्रबििनमा अत्यजि मित्वपूणि भूर्मका खेसने 
गणुस्िरीय नर्सिङ िथा र्मडवाइफ्री सेवा र मध्यमस्िर स्वास््यकमीिरु सिज, सलुभ एवं प्रभावकारी रूपमा 
जनिाको पिुचमा पयुािउन बर्थिङ सेजटरको क्षमिा र्वकास, आवश्यक दक्ष नर्सिंङ जनशर्क्तको व्यवस्था, 
उत्पादन,पररचालन, पेशागि वरृ्त्तर्वकाश र िालीमद्दारा सेवाको गणुस्िरमा वरृ्द्द गररने छ । 
मर्िला स्वास््य स्वयेंसेर्वकािरुको कायिक्रमलाई चसु्ि र प्रभावकारी बनाउन र्बशेर् प्रोत्सािन बापिको मार्सक 
यािायाि खचिलाई र्नरजिरिा र्दईएको छ साथै दैर्नक स्वास््यका र्क्रयाकलाप संचालनका लार्ग आवश्यक 
सामग्रीको व्यवस्था गररने छ । 
स्वास््य सेवालाई सविसलुभ र गणुस्िररय बनाउन िथा प्रमाणमा आिाररि नीर्ि, योजना  र कायिक्रम बनाउन 
स्वास््य अनसंुिानलाई प्राथर्मकिा र्दने, प्रार्वर्िक र्शक्षालय, प्रर्िष्ठान लगायि र्वर्भजन अनुसंिानमा संलग्न 
संस्थािरुलाई प्रोत्सार्िि गरी स्वास््य अनुसंिानको क्षमिा अर्भवृ�ी गदै लर्गनेछ । 
स्वास््य सम्पवजिी सजदेश एवं सूचना सलुभ रूपमा प्राप्त गने सूचनाको िक सम्पबजिी अर्िकारलाई कायिजवयन गनि 
िथा सेवाग्रािीले उपचार संबर्जि जानकारी पाउने िक सरु्नर्श्चि गने,स्वास््य व्यवस्थापन सचुना प्रणालीलाई 
व्यवर्स्थि बनाई ि्यांकिरुको गणुस्िर र र्वश्वसर्नयिामा बरृ्द्द गरी त्यसको आिारमा प्रमाणमा आिाररि नीर्ि 
िथा योजना बनाइने छ । साथै गाउुँपार्लका अजिगििका सबै स्वास््य संस्थािरुमा आवश्यक पूवाििार िथा क्षमिा 
र्वकास गरी इजटरनेट ररपोर्टिङ प्रणाली DHIS लाई प्रभावकारी बनाइने छ । 
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स्वास््य बिुके्षत्र र्वर्य भएको यथाथिलाई आत्मसाि गदै सबै साविजर्नक नीर्ििरुमा स्वास््यको मदु्दालाई 
सम्पबोिन गनि र स्वास््यमा बिुके्षर्त्रय सिकायि र सियोगलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कायिजवयन गनि स्वास््य के्षत्र र 
अजय के्षत्र बीच समजवयको नीर्ि अपनाइनेछ । 
स्वास्थयकमी र सेवाग्रािीर्वच पेशागि सुमिरु संबजिको सरु्नर्श्चििा गनि संवर्जिि र्नकायिरुसंग समजवय गरी 
स्वास््यकर्मििरुको सरुक्षाको प्रत्याभरु्ि गनुिको साथै आमजनसमदुायको स्वास््य सरुक्षा र र्वरामीिरुप्रर्ि 
स्वास््यकर्मििरुले र्नवािि गनुिपने पेशािर्मििा  )चारसंर्ििाआ (को पालनालाई सरु्नर्श्चि गररने छ । 
दूर र्चर्कत्सा प्रणाली (Tele Medicine), र्वद्यिुीय स्वास््य प्रर्विी (E-Health) साथै आिरु्नक प्रर्वर्िलाई 
अवलम्पबन गरी स्वास््य सेवालाई सदुृढ बनाइने छ साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय ििका सेवािरु बीच घर्नि सम्पपकि  
िथा दोिोरो पे्रर्ण प्रणाली स्थार्पि गररने छ । 
बढदै गरकेो मखुरोग सम्पबजिी समस्यालाई सम्पबोिन गनि मखु स्वास््य कायिक्रमलाई र्वशेर् मित्वका साथ 
प्राथर्मक स्वास््य सेवाको िि देर्खनै व्यवस्थापन गरी पे्रर्ण अस्पिालको सेवासम्पम नागरीकको पिुेुँच सरु्नर्श्चि 
गररने छ । 
जेष्ठ नागरीकिरुको संख्यामा भैरिेेको वरृ्द्दलाई ध्यानमा राख्दै स्वास््यका समस्यािरुलाई प्राथर्मक स्वास््य 
सेवाको ििदेर्खनै व्यवस्थापन गरी पे्रर्ण प्रणाली माफि ि अस्पिालसम्पम ज्येष्ठ नागरीकको पिुच सरु्नर्श्चि गररने छ 
साथै पार्लकाका र्वर्भजन ठाउिरुमा आवश्यकिा र मागका आिारमा र्बरे्शज्ञ सर्ििको र्नशसुक स्वास््य र्शर्बर 
संचालन गररने छ । 
स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी, सरुर्क्षि, र्वश्वार्सलो, जनकेर्जरि, िथा समिामुलक बनाउंदै स्वास््य सेवाको 
उपयोगमा बृर्द्द गरी आम जनिाको स्वास््य र्वकासद्दारा देशको समर्िगि र्वकासमा योगदान पयुािउने स्वास््य 
के्षत्रको उदेश्य प्रार्प्तको लार्ग स्वास््य सेवाको गणुस्िररयिामा अर्िकिम बरृ्द्द गररने छ । 
 आरु्रे्द  
आयवुेद उपचार पद्दर्ि, ध्यान ,र्शक्षा िथा योग अभ्यासलाई अजनपूणि गाउुँपार्लकाको प्रत्येक वडामा र्वशेर् योजना 
बनाई र्बस्िार गररने छ ।  
गाउुँपार्लकामा रिेको एक मात्र आयवुेद और्िालयलाई सरु्विा सम्पपजन बनाउदै और्िालयबाट सञ्चार्लि गाउुँघर 
र्क्लर्नक ,नसने रोग ब्यबस्थापन कायिक्रम,जेष्ठ नागररक  सेवा कायिक्रमलाई र्नरजिरिा र्दईने छ । 
स्िनपायी आमा सेवा कायिक्रम अजिगिि दगु्ि बििक जर्डबुटीजजय और्िी र्विरण कायिक्रमलाई र्बस्िार गररने छ ।  
 
खवनेपवनी तथव सरसफवई 
आगामी दईु बर्ि र्भत्रमा खानेपानी सरु्विा नपगुेका सबै घरिरुीमा आिारभुि स्िरको खानेपानी पुयािउन सङ्घ , 
प्रदेश सरकार र अजय गैर सरकारी संघसंस्था सुँगको साझेदारीमा "एक घर एक धवरव" कायिक्रमलाई र्नरजिरिा 
र्दई सम्पपजन गररने छ ।  
 गाउुँपार्लका अजिगिि सञ्चार्लि िालका खानेपानी आयोजनािरुको पानीको श्रोिले र्दघिकाल सम्पम जनिाको 
खानेपानी आवश्यकिालाई पुरा गनि नसक्ने भएकोले यस के्षत्रमा भर्वष्ट्यमा िुन जाने खानेपानीको अभावलाई परुा 
गनि र शुद्द, सफा, स्वच्छ, र्िमालको जराको खानेपानी उपलब्ि गराउन र सो पानीको उपयोगबाट खानेपानीको 
व्यवसायीक फमि समेि सञ्चालन गरी गाउुँपार्लकाको आजिररक आय अर्भवरृ्द्दमा मित्वपूणि योगदान पयुािउनका 
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लार्ग सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृि बिृि लाजरकु खानेपानी आयोजनालाई यस गाउुँपार्लकाको गौरवको 
आयोजनाको रूपमा यसै वर्िबाट र्नमािण कायिको प्रारम्पभ गररने छ । 
सम्पपजन भएका खानेपानी आयोजनािरुको पानीको मुिान संरक्षण, र्नयर्मि आपरु्िि र गणुस्िरीयिाका लार्ग 
स्थानीय खानेपानी िथा सरसफाई सर्मर्िलाई प्रमखु र्जम्पमेवार िसुयाई आयोजनािरुको र्दगोपना कायम गररने छ 
।  
िालको आिारभिु खानेपानीको व्यवस्थामा सिुार एवमं स्िरोजनिी गदै पानीको गणुस्िर पररक्षण गरी 
पार्लकाबासीलाई शुद्द खानेपानीको सरु्नर्श्चििा गररने छ । 
 

िैङ्षगक समवनतव तथव सवमवषजक समवरे्शीकरर् 
बिुर्बवाि बालर्बवाि, अनमेल र्बबाि घरायसीरूपमा  िुने सबै प्रकारका लैङ्र्गक र्िंसा, लैङ्र्गक र्वभेद र सबै 
प्रकारका कुरीर्ि एवमं कुसंस्कारको अजत्य गनि गाउुँपार्लकार्भत्र सञ्चार्लि वा कायिरि संघ संस्थािरुसुँग सिकायि 
र समजवय गरी सचेिनाका कायिक्रमिरु सञ्चालन गरी सामार्जक रुपाजिरण गररने छ ।  
सबै वडािरुमा बालक्लब गठन, गाउुँपार्लका स्िरीय बाल सञ्जाल, र्कशोरर्कशोरीिरुको समूि गठन गरी 
बालबार्लका र र्कशोरर्कशोरीको शैर्क्षक, वौर्द्दक र नेितृ्व र्वकासका लार्ग र्वर्भजन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।  
सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यक्तीिरु र  गाउुँपार्लका अजिगििका जेष्ठ नागरीकिरुलाई र्विरण गदै आएको 
पररचयपत्र र्विरण कायिलाई र्नरजिरिा र्ददैं त्यस्िा व्यक्तीिरुको सामार्जक संरक्षण गररने छ साथै जेष्ठ नागरीक 
सम्पमान कायिक्रमलाई र्नरजिरिा र्दईने छ ।   
सबै प्रकारका बालश्रर्मकिरुको अजत्य, गाउुँपार्लकार्भत्र बेबाररसे बार्लबार्लका अर्भभावक नभएका बालबार्लका 
र मानर्सक सजिलुनका कारण बेबाररसे व्यर्क्तिरुको पर्िचान गरी त्यस्िा व्यर्क्तिरुको संरक्षण सम्पवद्दिन साथै 
उर्चि व्यवस्थापन गररने छ ।  
गाउुँपार्लकामा सञ्चालन गररने िरेक र्क्रयाकलापमा मर्िला, दर्लि, जनजार्ि, अपाङ्गिा भएका व्यर्क्तिरुको 
सिभार्गिा र पिुुँच अर्भवरृ्द्द गरी सामार्जक सदभाव कायम गररने छ । 
दर्लि, आर्दवासी, जनजािी र्समाजिकृि वगििरुको परम्पपरागि सीप र्वकास, भेर्भरु्ा, भार्ा र्लर्प िथा 
संस्कृर्िको संरक्षण संम्पवद्दिन गने कायिक्रमलाई र्नरजिरिा र्दईने छ ।  
गरीब, र्वपजन वगिको उत्थान गरी आयआजिन एवमं गरीबी जयूर्नकरणको लार्ग गाउुँपार्लकाबाट उपलब्ि गराईने 
सबै प्रकारका अनदुान िथा सियोग आर्थिक, सामार्जक र र्वपजनिाको आिारमा उपलब्ि गराईनेछ ।   
बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रयोग गदै अजिरार्ष्ट्रय बाल अर्िकार सम्पबजिी मिासजिी एवमं रार्ष्ट्रय नीर्ििरुले 
समेि र्नदेशन गरकेा बाल बचाउ, बाल र्बकास, बाल सिभार्गिा र बाल संरक्षणको अर्िकारलाई सरु्नर्श्चि गदै 
बालबार्लकाको शैर्क्षक, बौर्द्दक साथै नेितृ्व र्वकासका लार्ग र्वर्भजन कायिक्रमिरु सञ्चालन गररने छ ।  
गाउुँपार्लका र पार्लकाबासी मर्िलािरु बीच समजवय कायम गरी सुमिुर सम्पबजि स्थापना गनिको लार्ग मर्िलासुँग 
उपाध्यक्ष कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 
आर्थिक, सामार्जक, भौगोर्लक रूपमा र्पछर्डएका मर्िलािरुको क्षमिा र्वकासको लार्ग मर्िला सशर्क्तकरण 
कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।  
अर्ि र्वपजन, असिाय, अनाथ, र्िंसामा परकेा मर्िलािरुलाई सािायिा एवमं उद्दार गनिको लार्ग लैङ्र्गक र्िंसा 
र्नवारण कोर् स्थापना गररने छ ।  
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घ)  र्न, र्वतवर्रर् तथव षबपद धर्बस्थवपन  
अजनपूणि संरक्षण के्षत्र आयोजना र सामदुार्यक वन उपभोक्ता सर्मर्िसुँगको सिकायिमा वन िथा वािावरण सम्पबजिी 
कायिक्रमिरु सञ्चालन गदाि जैर्वक र्वर्वििा संरक्षण, जलवाय ु पररवििन अनकुुल िथा गरीब र र्वपजन वगिको 
र्जर्वकोपाजिनमा मद्दि पयुािउने कायिक्रमिरुलाई र्वशेर् प्राथर्मकिा र्दईने छ ।  
“रै्ज्ञवषनक व्र्र्स्थवपन सषहतको हररर्ो र्न, अन्नपूर्यको स्र्च्छ र्वतवर्रर् स्र्स््र् जीबन” भजने मुल 
नारालाई अङ्र्गकार गदै वन िथा वजयजजिु संरक्षण, र्दगो वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन िथा उपयोग र वािावरणीय 
सेवाको र्दगो उपलब्ििाको लार्ग समदुायमा आिाररि वन व्यवस्थापनलाई सबल बनाउदै लर्गनेछ ।  
भइरिेका रुख र्बरुवा र बनजंगलको संरक्षण गदै नयाुँ वृक्षारोपण कायिक्रम सञ्चालन गरी जलािार के्षत्रको संरक्षण 
गररने छ । स्थानीय समदुाय, टोल र्वकास संस्था, सरुक्षा र्नकाय, नागरीक समाज िथा संचार माध्यमसुँग समजवय 
र सिभागीिामा वन डढेलो रोकथाम िथा र्नयजत्रण गररने छ । 
गाउुँपार्लका अजिगििका परुािार्त्वक मित्वका मठ, मर्जदर, पाटी, पौवा, कुवा, पोखरी, चौिारी, र्वश्राम स्थलिरु र 
त्यसको मित्वसुँग जोर्डएका रुख र्वरुवािरुको संरक्षण गरी यस्िा स्थानिरुमा वर, र्पपल, समी लगायिका 
र्वरुवािरु रोपण गने र सडकपेटी र्कनारािरु एवमं पाकि , र्वद्यालय, स्वास््य चौकी एवमं साविजर्नक स्थलिरुमा 
िररयाली प्रवद्दिन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।  
जर्डबटुीको खोज अनसुजिान र संरक्षणका लार्ग आवश्यक कायिक्रम बनाइने छ । गाउुँपार्लकाको कुनै र्नर्श्चि 
ठाउुँमा सबै प्रकारका जर्डबटुी रोपण गरी जर्डबुटी पाकि  र्नमािण गररने छ । 
फेवािाल जलािार के्षत्रको िसलो िट र उपसलो िट बीचको बािावरणीय सजिलुन कायम गनिका लार्ग पोखरा 
मिानगरपार्लका र प्रदेश सरकारसुँग समजवय गदै उपसलो िटीय के्षत्रको पाररश्रर्मक सेवाको भकु्तानी प्रणालीलाई 
व्यवर्स्थि गररने छ ।  
सबै प्रकारका र्बकासका पूवाििार र्नमािण कायि जैर्बक र्वर्वििामा असर नपने गरी वािावरण मैत्री बनाइने छ । 
सडक वरीपरी पर्िरो र्नयजत्रणको लार्ग अर्म्पलसो, र्नगालो जस्िा बोटर्बरुवा रोपी वािावरण सजिलुन कायम गदै 
उत्पादन र आयआजिनमलुक बोटर्बरुवा रोपण कायिलाई प्राथर्मकिा र्दईने छ ।  
फोिोरमैला व्यवस्थापन गनि प्रत्येक टोलमा टोलस्िरीय सरसफाई व्यवस्थापन सर्मर्ि गठन गरी सरसफाईको कायि  
अगार्ड बढाइनेछ । गाउेुँपार्लका स्िरमा एउटा सयाण्डर्फसड साइडको स्थापना गनिका लार्ग आवश्यक प्रकृया 
अगार्ड बढाईनेछ ।  
कोर्भड १९ लगायिका मिामारीजजय रोगिरुबाट सरुर्क्षि रिन जनप्रर्िर्नर्ि, कमिचारी स्वास््यकमी, सुरक्षाकमी, 
र्शक्षक पररचालन गदै सचेिनाका कायिक्रमिरु सञ्चालन गरी साविानीका उपायिरु अबलम्पवन गररने छ । र्िमाल 
िथा पिाडी के्षत्रमा जलवायु पररवििनको असर जयुनीकरण गनि सरोकारवालासुँगको सिकायिमा जलािार र 
र्िमिालिरुको संरक्षण िथा भू-संरक्षणमा जोड र्दईने छ ।  
र्बपद ब्यबस्थापन कोर्मा प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरी कायिर्वर्ि अनुरुपका  र्वपद प्रर्िकायिका पूविियारी, खोज, 
उद्दार, रािि र पनुिस्थापना गररने छ । र्वर्भजन संघ सेंस्थािरुलाई सियोगको लार्ग आह्वान गरी एकद्दार 
प्रणालीबाट सियोग र्विरण गररने छ । रोग पर्छको उपचार र र्बपद पश्चाि गररने उ�ार भजदा सचेिना र साविानी 
लाई बढी मित्व र्दई सो अनुरुपका कायिक्रमिरु गररने छ । गाउुँपार्लकाको र्वपद व्यवस्थापन ियारी िथा प्रर्िकायि 
योजना र्नमािण गररने छ ।  प्रत्येक वडाका बस्िीसम्पम सर्जलै पिुुँच िुनेगरी एम्पबलुेजस सेवाको र्बस्िार गदै  लर्गनेछ 
। 
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गाउुँपार्लका र्भत्र प्रयोगर्बर्िन अबस्थामा रिेका ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा रोडा लगायिका  प्राकृर्िक स्रोिको उच्चिम 
प्रयोगका लार्ग आइ.ई.ई लगायिका कानुनी प्रकृया परुा गरी  पूणि उपयोग गने नीर्ि र्लइनेछ । 
गाउुँपार्लकालाई पूणि सरसफाईिफि  उजमखु गराउुँदै र्नर्श्चि स्थानिरुमा साविजर्नक शौचालय र्नमािण र 
सञ्चालनलाई र्नरजिरिा र्दईने छ । 
ङ)  सुशवसन, ससं्थवगत षर्कवस तथव सेर्वप्रर्वह 
ससं्थवगत तथव सुशवसन  
िालको वििमान अवस्था (कोर्भड-१९) को संक्रमणमा पर्न साविजर्नक सेवा प्रवािलाई र्नरजिरिा र्दुँदा सेवा प्रवाि 
गने स्थल संक्रमणको माध्यम नबनोस भजने  ि्यप्रर्ि सचेि िुुँदै साविनर्जक सेवा प्रवािलाई कागज रर्िि बनाई  
र्वद्यरु्िय शासन पद्दर्िको क्रमश लाग ु गदै जाने नीर्ि अबलम्पबन गररने छ । सेवा प्रवाि गदाि व्यर्क्तगि िथा 
सामार्जक दरुी र स्वास््य सुरक्षाका लार्ग अबलम्पबन गनुिपने सरुक्षाको उपाय र सािनको प्रयोग गररने छ ।  
यस गाउुँपार्लकाबाट प्रवाि गररने  सेवालाई र्मिव्ययी, प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदशी र नर्िजामखुी िसुयाउनको 
लार्ग आवश्यक संरचनागि र संस्थागि व्यवस्थालाई जनमखुी िसुयाउदै नागरीकमैत्री सेवा प्रवािको वािावरण 
सजृना गररने छ ।  
कायिरि कमिचारीिरुको कायि प्रर्क्रयालाई वैज्ञार्नक ढंगले व्यवस्थापन गनि प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृि एवमं सबै 
कमिचारीिरु बीच कायिसम्पपादन करारको सम्पझौिा गरी सेवा प्रवािलाई थप प्रभावकारी एवमं नर्िजामलुक बनाइने 
छ । साथै कमिचारीको मनोबल उच्च राख्न कमिचारीको क्षमिा अर्भवरृ्द्द, परुस्कार, सम्पमान र प्रोत्सािन समेिको 
व्यवस्था र्मलाइने छ । “Right man in Right place” को   नीर्ि अवलम्पबन गररने छ ।  
गाउुँपार्लकाको संस्थागि क्षमिा वरृ्द्दका लार्ग पूवाििार र्वकास िथा अर्भलेख प्रणालीलाई व्यवर्स्थि गदै 
प्रर्वर्िमैत्री बनाईने छ ।  
गाउुँपार्लका र सो अजिगििका र्नकायिरुबाट प्रवाि गररने सम्पपूणि सेवा प्रवािलाई र्वद्युिीय माध्यमद्दारा सञ्चालन 
गररने छ र सो का लार्ग आवश्यक पने Software खररद गरी प्रयोगमा सयाईनेछ ।  
गाउुँपार्लकाका सूचना नीर्ि, योजना, कायिक्रम, बजेट, ऐन प्रर्िवेदन लगायिका मित्वपूणि जानकारीलाई वेबसाइट 
र मोबाइल ए्सको माध्यमबाट पारदर्शि रूपमा  प्रकार्शि गररने छ ।  
प्रत्येक आर्थिक वर्ि पार्लकाबाट सम्पपार्दि कायि प्रगर्िको सर्मक्षा र चौमार्सक रूपमा  साविजर्नक सुनवुाई गरी 
जनिाप्रर्िको जवाफदेर्ििा र उत्तरदार्यत्व बिन गने कायिलाई र्नरजिरिा र्दईने छ । जनिाको घरदैलोमा सेवा 
उपलब्ि गराउनका लार्ग र्वर्भजन समयमा घुम्पिी सेवा सञ्चालनलाई र्नरजिरिा र्दईने छ ।  
गाउुँपार्लकाको पञ्चबर्र्िय आवर्िक योजना र बजेट बीच िादात्म्पयिा र्मलाई मध्यमकार्लन खचि संरचनालाई 
व्यवर्स्थि गररने छ । गाउुँपार्लका केजर िथा सबै वडा कायािलयिरुमा र्डर्जटल नागरीक वडापत्र िथा क्षर्िपूर्िि 
सर्ििको नागरीक वडापत्र कायम गरी सेवाग्रािी प्रर्ि उत्तरदायी संयजत्रको र्वकास गदै लर्गने छ ।  
गाउुँपार्लकार्भत्र सञ्चार्लि योजना, कायिक्रम िथा गाउुँपार्लका अजिगििका र्बर्यगि र्नकायिरुको काम 
कारवािीलाई प्रभावकारी एवमं गणुस्िरीय िसुयाउनको लार्ग अनगुमन िथा मसुयाङ्कन कायिलाई र्नयर्मि 
संयजत्रको रूपमा  र्वकास गररने छ ।  
गाउुँपार्लकाबाट पाररि पदार्िकारीिरुको आचारसंर्ििाको प्रभावकारी रूपमा कायािजवयन गरी नागरीकिरुप्रर्ि 
उत्तरदायी िुने संयजत्रको र्वकास गररने छ ।  



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*5347  

 

यस गाउुँपार्लकामा कानुनी शासनको प्रणालीलाई स्थार्पि गनिको लार्ग स्थानीय ििलाई प्रदत्त कानून र्नमािण 
अर्िकारर्भत्र रिी सङ्घीय र प्रदेशसुँगको िादात्म्पयिा अनुरुप आवश्यक कानून िथा कायिर्वर्ििरु र्नमािण गररने छ 
।  
गाउुँपार्लकाका सेवाग्रािीिरुको सम्पमान गदै नेपाल सरकारको सशुासन सम्पबजिी “म भ्रष्टचवर गषदयन, म भ्रष्टचवर 
हुन षदन्न र जनतवकव िवषग र्मवन्दवर भएर कवम गनेछु” भजने प्रर्िज्ञा सर्ििको कायि संस्कृर्िको प्रवद्दिन गदै 
गाउुँपार्लकाबाट िुने सबै सेवािरु र्छटो, छररिो र भ्रिचार रर्िि िसुयाउदै भ्रिचारमा शजुय सिनर्शलिा कायम 
गररने छ ।  
गाउुँपार्लकावासी नागरीकिरुका बीचमा सामार्जक सदभाव र मेलर्मलाप कायम गनि जयार्यक सर्मर्िमा पनि 
आएका र्बबादिरुको र्नष्ट्पक्ष र प्रभावकारी र्नरुपण गनिका लार्ग जयार्यक सर्मर्िको शसर्क्तकरण गदै गाउुँपार्लका 
अजिगिि सूर्चकृि मेलर्मलापकिाििरुलाई सामार्जक सदभाव र मेलर्मलाप कायम गने दिुको रूपमा  प्रयोग गरी 
जयाय सम्पपादन गररने छ । 
रवजस्र्  
नेपालको संर्विान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीय ििलाई प्राप्त राजश्व सम्पबजिी 
अर्िकारको प्रयोग गदै गाउुँपार्लकालाई आर्थिक रूपमा  समदृ्द एवम् आत्मर्नभिर बनाउन राजश्वका सबै संभावना र 
के्षत्रिरुको खोजी गदै प्रगर्िशील र समिामूलक ढंगले करका दरिरु र्निािरण गररने छ । 
गाउुँपार्लका र्भत्र ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा, दित्तर बित्तर लगायिको र्बक्री िथा र्नकासी प्रणालीलाई व्यवर्स्थि 
िसुयाउन सम्पभाव्य सबै के्षत्रिरुलाई करको दायरामा सयाइने छ । साथै यस गाउुँपार्लका अजिगिि सञ्चार्लि 
िाइड्रोपावर कम्पपनीिरुले उपयोग गने नदीजजय िथा अजय प्राकृर्िक स्रोि सामाग्रीिरुको उपयोग गर ेबापिको कर 
गाउुँपार्लकाको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए बमोर्जमको दरमा असलुी गनिको लार्ग आवश्यक पिल गररने छ । 
र्वश्वव्यापी रूपमा फैर्लएको नोबेल कोरोना भाइरसबाट सरृ्जि वििमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी गाउुँपार्लकाले 
उठाउने आजिररक  राजस्व स्रोििफि  कर, सेवा शसुक, दस्िरुका दररेट यथावि कायम गरी सबै करदािालाई 
समेटी करको दायरा र्बस्िार गररने छ । 
अपाङ्गिा भएका व्यर्क्तिरु, एकल िथा र्विवा मर्िलािरुलाई जुनसकैु प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गदाि 
व्यवसाय दिाि करमा ५० प्रर्िशि छुट र्दइने छ । 
गाउुँपार्लका र्भत्र सञ्चार्लि िर गाउुँपार्लकामा दिाि  नभएका सबै व्यवसायिरुलाई करको दायरामा सयाउन आ.व. 
२०७४/०७५ देर्ख २०७६/०७७ सम्पमको जम्पमा बक्यौिा रकममा लाग्ने जररवानामा पूणि छुट र्दइने छ । 
र्वश्वव्यापी रूपमा  फैर्लएको नोवेल कोरोना भाइरस ( कोर्भड १९) का कारण लामो समयसम्पम लकडाउन भई 
पयिटन व्यवसाय िथा अजय व्यापार व्यवसायिरु सञ्चालन नभएकोले सम्पपूणि व्यवसायिरुको आ.ब. २०७६/०७७ 
को बक्यौिा रकममा  लाग्ने  जररवानामा  पूणि छुट र्दइने छ ।  
गाउुँपार्लका अजिगििका करदािािरुलाई प्रोत्सािन गने वािावरणका साथ सबैभजदा बढी कर र्िने करदािालाई 
सम्पमान गररने छ भने समयमा कर नर्िनेलाई थप जररवाना गदै  लामो समय कर नर्िरी अटेर गनेलाई 
गाउुँपार्लकाले र्दने सबै सेवा सरु्विा रोक्का गररने छ । 
राजश्व प्रशासनको प्रभावकाररिाको लार्ग आवश्यक कायिर्वर्ि, र्नदेर्शका र मापदण्ड बनाई लागू गररने छ । 
आजिररक र्नयजत्रण प्रणालीलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइने छ । 
सबै र्कर्समका पेशा व्यवसाय सञ्चालनको दिाि, नर्वकरण गने कायिलाई र्छटो, छररिो, सरल, पारदशी र करदािा 
मैत्री बनाइने छ । 
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साविजर्नक जग्गाको संरक्षण िथा उपयोग सम्पबजिी कायिर्वर्ि बनाई साविजर्नक जग्गामा सञ्चार्लि सबै र्कर्समका 
व्यवसायलाई करको दायरामा सयाइने छ । 
कर सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाई प्रके्षपण गरीएको राजश्व यथा समयमा सङ्कलन गनि वडा सर्मर्ि र टोल 
र्वकास संस्थािरुलाई पररचालन गररने छ । 
अस्थायी प्रकृर्िका िाट बजार िथा मुख्य बजार र्भत्रको पार्कि ङ शसुकलाई उर्चि व्यवस्थापन गनि स्थानीय क्लब, 
टोल र्वकास संस्था लगायिका संघ संस्थािरुसुँग सिकायि गररने छ । 
“अन्नपूर्य समृषिको िवषग षनर्षमत षतरौं करः षतरकेो कर षर्कवस मवफय त फषकय न्छ घर घर” माजयिाकासाथ 
प्रत्येक वर्ि सबै वडामा करदािा र्शक्षा कायिक्रम िथा घमु्पिी कर सङ्कलन सप्ताि अर्भयानका रूपमा  सञ्चालन 
गररने छ । 
गाउुँपार्लकाबाट गने खचि प्रणालीलाई व्यवर्स्थि गरी बेरुजु िथा पेश्कीलाई र्नरुत्सार्िि गदै आर्थिक पारदर्शििा 
कायम गररने छ । काम सम्पपजन भएपर्छ मात्र भकु्तानी र्दने गरी पेश्की र्नयजत्रण गने नीर्िलाई र्नरजिरिा र्ददै बेरुजु 
शजुय बनाउन आवश्यक व्यवस्था र्मलाइने छ ।  
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भए बमोर्जम आगामी आ.ब. िरुमा गाउुँपार्लकालाई सम्पपर्त्त कर 
प्रणालीमा आवद्द गराईनेछ । कर प्रणालीलाई व्यवर्स्थि गनि आवश्यक र उपयुक्त प्रर्वर्िको प्रयोग गरी सूचना 
प्रर्वर्ि मैत्री बनाइने छ ।  
रु्र्व तथव खेिकुद  
र्वकासका िरके प्रकृयािरुमा सामार्जक सदभाव र सामार्जक एर्ककरण अर्भवरृ्द्द गदै रुपाजिरणकारी भूर्मकामा 
यवुाशक्तीलाई पररचालन गररने छ । यवुािरुको क्षमिा र्वकास र सशर्क्तकरणका साथ उत्पादनमूलक कायि र 
आयआजिनका कायिक्रमिरु सञ्चालन गररने छ । 
गाउुँपार्लका र्भत्रका सबै वडाका यवुा क्लब िथा युवा समूििरुलाई संस्थागि दिाि प्रकृयाको दायरामा समेटी 
पार्लका स्िरीय युवा सञ्जाल गठन गरी सामार्जक पररचालन र र्वकास र्नमािणका कायिमा यवुािरुको सिभार्गिा 
अर्भवरृ्द्द गररने छ । 
आर्थिक, सामार्जक र्वकासको सम्पवािक नै यवुाशर्क्त भएकोले सामार्जक सदभाव र एकीकरण अर्भवरृ्द्द गने र 
असल नेितृ्व, सफल व्यवसायी, उद्यमी राष्ट्रसेवकिरुको सियोगमा यवुािरुको रुर्च, चािना, क्षमिा योग्यिाका 
आिारमा मानव पुुँजी र्नमािण गनि र यवुािरुमा  सकारात्मक सोचको र्वकास गनि पे्ररणादायी प्रर्शक्षण कायिक्रमिरु 
सञ्चालन गररने छ । 
कोरोनाका कारण वैदेर्शक रोजगार गमुाएर नेपाल फर्कि एका यवुािरुलाई अवसरको रूपमा उपयोग गदै  “Brain 
Back र  Muscle Back”  को रूपमा उनीिरुको अनभुव र्सप क्षमिाको समरु्चि प्रयोग गरी यवुािरुलाई 
उत्पादनमा आिाररि कृर्र्, पशपुालन, पयिटन, र्नमािण, उद्योग र साना घरलेु उद्योगमा आिाररि कायिमा सिभार्ग 
गराई रोजगारका अवसरिरु सजृना गररने छ ।  
प्रिानमजत्री रोजगार कायिक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी गाउुँपार्लकामा सूर्चकृि भएका 
बेरोजगारिरुलाई गाउुँपार्लकार्भत्र सञ्चालन िुने आयोजना  िथा कायिक्रमिरुमा रोजगार उपलब्ि गराउने र 
बेरोजगारका िकमा नेपाल सरकारको नीर्ि अनुसार बेरोजगार भत्ता उपलब्ि गराईनेछ । साथै यस गाउुँपार्लका 
अजिगिि रिेका र्वर्भजन ज्ञान, र्सप, क्षमिा, योग्यिा र अनभुव भएका व्यर्क्तिरुको र्ववरण अध्यावर्िक गरी 
गाउुँपार्लकामा रोजगार सेवा केजर स्थापना गरी र्नजिरुलाई ज्ञान, र्सप ,क्षमिा, योग्यिा र अनभुव अनसुारको 
रोजगारी र्दलाउनका लार्ग र्वर्भजन रोजगारदािािरुसुँग समजवय गररने छ । 
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संघ र प्रदेश सरकारको समजवयमा गाउुँपार्लकार्भत्र खेलकुदका पूवाििारिरु र्नमािण, र्वकास साथै स्िरोजनिी 
गररने छ र “एक र्डव एक खेिमैदवन” र्नमािण गररने छ । माछापचु्रे खेल मैदानलाई स्िरोजनिी गरी रार्ष्ट्रयस्िरको 
खेल मैदानको रूपमा र्वकास गररने छ ।   
र्वद्यालय स्िरीय राष्ट्रपर्ि रर्नङर्ससड प्रर्ियोर्गिा, र्वद्याथी प्रर्िभा पर्िचान कायिक्रमिरुलाई र्नरजिरिाका साथ 
यस गाउुँपार्लका अजिगििका सार्वका गार्वसिरुमा स्थार्पि र्ढकुरपोखरीको र्िज र्वशेर् मेला, भदौरे कोदो 
मिोत्सव, लमु्पले लोकदोिोरी प्रर्ियोर्गिा र कोटेसाग ु र्भरको िर्निर्जटङ मिोत्सव, र्वरठेाुँटीको फागपुरु्णिमा मेला, 
घाजरुकको अजनपूणि म्पयाराथुन जस्िा प्रर्ियोर्गिालाई व्यवर्स्थि र पररस्कृिरूपमा  सञ्चालन गरी आजिररक र 
बाह्य खेल पयिटकिरुको र्वकास गररने छ ।  
 
गै.स.स, षनषज क्षेरः 
यस गाउुँपार्लकार्भत्र सञ्चालन भएका रार्ष्ट्रय िथा अजिरार्ष्ट्रय सामदुार्यक एवमं गैर सरकारी संस्थािरुसुँग 
सामार्जक र्वकासमा साझेदारी गदै िी संस्थािरुलाई जवाफदेिी र मयािर्दि बनाउन पारदर्शि र व्यवर्स्थि रूपमा  
पररचालन गनि NGO डेस्क स्थापना गरी सबै कायिक्रमिरुलाई गाउुँपार्लका मािििमा सयाईनेछ ।  
गाउुँपार्लका सुँग र्वकास र जनसेवामा साझेदारी गनि चािने रार्ष्ट्रय, अजिरार्ष्ट्रय, गै.स.स. सुँगको सिकायिलाई 
उच्च प्राथर्मकिा र्दई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था समेिका आिारमा र्वकास गर्िर्वर्िमा 
गै.स.स. सुँग सिकायि गररने छ । साथै अनभुव आदानप्रदान, असल र्सकाई अवलम्पबन गनि रार्ष्ट्रय िथा 
अजिरार्ष्ट्रय स्िरमा भर्गनी सम्पबजि कायम गने नीर्ि अवलम्पबन गररने छ ।  
र्वकासमा साविजर्नक र्नर्ज साझेदारी नीर्िलाई वास्िर्वक कायिनीर्िमा पररणि गररने छ, र्वकास र्नमािणमा 
जनसिभार्गिा र र्नर्ज के्षत्रको भूर्मका समेि स्थार्पि गदै लर्गनेछ ।  
  



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*56

50  

 

अनुसूची - ४ 
षर्षनर्ोजन ऐन,२०७७ 

अजनपूणि गाउपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को सेवा र कायििरुको लार्ग स्थार्नय संर्चि कोर्बाट केिी 
रकम खचि गनि र र्वर्नयोजन गने सम्पबजिमा व्यवस्था गनि बनेको र्वर्नयोजन ऐन,२०७७ 

गाउुँ सभाबाट स्वीकृि र्मर्ि २०७७।०३।१० 
 

प्रस्तवर्नव : अजनपूणि गाउुँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७७।७८ को सेवा र कायििरुको लार्ग संर्चिकोर् केिी रकम 
खचि गने अर्िकार र्दन र सो रकम र्वर्नयोजन गनि वाजछर्नय भएकोले नेपालको संर्विानको िारा २२९ को 
उपिारा २ बमोर्जम अजनपूणि गाउुँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. सषंक्षप्त नवम र प्रवरम्भ (१) यस ऐनको नाम " अन्नपूर्य गवउपवषिकवको षर्षनर्ोजन ऐन¸२०७७" रिेको छ । 

(२) यो ऐन २०७७ साल श्रावण  १ देर्ख प्रारम्पभ िुनेछ। 

२. आषथयक र्िय २०७७।०७८ को षनषमत्त सषचचत कोिबवट रकम खचय गने अषधकवर (१) आर्थिक वर्ि 
२०७७।०७८ को र्नर्मत्त गाउुँकायिपार्लका वडा सर्मर्ि¸ र्वर्यगि शाखाले गने सेवा र कायििरुका र्नर्मत्त 
अनसूुची १ मा उसलेखीि चाल ु खचि, पूुँर्जगि खचि र र्बर्त्तय व्यवस्थाको रकम समेि गरी जम्पमा रकम रु. 
६६¸१२¸००¸०००। (अक्षरुपी रु छैसठ्ठी करोड बवह्र िवख मवर ) मा नबढाई र्नर्दिि गररए बमोर्जम संर्चि 
कोर्बाट खचि गनि सर्कने छ । 

३. षर्षनर्ोजन (१) यस ऐन द्दारा संर्चिकोर्बाट खचि गने अर्िकार र्दऐको रकम आर्थिक वर्ि २०७७।७८ 
र्नर्मत्त अजनपूणि गाउपार्लकाको गाउकायिपार्लका¸ वडा सर्मर्ि र र्वर्यगि शाखाले गने सेवा र कायििरुको र्नर्मत्त 
र्वर्नयोजन गररने छ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेर्खऐको भएिापर्न कायिपार्लका¸ वडा सर्मर्ि र र्वर्यगि शाखाले गने सेवा र 
कायििरुको र्नर्मत्त र्वर्नयोजन गरकेो रकम मध्ये कुनैमा बचि िुने र कुनैमा नपुग िुने देर्खन आऐमा गाउ 
कायिपार्लकाको बचि िुने शीर्िकबाट नपगु िुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो 
शीर्िकको जम्पमा रकमको १५ प्रर्िशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भजदा बढी शीर्िकिरुबाट अको एक व एक 
भजदा बढी शीर्िकिरुमा रकम सानि िथा र्नकासा र खचि जनाउन सर्कने छ । पूुँर्जगि खचि र र्वर्त्तय व्यवस्थािफि  
र्वर्नयोर्जि रकम साुँवा भुक्तानी खचि र व्याज भुक्तानी खचि शीर्िकमा बािेक अजय चालू खचि शीर्िकिफि  सानि र 
र्वर्त्तय व्यवस्था अजिगिि साुँवा भुक्तानी खचििफि  र्वर्नयोर्जि रकम ब्याज भुक्तानी खचि शीर्िकमा बािेक अजयत्र 
सानि सर्कने छैन । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लरे्खऐको भएिापर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्पमा र्स्वकृि रकमको १५ 
प्रर्िशिभजदा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भजदा बढी शीर्िकिरुमा रकम सानि परमेा गाउुँ सभाको र्स्वकृर्ि र्लनपुनेछ 
। 

  

efu %



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*5751  

 

 
अनसुूची १ 

(दफा २ सुँग सम्पबर्जिि) 
नेपविको संषर्धवनको धवरव २२९ (२) बमोषजम संषचतकोिबवट षर्षनर्ोजन हुने रकम 

क्र 
स 

अनुदवन 
सखं्र्व 

शीियकको नवम चविु  खचय पूषजगत खचय 
षर्षत्तर् 

व्र्र्स्थव 
जम्मव 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१   गाउँकार्यपालिका ६०२४२१२० ४८०००००   ६५०४२१२० 

२   वडा सलिति ० १७७०००००   १७७००००० 

३   ववषर्गि शाखा         

४   

वािावरण िथा ववपद 
व्र्वस्थापन 

५१००००० ५५००००० 
  १०६००००० 

५   सुशासन िथा संस्थागि ववकास ९४३०००० ८४००००   १०२७०००० 

६   आर्थयक ववकास सलिति १६०००००० १९१०००००   ३५१००००० 

७   सािाजिक ववकास सलिति ३३९९४५८८० ३४१४२०००   ३७४०८७८८० 

८   पूवायधार ववकास सलिति १६००००० १४६८०००००   १४८४००००० 

९   ऋणको सावा व्र्ाि भुक्िानी         
१०   िगानी (शेर्र/ऋण)         

    कुि िम्िा ४३२३१८००० २२८८८२००० ० ६६१२००००० 
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क) आगवमी आ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तवषर्त सचंविन खचय 
षस 
नं 

बजेट शीियक 
नम्बर 

बजेट खचय शीियक 
षर्षनर्ोषजत  बजेट 
रकम रु.  

१ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी १९५१२१२०।-  
२ २१११२ पाररश्रर्मक पदार्िकारी ७५००००० ।-  
३ २११२१ पोशाक ५००००० ।-  
४ २११३२ मिंगी भत्ता ११००००० ।-  
५ २११३४ कमिचारीको बैठक भत्ता ८००००० ।-  
६ २११३९ अजय भत्ता ५००००० ।-  
७ २११४२ पदार्िकारीअजय सरु्बिा ५००००० ।-  
८ २१२१४ कमिचारी कसयाण कोर् २००००० ।-  
९ २२१११ पानी िथा र्बजलुी ३००००० ।-  

१० २२११२ संचार मिसलु १०००००० ।-  
११ २२२१२ इजिन (कायािलय प्रयोजन) १२००००० ।-  
१२ २२२१३ सवारी सािन ममिि खचि १५००००० ।-  
१३ २२२१४ र्बमा िथा नवीकरण खचि ५००००० ।-  
१४ २२२२१ मेर्शनरी िथा औजार ममिि सम्पभार िथा सञ्चालन खचि १५००००० ।-  
१५ २२२३१ र्नर्मिि साविजर्नक सम्पपर्त्तको ममिि सम्पभार खचि ५००००० ।-  
१६ २२३११ मसलजद िथा कायािलय सामाग्री ३०००००० ।-  
१७ २२३१३ पसु्िक िथा सामग्री खचि १००००० ।-  
१८ २२३१४ इजिन - अजय प्रयोजन २००००० ।-  
१९ २२३१५ पत्रपर्त्रका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचि १२००००० ।-  
२० २२४११ सेवा र परामशि खचि १०००००० ।-  
२१ २२४१२ सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेयर संचालन खचि ३००००० ।-  
२२ २२४१३ करार सेवा शसुक ३००००००  
२३ २२५११ कमिचारी िार्लम खचि ६००००० ।-  
२४ २२५१२ सीप र्वकास िथा जनचेिना िार्लम िथा गोष्ठी सम्पबजिी खचि ५००००० ।-  
२५ २२५२२ कायिक्रम खचि १०००००० ।-  
२६ २२५२९ र्वर्वि कायिक्रम खचि २००००० ।-  
२७ २२६११ अनगुमन, मूसयांकन खचि ३०००००० ।-  
२८ २२७११ र्वर्वि खचि २५००००० ।-  
२९ २२७२१ सभा सञ्चालन खचि ८००००० ।-  
३० २८१४२ घरभाडा ६००००० ।-  
३१ २८१४३ सवारी सािन िथा मेर्शनर औजार भाडा १८००००० ।-  
३२ ३११२१ सवारी सािन १०००००० ।-  
३३ ३११२२ मेर्शनरी िथा औजार १५००००० ।-  
३४ ३११२३ फर्निचर िथा र्फक्चसि २०००००० ।-  
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३५  वडा गि संचालन खचि ३६३०००० ।-  
  जम्मव ६५०४२१२० ।-                 

ख) आगवमी आ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तवषर्त आर्ोजनव तथव कवर्यक्रमगत खचय  
१) आषथयक षर्कवस सषमषत 

षस 
नं 

र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ उद्योग िथा वार्णज्य गा .पा .  २००००० ।-   
२ सिकारी बैक िथा र्वर्त्तय संस्था गा .पा .  ५००००० ।-   
३ पश ुर्वकास कायिक्रम गा .पा .  २५००००० ।-   
४ कृर्र् र्वकास कायिक्रम गा .पा .  ३०००००० ।-   
५ परम्पपरागि िार्मिक संस्कृर्ि संरक्षण )कोट मौला मर्जदर पुजा(  गा .पा .  २००००० ।-   
६ मठमर्जदर िथा परुािात्तर्वक सम्पपदा संरक्षण गा .पा .  १०००००० ।-   
७ चौिारी, पोखरी, कुवा, पाकि  िथा ढुङ्गे िारा संरक्षण गा .पा .  १०००००० ।-   
८ पयिटन सुचना केजर स्थापना गा .पा .  २००००० ।-   
९ सोत्रे र्समलबोट पाटेम्रो र्सढीबाटो गा .पा .  ५००००० ।-   

१० र्भरमुनी दर्लि बस्िी र्सढीबाटो  गा .पा .  ३००००० ।- 
 

११ अजय पवि मेला मिोत्सव गा .पा .  ३००००० ।-   
१२ भोटेकुकुर संरक्षण एवम् प्रवद्दिन गा .पा .  १००००० ।-   
१३ छिछर ेखोला र्सजिना मा र्व िुुँदै कुडिरी पदमागि वडा नं १ ५००००० ।-   
१४ ससुाउने ढुुँङ्गा पदमागि वडा नं २ ५००००० ।-   
१५ िररिार्लका र्िज र्वशेर् मेला कायिक्रम, र्ढकुरपोखरी वडा नं १ २ ३ २००००० ।-   
१६ भाटी भवनडाुँडा पयिटन पदमागि वडा नं ३ २००००० ।-   
१७ मराइचे देर्ख अष्ट्रेर्लयन बेस क्याम्पप र्सर्ढबाटो वडा नं ३ २००००० ।-   
१८ पंचासे पयिटन पदमागि वडा नं ४ ५००००० ।-   
१९ कोदो मिोत्सव, भदौरे वडा नं ४ २०००००   
२० नयाुँपलु वन िुुँदै परुानो गाुँउ पदमागि वडा नं ५ ५००००० ।-   
२१ ढावादेर्ख एक्ले ससलासम्पम पदमागि वडा नं ६ ५००००० ।-   
२२ प्रर्वण गरुुङ्ग गायन प्रर्ियोर्गिा, लमु्पले वडा नं ६ ३००००० ।-   
२३ माझगाुँउ िुुँदै िोसका लाजरुक पदमागि वडा नं ७ १०००००० ।-   
२४ िर्न िर्जटङग प्रर्ियोर्गिा, लाजरकु वडा नं ७ १००००० ।-   
२५ र्वरठेाटी िुुँद ैथमडाुँडा पदमागि वडा नं ८ ५००००० ।-   
२६ फाग ुमिोत्सव, र्वरठेाटी वडा नं ८ २००००० ।-   
२७ उसलेरीदेर्ख नाङ्गेठाटी पदमागि वडा नं ९ ५००००० ।-   
२८ र्िलार ेचोकदेर्ख नथोक पदमागि वडा नं १० ५००००० ।-   
२९ छोम्रोङ्ग गरुुङ्ग र्िल िुुँदै र्िडेनलेक पदमागि वडा नं ११ ५००००० ।-   
३० अजनपूणि म्पयाराथुन, घाजरकु १० ११ ५००००० ।-   
  जम्मव १७२०००००   
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।- 
२) सवमवषजक षर्कवस सषमषत 

षस 
नं 

र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ र्शक्षा र्वकास कायिक्रम गा पा २५००००० ।-   
२ स्वास््य सेवा कायिक्रम )आयुवेद समेि(  गा पा ३०००००० ।-   
३ स्वास््य स्वयसेर्वका प्रोत्सािन कायिक्रम गा पा ७००००० ।-   
४ इ र्स डी र्शर्क्षका प्रोत्सािन गा पा ४००००० ।-   
५ उपाध्यक्षसुँग मर्िला कायिक्रम गा पा १०००००० ।-   
६ दर्लि क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम गा पा ५५०००० ।-   
७ जनजार्ि क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम गा पा १०००००० ।-   
८ यवुा खेलकुद कायिक्रम गा पा ११००००० ।-   
९ मर्िला िथा बालबार्लका लर्क्षि कायिक्रम गा पा ३००००० ।-   

१० जेष्ठ नागररक िथा अपाङ्ग लर्क्षि कायिक्रम गा पा ५००००० ।-   
११ उसलेरी िथा िोसका स्वास््य ईकाई संचालन अनदुान गा पा २००००० ।-   
१२ अर्ि र्वपजन िथा असािय अनाथ र्िंसामा परकेो सियोग कोर् गा पा २००००० ।-   
१३ र्वर्भजन खानेपानी योजना गा पा १००००००० ।-   

  जम्मव २१४५०००० ।-   
 

३) पूर्वयधवर षर्कवस सषमषत 

षस नं र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु कैषफर्त 
1 सडक ममिि संभार कोर् गापा १०००००० ।-   
2 बिृि् लाजरकु खानेपानी योजना १ % अनदुानलागि  गापा ५५००००० ।-   
3 वडा भवन र्नमािण )र्ज स  स अनदुान समेि गापा २०००००००।-   
4 स्थानीय झोलङ्ुगे पलु साझेदारी कायिक्रम गापा १००००००।-   
5 गाउपार्लका केजर पवुाििार र्नमािण गापा २५००००० ।-   
6 अजनपूणि ररङ्गरोड स्िरोजनर्ि गापा २०००००० ।-   
7 ५ %  लागि सिभार्गिामा आिाररि र्संचाई योजना १ देर्ख ११ ५५००००० ।-   
8 नागडाडा र्भर्त्रबाटो स्िरोजनर्ि वडा नं १ ५००००० ।-   
9 छर्वस्मरृ्ि िुुँदै र्सम्पले ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं १ १०००००० ।-   

10 सर्म्पमको बोटबाट कृर्र् सडक जोड्ने बाटो वडा नं १ ५००००० ।-   
11 लेवाडे कृर्र् सडक र्नमािण लेवाडे २०००००।- वडागि 
12 छापाडाुँडा र्बजेखा खानेपानी स्िरोजनिी ्याउदी २०००००।- वडागि 
13 गपु्तकार्लका आमा समूि भवन र्नमािण र्सम्पपाली २०००००।- वडागि 
14 भूमेको थानमा मर्जदर र्नमािण फसलापानी २०००००।- वडागि 
15 फोिोरमैला व्यवस्थापन वडा नं १ २०००००।- वडागि 
16 ममिि संभार गनुिपने साना योजनािरु वडा नं १ ३०००००।- वडागि 
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17 प्रवििनात्मक योजना िथा भैपरी आउने  वडा नं १ ४०००००।- वडागि 
18 भैपोखरी र्डलबाट र्सम्पले मोटर बाटो र्नमािण वडा नं १ ५००००० ।-   
19 वडा कायािलयदेर्ख चरु्िने पिरासम्पम बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं २ ५००००० ।-   
20 ्याउदी ठुलाचौर ग्रार्मण सडक वडा नं २ ५००००० ।-   
21 र्दप बढुाघर िुदै कडेले बाटो सडक स्िरोजनर्ि वडा नं २ १०००००० ।-   
22 नागडाडा र्नवारे ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं २ ५००००० ।-   
23 भयर चोक सेराचौर िुुँदै र्भत्रीबाटो डायरी चोकसम्पम ग्रा .स.  

स्िरोजनर्ि 
वडा नं २ ५००००० ।-   

24 रािामाटा र्शव मर्जदर ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं २ ५००००० ।-   
25 ठुलाचौर पदमागि र्सर्ढबाटो वडा नं २ १००००० वडागि 
26 भण्डारीटोल र्डल देर्ख ठुलाखेि खण्ड र्सढीबाटो र्नमािण  वडा नं २ १००००० वडागि 
27 र्शव मागि देर्ख जैर्सटो राजमागि र्सढीबाटो र्नमािण वडा नं २ १००००० वडागि 
28 र्शव मागि देर्ख दरु्िलाकोबोट िुुँदै राजमागि र्सढीबाटो 

र्नमािण 
वडा नं २ १००००० वडागि 

29 चण्डीलादेर्ख र्समखेि सम्पम र्सढीबाटो वडा नं २ १००००० वडागि 
30 र्चसापानी देर्ख काउरेसम्पम र्सर्ढबाटो र्नमािण  वडा नं २ १००००० वडागि 
31 जवारादेखी चाउकासम्पम  वडा नं २ १००००० वडागि 
32 राजमागिदेखी पोखरा गैरासम्पम वडा नं २ १००००० वडागि 
33 चम्पडीला देखी -चौराखेि र डालटारीसम्पम  वडा नं २ १००००० वडागि 
34 जवारादेर्ख रािमाटासम्पम र्सर्ढबाटो वडा नं २ १००००० वडागि 
35 र्वर्वि योजना िथा आवश्यकिाका आिारमा  वडा नं २ ५००००० वडागि 
36 ठुलाचौर देर्ख जाुँिे ढुङ्गा िुदै कुल मर्जदर मोटरबाटो 

र्नमािण 
वडा नं २ २००००० वडागि 

37 ढीकुरपोखरी िुदै िारापानी िुदै देउराली स्िरोजनर्ि वडा नं ३ १५०००००    
38 पत्थर मराइचे काढे िम्पपसु ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ३ ५०००००    
39 र्भरमरु्न र्िले काउनडाडा ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ३ ५०००००    
40 ओखले लाके्र ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ३ ५०००००    
41 देउराली दमदमे पाउदरुकोट ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ३ ५०००००    
42 देउराली डाडा िारापानी िुदै रानीथोक ग्रार्मण सडक 

स्िरोजनर्ि 
वडा नं ३ १००००००    

43 उत्कृि कृर्क समूिलाई प्रोत्सािन स्वरुप र्बउ र्बजन 
र्विरण गनि 

वडा नं ३ १००००० वडागि 

44 माझथोक ढुङ्गामनुी र्सर्ढबाटो वडा नं ३ २००००० वडागि 
45 सेरा सनुटारी ग्रार्मण कृर्र् सडक र्नमािण वडा नं ३ २००००० वडागि 
46 िरु्बरुख सेरा ग्रेार्मण सडक स्िरोजनिी वडा नं ३ २००००० वडागि 
47 मलुको पिेरो र्सढी बाटो वडा नं ३ १५०००० वडागि 
48 माझस्वारा र्टमरुस्वारा पिेरा माथी कृया थलो  वडा नं ३ १५०००० वडागि 
49 म्पयार्चङ फण्डको लार्ग वडा नं ३ ५००००० वडागि 
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50 बासखकि  झारकोट लामाचौर  बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ४ ५०००००    
51 भदौरे प्रेम बस्िी ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ४ ५०००००   
52 भण्डारथोक मोटरबाटो वडा नं ४ २००००० वडागि 
53 स्वास््य चौकी मोटरबाटो वडा नं ४ २५०००० वडागि 
54 बासखकि  समाजघर गोरेटोबाटो वडा नं ४ १५०००० वडागि 
55 िलेत्र मोटरबाटो वडा नं ४ १००००० वडागि 
56 उसलेरी थामडाुँडा र्सढीबाटो )कायिपार्लकाबाट(  वडा नं ४ २००००० वडागि 
57 पञ्चवल मजदीर संरक्षण  वडा नं ४ २००००० वडागि 
58 भदौर ेसमाजघर मोटरबाटो  वडा नं ४ २५०००० वडागि 
59 प्रेमबस्िी र्सढीबाटो वडा नं ४ १००००० वडागि 
60 झारकोड -डाुँडा  र्सढीबाटो वडा नं ४ १००००० वडागि 
61 खागे -र्सढीबाटो  वडा नं ४ १००००० वडागि 
62 रानी कुवा र्सढीबाटो वडा नं ४ १००००० वडागि 
63 ससयान घमु्पिी लयुरा नयागाउ बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ५ ५०००००    
64 िौलार्गरी गेट नयापलु घाट ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ५ ५०००००    
65 र्गरीचोक ओखरबोट ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ५ ५०००००    
66 िाइवे झोवाङ्ग िुदै ससयान बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ५ १५०००००    
67 लयुरा क्लब भवन ममिि र्नमािण योजना वडा नं ५ २००००० वडागि 

68 र्वरुवा र्सर्ढ बाटो र्नमािण योजना वडा नं ५ १००००० वडागि 

69 र्क्रया कमि भवन र्नमािण योजना झोवाङ्ग वडा नं ५ १५०००० वडागि 

70 नेपासनेटोल र्भत्रीबाटो योजना वडा नं ५ २००००० वडागि 

71 परुानागाउुँ र्िमर्शखर क्लब भवन र्नमािण वडा नं ५ ३००००० वडागि 

72 र्पङ िासने चौर देर्ख दवारे र्डल मोटरबाटो वडा नं ५ २००००० वडागि 

73 र्सरानघर मोटरबाटो स्िरोजनिी वडा नं ५ १००००० वडागि 

74 वडा नं  .५  अजिगिि पूवाििार संरचना र्नमािण योजना वडा नं ५ २५०००० वडागि 

75 ढावा िाइजङ्ुग सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ६ ५०००००    
76 ठोट्नेखोला ढाके सव्जङ्ुग ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ६ १००००००    
78 परुानो घडेरी पसल िुदै ढाके्र बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ६ १००००००    
79 जलजला ध्याबजङ्ुग ग्रार्मण सडक वडा नं ६ ३०००००    
80 ढावा िोर्मजङुग ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ६ ७ ५०००००    
81 पररयार टोल ढल र्नकास वडा नं ६ २००००० वडागि 

82 ठुलाखकि  मलु संरक्षण वडा नं ६ २००००० वडागि 
83 दािा संस्कारको लार्ग दाउरा राख्ने भवन र्नमािण वडा नं ६ १००००० वडागि 

84 पैरा घमु्पिी देर्ख कमेरे आल सम्पमको र्सढी बाटो र्नमािण वडा नं ६ १००००० वडागि 

85 िसलो आरन गो .बा .साथै बस्िी संरक्षण  वडा नं ६ २००००० वडागि 
86 मरु्खया चौिारी नरेस्वारा गो .बा .  वडा नं ६ १००००० वडागि 

87 उपसलो िाईजङ्ुग गो .बा .  वडा नं ६ १००००० वडागि 
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89 घमु्पिी देर्ख डाडाुँ िुुँदै काउरावोट गो .बा .  वडा नं ६ १००००० वडागि 
90 माझखोला गामा र्भरमनुी गो .बा  वडा नं ६ १००००० वडागि 

91 र्सरानघर देर्ख पिेरा माथीको ढल र्नकास वडा नं ६ १००००० वडागि 

92 म्पयार्चङ्ग फण्ड वडा नं ६ २००००० वडागि 
93 िोिीखोला र्सुँचाई योजना वडा नं ६ ३००००० वडागि 

94 रुजरे र्सुँचाई योजना वडा नं ६ २००००० वडागि 

95 माझगाउदेर्ख भच्चेक िुदै लाजरुक बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ७ १५०००००    
96 कु्रि ुदेर्ख आल ुखोर ग्रार्मण सडक र्नमािण वडा नं ७ ५०००००    
97 र्कस्लङ्ुग जगेुपानी िुुँदै सपुरभ्यू र्भगि गो .बा .र्नमािण   वडा नं ७ २००००० वडागि 
98 र्िलङ्ुग देर्ख र्िमालय मा .र्व .गो.बा .र्नमािण  वडा नं ७ २००००० वडागि 

99 कुलोघर चौिारी देखी र्भचकु गाउुँ िुुँदै ग्रा .स .सम्पम गो.बा .
र्नमािण 

वडा नं ७ १००००० वडागि 

100 िवाुँडी खानेपानी ममिि सुिार  वडा नं ७ २००००० वडागि 

101 माझगाउुँ आ .र्ब .देखी िाजचोक गोरेटो बाटो र्नमािण  वडा नं ७ २००००० वडागि 
102 पािलेखेि ढल र्नकास  वडा नं ७ ३००००० वडागि 

103 मझवुा बेसी गोरेटो बाटो र्नमािण  वडा नं ७ १००००० वडागि 
104 वडा स्िरीय साना )प्रबििनात्मक(  वडा नं ७ २००००० वडागि 

105 फुसदङ्ुगे खोला र्सुँचाई योजना र्नमािण वडा नं ७ ३००००० वडागि 

106 मझवुा बेसी र्सुँचाई योजना र्नमािण वडा नं ७ २००००० वडागि 
107 जलर्कर्न खाउने िुदै दाङ्गर्सङ्ग बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ८ १५०००००    
108 र्वरेठाटी दाङ्गर्सङ्ग मोिररया ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ८ ५०००००    
109 िम्पम ुमोिररया ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ८ १००००००    
110 साक्युि गैरीवाङ्ग ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ८ ५०००००    
111 र्लग्रा िबांग सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ८ २०००००    
112 गौररवाङ र्संचाइ वडा नं ८ ३००००० वडागि 

113 लामाखेि र्चमङु र्संचाइ वडा नं ८ १५०००० वडागि 

114 िम ुर्संचाइ वडा नं ८ १५०००० वडागि 

115 एक्ले खाउने कुटुम र्संढी बाटो वडा नं ८ २००००० वडागि 
116 मोिोररया गाउुँर्भत्र र्संढी बाटो वडा नं ८ १५०००० वडागि 
117 र्वरेठाुँटी बजार र्भत्र र्संढी बाटो  वडा नं ८ १५०००० वडागि 
118 लामाखेि र्कर्कि चे र्संढी बाटो वडा नं ८ २००००० वडागि 
119 र्वरेठाुँटी स्कुल देखी मरुुवा वडा नं ८ ५०००० वडागि 
120 र्डर्जटल स्वागि द्दार  िथा सडक बत्ती वडा नं ८ १००००० वडागि 
121 पूुँर्जगि भैपरी िथा साना योजना वडा नं ८ ५००००० वडागि 
123 दाङर्सङ खेल मैदान र्नमािण वडा नं ८ १००००० वडागि 
124 कुटुम र्शस ुस्यािार र्संढी बाटो वडा नं ८ ५०००० वडागि 
125 दाङर्सङ र्फके आिाल र्संढी बाटो वडा नं ८ १००००० वडागि 
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126 र्िखेढुङ्गा नयागाउ दर्लि बस्िी मोटरबाटो र्नमािण वडा नं ९ १००००००    
127 र्वरेठाटी र्िखेढुङ्गा मोटर बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ९ २००००००    
128 साबेि चणु्डी मर्जदर वडा नं ९ ४००००० वडागि 

129 साबेि गाउुँ र्सढीबाटो र्नमािण वडा नं ९ ४००००० वडागि 
130 सारदा आ.र्व. घेरावार आयोजना वडा नं ९ २००००० वडागि 

131 उसलेरी भमेु मर्जदर र्वजन र्नमािण वडा नं ९ ३५०००० वडागि 

132 भैपरी िथा साना योजना वडा नं ९ १५०००० वडागि 

133 िाम्पले िुदै कोटगाउुँ बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं १० १५०००००    
134 के्रजोङ्ग देर्ख सनुखानी मोटरबाटो र्नमािण वडा नं १० १००००००  
135 र्कम्पचे र्संचाइ वडा नं १० २५०००० वडागि 

136 ज्यामेखोला र्कसय ुर्संचाइ वडा नं १० २५०००० वडागि 

137 िुुँद ुर्संढी बाटो वडा नं १० २००००० वडागि 

138 लालीगरुाुँस आमा समूि भवन र्नमािण वडा नं १० २००००० वडागि 

139 माझगाउुँ खोससा सम्पम र्संढी बाटो वडा नं १० २००००० वडागि 

140 र्सवै देर्ख मोर्द खोला सम्पम र्संढी बाटो वडा नं १० २००००० वडागि 

141 िाम्पल ेदेर्ख थामाजुिन र्संढी बाटो वडा नं १० १००००० वडागि 

142 बालवुा डाुँडा देर्ख कम्पचे सम्पम र्संढी बाटो वडा नं १० ३००००० वडागि 

143 स्कुल चोक देर्ख सनुखानी सम्पम र्संढी बाटो वडा नं १० १००००० वडागि 

144 पूुँर्जगि भैपरी िथा साना योजना वडा नं १० २००००० वडागि 

145 मिक्य ुउरी िुुँदै र्कमरुङ्ग खोला बाटो र्नमािण वडा नं ११ ५०००००    
146 मत्क्यू सामरुङ्ग मोटरबाटो र्नमािण वडा नं ११ २००००००    
147 मेश्रम देर्ख नेग ुसम्पम पयिटन पदमागि वडा नं ११ २००००० वडागि 
148 मलुबाटो ममिि िथा गेर्पङ दर्लि टोल वडा नं ११ ३००००० वडागि 
149 मसुवुा आमा समूि भवन र्नमािण वडा नं ११ २००००० वडागि 
150 क्यचेु देर्ख र्िग्सयो िोग्सयो खोला गोरेटो बाटो वडा नं ११ २००००० वडागि 
151 नयाुँगाउुँ र छोम्रोङ िारबार वडा नं ११ २००००० वडागि 
152 आठभाईथर र्संढी बाटो वडा नं ११ २००००० वडागि 
153 भरुग्य ुशवदि जाने र्संढी बाटो वडा नं ११ २००००० वडागि 
154 भैपरी िथा साना योजना वडा नं ११ २००००० वडागि 

 जम्मव ८,८०,००,०००  

 
४) र्न, र्वतवर्रर् तथव षर्पद व्र्र्स्थवपन सषमषत 

षस 
नं 

र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ संयकु्त सियोग कायिक्रम )इप खररदपा(  गा .पा .  १०००००० ।-   
२ िार जाली िथा ग्यार्बन खररद गा .पा .  १५००००० ।-   
३ वािावरणीय सरसफाइ िथा फोिोरमैला व्यवस्थापन गा .पा .  ४००००० ।-   
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४ सयाजडर्फल साईट व्यवस्थापन िथा सम्पभाव्यिा अध्ययन गा .पा .  ४००००० ।-   
५ र्वपद व्यवस्थापन कोर् (कोर्भड समेि) गा .पा .  ५०००००० ।-   
६ भूक्षय  ,बाढी पर्िरो िथा प्रकृर्िप्रकोप र्नयजत्रण  गा .पा .  १०००००० ।-   
७ र्वस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन िथा वािावरणीय प्रभाव 

मूसयाङ्कन 
गा .पा .  १२००००० ।-   

८ खाद्य सरुक्षा िथा खाना संरक्षण कायिक्रम )खाना नफालौ(  गा .पा .  १००००० ।-   
  जम्मव १०६००००० 

।- 
  

 
५) सुशवसन तथव ससं्थवगत षर्कवस 

षस न ं र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 
१ सामार्जक परीक्षण गा .पा .  २३००००० ।-   
२ साविजर्नक सुनवुाई चौमार्सक गा .पा .    
३ उपभोक्ता सर्मर्ि िार्लम गा .पा .    
४ आजिररक र्नयजत्रण प्रणाली कायिर्वर्ि गा .पा .    
५ सूचना प्रर्वर्ि गा  .पा .  िथा वडा कायािलय गा .पा .    
६ अनभुव  आदान प्रदान कायिक्रम गा .पा .  ५००००० ।-   
७ गाउपार्लका र्दवस गा .पा .  १००००० ।-   
८ मेलर्मलापकिािको सूचीकृि िथा पनुिािजर्ग कायिक्रम गा .पा .  ३००००० ।-   
९ पदार्िकारी िथा कमिचारी  क्षमिा र्वकास गा .पा .  १०००००० ।-   

१० ि्याङ्क व्यवस्थापन गा .पा .  ५००००० ।-   
११ बिृि् घमु्पिी र्शर्वर संचालन गा .पा .  ५००००० ।-   
१२ जयार्यक सर्मर्ि गा .पा .  ३००००० ।-   

  जम्मव ५५००००० ।-   
 

ग) समपुरक कोि 

 
षस नं र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ काडे भदौरे ससयान ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ४ २००००००० ।-   

२ संघ, प्रदेश एवं अजय आयोजनािरुको लार्ग म्पयार्चङ फण्ड  गा.पा. १००००००० ।-   
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घ) आ.ब. ०७७/०७८ मव पूर्वयधवर के्षर षर्कवस कवर्यक्रम अन्तगयत र्स गवउँपवषिकवमव सचंविन 
हुने आर्ोजनवहरुः- 

 

  

षस न ं र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ छर्व स्मरृ्ि र्सम्पले भट्टारी ग्रार्मण सडक वडा नं. १ ९,९३,०००।-   

२ र्दप बुढा घर कैडले  ग्रार्मण सडक वडा नं. २ ९,९३,०००।-   

३ र्ढकुर पोखरी िारापानी भदौरे िुदै रामजा ग्रार्मण सडक वडा नं. ३ ९,९३,०००।-  

४ च्यानडाडा भदौर ेपे्रम बस्िी एवं मोर्ड देव स्थान(भण्डार थोक) 
ग्रार्मण सडक 

वडा नं. ४ ९,९३,०००।-  

५ िोिी खोला लयुरा सडक एवं र्गररचोक ग्रार्मण सडक वडा नं. ५ ९,९३,०००।-  

६ कार्लका मर्जदर र्नमािण र ग्यानोदय आिारभूि र्वद्यालयको 
कम्पपाउनर्डङ 

वडा नं. ६ ९,९३,०००।-  

७ र्च्ले कुना मरुवा बेसी साउने कुला र्बरठेाुँटी ग्रार्मण सडक वडा नं. ७ ९,९३,०००।-  

८ र्चम्रङु िमु मोिररया चाने ग्रार्मण सडक वडा नं. ८ ९,९३,०००।-  

९ साबेि मोटर बाटो स्िरोजनिी वडा नं. ९ ९,९३,०००।-  

१०  जनपे्रमी आ.र्ब. र मेश्रम बराि मा.र्व. वडा नं. 
१० 

९,९३,०००।-  

११ कल डाुँडा- मत्क्य-ु उरी-छोम्रुङ ग्रार्मण सडक वडा नं. 
११ 

९,९३,०००।-  
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प्रदेश  सरकवरबवट षर्षनर्ोजन भएकव ग्रवषमर् सडकहरु( स्मरर्को िवषग) 
१ नागडाडा सेराचौर सडक  वडा नं २ ५००००००   
२ नौडाडा अर्िकारी डाडा काकीको टिरा सडक वडा नं १ ५००००००   

३ 
अजनपुणि गा पा चक्रपथ अजिगिि लमु्पले िाजचोक र्भच्चुक लाजरुक 
सडक स्िरोजनर्ि 

गा पा ५०००००० 
  

४ र्गरीचोक माइपजुय झोवाङ्ग सडक वडा नं ५ ५००००००   

५ र्वरठेाटी र्िखेढुङ्गा उसलेरी घोरपेानी म्पयाग्दी मरु्क्तनाथ मागि 
वडा नं ८ र 

९ 
५०००००० 

  
६ लमु्पले काडे भदौर ेससयान र्िलािार र्डमवुा पविि जोड्ने वडा नं ४ ५००००००   
७ र्सम्पपाली माझगाउ सडक वडा नं १ ५००००००   
८ स्याउलीबजार िम ुर्िख्यान नाराथोक जोड्ने सडक वडा नं २ ५००००००   

  जम्मव ४०००००००   

सषंघर्  सरकवरबवट षर्षनर्ोजन भएकव ग्रवषमर् सडकहरु( स्मरर्को िवषग)   

१ लमु्पले िालचोक र्भच्चकु वडा नं ७ १०००००००   
२ कास्कीकोट पयिटर्कय चक्रपथ खड्गाउ पाउदरु वडा नं ३ ४५०००००   
३ काडे अष्ट्रेर्लयन क्याम्पप र्प्रिम देउराली र्सढी वडा नं ३ ३००००००   
४ ग्रटे अजनपुणि पदमागि वडा नं ९ र १० ४००००००   
५ नागडाडा अर्िकारी डाडा कार्कि को टिरा सडक वडा नं १ १०००००००   
६ कार्कि को टिरा अर्िकारी डाडा नागडाडा वडा नं १ १०००००००   

७ नयापलु र्वरठेाटी र्समै िुदै उरी 
वडा नं ८ १० 

११ 
१००००००० 

  
८ र्वरठेाटी र्समै िाम्पले सडक वडा नं १० १०००००००   
९ कृर्र् सडक वडा नं १ २ ३ १०००००००   

१० लाजरुक बिृि् खानेपानी योजना वडा नं ७ १०००००००   
  जम्मव ८१५०००००   
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cfly{s P]g, @)&& 

cf7f}+ ufpF ;efaf6 cfly{s ljw]os,@)&& :jLs[t ldlt M @)&&÷)#÷!) 

cfly{s ljw]os,@)&& k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷)#÷!! 

k|:tfjgf M cGgk"0f{ ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ 
sfof{Gjog ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] 
k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd cGgk"0f{ ufpFkflnsfsf] cf7f}+ ufpF ;efn] 
of] P]g agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; P]gsf] gfd æcfly{s P]g, @)&&Æ /x]sf] 5 . of] P]g 
 @)&&÷)$÷)! ut] b]lv cGgk"0f{ ufpFkflnsf If]qdf  nfu" x'g]5 . 

@= ;DklQ s/ M :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf %% adf]lhd cfufdL cfly{s 
jif{x?d ufpFkflnsf If]qleq ;DklQ s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

#= e"ld s/ -dfnkf]t_ M ufpFkflnsf If]qleqsf hUufdf cg';"lr -!_ adf]lhd e"ld s/ -dfnkf]t_ 
 nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

$= 3/ hUuf axfn s/ M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, Uof/]h, 
 uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} jf cf+lzs tj/n] axfndf lbPsf]df To:tf] axfn 
 /sddf cg';"lr -@_ adf]lhd 3/ hUuf axfn s/ nufOg] / c;"n ul/g]5 . 

%= hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/ M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] pmg, vf]6f], 

 hl8a'6L, jgs;, sjf8L dfn / k|rlnt sfg"gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' afx]ssf cGo d[t 

 jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8, l;ª, KjfFv, 5fnf h:tf a:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/ u/] jfkt 

 cg';"lr -#_ adf]lhdsf] s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^= Joj;fo s/ M ufpFkflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf cg';'lr -$_ adf]lhd Joj;fo 

 s/ tyf cg';"lr -$=!_ adf]lhd k6s] Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

&= ;]jf z'Ns, b:t'/ M ufpFkflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"lr -%_ df    

plNnlvt  :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';"lrdf Joj:yf 

eP cg';f/  z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

efu ^
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*= gS;fkf; b:t'/ M ufpFkflnsf If]qleq gS;fkf; ubf{ cg';"lr -^_ adf]lhd gS;fkf; b:t'/ 

 tyf cg';"lr -^=!_ adf]lhd 3/ clen]vLs/0f b:t'/, gS;fkf; lstfa / clen]vLs/0f 

lstfa b:t'/, gS;fkf; gfd;f/L tyf gS;fkf; ;+zf]wg b:t'/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

(=  lj1fkg s/ M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"lr -&_ adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] / 

 c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] 

cj:yfdf  ;f]xL adf]lhd x'g] 5 . 

!)= dgf]/~hg s/ M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/~hg Joj;fo If]qdf cg';"lr -*_ adf]lhd 

 dgf]/~hg s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/ k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf 

cGoyf  Joj:yf ePsf] cj:yf ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 

!!= kfls{ª z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwgnfO{ kfls{ª ;'ljwf pknAw u/fP jfkt 

 cg';"lr -(_ adf]lhd kfls{ª z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!@= ;8s dd{t ;+ef/ z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq ufpFkflnsfn] lgdf{0f u/]sf ;8sx?df 

;+rfng  x'g] ;jf/L ;fwgnfO{ cg';"lr -!)_ adf]lhd ;8s dd{t ;+ef/ z'Ns nufOg] / 

c;"n pk/  ul/g]5 . 

!#= k|fs[lts ;|f]t ;fwg pkof]u s/ M ufpFkflnsf If]qleq 9'ª\uf, lu§L, :n]6, afn'jf, r'g9'ª\uf, 

 v/L9'Ëf, ce|v / bxQ/ axQ/df cg';"lr -!!_ adf]lhd k|fs[lts ;|f]t ;fwg pkof]u s/ 

 nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/ k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGoyf Joj:yf 

ePsf]  cj:yf ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 

!$=s/ 5'6M ufpFkflnsfn] cg';"lr -!@_ df Joj:yf eP adf]lhd s/ 5'6sf] Joj:yf ug{ ;Sg]5 

. 

!%=b08 hl/jfgf M ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq cg';"lr -!#_ df Joj:yf eP adf]lhd b08 

 hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . 

!^=s/ tyf z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{ljlw M of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns 

 ;+sng ;DaGwL sfo{ljlw ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 
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cg';"lr ! -P]gsf] bkmf # ;Fu ;DalGwt_  

e"ld s/ -dfnkf]t_ 
qm=;+= e"ld s/ -dfnkf]t_ b/ /]6 -?=_  
1 v]t tkm{ k|lt /f]kgL 25 

2 kfvf] tkm{ k|lt /f]kgL 20 

   
   

   
cg';"lr @ -P]gsf] bkmf $ ;Fu ;DalGwt_  

3/ hUuf axfn s/ 
qm=;+= 3/ hUuf axfn s/ b/ /]6 -?=_  
1 ;Demf}tfdf pNn]lvt dfl;s ef8f /sdsf] 10 k|ltzt 
   

   
cg';"lr # - P]gsf] bkmf % ;Fu ;DalGwt_ 

hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/ 
qm=;++ ljj/0f b/ /]6 -?=_ 
1 pmg k|lt s]=hL 10 

2 vf]6f] k|lt lSjG6n 500 

3 d[t hLjhGt'sf] xf8 k|lt lSjG6n 200 

4 d[t hLjhGt'sf] l;ª k|lt lSjG6n 200 

5 d[t hLjhGt'sf] Kjfv k|lt !) s]=hL 100 

6 d[t hLjhGt'sf] 5fnf k|lt ju{ lkm6 100 

7 xn'sf sjf8L k|lt uf8L 3000 
8 x]jL sjf8L k|lt uf8L 5000 

9 of;f{u'Daf nufot :jLs[t k|fKt hl8a'6L ;+sng k|j]z 
z'Ns 

:yfgLo M !%))                 
:yfgLo afx]s M %))) 

10 of;f{u'Daf lgsf;L s/ k|lt s]=hL 10000 
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cg';"lr $ - P]gsf] bkmf ^ ;Fu ;DalGwt_ 
Joj;fo s/ 

qm=;+= Joj;fosf] lsl;d 
jflif{s s/ -?=_       
-btf{÷gljs/0f_ 

1 Jofkfl/s a:t' 
1 dlb/f    

  dlb/fsf] l8n/ 6000 

  dlb/fsf] yf]s ljqm]tf 5000 

  dlb/fsf] v'b|f ljqm]tf 4000 

2 xNsf k]o kbfy{   

  xNsf k]o kbfy{sf] l8n/ 3500 
  xNsf k]o kbfy{sf] yf]s ljqm]tf 2500 

  xNsf k]o kbfy{sf] v'b|f ljqm]tf 1500 

3 kfgL l8n/ 2000 

4 ;"lt{hGo kbfy{   

  ;"lt{hGo kbfy{sf] l8n/ 4000 

  ;"lt{hGo kbfy{sf] yf]s ljqm]tf 2000 

  ;"lt{hGo kbfy{sf] v'b|f ljqm]tf 1000 

5 Hjn/L   

  Hjn/L k;n s >]0fL -yf]s_ 3000 

  Hjn/L k;n v >]0fL -dd{t÷sflnu8_ 1500 

6 cf}iflw   

  cf}iflw v'b|f k;n 8fS6/ ePsf] 5000 
  cf}iflw v'b|f k;n 8fS6/ gePsf] 3000 

  cfo'j]{lbs cf}iflw k;n 2000 

  Pu|f]e]6 k;n 2000 

7 :6]zg/L tyf k':ts   

  :6]zg/L tyf k':ts yf]s ljqm]tf 2000 

  :6]zg/L tyf k':ts v'b|f ljqm]tf 1500 

  d'b|0f ;fdfu|L vl/b laqmL 2000 

8 l8kf6{d]G6 :6f]/   

  l8kf6{d]G6 :6f]/  3000 

  l8kf6{d]G6 :6f]/ dlb/f ;lxtsf] 5000 
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9 On]S6«f]lgS;   

   

  On]S6«f]lgS; ;fdfgsf] yf]s ljqm]tf 4500 

  On]S6«f]lgS; ;fdfgsf] v'b|f ljqm]tf 3000 

  df]jfOn k;n 3000 

  cl8of] lel8of] Sof;]6 k;n 1500 

10 On]S6«Lsn÷ljB'tLo ;fdfu|L   

  On]S6«Lsn ;fdfgsf] yf]s ljqm]tf 4000 
  On]S6«Lsn ;fdfgsf] v'b|f ljqm]tf 3000 

11 k'hf ;fdfu|L   

  k'hf ;fdfu|Lsf] yf]s ljqm]tf 2000 

  k'hf ;fdfu|Lsf] v'b|f ljqm]tf 1000 

12 kmnkm'n tyf t/sf/L   

  kmnkm'n tyf t/sf/Lsf] yf]s ljqm]tf 3000 

  kmnkm'n tyf t/sf/Lsf] v'b|f ljqm]tf 2000 

13 df;'÷km]|; xfp;   

  df;'sf] yf]s ljqm]tf 3000 

  df;'sf] v'b|f ljqm]tf 2000 

14 b'w / b'w hGo kbfy{   

  b'w / b'w hGo kbfy{sf] yf]s laqm]tf 2000 

  b'w / b'w hGo kbfy{sf]  v'b|f laqm]tf 1000 

15 vfBfGg tyf ls/fgf k;n   

  vfBfGg ;Knfo;{ 3000 

  ls/fgf k;n 2000 

  leqL ;8sdf /x]sf ;fgf ls/fgf k;n 1000 

16 cfn' Kof;, n;'g, cb'jf yf]s laqm]tf 2000 

17 s:d]l6s    

  s:d]l6ssf] yf]s ljqm]tf 2500 

  s:d]l6ssf]  v'b|f ljqm]tf 1500 
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18 df]6/ kf6{;   

  df]6/ kf6{;sf] yf]s ljqm]tf 6000 

  df]6/ kf6{;sf] v'b|f ljqm]tf 4000 

19 n'a|Ls];g k;n 2000 

20 wfuf] 6fFs km:g/ -a6g ;k_   

  wfuf] 6fFs km:g/sf] yf]s laqm]tf 2000 

  wfuf] 6fFs km:g/sf] v'b|f laqm]tf 1000 

21 xf8{jo/   

  xf8{jo/ ;fdfu|Lx?sf] yf]s ljqm]tf 6000 
  xf8{jo/ ;fdfu|Lx?sf] v'b|f ljqm]tf 5000 

22 k]6«f]n kDk 10000 

23 s]/f]l;g l8kf] 5000 

24 O6f afn'jf l8kf] 5000 

25 Uof; l;ln08/    

  Uof; l;ln08/sf] l8n/ jf ;j l8n/ 3000 

  Uof; l;ln08/sf] v'b|f ljqm]tf 2000 

26 KnfO{ tyf Unf;   

  KnfO{ tyf Unf;sf] yf]s laqm]tf 3000 

  KnfO{ tyf Unf;sf] v'b|f laqm]tf 2000 

27 efF8f    

  efF8fsf] yf]s laqm]tf 4000 
  efF8fsf] v'b|f laqm]tf 3000 

28 ls6gfzs cf}iflw,dn tyf ljpljhg   

  ls6gfzs cf}iflw, dn tyf ljpljhgsf] yf]s laqm]tf 3000 

  ls6gfzs cf}iflw, dn tyf ljpljhgsf] v'b|f laqm]tf 2000 

29 sk8f    

  sk8fsf] yf]s laqm]tf 4000 

  sk8fsf] v'b|f laqm]tf 3000 

  km]G;L k;n 3000 

30 h'Qf, rKkn   

  h'Qf, rKknsf] yf]s laqm]tf 3000 
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  h'Qf, rKknsf] v'b|f laqm]tf 2000 

31 ˆnf]l/ª tyf kmlg{l;ª   

  ˆnf]l/ª tyf kmlg{l;ªsf] yf]s laqm]tf 4000 

  ˆnf]l/ª tyf kmlg{l;ªsf] v'b|f laqm]tf 3000 

32 xf]d 8]sf]/ k;n 3000 

33 So'l/of] k;n 3000 

34 luˆ6 ;fdfg ljqmL k;n v]nf}gf ;d]t 2000 

35 cf6{ Uofn/L 2000 

36 ld7fO{ k;n 1000 
37 r6k6 k;n 1000 

38 a]tjf; ;fdfu|L k;n 1000 

39 kmnfd s[lif cf}hf/ k;n 1000 

2 ;]jf Joj;fo 

1 lgdf{0f Joj;fo -3 ju{_ btf{ 25000 

2 lgdf{0f Joj;fo -3 ju{_ gljs/0f …3Ú ju{sf] lgdf0f{ 
Joj;foL Ohfhtkq 
sfo{ljlw cg';f/ 

3 lgdf{0f Joj;fo -3 ju{_ gfd;f/L 25000 

4 6]lnkmf]g, df]jfOn, OG6/g]6 ;]jf k|bfos sDkgL 10000 

5 9'jfgL ;]jf 5000 

6 oftfoft ;]jf -7'nf ;jf/L_ 5000 

7 oftfoft ;]jf -;fgf ;jf/L_ 3000 

8 x]lnsK6/ ;]jf btf{ 100000 

9 x]lnsK6/ k|lt p8fg 3000 

10 Ao'l6 kfn{{/ 2000 

11 d;fh ,;fpgf 2000 

12 x]o/ sl6ª z}n'g 1500 

13 kf6L{ Kofn]; 6000 

14 6]G6 xfp; 3000 
15 Sofl6l/Ë 3000 

16 6]G6 xfp; / Sofl6l/Ë 4000 
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17 s]jn Rofgn k|zf/0f ;]jf 7500 

18 df]jfOn 6fj/ 10000 

19 Pkm Pd, /]l8of] 5000 

20 kmf]6f] :6'l8of] lel8of] ;d]t 2000 

21 sDKo'6/ l8hfOg ;]jf 1000 

22 vfhf 3/ 1000 

23 lrof, slkm k;n 1000 

24 8«fOleª OlG6Ro'6 3000 

25 l;nfO{ s6fO{  1000 
26 l;nfO{ s6fO{ sk8f k;n ;lxt 2000 

27 kz' aw :yn 3000 

28 l/on :6]6 3000 

29 3/ sG:6««S;g 3000 

30 k'n xfp; 3000 

31 lhd xfp; 2000 

32 l6=eL lkm|h dd{t ;]G6/ 2000 

33 df]jfOn dd{t ;]G6/ 2000 

34 /]l8of] 38L dd{t ;]G6/ 1000 

35 h'Qf rKkn dd{t ;]G6/ 1000 

36 df]6/ ;fOsn js{;k 2000 

37 uf8L js{;k 4000 
38 On]S6«Ll;og÷KnlDaª ;]jf 2000 

39 kmnkm"n tyf t/sf/L ;+sng tyf ahf/Ls/0f s]Gb| 1000 

3 ljlQo ;]jf 

1 jfl0fHo a}+ssf] k|lt zfvf sfof{no 15000 

2 ljsf; a}+ssf] k|lt zfvf sfof{no 10000 

3 ljQ sDkgLsf] k|lt zfvf sfof{no 8000 

4 n3'ljQ sDkgLsf] k|lt zfvf sfof{no 5000 

5 ljdf sDkgL k|lt zfvf sfof{no 4000 

6 ljQLo ;xsf/L ÷ax'p4]ZoLo ;xsf/L k|lt zfvf sfof{no 3000 
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7 s[lif ;xsf/L  2000 

8 d'b|f ;6xL k|lt zfvf sfof{no 2000 

4 lzIff ;]jf 

1 lghL dfWoflds ljBfno btf{  10000 

2 lghL cfwf/e't ljBfno btf{  8000 

3 lghL k"j{ k|fylds ljBfno btf{  7000 

4 dG6]:Jf/L tyf lzz' :of/ s]Gb| 4000 

5 efiff k|lzIf0f 4000 

6 sDo'6/ tflnd s]Gb| 4000 

7 xf]:6]n 4000 
8 sf]lrª ;]G6/ 3000 

5 :jf:Yo ;]jf 

1 lSnlgs 3000 

2 8]G6n xf]d 3000 

3 Kofyf]nf]hL - lb;f, lk;fj, /ut hfFr lSlnlgs 2000 

4 lkmlhof]y]/fkL 2000 

5 PS;/] lSnlgs 2000 

6 ljz]if1 ;]]jf 

1 OlGhlgol/ª k/fdz{ ;]jf kmd{ 3000 

2 sfg"g Joj;foL 2000 

3 n]vfk/LIf0f ;]jf 2000 

4 cg';Gwfg tyf ;]jf k/fdz{ bftf 2000 

5 ljdf Ph]G6 2000 

6 kz' lrlsT;s 2000 

7 lrlsT;s 3000 

8 ;e]{o/ 2000 

9 Hof]ltif ;]jf 2000 

10 gf]6/L klAns cg'jfbs 2000 

7 pBf]u 
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1 xf]6n, nh P08 /]i6'/]G6 -s >]0fL –!)  sf]7f eGbf a9L ePsf]_ ;a} 
j8f  

5000 

2 xf]6n, nh P08 /]i6'/]G6 -v >]0fL –$ sf]7f b]lv !)  sf]7f;Dd ePsf]_ 
;a} j8f 

3000 

3 xf]6n, nh P08 /]i6'/]G6 -u >]0fL –$ sf]7f ;Dd ePsf]_ ;a} j8f 2000 

4 xf]6n P08 /]]i6'/]G6 2000 

5 l/;f]6{ k|lt zfvf 15000 

6 xf]d:6] btf{ !)))) -u08sL 
k|b]z ;/sf/sf] 
xf]d:6] ;+rfng 
sfo{ljlw,@)&% 

cg';f/ 

7 ;fd"lxs xf]d:6] btf{ cGtu{tsf] JolQmut xf]d:6] Joj;fo btf{ 
k|df0fkq b:t'/ 

1000 

8 xf]d:6] gljs/0f 2000 

9 sf]of]lsª 1000 

10 Sofgf]OË 2000 

11 6«]lsË 2000 

12 aGhL hlDkË 5000 

13 lhkˆnfo/ 5000 

14 ¥ofˆ6LË 1000 
15 6'/ P08 6«feN; ;]jf 2000 

16 lghL hUufdf lkslgs :kf]6{ btf{ 2000 

v s[lifdf cfwfl/t pBf]u   

1 s'6fgL k]nfgL ldn 2000 

2 d;nf lrp/f ldn 2000 

3 kfp/f]6L, a]s/L, rfpldg pBf]u 2000 

4 s[lif tyf kz'k+IfL kmd{ 1000 

5 8]/L 2000 

6 lzt e08f/ 2000 

7 bfgf pBf]u 2000 
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8 vfB k|zf]wg pBf]u 2000 

9 ;'s'6L pBf]u 2000 

10 cNnf] k|zf]wg pBf]u 3000 

u pTkfbg d"ns pBf]u   

1 5fkfvfgf 3000 

2 KnfO{ p8 3000 

3 u|Ln÷d]6n÷cfNd'lgod 5000 

4 sfuh 1000 

5 sfkL  1000 
6 Jns 5000 

7 sl6ª 9'ª\uf 5000 

8 skf; 3000 

9 kfgL 5000 

10 ;fj'g  4000 

11 O6f  5000 

12 ;ldn, KnfOp8 kmlg{r/ pBf]u 5000 

13 qm;/ pBf]u s ju{ ?= 
%))))), v ju{ 
$))))), u ju{ 

?=#))))) 

# 3/]n' s'6L/ pBf]u 1000 

8 ;fjhlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt Joj;fo   

1 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt l/;f]6{ k|lt zfvf 50000 

2 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt kf6L{ Kofn]; 30000 

3 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf lkslgs :kf]6{ btf{ 5000 

4 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n,nh P08 /]i6'/]G6 -s >]0fL !) 
sf]7f eGbf a9L ePsf]_ j8f g+= &,!) / !! 

30000 

5 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n,nh P08 /]i6'/]G6 -v >]0fL $ 
b]lv !) sf]7f;Dd ePsf]_ j8f g+= &,!) / !! 

20000 
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6 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n,nh P08 /]i6'/]G6 - u >]0fL $  
sf]7f;Dd ePsf] / /]i6'/]G6 tyf ;fgf Joj;fo ;d]t_j8f g+= &,!) / 
!! 

10000 
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7 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n,nh P08 /]i6'/]G6 -s >]0fL !) 
sf]7f eGbf a9L ePsf]_ j8f g+= &,!) / !! Affx]s afFsL ;a} j8f 

15000 

8 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n,nh P08 /]i6'/]G6 -v >]0fL $ 
b]lv !) sf]7f;Dd ePsf]_ j8f g+= &,!) / !! Affx]s afFsL ;a} j8f  

10000 

9 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n,nh P08 /]i6'/]G6 - u >]0fL $  
sf]7f;Dd ePsf] / /]i6'/]G6 tyf ;fgf Joj;fo ;d]t j8f g+= &,!) / 
!! Affx]s afFsL ;a} j8f  

5000 

9 dfly pNn]v gePsf pBf]usf] xsdf   

1 7"nf pBf]u 10000 

2 demf}nf pBf]u 6000 

3 ;fgf pBf]u 3000 

!)=pNn]lvt s/÷z'Ns÷b:t'/ c;"n pk/ ubf{ b]xfo adf]lhd ul/g]5 . 
s= Ps eGbf a9L Joj;fo ;Fu} ;+rfng eO{ ;Fu} btf{ u/]df d'Vo Joj;fosf] jflif{s s/            
-btf{÷gljs/0f_ nfO{ dfGotf lbO{g]5 / cltl/Qm yk ?=!))) jflif{s s/df hf]l8g]5 .  

v= aSof}tf /sd / hl/jfgfsf] lx;fj ubf{ rfn' cf=j=sf] s/sf] b//]6nfO{ cfwf/ lnOg]5 .  

u= dfly pNn]v gePsf] Joj;fosf] xsdf ldNbf] h'Nbf] Joj;fosf] jflif{s s/ jf ufpFkflnsfsf] 
lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 

3= ;fj{hlgs hUuf ;+/If0f tyf pkof]u ;DaGwL sfo{ljlw th{'df eO{ nfu" geP;Ddsf] nflu / 
cf=j=@)&^÷)&& ;Ddsf] aSof}tf /sdsf nflu ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt Joj;fox?sf] 
nflu ;fljs adf]lhds} Joj;fo btf{ s/ lnOg]5 tyf ;f] sfo{ljlw nfu" eP kl5 sfo{ljlwdf 
Joj:yf eP adf]lhd ;fj{hlgs hUuf pkof]u u/] afktsf] ;fj{hlgs hUuf pkof]u z'Ns÷b:t'/ / 
Joj;fo btf{ s/ cGo Joj;fo ;/x g} lnOg]5 . 
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cg';"lr $=! - P]gsf] bkmf ^ ;Fu ;DalGwt_ 

k6s] Joj;fo s/ 
qm=;+= ljj/0f b/ /]6 -?=_ 

1 nQf ;fdfg uf8Laf6 3'dfP/ a]Rg]nfO{ k|lt lbg 100 

qm=;+= ljj/0f b/ /]6 -?=_ 

2 vfBfGg v'b|f ;fdfg uf8Laf6 3'dfP/ a]Rg]nfO{ k|lt lbg 100 

3 cfn' t/sf/L ;fdfg uf8Laf6 3'dfP/ a]Rg]nfO{ k|lt lbg 100 
4 kf]sf÷emf]nf ;fdfg 3'dfP/ a]Rg]nfO{ k|lt lbg 20 

5 df]6/ ;fOsnaf6 ;fdfg a]Rg]nfO{ k|lt lbg 50 

6 /fFuf e}+;L a+u'/ k|lt uf]6f 100 

7 v;L af]sf k|lt uf]6f 50 

8 xfF; s'v'/f kG5L k|lt uf]6f 10 
 

cg';"lr % -P]gsf] bkmf & ;Fu ;DalGwt_ 

;]jf z'Ns, b:t'/ 

qm=;++= ljj/0f b/ -?=_ s}lkmot 
  l;kmfl/;÷k|dfl0ft     
1 Joj;fo btf{÷btf{ vf/]hLsf] nflu l;kmfl/; 500 s[lif / kz'kfng 

;DaGwL Joj;fo 
btf{ l;kmfl/; 
lgz'Ns 

2 pBf]u btf{sf] nflu l;kmfl/; 500   

3 ;+3 ;+:yf, ;d"x btf{÷gljs/0fsf] nflu l;kmfl/; 300   

4 JolQmut 36gf btf{ k|df0fkq ;+zf]wgsf nflu j8f 
sfof{noaf6 ufpFkflnsfdf cg'dlt dfu l;kmfl/; 

lgz"Ns   

5 JolQmut 36gf btf{ ;+zf]wgsf nflu ufpFkflnsfaf6 j8f 
sfof{nonfO{ cg'dlt  

500   

6 JolQmut 36gf btf{;Fu ;DalGwt l;kmfl/; -g]kfnL / 
c+u|hL b'j}_ 

300   

7 :yfO a;f]jf; ;DalGw l;kmfl/; 300   

8 6«fen 8s'd]G6 l;kmfl/; 500   

9 cbfntdf xsjfnf l;kmfl/; 1000   
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qm=;++= ljj/0f b/ -?=_ s}lkmot 
  k]G;g sf8{ jf ;f] ;DalGw l;kmfl/;     

10 g]kfnL ;+3 ;+:yf;Fu ;DalGwt 300 k|lt rnfgL 

11 ljb]zL ;+3 ;+:yf;Fu ;DalGwt 500 
  gful/stf÷gfafns kl/ro kq ;DalGw l;kmfl/;     

12 j+zhsf] gful/stf l;kmfl/; 300   

13 c+lus[t gful/stf l;kmfl/; 1000   

14 gful/stfsf] k|ltlnlk l;kmfl/; 300   

15 gfafns kl/ro kq l;kmfl/; 300   

  hUuf k|zf;g;Fu ;DalGwt l;kmfl/;     

16 gfd;f/L l;kmfl/; 500   

17 lsQf sf6 l;kmfl/; 1000   

18 ck'tfnL ;DalGw l;kmfl/; 1000   

19 hUufwgL k|df0f k'hf{df ljj/0f ;+zf]wg l;kmfl/; 500   

20 hUufwgL k|df0f k'hf{df kmf]6f] 6fF; / gful/stf g++ sfod 
l;kmfl/; 

500   

21 hUufwgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk l;kmfl/; 500   

22 3/ sfod l;kmfl/; 500   

23 xsjfnf ;+/If0f ;DalGw l;kmfl/; 500   

24 rf/ lsNnf l;kmfl/; 500 k|lt lsQf yk ?= 
!))   

  3/ af6f] l;kmfl/;     

  e"kL z]/rg /fhdfu{sf] bfofF afofF   k|lt lsQf af6f] 
dfq l;kmfl/; yk 
?= !)) / k|lt 
lsQf 3/ af6f] b'j} 
l;kmfl/; yk 
?=#)) 

25 af6f] dfq l;kmfl/; 1000 

26 3/ / af6f] b'j} l;kmfl/; 1500 

  uf=kf= l/ª/f]8 leqL zfvf af6fsf] bfofF afofF   

27 af6f] dfq l;kmfl/; 500 

28 3/ / af6f] b'j} l;kmfl/; 1000 

  df]6/ af6f]df gkg]{ ;a}   

29 af6f] dfq l;kmfl/; 300 

30 3/ / af6f] b'j} l;kmfl/; 800 
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qm=;++= ljj/0f b/ -?=_ s}lkmot 
  ?v s6fg cg'dltsf nflu l;kmfl/;     

31 lghL hUuf÷agdf k|lt ?v 100   

32 ;fd'bflos agdf k|lt ?v 200   

33 ;fj{hlgs agdf k|lt ?v 200   

  ljB't ;DalGw l;kmfl/;      

34 ljB't h8fg ;DaGwL l;kmfl/; 3/of;L k|of]hg - 
hUufwgL k|df0f k'hf{ k]z ug]{sf] xsdf_ 

300   

35 ljB't h8fg ;DaGwL l;kmfl/; 3/of;L k|of]hg - 
cJojl:yt a;f]af;_ 

500   

36 ljB't h8fg ;DalGw l;kmfl/; - !% Pdlko/ eGbf dfly_  1500   

37 lghL hUufsf] ljB't kf]n ;fg]{ ;DaGwL l;kmfl/; k|lt 
kf]n 

300   

38 ljB't ld6/ :yfgfGt/0f ;DaGwL l;kmfl/; 300   

39 6]lnkmf]g h8fg ;DalGw l;kmfl/; 300   

40 wf/f h8fg ;DalGw l;kmfl/; 300   

41 ljB't, 6]lnkmf]g, vfg]kfgL ;DalGw gfd;f/L l;kmfl/; 300   

42 rfl/lqs l;kmfl/; 500 ljBfyL{nfO{ ?= 
#)) 

43 5fqa[lt ;DalGw l;kmfl/; lgz'Ns   

44 ckfª\utf, ;fdflhs ;'/Iff eQf, ;fj{hlgs ;/f]sf/ 
;DaGwL l;kmfl/; 

lgz'Ns   

45 gftf k|dfl0ft 300   

46 cljjflxt k|dfl0ft 500   

47 s/ r'Qmf k|df0fkq 500   

  cfo;|f]t k|dfl0ft     

48 :jb]zL k|of]hgsf nflu cfo;|f]t k|dfl0ft Go'gtd 5 
nfv ;Dd  
?= 500 , 
yk k|lt 

nfv ?=100 
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qm=;++= ljj/0f b/ -?=_ s}lkmot 
49 ljb]zL k|of]hgsf nflu cfo;|f]t k|dfl0ft Go'gtd 10 

nfv ;Dd  
?= 1000 , 
yk k|lt 

nfv ?=200 

  

50 7]ufgf k|dfl0ft -g]kfnL / c+u|]hL b'j}_ 300   

51 cGo ;fwf/0f l;kmfl/; 300   

52 lwtf] d"Nof+sg b:t'/  k|dfl0ft 
lwtf] 

/sdsf] k|lt 
xhf/ ?=! 

  

53 c+u|]hL ?kfGt/0f ;a} sfuhft ;DalGwt 
b//]6df yk 
?= %)) 

  

  ;h{ldg z'Ns     

54 ;h{ldg d'r'Nsf k|df0fLs/0f z'Ns -j8f sfof{nosf] 
tkm{af6 sfd tfd]nL ug'{kg]{ afx]s_ 

300   

55 j8f sfof{nosf] tkm{af6 sfd tfd]nL ug'{kg]{ ;h{ldg 
d'r'Nsf z'Ns 

500   

56 5fk b:t'/ k|lt sfuhft 300   

57 JolQmut 36gf btf{ b:t'/ 50 #% lbg kZrft\ 

  e?jf aGb's gljs/0f b:t'/     

58 lhNnfe/ 500   

59 g]kfn e/ 1000   

  ;?jf÷;?jf ;xdlt     

60 ufpFkflnsf leq ;?jf z'Ns 500   

61 lhNnf leq ;?jf ;xdlt 1000   

62 lhNnf aflx/ ;?jf ;xdlt 2000   

  lghL ljBfno ;~rfng cg'dlt     

63 sIff ! ;Dd 5000   

64 sIff ^ ;Dd 10000   

65 sIff ( ;Dd 15000   
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qm=;++= ljj/0f b/ -?=_ s}lkmot 
66 sIff !! ;Dd 25,000   

67 yk sIff ;~rfng cg'dlt k|lt sIff 2000   

  lzIfs lgo'lQm clen]vLs/0f     

68 k|f=lj 500   

69 lg=df=lj 700   

70 df=lj 1000   

  cf}ifwL pkrf/sf] nflu NofPsf kz'k+IfLx?sf] btf{ z'Ns     

71 7'nf] kz' 20 ufO{, e};L,uf]?, 
3f]8f, vRr8, 
rf}/L, cflb k|lt 
kz' 

72 ;fgf] kz' 5 afv|f, a+u'/, 
e]8f,Rofªu|f,cflb 
k|lt kz' 

73 3/kfn'jf hgfj/ 50 s's'/, la/fnf], 
cflb k|lt kz' 

74 k+IfL 1 s'v'/f, xfF;, 6ls{, 
k/]jf cflb k|lt 
k+IfL 

75 sG;'n/ k|dfl0ft 500 k|lt sfuhft 

76 Knl6ª ;]jf z'Ns e"lds/      
-dfnkf]t_ 
d'Nof+sgsf] 

)+=! Ü 

  

77 k/LIff  ;DaGwL b/vf:t kmf/fd z'Ns / k/LIff b:t'/ nf]s;]jf 
cfof]un] 
tf]s] 

adf]lhd 

  

78 PS;fe]6/ ;~rfng cg'dlt k|lt lbg 1000 ;f] ;DaGwL j8f 
sfof{nosf] 
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79 h]=l;=lj= ;~rfng cg'dlt k|lt lbg 500 l;kmfl/; b:t'/ 
lgz'Ns 

 

 

qm=;++= ljj/0f b/ -?=_ s}lkmot 
80 hUuf gfk hfFr z'Ns -cldg ;]jf z'Ns_ 2000 yk k|lt lsQf 

?=%)) 

81 ;+3 ;:yf, ;d"x btf{ b:t'/ 1000   

82 ;+3 ;+:yf, ;d"x gljs/0f b:t'/ 500   

83 ;+3 ;+:yf, ;d"xsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk b:t'/ 500   

84 ;+3 ;+:yf, ;d"xsf] k|df0fkqsf] ;+zf]wg k|ltlnlk b:t'/ 800   

85 ;xsf/L btf{ b:t'/ 3000   

86 s[lif ;xsf/L btf{ b:t'/ 2000   

87 Joj;fo btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk b:t'/  500   

88 Joj;fo btf{sf] ;+zf]lwt k|ltlnlk b:t'/÷Psf3/sf] 
gfd;f/L b:t'/ 

800   

89 Joj;fo gfd;f/L b:t'/ btf{ s/ 
adf]lhd 

  

90 klt kTgLsf] ;DaGw ljR5]b lgj]bg btf{ b:t'/ 
ufpFkflnsfdf 

300   

91 ldnfkq b:t'/ k|lt kIf 500 cfly{s cj:yf 
sdhf]/ ePsf 
JolQmx?sf] xsdf 
Goflos ;ldltsf 
;+of]hssf] tf]s 
cfb]zdf lgz'Ns 
;]jf k|bfg ug{ 
;lsg] 
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92 Goflos ;ldltdf ph'/L÷ljjfb lgj]bg btf{ b:t'/ 100 cfly{s cj:yf 
sdhf]/ ePsf 
JolQmx?sf] xsdf 
Goflos ;ldltsf 
;+of]hssf] tf]s 
cfb]zdf lgz'Ns 
;]jf k|bfg ug{ 
;lsg] 

93 Goflos ;ldltsf] d'4fsf] km};nf tyf lg0f{o ptf/ b:t'/ 500   

94 xfO8|f]kfj/ ;DaGwL cg'dlt 25000   

 

 

qm=;++= ljj/0f b/ -?=_ s}lkmot 
95 df5f dfg]{ cg'dlt  1000   

96 3/w'/L btf{ z'Ns     

97 kSsL 3/ 2000 k|ltlnlk b:t'/ ?=%)) 

98 cw{ kSsL 3/ 1000 k|ltlnlk b:t'/ ?=#)) 

99 sRrL 3/ 500 k|ltlnlk b:t'/ ?=#)) 

100 xf]d:6] btf{ lgj]bg b:t'/ 100   

101 ;]ldgf/ xn k|of]u b:t'/ -k|lt lbg_ 2000   

102 pNn]lvt zLif{sx? Affx]ssf cGo ljifodf  ufpFkflnsfn] 
lg0f{o u/] 
adf]lhd 
x'g]5 . 
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cg';"lr ^ - P]gsf] bkmf * ;Fu ;DalGwt_ 

gS;fkf; b:t'/ 

qm=;++ ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f 
 3/ gS;f b:t'/ k|lt ju{ km'6 -?=_ 

s v u 3 

1 cf/=l;=l;=km|]d :6Sr/ 

s k"0f{ e"ldut tnf 

10 6 5 4 

v cw{ e"ldut tnf 

u hldg tnf 

3 klxnf] tnf 

ª bf];|f] tnf 

r t];|f] tnf 

5 rf}+yf] tnf 

2 
l;d]G6sf] hf]8fOdf O6f jf 9'ª\ufsf] ufx|f]–Go"gtd 
@# ;]=dL= df]6fO / 9'ª\uf jf  h:tfkftf 5fgf 
ePsf] 

4 3 2 1 

3 df6f]sf] hf]8fOdf O6f jf 9'ª\ufsf] ufx|f]–Go"gtd @# 
;]=dL=df]6fO / 9'ª\uf jf h:tfkftf 5fgf ePsf]] 

4 3 2 1 

cg';"lr ^=! - P]gsf] bkmf * ;Fu ;DalGwt_    

gS;fkf; lstfa, clen]vLs/0f lstfj, 3/ clen]vLs/0f, 
gS;fkf; gfd;f/L tyf gS;fkf; ;+zf]wg b:t'/ 

   

   

qm=;+= ljj/0f 
 b/ /]6     
-?=_    

1 ejg lgdf{0f b/vf:t kmf/fd    -gS;fkf; lstfa_ 600 
   

2 ejg lgdf{0f b/vf:t kmf/fd  -clen]vLs/0f 
lstfa_ 

1200 
   

3 gS;fkf; gfd;f/L b:t'/ 1000    
4 gS;fkf; ;+zf]wg b:t'/ 1000    

5 alg ;s]sf] cf/=l;=l; km|]d :6Sr/sf] 3/sf] 
clen]vLs/0f b:t'/ 

gS;fkf; 
b:t'/ 
a/fa/ 

   

6 alg ;s]sf] 9'ª\uf df6f]sf] 3/sf] clen]vLs/0f 
b:t'/ 

1000 
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cg';"lr & - P]gsf] bkmf ( ;Fu ;DalGwt_  

lj1fkg s/ 
qm=;++ ljj/0f b/ /]6 -?=_ s}lkmot 

1 xf]l8{ª af]8{ k|lt ju{ lkm6 100 k|b]z sfg"g 
:jLs[t eO{ ;f] 
sfg"gdf cGoyf 
Joj:yf ePsf] 
cj:yfdf ;f]xL 
adf]lhd x'g]5 . 

2 l8lh6n af]8{ k|lt ju{ lkm6 120 
3 jfn k]lG6ª k|lt ju{ lkm6 50 
4 t'n Jofg/ k|lt uf]6f Ps xKtf ;Dd 100 

5 t'n Jofg/ k|lt uf]6f Ps xKtf eGbf a9L -sfo{qmd 
cjlwe/_ 

200 

   
 

    
cg';"lr * - P]gsf] bkmf !) ;Fu ;DalGwt_ 

dgf]/~hg s/ 
qm=;++ ljj/0f  b/ /]6 -?=_ s}lkmot 
1 hfb', ;s{;, r6s cflbdf k|lt lbg 500 k|b]z sfg"g 

:jLs[t eO{ ;f] 
sfg"gdf cGoyf 
Joj:yf ePsf] 
cj:yfdf ;f]xL 
adf]lhd x'g]5 . 

2 lkmNd ;'l6ª k|lt lbg 1000 

3 Joj;flos lel8of] s/ k|lt lbg 100 

4 kj{ tyf d]nfdf k|lt :6n k|lt lbg  100 

5 kj{ tyf d]nf s/ -cfof]hsaf6_ 1000 

6 Sofgf]OË k|lt JolQm k|lt lbg 20 

7 ¥ofˆ6LË ÷sf]of]lsª k|lt JolQm k|lt lbg 20 

8 aGhL hlDkË k|lt JolQm k|lt lbg 20 

9 lkslgs :kf]6{ b}lgs z'Ns 500 
   

 

    
cg';"lr ( - P]gsf] bkmf !! ;Fu ;DalGwt_   

kfls{ª z'Ns  
qm=;++ ljj/0f k|lt lbg b/ /]6 -?=_  
1 7"nf ;jf/L ;fwg 20  
2 ;fgf ;jf/L ;fwg 10  
3 df]6/ ;fOsn 5  
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cg';"lr !) - P]gsf] bkmf !@ ;Fu ;DalGwt_  
;8s dd{t ;+ef/ z'Ns  

qm=;++ ljj/0f  b/ /]6 -?=_  
1 6«s nx/L 100  
2 ldgL a;, 6«s, ^ kf+u|] a; 80  
3 ldgL a;, 6«s, $ kf+u|] a; 50  
4 ef8fsf] sf/, lhk 30  
5 lghL sf/, Eofg, lhk, lksk 50  
6 6\ofS6/ 7"nf] $) x;{ kfj/ dfly 50  
7 6\ofS6/ ;fgf] $) x;{ kfj/ tn 40  
8 ljb]zL a;, ldgL a;, 6«s 200  
9 ljb]zL nx/L ^ kf+u|] a9L 300  
10 ljb]zL lghL sf/, Eofg, lhk 200  
11 PS;fe]6/, h]=l;=lj 500  
12 Aosxf] nf]8/ 300  
   

 
   

 
cg';"lr !! - P]gsf] bkmf !# ;Fu ;DalGwt_ 

k|fs[lts ;|f]t ;fwg pkof]u s/ 
qm=;= ljj/0f  b/ /]6 -?=_ s}lkmot 
1 lu6L, 9'ª\uf k|lt 3g ld6/ 170 k|b]z sfg"g 

:jLs[t eO{ ;f] 
sfg"gdf cGoyf 
Joj:yf ePsf] 
cj:yfdf ;f]xL 
adf]lhd x'g]5 . 

2 afn'jf k|lt 3g ld6/ 150 

3 sl6ª 9'ª\uf -3/sf] leQfdf 6f:g]_ k|lt 3g ld6/ 200 

4 5kgL ;fbf 9'ª\uf k|lt 3g ld6/ 200 

5 u|fj]n k|lt 3g ld6/ 120 

6 df6f] k|lt 3g ld6/ 50 

7 gbL vf]nfn] aufP/ NofPsf] sf7, bfp/f, cflb k|lt 
s]=hL 

15 
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cg';"lr !@ -P]gsf] bkmf !$ ;Fu ;DalGwt_ 

s/ 5'6 

qm=;++ ljj/0f 5'6 lbOg] s/sf If]q  5'6sf] k|ltzt 

1 

cf=a= @)&$÷)&% b]lv @)&^÷)&& 
;Ddsf] hDdf aSof}tf /sddf nfUg] 
hl/jfgf -btf{ gePsf Joj;fosf nflu 
dfq_ 

Joj;fo s/  100 

2 cf=j= @)&^÷)&& sf] aSof}tf /sddf nfUg] 
hl/jfgf 

Joj;fo s/ nufot ;a} 100 

3 
ckfª\utf ePsf JolQm, Psn tyf ljwjf 
dlxnfn] h'g;'s} k|sf/sf] Joj;fo ;+rfng 
ubf{ 

Joj;fo s/ 50 

o; cfly{s P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf cg';"lr !@ afx]ssf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g}klg 
lsl;dsf] s/ 5'6 lbOg] 5}g . 
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cg';"lr !# -P]gsf] bkmf !% ;Fu ;DalGwt_ 

b08 hl/jfgf 
qm=;++ ljj/0f  hl/jfgf b:t'/   -?=_ 
1 ufpFkflnsfdf a'emfpg' kg]{ aSof}tf s/ /sdsf]  e"lds/ -dfnkf]t_ 

ga'emfPdf -cf=j=@)&^÷)&& sf] afx]s_ 
@) k|ltzt 

2 Joj;fo s/ ljut jif{x?sf] aSof}tfdf ltg{ afFsL ePdf aSof}tf 
/sddf nfUg] hl/jfgf -cf=j= @)&^÷)&& sf] Joj;fo s/ / 
ufpFkflnsfdf btf{ gePsf Joj;fox? afx]s_ 

 @) k|ltzt 

3 ljut cf=a=sf] aSof}tf axfn s/df -cf=j=@)&^÷)&& sf] afx]s_  @) k|ltzt 
4 ljleGg ;+3 ;+:yf, ;d"xx? gljs/0f ug{ ;dodf gcfPdf -

cf=j=@)&^÷)&& sf] afx]s_ 
 @) k|ltzt 

5 ljgf cg'dlt gbLdf df5f dfg]{nfO{ 500 
6 gbLdf ljif /fVg] tyf s/]G6 nufpg] 10000 
7 cg'dlt glnO{ Knl6ª u/]df % /f]kgL;Dd 50000 
8 cg'dlt glnO{ Knl6ª u/]df % /f]kgL eGbf a9L 100000 
9 lgif]lwt If]qdf kmnkm'n, 7]nfuf8f, t/sf/L, 3'DtL k;n, k|rf/ af]8{ / 

cGo ;fgf Joj;fo ;+rfng u/]df 
;fdfg hkmt ;lxt 
?=!))) 

10 lgif]lwt If]qdf lgdf{0f ;fdfu|L /fvL c7rfln; 306f leq gx6fPdf 1000 
11 ;fj{hlgs :yfgdf ljleGg k|sf/sf kmf]x/ d}nf kmfn]df kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg P]g 

@)^* / ;f]sf] lgodfjnL, 
@)^( adf]lhd 

12 5tsf] kfgL, afy?dsf] kfgL, lsrgsf] kfgL ;fj{hlgs :yfgdf 
kmfn]df 

1000 

  gS;fkf; :jLs[t ljgf 3/ agfPdf k|lt ju{ lkm6   
13 cf/=l;=l;= km|]d :6Sr/ gS;fkf; b:t'/df yk ?= 

% k|lt ju{ km'6 

14 Ans, 9'ª\uf df6f]sf] hf]8fOdf, c:yfoL / cGo ;+/rgfsf] nflu gS;fkf; b:t'/df yk ?= 
! k|lt ju{ km'6 

15 cg'dlt ljgf vfgLhGo 9'ª\uf pNvgg\ u/]df 5000 
16 gbLhGo 9'ª\uf, lu6L, afn'jf, rf]/L lgsf;L k|lt 3g ld6/ ;fdfg hkmt ;lxt 

?=#))) 

17 ljgf Ohfht d]]lzg/L cf}hf/ tyf :sfe]6/, h]l;le ;fj{hlgs hUufdf 
k|of]u u/]df k|lt lbg 

5000 



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*98
92  

 

 

gful/s j8fkq 
क) राजस्व शाखा 

qm=
;+= 

;]jfsf] 
k|s[lt 

;]jfu|fxLn] k'¥ofpg' kg]{ k|s[of / k]z 
ug'{kg]{ sfuhftx? 

nfUg] 
z'Ns÷ 
b:t'/ 

;]jf k|bfg ug]{ 
lhDd]jf/ 
sd{rf/L÷ 
zfvf kmfF6 

lg0f{o ug]{ 
clwsf/L 

nfUg] ;do 
u'gf;f] 
;'Gg] 
clwsf/L 

s}lkmot 

1 gofF 
Joj;fo 
btf{ 
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➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
➢ ;~rfnssf] g]kfnL gful/stf k|df0f 
–kqsf] k|ltlnlk 
➢ Joj;fo ;~rfng ug]{ 7fpFsf] 
hUufsf] hUufwgL k|df0f k'hf{sf] 
k|ltlnlk 
➢ 3/÷hUuf ef8fdf ePdf ef8f 
;Demf}tf / 3/wgL÷hUufwgLsf] 
d~h'/Lgfdfsf] k|ltlnlk - ;~rfns / 
hUufwgL km/s ePdf_ 
➢ s[lif÷kz'k+IfLkfng Joj;fosf] nflu 
;DalGwt zfvfsf] l;kmfl/; 
➢ ;fFw ;Flwof/fsf] d~h'/Lgfdf÷;h{ldg 
d'r'Nsf -ax'p4]ZoLo s[lif kmd{ tyf cGo 
ljz]if k|s[ltsf Joj;fosf nflu_ 
➢ ;~rfnssf] xfn;fn} lvr]sf] @ -b'O{_ 
k|lt kmf]6f] 
➢ rfn' cf=j=;Ddsf] ufpFkflnsfnfO{ 
ltg'{kg]{ /fhZj /sd lt/]sf] /l;bsf] 
k|ltlnkL 
➢ sDkgL /lhi6«f/sf] sfof{nodf btf{ 
ePsf Joj;fosf nflu dfly pNn]lvt 
sfuhftx?sf cltl/Qm sDkgL 
/lhi6«f/sf] sfof{noaf6 hf/L] k|df0f–
kqsf] k|ltlnlk, sDkgLsf] k|aGw–kq / 
lgodfjnLsf] k|ltlnlk, cflwsf/Ls 5fk 
tyf ;DalGwt cfGtl/s /fh:j 
sfof{noaf6 hf/L :yfoL n]vf gDa/ 
(PAN) btf{ k|df0f–kqsf] k|ltlnkL 
➢ 3/]n' tyf ;fgf pBf]u sfof{nodf 
btf{ ePsf Joj;fosf nflu dfly 
pNn]lvt sfuhftx?sf cltl/Qm 3/]n' 
tyf ;fgf pBf]u sfof{noaf6 hf/L 
Joj;fo btf{ k|df0f–kq tyf ;DalGwt 
cfGtl/s /fh:j sfof{noaf6 hf/L 

18 ljgf Ohfht d]]lzg/L cf}hf/ tyf :sfe]6/, h]l;le JolQmut hUufdf 
k|of]u u/]df k|lt lbg 

2000 

19 o;df pNn]lvt afx]s cGo ljifosf ;DaGwdf  k|rlnt P]g lgod / 
ufpFkflnsfn] lg0f{o u/] 
adf]lhd x'g]5 . 
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भाग ७ 
नागरिक वडापत्र 

क) िाजस्व शाखा 
qm=
;+= 

;]jfsf] 
k|s[lt 

;]jfu|fxLn] k'¥ofpg' kg]{ k|s[of / k]z 
ug'{kg]{ sfuhftx? 

nfUg] 
z'Ns÷ 
b:t'/ 

;]jf k|bfg ug]{ 
lhDd]jf/ 
sd{rf/L÷ 
zfvf kmfF6 

lg0f{o ug]{ 
clwsf/L 

nfUg] ;do 
u'gf;f] 
;'Gg] 
clwsf/L 

s}lkmot 

1 gofF 
Joj;fo 
btf{ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

➢ ;~rfnssf] lgj]bg 

;
fn

a;
fn

L 
c
fly

{s
 P

]gd
f 
Jo

j:
y
f 
e
P 

c
g';

f/
 J
oj

;
fo

s
f] 
k|s

[lt
 a

d
f]lh

d
 

/f
h
:j

 z
fv

f 

k|d
'v
 k

|z
f;

s
Lo

 c
lw
s
[t
 

;
f]x
L 
lb
g÷

;
h
{ld

gs
f] 
xs

d
f 
a9

Ld
f 
# 

lb
g 

le
q 

k|d
'v
 k

|z
f;

s
Lo

 c
lw
s
[t
 ÷

u
fp

Fkf
ln

s
f 
c
Wo

If
 

 

➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
➢ ;~rfnssf] g]kfnL gful/stf k|df0f 
–kqsf] k|ltlnlk 
➢ Joj;fo ;~rfng ug]{ 7fpFsf] 
hUufsf] hUufwgL k|df0f k'hf{sf] 
k|ltlnlk 
➢ 3/÷hUuf ef8fdf ePdf ef8f 
;Demf}tf / 3/wgL÷hUufwgLsf] 
d~h'/Lgfdfsf] k|ltlnlk - ;~rfns / 
hUufwgL km/s ePdf_ 
➢ s[lif÷kz'k+IfLkfng Joj;fosf] nflu 
;DalGwt zfvfsf] l;kmfl/; 
➢ ;fFw ;Flwof/fsf] d~h'/Lgfdf÷;h{ldg 
d'r'Nsf -ax'p4]ZoLo s[lif kmd{,पोल्ट्री 
फर्म,बग ुंर फर्म tyf cGo ljz]if k|s[ltsf 
Joj;fosf nflu_ 
➢ ;~rfnssf] xfn;fn} lvr]sf] @ -b'O{_ 
k|lt kmf]6f] 
➢ rfn' cf=j=;Ddsf] ufpFkflnsfnfO{ 
ltg'{kg]{ /fhZj /sd lt/]sf] /l;bsf] 
k|ltlnkL 
➢ sDkgL /lhi6«f/sf] sfof{nodf btf{ 
ePsf Joj;fosf nflu dfly pNn]lvt 
sfuhftx?sf cltl/Qm sDkgL 
/lhi6«f/sf] sfof{noaf6 hf/L] k|df0f–
kqsf] k|ltlnlk, sDkgLsf] k|aGw–kq / 
lgodfjnLsf] k|ltlnlk, cflwsf/Ls 5fk 
tyf ;DalGwt cfGtl/s /fh:j 
sfof{noaf6 hf/L :yfoL n]vf gDa/ 
(PAN) btf{ k|df0f–kqsf] k|ltlnkL 
➢ 3/]n' tyf ;fgf pBf]u sfof{nodf 
btf{ ePsf Joj;fosf nflu dfly 
pNn]lvt sfuhftx?sf cltl/Qm 3/]n' 
tyf ;fgf pBf]u sfof{noaf6 hf/L 
Joj;fo btf{ k|df0f–kq tyf ;DalGwt 
cfGtl/s /fh:j sfof{noaf6 hf/L 
:yfoL n]vf gDa/ (PAN) btf{ k|df0f–
kqsf] k|ltlnkL  

2  Joj;fo 
gjLs/0f 

➢ lgj]bg ;fna;fnL 
cfly{s 
P]gdf 
Joj:yf 
eP 

;f]xL lbg 

  

➢ ;Ssn Joj;fo btf{ k|df0f–kq 
➢ rfn' cf=j=;Ddsf] ufpFkflnsfnfO{ 
ltg'{kg]{ /fhZj /sd lt/]sf] /l;bsf] 
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:yfoL n]vf gDa/ (PAN) btf{ k|df0f–
kqsf] k|ltlnkL  

2  Joj;fo 
gjLs/0f 

➢ lgj]bg ;fna;fnL 
cfly{s 
P]gdf 
Joj:yf 
eP 

cg';f/ 
Joj;fosf] 

k|s[lt 
adf]lhd 

;f]xL lbg 

  

➢ ;Ssn Joj;fo btf{ k|df0f–kq 
➢ rfn' cf=j=;Ddsf] ufpFkflnsfnfO{ 
ltg'{kg]{ /fhZj /sd lt/]sf] /l;bsf] 
k|ltlnkL 
  

3 
Joj;fo 
btf{ 
vf/]hL 
-aGb_ 

➢ lgj]bg rfn' 
cf=j=;Dd
sf] ;Dk"0f{ 
Joj;fo 

s/ 

;f]xL 
lbg÷;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf # 

lbg leq   

➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;  

➢ ;Ssn Joj;fo btf{ k|df0f–kq 

4 Psf3/df 
Joj;fo 
gfd;f/L 

➢ gfd;f/L ul/lbg] / lng] b'j} JolQmsf] 
;+o'Qm lgj]bg 

?=*)) .– 

;f]xL 
lbg÷;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf # 

lbg leq 

  

➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
➢ Joj;fo gfd;f/L ;DaGwL 
d~h'/Lgfdf 
➢ ;Ssn Joj;fo btf{ k|df0f–kq 
➢ gfd;f/L lng] JolQmsf] g]kfnL 
gful/stf k|df0f–kqsf] k|ltlnlk / 
xfn;fn} lvr]sf] @ -b'O{_ k|lt kmf]6f] 
➢ rfn' cf=j=;Ddsf] ufpFkflnsfnfO{ 
ltg'{kg]{ /fhZj /sd lt/]sf] /l;bsf] 
k|ltlnkL 

5 Psf3/df 
afx]s 
Joj;fo 
gfd;f/L 

➢ gfd;f/L ul/lbg] / lng] b'j} JolQmsf] 
;+o'Qm lgj]bg 

Joj;fo 
btf{ z'Ns 
a/fa/ 

;f]xL 
lbg÷;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf # 

lbg leq 

  

➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
➢ Joj;fo gfd;f/L ;DaGwL s/f/gfdf 
➢ ;Ssn Joj;fo btf{ k|df0f–kq 
➢ gfd;f/L lng] JolQmsf] g]kfnL 
gful/stf k|df0f–kqsf] k|ltlnlk / 
xfn;fn} lvr]sf] @ -b'O{_ k|lt kmf]6f] 
➢ rfn' cf=j=;Ddsf] ufpFkflnsfnfO{ 
ltg'{kg]{ /fhZj /sd lt/]sf] /l;bsf] 
k|ltlnkL 

6 Joj;fo 
btf{sf] 
k|ltlnlk 

➢ lgj]bg 
?=%)) .– ;f]xL lbg 

  

➢Joj;fo btf{ k|df0f–kqsf] k|ltlnlk  
➢;~rfnssf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] 
k|ltlnkL / !-Ps_ k|lt kmf]6f] 

7 Joj;fo 
btf{sf] 
;+zf]lwt 
k|ltlnlk 

➢ lgj]bg 
?=*)) .– ;f]xL 

lbg÷;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf # 

lbg leq 
  

➢ ;Ssn Joj;fo btf{ k|df0f–kq  
➢;~rfnssf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] 
k|ltlnkL / !-Ps_ k|lt kmf]6f] 
➢cfjZostfg';f/ j8f sfof{nosf] 
l;kmfl/;  

 

8 ;fd'bflos 
xfd:6] 
btf{ 

➢ xf]d:6] Joj:yfkg tyf ;+rfng 
;ldltsf] cWoIf jf clwsf/ lbPsf] 
Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:osf] xf]d:6] 
;~rfng sfo{ljlw,@)&% sf] cg';"rL–! 
adf]lhdsf] 9fFrfdf ?=!)) -Ps ;o 

?=!),))) 
.– 

tf]lsPsf] 
dfkb08 k"/f 
ePsf] egL 
lg/LIf0f 
;ldltsf] 

xf
]d
:6

] 
Jo

j:
y
fk
g
 

s
fo

{lj
lw
,@
)
&%

 
c
g';

f/
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?k}ofF_ sf] /l;b sf6L lgj]bg k|ltj]bg k|fKt 
ePsf] & 
lbgleq 

➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
➢ xf]d:6] Joj:yfkg tyf ;+rfng 
;ldltsf] @ -b'O{_ k|lt ljwfg  
➢ xf]d:6] ;+rfnssf] gful/stf 
k|df0fkqsf] k|lnlnlk 
➢ xf]d:6] ;+rfng ug]{ k|To]s 3/wgLsf] 
hUuf wgL k|df0f k'hf{ jf k}t[s ;DkQL 
emNsg] k|df0f jf d~h'/Lgfdf jf ef8fdf 
lnPsf] eP ;f] sf] ;Demf}tfsf] k|ltlnlk 
➢ k|To]s 3/wgLn] xf]d:6] ;+rfng ug{ 
d~h'/ u/]sf] sfuhft ;lxt xf]d:6] 
Joj:yfkg tyf ;+rfns ;ldltsf] 
lg0f{osf] k|ltlnlk 
➢ Joj:yfkg  ;ldlt u7g tyf btf{ 
ug]{ ;DaGwL :yfgLo e]nfsf] lg0f{o 
➢ xf]d:6] Joj:yfkg tyf ;+rfng 
;ldltsf] cWoIfsf] ! -Ps_ k|lt 
xfn;fn} lvr]sf] kmf]6f] 
➢ xf]d:6] Joj:yfkg tyf ;+rfng 
;ldltsf] cflwsf/Ls 5fk 
➢ cfwf/e"t k|lzIf0f lnPsf] eP ;f] 
k|df0fkqsf] k|ltlnlk 
➢ xf]d:6] ;~rfng sfo{ljlw,@)&% sf] 
bkmf % tyf cg';"rL–@ cg';f/sf] 
dfkb08x? k"/f ePsf] x'g'kg]{ . 

9 gLlh 
xf]d:6] 
btf{ 

➢ xf]d:6] ;~rfnssf] xf]d:6] ;~rfng 
sfo{ljlw,@)&% sf] cg';"rL–! 
adf]lhdsf] 9fFrfdf ?=!)) -Ps ;o 
?k}ofF_ sf] /l;b sf6L lgj]bg 

?= 
!),))) 

.– 

➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
➢ ;+rfnssf] gful/stf k|df0fkqsf] 
k|ltlnlk 
➢ xf]d:6] ;~rfng ug]{ 7fpFsf] 
hUufwgL k|df0f k'hf{ 
➢ 3/÷hUuf ef8fdf ePdf ef8f 
;Demf}tf / 3/wgL÷hUufwgLsf] 
d~h'/Lgfdfsf] k|ltlnlk - ;~rfns / 
hUufwgL km/s ePdf_ 
➢ ;~rfnssf] @ -b'O{_ k|lt xfn;fn} 
lvr]sf] kmf] 
➢ rfn' cf=j=;Ddsf] ufpFkflnsfnfO{ 
ltg'{kg]{ /fhZj /sd lt/]sf] /l;bsf] 
k|ltlnkL   
➢ xf]d:6] ;~rfng sfo{ljlw,@)&% sf] 
bkmf % tyf cg';"rL–@ cg';f/sf] 
dfkb08x? k"/f ePsf] x'g'kg]{ . 

10 ;fd'bflos 
tyf gLlh 
xf]d:6] 
gjLs/0f 

➢  ;~rfnssf] lgj]bg 

?= @,))) 
.– 

lg/LIf0f kZrft\ 
dfkb08 k"/f 
ePdf ! lbg 

➢ gjLs/0f cjlw;Ddsf] n]vfk/LIf0f 
k|ltj]bg / xf]d:6]n] ko{6snfO{ k|bfg 
u/]sf] ;]jfsf] ljj/0f 
➢ ;fd'bflos xf]d:6]sf] xsdf xf]d:6] 
Joj:yfkg tyf ;+rfns ;ldltsf] 
k|ult k|ltj]bg -ko{6g k"jf{wf/ ljsf; 
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?k}ofF_ sf] /l;b sf6L lgj]bg k|ltj]bg k|fKt 
ePsf] & 
lbgleq 

➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
➢ xf]d:6] Joj:yfkg tyf ;+rfng 
;ldltsf] @ -b'O{_ k|lt ljwfg  
➢ xf]d:6] ;+rfnssf] gful/stf 
k|df0fkqsf] k|lnlnlk 
➢ xf]d:6] ;+rfng ug]{ k|To]s 3/wgLsf] 
hUuf wgL k|df0f k'hf{ jf k}t[s ;DkQL 
emNsg] k|df0f jf d~h'/Lgfdf jf ef8fdf 
lnPsf] eP ;f] sf] ;Demf}tfsf] k|ltlnlk 
➢ k|To]s 3/wgLn] xf]d:6] ;+rfng ug{ 
d~h'/ u/]sf] sfuhft ;lxt xf]d:6] 
Joj:yfkg tyf ;+rfns ;ldltsf] 
lg0f{osf] k|ltlnlk 
➢ Joj:yfkg  ;ldlt u7g tyf btf{ 
ug]{ ;DaGwL :yfgLo e]nfsf] lg0f{o 
➢ xf]d:6] Joj:yfkg tyf ;+rfng 
;ldltsf] cWoIfsf] ! -Ps_ k|lt 
xfn;fn} lvr]sf] kmf]6f] 
➢ xf]d:6] Joj:yfkg tyf ;+rfng 
;ldltsf] cflwsf/Ls 5fk 
➢ cfwf/e"t k|lzIf0f lnPsf] eP ;f] 
k|df0fkqsf] k|ltlnlk 
➢ xf]d:6] ;~rfng sfo{ljlw,@)&% sf] 
bkmf % tyf cg';"rL–@ cg';f/sf] 
dfkb08x? k"/f ePsf] x'g'kg]{ . 

9 gLlh 
xf]d:6] 
btf{ 

➢ xf]d:6] ;~rfnssf] xf]d:6] ;~rfng 
sfo{ljlw,@)&% sf] cg';"rL–! 
adf]lhdsf] 9fFrfdf ?=!)) -Ps ;o 
?k}ofF_ sf] /l;b sf6L lgj]bg 

?= 
!),))) 

.– 

➢ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
➢ ;+rfnssf] gful/stf k|df0fkqsf] 
k|ltlnlk 
➢ xf]d:6] ;~rfng ug]{ 7fpFsf] 
hUufwgL k|df0f k'hf{ 
➢ 3/÷hUuf ef8fdf ePdf ef8f 
;Demf}tf / 3/wgL÷hUufwgLsf] 
d~h'/Lgfdfsf] k|ltlnlk - ;~rfns / 
hUufwgL km/s ePdf_ 
➢ ;~rfnssf] @ -b'O{_ k|lt xfn;fn} 
lvr]sf] kmf] 
➢ rfn' cf=j=;Ddsf] ufpFkflnsfnfO{ 
ltg'{kg]{ /fhZj /sd lt/]sf] /l;bsf] 
k|ltlnkL   
➢ xf]d:6] ;~rfng sfo{ljlw,@)&% sf] 
bkmf % tyf cg';"rL–@ cg';f/sf] 
dfkb08x? k"/f ePsf] x'g'kg]{ . 

10 ;fd'bflos 
tyf gLlh 
xf]d:6] 
gjLs/0f 

➢  ;~rfnssf] lgj]bg 

?= @,))) 
.– 

lg/LIf0f kZrft\ 
dfkb08 k"/f 
ePdf ! lbg 

➢ gjLs/0f cjlw;Ddsf] n]vfk/LIf0f 
k|ltj]bg / xf]d:6]n] ko{6snfO{ k|bfg 
u/]sf] ;]jfsf] ljj/0f 
➢ ;fd'bflos xf]d:6]sf] xsdf xf]d:6] 
Joj:yfkg tyf ;+rfns ;ldltsf] 
k|ult k|ltj]bg -ko{6g k"jf{wf/ ljsf; 
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sfo{qmd ;+rfng u/]sf] eP ;f] sf] 
;d]t k|ult ljj/0f_ 
➢ ;Ssn xf]d:6] btf{ k|df0f–kq 

ख) 'घ' र्गयको षनमवयर् व्र्र्सवर्ी र्जवजत पर 
क्र.स. सेर्वको 

प्रकृषत 
सेर्वग्रवहीिे पुर्वयउनु पने प्रकृर्व र पेश 

गनुयपने कवगजवतहरु 
िवग्ने 

शुल्क/द
स्तुर 

सेर्व प्रदवन 
गने षजम्मेर्वर 

कमयचवरी 
शवखव फवँट 

षनर्यर् गने 
अषधकवरी 

िवग्ने समर् गुनवसो 
सुन्ने 

अषधकवरी 

कैषफर्त 

१ 'घ' वगिका 
र्नमािण  
व्यवसायी 
इजाजि पत्र   

कायिर्वर्िको अनुसूची -६ मा रिेका 
आवश्यक औजार र कमिचारीका अजय 
कागजाि 

दिाि-
२५००० 
नर्वकरण-
१०००० 

सामार्जक 
र्वकास शाखा 

प्र.प्र.अ. १५ र्दन प्र.प्र.अ.  

ग) संघ संस्थव दतवय, नषर्करर् 
२ संघ संस्था 

दिाि 
नर्वकरण 

दतवयको िवषगः 
-आम भेलाबाट कायि सर्मर्ि गठनको र्नणिय 
-कायि सर्मर्िक संघ/संस्था दिाि गने र्नणिय 
-र्विान २ प्रर्ि 
-कायि सर्मर्िका पदार्िकारी र सदस्यिरुको 
नेपाली नागररकिाको प्रर्िर्लपी र फोटो १/१ 
थान 
- वडा कायािलयको र्सफाररस 
नषर्करर्को िवषगः 
- बार्र्िक लेखा पररक्षण प्रर्िवेदन 
- कायि सर्मर्िको नर्वकरण गने र्नणिय 
- कर चकु्ता 

दिाि – 
१००० 
नर्वकरण- 
५०० 
 

सामार्जक 
र्वकास शाखा 

प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

घ) पषचजकरर् शवखव 
३ घटना दिाि 

संसोिन 
-सम्पबर्जिि व्यर्क्तको र्नवेदन 
-संसोिन गनुिपने प्रमाणपत्र सक्कलै 
-वडाको र्सफाररस पत्र 
- वडा सर्जिर्मन मुचसुका 
-शैर्क्षक योग्यिा प्रमाणपत्र 
- नागररकिा प्रमाणपत्र 
अजय आवश्यक प्रमाणपत्र 

रु.५०० । पंञ्जीकरण 
शाखा 

 सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

३ कजसलुर 
प्रमर्णि 

-प्रमार्णि गनुिपने प्रमाणपत्र सक्कलै 
-प्रमाणपत्रिरुको प्रर्िर्लपी 

रु.५००।- पंजीकरण 
शाखा 

प्र.प्र.अ. िुरुजि ै प्र.प्र.अ.  

घ) र्ोजनव  शवखव 
१ योजना 

सम्पझौिा 
- उपभोक्ता सर्मर्िको र्नवेदन 
- सम्पबर्जिि वडाको र्सफाररस 
-आम भेलाबाट उपभोक्ता सर्मर्ि र योजना 
अनुगमन सर्मर्ि गठन भएको र्नणियको 
प्रर्िर्लपी 
-उपभोक्ता सर्मर्िको योजना सम्पझौिा गने, 
योजना संचालन गने र बैंक खािा खोसने 
र्नणियको प्रर्िर्लपी 
-प्रार्वर्िकको लागि अनुमान 
-उपभोक्ता सर्मर्िका पदार्िकारी र 
सदस्यिरुको नेपाली नागररकिाको 
प्रमाणपत्रको प्रर्िलीपी  
-उपभोक्ता सर्मर्िको छाप 

 योजना शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

२ रर्नङ र्बलको - सम्पबर्जिि वडाको र्सफाररस  योजना शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन  प्र.प्र.अ.  
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sfo{qmd ;+rfng u/]sf] eP ;f] sf] 
;d]t k|ult ljj/0f_ 
➢ ;Ssn xf]d:6] btf{ k|df0f–kq 

ख) 'घ' र्गयको षनमवयर् व्र्र्सवर्ी र्जवजत पर 
क्र.स. सेर्वको 

प्रकृषत 
सेर्वग्रवहीिे पुर्वयउनु पने प्रकृर्व र पेश 

गनुयपने कवगजवतहरु 
िवग्ने 

शुल्क/द
स्तुर 

सेर्व प्रदवन 
गने षजम्मेर्वर 

कमयचवरी 
शवखव फवँट 

षनर्यर् गने 
अषधकवरी 

िवग्ने समर् गुनवसो 
सुन्ने 

अषधकवरी 

कैषफर्त 

१ 'घ' वगिका 
र्नमािण  
व्यवसायी 
इजाजि पत्र   

कायिर्वर्िको अनुसूची -६ मा रिेका 
आवश्यक औजार र कमिचारीका अजय 
कागजाि 

दिाि-
२५००० 
नर्वकरण-
१०००० 

सामार्जक 
र्वकास शाखा 

प्र.प्र.अ. १५ र्दन प्र.प्र.अ.  

ग) संघ संस्थव दतवय, नषर्करर् 
२ संघ संस्था 

दिाि 
नर्वकरण 

दतवयको िवषगः 
-आम भेलाबाट कायि सर्मर्ि गठनको र्नणिय 
-कायि सर्मर्िक संघ/संस्था दिाि गने र्नणिय 
-र्विान २ प्रर्ि 
-कायि सर्मर्िका पदार्िकारी र सदस्यिरुको 
नेपाली नागररकिाको प्रर्िर्लपी र फोटो १/१ 
थान 
- वडा कायािलयको र्सफाररस 
नषर्करर्को िवषगः 
- बार्र्िक लेखा पररक्षण प्रर्िवेदन 
- कायि सर्मर्िको नर्वकरण गने र्नणिय 
- कर चकु्ता 

दिाि – 
१००० 
नर्वकरण- 
५०० 
 

सामार्जक 
र्वकास शाखा 

प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

घ) पषचजकरर् शवखव 
३ घटना दिाि 

संसोिन 
-सम्पबर्जिि व्यर्क्तको र्नवेदन 
-संसोिन गनुिपने प्रमाणपत्र सक्कलै 
-वडाको र्सफाररस पत्र 
- वडा सर्जिर्मन मुचसुका 
-शैर्क्षक योग्यिा प्रमाणपत्र 
- नागररकिा प्रमाणपत्र 
अजय आवश्यक प्रमाणपत्र 

रु.५०० । पंञ्जीकरण 
शाखा 

 सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

३ कजसलुर 
प्रमर्णि 

-प्रमार्णि गनुिपने प्रमाणपत्र सक्कलै 
-प्रमाणपत्रिरुको प्रर्िर्लपी 

रु.५००।- पंजीकरण 
शाखा 

प्र.प्र.अ. िुरुजि ै प्र.प्र.अ.  

घ) र्ोजनव  शवखव 
१ योजना 

सम्पझौिा 
- उपभोक्ता सर्मर्िको र्नवेदन 
- सम्पबर्जिि वडाको र्सफाररस 
-आम भेलाबाट उपभोक्ता सर्मर्ि र योजना 
अनुगमन सर्मर्ि गठन भएको र्नणियको 
प्रर्िर्लपी 
-उपभोक्ता सर्मर्िको योजना सम्पझौिा गने, 
योजना संचालन गने र बैंक खािा खोसने 
र्नणियको प्रर्िर्लपी 
-प्रार्वर्िकको लागि अनुमान 
-उपभोक्ता सर्मर्िका पदार्िकारी र 
सदस्यिरुको नेपाली नागररकिाको 
प्रमाणपत्रको प्रर्िलीपी  
-उपभोक्ता सर्मर्िको छाप 

 योजना शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

२ रर्नङ र्बलको - सम्पबर्जिि वडाको र्सफाररस  योजना शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन  प्र.प्र.अ.  
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आिारमा 
रकम भकु्तानी 
माग  

-उपभोक्ता सर्मर्िको रर्नङ र्बलको 
आिारमा रकम भकु्तानी माग गने र्नणिय 
- प्रार्वर्िकको कामको मुसयाङ्कन 
-खचिको र्बल भरपाई िथा डोर िार्जर 
फारम 

३ अर्जिम रकम 
भकु्तानी 

-  सम्पबर्जिि वडाको र्सफाररस 
-उपभोक्ता सर्मर्ि र योजना अनुगमन 
सर्मर्िको काम सम्पपजनको र्नणिय 
- प्रार्वर्िक कामको मुसयाङ्कन 
- योजनाको साविजर्नक पररक्षण फारम  
- योजनाको खचि साविजर्नक सूचना फारम 
- योजनाको भौर्िक िथा र्वर्त्तय प्रगिी 
प्रर्िवेदन 
- कामको र्ववरण प्रमार्णि गने फोटोिरु  
-खचिको र्बल भरपाई िथा डोर िार्जर 
फारम  लगायिका सक्कलै र्बलिरु 

 योजना शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

ङ) सहकवरी  शवखव 
१ सिकारी 

संस्था दिाि 
-  संस्था दिािको लार्ग दरखास्ि 
-पर्िलो र दोश्रो प्रारर्म्पभक भेलाको 
र्नणिय प्रर्िर्लपी 
-२ प्रर्ि र्वर्नयम 
-२ प्रर्ि कायियोजना 
-अर्िकार प्रत्यायोजनपत्र  
-सदस्यिरुले आफैले प्रमार्णि गरेको 
नागररक प्रमाणपत्रको प्रर्िर्लपी  
-वडाको र्सफाररस 
-सोघोर्णापत्र 
-सम्पभाव्यिा अध्ययन प्रर्िवेदन 
-सेयर र सदस्य शसुक बापि उठेको 
रकमको भरपाई 
-आवेदकिरुको र्ववरण फारम 
-िदथि संचालक सर्मर्ििरुको र्ववरण 
फारम 
 

रु.३०००।- सिकारी शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

२ सिकारी 
संस्था 
नर्वकरण 

-गि आ.ब. को अर्जिम लेखा पररक्षण 
प्रर्िवेदन 
-बार्िक प्रर्िवेदन 
-कर चकु्ता प्रमाणपत्र  
-सिारणसभाको  र्नणिय 
 

कृर्र् 
सिकारीको 
लार्ग 
रु.२०००।-, 
अजय सबैको 
लार्ग 
रु.३०००।- 

सिकारी शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

च) मषहिव  तथव  बविबवषिकव शवखव 
१ सार्वक मर्िला 

िथा 
बालबार्लका 
कास्कीबाट 
अपांग 
पररचयपत्र प्राप्त 
गनिको  लार्ग 

-सार्वक मर्िला िथा बालबार्लका 
कायािलय कास्कीबाट जारी अपांग 
पररचयपत्र 
-नागररकिाको फोटोकपी(नाबालकको 
िकमा जजमदिािको फोटोकपी) 
-४ वटा पासपोटि साईजको फोटो 
-र्नवेदन 
 

 मर्िला िथा 
बालबार्लका 
शाखा 

प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  
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आिारमा 
रकम भकु्तानी 
माग  

-उपभोक्ता सर्मर्िको रर्नङ र्बलको 
आिारमा रकम भकु्तानी माग गने र्नणिय 
- प्रार्वर्िकको कामको मुसयाङ्कन 
-खचिको र्बल भरपाई िथा डोर िार्जर 
फारम 

३ अर्जिम रकम 
भकु्तानी 

-  सम्पबर्जिि वडाको र्सफाररस 
-उपभोक्ता सर्मर्ि र योजना अनुगमन 
सर्मर्िको काम सम्पपजनको र्नणिय 
- प्रार्वर्िक कामको मुसयाङ्कन 
- योजनाको साविजर्नक पररक्षण फारम  
- योजनाको खचि साविजर्नक सूचना फारम 
- योजनाको भौर्िक िथा र्वर्त्तय प्रगिी 
प्रर्िवेदन 
- कामको र्ववरण प्रमार्णि गने फोटोिरु  
-खचिको र्बल भरपाई िथा डोर िार्जर 
फारम  लगायिका सक्कलै र्बलिरु 

 योजना शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

ङ) सहकवरी  शवखव 
१ सिकारी 

संस्था दिाि 
-  संस्था दिािको लार्ग दरखास्ि 
-पर्िलो र दोश्रो प्रारर्म्पभक भेलाको 
र्नणिय प्रर्िर्लपी 
-२ प्रर्ि र्वर्नयम 
-२ प्रर्ि कायियोजना 
-अर्िकार प्रत्यायोजनपत्र  
-सदस्यिरुले आफैले प्रमार्णि गरेको 
नागररक प्रमाणपत्रको प्रर्िर्लपी  
-वडाको र्सफाररस 
-सोघोर्णापत्र 
-सम्पभाव्यिा अध्ययन प्रर्िवेदन 
-सेयर र सदस्य शसुक बापि उठेको 
रकमको भरपाई 
-आवेदकिरुको र्ववरण फारम 
-िदथि संचालक सर्मर्ििरुको र्ववरण 
फारम 
 

रु.३०००।- सिकारी शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

२ सिकारी 
संस्था 
नर्वकरण 

-गि आ.ब. को अर्जिम लेखा पररक्षण 
प्रर्िवेदन 
-बार्िक प्रर्िवेदन 
-कर चकु्ता प्रमाणपत्र  
-सिारणसभाको  र्नणिय 
 

कृर्र् 
सिकारीको 
लार्ग 
रु.२०००।-, 
अजय सबैको 
लार्ग 
रु.३०००।- 

सिकारी शाखा प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

च) मषहिव  तथव  बविबवषिकव शवखव 
१ सार्वक मर्िला 

िथा 
बालबार्लका 
कास्कीबाट 
अपांग 
पररचयपत्र प्राप्त 
गनिको  लार्ग 

-सार्वक मर्िला िथा बालबार्लका 
कायािलय कास्कीबाट जारी अपांग 
पररचयपत्र 
-नागररकिाको फोटोकपी(नाबालकको 
िकमा जजमदिािको फोटोकपी) 
-४ वटा पासपोटि साईजको फोटो 
-र्नवेदन 
 

 मर्िला िथा 
बालबार्लका 
शाखा 

प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  
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२ नयाुँ अपांग 
पररचयपत्र  
प्राप्त गनिको 
लार्ग 

-सम्पबर्जिि वडाको र्सफाररस 
-पोखरा स्वास््य र्वज्ञान प्रर्िष्ठान 
(गण्डकी अस्पिाल) को र्सफाररस 
-नागररकिाको फोटोकपी(नाबालकको 
िकमा जजमदिािको फोटोकपी) 
-४ प्रर्ि पासपोटि साईजको फोटो 
-र्नवेदन 

 मर्िला िथा 
बालबार्लका 
शाखा 

प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  

३ जेष्ठ नागररक 
पररचयपत्र प्राप्त 
गनिको लार्ग  

-६० बर्ि मार्थका जेष्ठ नागररकको 
नागररकिाको फोटोकपी 
-२ प्रर्ि पासपोटि साईजको फोटो 
-र्नवेदन 

 मर्िला िथा 
बालबार्लका 
शाखा 

प्र.प्र.अ. सोिी र्दन प्र.प्र.अ.  
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२४ भगविी के.सी  मर्िला सदस्य  ५ ९८४६०३४०४०   
२५ वार्लका सार्कि   दर्लि मर्िला सदस्य  ५ ९८०६६२९६४८   
२६ जस बिादरु र्व.क सदस्य  ५ ९८१५१८२०९८   
२७ सि बिदरु कामी सदस्य  ५ ९८४६३५४२८४   
२८ षचर बहवदुर गुरुङ र्डव अध्र्क्ष  ६ ९८५६००१७०६   
२९ लक्ष्मी देवकोटा  मर्िला सदस्य  ६ ९८५६००१७१६   
३० सेर्ि कामी र्व.क. दर्लि मर्िला सदस्य  ६ ९८०५८२८९२३   
३१ राम बिादरु गरुुङ  सदस्य  ६ ९८४६००४४७९   

efu *
hgk|ltlglw tyf sd{rf/Lsf] ljj/0f

*=! cGgk"0f{ ufpFkflnsf hgk|ltlglwx?sf] ljj/0f / ;Dks{ gDa/
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३२ अम्पमर बिादरु के.सी  सदस्य  ६ ९८६९३१७९६४   
३३ घनश्र्वम चवपवगवर्  र्डव अध्र्क्ष  ७ ९८५६००१७०७   
३४ छत्र कुमारी गुरुङ मर्िला सदस्य  ७ ९८४६२०८५१४   
३५ र्चजा कुमारी कामी  दर्लि मर्िला सदस्य  ७ ९८६४३८६१४९   
३६ कृष्ट्ण बिादरु मगर  सदस्य  ७ ९८४६३९९८२१   
३७ कणि बिादरु के्षत्री  सदस्य  ७ ९८६६००८२२७   
३८ षर्जर् गुरुङ  र्डव अध्र्क्ष  ८ ९८५६००१७०८   
३९ र्भम कुमारी के्षत्री  मर्िला सदस्य  ८ ९८२६१६६५४९   
४० गौमाया नेपाली  दर्लि मर्िला सदस्य  ८ ९८१७१६७१६०   
४१ टेक बिादरु गरुुङ सदस्य  ८ ९८४००५९४९१   
४२ अमिृ गरुुङ सदस्य  ८ ९८०६७८६२७६   
४३ बि बहवदुर क्षेरी  र्डव अध्र्क्ष  ९ ९८५६००१७०९   
४४ चजर कुमारी गरुुङ मर्िला सदस्य  ९ ९८४२००७४९१   
४५ सजिुिी र्ब.क. दर्लि मर्िला सदस्य  ९ ९८०६७३२०५२   
४६ नजरमान गरुुङ सदस्य  ९ ९८४१०३२६५६   
४७ गन बिादरु पनु  सदस्य  ९ ९८४६९४५९६४   
४८ कुमवर प्रसवद गुरुङ  र्डव अध्र्क्ष  १० ९८५६००१७१०   
४९ ररिा के्षत्री  मर्िला सदस्य  १० ९८०५२४७४३३   
५० कमला साकी  दर्लि मर्िला सदस्य  १० ९८२१३४५३४७   
५१ र्मना कुमारी राना  सदस्य  १० ९८४६२२५४८९   
५२ अजुिन र्व.क सदस्य  १० ९८४६५०७७९१   
५३ षहम बहवदुर गुरुङ  र्डव अध्र्क्ष  ११ ९८५६००१७११   
५४ जगन कुमारी गुरुङ  मर्िला सदस्य  ११ ९८४६३२५९३८   
५५ प्रर्मला र्व.क. दर्लि मर्िला सदस्य  ११ ९८२१३०५८७०   
५६ रुर बिादरु के्षत्री  सदस्य  ११ ९८१३१३४३६६   
५७ इजरमान जैसी  सदस्य  ११ ९८५६०३६४५९   
५८ चक्र प्रसाद गौचन गाउुँसभा सदस्य  ८ ९८५६००१७१९   
५९ लक्ष्मी सुनार  गाउुँसभा सदस्य  १० ९८१६६३२८२६   
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८.२ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरण 
सि .नं.  नाम थर  पद  िम्पर्क  नं. र्ार्करत शाखा  

1 युवराज अधिकारी  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  ९८५६०५४३०० कायाालय प्रमुख 
2 बलराम भुगाइ  धशक्षा अधिकृत   ९८४६०५९५२६ धशक्षा शाखा  
3 सररता गौतम  लेखा अधिकृत  ९८५६०४४५३० आधथाक प्रशासन शाखा 
4 ठाकुर प्रसाद अधिकारी  अधिकृत  ९८५६०५४२९९ प्रशासन शाखा  
5 लक्ष्मण वस्ताकोटी  अधिकृत ९८४६०४४७१२ पधजजकरण शाखा  
6 ऋधिराम पौडेल स्वास््य संयोजक  ९८४६०३०१९८ स्वास््य शाखा  
7 कमला थापा  स्वास््य संयोजक ९८४६०३८०२३ स्वास््य शाखा  
8 राजन गौतम  इधजजधनयर   ९८४६१५१०८७ प्राधबधिक शाखा  
9 मुस्कान धिमीर े इधजजधनयर   ९८४६२१९५८४ भुकम्प पुन धनमााण  

10 सुया प्रसाद धतधमधससना सूचना प्रधवधि अधिकृत ९८५६०८३२९९ सूचना प्रधवधि शाखा 
11 शाजती काकी  रोजगार संयोजक ९८४६३८२८६९ रोजगार शाखा 
12 प्रभात पौडेल सभेक्षक ९८४६२१८७०९ प्राधबधिक शाखा  
13 पुजयप्रसाद लाधमछाने  खा.पा.स.टे ९८४६३९९७७५ प्राधवधिक शाखा  
14 ऋधिराम दाहाल  प.शे.प्रा. ९८५६०७६८०० पशुसेवा शाखा 
15 बुधिमाया शमाा लुईटेल प.शे.प्रा. ९८४५१४३८७६ पशुसेवा शाखा 
16 धनमाला कंुवर  स.म.धब.धन. ९८५६०००४२५ मधहला बालबाधलका 
17 रामु पौडेल लेखा सहायक ९८४६०९४४१६ आधथाक प्रशासन शाखा 
18 ख्यामप्रसाद जयौपाने आ.ले.प. सहायक ९८४६७५८६७७ आ.ले.प. शाखा 
19 धसता उप्रेती  कम्पयुटर अपरेटर ९८६२६८४८७० प्रशासन शाखा 
20 सुधमरन बडगामी  सब इधजजधनयर ९८४९२७५२१४ प्राधबधिक शाखा  
21 मधनिा शाक्य सब इधजजधनयर ९८४७६४०१०५ प्राधबधिक शाखा  
22 धटकाराम पौडेल सब इधजजधनयर ९८४६६२४८१२ प्राधबधिक शाखा  
23 सुरेश भण्डारी प्राधवधिक सहायक  ९८४६७८१८२६ रोजगार शाखा 
24 अधस्मता जे.धब. कंुवर सब इधजजधनयर ९८४६५५३२९९ प्राधवधिक शाखा  
25 हररलाल डााँगी प.शे.प्रा. ९८४७८९२१११ पशुसेवा शाखा 
26 जगजनाथ भण्डारी एम .आई.एस.  अपरेटर ९८४९०५०७३१ पधजजकरण शाखा  
27 वीरेजर कंुवर  खररदार  ९८५६०४५८११ राजश्व  शाखा  
28 बल बहादरु राना ना .प.स्वा  प्रा. ९८६६०१२०९३ पशुसेवा शाखा 
29 सम्पदा जयौपाने सहायक चौथो ९८४६२२११२२ प्रशासन/दताा चलानी 
30 मनोज कठायत ना .प्रा.स.  ९८६६१०३१५२ कृधिा शाखा  
31 हेमजत प्रिान  सब इधजजधनयर ९८६६०६७८०७ भुकम्प पुन धनमााण  
32 सधमर जसैी धिसड सहायक ९८४६७९२५०९ पधजजकरण शाखा  
33 सुधमत्रा बराल धिसड सहायक ९८०४१५९४४५ पधजजकरण शाखा  
34 धनशा ढुङ्गाना उिम धवकास सहजकताा ९८६९०८१४११ मेड्पा  
35 लक्ष्मी शमाा देवकोटा  सामाधजक पररचालक ९८४६७०८१६४ प्रशासन/दताा चलानी 



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*107101  

 

35 लक्ष्मी शमाि देवकोटा  सामार्जक पररचालक ९८४६७०८१६४ प्रशासन/दिाि  चलानी 
36 र्सिा आचायि अर्िकारी मनोसामार्जक परामशिकिाि ९८४६८३७५७४ सामी पररयोजना  
37 कंुवर संगम र्संि र्वर्त्तय साक्षरिा सिजकिाि ९८५६०२६१३७ सामी पररयोजना  
38 गरुुदत्त भण्डारी ररटनी स्वयंसेवक ९८४५१३२८१६ सामी पररयोजना  
39 सजिोर् कंुवर ररटनी स्वयंसेवक ९८०३१४४१०८ सामी पररयोजना  
40 देवीलाल देवकोटा ररटनी स्वयंसेवक ९८६७६६४३१३ सामी पररयोजना  
41 ओम प्रसाद अर्िकारी  का .स .  ९८४६४४०१७५ प्रशासन शाखा  
42 र्जि बिादरु गरुुङ का .स .  ९८०६१५३५८५ प्रशासन शाखा  
43 गोर्वजद कंुवर  का .स .  ९८१६६०१४१० पशसेुवा शाखा 

 

५.३ अन्नपूर्य गवउँपवषिकव अन्तगयतकव र्डव सषचर् र कमयचवरीहरुको नवम थर र सम्पकय  न.ं 
षस.नं. र्डव नं. कमयचवरीको नवम थर  पद सम्पकय  नं. 
१ 

१  
मरु्क्तराम पररयार सिायक पाुँचौ ९८४६०४४२०७ 

२ नेत्र कुमारी भण्डारी का.स.  
३ 

२  
खमुा देवी रगे्मी सिायक चौथो ९८४६८५८०८४ 

४ चजरकला अर्िकारी का.स.  
५ 

३ 
मरु्क्तराम भण्डारी सिायक चौथो ९८४६०३५७१४ 

६ सर्बना भण्डारी का.स.  
७ 

४ 
बलुजद बिादरु भण्डारी सिायक चौथो ९८५६०३२६७१ 

८ र्लला के्षत्री सामार्जक पररचालक  
९ जगन गरुुङ का.स.  
१० 

५ 
यवुराज गुरुङ सिायक पाुँचौ ९८१७१५२१५० 

११ र्नमिल कुमार पौडेल का.स.  
१२ 

६ 
डण्डपाणी अर्िकारी सिायक पाुँचौ ९८४६०३८६१६ 

१३ पावििी देवकोटा का.स.  
१४ 

७ 
नारायण के्षत्री सिायक पाुँचौ ९८५६०३८६६० 

१५ ससु्मा गरुुङ का.स.  
१६ 

८  

र्करण प्रसाद शमाि सिायक चौथो ९८४६०७७६३९ 
१७ र्ललािर अर्िकारी ना.प्र.स. ९८१३१८०३८० 
१८ र्खम बिादरु के्षत्री का.स.  
१९ 

९  
र्करण प्रसाद शमाि सिायक चौथो ९८१७१३२४५४ 

२० र्बज माया पुन का.स.  
२१ 

१०  

र्शव प्रसाद पौडेल खररदार ९८५६०४५७०६ 
२२ लाल बिादरु शे्रष्ठ सिायक चौथो ९८५६०४४४२३ 
२३ सर्मक्षा गरुुङ का.स.  
२४ सरु्नल गुरुङ का.स.  
 

*=# cGgk"0f{ ufpFkflnsf cGtu{t j8f ;lrj / sd{rf/Lx?sf] gfd y/ / ;Dks{ g+=
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३.४ अन्नपूणय गाउँपालिका स्िास््र् चौकी  अन्तगयतका कमयचारीहरुको नाम थर र सम्पकय  नं. 
सि .नं.  र्मकचारीर्ो नाम थर  पद िम्पर्क  नं. 

नाउडाडा स्वास््र् चौर्ी 
१ धबजद ुरानाभाट धस .अ.हे.ब .  9846640490 
२ चधचाता कुमाल हे .अ.  9846856415 
३ ररता भण्डारी (बरुवाल)  धस. अ.न.मी . 9847643029 
४ धबजद ुआचाया अ .हे.ब  9846280769 
५ गंगा भुजेल अ.न.मी. 9846979175 
६ रेखा रेग्मी अ.न.मी. 9846605544 
७ धडसलीराम भण्डारी का .स .  9804171797 

िल्र्ान स्वास््र् चौर्ी 
१ धडलकुमारी पौडेल धस. अ.न.मी . 9846640482 
२ धदया छज्याल हे .अ.  9846285110 
३ एकमाया आचाया अ.न.मी. 9862383953 
४ सुमन देवी कंुवर अ.न.मी. 9842005520 
५ पुष्पराज पौडेल का .स .  9860255284 

आधारभूत स्वास््र् ईर्ाइ झोवाङ्ग 
१ इजर कुमारी जयौपाने अ.हे.ब. 9846741794 
२ सुस्मा बजजरा अ.हे.ब 9847684780 

लुम्ले स्वास््र् चौर्ी 
१ रधबजर भण्डारी हे.अ. 9840727302 
२ धनमाला कोइराला बराल अ.न.मी. 9846140392 
३ धनशा पौडेल अ .हे.ब .  9846917996 
४ नारायणी पौडेल देवकोटा अ.हे.ब 9856088211 
५ सररता गुरुङ का.स. 9816166389 

आधारभूत स्वास््र् ईर्ाइ तोल्र्ा 
१ धतलकुमारी थापा अ.हे.ब. 9846482620 
२ धललामाया रोका अ.न.मी.  

दाङसिङ स्वास््र् चौर्ी 
१ बरीनाथ सुवेदी धस.अ.हे.ब. 9866064328 
२ शारदा अधिकारी अ.न.मी. 9861477201 
३ मैया रानामगर अ.हे.ब. 9846922341 
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२ कमली गरुुङ अ.न.मी.  
घवन्रुक स्र्वस््र् चौकी 

१ प्रकाश सवुेदी िे.अ. 9846922285 
२ सािना पौडेल अर्िकारी अ.न.मी. 9846731005 
३ सर्दक्षा र्गरी अ.न.मी. 9867660707 
४ आदशि र्गरी अ.न.मी. 9864484096 
५ सर्बना पौडेल अ.न.मी. 9846178992 
६ र्नशा गरुुङ का.स. 9869867622 

आधवरभूत स्र्वस््र् ईकवर् छोम्रुङ 
१ जमुकाजी गरुुङ अ.िे.ब. 9846213314 
२ सजृना के्षत्री अ.न.मी. 9867627738 

कोषभड – १९ अस्पतवि 
१ राम अर्िकारी मेर्डकल अर्िकृि 9846279038 
२ र्दर्पका कंुवर स्टाफ नसि 9865712614 
३ र्बपना मसल स्टाफ नसि 9806687116 

आरु्रे्द 
१ नरिरी बराल कर्बराज  9846257063 
२ गोर्वजद पौडेल बैद्य र्नररक्षक 9864381407 

३ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का.स.  

  
9846449552
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