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अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सहभालगतामूिक पद्धलतवाट आ.व. ७६÷७७ को वार्षणक नीलत, कार्णक्रम, बजेट 
समेर्टएको र्ोजना तर्ार गरी र्हाँहरु समक्ष ल्र्ाउन पाउँदा खसुी िागेको छ । ईलतहासको र्वलभन्न 
चरर्मा पररवतणनको िालग भएको आन्दोिन तथा महान दश वषे जनर्दु्ध र १९ ददने जन आन्दोिनमा 
आफ्नो प्रार् उत्सगण गनहुनुे  ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु  प्रलत हाददणक श्रद्धासमुन व्र्क्त गनण चाहन्छु । 
नेपािको संर्वधान, २०७२ िे स्थानीर् सरकारको व्र्वस्था गरे पलछ भएको स्थानीर् तहको लनवाणचनवाट 
लनवाणचचत भई आए पश्चात जनप्रलतलनलधको रुपमा हामीिे पाचौ गाउँ र्वकास र्ोजना जारी गने अवसर प्राप्त 
भए अनसुार आ.व. २०७६÷७७ को वार्षणक गाउँ र्वकास र्ोजना तर्ार गरी र्हाँहरु समक्ष 
सावणजलनकीकरर् गरेका छौं । र्ो गाउँ र्वकास र्ोजना तर्ार गनणमा उल्िेखनीर् सहर्ोग गनुण हनुे, 
सघं,संस्था टोि तथा वस्ती स्तरमा भएको भेिा, वडा सलमलतको बैठक, िचक्षत वगण संगको छिफि तथा 
अन्तरकृर्ा, र्ोजना र्वज्ञ तथा सरोकारवािा, उपभोक्ताहरुको माग तथा सझुावको आधारमा र्स वार्षणक 
र्ोजना तजुणमा गररएको हो । 

दईु वषण लभत्र हामीिे ऐन, लनर्म, तथा कार्ण र्वलधरुको व्र्वस्था, जनशचक्त तथा कार्ाणिर्को 
व्र्वस्था, गाउँका कृर्ाकिापहरुिाई पारदशी उत्तरदार्ी बनाई लनरन्तर सधुारको बाटोमा डो¥र्ाएका छौं 
। आगामी ददनमा अझ बढी व्र्वचस्थत र प्रभावकारी काम गनणसक्छौं भने्न र्वश्वास लिएको छु । प्रस्ततु 
बजेट तथा कार्णक्रम कार्ाणन्वर्नमा प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गने सरकारी तथा गैर सरकारी 
कार्ाणिर्, व्र्वसार्र्क संघ संस्थाहरु, नागररक समाज सचेत र जागरुक गाउपालिकावासी बवुा आमा दाज ु
भाई तथा दददी बर्हनीहरु सवैिाई हाददणक धन्र्वाद व्र्क्त गदै आगालम ददनमा पलन सवैको सहर्ोग प्राप्त 
हनुे र्वश्वास लिएको छु । वार्षणक बजेट नीलत तथा कार्णक्रम तजुणमा गनण सहर्ोग परुाउने  उपाध्र्क्षज्रू्, 

प्रमखु प्रशासर्कर् अलधकृतज्रू्, वडा अध्र्क्ष्र्ज्रू्हरु, गाउँ कार्णपालिकाका सदस्र्ज्रू्हरु, वडा सदस्र्ज्रू्हरु, 

राजश्व परामशण सलमलतका पदालधकारीज्रू्हरु, र्वलभन्न र्वषर्गत सलमलतका पदालधकारीहरु, बौर्द्धक वगण, 
संचारक्रमी लमत्रहरु, सम्पूर्ण गाउपालिकाबासी र गाउँपालिकामा कार्णरत सम्पूर्ण कमणचारी लमत्रहरुिाई 

हाददणक धन्र्वाद ददन चाहन्छु ।  

अन्तमा, र्स गाउँ र्वकास र्ोजनाको सफि कार्ाणन्वर्नको िालग सवै पक्षवाट सहर्ोग प्राप्त हनुे 
आशा र र्वश्वास लिएको छ ।  

 

                                                          र्वुराज कँुवर  
अध्र्क्ष 
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अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आर्थणक वर्ण २०७६÷०७७ को नीति, योजना िथा 
कायणक्रमका साथ ैबजेट सावणजतनकरर् गनण पाउँदा अत्यन्िै हलसणि छौं । सङ्घीय 
प्रर्ािीको अभ्यास पतछ हाम्रो गाउँपालिकाको छठौं गाउँसभाबाट बजेट सावणजतनक 
गरी गाउँ ववकासको नयाँ खाका कोनण गइरहेका छौ । नेपािको सन्दभणमा 
सङ्घीयिा आफैं मा बबल्कूिै नयाँ अभ्यास हो, कुनै पतन ववर्य वा प्रर्ािीको 
अभ्यास आफैं मा चनूौिी र जटटििा सटहि अगाडि बढ्ने गदणछ । अतघल्िा 
वर्णहरुको िुिनामा हाम्रा अनुभवहरु समदृ्ध हँुदै गए पतन नीतिगि, संरचनागि र प्रशासतनक 
जटटििािे पूर्णि आकार ग्रहर् गररसकेका छैनन ्।  
सङ्घीय िहमा नीतिगि र कानूनी रुपमा धेरै ववर्यहरुको व्यवस्थापन भए िापतन संरचनागि र 
प्रशासतनक व्यवस्थापनिे पूर्णिः पाइसकेको छैन, कमणचारी समायोजनको प्रक्रक्रया चनुौिीकै साथ 
अगाडि बटिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय िहको भौतिक एवं पूवाणधार ववकास, मानवीय 
ववकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा परररहेको छ । यद्यपी, हामीिे स्थानीय िहबाट गन े
प्रयासमा कलम आउन नटदन प्रयासरि छौं । अतघल्िो वर्णको िुिनामा यस वर्ण कृवर्, पयणटन, 

पूवाणधार ववकास, लशक्षा, स्वास््य, मानव ववकास सूचाकांकका दृष्टटिे उल्िेख्य सुधार भएको छ । 
स्थानीय िहमा जनप्रतितनर्ध नहँुदाको पररष्स्थतिमा पैदा भएका कैयौं बेर्थतिहरु प्रर्ािीमा रुपान्िरर् 
गने हाम्रो प्रयासिे अझै पतन पूर्णिः सफििा प्राप्ि गररसकेको छैन । यसको प्रतिबबम्वका रुपमा 
देखखएका कतिपय अस्पटटिा र सीमाहरुको व्यवस्थापन यस वर्ण पतन हाम्रो कायण सूर्चमा छ ।  
सीलमि साधन स्रोि र असीलमि आवश्यकिा एवं आकाङ्क्षाबीचको दरूी कसरी कम गने, गाउँबासीका 
आधारभूि आवश्यकिा र अपेक्षा कसरी सम्बोधन गने  हामी तनयलमि परामशण र व्यवहाररक 
समाधानको प्रक्रक्रयामा छौं । यहाँहरुिे अपेक्षा गरे अनुरुपको सहकायणमा हाम्रा केही सीमा रहेका छन ्
। आगामी टदनमा गाउँको िफण बाट यहाँहरुको आकाङ्क्षािाई अर्धकिम ्सम्बोधन गनण प्रयत्न गन े
कुराको म ववश्वास टदिाउन चाहन्छु ।  
आवश्यकिा हँुदाहँुदै पतन हामीिे गाउँका समग्र समस्याको सम्बोधन गनण सकेका छैनौं । सबैका 
अपेक्षा बजेट िथा कायणक्रममा समावेश गनण सकेका छैनौं । यी हाम्रो व्यष्तिगि तनयिका समस्या 
नभएर साधन स्रोिको सीलमििा, प्रचलिि ऐन, कानून र नीतिगि व्यवस्थाको पररर्ध र हाम्रा 
अनुभवको सीमाका कारर् पैदा भएका जटटििा हुन ्। यी ववर्यिाई यहाँहरुिे सहजिाका साथ 
मनन गनुणहुनेछ भन्नेमा हामी पूर्णिः आशावादी छौं । आर्थणक वर्ण २०७६÷०७७ को बजेटमा यहाँहरुका 
अमूल्य सुझाव, सल्िाह र आिोचना हाम्रो गन्िव्यका अमूल्य पूँजी हुन ् । त्यसिाई गाउँको 
मागणदशणकका रुपमा ग्रहर् गररने व्यहोरा पतन म अनुरोध गनण चाहन्छु ।  
साथ ैआर्थणक वर्ण २०७६÷०७७ को नीति , योजना िथा कायणक्रम बनाउने कायणमा तनरन्िर खट्नुहुने 
कायणपालिका सदस्यज्युहरु, गाउँसभाका सदस्यज्युहरु, राटरसेवक कमणचारी साथीहरु, गाउँ ववकासका 
िार्ग महत्वपूर्ण सल्िाह सुझव टदनुहुने ववलभन्न ववर्यगि क्षेत्रका ववज्ञहरु, राजनैतिक पाटीका 
प्रतितनर्ध िथा सम्पूर्ण गाउँबासीमा हाटदणक धन्यवाद टदन चाहन्छु । 
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अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको  आ.व. ०७६।७७ को गाउँ सभावाट नीति योजना 
िथा कायणक्रम र बजेट समेटटएको गाउँ ववकास योजनाको सावणजतनकककरर् 
गनण पाउँदा ज्यादै खुसी िागेकोछ । जनिाको नजजकको सरकारको रुपमा 
रहेको यस गाउँपालिकाको छैटौ गाउँ सभावाट आ.व. ०७६।७७ को नीति योजना, 
बजेट िथा कायणक्रम समेटटएको गाउँ ववकास योजना सावणजतनकककरर् गररएको छ । लसमीि 
साधन स्रोिवाट जनिाका अलसलमि आवश्यकिािाई संवोधन गने ववषय ज्यादै कटिन र 
चुनौिी हँुदो रहेछ । यो गाउँ ववकास योजनािे सडक, लिक्षा,स्वास््य कृवष, भेटनरी, एक घर 
एक धारा खानेपानी िथा वडा कायाणिय तनमाणर्, पयणटन, पदमागण िथा संस्कृिी, िक्षक्षि 
वगणका आय िथा लिपमुिक कायणक्रममा जोड टदएको छ । गाउँपालिकाको व्यवजस्थि 
ववकासको आधारलििा यो वजेटिे ियार गने छ । 

   गाउँपालिकाको वावषणक ववकास योजनाको मागण दिणकको रुपमा गाउँपालिकाको ववकास 
योजना सेवा   प्रवाह, ववकास तनमाणर् िथा नीतिगि दस्िावेजको रुपमा रहने भएकािे यस 
गाउँपालिकामा ववलभन्न मापदण्ड तनधाणरर्, पद्दिीको ववकास र समावेसी ववकासको िागग 
गाउँपालिका ववकास योजना बनाई आवश्यक भौतिक पूवाणधार, मानव संसोधन, सामाजजक 
ववकास, आगथणक ववकास, वािावरर् िथा ववपद व्यवस्थापन आटदको क्षेत्रमा कायणक्रमहरु 
पारदलिण रुपिे अगाडी वढाउदै संतघय सरकार िथा प्रदेि सरकारसँग समन्वय गरी अगाडी 
वढ्नुपने देखखन्छ । 

प्रस्ततु बजेट प्रत्यक्ष रुपमा आम जनताको सहभागिता बाट समन्वयात्मक ढंिले तजजमूा 
िरिएकोले आम नािरिकले प्रत्यक्ष लाभगलई शासन व्यवस्थामा आएको परिवतनू सँिै ववकासका 
िगतववगिमा पगन परिवतनूको अनभुजती िने  आशा गलएको छु ।अन्त्यमा प्रश्ततु वजेट तथा 
कायकू्रम कायाून्वयनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोि प¥ुयाउने सिकािी तथा िैि 
सिकािी कायाूलय, व्यवसावयक संघ संस्थाहरु नािरिक समाज, सचेत ि जािरुक 
िाउँपागलकावासी महानभुावहरु िाउँसभा, प्रदेश सभा ि सघंका जनप्रगतगनगि ज्यजहरु िाजश्व 
पिामश ूसगमगतका पदागिकािी ज्यजहरु, ववगिन्न ववषयित सगमगतका पदागिकािी ज्यजहरु, बौविक 
वि,ू संचािक्रमी गमत्रहरु ि िाउँपागलकामा कायिूत सम्पजर् ू कमचूािी गमत्रहरु, सम्पजर् ू
िाउँपागलका वासी नािरिकहरुलाई हार्दूक िन्यवाद र्दन चाहन्छु । 
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भाग १ 
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको परिचय 

१.१ गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय 
अन्नपूर्ण गाउँपालिका नेपािका पिुानो प्रशासलनक विभाजन अनसुाि कास्की क्षजल्िामा 
ि हाि गण्डकी प्रदेशमा पदणछ ।अन्नपूर्ण गाउँपालिका भौगोलिक वहसाबिे 
८३°४२’०”E देक्षि ८३°५७’०”E पूिण देशान्तिसम्म ि २८°३६’४५”N देक्षि 
२८°१५’१५”N उत्तिी अिांश सम्म अिक्षस्ित छ । ४१७.७४ िगण.वक.मी. 
िेत्रफि िहेको यस अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको उत्तिमा मनाङ, पक्षिमतफण  म्याग्दी 
क्षजल्िा, दक्षिर्मा पिणत ि पोििा महानगि ि पूिणमा माछापचु्छ्रे गाउँपालिका िहेका 
छन ्। नेपाि सिकािको लनर्णयअनसुाि लमलत २०७३।११।२७ गते साविकका 
गाविसहरु दान्गलसंग, घान्रकु,सल्यान,िमु्िे, विकुिपोििी तिा भदौिे तामागी गाउँ 
विकास सलमलतका १ ि २ िडा समाबेस गरि अन्नपूर्ण गाउँपालिका घोषर्ा गिीएको 
लियो ।शैक्षिक वहसािमा यस गाउँपालिकामा सामदुावयक ि संस्िागत गिी १६ 
िटा मा.वि, ि ४१ िटा आ.वि गिी जम्मा ५७ िटा क्षशिर् संस्िाहरु संचालित 
छन ्जसमा २ िटा मा.वि, ि ३ िटा आ.विमात्र संस्िागत िहेका छन ्। कास्की 
क्षजल्िामा नयाँ गठन भएका गाउँपालिकाहरु मध्ये विकासका सम्भािना बोकेको 
गाउँपालिका िहेको छ ।सािै सचेत िाजनैलतक दि ि उत्प्प्रिेीत गाउँपालिकािासी 
समेत यो गाउँपालिकाका ददगो विकासको विकासका श्रोतका रुपमा िहेका छन ्। 
यस गाउँपालिकामा विलभन्न जातजाती तिा धमण माने्न व्यक्षिहरुको बसोबास िहेको 
छ । जनगर्ना २०६८ को तथ्याङ्क अनसुाि सबैभन्दा बिी ब्राम्हर् (पहाडी) जालत 
६,७७४ जना (२८.९३ प्रलतशत), दोस्रोमा कामी ४,८६४ जना (२०.७७ प्रलतशत) 
ि तेस्रोमा गरुुङ ४१६३ (१७.७८ प्रलतशत) हरुको बसोबास िहेको छ ।यस 





गाउँपालिकामा ११ िडाहरु िहेका छन ्। गाउँपालिकाको सहिी िेत्रको रुपमा 
विकलसत भएका िेत्रहरुमा ब्यापाि, उद्योग, किकाििाना, प्राकृलतक श्रोत तिा 
सामाक्षजक महत्प्िका िेत्रहरु िहेका छन ्। औषत पारििारिक आम्दानीमा कृवष 
व्यिसायको सबैभन्दा ठूिो वहस्सा िहेको छ ि स्िानीय बालसन्दाको आम्दानीको 
अको मखु्य श्रोतको रुपमा िैदेक्षशक िोजगािी पलन एक हो भने पयणटन ठूिो 
सम्भािना बोकेको आलिणक मेरुदण्ड हो । पिम्पिागत प्रर्ािीको कृवष ब्यिसायको 
विकल्प िोक्षजिहेका यहाँका बालसन्दा आधलुनक जीिनशैिीमा िमाउन िािेका छन ्
।स्िानीय जनशक्षि मजदिुी तिा अध्ययनका िालग विदेक्षशने क्रमबवििहेको छ । 
यस गाउँपालिकामा आधािभतूदेक्षि उच्छ्च क्षशिासम्म प्रदान गने शैक्षिक संस्िा िहेका 
छन ्।प्राविलधक क्षशिा ि मालिल्िो तह अध्ययनका िालग यस गाउँपालिकाका 
स्िानीय विद्यािीहरु लछमेकी महानगिपालिका तिा अन्य क्षजल्िामा जाने गिेका छन ्
। अलधकांश घिमा विद्यतुीकिर् भएको भएतापलन केही लसमान्तकृत िगणमा िहेका 
नागरिक भने विद्यतुीय उपभोगको पहुँचमा पगु्न सवकिहेका छैनन ्। योजनाबद्द 
विकास कायणक्रम कायाणन्ियन तिा आि्यक आलिणक व्यिस्िापनमा कदठना  हनुिेु 
यस गाउँपालिका िेत्रको अपेक्षित विकास हनु सवकिहेको देक्षिँदैन । विलभन्न 
समदुाय, जातजातीका मालनसको बसोबास िहेको यस िेत्रमा विलभन्न चाडपिण मनाउने 
गरिन्छ । दशैँ, लतहाि, होिी, कृष्र्जन्मा�मी, ल्होसाि, बदु्दजयन्ती आदद यहाँका 
प्रमिु चाडपिणको रुपमा िहेको पा न्छ । 

१.२ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भौगोलिक संिचना 
अन्नपूर्ण गाउँपालिका भौगोलिक वहसाबिे ८३°४२’०” देक्षि ८३°५७'००” ि पूिण 
देशान्तिसम्म ि  २८०१५'१५” देक्षि २८०३६'४५” उत्तिी अिांश सम्म 
अिक्षस्ित छ । यो गाउँपालिका समरुी सतहबाट ८४० लमटि उँचाइदेक्षि ८०९१ 
लमटि सम्मको उँचा मा अिक्षस्ित छ । कास्की क्षजल्िामा अिक्षस्ित ४१७.७४  





ि.वक.मी. िेत्रफि िहेको यस अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको उत्तिमा मनाङ, पक्षिमतफण  
म्याग्दी क्षजल्िा, दक्षिर्मा पिणत ि पोििा महानगि ि पूिणमा माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
िहेका छन ्। पहाडी तिा वहमािी िेत्रमा पने गाउँपालिकाको िेलतयोग्य उिि 
जलमनिे कमी छ । वहमाि, जंगि ि जिाधाि िेत्रको कलम नभएको यस 
गाउँपालिकाको परिसिमा सानाठूिा गिी धेिै िोिा तिा नदीहरु िहेका छन ्। 

१.३ िडा विभाजन 
क्र.स. नयाँ 

िडा 
समािेश गाविस जनसंख्या िेत्रफि 

(िगण वक.लम) 
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२ २ विकुिपोििी (४,९) २००४ २.८१ 
३ ३ विकुिपोििी (५-८) ३०९९ १३.४८ 
४ ४ भदौिेतमागी(१,२), सल्यान(१-४,६-८) २४८३ १०.५४ 
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६ ६ िमु्िे (४,६) १९२६ ९ 
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८ ८ दाङलसङ(१-६) १९३९ १२.८७ 
९ ९ दाङलसङ(७-९) १११९ २९.९३ 

१० १० घान्रकु(१-५) २३१८ २०.३ 
११ ११ घान्रकु(६-९) १९४७ २६१.८ 
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१.४ भिेूत्र (टोपोग्राफी) 
१.४.१ माटोको बनािट ि उिणिाशक्षि 
अन्नपूर्ण गाउँपालिका समरुी सतहबाट ८४० लमटि उँचाइदेक्षि ८०९१ लमटि 
सम्मको उँचा मा अिक्षस्ित िहेको छ । यो गाउँपालिकाको दक्षिर् भागमा पहाडी 
िेत्र पदणछ भने उत्तिी भ–ू भाग वहमािी िेत्र पदणछ ।अन्नपूर्णगाउँपालिकाको कुि 
िेत्रफि ४17.74 िगण वक.लम. मा ७२.७४ िगण वक.लम. िेतीपातीको िालग 
उपयोग भएको देक्षिन्छ । किीि १५५.५६ िगण वक.लम. जलमन िनजंगििे 
ओगटेको छ भने २.५५ िगण वक. लम.जििेत्र २१.४७ िगण वक.लम.वहउँिे ओगटेको 
छ । प्राकृलतक सम्पदाको वहसाबिे यो गाउँपालिका पशपुािनको िालग उपयिु 
उिणि माटोको धनी हनुकुो सािै िाम्रो जिाधाि भएको गाउँपालिका हो । 
गाउँपालिकाको प्रमिु िाद्यान्न तिा अन्न बािीमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, मास, 
तोिी आदी हनु ्। 
१.४.२ हािापानी 
नेपािको सबैभन्दा धेिै िषाण हनुे ठाउँ िमु्िे यसै गाउँपालिकामा पछण । जििायकुो 
वहसाबिे यस गाउँपालिकामा समक्षशतोष्र् प्रकािको हािापानी िहेको छ । प्रदेशीय 
हािापानी पाइएता पलन बाहै्र मवहना एकैनासको हािापानी छैन । चैत्र मवहनादेक्षि 
आक्षिनको सरुुसम्म गमी हनु्छ । आक्षिन, कालतणक ि फागनुमा यहाँको हािापानी 
समक्षशतोष्र् हनु्छ भने मंलसि, पौष ि माघमा लनकै जाडो हनु्छ । जेष्टको अन्त्प्य 
देक्षि आक्षिनको सरुुसम्म मनसनुी िायकुा कािर् प्रशस्त िषाण हनुे गछण । गमीयाममा 
यहाँको ताफक्रम औषत अलधकतम २३.८ लडग्री सेक्षल्सयससम्म पगु्छ भने वहउँदमा 
न्यनुतम ५ लडग्री सेक्षल्सयससम्म पगु्छ । यस गाउँपालिकाको १२ मवहनाको औषत 
तापक्रम ि िषाणको विििर् तिको तालिकामा ददइएको छ । हािसम्म सबैभन्दा 
बिी िषाण ९ जिुा  २०१७ मा ३०८.३ लम.लम. िषाण भएको छ । 





लस.न.  मवहना  औषत अलधकतम तापक्रम  औषत न्यूनतम तापक्रम  िषाण लम.लम.  
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१.५ गाउँपालिकामा िहेको सम्भाव्यता ि अिसि 
गाउँपालिका िेत्रमा िहेका सम्भाव्यता ि अिसि अन्तगणत ग्रालमर् तिा वहमािी 
पयणटन ,यातायात सेिा, सूचना प्रविलध, शैक्षिक प्रक्षशिर् केन्र, वित्तीय सेिा, बैदेक्षशक 
िोजगाि तिा पशपुािन व्यिसाय, आधलुनक कृवष व्यिसाय जस्ता िप आलिणक 
विकासका सम्भाव्यताका िेत्रहरू िहेका छन।्  
समग्रमा यस  अन्नपूर्ण गाउँपालिको गाउँपालिका िते्रमा हेदाण कृवष पेशा अंगाल्ने 
घि परििािको संख्या उच्छ्च िहेको छ । गाउँपालिकामा िहेको िेती योग्य जलमनमा 
िाद्यान्नको सािै अन्य नगदे तिकािी बािी,  तोिी, तिकािी तिा जडीबटुी ि 
पशजुन्य उत्प्पादन बवृद्द गनण सवकने प्रशस्त सम्भािनाहरू िहेको छ । आधलुनक 





कृवष प्रविलध, मि तिा औजािको अभाि हनुाको सािै सो को अलधकतम िागत 
मूल्यिे गदाण सो को प्रयोगमा कमी हनु ग  कृवष उत्प्पादनमा आि्यकताअनसुाि 
िवृद्द हनु सकेको छैन । जनचेतना, सीप तिा व्यािसायीकिर्को अलभिवृद्द, प्रविलध 
हस्तान्तिर्को सािै आि्यक प्रविलध, मि, कजाण बीउ लबजनको उपिब्धतामा 
सििीकिर् गिेि कृवष तिा पशजुन्य उत्प्पादनमा िवृद्द ल्या  आलिणक क्षस्िलतमा 
सधुाि ल्याउन सवकने प्रशस्त सम्भािनाहरू िहेको छ ।   
गाउँपालिकामा िहेको अत्प्यन्त उिणि भलूममा िस्ती विकास तिा अन्य लनमाणर्िे गदाण 
िेतीयोग्य भलूमको उपिब्धतामा ददन प्रलतददन कमी हुँदै गएको छ भन ेअको तफण  
माटोको उिणिाशिी क्रमशः िीर् हुँदै उत्प्पादन ि उत्प्पादकत्प्िमा ह्रास आएको 
देक्षिन्छ । जिाभािी हनुे गिेको िस्ती विकासिा  व्यिक्षस्ित गनाणको सािै पिुाना 
पिम्पिागत कूिोहरूको ममणत सधुाि गिी माटोको उिणिाशिी बिा  िाताििर्ीय 
प्रदषुर् कम गनण सकेमा भािी पसु्ताको िालग यस गाउँपालिकािा  बस्न िायक 
ठाउँको रुपमा विकलसत गनण सवकन्छ  । गाउँपालिकाको ग्रामीर् िेत्रमा दगु्ध 
उत्प्पादन तिा पशपुञ्छी उत्प्पादनको प्रशस्त सम्भािना िहेको हुँदा यो व्यिसायिा  
विस्ताि गनुणको सािै यातायात सेिािा  सिणसिुभ तरिकािे उनीहरूको पहुँचसम्म 
विस्ताि गनण सकेको िण्डमा धेिैिटा स्िानहरूमा दधु क्षचस्यान केन्र, कृवष 
उत्प्पादनको संकिन केन्र÷ कोल्ड स्टोि, मासजुन्य उद्योग, आदद विकास गनण 
सवकनेछ । जसबाट िोजगाि शृ्रजना गिी समग्र गाउँपालिकाको आयमा िवृद्द गनण 
सवकने प्रशस्त सम्भािना देक्षिन्छ ।  
विलभन्न ऐलतहालसक, धालमणक, साँस्कृलतक एिं पिुाताक्षत्प्िक महत्प्िका स्ििहरु िहेको 
यो गाउँपालिका गहनाको रुपमा अन्नपूर्ण वहमाि िगायत वहमािहरुविलभन्न मठ 
मक्षन्दि तिा यहाँको िोक सँस्कृलत आदद छन्् ् । वििमा नै पदयात्राको िालग 
ख्यालत कमाएको अन्नपूर्ण पदमागण, घान्दुि्क होमस्टे ि घोडेपानी पदमात्रा यसै 





गाउँपालिकामा िहेका छन ्। अन्नपूर्ण वहमाि, माछापचु्छ्छे वहमाि िगायत वहमािी 
िेत्र भएको तिा घान्रकु, िान्दुि्क, तातोपानी, घोिेपानी तिा पनुवहि जाने पदमागण, 
वहड्न िेक िगायत अिाह पयणटकीय सम्भािना बोकेका िेत्रहरु भएको तिा 
अवहिेको अिस्िामा पलन पयणटकीय आिागमन उल्िेख्य िहेको हुँदा यसको उक्षचत 
विकाश गरि समग्र गाउँपालिकाको आलिणक विकाश गनण सवकन्छ । गाउँपालिकाको 
सामदुावयक िन उपभोिा समूहरूिा  संगदठत ि संस्िागत गिी िन िेत्रमा गैि 
काष्टजन्य उत्प्पादनहरू, जलडबटुी िेतीको अिािा मह उत्प्पादनिा  पलन प्रिद्र्धन 
गिी बजािीकिर् गनण सकेमा सो िेत्रको आलिणक उन्नती गनण िप टेिा पगु्न े
देक्षिन्छ ।  
देशमा बेिोजगािी बढ्दै गइिहेको ि सिकािी तिा गैिसिकािी िेत्रमा िोजगािीको 
प्रशस्त अिसिहरू नभएकोिे बैदेक्षशक िोजगािीमा आकषणर् बिेको देक्षिन्छ । यस 
गाउँपालिकाका यिुाहरूिा  लसपमूिक तिा व्यिसावयक तालिम प्रदान गिी गने 
व्यिस्िा भएमा गाउँपालिकाको आलिणक विकासमा ठुिो योगदान प¥ुयाउने प्रशस्त 
सम्भािना देक्षिन्छ ।  
यसका अलतरिि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विकासका िालग विलभन्न सम्भािनामूिक 
उपायहरुिा  लनम्नानसुाि उल्िेि गनण सवकन्छ ।  
 यस िेत्रमा विलभन्न ऐलतहालसक, पयणटवकय, साँस्कृलतक स्िानहरु िहेकािे 

पयणटन विकास गनण सवकन ेप्रशस्त सम्भािना िहेको छ । साहलसक पयणटन, 

वहमािी पदयात्राको पलन उक्षत्तकै सम्भािना छ । 

 तिकािी, पशपुािन, जलडबटुी तिा अन्य कृषी उत्प्पादनको बजािको िालग 
समस्या नभएकोिे ब्यिसावयक कृषी उत्प्पादनिा  नै जोड ददन ुसहज तिा 
उक्षचत देक्षिन्छ । गाउँपालिका िेत्रलभत्र िहेका नदी तिा िोिाहरुबाट 





आधलुनक कुिो तिा नहि माफण त ्पानी लसंचा  गिी व्यािसायीक रुपमा 
िेती गनण सके कृषी उत्प्पादनमा उल्िेिनीय िवृद्द हनु सक्छ ।  

 स्िानीय कच्छ्ची सडकको स्ति िवद्द गिी कािोपते्र गनण सके स्िानीय 
िालसन्दािे भिपिु सलुबधा लिनकुा सािै समग्र गाउँपालिकाको सनु्दितामा 
बवृद्द हनु सक्छ ।  

 यस गाउँपालिका िेत्रमा िप औद्योलगक विस्ताि गनण सके स्िानीय स्तिमा 
िोजगािी बवृद्द गनणसक्ने प्रशस्त सम्भािना देक्षिन्छ । गाउँपालिका िेत्रमा 
उपभोिाहरुको िवृद्द भैिहेको सन्दभणमा उद्योग, व्यापाि ि िाक्षर्ज्यको विकास 
हनु सक्ने सम्भािना देक्षिन्छ । 

  सिकािी, गैिसिकािी तिा लनजी संघसंस्िाहरु यस िेत्रमा वक्रयाक्षशि 
िहेकािे गाउँपालिकाको विकासमा साझेदािी हनु सक्ने देक्षिन्छ ।  

१.६ गाउँपालिकाको समस्या, चनुौती, अिसि ि सम्भािनाहरु 
यस अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सामाक्षजक तिा भौलतक विकासका िालग विद्यमान 
चनुौती तिा समस्याहरुिा  लनम्न बुदँामा संिेवपकिर् गनण सवकन्छ ।  
अिसि तिा सम्भािनाहरु 
 गण्डकी प्रदेशको िाजधानी पोििासँग जोलडएको 
 िन, उबणि कृवष जलमन, नदी नािा ि जैविक विविधता जस्ता प्राकृलतक 

सम्पदाको यिे� उपिब्धता देक्षिन्छ ।  
 क्षशक्षित मानविय स्रोतमा िवृद्द हुँदै गएको देक्षिन्छ ।  
 जनसांक्षख्यक िाभांशको अिसि उपिब्ध हनु ु।  
 पयणटनको प्रचिु सम्भािना अन्नपूर्ण वहमाि, ,घान्दुक्, घोिेपानी पदमागण, 

Hidden Lake 

 





समस्या तिा चनुौतीहरु 
 पयणटन व्यिसायबाट लसलमत व्यक्षिहरु मातै्र िािाक्षन्ित हनु ु। 

 गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र आि्यक िोजगािमिुक उद्योगधन्दा, किकाििाना 
नहनु ु।  

 गाउँपालिका िेत्रमा िानेपानी तिा सािणजलनक चपीको उक्षचत व्यिस्िापन 
हनु नसक्न ु।  

 गाउँपालिका िेत्र लभत्रका धेिै सडकहरु कच्छ्ची तिा कम गरु्स्तिको िहन।ु  
 कृवषयोग्य भएतापलन आधलुनक तिा व्यिसावयक िेतीको विकास हनु 

नसक्न।ु  
 आयस्रोतको कलमिे गाउँपालिकाको स्तिीय विकास प्रकृयामा समस्या उत्प्पन्न 

हनु ु। आकासे पानीमा लनभणि लसचा   
 पिाम्पिागत कृवष प्रर्ािी तिा िषेलन िुिान तिा कटानको समस्या 

कृवषयोग्य भलूम िक्षण्डकृत हदैु प्रयोग लबहीन हनु ु।  

१.७  गाउँपालिकाको अन्ति गाउँपालिका सम्बन्ध 
स्िानीय लनकायहरुको लबच कुनै न कुनै रुपमा एक आपसमा सम्बन्ध िहेको 
हनु्छ । सम्बन्धको प्रकृलत ि दिुी स्िानीय लनकायहरू लबच फिक फिक हनु 
सक्छ । मानि विकासको लनम्ती विलभन्न स्िानहरूमा आित जाित गनुण पने, 
उपिब्ध स्रोत ि साधनको परिचािन गने क्रममा एक गाउँपालिकािे अको 
गाउँपालिकामा लनभणि िहन ुपने हनु्छ । ती अन्तिलनभणताका मखु्य िेत्रहरू, यातायात, 
बसा सिा , कृवष तिा पश ुउपज, िन पैदािाि, पयणटन, िोजगािी, प्राकृलतक स्रोत 
उपयोग एिं व्यिस्िापन, क्षशिा, स्िास्थ्य आदद हनु।् यस  गाउँपलिकामा भएका 
विविध िािे सवुिधा प्राप्त गनण अन्य गाउँपालिका तिा गाउँबाट आउने गिेको 





देक्षिन्छ । पहाडी िेत्रबाट कृवष ि बनजन्य उत्प्पादनहरू पोििा लभलत्रने गदणछन।् 
िोजगािको िालग पहाडबाट पोििा झने प्रचिन िहेको देक्षिन्छ । यी विविध 
कािर्िे अन्ति गाउँपालिका सम्बन्ध अझ बिी सदुृि भएको देक्षिन्छ । सािै, यस 
गाउँपालिकाको लछमेकी म.न.पा गाउँपालिकाका सिकािी लनकायहरुसंग िाम्रो 
सम्िन्ध िहेको छ । फितः यस िेत्रको विकासात्प्मक कृयाकिापको सञ्चािनमा 
समन्िय गने गरिएको छ । त्प्यसैगिी विलभन्न िाविय तिा अन्तिाविय गैि सिकािी 
संस्िासँग समेत िाम्रो सम्िन्ध िहेको छ ।  

१.८ नदी तिा िोिानािाहरु 
गाउँपालिकाका विलभन्न भौगोलिक िेत्र तिा िडाहरूमा फैलिएि िहेका नदद नािा, 
िोिा ि उत्तिका वहमािहरुिे प्रशस्त जिभण्डाि गनुणका सािै विलभन्न वकलसमका 
जिचिहरू ि पंछीहरूिा  सिुक्षित बासस्िानको रुपमा आश्रय ददइिहेको पाइन्छ ।  
सािै यस्ता नदी तिा िोिाहरुबाट पशहुरूिे पानी वपउने ि वकसानहरूिे समेत 
बेिाबित आंक्षशकरुपमा लसंचा को िालग पानीको प्रयोग गिेको देक्षिन्छ । मानि 
िस्तीको विकास ि बसा सिा को चापका सािै अनतु्प्पादक पशहुरूको अत्प्यालधक 
चिीचिाउ ि उपयोगिे प्राकृलतक नदी÷िोिा तिा पोििीमा भिूय भ  परुिने क्रम 
जािी छ  । यस्ता प्राकृलतक मोदी िोिा, छोम्रोिङ्ग िोिा, िाड िोिा, ज्यालमिे 
िोिा, भरुुङ्गी िोिा, क्योम्रोिोङ्ग िोिा िगायतका िोिा, नदी  यस गाउँपालिकामा 
िहेका प्रमिु िोिाको रुपमा िहेको छ । 

 
 
 
 
 





१.९ जनसाविक विििर् 
१.९.१ जनसंख्याको विििर् 

कुनै पलन स्िानको जनसंख्या, विकासको साधन ि साध्य दिैुको रुपमा िहेको हनु्छ 
। विकासको िालग आि्यक अन्य आलिणक, भौलतक साधनहरुको परिचािन मानि 
श्रोतबाट नै हनुे भएकािे विकास योजना तजुणमा गदाण यसको बनािटको विविध 
पिहरुको अध्ययन ि विश्लषेर् आि्यक हनु्छ ।नेपािमा गाउँपालिकास्तिमा 
जनसंख्याको विविध पिको तथ्याङ्क प्रत्प्येक १० िषणमा हनुे िाविय जनगर्नाको 
सािै गाउँपालिकास्तिमा घिधिुी सिेिर् माफण त समेत प्राप्त हनुे गिेको छ । यहाँ 
िाविय जनगर्नाबाट प्राप्त नलतजाको आधािमा जनसंख्याका विविध पिहरुको 
विश्लषेर् गरिएको छ ।  
तालिका नं.३:जनसंख्याको विििर् 

विििर्  वि.सं.२०६८  

जम्मा जनसंख्या  २३४१७ 

परुुष  १०५९७(४५.२५ प्रतिशि) 
मवहिा  १२८२०(५४.७५ प्रतिशि) 
िैंलगक दि (प्रलत सय मवहिामा परुुषको संख्या)  ८२.६६ 

जम्मा घिधिुी  ६०२९ 

औषत परििाि आकाि  ३.८८ 

६ िषण ि सोभन्दा मालिको साििता दि  ८९.६९ 

जनघनत्प्ि (प्रलतिगण वक.मी.)  ५६ 
 

स्रोतः िाविय जनगर्ना २०६८ 

मालिको तालिकामा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जनसंख्याको विििर् प्रस्ततु गरिएको 
छ । िाविय जनगर्ना, २०६८ अनसुाि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जनसंख्या 





२३,४१७ िहेको छ जस मध्ये परुुष ४५.२५ प्रलतशत (१०,५९७ जना) ि मवहिा 
५४.७५ प्रलतशत (१२,८२० जना) िहेका छन ्। सोही अनसुाि िैंलगक अनपुात 
(sex ratio) प्रलत १०० मवहिामा परुुषको संख्या ८२.६६ िहेको छ । जनघनत्प्ि 
(प्रलत िगण वकिोलमटिमा िहेको जनसंख्या) ५६ जना प्रलत िगण वकिोलमटि िहेको 
छ । िाविय जनगर्ना २०६८ अनसुाि यस गाउँपालिकाको कुि जनसंख्या मध्ये 
५६.८४ प्रलतशत १५ देक्षि ५९ िषण उमेि समूहका, ३१.३४ प्रलतशत १४ िषण िा 
सो भन्दा कम उमेिका, ि ११.८२  प्रलतशत ६० िषण िा सो भन्दा मालिल्िो उमेि 
समूहका िहेका छन ्। िाविय जनगर्ना, २०६८ अनसुाि अन्नपरु्ण गाउँपालिकामा 
६०२९ घिपरििाि िहेका छन ्। पलछल्िो िाविय जनगर्ना, २०६८ बमोक्षजम यस 
गा.पा.को कुि जनसंख्या मध्ये २.९३ प्रलतशत (६८६ जना) अपाङ्गता भएकाहरू 
िहेका छन ्। जसमध्ये ३७१जना परुष ि ३१५ जना मवहिा छन ्। हाि यस 
गाउँपालिकामा प्रलत परििाि औषत ३.८८ जना सदस्य िहेको देक्षिन्छ । नेपािको 
परििािको औषत आकाि ४.८८  िहेको छ । देशमा सबैभन्दा बिी िौतहट 
क्षजल्िामा ६.४४ ि सबैभन्दा कम कास्कीमा ३.९२ िहेको देक्षिन्छ । 

 
 

 

 

 
 





भाग २ 
आलिणक िषण ०७5।०७6मा संचालित योजना ि 

कायणक्रमहरुको शािाशं 
२.१ चाि ुअ.ब. 075/066 को मसान्त सम्म प्राप्त उपिक्षब्धहरु 
१.  चाि ुआ.ब. २०७५/०७६ का गाउँपालिका ि िडास्तरिय ३८७ विकास 

आयोजनाको सिै िडामा उपभोिा सलमलत गठन भइ  सिै उपभोिा 
सलमलतिाइ अलभमकु्षिकिर् गिी आयोजना कायाणन्ियन ि सम्पन्न भएका 
छन।्  

२.  २०७६ साि जेष्ट मसान्त सम्म सिै आयोजनाको उपभोिा सलमलत माफण त 
कायाणन्ियन प्रकृया अगाडी बिी ७५% लबक्षत्तय प्रगलत हालसि भएको छ ।  

३.  चाि ुआ.ब.मा. गाउँपालिकािे लिएको िाजि सम्बक्षन्ध नीलत परु्ण रुपमा 
कायाणन्ियन भइ िाजि संकिनमा िक्ष्यको ८०%  प्रगलत हालसि भएको 
छ भने बाँकी कि िाजि उठने क्रममा िहेको छ ।  

४. आ.ब. २०७४/०७५ को आन्तरिक ि अक्षन्तम िेिापरििर् सम्पन्न भएका 
छन । िेिापिीिर् प्रलतिेदनमा गाउँपालिकाको कुनै पे्की ि बेरुज ु
निहेको व्यहोिा सािणजलनक गनण चाहन्छु ।  

५. सिै लसजनमा पयणटन भनै्न मिु नािाका साि २०७६।२।१७¸१८¸ 
१९¸२० सम्म यस गा.पा.को िडा नं. १० मा दोस्रो अन्नपूर्ण सेन्चिुी पयणटन 
महोत्प्सि आयोजना गिी विविध कृयाकिाप सवहत अन्नपूर्ण बेसक्याम्प देिी 
घान्रकु सम्म ४२.३ वक.मी. अन्नपूर्ण म्यािािनु (Annapurna marathon) दौड 
प्रलतयोलगता सम्पन्न गरिएको छ ।  





६.  अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सिै िडाकायाणियमा आइ.टी. प्रलबधीमा समेटीएि 
नेटिवकण ङ कायण सम्पन्न भएको छ ।  

७.  गा.पा.लभत्र शैक्षिक गरु्स्ति कायम गनण ३० बुदेँ शैक्षिक गरु्स्ति सधुाि 
कायण योजना तयाि गरि िाग ुगरिएको छ ।  

८.  भाषा¸ किा¸ सावहत्प्य ि संस्कृलत संबद्दणनमा विलभन्न िडागत काम भएका 
छन । िडा नं. ६ को िमु्िेमा प्रविर् गरुुङ स्मलृत िोक दोहोिी एकि 
गायन प्रलतयोलगता सम्पन्न भएको छ  सािै पिम्पिागत िाजा¸ पोशाक ििीद 
गिी वितिर् गरिएकोछ ।  

९.  गा.पा.का. सिै योजना भिुानी सििीकिर् ि अनगुमन कायणिाइ 
प्रभािकािीता ददन िडास्तिमा िडाअध्यि ि गा.पा. स्तिमा उपाध्यिको 
अध्यितामा अनगुमन¸मलु्याङ्कन सलमलत गठन भएका छन । सोही 
लसफारिसका आधािमा योजनाको भिुालनको प्रकृया अगाडी बिीिहेको छ।  

१०. समय ि िागत घटाइ कृवष उत्प्पादन बिाउन कृवष यान्त्रीकिर् प्रलबलधिाइ 
आत्प्मसाि गरि कोदो चटुने मेशीन¸हाते ट्याक्टि (वटिि) ५०% अनदुानमा 
सिै िडामा वितिर् भएका छन ।  

११.  गाउँपालिका लभत्र पिम्पिागत िैिाने िालिको संििर् कोदो उत्प्पादनमा 
आत्प्म लनभणिता गने नीलत लिइए अनसुाि िडा नं. ४ भदौिेमा नेपािमा नै 
पवहिोपटक बहृद कोदोका परिकाि लनमाणर् िेलत प्रलबलध तिा उत्प्पादनको 
११० मिुी कोदो प्रदशणनमा िाक्षि बजाि सलुनक्षित गरिएको छ ।  

१२.  जनताको स्िास्थ्य गाउँपालिकाको मानि श्रोत धन भने्न अलभप्रायिे िडा नं. 
२ को नाउडाँडा¸िडा नं. ८ को वििेठाँटी ि िडा नं. ६ को िमु्िेमा बहृद 
घकु्षम्त स्िास्थ्य क्षशविि आयोजना गिी विज्ञ विशेषज्ञहरु िाट जनताको 
लनशलु्क स्िास्थ्य परििर् काम सम्पन्न भएका छन ।  





१३.  संघीय सिकािको शसतण ि  गाउँपालिकाको अनदुान िकम िाट सिै स्िास्थ्य 
चौकी ि सामदुावयक स्िास्थ्य संस्िामा िाहै्र मवहना तोकीएका स्िास्थ्य 
परििर् लनशलु्क औषलध वितिर्का काम लनिन्ति भइ िािेका छन ।  

१४.  पश ु सेिा हाम्रो व्यिसाय¸ दधु उत्प्पादन हाम्रो प्रािलमकता भने्न नािािाइ 
कायाणन्ियन गनण वहउँदमा हरियोका िालग जै घाँसका विउ¸ बषाणयाममा सपुि 
नेवपयि घाँसका विउ¸ वितिर् एिं दताणिािा व्यिसायीक पश ुफमणहरुिाइ 
जैविक सिुिा सम्बक्षन्ध उपकिर् िरिद ¸ वितिर्का काम सम्पन्न भएका 
छन ।  

१५. िाह्यय पिजीवििाट पश ु स्िास्थ्यमा पनण सक्न े संक्रमर्िाट जोगाउन 
व्यिसायीक पकेट िेत्रका ८००० भेडा बाख्रामा लडवपङ क्याम्प संचािन 
सम्पन्न भएकाछन¸ व्यिसायीक पशवुिकास फमणमा आउन सक्ने पश ु
बाँझोपन िाइ न्यनुीकिर् गनण पश ुविज्ञकेन्र ि  गा.पा.को संयिु पहिमा 
बाँझोपन न्यनुीकिर् क्षशविि विलभन्न समय ि स्िानमा २ पटक सम्पन्न 
गरिएकाछन ।  

१६.  एक विद्यालिण एक फिफुि¸ एक घि एक फिफुि वितिर्को कामिाइ 
अलभयानको रुपमा संचािन गरि करिि ७०००० फिफुिका विरुिा हिेक 
विद्यािय िडा तहमा वितिर् गनेकाम सम्पन्न भएका छन¸ हाि िप 
वितिर्का कामिाइ लनिन्तिता ददइएको छ ।  

१७.  कृवष उत्प्पादन व्यिसायीकतामा हाम्रो सिोकाि भने्न भािनाका साि गा.पा.को 
कृवष विकास शािाको आयोजनामा माटोपरििर् प्रयोगशािाको प्राविलधक 
सहयोयमा सिै िडाका माग भएका स्िानमा क्षशविि िडा गिी न्यनुतम 
७०७ माटोको नमनुा परििर् काम सम्पन्न भएको छ ।  





१८. उत्प्पादन बिाउन पिक्षजिी वकिािाट िालि संििर् गनणका िालग गरिएको 
माटो परििर्मा देक्षिएका सिै िडाका स्िानमा माटोमा िहेका अक्षम्ियपना 
घटाउन ४५० बोिा कृवष चनुा िरिद¸ िुिानी तिा वितिर् कायण सम्पन्न 
गरिएको छ ।  

१९.  िेिोजगाि यिुा पिायनको अिस्िा विचाि गरि कृवष उत्प्पादन सहकािीमा 
जोड ददइएकोमा यस बषण यिुा स्ििोजगाि कायणक्रम माफण त सिै िडामा 
बेिोजगाि िगत संकिनको काम सम्पन्न भएको छ ।केही विकास लनमाणर्मा 
िेिोजगािको िगतमा नाम दताण भएका जनशक्षििाट यिुा स्ििोजगािका 
काम सरुुिात भएका छन ।  

२०.  २०७२ सािको विनासकािी भकुम्प पछी ितीग्रस्त घिको िगत विििर् 
संकिन गदाण ३९५ घि परु्ण िलत ि १९ घिको आंलसक िती विििर् 
अनसुाि हाि सम्म प्रिम वकस्ता  ३५३ दोस्रो वकस्ता १८० ि तेस्रो वकस्ता 
७५ घि िाभग्राही िाभाक्षन्ित भएका छन भने आंलसक िती १३ घि 
िाभग्राहीिे िाहत लिइ बाँकी िाभग्राही सेिालिने क्रममा िहेको व्यहोिा 
प्रस्ततु गनण चाहान्छु ।  

२१.  गाउँपालिका लभत्र सिै २३ मवहना लभत्रका िाििालिका िाइ लनिन्ति िोप 
ि अलभयानका रुपमा िोप विस्ताि सपुरििेिर् गिी पूर्ण िोप सलुनक्षिततािाइ  
लनिन्तिता ददइएको छ ।  

२२. गाउँपालिका लभत्रका सिै िडाका पश ुचौपाय ि उत्प्पादन िगत संकिन 
गिी पवहिोपटक कृवष गर्ना गिी विििर् सािणजलनक गरिएकोछ ।  

२३.  अन्नपूर्ण गाउँपालिका लभत्रका सिै िडामा व्यिसायीक संघ संस्िा 
सलमलतहरुको दताण गनण ि तथ्याङक अलभिेि िडा गनण सिै िडामा 





घकु्षम्तटोिी माफण त दताण काम सम्पन्न भएका छन¸ दताण भएका व्यिसायिाइ 
कोडीङ गिी विद्यलुतय प्रविलधमा िैजाने काम सम्पन्न भएका छन ।  

२४. ६० बषण उमेि पगेुका नागरिकहरुका िालग कायणविलध तयाि गरि सािणजलनक 
सिािी साधन एिं सामदुावयक अस्पतािमा सहलुियत पूर्ण छुटका िालग 
जेष्टनागरिक परिचय पत्र वितिर् कायणक्रम सरुु गरिएकोछ ।  

२५.  गाउँपालिका लभत्र िहेका अपाङ्ग¸ फिक िमता भएका नागरिकको 
पवहचानका िालग कायणविलध तयाि गरि क¸ ि¸ ग¸ घ बगणका अपाङग 
परिचय पत्र वितिर् गरिएको छ ।  

२६. गाउँपालिकाको ग्रालमर् यातायात गरुुयोजना तयाि गिी मखु्य मखु्य िाटाहरु 
(सिै याममा संचािन गनेगिी) नौडाडा अलधकािी डाँडा काकीको तगिा¸ 
नौडाँडा सेिाचौि¸ धािापानी भदौिे सल्यान¸ काँडे भदौिे सल्यान¸ िमु्िे 
चन्रकोट तान्चोक लभचकु¸ वििेठाँटी लतिेिंुगा उल्िेिी ग्रालमर् सडकको 
स्तिोउन्नलत भइ सिै याममा यातायात संचािन गनण सवकने भएको छ ।  

२७.  उत्प्कृष्ट काम गने उपभोिा सलमलत¸ कमणचािी¸ टोिविकास संस्िा एिं 
विकास लनमाणर् प्रचाि प्रसाि गिी सहयोग गने पत्रकािहरुिाइ सम्मान 
प्रमार्पत्र वितिर् गरिएकोछ ।  

२८. गा.पा.िाट भए गिेका कामहरु सिणसाधािर् संग प्रस्ततु गिी क्षजज्ञासा ि 
सझुाि लिने पािदक्षशणता कायम गनण प्रिम चौमालसक िडा नं. ४ भदौिे ि 
दोश्रो चौमालसक सािणजलनक सनुिुाइ िडा नं. ७ तोल्कामा सम्पन्न भइ तेश्रो 
चौमालसक सनुिुाइ हनुे क्रममा छ ।  

२९.  अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ११ िटै िडािाइ छुने रिङिोड चक्रपि परु्णरुपमा 
कायाणन्ियन भइ बाँकी सेक्टिको काम अगालड बिाउन लबस्ततृ परियोजना 
विििर् डी.पी.आि. तयािीको अक्षन्तम चिर्मा पगेुको छ ।  





३०.  पालिकाका सिै विषयगत शािा कायाणियहरुको व्यिस्िापन गने कायण सम्पन्न 
भएको छ ।  

३१.   अन्नपूर्ण गाउँपालिका लभत्रका सडकहरुको ग्रालमर् यातायात गरुुयोजना 
(RMTMP)  तयाि गिी  गा.पा. लभत्रका मखु्य क बगणका सडकको चौडाइ  
१५ लमटि¸ ि  सेट व्याक २ लमटि  ि बगणका सडकको चौडाइ १० 
लमटि ि सेट व्याक १.५ लमटि कायम गिी कायाणन्ियन भएको छ ।  

३२. िेिा कािोिाििाइ व्यिक्षस्ित ि सिि बनाउन -संक्षचतकोष व्यिस्िापन 
प्रर्ािी_ सतु्रमा आधािीत Online Service बाट काम संचािनमा ल्याइएको छ।  

३३. स्िास्थ्य क्षशिा प्रिद्दणनको िालग  मवहिा स्िास्थ्य स्ियंसेविकाहरुको  िमता 
अलभबवृद्द सम्बक्षन्ध कायणक्रम संचािन गिी मालसक रिपोवटणङ गनण आउँदा 
भाडा िापतको िकम गा.पा.बाट उपिब्ध गिाइएको छ भने पिुण प्रािालमक 
विद्याियका क्षशक्षिकाको प्रोत्प्साहनका िालग गा.पा.बाट पोशाक व्यिस्िा 
गरिएको छ ।  

३४. पशकुो िाह्य पिजीिी लनयन्त्रर्का िालग लडपीङ क्याम्प संचािन गिी 
८००० भेडा बाख्रामा तिा वप.वप.आि भ्याक्षक्सन १३००० मा सेिा पयुाणएको 
छ भने ९००० पशहुरुको िोिेत विरुद्दको भ्याक्षक्सन िगाइएको छ ।   

३५.  फिफुि तिकािीको उत्प्पादन बिाउन गाउँपालिका स्तरिय नसणिी केन्रको 
स्िापना गरिएको छ । िासगिी भलभणङ कम्पो�मि उत्प्पादनको 
सरुुिात¸च्छ्याउ¸कुिीिोको विउ एिं धान उत्प्पादन बिाउन मिुविउ वितिर् 
गरिएको छ भने आषाि १५ गते गाउँपालिका स्तिीय िोपाइ महोत्प्सिको 
आयोजना तय गरिएको छ ।   

३६.  २०७५ बैशाि देक्षि चैत्र मसान्त सम्ममा जन्म दताण ११०२¸ मतृ्प्य ुदताण 
२५५¸ वििाह दताण ३६३¸ दम्पती िसाइ सिाइ दताण संख्या ३२, गएको 





१८१ ि आएको ६९¸ सम्बन्ध विच्छ्छेद दताण २४ गिी घटना दताण संख्या 
१८१५ पक्षिकिर् भएको छ ।  

३७.  सामाक्षजक सिुिा भत्ता वितिर् पवहिो वकस्ता रु २२०४२२००। दोश्रो 
वकस्ता रु २२७७७३००। तेश्रो वकस्ता रु २२९६६८००। गिी जम्मा 
रु६७७८६३००। ओम डेभिपमेण्ट बैक ि मकु्षिनाि विकास बैंक माफण त 
गरिएको छ । 

३८.  एक घि एक धािा स्िास्थ्य जीिनका िालग िानेपानी हाम्रो अलभयान 
उद्दे्यका साि सिै िडामा िानेपानी धािा वितिर् गिी ३००० घि 
परििािमा पाइपिाट िानेपानी सवुिधा पयुाणइएको छ । सािै िानेपानीको 
सहजताका िालग सिै िडामा आि्यकता अनरुुप पोलिलिन  पाइप 
वितिर्को काम लनिन्ति भइ िहेको छ ।  

३९.  विलनयोजन ऐन २०७५¸ आलिणक कायणविलध लनयलमत गने ऐन २०७५¸ 
अनाि तिा जोक्षिम यिु िाििालिकाका िालग सामाक्षजक सिुिा ऐन 
२०७५¸ अपाङ्गता भएका व्यक्षिहरुको परिचय पत्र वितिर् कायणविलध 
२०७५¸ टोि विकास संस्िा संचािन कायणविलध २०७५¸ घि नक्सा पास 
कायणविलध २०७५¸ विपद व्यिस्िापन कोष संचािन कायणविलध २०७५ 
स्िीकृत भइ कायाणन्ियन भएको छ ।  

४०.  विद्याियमा अध्ययनित छात्रा मवहनािािी हुंदा अनपुक्षस्ित िहने अिस्िा 
घटाउन जनचेतना जगाउने स्कुि क्षशिा संचािनमा ल्याइएको छ भने स्कुि 
स्कुिमा तयािी स्यानीटिी प्याड वितिर् कायणिाइ लनिन्तिता ददइएको छ।  

 
 





भाग ३ 
आलिणक िषण २०७५।७६ को िचण शीषणक ि कायणक्रम 

अनसुाि प्रगलत विििर् 

३.१ गाउँपालिका अन्तिगतण कायणक्रम / परियोजना अनसुाि बजेट 
लबलनयोजन 
आलिणक िषण : २०७५/७६ 

सि.
नं 

कार्यक्रम/आर्ोज
नाको नाम 

खर्य 
शीर्यक 

विननर्ोजन रु. 
  

मौज्दात जम्मा प्रनतशत 

(%) 

१ 

अन्नपुर्ण २ का 
ECD कक्षा 
स्िाराे न्निी 
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२३८ 

ववर ठाँटी उल्ल री ग्रा 
स ममणि 

३११५१ ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १००.   

२३९ 

ववर ठाटी उल्ल री 
माे टर वाटाे  
स्िाराे न्निी 

३११५१ ४५,००,०००.०० 

४०,१२,८६५.०
० ८९.१७ 

४,८७,१३५.०
० 

२४० 

ववर ठाटी खान पानी 
िाे जना 

३११५१ १०,००,०००.०० ९,९३,७७०.०० ९९.३८ ६,२३०.०० 

२४१ 

ववर ठाँटी तिख ढुङ्गा 
ग्रा स ममणि 

३११५१ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२४२ 

ववर ठाटी 
माे हाे रीिा ग्रा. 
स 

३११५१ ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १००.   

२४३ 

सशवमागण ग्रासमर् 
सडक स्िराे न्निी 

३११५१ १,००,०००.०० १,००,०००.०० १००.   

२४४ 

सशवमागण जैसीटाे ल 
राजमागण ससढी 
वाटाे  ३११५१ १,००,०००.०० १,००,०००.०० १००.   

२४५ 

सशवमागण 
दचुधलाका  े वा  ेट 
द खी राजमागण 
लिाम्पस ग ठ 
ठुलाश्वार न वारण 
ससढंीवाटाे  तनमाणर्  

३११५१ १,४०,०००.०० १,४०,०००.०० १००.   





२४६ 

सुदाम  वस्िी 
खान पानी िाे जना 

३११५१ २,००,०००.००   ० 

२,००,०००.०
० 

२४७ 

सुदाम  ससमलवाे ट 
गाे र टाे  वाटाे  
तनमाणर् 

३११५१ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२४८ 

समथल खाे ला 
सल्िान एक घर 
एक धारा 

३११५१ १५,००,०००.०० 

१४,९९,९९८.०
० १००. २. 

२४९ 

स रा धारापानी ससढंी 
वाटाे  तनमाणर् 

३११५१ ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १००.   

२५० 

स राचाेैर एक घर 

एक धारा 
३११५१ २०,००,०००.०० 

२०,००,०००.०
० १००.   

२५१ 

सल्िान घुम्िी 
लुिरा पुराना गाउ 
ग्रा.स. 

३११५१ ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १००.   

२५२ 

स्वास््ि चाेैकी 
गाे र टाे  वाटाे  
तनमाणर् 

३११५१ १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० १००.   

२५३ 

सालिुण गैरीवाङ ग्रा. 
स. 

३११५१ ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १००.   

२५४ 

सालिुण गाेैररवाङ 
ग्रा.स. 

३११५१ ७,००,०००.०० ७,००,०००.०० १००.   

२५५ 

साेैर नी ग्रासमर् 
सडक स्िाराे न्निी 

३११५१ १,००,०००.०० १,००,०००.०० १००.   

२५६ 

साव ि जान  
ग्रा.सडक तनमाणर् 

३११५१ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२५७ 

साहुटा  ेल िथा 
सल्िान घुम्िी 
पुराना  े घड री 
गाे .वा 

३११५१ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२५८ 

ससम्पाली माझगाउँ 
फल्लपानी ग्रा.स. 

३११५१ ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १००.   

२५९ 

ससवै खान पानी 
िाे जना 

३११५१ ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १००.   





२६० 

ससवै धाम्ल  हुदै 
घान्र क सडक 
स्िाराे न्निी 

३११५१ १५,००,०००.०० 

१५,००,०००.०
० १००.   

२६१ 

ससवाइ घुम्िी धाम्ल  
ववकासडाँडा ग्रा स 
ममणि 

३११५१ ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १००.   

२६२ हहउद  कुवा संरक्षर्  
३११५१ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

  जम्मा           

२६३ नागररक वडापत्र 
३११५३ १,५०,०००.००   ० 

१,५०,०००.०
० 

२६४ 

लघु जलववदिुि 

अेािाे जना 
३११५३ १०,००,०००.०० ९४,८००.०० ९.४८ 

९,०५,२००.०
० 

२६५ 

काे ट गाउँ पैराे  
तनिन्त्रर् कािणक्रम 

३११५४ ५,००,०००.००   ० 

५,००,०००.०
० 

२६६ 

न पान  पहहराे  
तनिन्त्रर्का लाचग 
ढल तनमाणर् 

३११५४ ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १००.   

२६७ 

भुक्षि तनिन्त्रर् 
िार जाली खरीद  

३११५४ २०,००,०००.०० 

१९,९९,४९४.०
० ९९.९७ ५०६. 

२६८ 

माझगाउ अेामा 
समुह भवन तन. 
िथा खाे ल्सा 
पहहराे  तनिन्त्रर् 

३११५४ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२६९ 

लुम्ल  पहहराे  
तनिन्त्रर् 

३११५४ ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १००.   

२७० 

साव ि गाउ पैराे  
तनिन्त्रर् 

३११५४ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२७१ 

न्ललउ साहदणफाट 
ककम्च  ससचंाइ 
िाे जना 

३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२७२ 

गैररवाङ ससचाइ 

िाे जना 
३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२७३ 

घट्ट खाे ला गैररवाङ 
ससचंाइ िाे जना 

३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   





२७४ 

घुम्िी द उराली 
भकारी डाडा कलुवा 
पाे खरी ससचंाइ 

३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२७५ 

झ्वारीखाे ला 
झाे वाङख ि 
ससचंाइ िाे जना 

३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२७६ 

धाे तिखाे ला 
ससचंाइ िाे जना 

३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२७७ 

फापरख ि ससचंाइ 

िाे जाना 
३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२७८ 

मत्लिु ससचंाइ 

िाे जना 
३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२७९ 

व डखाे ला/ सािघर  
ससचंाइ 
अेािाे जना 

३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२८० 

व सी थरकुना 
ससचंाइ िाे जना 

३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२८१ 

सुन पध री द खी 
सभत्रीवारी सम्मकाे  
ससचंाइ 

३११५५ २,००,०००.०० १,८०,६००.०० ९०.३ १९,४००.०० 

२८२ 

हहल  ससचंाइ 

िाे जना 
३११५५ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२८३ 

उल्ल री खान पानी 
िाे जना 

३११५६ ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १००.   

२८४ खान पानी सवेक्षर् 
३११५६ १,५०,०००.००   ० 

१,५०,०००.०
० 

२८५ 

घुम्िी खान पानी 
ट्िाङ्की तनमाणर् 

३११५६ १,००,०००.०० १,००,०००.०० १००.   

२८६ 

जलजला खान पानी 
ट्िाङकी तनमाणर् 

३११५६ २,००,०००.००   ० 

२,००,०००.०
० 

२८७ 

तिख ढुङ्गा 
खान पानी िोजना 

३११५६ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२८८ 

तिख्िान ससचाई 

िोजना 
३११५६ ५०,०००.०० ५०,०००.०० १००.   





२८९ 

दसलि बस्िी 
खान पानी 

३११५६ १,००,०००.०० १,००,०००.०० १००.   

२९० 

धारापानी कँुवर गाउँ 
खान पानी िाे जना 

३११५६ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२९१ 

नमुना खान पानी 
िथा सरसफाई 
िोजना 

३११५६ ७,५०,०००.०० ७,५०,०००.०० १००.   

२९२ 

निाँ बजार काँड  
खान पानी तनमाणर् 

३११५६ ६,५०,०००.०० ६,५०,०००.०० १००.   

२९३ 

नाेैगडाडा दसलि 

वन्स्ि खान पानी 
िाे जना 

३११५६ ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १००.   

२९४ 

पत्थर दमदम  
खान पानी िाे जना 

३११५६ ५,००,०००.०० ४,९९,४९१.०० ९९.९ ५०९. 

२९५ 

प्िाउदी खान पानी 
थप रकम 

३११५६ २,००,०००.००   ० 

२,००,०००.०
० 

२९६ 

पुराना  े वन्स्ि 

(दसलि) खाे न पानी 
िाे जना 

३११५६ ६,००,०००.०० ६,००,०००.०० १००.   

२९७ 

पाइप खररद 

कािणक्रम 
३११५६ १५,००,०००.०० ५५,१९१.०० ३.६८ 

१४,४४,८०९.
०० 

२९८ 

पाउदरुका  ेट 

खान पानी िाे जना 
३११५६ ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १००.   

२९९ 

पातन श्वारा 
खान पानी िाे जना 

३११५६ ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १००.   

३०० 

फ दी निाँवन्स्ि 

खान पानी िाे जना 
३११५६ ४,००,०००.०० २,७०,९७०.०० ६७.७४ 

१,२९,०३०.०
० 

३०१ 

फल्लपानी खान पानी 
िाे जना 

३११५६ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

३०२ 

सभच्चुक खान पानी 
िाे जना 

३११५६ २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

३०३ 

सभरमुतन 

(दसलिवस्िी ) 
खान पातन िाे जना 

३११५६ ४,००,०००.०० ४,००,०००.०० १००.   





३०४ 

माझखाे ला 
खान पानी ट्िाङ्की 
तनमाणर् 

३११५६ ४,००,०००.०० ४,००,०००.०० १००.   

३०५ 

रािाे े पैह्राे  
माझगाेैडा 
जाे धन  खान पानी 
िाे जना 

३११५६ ५,००,०००.०० ४,९२,०००.०० ९८.४ ८,०००.०० 

३०६ 

रातनश्वारा खान पानी 
पाइप ववस्िार 

३११५६ ३,००,०००.००   ० 

३,००,०००.०
० 

३०७ 

लुिारा खान पानी 
िाे जना 

३११५६ ५,००,०००.०० ४,७५,५४९.०० ९५.११ २४,४५१.०० 

३०८ 

ल वाड  खान पानी 
िाे जना 

३११५६ ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १००.   

३०९ 

वहृि घान्रकु 

खान पानी िाे जना 
( फुसलवाङ उरी र 
छाे म्राे ङ सम ि ) 

३११५६ १०,००,०००.०० ६,७५,७६६.०० ६७.५८ 

३,२४,२३४.०
० 

३१० 

ववर ठाटी खान पानी 
िाे जना 

३११५६ ५,००,०००.०० ३,३४,६९८.०० ६६.९४ 
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२,००,०००.०
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३८१ 
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३९३ ववववध िाे जना ३१५११ ५०,०००.०० ५०,०००.०० १००.   
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सशक्षा स्वास्त्ि िथा 
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१५,०५,५६,५३
४.०० ८३.५९ 

२,९५,४६,१६
६.०० 

 
३.२ प्रदेश हस्तान्तरित कायणक्रम / परियोजना अनसुाि बजेट 
लबलनयोजन 

आचथणक वषण : २०७५/७६ 

सि.
नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजन
ााको नाम 

खर्य 
शीर्यक 

विननर्ोजन 
रु. 

  

मौज्दात 

 

जम्मा प्रनतशत 

(%)  

१ 

नागडाडा 
अचधकारीडाडा 
काककण काे  टहरा 
ग्रा.स 

३११५१ 

७०,००,०००.
०० 

७०,००,०००.
०० १००.    

२ 

नागडाडा स राचाेैर 
ग्रा.स. 

३११५१ 

७०,००,०००.
०० 

७०,००,०००.
०० १००.    

३ 

नागडाडा भ्िू टावर 
तनमाणर् 

३११५९ 

२०,००,०००.
०० 

७,७५,७८५.०
० ३८.७९ 

१२,२४,२१
५.००  

कुल जम्मा 
१,६०,००,००

०.०० 

१,४७,७५,७८५
.०० ९२.३५ 

१२,२४,२१
५.००  

 
 





३.३ संक्षघय हस्तान्तरित  कायणक्रम / परियोजना अनसुाि बजेट 
लबलनयोजन 
सि
.न ं

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
खर्य 
शीर्यक 

विननर्ोजन 
रु. 

  

मौज्दात जम्मा प्रनतशत
(%) 

१ 

२ कोठ  निा कक्षाकोठा सहहि 
फतनणचर तनमाणर् ( कक्षाकोठा 
ल्िाव लाईि रीका लाचग सम ि 
भवन तनमाणर् शैक्षक्षक प्रिोजन) 

३१११२ 

३२,००,०००
.००   ० 

३२,००,००
०.०० 

२ 

४ कोठ  ववद्िालि भवन 
तनमाणर् ( शैक्षक्षक कािणक्रम) 

३१११२ 

३६,००,०००
.००   ० 

३६,००,००
०.०० 

३ बािोग्िास जडान 
३११५१ 

४,२०,०००.
००   ० 

४,२०,०००
.०० 

४ 

सुधाररएको चुलो (बािोमास) 
प्रबबचध जडान  

३११५१ 

१,००,०००.
००   ० 

१,००,०००
.०० 

५ 

सरसफाइ सम्बन्धी तनमाणर् 
कािणहरु 

३११५१ 

३,००,०००.
००   ० 

३,००,०००
.०० 

६ 

साना ससचंाई तनमाणर्/ ममणि 
संभार /प्लान्ष्टक पोखरी तनमाणर् 
/ हहउ पोखरी 

३११५१ 

५,४०,०००.
०० 

४,९१,०५
३.०० ९०.९४ 

४८,९४७.०
० 

७ 

सामुदातिक वनमा 
पिाणपिणटन/उद्िम प्रवधणन 

३११५१ 

३,००,०००.
००   ० 

३,००,०००
.०० 

८ सौिण उजाण प्रबबचध जडान 
३११५१ 

४,७३,०००.
०० 

४,७३,००
०.०० १००.   

९ 

चचमुङ्ग-ग्वाँदी-भच्च क पिणटककि 

पदमागण तनमाणर्, अन् नपूर्ण 
गाउँपसलका कास्की 

३११७१ 

८,००,०००.
०० 

८,००,००
०.०० १००.   

१० 

खझनु िाउलुङ्ग (छोम्रोङ्ग) 
पिणटककि पदमागण, अन् नपूर्ण 
गाउँपसलका ७ कास्की 

३११७१ 

८,००,०००.
०० 

७,९९,९८
६.०० १००. १४. 

११ 

खझनु द खी िललुडाँडासम्म 
पिणटककि पदमागण तनमाणर्, ३११७१ 

१०,००,०००
.०० 

९,९९,९८
५.०० १००. १५. 





अन् नपूर्ण गाउँपसलका ११ 
छुमुङ्ग कास्की 

१२ 

बालथ  पिणटककि पाकण  तनमाणर् 

अन् नपूर्ण गाउँपसलका १० 
घान्रकु कास्की 

३११७१ 

१०,००,०००
.०० 

१०,००,०
००.०० १००.   

१३ 

लान्रकु द खी मादी हहमाल 
पिणटककि पदमागण तनमाणर्, 

अन् नपूर्ण गाउँपसलका ७ कास्की 
३११७१ 

८,००,०००.
०० 

८,००,००
०.०० १००.   

कुल जम्मा 
१,३३,३३,०

००.०० 

५३,६४,०
२४.०० ४०.२३ 

७९,६८,९७
६.०० 

३.४ पिुाणधाि साझदािी कायणक्रम / परियोजना अनसुाि बजेट 
लबलनयोजन 
सि
.न ं

कार्यक्रम/आर्ोजना
को नाम 

खर्य 
शीर्यक 

विननर्ोजन रु. 
  

मौज्दात जम्मा प्रनतशत(
%) 

१ 

फु्रम्रा  ेख ुमाध्िासमक 
ववद्िालि भवन 

तनमाणर् 
३१११२ १४,९३,२५०.०० 

१४,९३,२००
.०० १००. ५०. 

२ 

वडा स्िरीि 
सामुदातिक भवन 
हुवाडी 

३१११२ ९,९५,५००.०० 

९,९५,५००.
०० १००.   

३ 

कृवष उपज सकंलन 
क न्र तनमाणर् 

३११३१ ९,९५,५००.०० 

९,९५,५००.
०० १००.   

४ 

काड  भदाेैर  सल्िान 
ग्रासमर् सडक 

३११५१ ४९,७७,०००.०० 

४९,१९,१३४
.०० ९८.८४ ५७,८६६.०० 

५ 

चगरीचाे क झाे वाङ 
घुम्िी झा  ेवाङ 

थामाजुणङ ग्रा.स. 
३११५१ १४,९३,२५०.०० 

१४,८०,५००
.०० ९९.१५ १२,७५०.०० 

६ 

दाङससङ माे हाे ररिा 
फुसलवाङ घान्रकु ग्रा 
स 

३११५१ ९,९५,५००.०० 

९,९१,१००.
०० ९९.५६ ४,४००.०० 





७ 

मत्लिु हुदै उरी वडा 
कािाणलि ग्रासमर् 
सडक  

३११५१ १४,९३,२५०.०० 

१४,८०,१५०
.०० ९९.१२ १३,१००.०० 

८ 

ववर ठाटी तिख ढुङगा 
उल्ल री ग्रा.स. 

३११५१ १४,९३,२५०.०० 

१४,७१,०००
.०० ९८.५१ २२,२५०.०० 

९ 

दसलि वन्स्ि 
खान पानी आिाे जना 

३११५६ ९,९५,५००.०० 

९,९५,५००.
०० १००.   

कुल जम्मा 
१,४९,३२,०००.

०० 

१,४८,२१,५
८४.०० ९९.२६ 

१,१०,४१६.
०० 

 

 
  





भाग ४ 
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आ.ब. २०७6।०७7 को नीलत तिा 

कायणक्रम 
४.१ आलिणक विकास  

 ४.१.१ कृवष  

→       लनिाणहमिुी िेलत प्रर्ािीिाइ व्यिसावयक कृवष प्रर्ािी तफण  उन्मिु गने              

नीलत अििम्िन गरिनेछ ।  

→  अगाणलनक तिकािी िेलत भलभणङ कम्पो� मि कायणक्रममा अनदुान सहयोग 
गदै गाउँपालिकामा यिुा कृवष स्ििोजगाि कायणक्रम संचािन गनण सम्बक्षन्धत 
लनकायमा पहि गरिनेछ । 

→   कृवष सहकािीिाइ प्रोत्प्साहन गरिनेछ यसिाइ उत्प्पादकत्प्ि िवृद्दको आधाि 
बनाइनेछ । सािै पयणटकीय िेत्रमा स्िानीय उत्प्पादनको तिकािी प्रयोग 
गनण प्रोत्प्साहन गने नीलत अििम्िन गरिनेछ । 

→  उन्नत पशपुािन¸पश ु विमा¸गोठ तिा भकािो सधुाि जस्ता कायणक्रमहरु 
संचािन गरिनेछ । कृलतम गभाणधान कायणक्रम संचािन गनण आि्यक 
नाइट्रोजनको आपलुतणमा सहजता ल्याइनेछ । प्रािलमक पश ुउपचाि सेिािाइ 
लनिन्तिता ददइने छ । 

→  कृवष सामाग्री¸उन्नत विउ विजन िरिद¸दगु्ध संकिन¸घाँस िेती आदीका 
िालग व्यिसायीक कृषक एिं कृवष समहुिाइ समय समयमा अलभमकु्षिकिर् 
एिै विशेष अनदुानका कायणक्रम संचािनमा ल्याइने छ ।  





→  आगामी बषण पलन न्यनुतम एक घि एक फिफुि एक विधािी एक फिफुि 
कायणक्रम अलभयानका साि अगाडी बिाइनेछ सािै नगदे िालिका विरुिा 
वितिर् गिी आय आजणन स्िालनय स्ििोजगािीमा जोड ददइनेछ । 

→  अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सिै िडाहरुमा कृवष ि पशपुािनको िालग पकेट 
िेत्र तोक्ने नीलत अििम्िन गरिनेछ । 

→  मवहिाहरुको आय अजणन बवृद्द¸िमता विकास तिा आत्प्मलनभणि बनाउन 
मवहिाहरुिाइ अलनिायण तालिमको व्यिस्िा गरिनेछ । समाजमा मवहिा 
वहंसा न्यलुनकिर्  िैङलगक समतामिुक समाजको लनमाणर्को नीलत 
अबिम्बन गरिनेछ ।   

→   आगालम आ.ब. पनी माटोको अक्षम्ियपन घटाउन ि उत्प्पादन बिाउन दोश्रो 
चौमालसक लभतै्र सिै िडाहरुमा माटो परििर् क्षशविि संचािन गिी प्राप्त 
परिर्ामिाइ डाटा िैक िडागिीनेछ ि माटो अनसुािको िेती गने प्रर्ािीको 
विकास गरिनेछ । 

→  गाउँपालिका लभत्र िहेका िैिाने जातका िालि विरुिाहरुको पवहचान गिी 
तथ्याङक संकिन तिा प्रिद्दणन गिीनेछ ।  

 →   कृवष विकास उत्प्पादन बवृद्दका िालग यान्त्रीकिर् प्रविलधिाइ लभत्र्याइनेछ 
एिं कृषकहरुको सवुिधाका िालग यान्त्र उपकिर्मा ददइदै आएको ५० %  
अनदुानिाइ लनिन्तिता ददइनेछ । 

→  िाि ि अन्तिाि स्तिमा स्िि ि सिुिा पवहचानका कािर् िोकवप्रय स्िानीय 
भोटेकुकुि हरुको िागत अद्यािलधक  गने एिै संििर् गने नीलत लिइनेछ।  

→  बाँझोिेत प्रयोग नीलत अििम्िन गनण भलुम बैंकको िडा गिी गाउँपालिकािे 
कक्षम्तमा २० बषणका िालग जग्गा लिजमा लिइ व्यिसायीक िेलत गनण 
गाउँपालिका माफण त प्रस्ताि आव्हान गिी उपयिु प्रस्ताििाइ छनौट 





गिीनेछ ि उि जग्गाको भौलतक पिुणधाि (ग्रालमर् सडक ¸लसंचाइ¸ विधतु¸ 
िानेपानी¸ क्षशत भण्डाि आदी)  प्राविलधक सहायता¸ मि¸ विउ¸विजन ि बजाि 
प्रिद्दणन गाउँपालिकािे पहि गनेछ । बाँझो जलमन लनरुत्प्सावहत गनण बाँझो 
िेत िाख्न ेकृषकिाइ कृवष सवुिधािाट बक्षन्चत गिीनेछ ।  

→  कक्षम्तमा ५ िोपनी जग्गा िा सो भन्दा बिी जग्गामा मौसम अनसुाि एकै 
पिकािको िेलत गने कृषकिाइ व्यिसायीक कृषकको रुपमा पवहचान 
गरिनेछ ।  

→  पालिकािाइ कोदोमा आत्प्म लनभणि बनाइनेछ ि कोदोिेती प्रबद्दणन गनण 
अनदुानको व्यिस्िा गिी सिै होटि तिा िे�ुिेण्टहरुमा कोदाको परिकाि 
मेनमुा िाख्न अलनिायण गिीनेछ सािै कोदो प्रबधणनका िालग आगामी बषण दोश्रो 
कोदो महोत्प्सि आयोजना गरिने छ ।  

→ गाउँपालिकाको श्रोतमा आधािीत (िैिाने िािी¸ जडीबटुी ि फिफुि)  उधोग 
स्िापना गनण लनक्षज िेत्रिाइ आकषणर् गरिनेछ । 

४.१.२ उधोग िाक्षर्ज्य  

→  एक घि एक तालिम अलनिायण गरिने छ । सिै िडामा तालिम माफण त 
िोजगािी सजृना गनण अध्यि संग िोजगाि कायणक्रम संचािन गरिनेछ । 
िास गरि ३/३ मवहने हाउस िायरिङ ि प्िक्षम्िङ तालिम माफण त १०० 
जनािाइ स्ििोजगािी गरिनेछ ।  

→  स्िानीय िानी तिा िलनज पदािणको पवहचान गिी अलभिेि व्यिस्िापन 
तिा उत्प्िनन ्गिी िाभ लिइनेछ ।  

→  हस्तकिा सामाग्री ि पिम्पिागत िाध पदािण (लसन्की¸ गनु्रकु¸मह आदी) 
विदेश लनकासीका िालग आि्यक िाताििर् तयाि गरिनेछ । 





→ उधमक्षशिता विकास गनण विलभन्न िेत्रका सफि उधमीहरुका अनभुि आदान 
प्रदान गरिनेछ । 

→ विलभन्न सिकािी तिा गैिसिकािी संघ संस्िा ि सम्पकण  समाज संग सहकायण 
गरिनेछ । 

→ उपभोिाको हक वहतिाइ ध्यान दददै संयिु बजाि अनगुमनको कायणक्रमको 
संचािन गिी उपभोिा अलधकाि संििर् गिीनेछ । 

४.१.३ पयणटन  

→  गाउँपालिकामा िहेका ऐलतहालसक¸धालमणक एिं पयणटवकय स्ििहरुको प्रचाि 
प्रसाि प्रिद्दणन गने¸ पिम्पिागत किा संस्कृलतको संििर् सम्िद्दणन गने¸ 
अन्नपूर्ण आधाि क्षशविि¸ (Hidden Lake) वहडन िेक¸मिेडांडा¸ टाडापानी ताि 
क्षचयाउने गह्रा िेत्रहरुको संििर् प्रिद्दणन गिी पयणटकीय गन्तव्यका रुपमा 
पवहचान गिाइनेछ । अन्य धालमणक¸ सांस्कृलतणक¸ एलतहालसक ि पयणटकीय 
स्िानको विििर् संकिन गिी प्रचाि प्रसाि ब्रोसि प्रकाशनमा ल्याइने छ।   

→  गाउँपालिकाको  िडा नं. ८ वििेठाँटी ि िडा नं. ७ को पोिनामा विदेसी 
प्रयटकको गर्ना कायणको सरुुिात गरिनेछ ि गर्ना कायणमा प्रलत प्रयटक 
रु १०० संकिन गरि पयणटन सूचनाकेन्रको उपयोगमा िगाइने नीलत 
अििम्बन गरिनछे ।  

→  भदौिे¸ घान्रकु¸ िान्रकु¸ पोिना¸ अ�ेलियनक्याम्प¸ पाउँदिुकोट¸ दाङलसङमा 
िहेका होम�ेको प्रचाि प्रसाि¸प्रिद्दणन व्यिक्षस्ित गनुणका सािै सो िेत्रहरुिाइ 
पयणटन सचुना केन्रका रुपमा विकास गनण पहि गरिनेछ ।  

→  गाउँपालिका लभत्र िहेका पयणटवकय पदमागणहरुको विस्ताि तिा ममणत संहाि 
गरिनेछ ।  





→  गण्डकी प्रदेशिे सन २०१९ िाइ आन्तरिक पयणटन बषण घोषर्ा गिी 
कायणक्रम संचािन भइ िहेका छन भने २०२० िाइ  छीमेकी अकषणर् 
पयणटन बषण एिं सन २०२२ िाइ अन्तिाविय पयणटन बषण अलभयान संचािन 
भइ िहेको तथ्यिाइ विचाि गिी अन्नपूर्ण आधाि क्षशवििमा पयणटनको बसाइ 
व्यिक्षस्ित बनाउन सािणजलनक जग्गामा िहेका िज एिं िे�ुिेण्टहरुमा लनक्षित 
कोठा िप गने नीलत अििम्िन गरिनेछ । सािै स्िानीय पयणटन सलमलतको 
सहकायणमा आि्यक पयणटन कायणक्रम संचािन गरिनेछ ।  

→  अन्नपूर्ण संििर् िेत्र आयोजना¸ हरियोिन¸ िन उपभोिा महासंघ संग 
समन्िय गिी जििाय ुपरिितणन सचेलतकिर् कायणक्रम संचािन गनण साझेदािी 
अिधािर्ा अगाडी बिाइनेछ ।  

→  गाउँपालिका लभत्र पयणटन विकासको गलतविलध अगाडी बिाउन प्रचाि प्रसाि 
गनण अन्नपूर्ण आधाि क्षशविि प्िास्टीक¸ टीन फिाम अन्य बस्तकुो 
व्यािस्िापन गिी सिसफाइमा जोड ददनकुा सािै  उपयिु समयमा तेश्रो 
International Annapurna Marathon  प्रलतयोलगता आयोजना गरिनेछ । 

→  पयणटकको बसाइ अिलध िम्व्याउन घान्रकु डांडागाउँको गरुुङ संस्कृलत 
झल्कने सङग्राहिय¸मेिाचे पाकण ¸नौडांडाको लनमाणर्ालधन भ्य ु टािि¸ 
तािक्षचयाउने गह्राको पाकण   प्रिद्दणन एिं सोही  स्िानमा लनमाणर्ालधन पाकण िाइ 
व्यिक्षस्ित बनाइनेछ ।  

→   छोम्रोङ मालि अन्नपूर्ण आधाि क्षशवििमा  कुनैपनी पूिाणधाि विकासका नाममा 
मेशीनिी ओजािको प्रयोग गिीने छैन सािै यस िेत्रिाइ पयाण पयाणििर् 
प्राकृलतक कुमािी (Virgin)  िेत्र घोषर्ा गने नीलत अििम्िन गिी विशेष 
िाहत¸उ�ाि विपतको अिस्िामा बाहेक हिाइ हेिी उडान कटौलत गिी ध्िनी 
प्रदषुर् िोक्ने नीलत यिाित अििम्िन गरिनेछ ।  





→  घान्रकुको देउिािीबाट आिे डांडा सम्म साहलसक िेि प्यािाग्िाइलडङ 
शरुु गने अनमुलत ददइ िप पयणटक लभत्र्याउने नीलत अििम्िन गरिनेछ ।  

→ उल्िेख्य पदयात्री पयणटकको आगमन हनुे समयमा High Altitude िेत्रमा 
पयणटकिाइ सूचना ददन छोम्रोङ सामदुावयक स्िास्थ्य संस्िा संगको 
सहकायणमा पयणटन सूचना केन्रको स्िापना गनण सम्बक्षन्धत लनकासमा पहि 
गरिनेछ । 

४.१.३ िाजि तिा विक्षत्तय व्यिस्िा 
→  साविकमा िहेका किका दिहरुिाइ परिमाजणन गने सम्बन्धमा गाउँपालिका 

स्तिीय िाजि पिामशण सलमलत¸स्िालनय सिोकाििािाहरुको छिफि समेतको 
लसफारिसमा किका दिहरु फिावकिो पािी सिै व्यिसायीहरुिाइ किको 
दायिामा ल्याउन आि्यक पहि गरिनेछ । 

→  आगामी आ.ब. देक्षि सिै िेत्रमा सम्पक्षत्त कि िाग ु गिी समयानकुुि 
समायोजन एि परिमाजणन गदै यसिाइ गाउँपालिकाको मखु्य किाधािको 
रुपमा विकास गरिनेछ ।  

→  गाउँपालिकाको िेिाप्रर्ािीमा सधुाि गनण प्रदेश तिा स्िालनय संक्षचत कोष 
व्यिस्िापन प्रर्ािी -सतु्र _ िाग ुगरिसवकएकोिे प्रिद्दणनको नीलत अििम्िन 
गरिनेछ ।  

→  गाउँपालिकाको विकास लनमाणर् िगायत कायणसंचािन गदाण िेरुजकुो अंकिाइ 
बिन नददन आयोजनाको कामको आधािमा भिुानी ददने कायणिाइ अगाडी 
बिाइनेछ । जसबाट पे्की बेरुज ुबढ्न नददइ पे्की शनु्य िहनेछ । 

→  बावषणक रु एकिाि भन्दा बिी कि लतने किदाताहरुको अलभिेि िािी 
लनजहरुिाइ विशेषरुपिे पिुस्कृत ि सम्मान गने नीलत अििम्िन गरिनेछ। 





→  समाजमा सहकािीताको विकास गिाइ समदुायमा अधारित सहकािी संस्िा 
एिं सहकािी उधमको विकासका िालग मवहिा एिं यिुा िगणिाइ प्रोत्प्साहन 
गरिनेछ ।  

४.२ सामाक्षजक विकास 

४.२.१ िानपेानी तिा सिसफाइः 
→  गाउँपालिका िलु्िा ददशामिु  घोषर्ा भइसकेकोिे गाउँिासीिाइ परु्ण 

सिसफाइ तफण  उन्मिु गिाउदै लनक्षित स्िानहरुमा सािणजलनक शौचािय 
लनमाणर्  संचािन िाइ लनिन्तिता ददइने छ ।  

→  सिसफाइका िालग मालनसहरुको िालन व्यिहािमा परिितणन गनण गाउँपालिका 
लभत्र जनचेतनामिुक कायणक्रम संचािन गरिनेछ । फोहिमैिा 
व्यिस्िापनका िालग ल्याण्डवफल्ड साइटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ 
। फोहिमैिािाइ श्रोतमै न्यलुनकिर् गनण घि घिमा कुवहने नकुवहने फोहि 
छुट्याउन िडािासीमा जागिर् मिुक कायणक्रम संचािन गिीनेछ ।  

४.१.२ िैङलगक समानता तिा सामाक्षजक समािेशीकिर् 

→ सामाक्षजक सदभाि ि एकीकिर् अलभबवृद्द गनण दलित¸ आददिासी¸ जनजाती¸ 
फिक िमता भएकाहरुको   आय आजणन ि िमता विकासका कायणक्रम 
संचािन  गरिनेछ । 

→  दलित¸आददिासी¸जनजाती¸लसमान्तकृत िगणहरुको पिम्पिागत सीप 
विकास¸भेष भषुा¸भाषा लिपी तिा संस्कृलतको संििर् ि सम्बद्दणनमा विशेष 
ध्यान ददइनेछ ।  

→ विकासका हिेक वक्रयाकिापमा मवहिाहरुको सहभालगता ि पहुँच अलभबवृद्दण 
गदै िैङलगक विकासका िालग समानपुालतक व्यिहाि¸आय आजणन ि िमता 





विकास कायणक्रम माफण त सशक्षिकिर् गरिने नीलत अििम्बन गिीनेछ सािै 
छुिाछुत िगायत सिै प्रकािका वििेधको न्यलुनकिर् गनण पहि गरिनेछ । 

→  जेष्ट नागरिकहरुको समाजमा सामाक्षजक पवहचान ि सम्मान बवृद्द गनण 
सहयोग एिं सम्मान पगु्ने िािका कायणक्रमहरु संचािन गरिने छ । सािै 
७५ बषण मालिका जेष्ट नागरिकको हेिचाह संििर्का िालग कक्षम्तमा ३ 
िटा लनशलु्क स्िास्थ्य क्षशविि संचािन गनण पहि गरिनेछ ।  

→  ६० बषण उमेि पगेुका नागरिकको जेष्टता पवहचानका िालग जेषठ नागरिक 
परिचय पत्र वितिर् कायणिाइ लनिन्तिता ददइनेछ ।  

→  गाउँपालिकाको विकासको िालग जेष्टनागरिक हरुमा भएको ज्ञान लसप ि 
अनभुििाइ पसु्ता हस्तान्तिर् गने नीलत अििम्बन गरिनेछ ।  

४.१.३ क्षशिा यिुा तिा िेिकुद 

→ सिै तहका  क्षशिकहरुिा  मागमा आधािीत क्षशिर् लसका  तालिम दद  
क्षशिर् लसका मा आएका कठीना  अन्त्प्य गरिने क्षशििा  प्रविलधमैत्री िना  
लसका  उपिव्धीमा िदृ्दी गिी गरु्स्तिीय क्षशिा ि प्राविलधक क्षशिा उपिव्ध 
गिा ने नीलत लिइनेछ । 

→ विद्यालिण लसकाइ उपिक्षब्ध परििर् गदाण उत्प्कृष्ट विद्याियिाइ प्रोत्प्साहन 
िकम उपिब्ध गिाइने छ ।  

→ िेिकुदको माध्यामिाट नयाँ प्रलतभा िोक्षज गरि िमता विकास गने नीलत 
अििम्बन गरिनेछ  

→  गरु्स्तिीय क्षशिाका िालग प्रस्तावित नमनुा मा.वि. को  भौलतक पिुाणधाि 
लनमाणर् ि शैक्षिक कायण योजना कायाणन्ियनमा जोड ददइनेछ¸ विद्यालिणको 
िोजाइ सामदुावयक विद्यािय बनाउने नीलत अििम्बन गरिनेछ ।  





→  गा.पा. लभत्र िहेका गरुुङ समदुायहरुको भाषा¸लिवप एिं संस्कृलतको संििर् 
गिी गरुुङ भाषामा आधािभतु तहमा किा संचािनको प्रयास गरिनेछ । 
िोक भाषा संस्कृलतको संििर्का िालग प्रविर् गरुुङ स्मलृत िोक दोहोिी 
प्रलतयोलगतािाइ लनिन्तिता ददइनेछ ।   

→  गाउँपालिका स्तिीय िेिकुि विकास  सलमलतको समन्ियमा िेिकुद मैदान 
लनमाणर् सधुािमा ध्यान पयुाणइनेछ । आगामी बषण पलन िािपलत कप 
िेिकुदको आयोजना गिी सिै िाििालिकािाइ पिाइका अलतरिि िेिकुद 
िगायतका अलतरिि वक्रयाकिापमा सहभागी गिाइने नीलत लिइनेछ ।   

→  अन्तिाविय िाि अलधकाि सम्बक्षन्ध महासक्षन्ध एिं िाविय नीलतहरुिे समेत 
लनदेश गिेका िाििालिकाहरुको बाच्छ्न पाउने अलधकाि¸विकासको अलधकाि 
ि सहभालगताको अलधकाििाइ गाउँपालिकामा प्रिद्दणन गदै िलगने छ । 
गाउँपालिकािाइ परु्ण सािि घोषर्ा गरिएकािे विद्यािय िावहि िहेका 
िाििालिकाहरुको िोजी गरि शैक्षिक संस्िामा पिने िाताििर्को लसजणना 
गरिनेछ ।   

→  प्रािलमक उमेि समहुका सम्परु्ण िाििालिकाहरु िाइ विधािय भनाण गिाइ 
वटकाउको िालग सामाक्षजक परिचािक माफण त प्रोत्प्सावहत गिी साििता शत 
प्रलतशत पयुाणउने नीलत अििम्िन गिीनेछ ।  

→ क्षशिकहरुिे लिएको सिै प्रकािका तालिमहरुको किा कोठामा अलनिायण 
प्रयोय गरिनेछ । ि आधािभतु तहको क्षशिामा पिाइ लसपको विकास गनण 
िाविय प्रािंलभक लसप कायणक्रमिाइ विधाियको लनयलमत कायणक्रमको विकास 
गरिनेछ ।  





→ क्षशिर् पेशा ि क्षशिकहरुको सम्मान अलभबवृद्दका िालग कायणक्रम संचािन 
गरिनेछ । क्षशिक विधािी ि अलभभािकको आचाि संवहता व्यिाहािमा 
िाग ुगनण जोड ददइनेछ ।  

→ सािणजलनक सेिामा पहुंच बवृद्द गनण िोकसेिा आयोग िगायतका प्रलतस 
प्रधात्प्मक िमता अलभबवृद्दका िालग तयािी किा संचािन गने नीलत 
अििम्बन गरिनेछ । 

४.२.४ स्िास्थ्य  

→        गाउँपालिकामा िहेको आयिेुद स्िास्थ्य केन्रको सेिा विस्ताि ि स्तिोन्नती 
गिी प्रभािकािी सेिा प्रिाह गने व्यिस्िा लमिाइनछे¸गरु्स्तरिय आयिेुद 
सेिाको िालग उपकिर् आपलुतण̧ भौलतक संििचना सधुाि एिं औषलध आपलुतणमा 
सहजीकिर् गरिनेछ ।  

→  गा.पा.लभत्र िहेका स्िास्थ्य चौकी सामदुावयक स्िास्थ्य इकाइहरुमा 
िाज्यद्दािा घोवषत लनशलु्क ओषलध िरिद एिं वितिर् विगत झै समयमै 
िरिद एिं वितिर् गिी ओषधी अभाि हनु नददने नीलत अििम्िन गिीनेछ।  

→  जनस्िास्थ्यिाइ अत्प्याि्यक¸आधािभतु तिा मौलिक अलधकािका रुपमा 
स्िावपत गदै स्िास्थ्य संस्िाको स्तिोन्नती एिं स्िास्थ्य सेिा प्रिाहिाइ 
गरु्स्तिीय िनाइने छ । गा.पा. को घटे्टिोिा देिी नयांपिु सम्मका सडक 
दघुणटनामा प्रािालमक उपचािको व्यिस्िाका िालग िाजमागण अस्पताि 
स्िापना संचािनका िालग संघीय तिा प्रदेश सिकाििाइ आि्यक 
व्यिस्िापन गनण अनिुोध गने नीलत लिइनेछ ।  

→        गा.पा लभत्रका स्िास्थ्यचौकीमा िोग पवहचान प्रयोगशािा स्िापना गने नीलत 
अििम्बन गरिनेछ । ७० बषण मालिका सिै नागरिकको स्िास्थ्य िीमा 





अलनिायण गिी विमीत प्रमार्को ५० % अनदुान ददने नीलत अििम्बन 
गरिनेछ।  

→        विद्याियमा अध्ययनित छात्र छात्राहरुको स्िास्थ्य सिुिाका िालग नक्षजकको 
स्िास्थ्यचौकी िाट कक्षम्तमा ३ मवहनामा एक पटक स्िास्थ्य परििर् गने 
नीलत लिइनेछ । मा.लब. स्तिमा एक नलसणङ स्टाफ व्यिस्िापन गने नीलत 
अििम्बन गरिनेछ ।  

४.३ पूिाणधाि विकास नीलत  

→  स साना सडकहरुमा िकम िगानी गदाण िकम छरिन गइ प्रलतफि प्राप्त 
हनु नसक्ने भएकािे गाउँपालिकाको ग्रालमर् यातायात गरुुयोजना अनसुाि 
क¸ि¸ि ग¸शे्रक्षर्का सडकहरुिाइ प्रािालमकताका साि िकम विलनयोजन गने 
नीलत लिइनेछ  । स्तिोउन्नती भएका गा.पा.का मखु्य सडकमा बषे पानीको 
लनकास एिं सिुिाका िालग लनक्षित स्िानमा हेिचाहा सिसफाइकमी लनयिु 
गिी काममा िगाइने नीलत अििम्बन गरिनेछ ।  

→  सडक लनमाणर् ि स्तिोन्नती गदाण िर्नीलतक महत्प्िका सडकहरु िासगिी 
ग्रालमर् यातायात गरुयोजना मतुाविकका सडकहरुमा िकम विलनयोजन 
गनुणका सािै यस आ.ब.को िालग नयाँ ट्याक निोल्ने ि भइिहेका 
सडकहरुको स्तिेन्नती ि ममणत संभािमा विशेष जोड ददइनेछ ।  

→  सडक आकक्षस्मक ममणत संभािका िालग संभाि कोषको व्यिस्िा गने नीलत 
अििम्िन गरिनेछ ।  

→  गाउँपालिकाको केन्र¸िडा कायाणियहरुको भिन लनमाणर् ि व्यिक्षस्ित गनण 
संक्षघय सिकाि ि प्रदेश सिकाि तिा सम्बक्षन्धत सहयोगी लनकायमा अनिुोध 
गरिनेछ  सािै क्षजल्िा समन्िय सलमलतिाट प्राप्त हनुजाने िाजि िकम ि 
गा.पा.को संयिु िगानीमा िडा भिन लनमाणर् गने नीलत लिइनेछ ।  





→ गाउँपालिकाको सिै िडामा पाइपद्दािा  िानेपालनको व्यिस्िापन गने तफण  
विशेष जोड ददइनेछ । सािै एक घि एक धािा कायणक्रम िाइ लनिन्तिता 
ददइ आ.ब. २०७८/०७९ सम्म सिै घिमा िानेपानी सवुिधा एकघि 
एकधािा पयुाणउने िािका कायणक्रम संचािन गरिनेछ ।  

→  टोि  विकास संस्िाहरुको गठन ि संस्िागत िमता विकास गदै क्रमशः 
सहकािीकिर् गने टोिविकास संस्िािाइ सामाक्षजक विसंगलत¸कुसंस्काि 
हटाउने माध्यामका रुपमा परिचािन गरिनेछ टोि विकास संस्िािाइ 
शसि िनाउन न्यनुतम संचािनका िालग िकम विलनयोजन गने  नीलत 
लिइनेछ ।  

→  कृवष िेत्रको व्यिसायीकिर् ि बजािीकिर् तफण  उच्छ्च जोड ददइनेछ । 
िडा नं. २ को चहुीनेपहिा िा मखु्य िाजमागण नक्षजक सिैिाइ पायक पने 
स्िानमा कृवष उपज संकिन तिा विक्री केन्र लनमाणर् व्यिस्िापनको पहि 
गरिनेछ ।  

→ ठुिा आयोजनाहरुको कायाणन्ियन पिुण सम्भाव्यता अध्ययन एिं िाताििर्ीय 
प्रभािको समेत मलु्याङकन गिी कायाणन्ियन गरिनेछ । िासगिी 
गाउँपालिका स्तिीय मखु्य सडकहरुको विस्ततृ योजना प्रलतिेदन लड.वप.आि. 
रिपोटणका आधािमा आगामी कामहरु अगाडी बिाइनेछ ।  

→ कक्षम्तमा ५५ घिधिुी विपन्न¸ कमजोि¸  दलित¸ जनजाती¸ आददिासी आफ्नो 
जग्गाधनी प्रमार्पजुाण भएि जस्ता िगाउन असिम िडा िासीिाइ काननु 
लनमाणर् गिी सिुिीत आिासको प्रयोग पाइिटीङका रुपमा िाग ुगने नीलत 
अििम्बन गरिनेछ ।   

 
 
 





४.४ िाताििर् तिा विपद व्यिस्िापन  

→        गाउँपालिका लभत्र प्रयोग विवहन अिस्िामा िहेका िंुगा¸ लगट्टी¸ िाििुा¸ िोडा 
िगायतका प्राकृलतक श्रोतको उच्छ्चतम उपभोगका िालग आइ.इ.इ (IEE) 

िगायतका काननुी प्रकृया पिुागिी पूर्ण उपयोग गने नीलत लिइनेछ ।  
→ वहमाि तिा पहाडी िेत्रमा जििाय ु परिितणनको असि न्यलुनकिर् गनण 

सिोकाि िािा संग समन्िय गिीनेछ । 

→ फेिाताि जिाधाि िेत्रको तल्िो तट ि उपल्िो तटको विचको िाताििर्ीय 
िाभको सन्तिुन लमिाउन Environmental Paying Service  को नीलत 
िाग ुगनण आि्यक देक्षिएकोिे पोििा महानगिपालिका ि प्रदेश सिकाि 
संग समन्िय गरिनेछ । 

→ पिुाणिे हकुाणएका रुिको संििर् ि नयाँ ििृािोपर् गिी जिाधाि िेत्रको 
संििर् गरिनेछ । टोि विकास संस्िा¸ स्िानीय समदुाय¸ सिुिा लनकाय¸ 
नागरिक समाज ि संचाि माध्यामको समन्िय ि सहभालगतामा बनडिेिो 
िोकिाम तिा लनयन्त्रर् गरिनेछ ।  

→ विपद व्यिस्िापन कोष व्यिस्िापन कायणविलध अनरुुपका कृयाकिाप िाइ 
लनिन्तिता ददइने छ । विपद पिुण तयािी ि न्यनुतम सामाग्रीको व्यिस्िापन 
गरिने छ सािै आगालम आ.ब.मा कक्षम्तमा १०० वपपिका रुि िोप्ने   नीलत 
अििम्बन गरिनेछ । 

४.५ संस्िागत विकास तिा सेिा प्रिाह  

→  गाउँपालिकाको कायणसम्पादनिाइ लछटो छरितो एिं सेिाग्रही मकु्षि तलु्याउन 
व्यिस्िापकीय िमता अलभिवृद्दमा जोड ददइनेछ ।  

→  गाउँपालिकाको संस्िागत िमता िवृद्दका िालग भौलतक पूिाणधाि विकास तिा 
अलभिेि प्रर्ालििाइ व्यिक्षस्ित गदै प्रविलध मैत्री िनाइनेछ । 





→  उत्प्कृ� काम गने कमणचािी¸किदाता¸उपभोिा सलमलत¸पत्रकाि¸टोिविकास 
सलमलतहरुिाइ पिुस्कृत गने पद्दलतिाइ आगामी आ.ब. पलन लनिन्तिता 
ददइनेछ ।  गा.पा.मा दिबन्दी िहेका कमणचािीहरुको िमता अलभबवृद्दको 
िालग तालिम संचािन गरिने छ सािै कामको प्रभािकािीता ि उपिक्षब्ध 
मापन गिी प्रोत्प्साहन सवुिधा ददने नीलत अििम्बन गरिने छ । 

→ आगामी बषण फाल्गरु् २७ गतेिाइ गाउँपालिका स्िापना ददिस एिं 
बावषणकउत्प्सिको रुपमा मनाउने कायणको िािनी गिी सो िाइ लनिन्तिता 
ददइनेछ । 

→  गा.पा. लभत्र संचािन हनुे वक्रयाकिापमा गै.स.स.हरुको साझेदािीमा 
कायणक्रम संचािन गरिनेछ । सािै अनभुि आदान प्रदान असि लसकाइ 
अििम्िन गनण अन्तिाविय स्तिमा भालगनी सम्बन्ध कायम गने नीलत 
अििम्बन गरिनेछ । 

→  गाउँपालिकाका विविध सेिाहरु सके सम्म घि दैिो मै उपिब्ध गिाउन 
समय समयमा घकु्षम्त क्षशविि संचािन गने नीलत अििम्िन गरिनेछ ।  

→ गाउँपालिकािाइ कायणिेत्र िनाइ संचािनमा िहेका गै.स.स.हरुको प्रोफाइि 
बनाउन सरुुिात गरिनेछ ि गै.स.स.का उत्प्पादन  मिुक काममा गा.पा.को 
सहभालगता जनाउने नीलत अििम्बन गरिने छ । 

→ पिुाताक्षत्प्िक महत्प्िका स्िानहरु मठ¸मक्षन्दि¸धालमणक िेत्र िानेपानी 
महुान¸ताि तिैया आदी प्राकृलतक श्रोत साधनको अलभिेि व्यिस्िापन ि 
सम्रिर्को नीलत लिइनेछ । 

→    गा.पा.को बहृत्ति ददघणकालिन विकास योजना श्रोत साधनको व्यिस्िापनका 
िालग आिलधक योजना मध्यकालिन िचण संिचना ि बावषणक योजना विच 
तादम्यता कायम गरिनेछ ।  





भाग ५ 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका बाट बजेट कायणक्रम तिा आयोजनाहरु 

5.१ िडा गत सशतण अनदुान  (पालिका सदस्य समेत) 
लस नं विििर्  ठेगाना िकम कैवफयत 

१ समपिुक कोष गा.पा ४०००००००   

२ 

िडागत पकु्षजगत अनदुान 

(कायणपालिका सदस्य समेत) 
गा.पा 

१७७०००००   

३ 

विषयगत शािा 
गा.पा 

१२१३००००
०   

४ 

वपपि चौतािी,  पोििी,  कुिा 
संििर् 

गा.पा १५००००० 
  

५ ताि जािी िरिद गा.पा १५०००००   

६ फोहोिमैिा व्यिस्िापन गा.पा ६०००००   

७ 

ल्यान्डवफि सा ट 

सम्भाव्यता अध्ययन 
गा.पा ४००००० 

  

८ 

विपद व्यिस्िापन कोष 

(विपद सामग्री िरिद समेत) 
गा.पा २०००००० 

  

९ पवहिो लनयन्त्रर् गा.पा १००००००   

१० 
सामाक्षजक पिीिर् गा.पा 

२५००००० 

  

११ सािणजलनक सनुिुा  चौमालसक गा.पा   

१२ उपभोिा सलमलत तालिम गा.पा   

१३ 

आन्तरिक लनयन्त्रर् प्रर्ािी 
कायणविलध 

गा.पा 
  

१४ िडागत इन्टिनेट प्रिद्दणन गा.पा   
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१५ 

अनभुि  आदान प्रदान 
कायणक्रम 

गा.पा ५००००० 
  

१६ गाउपालिका ददिस गा.पा १०००००   

१७ 

मेिलमिापकताणको 
अलभमिुीकिर् 

गा.पा ३००००० 
  

१८ कमणचािी िमता विकास गा.पा ३०००००   

१९ तथ्याङ्क व्यिस्िापन गा.पा २०००००   

२० बहृत ्घमु्ती क्षशविि संचािन गा.पा ६०००००   

२१ आिलधक योजना लनमाणर् गा.पा २५०००००   

२२ सहकािी ददिस  गा.पा १०००००   

२३ 

भोटेकुकुि संििर् एिंम ्
प्रिद्दणन 

गा.पा २००००० 
  

२४ 

व्यिसावयक भेडाबाख्रा, भैसी, 
चौिीपािन तिा नशि सधुाि 
एिम ्अनदुान कायणक्रम 

गा.पा १०००००० 

  

२५ कोदो महोत्प्सि गा.पा ५०००००   

२६ माटो परििर् गा.पा ३०००००   

२७  अन्नपरु्ण नसणिी व्यिस्िापन गा.पा ५०००००   

२८ 

अगाणलनक कृवष उपज संकिन 
केन्र 

गा.पा ३००००० 
  

२९ कृवष विकास कायणक्रम गा.पा ४००००००   

३० पश ुविकास कायणक्रम गा.पा ३५०००००   

३१ कृवष उत्प्पादन िदृ्दी तालिम गा.पा ५५००००   

३२ कुरििो उत्प्पादन विस्ताि गा.पा २०००००   

३३ पयणटन प्रिद्दणन कायणक्रम गा.पा २००००००   

३४ क्षशिा विकास कायणक्रम गा.पा २००००००   





३५ 

इ लस डी क्षशिीका पोशाक 
अनदुान 

गा.पा ४००००० 
  

३६ 

तोल्का स्िास्थ्य  का  

अनदुान 
गा.पा ६०००० 

  

३७ स्िास्थ्य सेिा कायणक्रम गा.पा २५०००००   

३८ स्िास्थ्य लबमा कायणक्रम गा.पा १००००००   

३९ 

स्िास्थ्य स्ियसेविका 
प्रोत्प्साहन कायणक्रम 

गा.पा ७००००० 
  

४० 

मवहिा िमता विकास तिा 
सशक्षिकिर् कायणक्रम 

गा.पा ११००००० 
  

४१ 

दलित िमता विकास तिा 
सशक्षिकिर् कायणक्रम 

गा.पा ५५०००० 
  

४२ 

गाउपालिका स्तिीय बाि 

संजाि 
गा.पा २००००० 

  

४३ 

जनजालत िमता विकास तिा 
सशक्षिकिर् 
कायणक्रम(िोसहाि समेत) 

गा.पा १०००००० 

  

४४ यिुा िेिकुद कायणक्रम गा.पा ११०००००   

४५ 

हाउस िायरिङ्ग तिा प्िक्षम्बङ्ग 
तालिम 

गा.पा १०००००० 
  

४६ कोट मौिा पजुा  गा.पा २०००००   

४७ 

मठमक्षन्दि तिा पिुाताक्षविक 
सम्पदा संििर् 

गा.पा १०००००० 
  

४८ 

क्षजल्िा समन्िय सलमलत 

योजना समपिुक 
गा.पा ७५००००० 

  





४९ 

सिुक्षित आिास कायणक्रम ( 
जस्तापाता फेने पच्छ्पन्न घि) 

गा.पा १६००००० 
  

५० 

झोिङु्गे पिु साझेदािी 
कायणक्रम 

गा.पा १०००००० 
  

५१ 

गाउपालिका केन्र पिुाणधाि 
लनमाणर् 

गा.पा २५००००० 
  

५२ अन्नपरु्ण रिङ्गिोड स्तिोन्नलत गा.पा ४००००००   

५३ हरितालिका लतज कायणक्रम गा.पा २०००००   

५४ 

प्रविर् गरुुङ्ग एकि गायन 
प्रलतयोगीता 

गा.पा ३००००० 
  

५५ 

हलन हन्टि महोत्प्सि (मह 

काड्ने कायणक्रम) िान्रकु 
गा.पा २००००० 

  

५६ फाग ुमहोत्प्सि गा.पा १०००००   

५७ 

नागडाडाँ भ्य ु टािि लनमाणर् 
सम्पन्न 

िडा नं १ २०००००० 
  

५८ लभिमनुी िानेपानी योजना िडा नं १ ५०००००   

५९ नयाँफेदी िानेपानी योजना िडा नं १ ४०००००   

६० 

लसम्पािी बाटो मालि 

िानापनी योजना 
िडा नं १ ६००००० 

  

६१ 

लसम्पािी बाटो ति िानापनी 
योजना 

िडा नं १ ६००००० 
  

६२ 

दलित बक्षस्त लसिीबाटो 
लनमाणर् (क्रमागत) 

िडा नं १ ५००००० 
  

६३ नागडाडा लभलत्रबाटो स्तिोन्नलत िडा नं १ १००००००   

६४ 

छविस्मलृत हुँदै लसम्िे ग्रा स 
स्तिोन्नलत 

िडा नं १ ५००००० 
  





६५ 

नौडाडा अलधकािी डाडा 
काकीको टहिा सडक िडा नं १ ५०००००० प्रदेश  

सिकाि 

६६ 

लसम्पािी माझगाउ सडक 
िडा नं १ ५०००००० 

प्रदेश  

सिकाि 

६७ 

नागडाडा अलधकािी डाडा 
कावकण को टहिा सडक िडा नं १ १००००००० संक्षघय   

सिकाि 

६८ 

कावकण को टहिा अलधकािी 
डाडा नागडाडा िडा नं १ १००००००० संक्षघय   

सिकाि 

६९ 

माझलबिी कुिो लनमाणर् तिा 
बगािेिि बक्षस्त संििर् 

अलधकािीडाँ
डा 

१५०००० 
  

७० 

स्यानीपािा धामीक उद्यान 
लनमाणर् संििर् 

लसम्पािी १५०००० 
  

७१ 

फल्िापानी लसंिी बाटो 
लनमाणर् 

फल्िापानी १५०००० 
  

७२ 

स्िास्ि आमा समूह भिन 

स्तिोन्नलत 
नागडाँडा १००००० 

  

७३ 

लभिमनुी गो.बा. लनमाणर् तिा 
सामदुावयक भिन ट्र� 
लनमाणर् 

लभिमनुी २००००० 

  

७४ काििुङ्गे लसंिी बाटो लनमाणर् नागडाँडा १०००००   

७५ 

भमेूको िानमा पयणटन पाकण  
लनमाणर् 

लसम्पािी २००००० 
  

७६ 

परियाि टोि मोटिबाटो 
लनमाणर् 

नागडाँडा १००००० 
  





७७ 

जेष्ट नागरिक लबश्रामस्िि 
लनमाणर् 

नागडाँडा २००००० 
  

७८ िेिाडे गोिेटो बाटो लनमाणर् िेिाडे १०००००   

७९ 

प्रिधणनात्प्मक साना योजना 
तिा िडा स्तरिय लबलबध 
योजना सािै भैपिी आउने  

िडा २५०००० 

  

८० 

कृवष सडक िडा नं १ 
२ ३ 

१००००००० संक्षघय  

सिकाि 

८१ 

प्याउदी िानेपानी योजना िडा नं १ 
ि २ 

६००००० 
  

८२ 

गैिापानी हदैु िाजमागणसम्म 
लसिीबाटो लनमाणर् 

िडा नं २ ५००००० 
  

८३ 

िडा कायाणियदेक्षि चवुहन े
पहिासम्म बाटो स्तिोन्नलत 

िडा नं २ १०००००० 
  

८४ 

प्याउदी ठुिाचौि ग्रालमर् 
सडक  

िडा नं २ ५००००० 
  

८५ 

बोलडणङ्गदेक्षि गापा सम्मको ग्रा 
स स्तिोन्नलत 

िडा नं २ ५००००० 
  

८६ 

ददप बिुाघि हदैु कडेिे बाटो 
स्तिोन्नलत 

िडा नं २ ५००००० 
  

८७ 

नागडाडा लनिािे ग्रा स 

स्तिोन्नलत 
िडा नं २ ५००००० 

  

८८ 

भयि चोक सेिाचौि हुँदै 
लभत्रीबाटो डायिी चोकसम्म 
ग्रा.स स्तिोन्नलत 

िडा नं २ ५००००० 

  





८९ 

िातामाटा क्षशि मक्षन्दि ग्रा स 
स्तिोन्नलत 

िडा नं २ ५००००० 
  

९० 

नागडाडा सेिाचौि सडक  
िडा नं २ ५०००००० 

प्रदेश  

सिकाि 

९१ 

ठुिाचौि पदमागण लसंिीबाटो 
लनमाणर्  

िडा नं २ 
१०००००   

९२ 

सौिीनी तल्िोिण्ड ग्रालमर् 
सडक स्तिोउन्नती  

िडा नं २ 
१०००००   

९३ 

भण्डािीटोि लडि देिी 
ठुिािेत िण्ड लसंिीबाटो 
लनमाणर् 

िडा नं २ 

१०००००   

९४ 

सेिाचौि दलितिक्षस्त देिी 
ददप सम्म लसंिीबाटो लनमाणर् 

िडा नं २ 
२०००००   

९५ 

बिुाघि देिी सनुाि पोििी 
िाजमागण सम्म लसंिीबाटो 
लनमाणर्  

िडा नं २ 

२०००००   

९६ 

क्षशि मागण देिी जैसीटोि 
िाजमागण लसंिीबाटो लनमाणर्  

िडा नं २ 
१०००००   

९७ 

क्षशि मागण देिी दलुधिाकोिोट 
हुंदै िाजमागण लसंिीबाटो 
लनमाणर्  

िडा नं २ 

१०००००   

९८ 

साउनेपािा टोि लसंिीबाटो 
लनमाणर्  

िडा नं २ 
१०००००   

९९ 

छते्रको लडि हुंदै ठुिास्िािा 
लसंिीबाटो लनमाणर्  

िडा नं २ 
१०००००   





१०० 

िाजमागण देिी गतहिाटोि 
लसंिीबाटो लनमाणर्  

िडा नं २ 
१०००००   

१०१ 

िडा कायाणिय शौचािय 

ममणत  
िडा नं २ 

३०००००   

१०२ िडागत विविध योजना  िडा नं २ २०००००   

१०३ 

दलित बस्ती तिा िानीिोक 
िानेपानी योजना (क्रमागत) 

िडा नं ३ १०००००० 
  

१०४ सेिा िानेपानी योजना िडा नं ३ ५०००००   

१०५ 

नयाँबजाि काडेँ िानेपानी 
योजना (क्रमागत) 

िडा नं ३ ५००००० 
  

१०६ 

सेिाधािापानी लसिीबाटो 
लनमाणर् (क्रमागत) 

िडा नं ३ ५००००० 
  

१०७ 

िीकुिपोििी हदैु धािापानी 
हदैु देउिािी स्तिोन्नलत 

िडा नं ३ २०००००० 
  

१०८ 

देउिािी डाडा धािापानी हदैु 
िानीिोक ग्रा स स्तिोन्नलत 

िडा नं ३ १५००००० 
  

१०९ 

पत्प्िि मिाइचे कािे धम्पसु 
ग्रा स स्तिोन्नलत 

िडा नं ३ ५००००० 
  

११० 

लभिमलुन वहिे काउनडाडा ग्रा 
स स्तिोन्नलत 

िडा नं ३ ५००००० 
  

१११ 

ओििे िाके्र ग्रा स 

स्तिोन्नलत 
िडा नं ३ ५००००० 

  

११२ 

देउिािी दमदमे पाउदिुकोट 
ग्रा स स्तिोन्नलत 

िडा नं ३ ५००००० 
  

११३ 

अधेिीिोिा पवहिो 
व्यिस्िापन  

िडा नं. ३ 
  

प्रदेश 

सिकाि 





११४ 

कास्कीकोट पयणटवकय 

चक्रपि िड्गाउ पाउदिु 
िडा नं ३ ४५००००० 

संक्षघय 

सिकाि 

११५ 

काडे अिेलियन क्याम्प 
वप्रतम देउिािी लसिी िडा नं ३ ३०००००० 

संक्षघय  
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स्थानीय तह 

प्रयोगकताा   प्रततिेदन नं. 1305 तितत : 2076-03-01 

आतथाक िर्ा 2076/77 रु. हजारिा 

पाना नं.1 / 4  

26331 

26332 

सिातनकरण अनदुान 

शसता अनदुान 

 9,70,00 

 21,10,00 

80104334 

30800104 

31201011 

31201105 

31202102 

31202103 

34300102 

35000014 

35000015 

35000801 

अन्नपूणा गाउँपातिका (80104334) 

राविय ग्रािीण तथा निीकरणीय उजाा कायाक्रि (30800104) 

कृवर् विभाग (31201011) 

केन्द्न्िय कृवर् प्रयोगशािा कायाक्रि (31201105) 

पश ुस्िास््य, रोग अन्िेशण सेिा तथा  क्िारेन्टाईन कायाक्रि (31202102) 

पशपुन्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्ान कायाक्रि (31202103) 

खेिकुद विकास कायाक्रि (34300102) 

सबैका िातग न्द्शक्षा- आधारभतू तह (35000014) 

िाध्यातिक तह (35000015) 

विद्यािय क्षते्र विकास कायाक्रि- न्द्जल्िा स्तर (35000801) 

 9,70,00 

 12,43 

 5,00 

 5,00 

 4,05 

 2,40 

 1,00 

 9,48,58 

 2,82,56 

 5,33,60 

सिातनकरण अनदुान 

सहकारी तसचाई, साना तसचाई ििात सम्भार तथा तनिााण 

िाटो पररक्षण गरी िाटो सधुारको िातग सािग्री/ प्रवितध वितरण/ हस्तान्तरण 

भकारो सधुार कायाक्रि 

वितभन्न खोपहरु िगाए िापत भ्यान्द्क्सनेटरिाई पाररश्रतिक 

पश ुस्िास्थ व्यिस्थापनको िातग ओर्तध वितरण 

िर्ा फ्ि ुरोग िगायत अन्यरोगहरुको तनयन्त्रणको िातग िैठक तथा निनुा संकिन गरी पठाउने   
तथा  प्रदेश तथा संघिा ररपोवटाङ्ग गने  

पशपुन्छी तथा ित्सस्य उपचार सेिा 

तरि नाईट्रोजन ढुिानी भण्र्ारण तथा वितरण तथा व्यिस्थापन 

रािपतत रतनङ्ग तसल्र् प्रततयोतगता (स्थानीय तहस्तरीय) 

आधारभतू तहका स्िीकृत दरिन्दीका न्द्शक्षक, राहत अनदुान न्द्शक्षकका िातग  तिब भत्ता   
अनदुान (विशेर् न्द्शक्षा पररर्द अन्तरगतका न्द्शक्षक/किाचारीहरु सिेत)  

िाध्यतिक तहका स्िीकृत दरिन्दीका न्द्शक्षक, राहत अनदुान न्द्शक्षक  िातग तिब भत्ता अनदुान   
(विशेर् न्द्शक्षा पररर्द अन्तरगतका न्द्शक्षक/किाचारी,प्रावितधक धारका प्रन्द्शक्षक सिेत)  

प्रारन्द्म्भक बाि विकास  सहजकतााहरुको पाररश्रतिक तथा विद्यािय किाचारी व्यबस्थापन अनदुान  

प्रारन्द्म्भक बाि विकास  सहजकतााहरुको पाररश्रतिक तथा विद्यािय किाचारी व्यबस्थापन अनदुान  

प्रारन्द्म्भक बाि विकास  सहजकतााहरुको पाररश्रतिक तथा विद्यािय किाचारी व्यबस्थापन अनदुान  

विद्यािय भौततक पिुााधार तनिााण अनदुान 

विद्यािय भौततक पिुााधार तनिााण अनदुान 

विद्यािय भौततक पिुााधार तनिााण अनदुान 

सािाजतनक विद्याियका  विद्याथीहरुका िातग तनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 

सािाजतनक विद्याियका  विद्याथीहरुका िातग तनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 

2.7.25.25 

2.7.15.19 

2.7.15.18 

2.7.15.22 

2.7.18.4 

2.7.18.5 

2.7.18.6 

2.7.18.7 

2.7.18.3 

6.2.2.113 

1.1.1.67 

1.1.3.4 

1.1.4.1 

1.1.4.1 

1.1.4.1 

11.1.2.1 

11.1.2.1 

11.1.2.1 

2.4.6.1 

2.4.6.1 

शीर्ाक /न्द्जल्िा/कायाक्रि जम्िा 

 9,70,00 

 5,00 

 2,00 

 3,00 

 1,25 

 1,45 

 75 

 60 

 2,40 

 1,00 

 9,48,58 

 2,82,56 

 74,63 

 11,90 

 21,15 

 1,73,96 

 27,74 

 49,30 

 14,07 

 2,24 

80104334-अन्नपूणा गाउँपातिका  30,80,00 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

एस.एस. तर्. वप. 

एस.एस. तर्. वप. 

नेपाि सरकार 

एस.एस. तर्. वप. 

एस.एस. तर्. वप. 

नेपाि सरकार 

एस.एस. तर्. वप. 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

सोधभनाा हनेु अनदुान 

सोधभनाा हनेु ऋण 

नगद 

सोधभनाा हनेु अनदुान 

सोधभनाा हनेु ऋण 

नगद 

सोधभनाा हनेु अनदुान 

efu ^





अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण 
स्थानीय तह 

प्रयोगकताा   प्रततिेदन नं. 1305 तितत : 2076-03-01 

आतथाक िर्ा 2076/77 रु. हजारिा 

पाना नं.2 / 4  

36501103 

36501106 

37001012 

37001101 

झोिुंगे पिु के्षत्रगत कायाक्रि (36501103) 

स्थानीय स्तरका सर्कपिु तथा सािदुावयक पहुंच सधुार पररयोजना (36501106) 

प्राथतिक स्िास््य सेिा (37001012) 

क्षयरोग तनयन्त्रण (37001101) 

 40,00 

 12,00 

 1,59,23 

 2,13 

सािाजतनक विद्याियका  विद्याथीहरुका िातग तनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 

विद्यािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन अनदुान 

विद्यािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन अनदुान 

विद्यािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन अनदुान 

शैन्द्क्षक पहुँच सतुनन्द्ितता, अनौपचाररक तथा िैकन्द्ल्पक न्द्शक्षा कायाक्रि   
(परंपरागत विद्यािय, िैकन्द्ल्पक विद्यािय, साक्षरता र तनरन्तर न्द्शक्षाका कायाक्रि सिेत)  

शैन्द्क्षक पहुँच सतुनन्द्ितता, अनौपचाररक तथा िैकन्द्ल्पक न्द्शक्षा कायाक्रि   
(परंपरागत विद्यािय, िैकन्द्ल्पक विद्यािय, साक्षरता र तनरन्तर न्द्शक्षाका कायाक्रि सिेत)  

शैन्द्क्षक पहुँच सतुनन्द्ितता, अनौपचाररक तथा िैकन्द्ल्पक न्द्शक्षा कायाक्रि   
(परंपरागत विद्यािय, िैकन्द्ल्पक विद्यािय, साक्षरता र तनरन्तर न्द्शक्षाका कायाक्रि सिेत)  

विद्याियिा शैन्द्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एिि ्कायासम्पादनिा आधाररत प्रोत्ससाहन अनदुान 

विद्याियिा शैन्द्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एिि ्कायासम्पादनिा आधाररत प्रोत्ससाहन अनदुान 

विद्याियिा शैन्द्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एिि ्कायासम्पादनिा आधाररत प्रोत्ससाहन अनदुान 

प्रतत विद्याथी  िागतका आधारिा न्द्शक्षण तसकाइ  सािग्री एिि ्कक्षा ८ को  परीक्षा   
व्यिस्थापन अनदुान   

प्रतत विद्याथी  िागतका आधारिा न्द्शक्षण तसकाइ  सािग्री एिि ्कक्षा ८ को  परीक्षा   
व्यिस्थापन अनदुान   

प्रतत विद्याथी  िागतका आधारिा न्द्शक्षण तसकाइ  सािग्री एिि ्कक्षा ८ को  परीक्षा   
व्यिस्थापन अनदुान   

सािाजतनक विद्याियिा अध्ययनरत विद्याथीहरुका िातग छात्रबनृ्द्त्त (आिासीय तथा गैरआिासीय)  

सािाजतनक विद्याियिा अध्ययनरत विद्याथीहरुका िातग छात्रबनृ्द्त्त (आिासीय तथा गैरआिासीय)  

सािाजतनक विद्याियिा अध्ययनरत विद्याथीहरुका िातग छात्रबनृ्द्त्त (आिासीय तथा गैरआिासीय)  

ज्यािेखोिा, ततब ुतिदद खोिा झो.प.ु, पूङखोिा, छम्िोरङ, िोदी, घट्रटेखोिा, ननुथिा, सािेतिैजा,   
तान्चेक बेसी नािखेत, धाउन्नेिेसी  झो.प,ु पवहरे खोिा (सनुटारी) अन्नपूणाा गा.पा-२, अन्नपूणा   
गाउँपातिका, कास्की  

ठोट्ने खोिा कल्िटा, पोखरा ि.न.पा २४ र अन्नपणुा गा.पा १ (DPR सिेत) 

स्थानीय तहका स्िास््य चौकी,प्रा स्िा के र अस्पतािहरुिा कायारत  किाचारीहरुको तिि िहगी   
भत्ता स्थानीय भत्ता पोर्ाक िगायत अन्य प्रशासनीक खचा सिेत  

कम्यतुनवट र्ट्स कायाक्रि कायाक्रि संचािन  खचा 

उपचार केन्िहरुिा आकन्द्स्िक अिस्थािा औसतध एिं ल्याब सािाग्री ढुिानी, कायाक्रिका िातग   
आिश्यक स्टेशनरी तथा फिा फरिेट फोटोकपी, तबरािीको व्यन्द्िगत वििरण ई-वट.तब रन्द्जस्टरिा   
अध्याितधक,  सिदुाय  पररचािन गरर क्षयरोग विरािी तनदानका िातग प्ररे्ण तथा उपचार, विश्व   
क्षयरोग ददिस िनाउने  

स्िास््य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्िास््य सेिािा पहूच कि भएका, कारागार, गमु्बा,   
स्कुि, बधृाश्रि,उद्योग भएको क्षेत्र, शहरी घनाबस्ती,  िगायत अन्य क्षयरोगका जोन्द्खियिु   
जनसंख्यािा िाइक्रोस्कोवपक क्याम्प िगायतका अन्य सकृय क्षयरोग खोजपर्ताि कायाक्रि  

2.4.6.1 

2.7.13.10 

2.7.13.10 

2.7.13.10 

2.7.13.11 

2.7.13.11 

2.7.13.11 

2.7.13.13 

2.7.13.13 

2.7.13.13 

2.7.13.8 

2.7.13.8 

2.7.13.8 

7.2.1.1 

7.2.1.1 

7.2.1.1 

11.4.8.530 

11.4.7.77 

6.2.2.11 

2.7.22.37 

2.7.22.59 

2.7.22.60 

शीर्ाक /न्द्जल्िा/कायाक्रि जम्िा 

 3,99 

 22,23 

 3,54 

 6,30 

 2,77 

 44 

 79 

 49,52 

 7,89 

 14,03 

 10,33 

 1,65 

 2,93 

 22,09 

 3,60 

 6,51 

 40,00 

 12,00 

 1,59,23 

 18 

 45 

 75 

एस.एस. तर्. वप. 

नेपाि सरकार 

एस.एस. तर्. वप. 

एस.एस. तर्. वप. 

नेपाि सरकार 

एस.एस. तर्. वप. 

एस.एस. तर्. वप. 

नेपाि सरकार 

एस.एस. तर्. वप. 

एस.एस. तर्. वप. 

नेपाि सरकार 

एस.एस. तर्. वप. 

एस.एस. तर्. वप. 

नेपाि सरकार 

एस.एस. तर्. वप. 

एस.एस. तर्. वप. 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

सोधभनाा हनेु ऋण 

नगद 

सोधभनाा हनेु अनदुान 

सोधभनाा हनेु ऋण 

नगद 

सोधभनाा हनेु अनदुान 

सोधभनाा हनेु ऋण 

नगद 

सोधभनाा हनेु अनदुान 

सोधभनाा हनेु ऋण 

नगद 

सोधभनाा हनेु अनदुान 

सोधभनाा हनेु ऋण 

नगद 

सोधभनाा हनेु अनदुान 

सोधभनाा हनेु ऋण 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 
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37001103 

37001104 

37001105 

37001106 

37001108 

37001109 

एकीकृत िवहिा स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य कायाक्रि (37001103) 

एवककृत बाि स्िास््य एिं पोर्ण कायाक्रि (37001104) 

िहािारी तथा रोग तनयन्त्रण कायाक्रि (37001105) 

अपाङ्गता रोकथाि तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण कायाक्रि (37001106) 

अस्पताि तनिााण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना प्रणािी (37001108) 

राविय स्िास््य न्द्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्ि (37001109) 

 23,11 

 17,87 

 1,90 

 15 

 1,45 

 1,25 

कायाक्रिको तनयतित अनगुिन तथा िलु्यांकन गरर कायाक्रिको गणुस्तरीयता सतुनन्द्स्चत गने,   
स्थिगत अननु्द्शक्षण गरर स्िास््यकतिाहरूको क्षिता अतभिनृ्द्ध्द,  क्षयरोगका तबरािीको उपचारको   
नततजको कोहटा विश्लेर्ण तथा कायाक्रिको चौिातसक सतिक्षा  

पररिार योजन तथा प्रजनन स्िास््य कायाक्रिका िातग औजार/उपकरण खररद 

िात ृतथा निन्द्शश ुकायाक्रिका िातग व्यन्द्ि करार 

पररिार योजन तथा प्रजनन स्िास््य कायाक्रि 

िात ृतथा निन्द्शश ुकायाक्रि 

िात ृतथा निन्द्शश ुकायाक्रि अनगुिन तथा सपुररिेक्षण 

िात ृतथा निन्द्शश ुकायाक्रि अन्तगात आिा सरुक्षा, ANC, न्यानो झोिा, Vi t ami n K   
Magnesi um Sul phat e, Cal ci um Gl uconat e र तनशलु्क गभापतन कायाक्रि  

पोर्ण कायाक्रि (नेपाि सरकार) 

दानरुा रुिेिा खोप अतभयान 

रोटा खोप सरुुिात 

तनयतित तथा पणुा खोप ददगोपना र खोप ढुिानी 

खोप केन्ि तनिाणा 

रेतबज, सपादंश आददको जनचेतनासम्बन्द्न्ध प्रचार प्रसार तथा ददिस िनाउने पश ुपंक्षी आदीबाट हनेु  
ईन्फुएन्जा, बर्ा फ्ि,ु ए यि आर तसविसकोतसस, टक्सोप्िाज्िोतसस आदी वितभन्न सरुिारोग   
सम्बन्द्न्ध रोकथाि र सचेतना कायाक्रि  

नसने रोग सम्बन्द्न्ध कायाक्रि (अतभिनु्द्खकरण, नसने रोग तथा िानतसक स्िास््यसम्बन्द्न्ध   
सचेतना कायाक्रि(Hypert ensi on, Di abet es, COPD, Cancer days ) )  

िानतसक स्िास््य सम्बन्धी िहत्सिपूणा ददिस िनाउने (आत्सिहत्सया रोकथाि ददिस, िानतसक   
स्िास््य ददिस, अल्जाईिर ददिस)िानतसक स्िास््य सिस्याबाट प्रभावित ब्यन्द्िका पररिारका   
सदस्यहरु (स्याहारकतााहरु ) का िागी क्षिता अतभतिधी कायाक्रि  

िहािारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थािा RRT/ CRRT पररचािन गने,  चौिान्द्शक ररभ्य ुतथा   
अतभिखुीकरण गने  

औिो तनयन्त्रण कायाक्रिको अनगुिन एिि ्िूल्याङ्कन, औिो िाहािारी हनेु औिो ग्रसीत   
के्षत्रको छनौट गरी तबर्ादद छका ने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ सिेत), विश्व औिो तनयन्त्रण ददिस   
िनाउने तथा औिो तनयन्त्रणका िातग बहतुनकाय अन्तरवक्रया  

विश्व कुष्ठरोग ददिस तथा अपांगता ददिसको उपिक्ष्यिा कायाक्रि 

स्थानीय तहका स्िास््य संस्थाहरुको िातसक, चौिातसक सतिक्षा, सूचना संकिन, गणुस्तर सधुार साथै  
विधतुतय प्रततिेदनका िातग इन्टरनेट सेिा सिशिु भिुानी सिेत  

तबद्यािय स्िास््य न्द्शक्षा, आिा सिूह तथा स्थानीय तहिा स्िास््यका िातग सािान्द्जक व्यिहार   
पररितान प्रिध्दान अतभयान  

2.7.22.61 

11.3.9.1 

2.5.7.2 

2.7.22.20 

2.7.22.21 

2.8.1.4 

7.1.1.3 

2.7.22.22 

2.7.22.49 

2.7.22.50 

2.7.22.51 

2.7.22.52 

2.7.22.1 

2.7.22.10 

2.7.22.11 

2.7.22.3 

2.7.22.4 

1.1.1.4 

2.7.22.14 

1.1.2.10 

शीर्ाक /न्द्जल्िा/कायाक्रि जम्िा 

 75 

 27 

 5,32 

 7,97 

 2,40 

 10 

 7,05 

 4,31 

 1,30 

 35 

 4,37 

 7,54 

 20 

 70 

 19 

 60 

 21 

 15 

 1,45 

 1,25 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 
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नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 





अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण 
स्थानीय तह 

प्रयोगकताा   प्रततिेदन नं. 1305 तितत : 2076-03-01 

आतथाक िर्ा 2076/77 रु. हजारिा 

पाना नं.4 / 4  

37001901 

37001902 

37003012 

37003102 

37100101 

37100102 

उपचारात्सिक सेिा कायाक्रि (37001901) 

नतसाङ तथा सािाजवक सरुक्षा सेिा काायक्रि (37001902) 

आयिेुद न्द्चवकत्ससाियहरु / और्धाियहरु (37003012) 

आयिेुद सेिा कायाक्रि (37003102) 

रोजगार प्रिर्द्ान कायाक्रि (37100101) 

प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रि (37100102) 

 13,25 

 12 

 19,55 

 7,00 

 11,60 

 4,77 

और्तधको सिनु्द्चत प्रयोग प्रिधानको िातग साथी सिहु न्द्शक्षा कायाकि ( peer group   
di scussi on) तथा आधारभतू स्िास््य सेिा सम्िन्द्न्ध स्तरीय उपचार पवर्द्तत अतभिनु्द्खकरण तथा   
सतिक्षा कायाक्रि   
  

आधारभतू तथा आकन्द्स्िक सेिा स्िास््य चौकी/प्रा. स्िा. के./ प्राथतिक अस्पतािको न्यूनति   
सेिा िापदण्र् अनगुिन सम्िन्द्न्ध अतभिनु्द्खकरण कायाक्रि  
  

आधारभतू तथा आकन्द्स्िक सेिाको िातग और्तध खररद (  पूिाानिुान,  पररिाण तनधाारण तथा   
स्पेन्द्शवफकेसन तयार गने कायाको सिेत खचा )   
  

न्यूनति सेिा िापदण्र् कायाान्ियनका िातग आिश्यक  औजार उपकरण तथा स्िास््य सिाग्री   
खररद, ििात तथा व्यिस्थापन   
  

 विरािीको िातग ओ.वप.तर्.वटकट (कािान कपी सवहतको ) छपाई   
  

िहीिा स्िास््य स्ियं सेविका कायाक्रि (अधा िावर्ाक सतिक्षा र  ददिस िनाउने) 

आयिेुद तथा बैकिपीक न्द्चवकत्ससाका किाचारीको तिि भत्ता िगायतको बावर्ाक खचृा 

आयिेुद सेिा कायाक्रि 

तिब तथा सतुबधा- िनोसिान्द्जक परािशा कताा 

तिब तथा सतुबधा -विन्द्त्तय साक्षरता  सहजकताा क्रायाक्रि 

 पातिका पररयोजना  सिन्िय सतिततको  िैठक 

वित्त साक्षरता कायाक्रिको िातग  िेशनरी तथा औजार 

ररटनी स्ियंि सेिक पररचािन 

 िनोसिान्द्जक परािशा  संचािन खचा 

विन्द्त्तय साक्षरता क्रायाक्रि संचािन खचा 

बैदेन्द्शक रोजगारीिा जान चाहने सम्भावित कािदारहरुिाई गहन अतभिखुीकरण कायाक्रि 

सरुन्द्क्षत बैदेतसक रोजगार सम्बन्द्न्ध अतभिखुीकरण 

सम्बन्द्न्धत सरोकारिािाहरुिाट पररयोजना अनगुिन तथा िलु्याकंन 

तिि 

अस्थायी तथा करार किाचारीका िातग पोशाक 

कायाािय संचािन तथा िसिन्द खचा 

6.2.2.16 

6.2.2.17 

6.2.2.171 

6.2.2.19 

6.2.2.20 

2.7.22.36 

6.2.2.114 

2.7.22.13 

1.1.2.8 

1.1.2.9 

1.2.4.2 

11.3.7.2 

2.5.7.1 

2.7.25.2 

2.7.25.3 

2.7.25.4 

2.7.25.5 

2.8.1.3 

1.1.1.66 

1.3.1.2 

2.4.1.2 

शीर्ाक /न्द्जल्िा/कायाक्रि जम्िा 

 1,25 

 1,00 

 8,50 

 1,50 

 1,00 

 12 

 19,55 

 7,00 

 2,59 

 2,59 

 30 

 40 

 2,81 

 1,78 

 76 

 3 

 14 

 20 

 4,17 

 10 

 50 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नेपाि सरकार 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 

नगद 





 
भाग ७ 

आ.ि २०७६।२०७७ को िालग कि, शलु्क तिा दस्तिुहरु 
आ.ब.२०७६/०७७ को िालग कि, शलु्क तिा दस्तिुहरु देहाय बमोक्षजम िहेको 
छ । 

लस.नं 
विििर् 

 कि/शलु्क/दस्तिु कैवफयत 

  लसफारिस  

१ 
नाता प्रमाक्षर्त  नेपािी रु ३००    

रुपान्तिर् िप रु ५००   

२ ट्राभि डकुमेन्ट लसफारिस  रु ५००    

३ 

जग्गा प्रशासन (जग्गाधनी 
प्रमार् पजुाण लसफारिस)   

५००   

क. नामसािी, अपतुािी  रू ५००, १०००   

ि. घिबाटो लसफािीस  भपुी शेिचन िाजमागणको दायाँ िायाँ रु 
१००० गा.पा. रिङिोड लभत्रीशािा बाटो दायाँ 
िायाँ रु ५०० मोटि बाटोमा नपने सिै रु 
३००, प्रलत वकत्ता िप रु १०० ि घि कायम 
समेत छ भने िप रु ५००  

४ 
चािवकल्िा लसफारिस  रु ५०० प्रलतवकत्ता िप 

रू १०० 

  

५ 
पेन्सन काडण िा सो 
सम्बक्षन्ध अन्य लसफारिस  

नेपािी रु ३००, विदेशी 
रु ५०० प्रलत चिानी  

  

६ 
हकिािा संििर् 

सम्बक्षन्ध लसफारिस  

रु ५००    

७ 

संघ संस्िा दताण सम्बक्षन्ध 
लसफारिस  

दताण लसफारिस ३०० ,     

दताण शलु्क रू १०००   

नविकिर् रू ५००   

८ 
लनजी विद्यािय दताण ि 

स्ति बवृद्द स्ति अनसुाि  

क्षशश ु विकास केन्र रु 

३०००  

  

९ 

रुि कटान लसफारिस 

अनमुलत 

    

  साि, लससौ िगायत  लनजी जग्गामा प्रलत रुि 
रु ५० 

  

सामदुायीक जग्गामा रु 
३०० कुकाठ रु १००   

  

१० 
अंग्रजेी रुपान्तिर् सिै 
कागजात  

 रु ५००    

११ 

िंशजको नागरिकता 
सम्बक्षन्ध लसफारिस / 
प्रलतलिवप  

रु ३००   

१२ 
िंशजको नागरिकता 
प्रलतलिवप  

४००   

१३ 
अंलगकृत नागरिकता 
सम्बक्षन्ध लसफारिस  

रु १०००   

१४ कि चिुा प्रमार्पत्र  रु ५००    

१५ 
अदाितमा हकिािा 
लसफारिस  

रु १०००    





 
भाग ७ 

आ.ि २०७६।२०७७ को िालग कि, शलु्क तिा दस्तिुहरु 
आ.ब.२०७६/०७७ को िालग कि, शलु्क तिा दस्तिुहरु देहाय बमोक्षजम िहेको 
छ । 

लस.नं 
विििर् 

 कि/शलु्क/दस्तिु कैवफयत 

  लसफारिस  

१ 
नाता प्रमाक्षर्त  नेपािी रु ३००    

रुपान्तिर् िप रु ५००   

२ ट्राभि डकुमेन्ट लसफारिस  रु ५००    

३ 

जग्गा प्रशासन (जग्गाधनी 
प्रमार् पजुाण लसफारिस)   

५००   

क. नामसािी, अपतुािी  रू ५००, १०००   

ि. घिबाटो लसफािीस  भपुी शेिचन िाजमागणको दायाँ िायाँ रु 
१००० गा.पा. रिङिोड लभत्रीशािा बाटो दायाँ 
िायाँ रु ५०० मोटि बाटोमा नपने सिै रु 
३००, प्रलत वकत्ता िप रु १०० ि घि कायम 
समेत छ भने िप रु ५००  

४ 
चािवकल्िा लसफारिस  रु ५०० प्रलतवकत्ता िप 

रू १०० 

  

५ 
पेन्सन काडण िा सो 
सम्बक्षन्ध अन्य लसफारिस  

नेपािी रु ३००, विदेशी 
रु ५०० प्रलत चिानी  

  

६ 
हकिािा संििर् 

सम्बक्षन्ध लसफारिस  

रु ५००    

७ 

संघ संस्िा दताण सम्बक्षन्ध 
लसफारिस  

दताण लसफारिस ३०० ,     

दताण शलु्क रू १०००   

नविकिर् रू ५००   

८ 
लनजी विद्यािय दताण ि 

स्ति बवृद्द स्ति अनसुाि  

क्षशश ु विकास केन्र रु 

३०००  

  

९ 

रुि कटान लसफारिस 

अनमुलत 

    

  साि, लससौ िगायत  लनजी जग्गामा प्रलत रुि 
रु ५० 

  

सामदुायीक जग्गामा रु 
३०० कुकाठ रु १००   

  

१० 
अंग्रजेी रुपान्तिर् सिै 
कागजात  

 रु ५००    

११ 

िंशजको नागरिकता 
सम्बक्षन्ध लसफारिस / 
प्रलतलिवप  

रु ३००   

१२ 
िंशजको नागरिकता 
प्रलतलिवप  

४००   

१३ 
अंलगकृत नागरिकता 
सम्बक्षन्ध लसफारिस  

रु १०००   

१४ कि चिुा प्रमार्पत्र  रु ५००    

१५ 
अदाितमा हकिािा 
लसफारिस  

रु १०००    





१६ 
जन्म,वििाह,मतृ्प्य ुसम्बक्षन्ध 
लसफारिस  

रु ३००   

१७ अवििावहत प्रमाक्षर्त  रु ५००   

१८ 
स्िाइ बसोिास सम्बक्षन्ध 

लसफारिस  

रु ३००   

१९ 
नाम िि जन्म लमलत 

संशोधन लसफारिस  

रु ५०० (पक्षिकिर्को 
आदेश माग समेत ) 

  

२० सजणलमन शलु्क  रु ५००    

२१ 
अलमन शलु्क  प्रलत ददन २००० 

प्रलतवकत्ता िप रु ५०० 

  

  
विधतु जडान सम्बक्षन्ध 

लसफारिस  

    

क. १. सामान्य      

१ 

घियासी प्रयोजन  रु ३००   

जग्गाधनी प्रमार्पजुाण 
नभएकोमा  

रु ५००    

२ 
व्यिसावयक प्रयोजनका 
िालग  

रु १५००    

३ 
छाप दस्तिु (सिकािी) रु ३००   

कन्शिुि प्रमाक्षर्त  रु ५०० प्रलतकागजात    

४ 
टेलिफोन जडान सम्बक्षन्ध 

लसफारिस  

रु ३००   

५ 
नक्सापास संशेधन  रु १०००    

नक्सापास म्याद िप  ५ ᷁% िप   

६ नक्सापास नामसािी  रु १०००    





७ 
चारिलत्रक लसफारिस  रु ३०० विद्यालिणिाइ आधा 

मात्र  

८ 
प्िवटङ सेिा शलु्क  मािपोत मलु्याङकनको 

०.१ प्रलतशत  

  

९ 

विद्यतु, टेिीफोन, 

िानेपानी सम्बक्षन्ध 
नामसािी लसफारिस   

रु ३००   

१० उधोग दताण लसफारिस   रु ५००   

११ व्यिसाय दताण लसफारिस  रु ५००   

१२ 
छात्रबलृत सम्बक्षन्ध 

लसफारिस  

लनशलु्क    

२ साधािर् लसफािीस  रु ३००   

१ 

व्यक्षिगत घटना दताण 
३५ ददन लभत्र लनशलु्क 
३५ ददन  कटेका  

रु ५०, (घटना दताण एन 

अनसुाि)  

  

२ 

पलत पत्नीको सम्बन्ध 

विच्छ्छेद लनिेदन दताण 
दस्तिु गा.पा.मा   

रु ३००   

३ 

भिन लनमाणर् दििास्त 

फािाम (नक्सापास 
वकताि) 

रु ६००    

४ 
परििा सम्बक्षन्ध दििास्त 
फािाम शलु्क  

रु १००    

५ 

परििा शलु्क  सहायक स्ति रु ७००,   

अलधकृत स्ति रु 
१००० प्रत्प्येक 

  





समािेसी समहुको िालग 
िप रु १०० 

६ 

भरुिा बन्दकु नविकिर् 

दस्तिु  

क्षजल्िाभि रु ५०० 

अलधिाज्यभि रु 
१०००  

  

७ 

क्षशिकहरुको 
अलभिेक्षिकिर् िािेको  

मा.वि.रु १५००, 

लन.मा.वि.रु १०००, 

प्रा.वि.रु ७०० 

  

८ क्षशिक सरुिा लसफारिस  रु २०००   

९ 

लमिापत्र दस्तिु प्रलत पि रु ५०० आलिणक सहायता 
दीन दिुीहरुको 
हकमा गा.पा.प्रमिु 
उप-प्रमिुको तोक 
आदेशमा लनशलु्क 
सेिा प्रदान गनण 
सवकन्छ  

१० 
आयश्रोत प्रमाक्षर्त  न्यनुतम रु ५००, िप 

प्रलतिाि रु २०० 

  

११ 

बावषणक सिािी कि  अनूसूची ११ बमोक्षजम 
रु २५ देिी रु ३००० 
सम्म  

  

१२ एक्साभेटि प्रलतददन  रू १०००   

१३ जे.लस.वि. प्रलतददन  रू ५००   

  प्राकृलतक साधन उपयोग 

कि  

    





१ लगट्टी,िंुगा प्रलत घनलमटि  रु १७०   

२ िाििुा प्रलत घनलमटि  रु १५०   

३ 
कवटङ िंुगा, घिको 
लभत्तामा टास्ने  

प्रलत घनलमटि रु २००    

४ 
छपनी सादा िंुगा  प्रलत घनलमटि रु २०० 

प्रलत  

  

  सम्पत्ती किको दि िेट      

१ 

दशिाि रुपैया सम्मको 
मलु्याङकनमा  

रु १००   

२ 

पचास िाि रुपैया 
सम्मको मलु्याङकनमा  

प्रलतिाि रु १० दश    

३ 

एकाउन्न िाि देक्षि एक 

किोड रुपैया सम्मको 
मलु्याङकनमा   

प्रलतिाि रु २० विस     

४ 

एक किोड एक िाि 
देक्षि दइु किोड रुपैया 
सम्मको मलु्याङकनमा   

प्रलतिाि रु २५ पच्छ्चीस     

५ 

दइु किोड एक िाि 

रुपैया देक्षि तीन किोड 
रुपैया सम्मको 
मलु्याङकनमा   

प्रलतिाि रु ३० तीस     

६ 

तीन किोड एक िाि 

रुपैया देक्षि पाँच किोड 
रुपैया सम्मको 
मलु्याङकनमा   

प्रलतिाि रु ४५ 

पैतालिस  

  

७ पाँच किोड भन्दा मालि प्रलतिाि रु ५० पचास     





८ 

सम्पक्षत्त कि लतिेको िलसद 
अि्यक पिेमा रु ५० 
लतिी प्रलतलिवप प्राप्त गनण 
सवकने । 

    

  

घि नक्सा पास प्रलत 
बगणपवफट सिै तल्िा  

प्रलत बगणपवफट   

१ 

पोििा बाग्िङु िाज मागण 
दायाँ िाया  

रू ६   

२ 

तोवकएको िेत्र िाहेकको 
िेत्रमा  

रू ४   

३ 

गाउँपालिकाको अनमुलत 
विना घि लनमाणर् गिेमा  

िप रु ५ प्रलत बगण वफट    

४ 

पिुानो घिको 
अलभिेक्षिकिर् 

रू मालि उल्िेक्षितमा 
दोब्बि  

  

५ अलभिेक्षिकिर् पकु्षस्तका  रु १२००   

  विज्ञापन दि      

१ 

होलडणङ बोडण प्रलत बगण 
वफट  

रु ७०    

२ 

लड.वप.एस बोडण प्रलत बगण 
वफट  

रु ६०   

३ लडक्षजटि बोडण  रु ८०    

४ िाि पेक्षन्टङ  रु ५०   

५ 

तिु व्यानि प्रलत गोटा  रु ५०  एक हप्ता भन्दा बिी 
रु १०० 

६ घि बहाि कि  १० प्रलतशतका दििे    

    





  पसि ब्यिसाय तफण       

१ िक्षक्स वियिको पशि  रु ४०००   

२ 

सनु चाँदी पशि शे्रर्ी क 
(िोक) 

३०००   

३ 

सनु चाँदी गि गहना, 
ममणत/ कालिगड 

१५००   

  औषलध व्यिसाय      

१ 

औषलध पशि क्षचवकत्प्सक 

सवहत  

५०००   

२ औषलध पशि   ३०००   

३ आयिेुददक ओषालध पशि  १०००   

४ एग्रोभेट पशि  १५००   

  

स्टेशनिी तिा पसु्तक 

पशि  

    

२ 

स्टेशनिी तिा पसु्तक 

िोक  

२०००   

३ 

स्टेशनिी तिा पसु्तक 

िरुा 
१५००   

  l*kf {̂ d]G^n kzn      

1 
l*kf {̂ d]G^n kzn 
मददिा सवहतको    

?५०००   

२ l*kf {̂ d]G^n kzn   रु 3000   

3 k'hf ;fdfu|L kzn  ? 1000   
४ s:d]^Ls kzn  ? 1500   

5 df]^/;fOsn js{;k  ? 2000   
६ n'la|s];g kzn  ? 2000   





7 
KnfO{ tyf Unf; 
xfp; kzn  

? 2000   

८ sk*f/ km]G;L kzn  ? 3000   

9 On]S^f]lgs kzn  ? 2000   
१० ljB't ;fdfu|L kzn  ? 3000   

11 xf*{jo/ kzn  ? 5000   
१२ पेट्रोि पम्प  ? 5000   

13 Uof; l;ln)*/ kzn  ? 3000   

१४ 
km\nf]l/~ tyf kmlg{लसङ 
kzn  

? 3000   

15 ;jf/L मोटिपाटण ? 4000   
b}lgs pkef]Uo a:t'      

  
vfBfGg tyf ls/fgf 
kzn  

    

1 vfBfGg ;Knfo;{  ? 3000   
२ vfBfGg ls/fgf kzn  ? 2000   

3 
leqL ;*sdf /x]sf 
;fgf ls/fgf kzn  

? 1000   

४ 
kmnkm'n tyf t/sf/L 
kzn  

? 2000   

5 
OlGhlgol/~ k/fdz{ 
;]jf kmd{  

? 5000   

६ sfg'g Joj;foL  ? 2000   

7 n]vfkl/If)f -n]=k_  ? 2000   

८ 
cg';Gwfg tyf ;]jf 
k/fdz{ bftf  

? 2000   

9 ljdf Ph]G^  ? 2000   
१० kz' lrlsT;s  ? 2000   





11 
lgdf{)f Joj;foL btf{   ? 25000 gljs/)f z'Ns 

? 10000.  
१२ jf^/ l*|n/  ? 2000   
pTkfbg d'ns pBf]u      
1 ldg/n jf^/ pBf]u  5000   
3 u|Ln pBf]u  ? 5000   
1 ;fj'g pBf]u  ? 4000   
1 h'Qf rKkn kzn  ? 2000   

  
s[lif{ kmd{ tyf kz' 
cfxf/ pBf]u  

    

3 
s[lif{ kmd{ tyf 
kz'k+IfL kmd{ 

? 1000   

  #/]n' s'^L/ pBf]u  1000   
1 ef+*f kzn  ? 3000   
  s'^fgL k]nfgL ldn  ? 2000   
4 d;nf lrp/f ldn ? 1000   
2 *]/L ljqmL kzn  1000   

  
pkef]Uo a:t' pTkfbg 
pBf]u  

    

1 
s'lsh, kfp/f]^L, 
g'*N; pBf]u   

? 2000   

  l/slG*;g pBf]u      

1 
kmnfd s[lif{ cf}hf/ 
kzn  

? 1000   

1 
xfO*|f]kfj/ ;DalGw 
cg'dlt  

? 10000   

1 
;ldn, KnfOp* 
kmlg{r/ pBf]u  

? 5000   

5 a]tjf+; ;fdfu|L kzn  ? 1000   
ko{^g pBf]u      





  
xf]^n nh P)* 
/]i '̂/]G^  

    

1 

kfl {̂ Kofn];  ? 6000 klt{ hUufdf 
ePsf]df ? 
30000 

2 

xf]^n nh P)* 
/]i '̂/]G^ 10 sf]&f 
eGbf a(L ePsf] 
ko{^g If]q -s_ j*f 
g+= 7,10,11 

? 5000 klt{ hUufdf 
ePsf]df ? 
30000 j*f g+= 
7 df ? 20000 

3 

xf]^n P)* nh s 
>])fL 4 sf]&f eGbf 
a(L 10 sf]&f ePsf] 
ko{^g If]q -v_ j*f 
g+= 6,8,9 

? 3000 klt{ hUufdf 
ePsf]df ? 
15000 

4 

xf]^n P)* nh v 
>])fL 4 sf]&f ;Dd 
ePsf]  

? 2000 klt{ hUufdf 
ePsf]df ? 
10000 

5 

l/;f] {̂ k|lt zfvf  ? 15000 klt{ hUufdf 
ePsf]df ? 
50000 

6 xf]^n P)* /]i^'/]G^  ? 2000   

13 

xf]d: ]̂ btf{   JolQmut ? 1000 
4 sf]&f ;Dd ;f] 
eGbf a(L ePdf ? 
5000 

sfo{ljlw cg';f/ 
10 hgf jf ;f] 
eGbf a(L 
10100.  

14 Sofgf]lg~  ? 2000   
15 sfols~ ? 1000   

16 

lkslgs :kf] {̂ btf{  lghLdf ? 2000 
;fj{hlgsdf ? 
5000 

  





17 
lkslgs :kf] {̂ b}lgs 
z'Ns   

? 500   

  So'/Lof] zk  ? 5000.    
18 x]lnsK^/ ;]jf btf{   ? 100000.    
  x]lnsK^/ k|lt p*fg    ? 3000   

3 
lrof vfhf tyf slkm 
kzn  

? 1000   

1 ]̂G^ xfp;  ? 3000   

3 
kmf]^f] : '̂l*of] lel*of] 
;d]t  

? 2000   

  ;+rf/ ;]jf      

1 

]̂lnkmf]g, df]jfO{n, 
OG^/g]^ ;]jf k|bfos 
sDkgL  

? 10000   

4 
s]a'n Rofgn k|zf/)f 
;]jf  

? 7500   

  sDo'lgs]zg ;]jf      
1 '̂/ P)* |̂feN; ;]jf  ? 2000   
  ljQLo ;]jf      

1 
jfl)fHo a}+s k|lt 
zfvf sfof{no  

? 10000   

2 
ljsf; a}+s k|lt 
zfvf sfof{no  

? 8000   

3 kmfOgfG; sDkgL  ? 5000   
5 n#'ljQ sDkgLx?  ? 3000   
6 ljdf sDkgLx?  ? 5000   

8 
ljlQo ;xsf/L 
;+:yfx?  

? 3000   

lzIff ;]jf      
  lghL lzIffno      
2 dfWolds ljBfno  ? 10000   





3 cfwf/e't ljBfno  ? 8000   
4 k"j{ k|fylds ljBfno  ? 7000   

  
OlG:^Ro'^, tflnd, 
cg';Gwfg s]Gb| 

    

5 sDKo'̂ / l*hfOg ;]jf  ? 1000   

6 ड्राइलभङ इक्षन्टच्छ्यटु   ? 5000   

2 df]jfOn k;n  ? 3000   
2 ;}n'g ;]jf  ? 1500   
3 Do'lhod  ? 2000   
2 Jo'^L kfn{/  ? 2000   
1 km|]; xfp; k|lt zfvf  ? 2000   
2 kz' awzfnf  ? 2000   
2 k'n xfp;  ? 3000   

2 
lukm\̂  ;fdfg ljqmL 
k;n v]nf}gf ;d]t  

? 2000   

2 l;nfO{ k;n   ? 1000   

3 
l;nfO{ d];Lg sk*f 
;lxt   

? 2000   

  
dfly pNn]v gePsf 
pBf]usf] xsdf  

    

1 &'nf  ? 10000   
2 demf}nf  ? 6000   
3 ;fgf  ? 3000   
  Joj;fo s/      

1 

qm;/ pBf]u  s au{ ? 500000 
v ju{ ? 400000 
u au{ ? 300000  

uf=kf=n] lg)f{o 
ug]{ 

2 sfuh pBf]u  ? 1000   
  ;fj{hlgs hUuf ef*f      





1 
kf]v/f jfUn'~ 
/fhdfu{sf] cf; kf; 

? 60 xhf/ k|lt 
/f]kgL k|lt aif{  

  

2 
ABC, ^f*fkfgL, 
lem+न, %f]d|f]~  

? 30 xhf/ k|lt 
/f]kgL k|lt aif{  

  

3 

nfGb|'s, kf]ygf, 
c: ]̂lnof SofDk, 
pNn]/L 

? 20 xhf/ k|lt 
/f]kgL k|lt aif{  

  

  s/ %'^ tyf h/Ljfgf      
;DkQL s/ / Joj;fo s/ ;dodf a'emfpg] s/ bftfnfO{ k|f]T;fxg 
lbg] / ;dodf s/ ga'emfpg] s/bftfnfO{ b)* :j?k lgDgfg';f/ 
h/Ljfgf ul/g] % .  

1 
cfly{s aif{ s ]̂k%L cfPdf  nfUg] s/df 20 k|ltzt h/Ljfgf 
nfUg]% . 

;DkQL s/ sfof{Gjog geP ;Ddsf nflu dfnkf]t दि k|lt /f]kgL ? 
25 sfod u/LPsf] % ;fy} kfvf] v/ a'^\ofgsf] ? 20. sfod 
ul/Psf] % .   
पनुि : मालि उल्िेक्षित किका दिहरुमा समािेश नभएका विषयहरु अक्षघल्िो 
आ.ब.२०७५/०७६ िाइ आधाि मालनने छ ।  

 

 
 

 
 
 
 





अनसूुची-१ 
विलनयोजन ऐन, २०७६ 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आलिणक बषण २०७६।२०७७ को सेिा ि कायणहरुको िालग 
स्िानीय सक्षञ्चतकोषबाट केही िकम िचण गने ि विलनयोजन गने 
सम्बन्धमाव्यिस्िागनण बनेको ऐन 
कायणपालिकाबाट स्िीकृत लमलतः २०७६।३।७ 
प्रस्तािनाः अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आलिणक बषण २०७६।०७७ को सेिा ि 
कायणहरुको िालग सक्षञ्चतकोषबाट केही िकम िचण गने अलधकाि ददन ि सो 
िकमविलनयोजन गनण िाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संविधानको धािा २२९ को 
उप–धािा (२)बमोक्षजम अन्नपूर्ण गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
१.संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भः (१)यस ऐनको नाम “अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विलनयोजन 
ऐन, २०७६” िहेको छ । 
(२) यो ऐन२०७६ श्रािर् १ गते देक्षि प्रािम्भ हनुेछ । 
२.आलिणक िषण २०७६।७७ को लनलमत्त सक्षञ्चत कोषबाट िकम िचण गने अलधकािः 
(१)आलिणक िषण २०७६।०७७ को लनलमत्त गाउँकायणपालिका, िडा सलमलत, 
विषयगत शािािे गने सेिा ि कायणहरुका लनलमत्त अनसूुची १ मा उक्षल्िक्षित चािू 
िचण, पूकँ्षजगत िचण ि लबक्षत्तय व्यिस्िाको िकम समेत गिी जम्मा िकम रु 
५८,१०,००,००० (अिरेुपी अन्ठाउन्न किोड दश िाि मात्र) मा नबढाई लनददण� 
गरिए बमोक्षजम सक्षञ्चतकोषबाट िचण गनण सवकनेछ ।  
३. विलनयोजनः (१) यस ऐनद्दािा सक्षञ्चतकोषबाट िचण गनण अलधकाि ददइएको िकम 
आलिणक िषण २०७६।७७ को लनलमत्त अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको गाउँकायणपालिका, 
िडा सलमलत ि विषयगत शािािे गने सेिा ि कायणहरुको लनलमत्त विलनयोजन 
गरिनेछ। 





(२) उपदफा (१) माजनुसकैु कुिा िेक्षिएको भएतापलन कायणपालिका, िडासलमलत 
ि विषयगत शािािे गने सेिा ि कायणहरुको लनलमत्त विलनयोजन गिेको िकम मध्ये 
कुनैमा बचत हनु ेि कुनैमा नपगु हनु ेदेक्षिन आएमा गाउँकायणपालिकािे बचत हनु े
शीषणकबाट नपगु हनुे शीषणकमा िकम सानण सक्नेछ । यसिी िकम सादाण एक 
शीषणकबाट सो शीषणकको जम्मा िकमको १५ प्रलतशतमा नबढ्ने गिी कुनै एक िा 
एक भन्दा बिी शीषणकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बिी शीषणकहरुमा िकम 
सानण तिा लनकासा ि िचण जनाउन सवकनेछ । पूकँ्षजगत िचण ि वित्तीय व्यिस्िातफण  
विलनयोक्षजत िकम साँिा भिुानी िचण ि व्याज भिुानी िचण शीषणकमा बाहेक अन्य 
चािू िचण शीषणकतफण  सानण ि लबत्तीय व्यिस्िा अन्तगणत साँिाभिुानी िचणतफण  
लबलनयोक्षजत िकम ब्याज भिुानी िचण शीषणकमा बाहेक अन्यत्र सानण सवकने छैन । 
ति चाि ुतिा पूकँ्षजगत िचण ि वित्तीय व्यिस्िाको िचण व्यहोनण एक स्रोतबाट अको 
स्रोतमा िकम सानण सवकनेछ । 
(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा िेक्षिएको भएतापलन एक शीषणकबाट सो 
शीषणकको जम्मा स्िीकृत िकमको १५ प्रलतशतभन्दा बढ्ने गिी कुनै एक िा एक 
भन्दा बिी शीषणकहरुमा िकम सानण पिेमा गाउँ सभाको स्िीकृलत लिनपुनेछ । 
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अनसूुची-२ 
आलिणक ऐन २०७६ 

कायाणपलिकाबाट क्षस्िकृत २०७६।३।७ 
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अिण सम्बन्धी प्रस्ताििा  कायाणन्ियन गनण बनकेो ऐन २०७६ 
प्रस्तािनाः अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्की को आलिणक िषण२०७६/७७को अिण 
सम्बन्धी प्रस्ताििा  कायाणन्ियन गनणको लनलमत्त स्िानीय कि तिा शलु्क संकिन 
गने, छुट ददने तिा आय संकिनको प्रशासलनक व्यिस्िा गनण िाञ्छनीय भएकोिे, 
नेपािको संविधानको धािा २८८ को उपधािा (२) बमोक्षजम अन्नपूर्ण 
गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  
१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस ऐनको नाम “आलिणक ऐन, २०७६” 

िहेको छ । 

   (२) यो ऐन २०७६ साि श्रािर् १ गतेदेक्षि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 
िेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत किः अन्नपूर्णगाउँपालिकािेत्रलभत्र अनसूुक्षच तोवकए बमोक्षजम 
(एवककृत)सम्पक्षत्त कि/घिजग्गा कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

३. भलूम कि (मािपोत):गाउँपालिकािेत्रलभत्र तोवकए बमोक्षजम एवककृत 
सम्पत्ती कि िाग ुनभए सम्मका िालग साविकको भलूम कि (मािपोत) 
िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ ।  

४. घि िहाि किः  गाउँपालिकािेत्रलभत्र कुनै व्यक्षि िा संस्िािे भिन, 
घि, पसि, ग्यािेज, गोदाम, टहिा, छप्पि, जग्गा िा पोििी पूिै आंक्षशक 
तिििे िहािमा ददएकोमा तोवकए बमोक्षजम घि जग्गा िहाि कि 
िगाइने ि असूि गरिनेछ ।  





५. व्यिसाय किः गाउँपालिकािेत्रलभत्र व्यापाि, व्यिसाय िा सेिामा पूजँीगत 
िगानी ि आलिणक कािोिािका आधािमा अनसूुक्षच तोवकए बमोक्षजम 
व्यिसाय कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

६. जलडबटुी,किाडी ि जीिजन्त ुकिः गाउँपालिकािेत्रलभत्र कुनै व्यक्षि िा 
संस्िािे ऊन, िोटो, जलडबटुी, िनकस, किाडी माि ि प्रचलित कानूनिे 
लनषधे गरिएको जीिजन्त ुिाहेकका अन्य मतृ िा मारिएका जीिजन्तकुो 
हाड, लसङ, प्िाँि, छािा जस्ता बस्तकुो व्यिसावयक कािोिाि गिेिापत 
तोवकए बमोक्षजमको कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ 

७. सिािी साधन किःगाउँपालिकािेत्रलभत्र दताण भएका सिािी साधनमा 
तोवकए बमोक्षजम सिािी साधन कि िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ 
।ति,प्रदेश काननु स्िीकृत भ  सो काननुमा अन्यिा व्यिस्िा भएको 
अिस्िामा सोवह बमोक्षजम हनुेछ । 

८. विज्ञापन किः गाउँपालिकािेत्रलभत्र हनुे विज्ञापनमा तोवकए बमोक्षजम 
विज्ञापन कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ ।ति, प्रदेश काननु स्िीकृत 
भ  सो काननुमा अन्यिा व्यिस्िा भएको अिस्िामा सोवह बमोक्षजम 
हनुेछ । 

९. मनोिन्जन किः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोिन्जन व्यिसाय सेिामा 
तोवकए बमोक्षजम व्यिसाय कि िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ 
।ति,प्रदेश काननु स्िीकृत भ  सो काननुमा अन्यिा व्यिस्िा भएको 
अिस्िामा सोवह बमोक्षजम हनुेछ । 

१०. बहाि लबटौिी शलु्कःगाउँपालिकािेत्रलभत्र आफुिे लनमाणर्, िेिदेि िा 
संचािन गिेका िा सािणजलनक पती जग्गामा बनेका संिचना िा पसिमा 
तोवकए अनसुाि बहाि लबटौिी शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 





११. पावकण ङ शलु्कः गाउँपालिकािेत्रलभत्र कुनै सिािी साधनिा  पावकण ङ 
सवुिधा उपिब्ध गिाए िापत तोवकए बमोक्षजम पावकण ङ शलु्क ि तोवकएका 
ठाउँमा पटके सिािी कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जीजक्षम्पङ्ग, क्षजपफ्िायि ि याणफ्टीङ्ग शलु्कः 
गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी 
जक्षम्पङ्ग, क्षजपफ्िायि ि याणफ्टीङ्गसेिा िा व्यिसाय संचािन गिेिाित 
तोवकए बमोक्षजमको शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

१३. सेिा शलु्क, दस्तिुः गाउँपालिकािे लनमाणर्, संचािन िा व्यिस्िापन 
गिेका स्िानीय पूिाणधाि ि उपिब्ध गिाइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट 
तोवकए अनसुाि शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

१४. पयणटनशलु्कःगाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रिेश गने पयणटकहरुिाट 
तोवकए अनसुाि पयणटन शलु्क िगा ने ि असिु उपि गरिनेछ । ति, 
प्रदेश काननु स्िीकृत भ  सो काननुमा अन्यिा व्यिस्िा भएको 
अिस्िामा सोवह बमोक्षजम हनुेछ । 

१५. कि छुटः  यस ऐन बमोक्षजम कि लतने दावयत्प्ि भएका व्यक्षि िा 
संस्िाहरुिा  कुनै पलन वकलसमको कि छुट दद ने छैन । 

१६. कि तिा शलु्क संकिन सम्बक्षन्ध कायणविलधः यो ऐनमा भएको व्यिस्िा 
अनसुाि कि तिा शलु्क संकिन सम्बक्षन्ध व्यिस्िा िाजिपिामशण 
सलमलतको लसफारिसमा गाउसभाबाट क्षस्िकृत अनसुचुी १ बमोक्षजम हनुेछ। 

  





अनसुचुी ३ 
३.१ अन्नपरु्ण गाउँपालिका जनप्रलतलनलधहरु को सम्पकण  नम्बिहरु 

क्र स  उम्मेदिािको नाम पद  िाडण नं  फोन नम्बि 

१ यिुिाज कुििँ अध्यि   ९८५६००१७०० 

२ सगनु गरुुङ उपाध्यि   ९८५६००१७२० 

४ भित बहादिु कँुिि िडा अध्यि १ ९८५६००१७०१ 

५ गंगादेिी के.सी.कुिि  सदस्य १ ९८४६०३४०३३ 

६ िाज कुमािी परियाि  सदस्य १ ९८०४१०३९४२ 

७ नििाज शे्रष्ट सदस्य १ ९८०६६४४९२२ 

८ इन्र प्रसाद सिेुदी सदस्य १ ९८४६३८८३०० 

९ चडुामर्ी अलधकािी िडा अध्यि २ ९८५६००१७०२ 

१० भगिती भण्डािी  सदस्य २ ९८५६००१७१४ 

११ नौिी सनुाि  सदस्य २ ९८४६९०४४६८ 

१२ मकु्षि िाम अलधकािी  सदस्य २ ९८४६०२९४७४ 

१३ देििाज भण्डािी  सदस्य २ ९८४६२१२४५४ 

१४ चन्र बहादिु गरुुङ िडा अध्यि ३ ९८५६००१७०३ 

१५ कमिा के सी सदस्य ३ ९८०४१५६४६६ 

१६ हरि माया वि क  सदस्य ३ ९८६१६८६९४९ 

१७ कृष्र् बहादिु के सी सदस्य ३ ९८०६६५७६७८ 

१८ िामजी प्रसाद पौडेि  सदस्य ३ ९८४६२२२९७३ 

१९ भित बहादिु के सी िडा अध्यि ४ ९८५६००१७०४ 

२० उजेिी पाध्या सदस्य ४ ९८०५१९४३४९ 





२१ लबमिा सनुाि सदस्य ४ ९८५६००१७१५ 

२२ अलनि कुमाि गरुुङ सदस्य ४ ९८०४१९९३४१ 

२३ 
अमि बहादिु ित्री 
िेत्री 

सदस्य ४ ९७२६००७४४२ 

२४ क्षजबनाि पौडेि िडा अध्यि ५ ९८५६००१७०५ 

२५ भगिती के सी सदस्य ५ ९८४६०३४०४० 

२६ िालिका साकी सदस्य ५ ९८०६६२९६४८ 

२७ जस बहादिु के सी सदस्य ५ ९८१५१८२०९८ 

२८ सह बहादिु कामी सदस्य ५ ९८०४१०२४८३ 

२९ क्षचत्र बहादिु गरुुङ िडा अध्यि ६ ९८५६००१७०६ 

३० िक्ष्मी देिकोटा सदस्य ६ ९८५६०२२५२४ 

३१ 
सेती(कामी) 
वििकमाण 

सदस्य ६ ९८४६३२४९२१ 

३२ िाम बहादिु गरुुङ सदस्य ६ ९८४६००४४८८ 

३३ अम्िि बहादिु के सी सदस्य ६ ९८२४१५१७११ 

३४ घन्याम चापागा  िडा अध्यि ७ ९८५६००१७०७ 

३५ छत्र कुमािी गरुुङ सदस्य ७ ९८४६००११४० 

३६ क्षचजा कुमािी कामी सदस्य ७ ९८०५१४५८६३ 

३७ कृष्र् बहादिु मगि सदस्य ७ ९८१६१४१७७२ 

३८ कर्ण बहादिु िेत्री सदस्य ७ ९८४६८६९४११ 

३९ विजय गरुुङ िडा अध्यि ८ ९८५६००१७०८ 

४० लभम कुमािी िेत्री सदस्य ८ ९८२६१६६५४९ 

४१ गौ माया नेपािी सदस्य ८ ९८१७१६७१६० 





४२ टेक बहादिु गरुुङ सदस्य ८ ९८४००५९४९१ 

४३ अमतृ गरुुङ सदस्य ८ ९८०६७८६२७६ 

४४ बि बहादिु िेत्री िडा अध्यि ९ ९८५६००१७०९ 

४५ चन्र कुमािी गरुुङ  सदस्य ९ ९८०६६०५३१९ 

४६ सन्त�ुी वि क   सदस्य ९ ९८०६७३२०५२ 

४७ नजिमान गरुुङ सदस्य ९ ९८२५१५७७२२ 

४८ गन बहादिु पनु सदस्य ९ ९७४६०७५७२१ 

४९ कुमाि प्रसाद गरुुङ िडा अध्यि १० ९८५६००१७१० 

५० रिता िेत्री सदस्य १० ९८०५२४७४३३ 

५१ कमिा साकी सदस्य १० ९८२१३४५३४७ 

५२ लमना कुमािी िाना सदस्य १० ९८४६२२५४८९ 

५३ धन माया कामी सदस्य १० ९८४६५०७७९१ 

५४ वहम बहादिु गरुुङ िडा अध्यि ११ ९८५६००१७११ 

५५ जगन माया गरुुङ  सदस्य ११ ९८४६३२५९३८ 

५६ प्रलमिा वि क   सदस्य ११ ९८२१३०५८७० 

५७ रुर बहादिु िेत्री सदस्य ११ ९८१३१३४३६६ 

५८ इन्रमर्ी जैसी सदस्य ११ ९८५६०३६४५९ 

५९ चक्रप्रसाद िगेन्र  
गाउँसभा 
सदस्य    

९८५६०२२५२४ 

६० िक्ष्मी सनुाि  
गाउँसभा 
सदस्य    

९८५६००१७१२ 





३.२ गाउँ कायणपालिकाको कायाणियमा कायणित कमणचािीहरुको विििर् 

लस.
नं. नाम िि  पद  सम्पकण  नं. कायणित शािा  

१ शेषकान्त पौडेि  

प्रमिु 
प्रशासवकय 

 अलधकृत  ९८५६०५४३००   

२ सरिता गौतम  िेिा अलधकृत  ९८५६०४४५३० 

आलिणक प्रशासन 
शािा 

३ बििाम भगुाइ  

 क्षशिा 
अलधकृत   ९८४६०५९५२६ क्षशिा शािा  

४ ऋवषिाम पौडेि 

स्िास्थ्य 

संयोजक  ९८४६०३०१९८ स्िास्थ्य शािा  

५  .समुन िापा  

सूचना प्रविलध 
अलधकृत  
(IT Engineer) ९८४६५२११०४ 

सचुना प्रविलध 
शािा  

६ 

ठाकुि प्रसाद 
अलधकािी  

अलधकृत स्ति 
छैटौं ९८५६०५४२९९ प्रशासन शािा  

७ 

िक्ष्मर् 

िस्ताकोटी  
अलधकृत स्ति 
छैटौं ९८४६०४४७१२ पक्षिकिर् शािा  

८ सजुन गौतम  

िोजगाि 

संयोजक  ९८४६७४०४६० िोजगाि शािा  

९ जमनुा भट्टिाइ  इक्षन्जलनयि  ९८४६२८११०६ 

भकुम्प पनु 

लनमाणर्  

१० िाजन गौतम  इक्षन्जलनयि   ९८४६१५१०८७ 

भकुम्प पनु 

लनमाणर्  

११ सदुदप कुमाि लमश्र हे.अ. ९८४१८१६७७८ स्िास्थ्य शािा  





१२ प्रभात पौडेि  सभेिक ९८४६२१८७०९ प्रालबलधक शािा  
१३ ऋवषिाम दाहाि  प.शे.प्रा. ९८५६०७६८०० पशसेुिा शािा 
१४ शलसकुमाि लसंह  प्रा.स. ९८५६०१४२१३ कृवषण शािा  
१५ िेिनाि िकाि  ना.स.ु ९८५६०५३००० िाजि शािा  

१६ वटकािाम पौडेि सि इक्षन्जलनयि   ९८४६६२४८१२ 

प्रालबलधक 
शािा  

१७ 

अक्षग्नधि 

अलधकािी प.शे.प्रा. ९८५६०३८३५५ पशसेुिा शािा 
१८ क्षशि प्रसाद पौडेि िरिदाि  ९८५६०४५७०६ योजना शािा 
१९ िीिेन्र कंुिि  िरिदाि  ९८५६०४५८११ प्रशासन शािा  

२० लनमणिा कंुिि  स.म.लब.नी ९८५६०००४२५ 

मवहिा 
बािबालिका 

२१ बि बहादिु िाना ना.प.स्िा प्रा. ९८६६०१२०९३ पशसेुिा शािा 
२२ मनोज कठायत ना.प्रा.स. ९८०९४४६५७३ कृवषण शािा  

२३ 

िक्ष्मी शमाण 
देिकोटा  

सामाक्षजक 

परिचािक ९८४६७०८१६४ दताण चिानी 

२४ वकशोि यादि  सि इक्षन्जलनयि  ९८४८९०४५९३ 

भकुम्प पनु 

लनमाणर्  

२५ हेमन्त प्रधान  सि इक्षन्जलनयि   ९८६६०६७८०७ 

भकुम्प पनु 

लनमाणर्  

२६ 

ओम प्रसाद 

अलधकािी  का.स. ९८४६४४०१७५ प्रशासन शािा  

२७ 

क्षजत बहादिु 

गरुुङ का.स. ९८०६१६२२९५ प्रशासन शािा  
२८ गोविन्द कंुिि  का.स. ९८१६६०१४१० पशसेुिा शािा 





३.३ अन्नपूर्ण गाउँपालिका अन्तगणतका िडा सक्षचि ि कमणचािीहरुको 
नाम िि ि सम्पकण  नं. 
लस.नं. िडा 

नं. 
कमणचािीको नाम िि  हािको पद सम्पकण  नं. 

१ १ मकु्षििाम परियाि  िरिदाि ९८४६०४४२०७ 

२ २ िमुा देिी िेग्मी िरिदाि ९८५६०३३२०० 

४ ३ मकु्षििाम भण्डािी  िरिदाि िा सो 
सिह  

९८४६०३५७१४ 

५ ४ बिुन्द बहादिु 
भण्डािी  

िरिदाि  ९८५६०३२६७१ 

६ ५ यिुिाज गरुुङ  ना.स ु ९८१७१५२१५० 

७ ६ डण्डपार्ी अलधकािी  ना.स ु ९८४६०३८६१६ 

८ ७ नािायर् िेत्री  ना.स.ुिा सो सिह ९८५६०३८६६० 

९ ८ गोविन्द अयाणि  ना.स.ु ९८१७१३२४५४ 

१० ९ ,,           ,, ,,     
        ,,                 ,, 

११ १० ड्याम प्रसाद पोख्रिे  िरिदाि ९८५६०४५१०६ 

१२ १० िाि बहादिु शे्रष्ट  िरिदाि िा सो 
सिह 

९८५६०४४४२३ 

१३ ११ सेिबहादिु कँुिि  िरिदाि  ९८५६०३३४२३ 

१४ ८ क्षिम बहादिु िेत्री  कायाणिय सहयोगी ९८६०४९४८७४ 

 

 





३.४ अन्नपूर्ण गाउँपालिका अन्तगणतका स्िास्िय चौकी अन्तगणतका 
कमणचािीको सम्पकण  नं 

लस.नं. नाम िि  पद  सम्पकण  नं. 

  नाउडाडा स्िास्िय चौकी 

१ जंग बहादिु सनुाि हे.अ. ९८४५७४७५०७ 

२ लबन्द ुिंुगाना सी.अ.हे.ब ९८४६०१६४५४ 

३ टकमाया कंुिि सी.अ.न.मी ९८४६०३५४६५ 

४ रिता भण्डािी अ.न.मी ९८४७६४३०२८ 

  सल्यान स्िास्ि चौकी 

१ कमि मोहन पौडेि हे.अ. ९८५६०३३९५८ 

२ मक्षन्दिा प्रधान अ.हे.ब ९८४६२६८९९९ 

३ ददिकुमािी पौडेि अ.न.मी ९८४६६४०४८२ 

४ प्रलतमा अन्सािी अ.न.मी ९८१११४२९२६ 

५ पषु्पिाज पौडेि का.स ९८६०२५५२८२ 

  िमु्िे स्िास्ि चौकी 

१ सदुदप कुमाि लमश्र हे.अ. ९८४१८१६७७८ 

२ लबन्द ुआचायण अ.हे.ब ९८४६२८०७६१ 

३ गंगा भजेुि अ.न.मी ९८४८९००९२३ 

४ लनमणिा कोइिािा बिाि अ.न.मी ९८४६१८०३९२ 

  दाङ्गलसङ्ग स्िास्थ्य चौकी 

१ सन्देश क्षघलमिे हे.अ. ९८५६०७०३७७ 





२ सलुनता लगरि अ.हे.ब ९८४६२५७७०७ 

३ आयषु्मा पिाजिुी अ.न.मी ९८५६८३२७७९ 

  घान्रकु स्िास्थ्य चौकी 

१ लबक्रम भिुांजी हे.अ. ९८४६४४०६७७ 

२ लनशा पौडेि अ.न.मी ९८४४००७५४४ 

३ भािना सिेुदी अ.न.मी ९८४६७३७००० 

 





भाग १ 
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको परिचय 

१.१ गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय 
अन्नपूर्ण गाउँपालिका नेपािका पिुानो प्रशासलनक विभाजन अनसुाि कास्की क्षजल्िामा 
ि हाि गण्डकी प्रदेशमा पदणछ ।अन्नपूर्ण गाउँपालिका भौगोलिक वहसाबिे 
८३°४२’०”E देक्षि ८३°५७’०”E पूिण देशान्तिसम्म ि २८°३६’४५”N देक्षि 
२८°१५’१५”N उत्तिी अिांश सम्म अिक्षस्ित छ । ४१७.७४ िगण.वक.मी. 
िेत्रफि िहेको यस अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको उत्तिमा मनाङ, पक्षिमतफण  म्याग्दी 
क्षजल्िा, दक्षिर्मा पिणत ि पोििा महानगि ि पूिणमा माछापचु्छ्रे गाउँपालिका िहेका 
छन ्। नेपाि सिकािको लनर्णयअनसुाि लमलत २०७३।११।२७ गते साविकका 
गाविसहरु दान्गलसंग, घान्रकु,सल्यान,िमु्िे, विकुिपोििी तिा भदौिे तामागी गाउँ 
विकास सलमलतका १ ि २ िडा समाबेस गरि अन्नपूर्ण गाउँपालिका घोषर्ा गिीएको 
लियो ।शैक्षिक वहसािमा यस गाउँपालिकामा सामदुावयक ि संस्िागत गिी १६ 
िटा मा.वि, ि ४१ िटा आ.वि गिी जम्मा ५७ िटा क्षशिर् संस्िाहरु संचालित 
छन ्जसमा २ िटा मा.वि, ि ३ िटा आ.विमात्र संस्िागत िहेका छन ्। कास्की 
क्षजल्िामा नयाँ गठन भएका गाउँपालिकाहरु मध्ये विकासका सम्भािना बोकेको 
गाउँपालिका िहेको छ ।सािै सचेत िाजनैलतक दि ि उत्प्प्रिेीत गाउँपालिकािासी 
समेत यो गाउँपालिकाका ददगो विकासको विकासका श्रोतका रुपमा िहेका छन ्। 
यस गाउँपालिकामा विलभन्न जातजाती तिा धमण माने्न व्यक्षिहरुको बसोबास िहेको 
छ । जनगर्ना २०६८ को तथ्याङ्क अनसुाि सबैभन्दा बिी ब्राम्हर् (पहाडी) जालत 
६,७७४ जना (२८.९३ प्रलतशत), दोस्रोमा कामी ४,८६४ जना (२०.७७ प्रलतशत) 
ि तेस्रोमा गरुुङ ४१६३ (१७.७८ प्रलतशत) हरुको बसोबास िहेको छ ।यस 
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Website: www.annapurnamunkaski.gov.np
Email: annapurna.ruralmun@gmail.com, apgaupalika@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/ annapurnamunkaski
Twitter: www.twitter.com/annapurnamun


