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!नण�य नं.१  

आमचोक गाउँपा�लकाको  पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको तप�शल वमोिजमको आ.व.२०७६/०७७ को नी!त काय�#म तथा 

वजेटलाई �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो । 

अ�य� महोदय, 

उपि�थत गाँउ सभाका सद�यह�, 

आमि��त अ�तथीगण ,प�कार तथा रा�  सेवक कम#चार%ह�, 

नेपाल% जनतामाथी युग*दे+ख भएको .व/मान .वभेद, अ�याय, अ0याचार र असमानताको अ�0यको �नि1त साव#भौम नेपाल% 

जनताले .वगत लामो समय देखी प3रव#तनको ला4ग गरेको गौरवपूण# आ�दोलनह�, १० वष9 जनयु:,  १९ <दने जनआ�दोलन, 

जनजाती, मधेसी, थ�हट, द?लत, म<हला तथा सचेत आम नेपाल% नागर%क समाजको आ�दोलनको वलमा �था.पत संघीय 

लोकताि��क गणत��ा0मक राBय Cयव�था अं4गकार गरेको नेपालको सं.वधान बमोिजम गठन भएको यस �थानीय सरकार 

आमचोक गाँउपा?लकाको स1मानीत पाँचौ गाँउ सभामा छ* । नेपाललाई केि�Iकृत एका0मक राजत��ामक राBय Cयव�थाबाट 

.वकेि�Iकृत संघा0मक लोकताि��क गणत�� नेपाल �नमा#णको महान अ?भयानमा मा4थ उKले+खत जन संघष#ह�मा आLनो 

अमूKय जीवन व?लदान गनु#हुने महान श<हदह�N�त हा<द#क O:ा�ज?ल अप#ण गद#छु । वेप0ता घाइत े यो:ाह� र वहाँह�को 

प3रवार जनN�त ग<हरो �मरणका साथ उQच स1मान Nकट गन# चाह�छु । नेपाल रा� ,राि� य �व4ध�ता र प<हचानको �नि1त 

मह0वपूण# योगदान पुराउँनु हुने अRज CयिSत CयिSत0वह� N�त आभार CयSत गन# चाह�छु ।  

 

नेपालको सं.वधानले Cयव�था गरे अनु�प जनताले आLनो N�त�नधी आफै चु�ने लोकताि��क Nणाल%वाटै यस आमचोक 

गाउँपा?लकाको उपा�य�को िज1मेवार%मा पुया#इ आजको यो ऐ�तहाँ?सक पाँचौ गाउँ सभामा तOेो वा.ष#क नी�त तथा काय#Wम र 

वजेट N�तुत गन9 अवसर पाएकोमा गौरवाि�वत भएको छु ।  यो सुनौलो अवसर Nदान गन# मह0वपूण# भू?मका खेKनु हुने 

स1पूण# CयिSत CयिSत0वह�लाई ध�यवाद तथा आभार Nकट गन# चाह�छु ।  

 �नवा#चनको मा�यमबाट संघीय संरचना अनुसार तीन वटै तहको सरकार �नमा#ण भएको स�दभ#मा राजनी�त �था�य0व 

र �थायी सरकारले मा� ै <दगो .वकास, सम:ृ समाज, जनताका आधारभूत आवXयकता प3रपूतY, .वकासका पूवा#धार �नमा#ण, 

सुशासन कायम, ?श�ा, �वा�Zय, शाि�त सुर�ा, रोजगार%को अवसर, खा[य स1Nभूता, सामािजक, सां�कृ�तक सदभाव र 

एकता कायम गन9 भएकोले यस गाँउपा?लकालाई नमुना गाँउपा?लका बनाउने N�तव:ताका साथ यस �थानीय सरकारले आ.व 

२०७६/०७७ को वजेट नी�त तथा काय#Wम �नमा#ण गरेको छ । यी लaय Nाbतीका ला4ग स1पूण# राजनी�तक दल, संघ सं�था, 

कम#चार%, उ[योगी, Cयापार%, प�कार लगायत सचते नागर%क समाजमा सकारा0मक र रचना0मक सहयोगको अ.पल ग3रएकोछ 

।  

         जनता:ारा ग<ठत सं.वधान सभाबाट �न?म#त नेपालको सं.वधानले नेपाल संघीय संरचना अनुसार ७ Nदेश, ७७ 

िजKला, ७५३ वटा �थानीय तहमा पूनःसंर4चत भए पXचात नेपालको १ नं. Nदेश अ�तग#त १ महानगरपा?लका, २ 

उपमहानगरपा?लका, ५६ नगरपा?लका र ७८ गाउँपा?लका म�ये आमचोक गाँउपा?लका एक स1भावना बोकेको गाँउपा?लका हो । 

१ नं. Nदेश जहाँ .वXवको सवgQच ?शखर सगरमाथा दे+ख ?लएर सवभ�दा होचो भू?म झापाको केचनाकलन स1म रहेको, 

उ0तरको <हमाल% Oींखाला दे+ख तराइको समथर भूभाग हँुदै जलOोतको <हसावले सात न<दको �ीवेणी सbतकोशी नद% प�न य<ह 

Nदेशमा रहेकोछ । 0य�तै भोजपुर ई�तहाँसमै .वर सपुतह�को ज�मभू?म पZृवी नारायण शाहको सेनासंग परािजत नभइ iकरात 

थुमको .वरासत जोगाएका, २००७ सालको राणा .व�:को प<हलो .वगुल वजाई नेपालकै सवैभ�दा प<हला राणा शासन दे+ख 

मुSत भएको, म<हला शोषण .व�: नेपालकै प<हलो सामािजक अ?भय�ता योगमाया �यौपाने ,नेपालकै प<हलो जन�तरको 

.व[यालयको सं�थापक अCवल jkमाचार% वालागु� षडान�दको ज�म भू?म, रेmडयो नेपाल सवभ�दा प<हलो �थापना भएको 

िजKला, नेपालकै प<हलो ढक छा.पएको अ�न नेपालकै प<हलो वौ: .वहार भएको िजKला भोजपुरको एक अंशको �पमा राBयको 

पुनरसंरचना पXचात गठन भएको यो आमचोक गाउँपा?लकाको प3रचय छोoकार%मा म राpन चाह�छु ।  

         १ नं. Nदेश अ�गतग#त भोजपुर िजKलाको दq�णी भेगमा अवि�थत आमचोक गाँउपा?लका १८४.८९ वग# iक.मी.मा 

फै?लएको छ । पूव#मा हतुवागढ% गाँउपा?लका, उ0तरमा रामNसादराई गाउँपा?लका पिXचममा खोटाsग िजKलाको ज�तढुेsगा 

गाँउपा?लका र दq�णमा दधुकोशी ?समाना भई उदयपुर िजKलाको चौदtडीगढ% नगर पा?लका र वेलका नगरपा?लका पद#छ । 

आमचोक गाउँपाXव#4च� २०७५ अनुसार यहाँको घरप3रवार ३५७७ र जनसंpया २०३८० रहेको छ ।  
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आमचोक नाम र शuद बारे थुNैखाले uयाpया र .वXलेषण स<हतको ऐ�तहाँ?सक Nसsगह� सु�न र पvन पाइ�छ । .वशेषत राई 

वा�तावा भाषी समुदायीबाट .वक?सत भएर आमचक वाw आमचक हुदै प�छ आमचोक नामले यो �े�लाई 4चनीन थालेको भ�ने 

iकवद�ती पाइ�छ । जसको अथ# �तxो छेउ/निजक भ�ने लाyछ । यसर% वाw भाई वा�तवाह� एक आपसमा छेउ निजक ?मलेर 

वसेको भूगोल वाw आमचक हँुदै आमचोक रहन गएको भ�ने भनाई छ ।  

      यस गाँउप?लका भोजपुर िजKलाको सा.वकको ८ गा..व.स.ह� वा?सङथपु#, यू,ँ 4थ<दङखा, बालंखा, पावला, देवानटार, 

द1ुमाना र पाsचालाई समेटेर दश वटा वडा वनेको छ । जसम�ये  वडा नं.१-वा?सsथपु#, वडा नं.२-यू,ँ वडा नं.३- 4थ<दङखा, वडा 

नं.४ -बालंखा, वडा नं. ५-पावला, वडा नं. ६-देवा�टार, वडा नं. ७-बसाईगाँउ, वडा ८-<दङलापु, वडा नं. ९-द1ुमाना र वडा नं.१०-

पाsचा रहेको छ । सा.वकको देवानटार र द1ुमाना गा..व.स. २/२ वडामा .वभाजन भएकोछ । जस अन�तग#त देवानटार वडा 

नं.६ र ७ मा .वभािजत भएको छ भने द1ुमाना वडा नं.८ र ९ मा .वभािजत भएको छ ।  

       यस गाँउपा?लकाको सवैभ�दा उQच भुभाग वडा नं. २ यू ँको थामडाँडा पद#छ । जसको उचाई २४४२ मी.छ  र सव ै

भ�दा होचो भुभाग वडा नं.८ <दङलापुको पाकु# वा पद#छ जसको उचाई २०० मी छ । यहाँको मुpय बाहुKयता iकराँत राईह�को छ 

भने 0यसको साथै �े�ी, नेवार, मगर, .वXवकमा#, शेपा#, तामाङ, |ाkमण, प3रयार, नेपाल%, भुजेल र हायु जा�तह�को वसोवास 

रहेको छ । भाषीक, धा?म#क, सां�कृ�तक .व.वधता संगै एकता वोकेको यस गाँउपा?लकामा .वशेषत वा�तावा, शेपा# र मगर भाषा 

मात ृभाषाको �पमा बोKने गरेको पाई�छ । यी संगै अ�य भाषालाई प�न संर�ण स1ब:#न गद} बो?लचा?ल र मातभृाषाको 

�पमा Nयोग र .वकास हँुदै आईरहेको छ । 

 

@बधमान अव�थाको स�म6ा 

क) सवल प6/अवसर र सBभावनाहD 

यस गाँउपा?लकामा भौगो?लक, आ4थ#क र सामािजक �पमा केह% क<ठनाई रहेप�न थुNै सकारा0मक प�ह� छन ्। यहाँको कृ.ष 

उ0पादनमा .व.वधता, Nाकृ�तक �ोतह�को उपलuधता, वन जsगल र जलOोतको पहँुच, Nश�त नाsगो चौर खक# ह�, सbतकोशी 

देखी �ीवेणी– ?स1ले– हैखराsग– रा�नटारस1म जल यातायात संचालन, धा?म#क, सां�कृ�तक ऐ�तहाँ?सक मह0वका पय#टन 

�थलह�, जmडबु<ट तथा नगदेवाल%को Nश�त स1भावना, मधेस तथा uयापा3रक के�I संगको सा?मbय दरू% यस गाँउपा?लकाको 

थुNै सवल प�ह� म�ये के<ह हुन । दधूकोशीको रा�नटारमा �नमा#णाधीन पSक� पुल, चुहार हसनपुर मैना मैनीमा पSक� पुलको 

शु�वात, उदयपुर रा�नटार पाsचा– बालंखा– पा�धारे– नागी– चखेवा सडकको काम शुभार1भ प�न यस गाँउपा?लकाको गव#को 

.वषय हुन । आ.व. ०७५/०७६ मा पा3रत वजेट नी�त तथा काय#Wमको ९५ N�तशत काय# स�चालन स1पादन हुनु, भौ�तक 

पूवा#धार .वकास संग ैआ4थ#क र मानव .वकासमा वजेट खच# गनु# प�न यस गाँउपा?लकाको सवल प� मा�न सiक�छ । �बशेषत 

सडक �नमा#ण, कृ.ष र पय#टनका के<ह काय# .वगत आ.व. ०७४/०७५ मा सु�वात हुनु �नकै मह0वपूण# काय# मा�न सiक�छ । 

कृ.ष उ0पादनको �े�मा आमचोकको तKलो केह% भुभागह� अ�न ज�य वा?ल कोदो , धान, मकै लगायत मधेश संग हावापानी 

?मKने भएकोले आँप, ?ल4च, न3रवल, सुपाmड, कटहर, कागती, केरा, कफ� लगायत .व?भ�न तरकार% खेतीको संभावना दे+ख�छ 

। 0यसै गरेर आमचोकको मा4थKलो भूभागमा मकै, आलु, कोदो लगायत एभोकाडो, 4चया, ना�प�त, iकवी, अल�ची, लौठसKला, 

4चराईतो, सतुवा, पाँचअ1ले, ठुलो ओखती लगायत बहुमूKय जmडबु<ट, नगदेवाल% तथा अ�न ज�य वा?ल फलफुल तथा जmडवुट% 

उ0पादनको संभावना अCवल मा�न सiक�छ । आमचोक मै अथाह नाsगो चौरमा 4चया खेतीको काय# सं�थागत �पमा सु�वात 

हुनु �नकै मह0वपूण# छ । राBय uयव�थाको प.वत#न संगै नेपालको सं.वधानले Cयाव�था गरे अनुसार <दएको के<ह अ4धकार 

स<हत गठन भएको �थानीय सरकार नै वा�त.वक �पमा नेपाल% जनताको एउटा मह0वपूण# अवसर हो । यस अवसरलाई स<ह 

सदपुयोग गन# सके अ?स?मत थप अवसर Nाbत हुने कुरामा दईु मत छैन । यो संगसंगै हाxा नी�त काय#Wमह�, .वतरण 

Nणाल%, छनौट .व4ध, खच# .व4ध, मूKयांकन, अनुगमन, �नर%�ण .व4ध र प3रपाट%ह�मा आमूल प3रवत#न Kयाएर अRगामी 

.वकास गन# सSनु हाxो कत#Cय?भ� पद#छ । 

 

ख) चुनौती 

यस गाउँपा?लकाको धेरै अवसर र सवल प�ह� हँुदाहँुदै प�न थNै चुनौतीह� रहेका छन ् । आ4थ#क �ोतको कमी, अपया#bत 

पूवा#धार �बकास, भौगो?लक क<ठनाई, अCयवि�थत व�ती वसोवास, पातलो घरधुर% ,कम#चार% अभाव,  यातायात,  �ब[युत र 

स�चारको अपया#bतता, पर1परागत कृ.ष Nणाल% अवल1वन, साव#ज�नक ज?मनह� उ0पादन .व<हन रहनु, ?श�ा र �वा�Zयको 

गुण�तरमा कमी, सामािजक, सां�कृ�तक अपराध वvनु, Nाकृ�तक साधन र �ोतको संर�ण र सदपुयोगमा कमी, संघीय सरकार 
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र Nदेश सरकारको कम Nाथ?मSता, नाग3रक उ0तरदा�य0व र राBयको जवाफदे<हताको कमी, नी�त �नमा#णमा कानुनी अ�चन  

आद% थुNै चुनौ�तह� रहेका छन ्। 

    

ग) उ:ेXय  

यस वजेट नी�त तथा काय#Wमको संq�bत उ:ेXयह�मा �थानीय उ0पादनमा ब.ृ: गनु#, �थानीय नागर%कह�को आ1दानीमा ब.ृ: 

गनु#, कृ.षमा अ4धकतम प3रवत#न Kयाउनु, �थानीय बजारको .वकास गनु#, भौ�तक पूवाधा#र .वकास गनु#, ग3रबी �युनीकरण गनु# 

,सुशासन कायम गनु#, आ�तर%क पय#टन Nब:#न गनु#को साथै �थानीय �वरोजगार सजृना गद} सुखी र सम.ृ: आमचोक 

गाँउपा?लका �नमा#ण गनु# नै मुpय उ:ेXय रहेकोछ ।  

 

घ) बा�ष�क नी!त तथा काय�#म तजु�माका लाFग !नBन अनुसारको -कृयाहD अवलBवन ग>रएको छ ।  

1. .वषयगत �े�ह� कृ.ष, पशु, �व�Zय र ?श�ा काया#लयसंगको छलफल 

2. राजनै�तक दल, �नवत#मान जनN�त�नधीह� संगको छलफल 

3. �नमा#ण Cयवशायी, उपभोSता स?म�त, सहकार%, अगुवा कृषक समूह र अ�य सरोकारवालाह�सगको छलफल । 

4. राज�व परामश# स?म�तको वैठक 

5. Oोत अनुमान तथा वजेट ?समा �नधा#रण स?म�तको वैठक 

6. टोल �तर%य योजना छनौट  

7. वडा �तर%य योजना छनौट 

8. .वषयगत स?म�तको वैठक 

9. वजेट तथा काय#Wम तजु#मा स?म�तको वैठक 

10. गाउँ काय#पा?लकको वैठक 

11. गाउँ सभा (नी�त तथा काय#Wम N�तुत,छलफल) 

12. गाउँ सभावाट नी�त,काय#Wम तथा वजेट �वीकृ�त 

 

ङ) -ाथ�मकताका 6ेIहD 

      आ4थ#क  वष# २०७६/०७७ को बजेट नी�त तथा काय#Wम काय#�वयन गन# गराउन सं.वधानले uयाव�था गरे बमोिजम 

नी�तगत Cयाव�था ग3रएकोछ ।  यस गाउँपा?लकाको आ4थ#क बष# २०७६/७७ को बजेट, नी�त तथा काय#Wम काय#�वयन गन# 

गराउन सं�बधानले Cयव�था गरे बमोजीम उपयुSत नीती काय#Wम बनाई यस गाउँपाल%कालाई समु�नत बनाउदै आमचोक बासी 

जनताह�लाई शु+ख बनाउने लaय रा+खएको छ । यस गाँउपा?लकालाई �बकसीत र सम/ृ गाँउपा?लका बनाउने लaयका साथ 

,"आमचोक गाँउपा�लकालाई समJृ गाँउपा�लका बनाऔ" भ�ने नारालाई साझा नाराको �पमा घोषणा ग3रएकोछ । “आमचोक 

गाँउपा�लका, राNो गाउँ पा�लका”  भ�ने नारालाई अगाmड सारेर साथ#क वनाउन मूpय लaय रािएकोछ । के�I सरकारले ?लएको 

सम/ृ नेपाल शुखी नेपाल% भ�ने मुल नारालाई आ0मासाथ गद} आमचोक गाउँपा?लका अगाडी बvने कुरामा संकKप ग3रएकोछ । 

उQचतम N�तuयिSत आ1दानी, �थानीय उ0पादन र �वरोजगार �थानीय सरकारको मूpय लaय हुनेछ । देशले �थायी 

राजनी�तको साथमा बै�ा�नक समाजवादको या�ा तय गर%रहेको स�दभ#मा हाxो गाँउपा?लकाको नी�त कमय#Wम र बजटे 

समाजवाद उ�मूख हुनेकुरालाई आ0मासाथ ग3रएकोछ । यस गाँउपा?लकाको भौ�तक पूबा#धार �बकास संगै आ4थ#क .वकास र 

मान.वय �बकासलाई उQच Nाथ?मकतामा रा+खएकोछ । कृ.ष, सहकार%, सडक, खानेपानी, ?श�ा, �वा�Zथ, पय#टन, खेलकुद र 

�वरोजगारलाई मह0वकासाथ Nाथ?मSतामा रा+खएकोछ । ?स?मत N�तCयिSत आयको ब.ृ: र ?स?मत आमदानीको .वतरणले 

मा� सम.ृ:मा पुyन सiक�न । 0यसैले उQचतम आय र उ0पादनमा ब.ृ: गर% �यायो4चत .वतरणले मा� चौतफ� .वकास भई 

नागर%कह�को आधारभुत आवXयकताको पर%पूतY हुन सSदछ भ�ने मा�यता यस गाउँपा?लकाले ?लएको छ । म यहाँह� सम� 

यस गाउँपा?लकाले ?लएको मुpय नी�त तथा काय#Wमह�लाई यहाँ N�तुत गन9 अनुम�त चाह�छु ।  

१.आFथ�क �वकास   

१.१ कृ�ष 

1. गाँउपा?लकाले ?लएको प�च व.ष#य कृषी पर%योजनालाई �नर�तरता <दइने छ ।  

2. नगदे वाल% , फलफुल खे�त, अ�न खा/�न बाल% र पशुपालनलाई उQच Nाथ?मSतामा राखेर काय#Wम संचालन 

ग3रनेछ । 
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3. आामचोकको लेकाल% भु भागमा रहेको साब#ज�नक खुKला चौरह�ह�मा 4चया बगान �ब�तार गरेर रोजगार%को 

Oजृना ग3रनेछ । अगा#नीक 4चया उ0पादन गर% आ1दानीको मह0वपूण# अंशको �पमा .वकास गनु#को साथै 

�वQछ वातावरण र पय#टन �बकास गन9  नी�त अवल1वन ग3रनेछ ।  

4. आमचोकको तKलो बेशी भूभागह�मा कफ� खेती �ब�तार गरेर कफ� उ0पादन गन9 नी�त अवल1वन ग3रनेछ । 

5. नीतीगत Cयाव�था गर% सहकार% माफ# त 4चया, कफ� �ब�तार र उ0पादन गर% आमचोक बासी जनताह�लाई 

उ0पादन र रोजगार%संग जो�ने लaय रा+खएको छ ।  

6. �थानीय र �थान�तर%त जmडबुट% खोज संकलन तथा �ब�तार ग3रनेछ । जसको लागी जmडबुडी र बन�पती 

पाक#  �नमा#णको पहल गर%ने छ । 

7. उ�नत नXल जातको पशुपं�ी �ब�तार गदै �बकसीत र प3रमािज#त पशुपालनलाई जोड <दइनेछ ।  

8. कृ.षका �ब?भ�न �े�ह�मा पकेट �े� छनौट र घोषणा गर% कृ.ष पर%योजना स�चालन गर%ने छ । 

9. वडा र टोलह�मा कृषक समूह गठन तथा दता# गराउन Nो0साहन गर%नेछ । दता# भएका समूहह�लाई �बशेष 

Nाथ?मकता <दइने छ । 

10. एक घर एक करेसाबार% काय#Wमलाई �नर�तरता <दइएको छ । 

11. घारे सामुदा�यक कृ.ष फम# स�चालन सु�वात भएको हँुदा यस फम#लाई गाँउपा?लका र जनताको साझदेार% 

फम#को �पमा �बकास गन# आ4थ#क तथा नीतीगत uयाव�था ग3रनेछ । 

12. माटोपर%�ण .वधी अवल1बन ग3र कृ.षलाई वै�ा�नक�करण बनाइनेछ । 

13. गाँउको उ0पादनलाई बजारस1म पुया#उन बजार%करणको नी�त अवल1बन ग3रनेछ । 

14. आधु�नक N.व4धयुSत कृ.ष काय#Wमलाई Nो0सा<हत ग3रनेछ । पशुपंछ� पालन र कृ.षमा आ0म�नभ#र र 

�नया#तमु+ख  हुने काय#Wमलाई अगाडी वढाइनेछ । 

15. कृ.ष उपजमा iकटनाशक औष4धको Nयोगलाई �न�0सा<हत गद} अगा#�नक उ0पादनमा जोड <दइनेछ । 

16. एक वडा एक उ0पादन नी�तको Nव:न ग3रने छ ।  

17. कृ.ष उ0पादन–Nशोधन र Cयापार काय#लाई एiककृत गर% तुलाना0मक �पमा बढ% N�तफल <दने उ0पादनह�को 

बजार उपलuधताको सु�निXचत हुने नी�त ?लइनेछ ।  

18. आमचोक गाउँपा?लकाको कृ.ष गु� योजना �नमा#ण गर%नेछ ।   

19. पशु बधशालाह�लाई Cयवि�थत �पमा स�चालन ग3रने छ ।  

20. नगदेवाल%, फलफुल खेती र तरकार% खेतीलाई Nमुख �थान <दइने छ । 

21. आमचोक गाउँपा?लकाको जनताको Nमुख पेशा , आयको Nमुख �ोत तथा जीवनको नीवा#हको आधार भनेको 

कृ.ष तथा पशुपालन काय# नै हो । नेपाल सरकारको “एक गाउँ  एक उ0पादन” नी�त अनुसार यो पेशालाई 

�थायी, सदावहार �पमा रोजगार% <दने, सामु<हक तथा Cयावसायीक उ0पादन Nणा?लमा आव: गन9 तथा 

वजार%करणमा Nवेश गराउन जीवन �नवा#हमुखी कृ.ष प:�तलाई Cयवसायीक र �नया#तमु+ख कृषीतफ#  

�पा�तरण गन9 .वषयमा गहन छलफल गरेर आमचोक गाउँपा?लकाले प�चव.ष#य कृषी योजना माफ# त 

Cयव�थापन ग3रनेछ । 

१.२ उPयोग तथा वा.णQय 

1. साना तथा मझौला उ[योगह�लाई Nव:#न ग3रनेछ । 

2. आ4थ#क .वकास तथा रोजगार%को �े�मा �नजी उ[योग तथा Cयावसायीह�को मह0वपूण# भु?मका रहेको हु�छ । 

आमचोक गाउँपा?लकामा �नजी �े� अ�त सुशुbत अव�थामा रहेको छ । यसको वैधा�नक अि�त0व 0य�त दे+खदैन तर 

ज�त प�न छन ् उ�नह� प�न उ0साह% दे+खदैन, य�तो प3रि�थ�तमा �नजी �े�को .वकास गन#, सं�थागत गन# र 

ग�त?शलता <दन अ�त ज�र% रहेको छ । आमचोक गाउँपा?लकाले के<ह समयस1म नेत0ृव <दएर  आ4थ#क .वकासको 

मुलधारमा Nवेश गराउनु, लगानीमै�ी वातावरण वनाउनु र रोजगार% Oजृना गन# ज�र% छ । नीिज �े� संग साझदेार 

गन# सiकने �े�ह� जल.व[युत, खानेपानी, कृ.ष, उ[योग,  पे ोल प1प संचालन, यातायात सेवा संचालन, घरेलु उ[योग 

तथा अ�य साना उ[योग स�चालन गन# नीिज साझदेार% नी�त वनाइ काय#�वयन ग3रनेछ ।  
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3. पर1परागत सीप र N.व4ध, सामािजक पुँिजको �पमा रहेको घरेलु उ[योग खाडी तथा कोगट% उ[योग आधु�नकरणको 

चरम चपेटामा परेको छ । यस उ[योगलाई संर�ण गद} , ?सप र N.व4धको पु�ता ह�ता�तरण गन# प�न कठ�न रहेकोले 

यसको संर�ण र .वकास गन# चरणब: �पमा म<हला तथा आमाह�को सहभागीतामा य�ता साना उ[योगह� घरेल ु

उ[योग .वकास स?म�त संग सहकाय#मा संचालन ग3रनेछ । 

4. यस गाउँपा?लकाले लगानी मै�ी वातावरण बनाउदै एक वहृत लगानी स1मेलन गन9 ल� राखेकोछ जसको लागी 

आवXयक तयार% ग3रनेछ ।  

१.३ पय�टन 

1. .व?भ�न सां�कृ�तक स1पदाह�को संर�ण र स1पदामा जोड <दइनेछ ।  

2. आ�त3रक तथा बाहय पय#टन Nव:#न गन9 नी�त ?लईने छ  ।  

3. होम�टे र सा�कृ�तक .व.वधताको .वकास गर% पय#टक आकष#ण गन9 तफ#  पूवा#धारमा .वशेष जोड <दइदै ल4गनेछ । 

4. आमचोकको तKलो �े�लाई सुगम र सहज बनाउन तथा पय#टन Nव:#नका ला4ग सbतकोशी चतरा देखी दधुकोशी 

जल यातायात स�चालनमा सहकाय#मा जोड <दइनेछ । 

5. आमचोक पय#टन गु� योजना �नमा#ण भैसकेको हुदा उSत गु� योजनालाई माग# �नद9शन बनाई पय#टन Nव:#न 

ग3रनेछ । गु� योजना अनुसार 4ध�ताsग थामडाँडा र ?श:थान डाँडा पय#टन .व�ततृ प3रयोजना N�तवेदन (DPR) 

तयार% ग3रनेछ ।  

6. बालंखा बजार �े�मा आ�तर%क पय#टन Nव:#न र श<हदह�को स1झना �व�प श<हद �म�ृत पाक#  तथा पु�तकालय 

�नमा#णलाई �नर�तरता <दइने छ । 

7. आ�तर%क पय#टनलाई Nव:#न गन# वालंखा ि�थत ऐ�तहाँसीक पाडुले पोखर% �नमा#ण र संर�ण ग3रने छ ।  

8. आ�तर%क पय#टन पव#:न गन# ऐ�तहाँ?सक छ*खा साके�वा पाक# को .व�ततृ प3रयोजना N�तवेदन (DPR) तयार गरेर 

अगाडी व<ढनेछ ।  

१.४ सहकारS 

1. आवXयक कानून एवं मापदtड अनुसार आमचोक गाँउपा?लकामा स�चा?लत सहकार%ह�लाई सiWय र स�म बनाईनेछ 

।  

2. N0येक वडामा अ�नवाय# .वषयगत एक सहकार% �थापना गर% एक घर एक सहकार% शेयर सद�यलाई काय#�वयनमा 

ल4गनेछ ।  

3. आमचोक सहकार% पाXव#4च� (Aamchok Coopretive Profile) माफ# त कृया?शल सहकार% सं�थाह�को .व�ततृ .ववरण 

तयार% ग3रनेछ ।  

4. �बप�न जनता संग सहकार% नामक काय#Wम माफ# त सहकार%को म�यमबाट सहु?लयत Cयाज दरमा ऋण उपलuध 

गराई �बप�न जनताह�को आय आ1दानीमा ब.ृ: ग3रनुको साथै आमचोक गाँउपाल%कामा स�चाल%त सहकार%लाई 

सiWय र स�म बनाउन "सहकारS ऋण कोष" �थापना गर% सहकार%ह�लाई ऋण Nवाह गन# काय#�बधी �नमा#ण गर%ने 

छ । 

5. Nाधानम��ी रोजागर काय#Wम लगायत अ�य सरकार% योजनामा काम गन9 Oमीकह�को आथYक �बकासको लागी Oम 

सहकार% �थापना गर%ने छ जसको लागी काय#.वधी तरार गर% लागु ग3रनेछ । 

6. ग3रवी �नवारण कोष माफ# त समुहह�लाई Nाbत अनुदान रकमह�लाई एक उपयुSत काय#.व4ध वनाई Cयवि�थत 

ग3रनेछ ।  

7. यस गाउँपा?लकावाट वाkय .व0तीय सं�थाह�को लगानीमा चiWय Cयाज Nणाल%को कारण चरम आ4थ#क शोसनको 

मारमा ऋणीह� प3ररहेको र यहाँको �थानीय पँूिज पलायन हुने .व[यमान अव�थालाई म�ये नजर गर% वाkय .व0तीय 

सं�थाह�लाई .व�था.पत गर% सहकार%ह�लाई  Nव:#न गन9 उपयुSत नी�त अवल1वन ग3रनेछ ।  

 

१.५ रोजगारS 

1. युवा �वरोजगारलाई �बशेष Nाथ?मकतामा राखेर अ4धकतम काय#Wमह� संचालन  ग3रनेछ । 

2. uयावसा�यक कृ.ष काय#Wम, साना उ[योग, पय#टन उ[योग, उ0पादन मूखी काय#Wम माफ# त युवालाई रोजगार% Nदान 

गर%ने छ । 
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3. Nधानम��ी रोजगार काय#Wम माफ# त वेरोजगार युवाह�लाई रोजगारको उ4चत Cयव�थापन ग3रनेछ ।  

4. म<हलाह�लाई ?सप .वकास र आय आज#न काय#Wम माफ# त N0येक वष# रोजगा3रको अवसर Nदान गद} ल4गने नी�त 

अवल1वन ग3रनेछ ।   

 

२. सामािजक �वकास   

२.१ �श6ा  

1. "?श�ा नै  �बकासको मुलआधार हो"  भ�ने नारालाई आमचोक गाँउपा?लकाले आ0मासाथ गद} ?श�ाको गुण�तर 

ब.ृ:मा जोड ?लइने छ । 

2. नमुना .व[यालयह�लाई �नर�तरता <दने नी�त अवल1वन ग3रएको छ । 

3. ?श�क अभाबको कारण सम�यामा रहेका .व[यालयह�लाई दरव�द% थप गन# पहल ग3रनेछ  साथै सं�बधान र ?श�ा 

�नयमावल%को आधारमा दरव�द% ?मलान, �ब[यालय समायोजन, क�ा समायोजन आवXयSता अनुसार ग3रने छ । 

4. ".व[यालयसंग गाउँपा?लका काय#Wम" माफ# त सवै �ब[यालयसंग अ�तरiWया काय#Wम गर% शैq�क गुण�तर ब:ृीको 

पहल ग3रने छ । 

5. मातभृाषा ?श�ण काय#Wमलाई �नर�तरता <दइने छ ।  

6. आमचोक गाउँपा?लका ?भ�का सबै बालबाल%काह�लाई अ�नबाय# �ब[यालय भना# अ?भयान काय#Wमलाई Nभाबकार% 

बनाइनेछ । 

7. सबै �ब[यालयमा मा?सक पर%�ा अ�नबाय# स�चालन ग3रनेछ ।  

8. १० वष9 शैq�क योजना �नमा#ण गर% ?श�ामा सुधार ग3रनेछ ।  

9. आमचोक गाँउपा?लकाको सबै .व[यालयह�मा इ हािज3रको uव�था ग3रने छ । 

10. वालमै�ी काय#Wमको .वषयमा ?श�कह�लाई ता?लमको Cयव�था गद} ल4गनेछ ।  

11. .व[यालयको भौ�तक संरचना �नमा#ण गदा# वालमै�ी  र अपागं मै�ी वनाईनेछ । 

12. आधारभूत र मा�य?मक .व[यालयका छा�ाह�को ला4ग अ�नवाय# से�नटर% bया�को Cयव�था ग3रनेछ ।  

13. भो�तक संरचना कम भएको .व[यालयमा भौ�तक संरचनाको �नमा#ण Wमश वनाउदै ल4गनेछ । 

14. क1पाउtड वाल ,शौचालय र खानेपानीको Cयव�था नभएको .व[यालयमा Cयव�थापन गद} ल4गनेछ ।  

15.  .“आजका वालवा?लका, भो?लका कण#धार हुन”् भ�ने नारालाई सफल बनाउन आमचोक गाउँपा?लकाको �थानीय 

सरकार संग .व[यालय भना# काय#Wम अ�तरगत गाउँपा?लकाको ४३ वटै .व[यालयह�मा वालवा?लकाह�लाई 

.व[यालयस1म आउन Nो0साहन गन9 नी�त ?लईएकोछ ।  

 

२.२ �वा�Vय 

1. "म र मेरो �व�Zय" भ�ने नेपाल सरकारको राि� य अ?भयान रहेकोछ । �वा�Zय नै धन हो, आज �वा�Zयमा लगानी, 

भोल% आउछ सुनौलो .वहानी भ�ने नारालाई आ0मशात गरेर "�वा�Zय मा�नस,�वा�Zय प3रवार,�वा�Zय समाज र 

�वा�Zय देशको अ�तरस1ब�ध अनुसार नै आमचोक गाउँपा?लकाले �वा�Zय नी�त अवल1बन गन9 Nयास ग3रएकोछ । 

2. �वा�Zय जनशिSत �नमा#ण �बकसीत समाजको मूल आधर हो भ�ने कुरालाई आमचोक गाउँपा?लका आ0मासाथ गद#छ 

। 

3. बालंखा �वा�Zय चौक�मा स�चा?लत �वा�Zय Nयोगशालालाई uयवि�थत ग3रने छ । 

4. आमचोक गाउँपा?लकाको �वा�Zय सं�थाह�को आधु�नiककरण गन#, सु.वधा स1प�न बनाउन, आवXयक जनशिSत 

Cयव�था गन# औषधी ख3रद तथा फाम9सी सेवा Cयव�थापन, शौय# उजा# जडान र �मता .वकास काय#Wमह� स�चालन 

गद} ल4गनेछ ।  

5. घरमा हुने Nसुती दर घटाउने,  मात ृतथा वाल म0ृयुदर कम गन9, आकि�मक सेवाका ला4ग ए1बुले�स सेवा स�चालन 

गन9, सबै वडामा कृया?शल म<हला �वयम ्से.वकाह�लाई मा?सक Nो0साहन भ0तालाई �नर�तरता <दइएको छ । 
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6. नवजात ?शशु तथा सु0केर% आमाको �वा�Zय ब?लयो बनाउन गभ#वती बेलामा पोषणयुSत खानेकुरा तथा �नय?मत 

�वा�Zय चकेजाँचको Cयव�था ?मलाउनको ला4ग गभ#व�त आमाह�लाई Nो0साहन ग3रनेछ । 

7. iकशोर iकशोर%ह�को �वा�Zयमा .वशेष �यान <दन तथा प3रवार �नयोजन स1ब�धी काय#Wम N0येक वडाह�मा 

संचालन गन9 तथा Nजनन �वा�Zय स1ब�धी सचतेनामुलक काय#Wम स�चालन ग3रनेछ । 

8. यस गाउँपा?लका ?भ�का स1पणू# जनतालाई Nाथ?मक उपचारबाट बि�चत हुन न<दनको ला4ग �वा�Zय �े�मा .वषेश 

�यान <दईनेछ । 

9. एक गाउँपा?लकाका एक अ�पताल नेपाल सरकारको �वा�Zय अवधारणालाई काया#�वयन गन# आमचोक गाउँपा?लकामा 

२५ शैया अ�पतालको ला4ग आवXयक पहल ग3रनेछ । अ�पताल स�चालन गन9 दरवि�द Oजृना, भवन �नमा#ण गन# र 

�वा�Zय सं�थालाई .पएच?समा �तरो�न�तको ला4ग नेपाल सरकार तथा Nदेश सरकार सम� आवXयक पहल ग3रनेछ 

। 

10. वालवा?लकालाई “पूण# खोप सु�निXचतता” गराउने काय#Wमलाई तीjता <दईने छ । 

11. आमचोक ७ मा अ�थाई �वा�Zय ईकाइ �थापना ग3रने छ । 

12. टे?लमेmड?सन सेवाको शु�वात गर% आमचोकवासीह�लाई �व�Zय जाँच सेवाको सु.वधा उपलCध गराउने नी�त 

अवल1वन ग3रनेछ ।  

२.३ खानेपानी तथा सरसफाई 

1. नेपालको सं.वधानले खानेपानी नाग3रकको मौ?लक अ4धकार ?भ� आ0मशात गरेकोछ । तर आमचोक गाउँपा?लकामा 

खानेपानीका चरम सम�या रहेकोछ , खानेपानी नाग3रकको मौ?लक अ4धकार भएकोले Cयव�थापन गन# सरकारको 

दा�य0व प�न भएको मनन गद}   खानेपानीको <दगो Cयव�थापन  र �यायो4चत .वतरणको ला4ग एकघर एकधारा 

स<हत ?मटर Nणाल%को अवधारणा र महशुल �नधा#रण ग3रने नी�त ?लईएकोछ । 

2. “�वाXछ पानी �पउछौ हामी” एक घर एक धारा नी�तलाई अगाmड बढाइने छ ।  यस नारालाई �नर�तरता <ददै वहृत 

प�चव.ष#य खानेपानी योजना �नमा#ण ग3रनेछ । 

3. गाउँपा?लका �तरको एक खानेपानी उपभोSता स?म�तको अवधारणालाई अवल1वन गर%नेछ । यसलाई उपयुSत कानुन 

वनाई लागु ग3रनेछ ।  

4. गाउँपाल%का भ3रको "खानेपानीको @ब�ततृ प>रयोजना -!तबेदन (DPR)  बनाई आमचोक बासीह�को घर घरमा 

खानेपानी पुया#उने लaय रा+खएको छ । 

 

२.४ लZFगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण  

२.४.१ म[हला 

1. "म<हलाको �मता .वकास, मानव .वकास सूचांक व.ृ:को आधार  

म<हलाको ?सप .वकास र आयOोतमा व.ृ: आ4थ#क सम.ृ:को पूवा#धार"  

भ�ने मूल नाराको साथ आमचोकलाई पाँच वषा#?भ� म<हला मै�ी गाउँपा?लका घोषणा गन9 अ?भयान संचालन 

ग3रने छ । 

2. म<हलाह�लाई आ4थ#क, राजनी�तक, सामािजक �पमा सशSत बनाई आमचोकको .वकास र सम:ृीमा समा<हत 

बनाउन ��वषYय म<हला सशिSतकरण काय#Wमलाई �नर�तरता <दईनेछ ।  

3. सामािजक अपराध, घरेलु <हसंा, म<हला <हसंा �यु�नकरणका ला4ग एक अ?भयान स�चालन ग3रनेछ  
4. म<हलाह�को आयआज#न र ?सप .वकासलाई Nाथ?मSतामा रा+खनेछ । 
5. म<हला जनN�त�नधीह�को �मता .वकासमा जोड <दइनेछ । 

 
 

२.४.२ वालवा�लका 

1. "आमचोकको सम.ृ: भोजपुरको सान, वालमै�ी घोषणा गाउँपा?लकाको अ?भयान" भ�ने मूल नाराको साथ 

आमचोकलाई पाँच वषा#?भ� वालमै�ी गाउँपा?लका घोषणा गन9 अ?भयान संचालन ग3रने छ ।  
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2. बालबा?लकाह�लाई सचते गराई समाजको मूलधारमा Kयाउन बालबा?लका लq�त काय#Wमलाई �नर�तरता <दईएको 

छ ।  
3. वालSलवको सं�थागत .वकास गर% वालम�ैी अ?भयानमा सवै वालSलवह�लाई सiWय वनाइनेछ ।  
4. बालमै�ी अ?भयान स�चालन गन# �थानीय �तरमा नै Oोत CयिSतह�को उ0पादन ग3रनेछ ।  

२.४.३  आ[दवासी जनजाती /जे\ठ नाग>रक/अपा^गता भएको _यि`त 

1. आ<दवासी जनजाती, भाषा, धम#, सं�कृ�तलाई संर�ण र Nव:#न ग3रनेछ । 

2. भाषा धम#  सं�कृती हाxो प<हचान मा� नभई अमुKय स1पती हुन 0यसैले आ<दबासी जनजाती ल�ीत काय#Wमह�मा 

भाषा, धम# सा�कृतीलाई संर�ण र स1व:#न  गन# �यान पुराइनेछ । 

3. जे�ठ नागर%क र अपाsग पर%चय प� Nाbत uयिSतह�को लागी ५०% यातायात भाडा सहुल%एतको पूव# �नण#य लाइ 

काय#�वयानमा जोड गर%नेछ । 

4. आमचोक गाउापा?लकाको  स1पुण# जनNतीनीधीह�को सेवा स�ुबधावाट २% कटाई जनN�त�नधी राहत कोषलाई ब:ृी 

गर% ३% बनाइने छ  । नाम पर%बत#न गर% जनN�तनी4ध माफ# त जनता राहत कोष बनाइने छ । यस कोषवाट मानव 

घ<टत घटना र Nाकृ�तक Nकोपवाट .वपि0तमा परेका जनताह�लाई राहत उपलCध गराइनेछ ।  

5. सामािजक तथा आ4थ#क �पले .पछाडी परेका ?समा�तकृत समुदाय, शार%3रक �पले अशSत CयिSत र जे�ठ नाग3रक 

ह�को समि�टगत हक र अ4धकारलाई सु�नXचत गद} उ�नह�को आ0म �व?भमान र  प<हचानमा आधा3रत लq�त 

काय#Wमह� स�चालन गन9 नी�त ?लइनेछ  । 

 
२.४.५  द�लत 

1. युग*दे+ख सामि�त एका0मक राजत��ा0मक राBय Cयाव�थाले सामािजक उि0पडनमा पारेको द?लत समूदायका 

ला4ग द?लत सशिSतकरण काय#Wम ,?सप .वकास काय#Wम र आयआज#न काय#Wम स�चालन ग3रनेछ ।  

2. आमचोक गाँउपा?लकालाई पूण# छुवाछुत मूSत गाँउपा?लका घोषणा २ वष# आगmड नै ग3रसiकएकोले यसलाई 

Cयावहारमा Kयाउन Nय0न ग3रने छ । 

3. जसको सवाल उसैको नेत0ृव भ�ने मूल नारालाई आ0मासात गद} आगामी वष#दे+ख छु�ै द?लत लq�त काय#Wमको 

काय#योजना �नमा#ण गर% काया#�वयनमा Kयाइनेछ ।  

 

२.४.६   यूवा खेलकुद तथा कला सं�कृती 

1. यस गाउँपा?लकाको ऐ�तहाँ?सक छ*खा साके�वाको नाममा बष9नी  खोलाइने छ*खा साके�वा भ?लबल र�नsग ?शKड 

N�तयो4गतालाई खेलकुल महो0सबको �पमा �बकास ग3रनेछ । 

2. वडा �तर%य खेलकुद काय#Wमलाई �नर�तरता <दइने छ । 

3. भ?लबल बाहेक अ�य खेलह� फुटबल ,उसु ,कराँत े, uयाड?म�टन, टेबल टे�नस ,बा�केटबल ज�ता खेलह�लाई पूबा#धार 

�बकास संग संगै �बकास ग3रने छ । 

4. सबै वडाह�मा Wमैसँग खेलकुद पुबा#धार �बकास गद} ल4गनेछ । 

5. युवाह�लाई उ0पादन, �बकास �नमा#ण र रोजगार% संग जो�ने काय#Wम Kयाइने छ । 

6. जेहे�दार युबाह�लाई रोजगार Nाbतीको ला4ग तथा राBयको मूल धारमा Kयउनको ला4ग लोकसेवा तयार% क�ा 

Cयव�थापन ग3रने छ । 

7. युवाह�लाई ?सपमूलक ताल%म Nदान गर% द� जनशिSत �नमा#ण गर% बेरोजगार% सम�यालाई �यू�नकरण ग3रने छ । 

8. CयिSतको शा3रर%क मान?सक त�द�ु�तीका ला4ग खेलकुद मनोर�जन र पय#टनकोआधारका �पमा खेलकुद �े�को 

.वकासका ला4ग आवXयक काय#.व4ध तयार% गर% काया#�वयन ग3रनेछ । 

9. गाउँपा?लकाको तफ# वाट खेKने गाउँपा?लका वा<हरको खेल .वजेता खेलाडीह�लाई Nो0साहन ग3रनेछ । 

10. आमचोक .वकास �नमा#ण द�ता �नमा#ण गरेर आमचोकको .वकास �नमा#ण र उ0पादनमा युवा शिSत लगाउने नी�त 

अवल1वन ग3रनेछ ।  
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11. आमचोक गाउँपा?लकाका सामािजक �े�मा रहेको पर1परागत साँ�कृ�तक स1पदाह� र साँ�कृ�तक पुँजीलाई प<हचान 

गर% संर�ण र Nवद#न गद} ल4गनेछ ।  

12. गाउँपा?लकाको के�I बालंखामा एक रंगशाला �नमा#ण ग3रनेछ जसको ला4ग (DPR)  वनाइनेछ ।  

 
३ पूवा�धार �वकास 

३.१ सडक तथा पुल 

1. सडक यातायात स�जाललाई Cयवि�थत वनाउन "आमचोक यातायात गु�योजना २०७६" तयार% ग3रनेछ  । 

2. गाँउपा?लका ?भ�का मुpय सडकह�लाई ८ मी. चौडाई बनाइ �तर उ�नती ग3रने छ । 

3. आमचोक गाँउपा?लका ?भ�का मुpय सडकह� बाwै  म<हना स�चालनमा राpनका ला4ग हेरालुको Cयाव�थालाई 

�नर�तरता <दइनेछ । 

4. सवै वडामा क1तीमा एक वडा एक मुpये सडक �ब�तार योजना बनाइएको छ । 

5. यस गाँउपा?लकाको �नता�त नयाँ सडकह� सब9 तथा �नमा#ण अकg �नण#य नभए स1मका लागी ब�द ग3रएको छ । 

अ�त आवXयक सडक �नमा#ण गन# परेमा लगानी साझदेार% गाउँपाल%का ६०% उपभोSता ४०% को मापदtड बनाई 

�नमा#ण गन# सiकने कुरालाई खुKला रा+खने छ । 

6. सडक लगायतका पूवा#धार �नमा#ण गन# भ�न ग<ठत उपभोSता स?म�तह�लाई सडकको <दगोपना र मम#त स1भार 

समेतमा .वशेष िज1मेवार र जवाफदेह% वनाउने नी�त ?लइनेछ । 

7. पाsचा नागी चखेवा सडक, 4थ<दsखा बयाsग घोरेटार सडक, द1ुमाना  हैखराsग एखुवा खोला सडक, बयाsग बसाइ 

गाउँ डुxे द1ुमाना सडक, बयाsग पावला आमबोटे द1ुमाना सडक, 4ध�ताsग गु1बा भ��याङखक#  सडक, 4चउर% 

भ�Bयाsग घारे  धारापानी सडक, यू ँ  बतासे वा?सsगथपु#  पानबाSला  भ�Bयाङखक#  सडक र दाबुराsग लाbच े

भ�Bयाङखक#  सडकलाई गाँउपाल%काको मुpये सडकह�को �पमा Nाथ?मकतामा रा+खएको छ । 

8. स1व�धीत �नकायसंग सहकाय# गर% आवXयक �थानह�मा पिSक तथा झोलुsगे पुलको ला4ग आवXयक पहल 

ग3रनेछ ।   

 

३.२ �सचंाई 

1. साना तथा मझौला ?सचंाइ योजना uयवि�थत ग3र गाउँ�े�का उव#र भू?मलाई ?स4ंचत गन# ?सचंाई योजनालाई 

Cयवि�थत ग3रनेछ । 

2. “जल सBपदा हाNो अमूcय सBपdती हुन” भ�ने कुरा आ0मासाथ गद} साना वा ठूला जल �ोतह� कुवा, धारा, खोला, 

खोKसा, ?समसार �े� र जलाधार �े�लाई संर�ण स1ब:#न गन9 नी�त अवल1वन ग3रनेछ। 

 

३.३ भवन तथा सहरS �वकास 

1. आमचोक गाँउपा?लका अ�त .वप�न नाग3रकह�को प<हचान गर% व�ने आवासको uयाव�था नभएकाह�लाई आ4थ#क वष# 

०७४/०७५ मा पाँच घर, ०७५/०७६ मा ५ घर गर% ज1मा १० घर प3रवारलाई आवास �नमा#ण ग3र सiकएकोले उSत 

.वप�न जनता आवास काय#Wमलाई �नर�तरता <दइएकोछ ।  

2. वडा नं. ७ र ८ वडा काया#लल भवन �नमा#ण  िजसस भोजपुरसँग लागत साझदेार%मा �नमा#ण स1प�न गन9 लaय 

रा+खएको छ  । 

3. �व�Zय चौक� भवन तथा Nशुती गहृ �नमा#ण काय# Wमैसंग गद} ल4गनेछ ।  

4. बजार �े�को व�तीह�लाई Cयवि�थत वनाउदै ल4गनेछ ।  

 

३.४ सुचना तथा सeचार   

1. "सुचना तथा स�चार �बकासको मूल आधार " भ�ने नाराको साथ यसलाई uयावि�थत बनाउदै ल4गने छ । 

2. सब9�ण भइसकेका �थानह� बयाsग, यू,ँ ?स:थान डाँडा, चुल%डाँडामा टे?लफोनको टावर �नमा#णको लागी पहल ग3रने छ 

। 

3. बालंखामा अवि�थत टेल%फोन टावरलाई Cयवि�थत ग3रने छ । 

4. यस गाउँपा?लकाको बालंखामा �थापना भएको चोमोलुङमा एफ .एम. लाई Cयवि�थत र Nभाबकार% बनाइने छ ।  
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5. आमचोक गाउपा?लकाको मूpये बजारह�लाई इ�टरनेट सु�बधा Nदान गन# आवXयक पहल ग3रने छ । 

6. १० वटै वडा काय#लयह�मा इ�टर नेट सेवाको Cयाव�था गराईने छ । 

 

३.५ उजा�/लघु तथा साना जल�वPयुत )वैकिcपक उजा� समेत(  

1. सवै वडाह�मा केि�Iय .वधुत Nसारण लाइन .व�तारलाई जोड <दइनेछ ।  

2. ग3रव घर प3रवारको प<हचान गर% सोलर वि0त .वतरणलाई �नर�तरता <दइनेछ ।  

3. यस गाउँपा?लका ?भ� संचा?लत साना तथा लघु जल.वधुत आयोजनाह�लाई मम#त स1भार गर% संचालनमा Kयाईनेछ 

।  

4.  �थानीय �तरका साना जल.व[युत उ0पादन तथा मझौला र ठुला जल.वधुत आयोजनाको संभाCयताको आधारमा 

स1वि�धत �नकायह�संगको लागत साझदेार%मा �नमा#ण ग3रनेछ। 

 

४ वातावरण तथा �वपद _यव�थापन �वकास 

1. हरेक काय#Wम र योजनाह� वातावरणीय स�तुलन मै�ी र भ�ूयलाई �यानमा राखेर स�चालन ग3रनेछ ।  

2. जलाधर �े�ह�को संर�ण र स1व:#न गद} ल4गनेछ ।  

4. आमचोक गाँउपा?लकाको Nाकृ�तक �ोतह�को प<हचान, प3रचालन र संर�ण गन# .वशेष �यान <दईनेछ ।  

5. आमचोक गाँउपा?लकामा अब ब�ने घरह� भूक1प N�तरोधी हुनु पन9 र <टनको छानो �नलो रsगको लगाई वातावरण 

मै�ी र आक# षक ब�ती �नमा#ण गन# सवै आमचोक वासीह�लाई अ.पल गन9 N�ताव पेश ग3रएको छ । 

6. द%घ#काल%न एवम ्वातावरण म�ैी <दगो .वकासको ला4ग गु� योजना तजु#मा गर% काया#�वयनमा Kयाइनेछ । 

7. वातावरण तथा जलवायु अनुकुल पुवा#धार .वकासमा जोड <दईनेछ । वनको वै�ा�नक Cयव�थापन ग3र वनलाई 

आ1दानीको Oोतको �पमा .वकास गन# नी�त अवल1वन ग3रनेछ ।  

8. वन तथा वातावरण संर�णलाई �यान <ददै जथाभावी सडक तथा अ�य संरचना �नमा#ण गन9 Nव�ृतलाई कडाईका 

साथ �नय��ण ग3रने छ ।  

9. जलवायु प3रवत#नका कारण ?सज#ना हुने सम�याको �यू�नकरणका ला4ग सचतेना अ?भव.ृ: गन9 काय#Wम स�चालन 

ग3रने छ ,  

10. .वकास �नमा#ण काय#मा Nाकृ�तक Oोतको सदपुयोग गन# अ�ययन अनुस�धान वातावरण मै�ी .वकासमा जोड <दइनेछ 

।  

11. N0येक वडा,.व[यालय र �व�Zय सं�थाह�मा फोहोर मैला uयाव�थापन ग3रनेछ । 

12. वजार �े�मा डि1पsसाइडको Wमश Cयव�थापन गद} ल4गनेछ ।   

13. बाढ% �नय��णको ला4ग एक वडा एक नस#र% �थापना गर% जो+खमयूSत ठाउँमा .व�वा रोbने काय#Wम तय गद} 

ल4गनेछ । 0यसैगर% बाढ% प<हरो र भु�य �नय��ण गन# जो+खमयूSत ब�तीमा न<द खोला �नय��णकोला4ग 

आवXयक तटब�ध �नमा#ण काय#लाई Nाथ?मकतामा रा+खनेछ राpने नी�त अवल1वन ग3रनेछ । 

14. “आमचोक �बपद Cयव�थापन कोष” �नमा#ण गरेर आगलागी बाढ% प<हरो, भूक1प, महामार%, ह0या ज�ता Nाकृ�तक 

तथा मानव घ<टत घटनाह�मा परेका  नागर%कह�लाई राहतको Cयाव�था ग3रनेछ ।  

 

५ सं�थागत �वकास तथा सेवा -वाह तथा शुसासन 6ेI 

1. गाउँपा?लका तथा वडा काया#लयका कम#चार%ह� एवं .वषयगत �नकायका कम#चार% र ?श�कह�को �मता .वकास 

गन# .व?भ�न खाले ताल%म एवं सीप .वकास स1ब�धी गो�ठ�ह� आयोजना गन9 एवं अ�य �नकायसगं सम�वय 

गर% कम#चार%हको �मता .वकास ग3रनेछ । रा� सेवकह�लाई रा� कै सेवामा सम.प#त हुने वातावरणको Oजृना 

गर%नेछ ।  

2. कर Nणाल%लाई Cयवि�थत वनाइने छ ।  

3. आ�त3रक आयलाई ब.ृ: गद} लैजाने .वगतको नी�तलाई �नर�तरता <दईनेछ । 

4. राज�वका थप �ोतह�को प<हचान र उपयोगको ला4ग .व�ततृ अ�ययन र सव9�ण ग3रने छ । 

5. अना4धकृत �पमा भईरहेको Nाकृ�तक �ोत साधनको Cयवसायलाई राजXवको दायरामा Kयाइने छ । 
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6. कर Nणाल%मा Cयवि�थत, करका दरह�मा सुधार, तथा करका दायरा फराiकलो पार% गाउँपा?लकालाई Oोत तथा 

साधनले स1प�न बनाउन आवXयक नी�त बनाई लागु ग3रनेछ । 

7. उपभोSता स?म�त र �नमा#ण Cयवशायी माफ# त संचालन हुने योजनाह�को ला4ग पेXक� रकमको Cयव�थालाई सु�य 

पा3रने छ । पेXक� ?लन चाहेमा लागत सहभागीताको रकम ज1मा गरेप�छ मा� ३३ N�तशत उपलCध गराईनेछ ।  

8. उपभोSता माफ# त संचालन हुने योजनाह�को Oम सहभागीताको कागजी �पलाई अ�0य गर% हाxो योजना राxो 

योजनाको अनुभूत हुने Nणाल%को .वकास ग3रनेछ । लq�त वग#को योजनाह� स�चालन गदा# जनOम सहभा4गता 

रा+खने छैन ।  

9. �थानीय शा�ती सुर�ालाई Nभावकार% बनाउन सुर�ा �नकाय एवं सुर�ाकमYह�लाई चु�त द�ु�त एवं नाग3रक 

मै�ी बनाईनेछ । 

10. यस गाउँपा?लकामा स1पूण# घरप3रवारह�को स1प�त �तर%करण गर% अ?भलेख रा+खनेछ । जसको मा�यमवाट 

धनी, म�यम, गर%व र अती गर%व घरप3रवार प<हचान गर% ग3रवमु+ख शुशासन नी�त अवल1वन ग3रनेछ ।  

11. गाँउपा?लका संग जनता काय#Wम अ�तग#त सवै वडाह�मा क1तीमा एक पटक साव#ज�नक सुनुवाई काय#Wम 

ग3रनेछ । गाउँपा?लकामा वष#मा क1तीमा दईु पटक साव#ज�नक सुनवाई ग3रनेछ ।  

12. गाउँपा?लकाको काया#लय तथा वडा काया#लयह�बाट <दईने स1पूण# सेवाह�लाइ �छटो छ3रतो, भरपदg, गुण�तर%य 

एवं नाग3रक मै�ी बनाईनेछ । सेवालाई सूचना N.व4ध मै�ी बनाइ .व[युतीय शासनको अवधारणालाई Wमश लागू 

गद} ल4गनेछ । 

13. सामािजक सुर�ा भ0ता .वतरणलाई Nभावकार% एवं Cयवि�थत गन# बैiकsग Nणाल%लाइ अझै Cयवि�थत वनाइनेछ  

14. ��टाचार एवं अ�नय?मतता अ�0य गर% पारदशY Nशासक�य काय#.व4ध अपनाईनेछ ।  

15. यस गाउँपा?लका ?भ� समा<हत भएका .वषयगत �नकायह� ?श�ा, �वा�Zय, कृ.ष र पशु सेवाको काम 

कारबाह%लाई Nभावकार% बनाउने नी�त ?लईनेछ । यी  �नकायका काम कारबाह% गाउँपा?लकाको नी�त अनु�प 

बनाईनेछ ।  

16. �थानीय तहको �याय Nणाल%लाई �वQछ, स�म, पारदशY तथा जवाफदेह% बनाउन आवXयक सं�थागत र 

संरचनागत नी�तगत Cयव�था ग3रनेछ । 

17. योजना तथा काय#Wमह� संचालन गदा# आ4थ#क वष#को शु�मा नै खर%द योजना बनाइ  काम गन9 र समयमा नै 

स1प�न गन9 नी�त अवल1बन ग3रनेछ । 

18. गाउँपा?लकोको पेXक�लाई सु�य वनाउने  ,  नी�तगत वे�जुलाई �युन वनाउने र असुल उपर गनु# पन9 वे�जुलाई 

तु��त असुल उपर गन9 नी�त अवल1वन ग3रनेछ ।  

19. �थानीय मेल?मलाप कता#को Cयव�थापन तथा �नर�तरतालाई �यान <दइनेछ । �या�यक स?म�तवाट �याय 

स1पादनको कामलाई �छटो, छ3रतो र �याय मु+ख वनाइनेछ । 

20. <दगो .वकास ल� हाँ?सल गन9 काय#Wमलाई �यान  <दइनेछ ।  

21. ५ लाख भ�दा मा4थको योजनाह�को अ�नवाय# होmड #sग वोड#को Cयव�था ग3रनेछ ।  

22. वडा �तरको योजनाह�लाई वडा �तरमानै स1झौता गन# टो?ल प3रचालनको Cयव�था  ग3रनेछ ।  

23. लेखा Nणाल%लाई शु�मा आव: गराई सेवा Rा<हलाई शुसासनको N0याभू�त <दइनेछ ।  

24. जyगा मुKयाsकनलाई Cयवहा3रक र  वै�ा�नiककरण गद} ल4गनेछ ।  

25. N0येक वडामा नाग3रक वडाप�को अ�नवाय# Cयव�था ग3रनेछ । 

26. सूचनाको पहँूचलाई सवैको साझा अ4धकारको �पमा .वक?सत गन#को लागी सूचना पाट�को Cयव�था ग3रनेछ । 

N0येक तीन तीन म<हनामा सचुना अ4धकार% माफ# त गाउँपा?लकावाट भए गरेको �नण#य र कामह�लाई साव#ज�नक 

ग3रनेछ ।  

27. यस आ4थ#क वष#मा यस गाउँपा?लकाको आव4धक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) वनाइ <दघ#का?लन .वकास गन9 

लaय रा+खएकोछ ।  
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अ5य6 महोदय  

अव म २०७६/७७ को वजेट तथा काय#Wम Nतुत गन9 अनुमती चाह�छु 

म सव#Nथ आ.व.२०७५/७६ को  स?म�ा गन# चाह�छु ।  

आ.व.२०७५/७६ मा आ�त3रक राज�व �.३० लाख, राज�व वाँडफाँडवाट Nाbत आय �.५ करोड ९७ लाख १२ हजार, राज�व 

वाँडफाड ?शष#कमा Nदेश सरकारवाट Nाbत �.३० लाख ७५ हजार   अ�य आमदानी अगाडीको वष#को अ.Kया. �.२ करोड ७ 

लाख १४ हजार, नेपाल सरकारवाट Nाbत अ�तर सरकार% .वि0तय ह�तारणतरण �.१८ करोड ७७ लाख र अ�तर �थानीय 

तहवाट Nाbत आ1दानी �.३३ लाख १९ हजार गर% ज1मा �.२८ करोड २५ लाख २० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएकोमा ९५ 

N�तशत .वि0तय Nगती हा?सल भएको छ ।  

यस गाउँपा?लकावाट �.३० लाख आ�तर%क राजXव र आ�तर%क आयको N�पन ग3रएकोमा सतN�तशत उ�ने अनुमान 

ग3रएको छ । .वषयगत �े� अ�तरगत सवभ�दा वढ% आ4थ#क .वकासको �े�मा �.३ करोड ७६ लाख २५ हजार रकम 

.व�नयोजन ग3रएकोमा उपलCधीमूलक Nगती हा?सल भएको छ । य�तै दोOो Nाथ?मSतामा भौ�तक पूवा#धारको �े�मा �.३ 

करोड ६४ लाख ११ हजार रकम .व�नयोजन ग3रएकोमा यस �े�को Nगती प�न आशा लाyदो दे+खएको छ । तOेो 

Nाथ?मSता सामािजक .वकासको �े�लाई <दइ �. २ करोड ४२ लाख ७४ हजार .व�नयोजन गर%एकोमा यस ��ेमा के<ह 

सुधार गनु# पन9 अव�था दे+खएको छ । वातावरण र .वपद Cयव�थापनको �े�मा �.१ करोड २१ लाख ३७ हजार र 

सं�थातग .वकास,सेवा Nवाह र सुशासन �े�मा �.१ करोड ९ लाख २३ हजार रकम .व�नयोजन ग3रएकोमा राxै Nगती 

हा?सल भएको दे+खएको छ ।  

 

आ.व.२०७६/७७ को -�ता�वत आBदानी  

यस आ4थ#क वष# २०७६/०७७ मा आय तफ#  नेपाल सरकार राज�व अनुदान �.६ करोड ९८ लाख, नेपाल सरकार .वि0तय 

समा�नकरण �. ८ करोड १३ लाख , नेपाल सरकार सशत# अनुदान � . १३ करोड ४१ लाख, Nदेश सरकार सवार% साधन 

करवाट Nाbत अनुदान �. ३३ लाख २८ हजार, Nदेश सरकार .वि0तय समा�नकरण अनुदान �. ६९ लाख ९८ हजार 

,आ�त3रक राज�व �.३४ लाख ९० हजार र आ.व.२०७५/७६ को दा�य0व �.५५ लाख ५० हजार गर% कुल ज1मा �. ३० 

करोड ४५ लाख ६६ हजारको वजेट N�ताव ग3रएकोछ ।  

आ.व.२०७६/७७ को N�ता.वत आ1दानी म�ये पुँिजगत तफ#    नेपाल सरकार .वि0तय समा�नकरण तफ#  �. ८ करोड १३ 

लाख , Nदेश सरकार सवार% साधन �. ३३ लाख २८ हजार, Nदेश सरकार .वि0तय समा�नकरण �. ६९ लाख ९८ हजार, 

आ�त3रक राज�व �. ३४ लाख ९० हजार र आ.व.२०७५/७६ को दा�य0व �. ५५ लाख ५० हजार गर% ज1मा �. १० करोड ६ 

लाख ६६ हजारको  खच# गन9 लaय रा+खएको छ भने  र Nशास�नक  खच# तफ#  नेपाल सरकार राज�व अनुदानको �.६ 

करोड ९८ लाख र नेपाल सरकार सशत# �.१३ करोड ४१ लाख गर% ज1मा �.२० करोड ३९ लाख रकम .व�नयोजन गर%एको 

छ ।  

मा4थ उKले+खत गाउँपा?लकादे+ख संकलन गन# N�ताव ग3रएको करको N�तावलाई  आ.व.२०७६/७७ मा के<ह संसोधन र 

थपघट  गर%एको र वाँक�लाई  �नर�तरता <दइएको छ । अनुसु4च १ को एiककृत स1पि0त करका दरलालाई �नर�तरता 

<दइएको छ भने अनुसू4च २ को भू?म कर (मालपोत) लाई गाउँपा?लकाको ऐन Nार1भ हुनु  अगाडीको कर रकम वSय�ता 

रहेको भए N0येक वष#को दामासा<हले असुल ग3रने Cयहोरा थप �नण#य ग3रएको छ । अनुसु4च ३ को घरवहाल करलाई 

�नर�तरता <दइएको छ भने अनुसू4च ४ र ५ को Cयवशाय कर र जmडवु<ट ,िजव ज�तु र कवाडी करलाई �नर�तरता 

<दइएको छ । यस आ4थ#क वष# २०७६/७७ दे+ख अनुसु4च ६ को सवार% साधन करलाई खारेज ग3रएको छ । अनुसु4च ८ को 

.व�ापन कर,अनुसू4च ९ को बहाल .वटौर% कर र अनुसु4च १० को पाiक# ङ शुKकलाई �नर�तरता <दईएको छ भने अनुसु4च 

११ को रयाbट%sग शुKक लाई N�त < प �.३०० कायम ग3रएको छ । अनुसू4च १२ को शेवा शुKक,द�तुरह� म�ये 

पि�जकरणको ज�मदता#,म0ृयुदता#,वसाईसराई दता#,स1ब�ध .वQछेद र .ववहा दता#लाई ३५ <दन ?भ� भए �नशुKक भ�ने 

कायम राखी सो समय अव4ध नागेमा �.५० कायम ग3रएको छ 

अनुसु4च १३ लाई �नर�तरता <दई याि��क उपकरण (ए1वुले�स,uयाकहो लोडर र  याSटर) को भाडा दरलाई �नर�तरता 

<दईएको छ । यसर% आ4थ#क वष# २०७५/७६ मा ज1मा �.३० लाख अनुमान ग3रएकोमा यस आ.व. २०७६/७७ मा �.३४ लाख 

९० हजार आ�त3रक राज�व उ�ने अनुमान ग3रएको छ ।  
 

 

 



14 

 

अ5य6 महोदय, 

मा4थ उKले+खत नी�त तथा काय#Wमह�लाई सफल �पमा काया#�वयन गन#को ला4ग पुिजगत वजेटलाई योजना गत  र 

.वषय गत �े�मा �न1न अनुसार रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

1. आ4थ#क .वकासको ल� हा?सल गन# कृ.षतफ#   गाउँपा?लकाले ?लएको प�च व.ष#य कृषी पर%योजनालाई �नर�तरता 

<दनको ला4ग �. ३५ लाख रकम .व�नयोजन गर%एको छ ।  

2. आामचोकको लेकाल% भ ु भागमा रहेको साब#ज�नक खुKला चौरह�ह�मा 4चया बगान �ब�तार गरेर रोजगार%को 

Oजृना गर%  अगा#नीक 4चया उ0पादन गर%  आ4थ#क .वकास र पय#टन �बकास गन#को लागी �. ७५ लाख रकम 

.व�नयोजन ग3रएको छ ।  

3. कृ.षका �ब?भ�न �े�ह�मा पकेट �े� छनौट र घोषणा गर% कृ.ष पर%योजना स�चालन गन#को ला4ग वडा नं.२ 

लाई कागती र iकवी पकेट ��ेको ला4ग �. २ लाख, अकवरे खुसा#नी खेतीको लागी वडा नं. ४ लाई �.१ लाख, 

वोके <ट1वुर खे�तको ला4ग वडा नं. ७ लाई �.३ लाख, आँप ?लची पकेट �े�को लागी वडा नं. ९ लाई �.२ लाख 

गर% ज1मा �. ८ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएकोछ । 

4. वडा र टोलह�मा कृषक समूह गठन तथा दता# गन# Nो0साहन गर% दता# भएका समूहह�लाई �बशेष Nाथ?मकता 

<दनको लागी वडा नं. ३ को पसलभ�Bयाsग  कृ.ष समुह, संयुSत शा�ती कृषक समूह  र  सुनौलो कृ.ष समूहलाई 

तरकार% खे�त गन#को लागी N0येकलाई �.२ लाखको दरले ज1मा �. ६ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

5. एक घर एक करेसाबार% काय#Wमलाई Cयवि�थत वनाउनको ला4ग वडा नं.१ लाई �.२ लाख र वडा नं. ४ लाई �.३ 

लाख ग3र ज1मा �.५ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

6. घारे सामूदाइक कृ.ष फम#लाई गाउँपा?लका र जनताको साझदेार% फम#को �पमा �बकास गन#को लागी �. १८ लाख 

रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।   

7. आधु�नक पशुपंछ� तथा माछा पालन गर% कृ.षमा आ0म�नभ#र हुनको लागी वडा नं.४ को देवाभ�Bयाsग कृषी 

समूहलाई माछा पोखर% �नमा#ण गन# �. १ लाख, .वउ �बजन खर%द तथा मलखाद �नमा#ण गन# वडा नं ६ लाई �.३ 

लाख , bला�ट%क पोखर% �नमा#ण गन# वडा नं ८ र ९ लाई Wमश �.१ लाख र �.१ लाख ५० हजार गर% ज1मा 

�.२ लाख ५० हजार  , उ�नत जातको घाँस .वउ खर%द गन# वडा नं. ९ लाई �. १ लाख र उ�नत जात तरकार% 

खेती गन# वडा नं. १० लाई �. ३ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । यसर% कृ.ष �े�मा ज1मा �.१ करोड ५७ 

लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

8. साना तथा मझौला उ[योगह�लाई Nव:#न गद} �नजी �े�को .वकास गन#, सं�थागत गन# र ग�त?शलता <दन अ�त 

ज�र% रहेकोले  पर1परागत सीप र N.व4धलाई सामािजक पुँिजको �पमा .वकास गन#को लागी गाउँपा?लका �तरमा 

टपर% उ[योग �थापना गन# �.३ लाख, राmडपाखी बुनाई ता?लम तथा Nव:#न काय#Wम संचालन गन# वडा नं. १ लाई 

�.३ लाख , अचार र आलु 4चbस उ0पादन औजार खर%द गन# वडा नं. ७ लाई �.२ लाख र कपास खेती तथा 

कोकट% कपडा उ0पादन काय#Wम संचालन गन# वडा नं. ८ लाई �.४ लाख गर% ज1मा �.१२ लाख रकम 

.व�नयोजन ग3रएको छ ।  

9. बालंखा वजार ��ेमा आ�तर%क पय#टन Nव:#न र श<हदह�को स1झनामा श<हद �म�ृत पाक#  तथा पु�तकालय 

�नमा#णलाई �.९ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

10. .व?भ�न सां�कृ�तक स1पदाह�को संर�ण गद} आ�त3रक तथा बाहय पय#टन Nव:#न गन#को ला4ग थलथले 

.पिSनक �पोट#  �नमा#ण को लागी वडा नं. १ लाई �.४ लाख ४६ हजार, वुवाXवर ?शव मि�दर N�त�ालय �नमा#ण 

गन# वडा नं. १ लाई �.५ लाख,�घ�ताङ थामडांडा पय#टन �बकासको लागी वडा नं.२ लाई �.५ लाख, राकेटार गु1वा 

घेरावारको ला4ग �.५ लाख, छ*खा साके�वाथान धामYक �थल गोरेटो बाटो ?सढ% �नमा#ण गन# वडा नं. ४ लाई 

�.१५ लाख , भै�ङमि�दर घेराबारा गन# �.१ लाख ५० हजार र ऐ�तहाँ?सक पाँडुले पोखर% �नमा#ण गन# �.३ लाख 

रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

11. यसै ग3र वडा नं. ५ लाई रSतकाल% ?सहंदे.वथान घेरावारको लागी �.२ लाख, वडा नं. ६ लाई चिtडथान .पSनीक 

�पोट# �नमा#ण  गन# �.५ लाख र  रSतमाला देवी मि�दर घेरावारा तथा गोरेटो वाटो �नमा#ण गन# वडा नं. ७ लाई 
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�.१ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । वडा नं. ९ लाई  डुङडुsगे गुफा पय#टन  गोरेटो �नमा#ण गन#  �.१ 

लाख ५० हजार र ग�याथान घेरा बार गन#को लागी �.१ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

12.  यसर%  पय#टन �े�मा ज1मा रकम �. ५८ लाख ९६ हजार .व�नयोजन गर%एको छ । 

13. N0येक वडामा अ�नवाय# .वषयगत एक सहकार% �थापना ग3र कृ.ष उ0पादनलाई आ4थ#क .वकासको मुpये Oोतमा 

�पा�तरण गन#को लागी वडा नं. ४ को बालंखा कृ.ष सहकार%लाई  माछा पोखर% �नमा#ण गन# � ३ लाख ५० हजार 

उपलCध गराईएको छ ।  

14. �बप�न जनता संग सहकार% नामक काय#Wम माफ# त सहकार%को म�यमबाट सहु?लयत Cयाज दरमा ऋण उपलuध 

गराई �बप�न जनताह�को आय आ1दानीमा ब.ृ: ग3रनुको साथै आमचोक गाँउपाल%कामा स�चाल%त सहकार%लाई 

सiWय र स�म बनाउन सहकार% ऋण कोष �थापना गर% सहकर% माफ# त ऋण Nवाह गन# .वप�न जनतासंग 

सहकार% काय#Wमको लागी २० लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

15. यसर% सहकार% �े�को लागी ज1मा २३ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन गर%एकोछ ।  

16. सामािजक .वकास तफ#  ?श�ा नै  �बकासको मुलआधार हो  भ�ने नारालाई आमचोक गाँउपा?लकाले आ0मासाथ 

गद} ?श�ाको गुण�तर ब.ृ:मा जोड <दनको लागी नमुना .व[यालयह� चtडXेवर मा..व.वालांखा लाई �. ११ लाख, 

?श�ा �माक�या मा..व. लाई �.११ लाख र जन?श�ा Nा..व.द1ुमानालाई �.८ लाख गर% ज1मा �.३० लाख रकम 

.व�नयोजन ग3रएको छ ।  

17. .व[यालयको भौ�तक संरचना �नमा#ण गदा# वालमै�ी  र अपांग मै�ी वनाउनको लागी .व[यालयको पुवा#धार 

सुधारको ला4ग वडा नं. १ को प�चक�या मा..व.घेरावारा गन# �.४ लाख र ?शहंदेवी Nा..व. शौचालय �नमा#णको 

ला4ग �.१ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

18. वडा नं. २ को सर�वती मा..व.घेरावारा, प�चवती Nा..व.गेट �नमा#ण, जाKपा Nा..व.शौचालय �नमा#णको ला4ग 

Wमश �.४ लाख, �.१लाख ५० हजार र �.२ लाख गर% ज1मा �. ७ लाख ५० हजार वजेट .व�नयोजन ग3रएको छ 

।  

19. वडा नं. ३ को ला4ग प�चक�या Nा. .व. �यालढोका मम#त गन# �.१ लाख , चोमोलुsमा Nा. .व. घेरावाराको ला4ग 

�. २ लाख र जनकKयाण Nा..व.भवन मम#तको लागी �.२ लाख गर% ज1मा �. ५ लाख रकम .व�नयोजन 

ग3रएको छ ।  

20. वडा नं. ५ लाई च�IेXवर मा..व.घेरावाराको लागी �. ४ लाख, वडा नं. ६ को मकाल ुNा..व.टेवा पखा#लको ला4ग 

�.१ लाख ५० हजार, मंगला देवी आ..व.  मम#तको ला4ग �.१लाख ५० हजार, पZृवीजय Nा. .व. �याल ढोका तथा 

फ�न#चर मम#तको ला4ग �.२ लाख र जलक�या Nा..व.घेरावारालाई �.१ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

21. वडा नं ७ लाई म<हला सामुदा�यक भवन फ�न#चर तथा शौचालय �नमा#णको लागी �. ४ लाख रकम .व�नयोजन 

गर%एको छ भने  मुिSत Nा.�ब. घेराबाराको ला4ग �.२ लाख र जलक�या Nा..व.घेरावारा को लागी �.२ लाख गर% 

ज1मा वडा नं. ८ लाई �. ४ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

22. प�चक�या Nा.�ब. घेराबेराको ला4ग वडा नं. ९ लाई  �. २ लाख  र वडा नं. १० लाई लसुने ?शशु क�ा भवन 

�नमा#ण गन# �.३ लाख, लaमी मा .व घेरावारा गन# �.३ लाख , मिtडलाXवार% Nा..व.वरtडा �नमा#णको लागी �. १ 

लाख ५० हजार, दधुको?श Nा..व.घेरावाराको लागी २ लाख र जनता आधारभूत .व[यालय घेरावाराको लागी २ 

लाख  गर% ज1मा �. ११ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन गर%एको छ ।  

23. यसर% ?श�ा �े�मा कुल ज1मा रकम �. ७९ लाख .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

24. �वा�Zय तफ#  �वा�Zय चौक� संचालन गन#  सवै �वा�Zय सं�थाह�लाई ४० हजारको दरले �.४ लाख र Nशुती  

गहृ Cयव�थापनको ला4ग �.४ लाख रकम .व�नयोजन गर%एको छ ।  

25.  सवै आ..व. र मा..व.ह�का छा�ाह�लाई से�नटेर% bयाड .वतरण  गन# �. ३ लाख .व�नयोजन ग3रएको छ भने  

वडा नं. ३ को छेलोभ�Bयाङमा गाउँघर िSल�नक भवन  मम#त गन#  �.२ लाख र गाउँघर िSल�नक भवन  मम#त 

तथा च.प# �नमा#ण <दसंलाको ला4ग �.१ लाख .वनयोजन गनु#का साथै वडा नं.५ लाई .प.पमाला गाउँघर िSल�नक 

भवन �नमा#ण गन# �.२ लाख ५० हजार वजेट .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

26. यसै ग3र वडा नं. ८ मा �वा�Zय चौiक भवन �नमा#ण गन# �.१५ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । सव ै

�वा�Zय �े�ह�को ला4ग 
 

27. �वा�Zय �े�मा पुँिजगत वजेटवाट ज1मा �.३१ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन गर%एको छ । 
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28. खानेपानी तथा सरसफाइ अ�गग#त “�वाQछ पानी .पउछौ हामी” एक घर एक धारा नी�तलाई साकार वनाउन एक 

घर एक धारा काय#Wमको ला4ग �. ८ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

29. वासेbलुङ खाने पा�न मम#त तथा �ब�तार गन# �.२ लाख र बोबेक खानेपा�न �नमा#ण गन# �.३ लाख ग3र वडा नं. 

२ को ला4ग �. ५ लाख रकम .वनयोजन गर%एको छ । 

30. यु ँपसलभ�Bयाङ <दसाsला खानेपानी �नमा#ण गन# �.१ लाख, पातलखोला वाराताङ खानेपानी �नमा#ण �.३ लाख, 

हागातुङ खानेपानी कुवा �नमा#ण गन# �.१ लाख, दे.वथान खानेपानी मम#त चुमाराsलाई �.६० हजार, दोभानखोला 

खानेपानी �नमा#ण चुमाराङको ला4ग �.५० हजार ,यु ँआ�वोट पसलभ�Bयाsग खानीपानीको लागी �.१ लाख ग3र 

वडा नं. ३ लाई �.८ लाख १० हजार रकम .व�नयोजन गर%एकोछ ।  

31. वडा नं ४ को लागी प�चक�य Nा.�ब.खानेपानी �नमा#णको लागी �.१ लाख, कोलेधारा खानेपानी �नमा#ण गन# �.४ 

लाख , रागातुङ खा.पा. मम#त तथा �ब�तारको लागी �.२ लाख ५० हजार र खकKला दे�बथान कुवा मम#तको लागी 

६० हजार गर% ज1मा  �. ८ लाख १० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

32. वडा नं. ५ लाई वरालेखोला खानेपानी �नमा#णको ला4ग �.२ लाख र वडा नं. ६ अ�तग#त साल9pखा  खानेपानी मम#त 

तथा .व�तारको ला4ग �. २ लाख, सा�तारे खानेपानी oयांक� मम#त गन# �. १ लाख, गोख9धारा खानेपानी योजना 

स�चालन गन# �. २ लाख र  भुडखेोला खानेपानी  मम#तको ला4ग �.४ लाख गर% ज1मा ९ लाख रकम .व�नयोजन 

ग3रएकोछ ।  

33.  वडा नं. ८ मा बालधाने मगरमुखा खानेपानी मम#त गन# �. १ लाख ५० हजार र  अगुKटे खानेपानी मम#तमा �. 

१ लाख ५० हजार र  चुiकला खानेपानी योजना oयाsiक �नमा#ण गन# �. १ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ 

भने वडा नं. ९ मा जुकेखोला खानेपानी �नमा#ण गन# �.३ लाख ५० हजार , जोगेपाथर खानेपानी योजनाको ला4ग 

�.३ लाख र डाँडागाउँ खानेपानी मम#तको ला4ग �.३ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ  । 

34.  वडा नं. १० मा लुवाराङ खानेपानी �नमा#णको ला4ग �.५ लाख, धारापानी खानेपानी योजनालाई �.४ लाख, 

ओखरबोटे खानेपानी योजनाको ला4ग �.२ लाख, बाखापुवा कुवा संर�ण गन# �.१ लाख, सेतो गरगरे खानेपानी 

योजना स�चालन गन# �.३ लाख ५० हजार र खुि1तङ खानेपानी योजना स�चालन गन# �. ३ लाख  गर% ज1मा 

१८ लाख ५० हजार छु�ाइएकोछ ।  

35. यसर% खानेपानी ?शष#कमा ज1मा �. ७१ लाख २० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएकोछ ।  

36. यूवा खेलकुद तथा कला सं�कृतीतफ#  यस गाउँपा?लकाको ऐ�तहाँ?सक छ*खा साकेवाको नाममा बष9नी  खेलाइने 

छ*खा साके�वा भ?लबल र�नsग ?शKड N�तयो4गतालाई खेलकुल महो0सबको �पमा �बकास गन#  र गाउँपा?लकमा 

खेलकुद स1व�धी अ�य काय#Wम संचालन गन# �. १५ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।   

37. वडा �तर%य खेलकुद काय#Wमलाई �नर�तरताको लागी N�त वडा �. २ लाख ५० हजारको दरले ज1मा �.२५ लाख 

रकम .व�नयोजन गर%एको छ । 

38. सबै वडाह�मा Wमैसँग खेलकुद पुबा#धार �बकास गन# वडा नं. ६ मा तु1मा डाँडा खेलकुद मदैानको लागी �. २ 

लाख र वडा नं. १० को लागी �.२ लाख ५० हजार गर% ज1मा �.४ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन गर%एको छ 

। जाKपा Nा. .व .खेलकुद सामRी ख3रद गन#को ला4ग �. ५० हजार .व�नयोजन गर%एको छ ।  

39. सामािजक �े�मा रहेको पर1परागत साँ�कृ�तक स1पदाह�, साँ�कृ�तक पुँजीलाई संर�ण र  Nवद#न गन#को लागी 

थामडाँडा युवाSलव Nदेश �त3रय आमचोक आइडल काय#Wमको ला4ग �.३ लाख र कटु�जे युवाSलव पूवा#�चल 

Cया.प भोजपुर आइडल काय#Wमलाई �. १ लाख ५० हजार, आमचोक सा<हि0यक महो0सवलाई �. २ लाख, जो�तष 

प3रषदको काय#Wमलाई �.५० हजार र भोजपुर R�थ छपाई सहयोग काय#Wमको लागी �.५० हजार रकम 

.व�नयोजन ग3रएको छ ।  

40. यसर% युवा तथा खेलकुद �े�मा ज1मा �. ५६ लाख वजेट .व�नयोजन ग3रएको छ । 

41. म<हलाको �मता .वकास ग3र मानव .वकास सूचांकमा व.ृ: गन#को ला4ग म<हला जनN�त4धह�को �मता .वकास 

गन#, वडा �त3रय म<हलाह�को ला4ग �मता .वकास तथा ?सप .वकास गन#को ला4ग Oोत CयिSतको उ0पादन 

गन#को ला4ग र म<हला मै�ी काय#Wमको ला4ग ५ व.ष#य योजना �नमा#ण गन#को ला4ग गाउँपा?लका �तर%य म<हला 

लq�त काय#Wममा �.७ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 
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42. म<हलाको ?सप .वकास र आयOोतमा व.ृ: गन#को ला4ग वडा नं. ३ मा ढाका बुनाई काय#Wमको लागी �. ३ लाख 

र वडा नं. ५ मा म<हला ?सलाई क<टsग ता?लम संचालन गन#को ला4ग �.३ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

43. आ<दवासी जनजाती, भाषा, धम#, सं�कृ�तलाई संर�ण र Nव:#न गन#को ला4ग आ<दवासी जनजा�त साँ�कृ�तक 

काय#Wम संचालनको ला4ग �.३ लाख ५० हजार रकम .वनयोजन ग3रएको छ ।  

44. शार%3रक �पले अशSत CयिSतको समि�टगत हक र अ4धकारलाई सु�नXचत गन# उ�नह�को आ0म �व?भमान र 

प<हचानलाई म�ये नजर ग3र उ�नह�को आयमा व.ृ: गन# ?सप .वकासलाई समेत व.ृ: गन#को ला4ग अपाsग 

लq�त काय#Wमको लागी �.८ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

45. आमचोक गाउँपा?लकालाई पाँच वष#?भ� वालम�ैी गाउँपा?लका घोषणा गन9 अ?भयान संचालनको ला4ग  

गाउँपा?लकाको पदाधीकार%ह�लाई अ?भमू+खकरण तथा वालमै�ी काय#Wम काय#योजना तयार% गन#, वडा �तरको 

सरोकारवालाह�लाई अ?भमू+खकरण तथा  वडा �तरको काय#योजना तयार% गन#, वालमै�ी �थानीय शासन सचालन 

Oोत CयिSत उ0पादन गन#, ?श�कह�संग र �व�Zय कमYह�सगको काय#शाला गो�ठ� संचालन गन#, मा..व.�तरमा 

रोलमोडल iकशोर iकशोर% ?श�ा काय#Wम संचालन, वाल .वकास ?शq�काह�लाई अ?भमू+खकरण गन#,वालSलव 

गठन तथा दता# र गाउँपा?लका �तर%य वालसंजाल गठन तथा वाल�मता .वकास ता?लम संचालन गन# 

गाउँपा?लका �तरमा वालमै�ी काय#Wम ?शष#कमा �.१० लाख रकम .व�नयोजन गर%एको छ ।  

46. द?लतह�लाई शसSत वनाउनको ला4ग आगामी वष#दे+ख छु�ै द?लत लq�त काय#Wमको ला4ग काय#योजना �नमा#ण 

गन#को ला4ग द?लत लq�त काय#Wममा �. ३ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

47. जसको सवाल उसैको नेत0ृव भ�ने मूल नारालाई काय#�वन गन# वडा �तरमा सरोकारवालाह� .वच अ�तरकृया 

तथा वडा �तरको द?लत उ0थान काय#योजना �नमा#ण गन#को ला4ग N0येक वडामा �.५० हजारको दरले ज1मा �.५ 

लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

48. आमचोक गाँउपा?लका ?भ�का मुpय सडकह� बाwै  म<हना स�चालनमा राpनका ला4ग सवै वडामा क1तीमा एक 

वडा एक मुpये सडक �ब�तार गद} व�नरहेको सडकह�लाई �नर�तरता <दनको ला4ग वडा नं. १ मा भ�Bयाsगखक#  

पानवाSला महादेव�थान कृ.ष सडक मम#त तथा �नमा#ण को ला4ग �. ३ लाख, हा�तपाईले खोला वा?सथंपू# 

?सम�तुवा पानवाSला कृ.ष सडक �नमा#णको ला4ग �. ७ लाख र पामाखाम जरवुटे सा�ताकु भ�Bयाsगखक#  सडक 

�नमा#णको ला4ग �. २ लाख ग3र  ज1मा �.१२ दाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

49. वडा नं. २ अ�तग#त बतासे बोबेक महादेबथान सडक  मम#त तथा �नमा#णको ला4ग �.२ लाख, वाछाराsग सडक 

�नमा#ण गन#को ला4ग �.२ लाख, यू ँछेवा सडक  �नमा#णको ला4ग �.२ लाख, यू ँदाबुराङ बैकु�ठे सडक �नमा#णलाई 

�.३ लाख, वमना सडक  �नमा#णको ला4ग �.२ लाख र ?सहंदे�ब वा?सराsग गोरेटो वाटोको ला4ग � २ लाख ५० 

हजार गर% ज1मा �.१३ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

50. वडा नं. ३ को ला4ग जनकKयाण छुSखा एखुवाखोला सडक �नमा#ण  गन# �.३ लाख, बालंखा सामाराङ चुमाराङ सडक 

�नमा#णलाई �.७ लाख, पावला साक� डाँडा <दसंला सडक �नमा#णको ला4ग �.२ लाख, ?भमेXवर% चुsना1वु 

महादेवथान सडक मम#त तथा �नमा#णको ला4ग �.२ लाख र लहरेमाने देउराल% महादेव�थान सडक �नमा#णको ला4ग 

३ लाख ग3र ज1मा �.१७ लाख रकम .वनयोजन ग3रएको छ । 

 

51. वडा नं. ४ अ�तग#त बालंखा पुण9डाँडा  ?सपाक खुि1तङ सडक �नमा#ण  अ�तग#त �.९ लाख, बालंखा काक�टोल 

फुईताङ राँगातुङ च�डीथान सडक �नमा#णको ला4ग �.९ लाख, बालंखा बजार  सो?लङ �नमा#णको ला4ग �.१० लाख 

र बालंखा छ*खा सडक सो?लङ (बजार खtड)को लागी �.३ लाख गर% ज1मा �.३१ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको 

छ ।  

52. यसै ग3र वडा नं. ५ लाई बयाsग पावला खा?लsग भ�Bयाsग .प.पमाला आमवोटे सडक �नमा#णको ला4ग �. ३० 

लाख, पावला खा?लsग भ�Bयाsग वारsगखोला खुि1तङ पाsचा कृ.ष सडकको ला4ग �.२ लाख, पावला छौटे कृ.ष 

सडक �नमा#णलाई �.२ लाख, िज?मथानी कृ.ष सडक �नमा#णलाई �.२ लाख र पावला रेsगचsेग <दमालुsग Bयामीरे 

पाsचा सडक �नमा#ण गन#को ला4ग �.२ लाख ग3र ज1मा रकम �.३८ लाख .व�नयोजन ग3रएको छ । 

53. वडा नं.६ अ�तग#त बुङसुराङ गोगने तु1मा डाँडा वाराताङ सडक मम#त तथा �नमा#ण गन# �.१० लाख, �माक�या 

देवीथान सालgखा वेनाहाङ कृ.ष सडक �नमा#णमा �.४ लाख, ड�वा पाट%  सडक �नमा#णमा �.४ लाख, काक� डाँडा 
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थु1क� बा?सखोरा �यालुङ कृ.ष सडक �नमा#णको ला4ग �.२ लाख, वयाङ वजार �े� सडक ढुsगा सो?लsग तथा ढल 

�नमा#ण गन#को ला4ग �.७ लाख ग3र ज1मा �.२७ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

54. वडा नं. ७ को ला4ग देवा�टार डुxे द1ुमाना सडक मम#त तथा �नमा#णको ला4ग �.२५ लाख, सैलाम सागुर% कृषी 

सडक �नमा#णको ला4ग �.१० लाख, बसाइगाउँ ह<द#ला कृषी सडक मम#त तथा �नमा#णको ला4ग �.३ लाख र पटुके 

टुपाखा सु�तले डाँडाघर सडक �नमा#णको ला4ग �.३ लाख ग3र ज1मा �. ४१ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

55. वडा नं. ८ अ�तग#त देउराल% मगरमुखा iकनुवा सडक मम#त तथा �नमा#ण को ला4ग �.७ लाख,      हैखराsग ?ससुवा 

कृ.ष सडक मम#त तथा �नमा#णको ला4ग �. २ लाख र     द1ुमाना हैखराङ एखुवाखोला  कृ.ष सडक �तर उ�नतीको 

ला4ग �.१० लाख ग3र ज1मा �.१९ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

56. द1ुमाना हैखराsग एखुवा खोला कृ.ष सडक �तर उ�नती गन#को ला4ग �. ११ लाख ५० हजार र द1ुमाना आ1बोटे 

सडक मम#त तथा �नमा#णको ला4ग �.५ लाख ग3र वडा नं.९ को ला4ग ज1मा वजटे �.१६ लाख ५० हजार 

.व�नयोजन ग3रएको छ । 

57. वडा नं.१० को ला4ग सु�तले 4चउर%भ�Bयाsग सडक मम#त तथा �नमा#णलाई �.५ लाख र मािज#ताsग मखुवा 

दारेगौडा सडक मम#त तथा �नमा#णको ला4ग �.८ लाख ग3र ज1मा १३ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

58. यसर% सकडको ?शष#कमा ज1मा रकम �.२ करोड २८ लाख .व�नयोजन ग3रएकोछ । 

59. साना तथा मझौला ?सचंाइ योजना uयवि�थत ग3र गाउँ�े�का उव#र भू?मलाई ?स4ंचत गन# र “जल स1पदा हाxो 

अमूKय स1प0ती हुन” भ�ने कुरा आ0मासाथ गद} साना वा ठूला जल �ोतह� कुवा, धारा, खोला, खोKसा, 

?समसार, जलधारालाई संर�ण स1ब:#न गन#को ला4ग वडा नं.८ को लागी iकनुवामा सब#िजत कुलो मम#त ला4ग �. 

१ लाख ५० हजार, र वडा नं.१० को Cयाङटार आलेखोला ?सचंाई योजनालाई  �.१ लाख ५० हजार, माकुखोला 

सु�तले ?सचंाई योजनालाई �.१ लाख र लसुने खोला ?सचंाई कुलो �नमा#णको ला4ग �.२ लाख ५० हजार ग3र ज1मा 

�.६ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएकोछ ।  

60. जनजा�त भवन �नमा#ण गन# वडा नं. २ को ला4ग �.४ लाख ,म<हला .वकास भवन ?स?लsग  र शौचालयको 

ला4ग �.२ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  य�तै वडा नं.६ लाई कृ.ष सहकार% भवनको लागी चपY �नमा#ण 

गन# �.१ लाख र तु1मा डाँडा सामुद�यक भवन मम#त तथा च.प# �नमा#ण गन# �. ३ लाख गर% ज1मा �.१० लाख 

रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

61. संचार ��को .वकासको ला4ग यस गाउँपा?लकाको बालखंामा �थापना भएको चोमोलुङमा एफ .एम. लाई 

Cयवि�थत र Nभाबकार% वनाउनको ला4ग �.५ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

62. ग3रव घर प3रवारको प<हचान गर% सोलर वि0त .वतरण गन#को ला4ग �.४ लाख , वडा नं.२ दाsखाको ला4ग  

पेK %सेट पोल खर%द गन#को ला4ग �. ३ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

63. �थानीय �तरका साना जल.व[युत उ0पादन तथा मझौला र ठुला जल.वधुत आयोजनाको संभाCयताको आधारमा 

स1वि�धत �नकायह�संगको लागत साझदेार%मा �नमा#ण गन#को ला4ग एखुवा खोला लघुजल .व[युत आयोजना 

लागत सझदेार%मा स�चालन गन#को ला4ग �.३५ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

64. जलाधर �े�ह�को संर�ण र स1व:#नको ला4ग वडा नं. १ मा थलथले जलाधार संर�ण काय#Wमको ला4ग �.३ 

लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

65. आमचोक गाँउपा?लकाको Nाकृ�तक �ोतह�को प<हचान प3रचालन र संर�ण गन# वडा नं. ७ अ�तग#त हायु खोला 

खानेपानी मुहान संर�ण गन# �.१ लाख र <हले खानेपानी मुहान संर�ण  गन# �.१ लाख रकम .व�नयोजन 

ग3रएको छ । 

66. आगलागी, बाढ%, प<हरो, भूक1प, महामार%, ह0या ज�ता Nाकृ�तक तथा मानव घ<टत घटनाह�मा परेका  

नागर%कह�लाई राहतको Cयाव�था गन#को ला4ग आमचोक .वपद Cयव�थापन कोषको ला4ग �.११ लाख रकम 

.व�नयोजन ग3रएको छ ।  

67. फोहोर मैला uयाव�थापनको  वडा नं. ४ मा बधशाला uयाव�थापन  गन# �.१ लाख ५० हजार र वडा नं.६ मा  

वयाङ वजार फोहोरमैला Cयाव�थापन गन#को ला4ग �. २ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

68. वातावरण मै�ी .वकासको ला4ग सुधार%एको चुलो �नमा#ण गन#को ला4ग �.३ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

69. यसर% वातावरण तथा .वपद Cयवसथापन .वकास अ�तग#त ज1मा �. २२ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन 

ग3रएको छ ।  
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70. मानव संसाधन .वकासको ला4ग  जेहे�दार युवाह�लाई लोक सेवा क�ा संचालनको लागी �.६ लाख र �थानीय 

तहको �याय Nणाल%लाई �वQछ, स�म, पारदशY तथा जवाफदेह% बनाउन वडा �त3रय मेल?मलाप के�I 

Cयव�थापनको लागी �.५ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । 

71.  सामा�य सेवा Cयव�थापनको ला4ग गाउँपा?लका अ�तग#त संचा?लत योजनाह�को ला4ग मम#त स1भार कोषलाई 

�.२० लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ । यसै गर% गाउपा?लका भ3रको .वरामीह�को ला4ग घरैमा व?स �वा�Zय 

सेवा ?लने कामको शु�वातको ला4ग �.२ रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

72. सं�थागत .वकासको ला4ग  वडा नं.१ को वडा काया#लय मम#त संभारको ला4ग १ लाख ५० हजार, वडा नं. ६ को 

ला4ग पुरानो वडा काया#लय भवन मम#त तथा  फ�न#चर �नमा#ण गन# �.१ लाख ५० हजार, वडा नं. ७ र ८ मा 

िजKला सम�वय स?मत संग लागत साझदेार%मा वडा काया#लय भवन �नमा#णको ला4ग Wमश २५/२५ लाख ग3र 

ज1मा ५० लाख रकम .व�नयोजन ग3रएकोछ ।  

73. सुर�ा Cयव�थापनको ला4ग वडा नं.२ मा  शस�� वेश Sया1प यू ँतारवारको ला4ग �.३ लाख रकम .व�नयोजन 

ग3रएको छ ।  

74. �थानीय तZयांक संकलन र अ?भलेख अ�तग#त <दघ#का?लन .वकास गन9 लaयका साथ आमचोक गाउँपा?लका 

आव4धक योजना �नमा#ण गन# �.२० लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

75. ग3रव मु+ख नी�त तथा सशुासनको ला4ग घरधुर% स1पती �तर%करण तथा घरधुर% Wम संpया �नधा#रण 

काय#Wमको ला4ग �.५ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

76. सडक स�जालको Cयव�थापन आमचोक मोटरवाटो गु� योजना �नमा#ण गन#को ला4ग �.५ लाख रकम .व�नयोजन 

ग3रएको छ ।  

77. पय#टन Nव:#न तथा सं�कृ�त संर�णको ला4ग छ*sखा साके�वा पाक#  mडपीआर �नमा#णको ला4ग �.३ लाख, वडा 

नं.७ अ�तग#त  आ<दबासी जनजाती पाक#   mड.पआर तयार% चु?लडाँडाको ला4ग �.२ लाख  र वडा नं.१ अ�तग#त Oी 

महायन दे�ेनछयो?लsग गु1वा mड.पआर तयार गन# �. २ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएकोछ ।  

78. बालंखा खेलकुद मैदानलाई रंगशालाको �पमा .वकास गन#को ला4ग बालंखा रंगशाला mड..प.आर �नमा#ण गन# �.२ 

लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

79. ?श�ा �े�मा वहृत सुधारको ला4ग दश वष9 शैq�क ?श�ा योजना �नमा#ण गन# �.२ लाख रकम .व�नयोजन 

ग3रएको छ ।  

80. सूचना N.व4ध Cयव�थापन अ�तग#त  भोजपुर वहुमु+ख Sया1पस इ लाइवेर% भवन �नमा#ण गन# �.६ लाख रकम 

.व�नयोजन ग3रएकोछ ।  

81. गाँउपा?लकासंग जनता काय#Wम अ�तग#त गाँउपा?लकामा २ पटक र सव ैवडाह�मा क1तीमा एक पटक साव#ज�नक 

सुनुवाई काय#Wम संचालन गन#को ला4ग गाउँपा?लकाको ला4ग �.१ लाख र N0येक वडाको ला4ग �.४० हजारको 

दरले  �.४ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।   

82. यसर% सं�थागत .वकास तथा सेवा Nवाह र शुसासनको �े�मा ज1मा �.१ करोड ४२ लाख रकम .व�नयोजन 

ग3रएको छ ।  

अ�य� महोदय,  

�े�गत वजेटको वाँडफाँडको साराँसलाई यहाँ N�तुत गन# चाह�छु ।   

83. आ4थ#क .वकास अ�तग#त  कृ.ष �े�लाई सवै भ�दा वढ% �. १ करोड ५७ लाख ५० हजार .व�नयोजन ग3रएको छ 

। यसै गर% उ[योग तथा वा+णBय �े�मा �. १२ लाख, पय#टन �े�मा �. ५८ लाख ९६ हजार र सहकार% �े�मा 

�. २३ लाख ५० हजार ग3र ज1मा यस �े�मा �. २ करोड ५१ लाख ९६ हजार रकम .व�नयोजन ग3रएकोछ ।  

84. सामािजक .वकास अ�तग#त  ?श�ामा �. ७९ लाख, �वा�Zयमा �. ३१ लाख ५० लाख, खानेपानी तथा 

सरसफाईमा �. ७१ लाख २० हजार, युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#नलाई �.५६ लाख, ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरणको ��ेमा �. ४३ लाख र जनसंpया Cयव�थापनमा �. १८ लाख ग3र यस �े�मा कुल 

वजेट �. २ करोड ९८ लाख ७० हजार .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

85. पूवा#धार .वकास अ�गग#त सडकमा �. २ करोड २८ लाख, ?सचंाईको ला4ग �. ६ लाख ५० हजार, भवन तथा सहर% 

.वकासमा �. १० लाख, संचारमा �.५ लाख र उजा#,लघु तथा साना जल.व[युत �े�मा �.४२ लाख ग3र यस 

�े�मा ज1मा �. २ करोड ९१ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  
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86. वातावरण तथा .वपद Cयव�थापन .वकासको �े�मा जलाधार संर�ण अ�गग#त �.५ लाख, जलवायु प3रवत#नमा 

�.३ लाख, फोहरमैला Cयव�थापनमा  �.३ लाख ५० हजार र .वपद Cयव�थापनमा � ११ लाख ग3र यस �े�मा 

ज1मा �.२२ लाख ५० हजार रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

87. सं�थागत .वकास तथा सेवा Nवाह र शुसासन �े�मा मानव संसाधन .वकासको लागी �.११ लाख, सामा�य सेवा 

Cयव�थापनमा �.२२ लाख, सं�थगत .वकासमा �.५३ लाख, सुर�ा Cयव�थापनमा �.३ लाख, �थानीय तZयांक 

संकलन र अ?भलेख अ�तग#त �.४२ लाख, सूचना N.व4ध Cयव�थापनमा �.६ लाख र  साव#ज�नक सुनुवाईको 

ला4ग �.५ लाख ग3र यस �े�मा ज1मा �.१ करोड ४२ लाख रकम .व�नयोजन ग3रएको छ ।  

88. समि�टगत वजेटको �े�गत वाँडफाँड अ�तग#त आ4थ#क .वकासको लागी ज1मा वजेटको २५.०३ N�तशत र रकम 

�. २ करोड ५१ लाख ९६ हजार, सामािजक .वकासमा २९.६७ N�तशत र रकम �.२ करोड ९८ लाख ७० हजार, 

पूवा#धार .वकासको लागी २८.९६ N�तशत र रकम �. २ करोड ९१ लाख ५० हजार, वातावरणा तथा .वपद 

Cयव�थापन .वकासमा २.२४ N�तशत र रकम २२ लाख ५० हजार, सं�थागत .वकास,सेवा Nवाह र शुसासन �े�मा 

१४.११ N�तशत र रकम �. १ करोड ४२ लाख ग3र ज1मा पुिजगत वजेट �. १० करोड ०६ लाख ६६ हजारको पेश 

ग3रएको छ ।  

N�तोता 

सीता राई 

उपा�य� 

आमचोक गाउँपा?लका,बालंखा,भोजपुर 
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!नण�य नं.२ 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आमचोक गाउँपा�लकाको अथ� सBबgधी -�तावलाई काया�gवयन गन� बनेको �वधेयक २०७६ लाई 

�वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो । 

 

आमचोक गाउँपा�लकाको अथ� सBबgधी -�तावलाई काया�gवयन गन� बनेको �वधेयक  
 

       सभाबाट �वीकृत �म!त : २०७६/०३/ १३  

-�तावना : आमचोक गाउँपा?लकाको आ4थ#क वष# २०७६/७७ को अथ# स1ब�धी N�तावलाई काया#�वयन गन#को �न?म0त �थानीय 

कर तथा शुKक संकलन गन9,  छुट <दने तथा आय संकलनको Nशास�नक Cयव�था गन# वा�छनीय भएकोले,  

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम आमचोक गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संh6iत नाम र -ारBभ : (१) यस ऐनको नाम “आ4थ#क ऐन, २०७६” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन २०७६ साल Oावण १ गतदेे+ख आमचोकगाउँ �े�मा लागू हुनेछ । 

२. सBप!त कर : गाउँपा?लकाका �े�?भ� अनुसू4च (१) बमोिजम एiककृत स1प�त करको �थानमा स1पती कर प�छ .व�ततृ 

अ�ययन गर% लगाइनेछ । 

३. भू�म कर (मालपोत) : गाउँपा?लका �े�?भ� अनुसू4च (२) बमोिजम भू?म कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर ग3रनेछ ।  

४. घर वहाल कर : गाउँपा?लका �े�?भ� कुनै CयिSत वा सं�थाले भवन, घर, पसल, yयारेज, गोदाम, टहरा, छbपर, जyगा वा 

पोखर% पूरै वा आं?शक तवरले वहालमा <दएकोमा अनुसू4च (३) बमोिजम घर जyगा वहाल कर लगाइने र असूल ग3रनेछ ।  

५. _यवसाय कर : गाउँपा?लका �े�?भ� Cयापार, Cयवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आ4थ#क कारोवारका आधारमा अनुसू4च 

(४) बमोिजम Cयवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग3रनेछ । 

६. जjडबुटS, कवाडी र जीवजgतु कर : गाउँपा?लका �े�?भ� कुनै CयिSत वा सं�थाले ऊन, खोटो, जmडबुट%, वनकस, कवाडी माल 

र Nच?लत कानूनले �नषेध ग3रएको जीवज�तु वाहेकका अ�य मतृ वा मा3रएका जीवज�तुको हाड, ?सङ, bवाँख, छाला ज�ता 

ब�तुको Cयवसा�यक कारोवार गरेवापत अनुसू4च (५) बमोिजमको कर लगाइने र असूल उपर ग3रनेछ । 

७. सवारS साधन कर : गाउँपा?लका �े�?भ� दता# भएका सवार% साधनमा अनुसू4च (६) बमोिजम सवार% साधन कर Nदेश कानुन 

Cयव�था भएको अव�थामा सो<ह बमोिजम हुनेछ । 

८. �वlापन कर :  गाउँपा?लका �े�?भ� हुने .व�ापनमा अनुस4ूच (७) बमोिजम .व�ापन कर लगाइने र असलू उपर ग3रनेछ । 

तर, Nदेश कानुनमा कानुनमा अ�यथा Cयव�था भएको अव�थामा सो<ह बमोिजम हुनेछ । 

 

९. मनोरgजन कर : गाउँपा?लका �े�?भ� हुने मनोर�जन Cयवसाय सेवामा अनुसू4च (८) बमोिजम Cयवसाय कर लगाइने र 

असुल उपर ग3रनेछ । तर, Nदेश कानुनमा अ�यथा Cयव�था भएको अव�थामा सो<ह बमोिजम हुनेछ । 

१०.बहाल @बटौरS शुcक : गाउँपा?लका �े�?भ� आफुले �नमा#ण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसू4च (९) मा उKलेख भए 

अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोह% अनुसू4चमा भएको Cय�था अनुसार बहाल �बटौर% शुKक लगाइने र असूल उपर ग3रनेछ 

। 

११.पाnक� ङ शुcक : गाउँपा?लका �े�?भ� कुनै सवार% साधनलाई पाiक# ङ सु.वधा उपलuध गराए वापत अनुसू4च (१०) बमोिजम 

पाiक# ङ शुKक लगाइने र असूल उपर ग3रनेछ ।« 

१२.oेnक^ग, कोयोnकड, `यानोइ^ग, बgजी जिBप^ग, िजपqलायर र रयाqटS^ग शुcक :  गाउँपा?लकाले आLनो �े�?भ� 

 ेiकsग, कायोiकड, Sयानोइsग, ब�जी जि1पsग, िजपLलायर र रयाLट%sग सेवा वा Cयवसाय संचालन गरेवारत अनुसू4च 

(११) बमोिजमको शुKक लगाइने र असूल उपर ग3रनेछ । 

१३.सेवा शुcक, द�तुर: गाउँपा?लकाले �नमा#ण, संचालन वा Cयव�थापन गरेका अनूसू4च (१२) मा उिKल+खत �थानीय पूवा#धार र 

उपलuध गराइएको सेवामा सेवाRाह%बाट सोह% अनुसू4चमा Cयव�था भए अनुसार शुKक लगाइने र असूल उपर ग3रनेछ । 

१४.पय�टन शुcक : गाउँपा?लकाले आLनो �े�?भ� Nवेश गन9 पय#टकह�वाट अनुसूची (१३) मा उिKल+खत दरमा पय#टन शुKक 

लगाईने र असुल उपर ग3रनेछ । तर, Nदेश कानुनमा अ�यथा Cयव�था भएको अव�थामा सो<ह बमोिजम हुनेछ । 

१५.कर छुट : यस ऐन बमोिजम कर �तन9 दा�य0व भएका CयिSत वा सं�थाह�लाई कुनै प�न iक?समको कर छुट <दईने छैन ।  

१६.कर तथा शुcक संकलन सBबिgध काय��वFध : यो ऐनमा भएको Cयव�था अनुसार कर तथा शुKक संकलन स1बि�ध 

काय#.व4ध गाउँपा?लकाले तोके अनुसार हुने छ । 
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अनुसूFच–१ 

(दफा २ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

एiककृत स1पि0त करका दर 

प�छ .व�ततृ अ�ययन गर% एiककृत स1प�त करको �थानमा स1पती कर लगाइनेछ । 
 

अनुसूFच–२ 

(दफा ३ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

भू?म कर (मालपोत) 

Wं.स. .ववरणा खेत तफ#  पाखो तफ#  

१ जyगाको iक?सम अCबल दोयम ?सम चाहार अCबल दोयम ?सम चाहार 

२ N�त रोपनी लाyने 

कर 

२० १८ १६ १४ १५ १४ १३ १२ 

�यूनतम ५ रोपनी स1मको �. ५० लाyनेछ ।  

नोट: कर रकम समयमा नबुझाइ कर रकम बSयौता रहेमा अकg बष# २५%, 0यसको अकg वष# १० % थप र 0यसप�छको N0येक वष# थप ५% 
ज3रवाना लाyनेछ र अ4धकतम १००% ज3रवाना लाyनछे । यस ऐन Nार1भ हुन अगाडीको कर रकम वSय�ता रहेको भए N0येक वष#को 

दामासा<हले स1पूण# कर असुल ग3रनेछ । 
 

अनुसूFच––––३    

(दफा ४ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

घर वहाल कर    

गाउँपा?लका ��े?भ� कुनै CयिSत वा सं�थाले भवन, घर, पसल, yयारेज, गोदाम, टहरा, छbपर वा पोखर% पुरै वा आं?शक �पले 

वहालमा <दएकोमा गउँपा?लकालाई वहाल वा जyगा कर १०% कर लाyने  । 
    

अनुसूFच––––४    

(दफा ५ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

_यवसाय कर    
 

#ं.स. �ववरण    आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

१ म<दरा पसल १५००.०० १५००.०० 

२ चुरोट �बडी सुतY ज�य १०००.०० १०००.०० 

३ हKका पेय पदाथ# १०००.०० १०००.०० 

४ सुन चाँद% पसल १०००.०० १०००.०० 

५ औषधी पसल १०००.०० १०००.०० 

६ माछा मासु �बW� पसल १०००.०० १०००.०० 

७ आयुव9<दक औषधी पसल १०००.०० १०००.०० 

८ एRोभेट पसल १०००.०० १०००.०० 

९ �टेशनर% तथापु�तक पसल १०००.०० १०००.०० 

१० छपाइ तथा Nकाशन ३०००.०० ३०००.०० 
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#ं.स. �ववरण    आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

११ क�मे<टक पसल १०००.०० १०००.०० 

१२ मोटरपाo#स १०००.०० १०००.०० 

१३ bलाइ तथा yलास १०००.०० १०००.०० 

१४ कपडा/फे�सी/जु0ताचbपल/uयागपसल १०००.०० १०००.०० 

१५ धागोटाक पसल ५००.०० ५००.०० 

१६ 
इलेS ो�नक पसल (मोबाइल, घडी, SयाKकुलेटर अmडयो, 
?भmडयो, आ<द) 

१०००.०० १०००.०० 

१७ हाड#वेयर/मे?सनर%/�या�नटर%/माब#ल पसल १५००.०० १५००.०० 

१८ पे ो?लयम पदाथ# १५००.०० १५००.०० 

१९ ि�टल आलमु�नयम पसल १०००.०० १०००.०० 

२० फ�न#चर १०००.०० १०००.०० 

२१ ढुsगा तथा4ग�ी बालुवा �बW� .वतरण गन9 २०००.०० २०००.०० 

२२ कपडा ?सलाइ कटाइ १०००.०० १०००.०० 

२३ �नुकर तथा पुल हाउस १०००.०० १०००.०० 

२४ पशुआहार �बW� के�I १०००.०० १०००.०० 

२५ iकराना पसल १०००.०० १०००.०० 

२६ फलफूल/तरकार% पसल ५००.०० ५००.०० 

२७ उपहार/ 4गLट/खेलौना पसल १०००.०० १०००.०० 

२८ भाँडा पसल (�ट%ल, bलाि�टक,आKमु�नयम सबैथर%) १०००.०० १०००.०० 

२९ माटाको भाँडापसल १०००.०० १०००.०० 

३० .वशेष� परामश# तथा अ�य Cयावसायी सेवा २०००.०० २०००.०० 

३१ ढुवानी तथा  ा�सपोट# २०००.०० २०००.०० 

३२ पे�टर/साइनबोड# लेpन े १०००.०० १०००.०० 

३३ खोटो Cयवसायी १०००.०० १०००.०० 

३४ जyगा Cयवसायी २०००.०० २०००.०० 

३५ �नमा#ण Cयवसायी–-d]lzg Jof;foL_ ५०००.०० ५०००.०० 

३६ यस वगYकरणमा नपरेका Cयवसायको हकमा १०००.०० १०००.०० 
  उdपादन मलुक उPयोग   

३७ Rील उ[योग ३०००.०० ३०००.०० 

३८ जु0ता उ[योग १०००.०० १०००.०० 

३९ 
घरेलु कु<टर उ[योग(अगरब0ती, मैनब0ती,ट%क�, अचार 

तथा अ�य कु<टर) 
१०००.०० १०००.०० 

४० कपडा तथा गाम9�ट उ[योग ५०००.०० ५०००.०० 

४१ ?सरक डसना उ[योग पसल १५००.०० १५००.०० 

४२ कुटानी पेलानी/ ?मल १५००.०० १५००.०० 

४३ मसला ?मल १०००.०० १०००.०० 

  
नोट: य<द मसला ?मल रहेको ?मलवाटै कुटानी पेलानी ?मल प�न छभने कुटानी पेलानी 

?मलकै Cयवशाय कर लाyनछे ।  
  

४४ डरे% उ[योग/ Cयवसाय ५००.०० ५००.०० 

४५ उपभोyय व�त ुउ0पादन उ[योग १०००.०० १०००.०० 

४६ वनज�य उ[योग २०००.०० २०००.०० 

४७ Wसर×क�W�ट×इटाभ�ा उ[योग ५०००.०० ५०००.०० 

४८ ढाका टोपी पि�मना उ[योग १०००.०० १०००.०० 
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#ं.स. �ववरण    आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

४९ सु�त # ज�य उ[योग २०००.०० २०००.०० 
   ;]jfd'ns 

  
५० टे�टहाउस २०००.०० २०००.०० 

५१ होटल लज रे�टुरे�ट १५००.०० १५००.०० 

५२ स�चार १०००.०० १०००.०० 

५३ .व0तीय १०००.०० १०००.०० 

५४ �वा�Zय सेवा Cयवसाय १०००.०० १०००.०० 

५५ ?श�ा सेवा �नजी २०००.०० २०००.०० 

५६ मम#त स1भार १०००.०० १०००.०० 

५७ �ाइिSल�नक, Cयुट%पाल#र तथा सलैुन १०००.०० १०००.०० 

५८ फूल .व�वा पसल ५००.०० ५००.०० 

५९ गैरसरकार% सं�थाह� १०००.०० १०००.०० 

^) मेशीन कर (ठूलो मेशीन) �काभेटर २५०००.०० २५०००.०० 

^! मेशीन कर (सानो मशेीन) uयाSहो लोडर १५०००.०० १५०००.०० 

^@ NोजेSटर भाडा (N�त <दन) १०००.०० १०००.०० 

I�टCय Nदेश कानूनमा उKलेख भएका करह� सो<ह बमोिजम हुनेछ । 
    

अनुसूFचÑÑÑÑ५    

(दफा ६ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

जmडबुट%, कवाडी र जीवज�तु कर 

.व�ततृ अ�यायन गर% लगाइनेछ । 
अनुसूFच–६ 

(दफा ७ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

सवार% साधन कर 

W.सं. �ववरण    उप�ववरण    २०७५/७६ को दर    २०७६/७७ को दर    

१ सवार% साधन कर बस,  क,लर%,र हेभी गाडी ३०००.०० .०० 

  भाडाका,कार,िजप ५००.०० .०० 

  �नजीकार, जीप, मयुर% ५००.०० .०० 

  �कुटर, मोटरसाइकल,तथा अ�य सवार% साधन १००.०० .०० 

२ पटके सवार% कर जीप ५०.०० .०० 

  oयाSटर ३००.०० .०० 
 

अनुसूFच––––७    

(दफा ८ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

.व�ापन कर 
 

#ं.स. �ववरण    उप�ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

१ .व�ापन कर साव#ज�नक �थानमा .व�ापन वा साइनबोड# राखेवापत वा.ष#क ५००.००  ५००.०० 
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अनुसूFच–८ 

(दफा ९ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

मनोर�जन कर 

�ववरण    २०७५/७६ को दर २०७६/७७ को दर    

?सनेमाहल तथा मनोर�जन Nदश#न �थलको Nवशे शुKकमा <टकटको ५ % <टकटको ५ % 

जाद ुसक# स चटक आ<दमा N�त<दन  ३०० N�त<दन  ३०० 

अनुसूFच–९ 

(दफा १० संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

बहाल �बटौर% शुKक 

#ं.स. �ववरण    उप�ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

१ बहाल �बटौर% कर(हाटबजार कर) 

iकरानापसल÷तरकार% पसल २०.०० २०.०० 

लुगा पसल÷चbपल पसल ३०.०० ३०.०० 

मासु पसल  ५०.००  ५०.०० 

 

अनुसूFच–१० 

(दफा ११ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

पाiक# ङ शुKक 

#ं.स. �ववरण    उप�ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

१ 
पाiक# sग शुKक: 

N�त<दन 

बस ,  क, लर%, हेभी गाडी, oयाSटर, जीप २०.०० २०.०० 

मोटरसाइकल, ठेला गाडा, अटो 3रSसा र अ�य साधनN�तघtटा १०.०० १०.०० 

नोट पाiक# sग शुKक बसपाक#  �थल Cयवि�थत भएप�छ मा� लाyन े। 

 

अनुसूFच–११ 

(दफा १२ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

 ेiकsग, कोयोiकड, Sयानोइsग, ब�जी जि1पsग, िजपLलायर र रयाLट%sग शुKक 

#ं.स. �ववरण    आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

१ रयाLट%sग शुKक (N�त < प) .०० ३००.०० 

 ेiकsग, कोयोiकड, Sयानोइsग, ब�जी जि1पsगको शुKकह� आमचोक गा.पा ले आवXयक अ�ययन गर% कर लगाउनेछ । 
 

 

अनुसूFच–१२ 

(दफा १३ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

सेवा शुKक, द�तुर 

?सफा3रश Nमा+णत 

 #ं.स. �ववरण    �व�ततृ �ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर 
आ.व.२०७६/७७ 

को दर    

१ घरजyगा नामसार% ?सफार%स 

०दे+ख १० रोपनी स1म २५०.०० २५०.०० 

१० दे+ख ३० रोपनीस1म ३५०.०० ३५०.०० 

३० रोपनीभ�दा मा4थ ५००.०० ५००.०० 
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 #ं.स. �ववरण    �व�ततृ �ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर 
आ.व.२०७६/७७ 

को दर    

उदाहरण: ठ�क १० रोपनी जyगा छभन ेद�तुर �. ३५० लाyनेछ । 
 

 

२ मोह% लगत क�ा ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

३ घर कायम ?सफार%स 
पSक�घर (N�त वग# iफट) १.५० १.५० 

कQची घर (N�त वग# iफट) १.०० १.०० 

४ सरज?मन ?सफार%स द�तुर 
काया#लयमा ५००.०० ५००.०० 

�थलगत १०००.०० १०००.०० 

५ छा�व�ृत?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

६ .वप�न/असहाय.व[याथY छा�व�ृत ?सफार%स   �नशुKक �नशुKक 

७ अपाsगताभएको ?सफार%स   �नशुKक �नशुKक 

८ अ�थाइबसोबास ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

९ �थायीबसोबास ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

१० नाग3रकता ?सफार%स 
वंशज २५०.०० २५०.०० 

अं4गकृत १०००.०० १०००.०० 

११ .व[युत जडान ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

१२ धारा जडान ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

१३ जी.वत रहेको ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

१४ 
दबुैनाम गरेको CयिSत एकै हो भ�ने वा 

फरक ज�म ?म�त संशोधन ?सफार%स 
  

२५०.०० २५०.०० 

१५ Cयवसाय ब�द ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

१६ Cयवसाय स�चालन नभएको ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

१७ Cयापार Cयवसाय नभएको ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

१८ कोट#फ� ?मनाहा ?सफार%स    

१९ नाबालक प3रचय प� ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

२० चौपाया स1ब�धी ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

२१ Cयवसाय दता# ?सफार%स   १०००.०० १०००.०० 

२२ उ[योग ठाउँसार% ?सफार%स   १०००.०० १०००.०० 

२३ .व[यालय ठाउँसार% ?सफार%स   १०००.०० १०००.०० 

२४ उधोग दता# ?सफा3रस   १०००.०० १०००.०० 

२५ आ�त3रक बसाइ सराइ ?सफार%स   ५००.०० ५००.०० 

२६ 
.व[यालय स�चालन �वीकृत क�ा 

व<ृ//?सफार%स 
  

१०००.०० १०००.०० 

२७ CयिSतगत .ववरण ?सफा3रस   २५०.०० २५०.०० 

२८ जyगादता# ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

२९ संर�क ?सफार%स CयिSतगत   २५०.०० २५०.०० 

३० संर�क ?सफार%स सं�थागत   ५००.०० ५००.०० 

३१ 
नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम 

?सफार%स 
  

५००.०० ५००.०० 

३२ कोठाखोKन काय# रोहबरमा ब�ने ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

३३ �वा�Zय उपचारको ?सफार%स 
�नशुKकउपचारको ला4ग  

सशुKक उपचारको ला4ग २५०.०० २५०.०० 

३४ सं�थादता# ?सफार%स   १०००.०० १०००.०० 

३५ जyगा धनीपुजा# हराएको ?सफार%स   २५०.०० २५०.०० 

३६ जी.वतसँगको नाता Nमा+णत   २५०.०० २५०.०० 
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 #ं.स. �ववरण    �व�ततृ �ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर 
आ.व.२०७६/७७ 

को दर    

३७ मतृकसँगको नाता Nमा+णत   २५०.०० २५०.०० 

३८ 
आ4थ#क अव�था ब?लयो वा स1प�नता 

Nमा+णत 
  

५००.०० ५००.०० 

३९ 
आ4थ#क अव�था कमजोर वा .वप�नता 

Nमा+णत 
  

२५०.०० २५०.०० 

४० जyगा मुKयाsकन ?सफार%स/ Nमा+णत   
०.१Ü -�युनतम २५०_ 

०.१Ü -�युनतम 
२५०_ 

४१ चारiकKला Nमा+णत   ३५०.०० ३५०.०० 

४२ ज�म?म�त Nमा+णत   २५०.०० २५०.०० 

४३ घर बाटो Nमा+णत 
बाटोभएको ५००.०० ५००.०० 

बाटो नभएको २५०.०० २५०.०० 

४४ .ववाहNमा+णत   २५०.०० २५०.०० 

४५ घरपाताल Nमा+णत   २५०.०० २५०.०० 

४६ कागज/म�जु3रनामा Nमा+णत   २५०.०० २५०.०० 

४७ हकवालावा हकदार Nमा+णत   २५०.०० २५०.०० 

४८ घर स1प�न ?सफार%स/ Nमा+णत 
पSक� १०००.०० १०००.०० 

कQची ५००.०० ५००.०० 

४९ अ.ववा<हत Nमा+णत   २५०.०० २५०.०० 

५० अपुताल% ?सफा3रस   २५०.०० २५०.०० 

५१ अ�य ?सफार%स वा Nमा+णत   २५०.०० २५०.०० 

५२ घरनSसा पास द�तुर 
पSक� घर १५००.०० १५००.०० 

कQची घर ५००.०० ५००.०० 

५३ नSसापास �नवेदन फाराम द�तुर   २५०.०० २५०.०० 

५४ सरसफाइ शुKक 
मा?सक २५०.०० २५०.०० 

सरसफाइ काड#को २००.०० २००.०० 

  नोट: सरसफाइ स1ब�धी पुवा#धार बनेप�छ लाyनेछ । 

५५ घरखाल% गराउँदा N�त<दन   ५००.००    ५००.००    

मा4थ उिKल+खत ?सफार%स वा Nमा+णतको N�त?लपी आवXयक परेमा प�न सु� तोiकएको द�तुर पुन: लाyनेछ । र 

उिKल+खत कागजात अंRेजी भाषामा आवXयक परेमा �. ५०० लाyनेछ । मा4थ उिKल+खत ?सफार%स रNमा+णत बाहेक 

कुनै �नण#य वा फैसला आ<दको नSकल आवXयक परेमा N�तपाना १० �पयाँ द�तुर लाyनेछ । 

 #ं.स. �ववरण    �व�ततृ �ववरण 
आ.व.२०७५/७६ 

को दर 

आ.व.२०७६/७७ 

को दर    

५६ ज�मदता# ३५ <दन?भ� भए �नशुKक अ�यथा २५०.०० ५०.०० 

५७ म0ृयदता# ३५ <दन?भ� भए �नशुKक अ�यथा १००.०० ५०.०० 

५८ बसाइ सराइ जाने आउने दता# 
 

२०००.०० ५०.०० 

५९ स1ब�ध .वQछेददता# ३५ <दन?भ� भए �नशुKक अ�यथा ५००.०० ५०.०० 

६० .ववाहदता# ३५ <दन?भ� भए �नशुKक अ�यथा ५००.०० ५०.०० 

६१ उजुर% दता# तथा मु/ा द�तुर   २००.०० १००.०० 

६२ सं�था दता# 
 

१००.०० १००.०० 

६३ सं�था न.वकरण   ५०.०० ५०.०० 

६४ कृ.ष समुह दता# 
 

५००.०० ५००.०० 
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 #ं.स. �ववरण    �व�ततृ �ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर 
आ.व.२०७६/७७ 

को दर    

६५ कृ.ष समुह न.वकरण शुKक 
 

३००.०० ३००.०० 

 

अनुसू4च–१३ 

(दफा १४ संग स1बि�धत) 

नेपालको सं.वधानको धारा २२८ (२) बमोिजम 

पय#टनशुKक 

आमचोक गा.पा.ले आवXयक अ�ययन गर% पय#टन शुKक लगाउनेछ । 
 
 

याि��क उपकरण भाडा दर 

क) ए1वुले�स भाडा दर 

 #ं.स. �थान    आ.व.२०७५/७६ को दर (-!त घsटा) आ.व.२०७६/७७ को दर(-!त घsटा)    

१ बालंखा -रानीटार ३०००.०० ३०००.०० 

२ वा?शथंपू# -रानीटार ४५००.०० ४५००.०० 

३ यूँ -रानीटार ४०००.०० ४०००.०० 

४ पसलभ�जयsग- रानीटार ४०००.०० ४०००.०० 

५ वयाsग -रानीटार ४५००.०० ४५००.०० 

६ बालंखा- पांचा- रानीटार ३०००.०० ३०००.०० 

७ बालंखा -रानीटार- डु1माना ३०००.०० ३०००.०० 

८ बालंखा- भोजपरु- धनकुटा -धरान १००००.०० १००००.०० 

९ बालंखा -भोजपरु -धनकुटा- धरान- .वराटनगर १२०००.०० १२०००.०० 

१० बा?सsथपू# -बालंखा २५००.०० २५००.०० 

११ यूँ -बालंखा २०००.०० २०००.०० 

१२ पसलभ�Bयाsग- बालंखा २०००.०० २०००.०० 

१३ बालंखा -वयाsग-बालंखा २५००.०० २५००.०० 

१४ बालंखा- <दsगलाप ु-हैखराsग -रानीटार ४५००.०० ४५००.०० 

१५ बालंखा -<दsगलाप ु-हैखराsग २५००.०० २५००.०० 

१६ बालंखा -मचवुाटार ४५००.०० ४५००.०० 

१७ बालंsखा -घोरेटार ३०००.०० ३०००.०० 

१८ बालंखा- वोपsुग १०००.०० १०००.०० 

१९ बालंखा- सो?भsग १५००.०० १५००.०० 

२० बांखा-पावला ३०००.०० ३०००.०० 

२१ बालंखा वसाईगाउँ ३०००.०० ३०००.०० 

२२ यूँ -घोरेटार ३०००.०० ३०००.०० 

२३ यूँ -मचवुाटार ४५००.०० ४५००.०० 

२४ बा?शsगथपू# -मचवुाटार ५०००.०० ५०००.०० 

२५ बा?शsगथपू# -घोरेटार ३५००.०० ३५००.०० 

२६ बालंखा -भोजपरु ६०००.०० ६०००.०० 

२७ �यनूतम दर १०००.०० १०००.०० 

२८ तोiकए भ�दा फरक �थान जान परेमा N�त १५०.०० १५०.०० 
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 #ं.स. �थान    आ.व.२०७५/७६ को दर (-!त घsटा) आ.व.२०७६/७७ को दर(-!त घsटा)    

iक.मी. 

    
ख) _या`हो लोडर भाडा    
 #ं.स. कामको -कार    �व�ततृ �ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

१ 
गाउँ पा?लकाले आLन ैलगानीमा उपभोSता स?म�त माफ# त 

स�चा?लत योजनाह� 
अपरेटर, सहायक र 

ई�धन वाहेक १५००.०० १५००.०० 

२ अ�य �नकाय तथा ठेSका माफ# त संचा?लत आयोजनाह� 
अपरेटर, सहायक स<हत 

र ई�धन वाहेक १६००.०० १६००.०० 

३ 
गाउँ पा?लकाले आLन ैलगानीमा उपभोSता स?म�त माफ# त 

स�चा?लत योजनाह� 
अपरेटर, सहायक स<हत 

र ई�धन वाहेक १७००.०० १७००.०० 

४ अ�य �नकाय तथा ठेSका माफ# त संचा?लत आयोजनाह� 
अपरेटर, सहायक र 

ई�धन वाहेक १८००.०० १८००.०० 

५ 
गाउँ पा?लकाले आLन ैलगानीमा उपभोSता स?म�त माफ# त 

स�चा?लत योजनाह� 
अपरेटर, सहायक र 

ई�धन स<हत २७००.०० २७००.०० 

६ अ�य �नकाय तथा ठेSका माफ# त संचा?लत आयोजनाह� 
अपरेटर ,सहायक र 

ई�धन स<हत २८८८.०० २८८८.०० 
 

    

ग) oया`टर भाडा दर    
 #ं.स.    कामको -कार    �व�ततृ �ववरण आ.व.२०७५/७६ को दर आ.व.२०७६/७७ को दर    

१ 
गाउँ पा?लकाले आLन ैलगानीमा उपभोSता स?म�त माफ# त 

स�चा?लत योजनाह� 
चालक र ई�धन बाहेक 
N�त घtटा ५००.०० ५००.०० 

२ अ�य �नकाय तथा ठेSका माफ# त संचा?लत आयोजनाह� 
चालक र ई�धन बाहेक 
N�त घtटा ६००.०० ६००.०० 

३ 
गाउँ पा?लकाले आLन ैलगानीमा उपभोSता स?म�त माफ# त 

स�चा?लत योजनाह� 
चालक स<हत ई�धन 

बाहेक ६००.०० ६००.०० 

४ अ�य �नकाय तथा ठेSका माफ# त संचा?लत आयोजनाह� 
चालक स<हत ई�धन 

बाहेक ७००.०० ७००.०० 

५ 
गाउँ पा?लकाले आLन ैलगानीमा उपभोSता स?म�त माफ# त 

स�चा?लत योजनाह� 
चालक र ई�धन  स<हत 

९००.०० ९००.०० 

६ अ�य �नकाय तथा ठेSका माफ# त संचा?लत आयोजनाह� चालक र ई�धन स<हत १०००.०० १०००.०० 

 
    

वडा �तरSय  आमदानी    

 

 

 Wं.स. वडा नं. आ.व.२०७५/७६ अनमुा!नत आBदानी आ.व.२०७६/७७ को -�ता�वत आBदानी    

१ वडा नं. १ २०००००.०० २२००००.०० 

२ वडा नं. २ २०००००.०० २२००००.०० 

३ वडा नं. ३ २०००००.०० २२००००.०० 

४ वडा नं. ४ २५००००.०० २७५०००.०० 

५ वडा नं. ५ १५००००.०० १६५०००.०० 

६ वडा नं. ६    २०००००.०० २२००००.०० 

७ वडा नं. ७ १५००००.०० १६५०००.०० 

८ वडा नं. ८  २०००००.०० २२००००.०० 

९ वडा नं. ९ २५००००.०० २७५०००.०० 

१० वडा नं. १० ३०००००.०० ३३००००.०० 

११ गाउँपा?लका �तर%य ९०००००.०० ११८००००.०० 

 
ज1मा ३००००००.००    ३४९००००.०० 
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करको वगtकरण अनुसारको आBदानी    

 

  

 #ं.स. करको 1ोत    आ.व.२०७५/७६ अनुमा!नत 

आBदानी

आ.व.२०७६/७७ को -�ता�वत आBदानी    

१ एiककृत स1पि0त कर ०.०० ०.०० 
२ भू?म कर (मालपोत) १००००००.०० ११०००००.०० 
३ घर वहाल कर ०.०० ०.०० 
४ Cयवसाय कर ३०००००.०० ३३००००.०० 
५ जmडबुट%, कवाडी र जीवज�तु कर ०.०० ०.०० 
६ सवार% साधन कर १०००००.०० ०.०० 
७ .व�ापन कर १००००.०० ११०००.०० 
८ मनोर�जन कर १००००.०० ११०००.०० 
९ बहाल �बटौर% शुKक १००००.०० ११०००.०० 
१० पाiक# ङ शुKक ५०००.०० ५५००.०० 
११  ेiकsग, कोयोiकड, Sयानोइsग, ब�जी 

जि1पsग िजपLलायर र रयाLट%sग शुKक
०.०० ३०००००.०० 

१२ सेवा शुKक, द�तुर ९१५०००.०० १००६५००.०० 
१३ पय#टनशुKक ०.०० ०.०० 
१४ अ�य .व.वध आमदानी ६५००००.०० ७१५०००.०० 

 
ज1मा ३००००००.०० ३४९००००.०० 
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!नण�य नं. ३  

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आमचोक गाउँपा�लकाको �व!नयोजन ऐन, २०७६ लाई �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।  

आमचोक गाउँपा?लकाको आ4थ#क बष# २०७६/०७७ को सेवा र काय#ह�को ला4ग �थानीय सि�चतकोषबाट रकम खच# 

गन9 र .व�नयोजन गन9 स1ब�धमा Cयव�था गन# बनेको ऐन  

सभाबाट �वीकृत ?म�तः२०७६/०३/१३ 

-�तावना  : आमचोक गाउँपा?लकाको आ4थ#क बष# २०७६/०७७ को सेवा र काय#ह�को ला4ग सि�चतकोषबाट रकम खच# गन9 

अ4धकार <दन र सो रकम .व�नयोजन गन# वा�छनीय भएकोले, 

नेपालको सं.वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम आमचोक गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संh6iत नाम र -ारBभ :  

(१) यस ऐनको नाम “आमचोक गाउँपा?लकाको .व�नयोजन ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु��त Nार1भ हुनेछ ।  

२. आFथ�क बष� २०७६/०७७ को !न�मdत सिeचत कोषबाट रकम खच� गन0 अFधकार : (१) आ4थ#क वष# २०७६/०७७ को �न?म0त 

गाउँ काय#पा?लका, वडा स?म�त, .वषयगत शाखाले गन9 सेवा र काय#ह�का �न?म0त अनुसूची १ मा उिKल+खत चालू खच#, 

पूँिजगत खच# र �बि0तय Cयव�थाको रकम समेत गर% ज1मा रकम D.३०,४५,६६,०००।  (अ6ेDपी तीस करोड पैता�लस लाख 

छैसvी हजार DपैयाँमाI)  मा नबढाई �न<द#�ट ग3रए बमोिजम सि�चत कोषबाट खच# गन# सiकनेछ ।  

३. �व!नयोजन  : (१)यो ऐन[वारा सि�चतकोषबाट खच# गन# अ4धकार <दइएको रकम आ4थ#क वष# २०७६/०७७ को �न?म0त 

आमचोक गाउँपा?लकाको गाउँकाय#पा?लका, वडा स?म�त र .वषयगत शाखाले गन9 सेवा र काय#ह�को �न?म0त .व�नयोजन 

ग3रनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले+खएको भएता प�न काय#पा?लका, वडा स?म�त र .वषयगत शाखाले गन9 सेवा र काय#ह�को 

�न?म0त .व�नयोजन गरेको रकम म�ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने दे+खन आएमा गाउँकाय#पा?लकाले बचतहुने 

शीष#कबाट नपुग हुने शीष#कमा रकम सान# सSनेछ । यसर% रकम सादा# एक शीष#कबाट सो शीष#कको ज1मा रकमको १० 

N�तशतमा नबvने गर% कुनै एक वा एक भ�दा बढ% शीष#कह�बाट अकg एक वा एक भ�दा बढ% शीष#कह�मा रकम सान# तथा 

�नकासा र खच# जनाउन सiकनेछ । पूँिजगत खच# र .व0तीय Cयव�थातफ#  .व�नयोिजत रकम साँवा भुSतानी खच# र Cयाज 

भुSतानी खच# शीष#कमा बाहेक अ�य चालू खच# शीष#कतफ#  सान# र �ब0तीय Cयव�था अ�तग#त साँवा भुSतानी खच#तफ#  

�ब�नयोिजत रकम uयाज भुSतानी खच# शीष#कमा बाहेक अ�य� सान# सiकने छैन । 

तर चालु तथा पूँिजगत खच# र .व0तीय Cयव�थाको खच# Cयहोन# एक �ोतबाट अकg �ोतमा रकम सान# सiकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले+खएको भएता प�न एक ?शष#कवाट सो ?शष#कको ज1मा �वीकृत रकमको १० N�तशत 

भ�दा बvने गर% कुनै एक वा एक भ�दा बढ% शीष#कह�मा रकम सान# परेमा गाउँसभाको �वीकृ�त ?लनु पन9छ । 
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अनुसु4च-१ 

)दफा २ संग स1वि�धत(  

नेपालको सं.वधानको धारा २२९ )२(बमोिजम  

सि�चत कोषबाट .व�नयोजन हुने रकम 

�.हजारमा 

#.सं. अनुदान संwया �शष�कको नाम चालु खच� पूिजगत खच� �विddतय _यव�था जBमा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँकाय#पा?लका २०३९००००० १००६६६०००  ३०,४५,६६,००० 

२  वडा स?म�त     

३  �बषयगत शाखा     

४  ऋणको साँवा Cयाज भुSतानी     

५  लगानी )शेयर/ ऋण(     

 

!नण�य नं. ४.  

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको तप�शल वमोिजमको आमचोक गाउँपा�लकाको आ.व.२०७६/०७७ को कुल -�ता�वत आBदानीलाई 

�वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।   
 

 

!नण�य नं. ५.  

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको तप�शल वमोिजमको आमचोक गाउँपा�लकाको आ.व.२०७६/०७७ को कुल -�ता�वत -शास!नक 

आBदानीलाई  �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो  ।  

 

#ं.स. �ववरण    आ.व.२०७६/७७ को -�ता�वत आBदानी    

१ नेपाल सरकार राज�व अनुदान ६९८०००००. 

२ नेपाल सरकार सशत# १३४१०००००. 

 जBमा -शास!नक २०३९०००००. 
 

  

 #ं.स. �ववरण    आ.व.२०७६/७७ को -�ता�वत आBदानी    

१ नेपाल सरकार राज�व अनुदान ६९८०००००.०० 

२ नेपाल सरकार .वि0तय समा�नकरण ८१३०००००.०० 

३ नेपाल सरकार सशत# १३४१०००००.०० 

४ Nदेश सरकार सवार% साधन ३३२८०००.०० 

५ Nदेश सरकार .वि0तय समा�नकरण ६९९८०००.०० 

६ आ�त3रक राज�व ३४९००००.०० 

७ आ.व.२०७५/७६ को दा�य0व ५५५००००.०० 

 जBमा ३०४५६६०००. 
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!नण�य नं. ६. 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको तप�शल वमोिजमको आमचोक गाउँपा�लकाको आ.व.२०७६/०७७ को कुल पूँिजगत आBदानीलाई  

�वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो  ।  
 

#ं.स. �ववरण    आ.व.२०७६/७७ को -�ता�वत आBदानी    

१ नेपाल सरकार .वि0तय समा�नकरण ८१३०००००. 

२ Nदेश सरकार सवार% साधन ३३२८०००. 

३ Nदेश सरकार .वि0तय समा�नकरण ६९९८०००. 

४ आ�त3रक राज�व ३४९००००. 

५ आ.व.२०७५/७६ को दा�य0व ५५५००००. 
 जBमा पूिजगत १००६६६००० 

 

!नण�य नं. ७. 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको तप�शल वमोिजमको आ.व.२०७६/०७७ को -�ता�वत नेपाल सरकार राज�व अनुदान चालु खच� 

अgतग�तका काय�#महxलाई  �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।   

                                                  D.हजारमा    
बबबब....�	�	�	�	....    �ववरण                          ूः���� ����ूः���� ����ूः���� ����ूः���� ���� 

२११११. पा3रOमीक २११९७.० 

२११२१. पोशाक ४२०.० 

२११२३. औषधी उपचार खच# १००.० 

२११३१ �थानीय भ0ता १८०७.० 

२११३२ मंहगी भ0ता  ९६०.० 

२११३३. iफKड भ0ता ६००.० 

२११३४. वैठक भ0ता ६००.० 

२११३५. कम#चार% Nो0साहन तथा पूर�कार ५००.० 

२११३९. अ�य भ0ता ५००.० 

२११४१. पदा4धकार% बैठक भ0ता ६०००.० 

२११४२. पदा4धकार% अ�य सु.वधा ३४८६.० 

२१२१२. योगदानमा आधार%त �नव0ृतभरण तथा उपदान कोष खच#  ०.० 

२१२१३. योगदानमा आधार%त बीमा कोष ०.० 

२१२१४. कम#चार% कKयाण कोष १०००.० 

२२१११ पानी÷�बजुल% १००.० 

२२११२ संचार महशुल १०००.० 

२२२११ इ�धन-पदा4धकार%_ ६००.० 

२२२१२. इ�धन -काया#लय Nयोग_ ८००.० 

२२२१३. सवार% साधन मम#त खच# २५००.० 

२२२१४. .वमा तथा न.वकरण खच# ५००.० 

२२२२१. मे?शनर% तथा औजार मम#त स1भार तथा संचालन खच# ६००.० 

२२२३१. �न?म#त साव#ज�नक स1प�तको मम#त संभार खच# २००.० 

२२३११. मसल�द तथा काया#लय सामाRी ३०००.० 

२२३१४. इ�धन अ�य Nयोजन ५०.० 



34 

 

बबबब....�	�	�	�	....    �ववरण                          ूः���� ����ूः���� ����ूः���� ����ूः���� ���� 

२२३१५. प�प��का छपाई तथा सूचना Nकासन खच# ८००.० 

२२३१९. अ�य काया#लय संचालन खच# १५००.० 

२२४११. सेवा र परामश# खच# ५००.० 

२२४१२. सूचना Nणाल% तथा सLटवोएर संचालन खच# ३००.० 

२२४१३. करार सेवा शुKक ०.० 

२२४१४. सरसफाई शुKक २४००.० 

२२४१९. अ�य सेवा शुKक ०.० 

२२५११. कम#चार% ता?लम ५००.० 

२२५१२ सीप .वकास तथा जनचतेना ता?लम तथा गो�ठ� स1व�धी खच# ५००.० 

२२५२२. काय#Wम खच# -�या�यक स?म�त_ ३००.० 

२२५२९. .व.वध काय#Wम खच# ०.० 

२२६११. अनुगमन / मुKयाsकन ३००.० 

२२६१२. �मण खच# ३५००.० 

२२६१९. अ�य �मण खच# ०.० 

२२७११. .व.वध खच# २०८०.० 

२२७२१. सभा संचालन खच# ८००.० 

२५३११. शैq�क स�थाह�लाई सहायता ५०००.० 

२५३१२. �वा�Zय सं�थाह�लाई सहायता १३००.० 

२५३१५. अ�य सहायता ५००.० 

२७११२. अ�य सामािजक सूर�ा ०.० 

२७२१२. उ/ार राहात तथा पुन�थापना खच#  ५००.० 

२७२१३. औषधी ख3रद खच# १०००.० 

२७२१९. अ�य सामािजक सहायता ०.० 

२८१४२. घर भाडा ५००.० 

२८१४३. सवार% साधन तथा मे?शनर% औजार भाडा ८००.० 

२८१४९. अ�य भाडा ०.० 

२८९११. भैपर% आउने चालु खच# २००.० 

 
जBमा    ६९८०.० 

 

!नण�य नं. ८ 

आ.व.२०७६/०७७ को नेपाल सरकार सशत� (आ.व.२०७६/७७ को अgतर सरकारS �वdतीय ह�ताgतरण, �थानीय तह) 

काय�#महxलाई  आमचोक गाउँपा�लकाको पाँचौ गाउँ सभाले �वीकृ!त  गन0 !नण�य ग>रयो । 

�.हजारमा 
 शीष�क/िजcला /काय�#म                                                                                      जBमा 

८०१०१३३९ आमचोक गाउँपा�लका    २१५४०० 

२६३३१ समा�नकरण अनुदान    ८१३०० 

८०१०१३३९ आमचोक गाउँपा?लका 

(८०१०१३३९) 

   ८१३०० 

 २.७.२५.२५ समा�नकरण अनुदान नेपाल सरकार नगद ८१३०० 

२६३३२ शसत# अनुदान    १३४१०० 

३०८००१०४  राि� य Rामीण तथा नवीकरणीय उजा# काय#Wम   १७८५ 

३१२०१०११  कृ.ष .वभाग (३१२०१०११)   ५०० 

 २.७.१५.१९ सहकार% ?सचाई, साना ?सचाई मम#त स1भार 

तथा �नमा#ण 

नेपाल सरकार नगद ५०० 
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३१२०११०५  केिgyय कृ�ष -योग शाला काय�#म   ५०० 

 २.७.१५.१८ माटो प3र�ण गर% माटो सुधारको ला4ग सामRी/ 

N.व4ध .वतरण/ ह�ता�तरण 

नेपाल सरकार 

 

नगद 

 

२०० 

 
 २.७.१५.२२ भकारो सुधार काय#Wम नेपाल सरकार नगद ३०० 

३१२०२१०२  पशु �वा�Vय, रोग अgवेशण सेवा तथा 

`वारेgटाईन काय�#म  

  ४०५ 

 
 २.७.१८.४ .व?भ�न खोपह� लगाए वापत �यािSसनेटरलाई 

पा3रO?मक 

नेपाल सरकार नगद १२५ 

 २.७.१८.५ पशु �वा�थ Cयव�थापनको ला4ग औष4ध .वतरण नेपाल सरकार नगद १४५ 

 २.७.१८.६ वड#Lलु रोग लगायत अ�य रोगह�को �नय��णको 

ला4ग वैठक तथा नमुना संकलन गर% पठाउन े

तथा Nदेश तथा सघंमा 3रपो<ट#sग गन9 

नेपाल सरकार नगद 

 

७५ 

 २.७.१८.७ पशुप�छ� तथा म0�य उपचार सेवा नेपाल सरकार नगद ६० 

३१२०२१०३  पशुपgछz {ोत |यव�थापन तथा -व}�न काय�#म 

(३१२०२१०३) 

  २४० 

 २.७.१८.३ तरल नाई ोजन ढुवानी भtडारण तथा .वतरण 

तथा Cयव�थापन 

नेपाल सरकार नगद २४० 

३४३००१०२  खेलकुद �वकास काय�#म (३४३००१०२)   १०० 

 ६.२.२.११३ रा� प�त र�नsग  ?सKड N�तयो4गता (�थानीय 

तह) 

नेपाल सरकार नगद १०० 

३५००००१४  सबैका लाFग �श6ा आधारभतू–तह (३५००००१४)   ५९४२० 

 १.१.१.६७ 

 

 

आधारभूत तहका �वीकृत दरव�द%का ?श�क, 

राहत अनुदान ?श�कका ला4ग तलब भ0ता 

अनुदान (.वशेष ?श�ा प3रषद अ�तग#तका ?श�क 

/कम#चार% समते) 

नेपाल सरकार नगद 

 

५९४२० 

३५००००१५  मा5या�मक तह (३५००००१५)   ११४६९ 

 १.१.३.४ मा�य?मक तहका �वीकृत दरव�द%का ?श�क, 

राहत अनुदान ?श�क ला4ग तलब भ0ता अनुदान 

(.वशेष ?श�ा प3रषद अ�तरगतका 

?श�क /कम#चार%  Nा.व4धक धारका N?श�क 

समेत) 

नेपाल सरकार नगद 

 

११४६९ 

३५०००८०१  �वPयालय 6ेI �वकास काय�#म–िजcला �तर 

(३५०००८०१) 

  २८१५० 

 १.१.४.१ Nारि1भक बाल.वकास सहजकता#ह�को पा3रO?मक 

तथा .व[यालय कम#चार% Cयब�थापन अनुदान 

नेपाल सरकार नगद 

 

४२६५ 

 १.१.४.१ Nारि1भक बाल.वकास सहजकता#ह�को पा3रO?मक 

तथा .व[यालय कम#चार% Cयब�थापन 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने अनुदान 

६८० 

 १.१.४.१ Nारि1भक बाल.वकास सहजकता#ह�को पा3रO?मक 

तथा .व[यालय कम#चार% Cयब�थापन अनुदान 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने ऋण 

१२०९ 

 ११.१.२.१ .व[यालय भौ�तक पुवा#धार �नमा#ण अनुदान नेपाल सरकार नगद ८७३३ 

 ११.१.२.१ .व[यालय भौ�तक पुवा#धार �नमा#ण अनुदान एस.एस.mड..प. सोध भना# १३९२ 



36 

 

 शीष�क/िजcला /काय�#म                                                                                      जBमा 

 ११.१.२.१ .व[यालय भौ�तक पुवा#धार �नमा#ण अनुदान एस.एस.mड..प. सोध भना# २४७५ 

 २.४.६.१ साव#ज�नक .व[यालयका .व[याथYह�का ला4ग 

�नशुKक पा�यपु�तक अनुदान 

नेपाल सरकार नगद 

 

१४४५ 

 २.४.६.१ साव#ज�नक .व[यालयका .व[याथYह�का ला4ग 

�नशुKक पा�यपु�तक अनुदान 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने अनुदान 

२३० 

 २.४.६.१ साव#ज�नक .व[यालयका .व[याथYह�का ला4ग 

�नशुKक पा�यपु�तक अनुदान 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने ऋण 

४०९ 

 २.७.१३.१० .व[यालय स�चालन तथा Cयव�थापन अनुदान नेपाल सरकार नगद १३७५ 

 २.७.१३.१० .व[यालय स�चालन तथा Cयव�थापन अनुदान एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने अनुदान 

२१९ 

 २.७.१३.१० .व[यालय स�चालन तथा Cयव�थापन अनुदान एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने ऋण 

३९० 

 २.७.१३.११ 

 

शैq�क पहँुच सु�निXचतता, अनौपचा3रक तथा 

वैकिKपक ?श�ा काय#Wम (परंपरागत .व[यालय, 

वैकिKपक .व[यालय, सा�रता र �नर�तर 

?श�ाका काय#Wम समेत) 

नेपाल सरकार नगद 

 

२७७ 

 २.७.१३.११ 

 

शैq�क पहँुच सु�निXचतता, अनौपचा3रक तथा 

वैकिKपक ?श�ा काय#Wम (परंपरागत .व[यालय, 

वैकिKपक .व[यालय, सा�रता र �नर�तर 

?श�ाका काय#Wम समेत) 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने अनुदान 

४४ 

 २.७.१३.११ 

 

 शैq�क पहँुच सु�निXचतता, अनौपचा3रक तथा 

वैकिKपक ?श�ा काय#Wम (परंपरागत .व[यालय, 

वैकिKपक .व[यालय, सा�रता र �नर�तर 

?श�ाका काय#Wम समेत) 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने ऋण 

७९ 

 २.७.१३.१३ 

 

.व[यालयमा शैq�क गुण�तर सु�ढ%करण एवम ्

काय#स1पादनमा आधा3रत Nो0साहन अनुदान 

नेपाल सरकार नगद 

 

१७५८ 

 २.७.१३.१३ 

 

.व[यालयमा शैq�क गुण�तर सु�ढ%करण एवम ्

काय# स1पादनमा आधा3रत Nो0साहन अनुदान 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने अनुदान 

२८० 

 २.७.१३.११ 

 

.व[यालयमा शैq�क गुण�तर सु�ढ%करण एवम ्

काय# स1पादनमा आधा3रत Nो0साहन अनुदान 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने ऋण 

४९८ 

 २.७.१३.८ 

 

N�त .व[याथY लागतका आधारमा ?श�ण ?सकाइ 

सामRी एवम ् क�ा ८ को पर%�ा Cयव�थापन 

अनुदान 

नेपाल सरकार नगद 

 

८७४ 

 २.७.१३.८ 

 

N�त .व[याथY लागतका आधारमा ?श�ण ?सकाइ 

सामRी एवम ् क�ा ८ को पर%�ा Cयव�थापन 

अनुदान 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने अनुदान 

१३९ 

 २.७.१३.८ 

 

N�त .व[याथY लागतका आधारमा ?श�ण ?सकाइ 

सामRी एवम ् क�ा ८ को पर%�ा Cयव�थापन 

अनुदान 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने ऋण 

 

२४७ 

 ७.२.१.१ साव#ज�नक .व[यालयमा अ�ययनरत 

.व[याथYह�का ला4ग छा� विृ0त ( आवासीय तथा 

गैर आवासीय) 

नेपाल सरकार नगद 

 

८२३ 
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 ७.२.१.१ साव#ज�नक .व[यालयमा अ�ययनरत 

.व[याथYह�का ला4ग छा� विृ0त ( आवासीय तथा 

गैर आवासीय) 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने अनुदान 

 

११६ 

 ७.२.१.१ साव#ज�नक .व[यालयमा अ�ययनरत 

.व[याथYह�का ला4ग छा� विृ0त ( आवासीय तथा 

गैर आवासीय) 

एस.एस.mड..प. सोध भना# 

हुने ऋण 

 

१९३ 

३७००१०१२  -ाथ�मक �वा�Vय सेवा (३७००१०१२)   २५४७७ 

 ६.२.२.११ �थानीय तहका �वा�Zय चौक�, Nा �वा के र 

अ�पतालह�मा काय#रत कम#चार%ह�को तलव 

महगी भ0ता �थानीय भ0ता पोषाक लगायत 

अ�य Nशासनीक खच# समेत 

नेपाल सरकार नगद 

 

२५४७७ 

३७००११०१  6यरोग !नयgIण (३७००११०१)   २०६ 

 २.६.५.१ .वXव �यरोग <दवस मनाउन े नेपाल सरकार नगद १० 

 २.७.२२.३८ उपचार के�Iह�मा आकि�मक अव�थामा औस4ध, 

Kयाब सामाRी ढुवानी, �थानीय तह स�चालन 

खच# फरमेट फोटोकपी,ममत# स1भार, Kयाव तथा 

आवXयक ( फम# फरमेट फोटोकपी,मम#त स1भार, 

Kयाव तथा आवXयक सामRी खर%द) एव ं

�यरोगका �बरामीको CयिSतगत .ववरण ई -<ट.�ब  

रिज�टरमा अ�याव4धक 

नेपाल सरकार नगद 

 

३५ 

 २.७.२२.३९ �वा�Zय सं�थाबाट टाढा रहेका ब�ती तथा 

�वा�Zय सेवामा पहूच कम भएको जनसंpयामा 

माइWो�को.पक Sया1प स�चालन 

नेपाल सरकार नगद 

 

९० 

 

 

२.७.२२.४२ .प..व.सी. तथा �यरोगका .वरामी तथा �यरोग 

भएका सब ै बालबा?लकामा स1पक# का सब ै

घरप3रवारका सद�यह�मा स1पक#  प3र�ण, एवं  

.वरामीका घरप3रवारमा पाँच वष# मु�नका 

�यरोगको कुनै 4च�ह ल�ण नभएका 

बालबा?लकालाइ <ट.�ब..प.ट%.  काय#Wम 

नेपाल सरकार नगद 

 

७ 

 २.७.२२.४३ समुदायमा �नदान नभएका �यरोगका �बरामी 

उपचार दायरामा Kयाउन ?श�क, समाजसेवी 

म.�वा.�व.स ेप3रचालन 

नेपाल सरकार नगद 

 

४ 

 

 २.७.२२.४४ उपचाररत �यरोगका �बरामीको उपचारको कोहट# 

न�तजा, काय#Wमको Nग�त एवं चनुौती र �यरोग 

काय#Wममा भएका नया �बषयमा उपचार के�Iका 

�वा�Zय कमYह�लाई अ�याव4धक गन9 उपचार 

के�I �तर कोहट# .वXलेषण काय#Wम 

नेपाल सरकार नगद 

 

६० 

 

३७००११०३  एक~कृत म[हला �वा�Vय तथा -जनन �वा�Vय 

(३७००११०३) 

  २०१६ 

 ११.३.९.१ प3रवार योजन तथा Nजनन �वा�Zय काय#Wमका 

ला4ग औजार/ उपकरण  ख3रद 

नेपाल सरकार नगद 

 

२७ 

 २.५.७.२ मात ृ तथा नव ?शश ु काय#Wमका ला4ग CयिSत 

करार 

नेपाल सरकार नगद २६६ 
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 २.७.२२.२० प3रवार योजन तथा Nजनन �वा�Zय काय#Wम नेपाल सरकार नगद ५२४ 

 २.७.२२.२१ मात ृतथा नव?शशु काय#Wम नेपाल सरकार नगद ३३९ 

 २.८.१.४ मात ृ तथा नव?शशु काय#Wम अनुगमन तथा  

सुप3रवे�ण 

नेपाल सरकार नगद १० 

 ७.१.१.३ मात ृ तथा नव?शशु काय#Wम काय#Wम अ�तग#त 

आमा सुर�ा, ANC, �यानो झोला, Vitamin K  

Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate 

र �नशुKक गभ#पतन काय#Wम 

नेपाल सरकार नगद 

 

 

८५० 

३७००११०४  एnककृत बाल �वा�Vय एव ं पोषण काय�#म 

(३७००११०४) 

  १३७६ 

 २.७.२२.२२ पोषण काय#Wम नेपाल सरकार नगद ३३६ 

 २.७.२२.२३ पोषण काय#Wम यु�नसेफ सोझ ैभुSतानी १०० 

 २.७.२२.४९ दानुरा �वेला खोप अ?भयान नेपाल सरकार नगद ९२ 

 २.७.२२.५० रोटा खोप सु�वात नेपाल सरकार नगद ३० 

 २.७.२२.५१ �नय?मत तथा पुण# खोप <दगोपना र खोप ढुवानी नेपाल सरकार नगद ४०८ 

 २.७.२२.५२ खोप के�I �नमा#ण नेपाल सरकार नगद ४१० 

३७००११०५  महामारS तथा रोग !नयgIण काय�#म 

(३७००११०५) 

  १६९ 

 २.७.२२.१ रे�बज, सप#दंश आ<दको जनचेतना स1बि�ध Nचार 

Nसार तथा <दवस मनाउन ेपशुप�ंी आद%बाट हुन े

ई�फुए�जा, बड#Lलु, ए यम आर ?सि�टसकg?सस, 

टSसोbलाBमो?सस आद% .व?भ�न स�वा रोग 

स1बि�ध रोक थाम र सचतेना काय#Wम 

नेपाल सरकार नगद 

 

२० 

 

 २.७.२२.१० नसन9 रोग स1बि�ध काय#Wम 

(अ?भमु+खकरण,नसन9 रोग तथा  मान?सक 

�वा�Zय स1बि�ध सचेतना काय#Wम  

Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 

days )  

नेपाल सरकार नगद 

 

७० 

 

 २.७.२२.११ मान?सक �वा�Zय स1ब�धी मह0वपूण# <दवस 

मनाउन े (आ0मह0या रोक थाम <दवस, मान?सक 

�वा�Zय <दवस, अKजाईमर <दवश, मान?सक 

�वा�Zय सम�याबाट Nभा.वत uयिSतका 

प3रवारका सद�यह�(�याहार कता#ह�) का ला4ग 

�मता अ?भव.ृ: काय#Wम 

नेपाल सरकार नगद 

 

१९ 

 

 २.७.२२.३ महामार% तथा Nकोप ज�यरोगह�को अब�थामा 

RRT/ CRRT प3रचालन गन9,  चौमा?शक 3र�य ु

तथा अ?भमुखीकरण गन9 

नेपाल सरकार नगद 

 

६० 

 

३७००११०६  अपा^गता रोकथाम तथा कु\ठरोग !नयgIण 

काय�#म (३७००११०६) 

  ८ 

 
 १.१.१.४ .वXव कु�ठ रोग <दवस तथा अपांगता <दवसको 

उपलaयमा काय#Wम 

नेपाल सरकार नगद 

 

८ 
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३७००११०८  अ�पताल !नमा�ण सधुार तथा _यव�थापन सूचना 

-णालS (३७००११०८) 

  २१७ 

  २.७.२२.१४ �थानीय तहका �वा�Zय सं�थाह�को मा?सक, 

चौमा?सक स?म�ा, सूचना सकंलन, गुण�तर 

सुधार साथ ै.वधु�तय N�तवेदनको ला4ग इ�टरनेट 

सेवा महसुल भुSतानी समेत 

नेपाल सरकार नगद 

 

२१७ 

 

३७००११०९  राि\oय �वा�Vय �श6ा, सूचना तथा संचार केgy 

(३७००११०९) 

  १२५ 

 १.१.२.१० �ब[यालय �वा�Zय ?श�ा, आमा समूह तथा 

�थानीय तहमा �वा�Zयका ला4ग सामािजक 

Cयवहार प3रवत#न Nव�द#न अ?भयान 

नेपाल सरकार नगद 

 

१२५ 

 

 ३७००१९०१ उपचाराdमक सेवा काय�#म (३७००१९०१)   १४०० 

 ६.२.२.१५ आधारभूत �वा�Zय सेवा काय#Wमको ला4ग 

आवXयक औष4ध ख3रद 

नेपाल सरकार नगद 

 

८०० 

 
 ६.२.२.१६ औष4धको समु4चत Nयोग Nवध#नको ला4ग साथी 

समुह ?श�ा काय#Wम (peer group  

discussion) तथा आधारभतू �वा�Zय सेवा 

स1वि�ध �तर%य उपचार प.:�त अ?भमु+खकरण 

तथा स?म�ा काय#Wम 

नेपाल सरकार नगद 

 

१२५ 

 

 ६.२.२.१७ आधारभूत तथा आकि�मक सेवा �वा�Zय 

चौक�/Nा.�व.के. Nाथ?मक अ�पतालको �यूनतम 

सेवा मापदtड अनुगमन स1वि�ध अ?भमु+खकरण 

काय#Wम 

नेपाल सरकार नगद 

 

७५ 

 

 ६.२.२.१८ आधारभूत तथा आकि�मक सेवाको सु�नXचततका 

ला4ग औषधीको आपू�त # र उपयोग, स1वि�ध 

काय#Wमह�को अनुगमन तथा मुKयाsकन 

(अनुगमन मुKयाsकन तथा काय#Wम काया#�वयन 

�मणखच#) 

नेपाल सरकार नगद 

 

७५ 

 

 ६.२.२.१९ �यूनतम सेवा मापदtड काया#�वयनका ला4ग 

आवXयक औजार उपकरण तथा �वा�Zय समाRी 

ख3रद, मम#त तथा Cयव�थापन 

नेपाल सरकार नगद 

 

१०० 

 

 ६.२.२.२० .वरामीको ला4ग ओ..प.mड.<टकट (काव#न क.प 

स<हतको) छपाई 

नेपाल सरकार नगद ७५ 

 ६.२.२.२१ औष4ध लगायतका सामाRीको ढुवानी तथा 

3रbयाiकङ र .वतरण समेत 

नेपालसरकार नगद 

 

१०० 

  ६.२.२.२२ आधारभूत �वा�Zय सेवा काय#Wमको ला4ग 

औष4धको पूवा#नमुान,  प3रमाण �नधा#रण तथा 

�पे?शiफकेसन तयार गन# 

नेपाल सरकार नगद 

 

५० 

 

३७००१९०२  न�स�ङ तथा सामाजnक सुर6ा सेवा का�य#म 

(३७००१९०२) 

  १२ 

 ६.२.२.३६ मह%ला �वा�Zय �वयंसे.वका काय#Wम 

(अध#वा.ष#क स?म�ा र <दवस मनाउने) 

नेपाल सरकार नगद 

 

१२ 
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३७१००१०२  -धानमgIी रोजगार काय�#म (३७१००१०२)   ५२५ 

 १.१.१.६६ तलव नेपाल सरकार नगद ४१७ 

 १.२.१.१ रोजगार संयोजकह�को ला4ग �थानीय भ0ता नेपाल सरकार नगद ४८ 

 १.३.१.२ अ�थायी तथा करार कम#चार%का ला4ग पोशाक नेपाल सरकार नगद १० 

 १.४.१.२ काया#लय सचंालन तथा मसल�द खच# नेपाल सरकार नगद ५० 
 

!नण�य नं. ९ 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको तप�शल वमोिजमको आ.व.२०७६/०७७ को कुल -�ता�वत पूँिजगत आBदानीलाई �वीकृत  गन0 

!नण�य ग>रयो ।   
 

#ं.स. �ववरण    आ.व.२०७६/७७ को -�ता�वत आBदानी    

१ नेपाल सरकार .वि0तय समा�नकरण ८१३०००००. 

२ Nदेश सरकार सवार% साधन ३३२८०००. 

३ Nदेश सरकार .वि0तय समा�नकरण ६९९८०००. 

४ आ�त3रक राज�व ३४९००००. 

५ आ.व.२०७५/७६ को दा�य0व ५५५००००. 
 जBमा पूिजगत १००६६६००० 

 

!नण�य नं. १० 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आमचोक गाउँपा�लकाको आ.व.२०७६/०७७ को नेपाल सरकार �वdतीय समा!नकरण अनुदानको 

रकम वाँडफाँडलाई तप�शल अनुसार �वीकृ!त  गन0 !नण�य ग>रयो ।   

#.सं. योजनाको नाम ठेगाना �वषयगत 6ेI  रकम D. 

1.  आमचोक 4चया तथा कiफ खेती .वकास 

काय#Wम 

गाउँपा?लका 

�तर%य 

कृ.ष  

७५००००० 

2.  घारे सामुदा�यक कृ.ष फम# आमचोक १० गाउँपा?लका 

�तर%य 

कृ.ष  

१८००००० 

3.  करेसा वार% Cयाव�थापन आमचोक १ कृ.ष  २००००० 

4.  काग�त र iक�ब पकेट �े� काय#Wम आमचोक २ कृ.ष  २००००० 

5.  पसलभ�Bयाsग कृ.ष समुह तरकार% खे�त आमचोक ३ कृ.ष  २००००० 

6.  संयुSत शा�ती कृषक समूह  तरकार% खे�त आमचोक ३ कृ.ष  २००००० 

7.  सुनौलो कृ.ष समूह तरकार% खे�त आमचोक ३ कृ.ष  २००००० 

8.  एक घर एक करेसाबार% काय#Wम आमचोक ४ कृ.ष  ३००००० 

9.  देवाभ�Bयाsग कृषी समूह माछा पोखर% �नमा#ण आमचोक ४ कृ.ष  १००००० 

10.  अकवरे खुसा#नी खे�त काय#Wम      आमचोक ४ कृ.ष  १००००० 

11.  .वउ �बजन खर%द तथा मलखाद �नमा#ण  आमचोक ६  कृ.ष  ३००००० 

12.  बोके <ट1बुर खेती Nव:#न आमचोक ७ कृ.ष  ३००००० 

13.  bला�ट%क पोखर% �नमा#ण आमचोक ८ कृ.ष  १००००० 

14.  आँप ?लची पकेट �े� काय#Wम  आमचोक ९  कृ.ष  २००००० 

15.  उ�नत जात घाँस .वउ आमचोक ९ कृ.ष  १००००० 

16.  bला�ट%क पोखर% तथा टनेल �नमा#ण आमचोक ९ कृ.ष  १५०००० 
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17.  उ�नत जात तरकार% खेती  आमचोक १० कृ.ष  ३००००० 

18.  टपर% उ[योग �थापना गाउँपा?लका 

�तर%य 

उ[योग तथा वा+णBय  

३००००० 

19.  राmडपाखी बुनाई ता?लम तथा Nव:#न काय#Wम आमचोक १ उ[योग तथा वा+णBय  ३००००० 

20.  अचार र आलु 4चbस उ0पादन औजार खर%द आमचोक ७ उ[योग तथा वा+णBय  २००००० 

21.  कपास खेती तथा कोकट% कपडा उ0पादन 

काय#Wम  आमचोक ८ 

उ[योग तथा वा+णBय  

४००००० 

22.  श<हद �म�ृत पाक#  तथा सामुदा�यक पु�तकालय 

Cयव�थापन 

गाउँपा?लका 

�तर%य 

पय#टन  

९००००० 

23.  थलथले .पिSनक �पोट#  �नमा#ण आमचोक १ पय#टन  ४४६००० 

24.  वुवाXवर ?शव मि�दर N�त�ालय �नमा#ण आमचोक १ पय#टन  ५००००० 

25.  �घ�ताङ थामडाडा पय#टन �बकास  आमचोक २ पय#टन  ५००००० 

26.  राकेटार गु1वा घेरावार आमचोक २ पय#टन  ५००००० 

27.  छौखा साके�वाथान धामYक �थल गोरेटो बाटो 

?सढ% �नमा#ण आमचोक ४ 

पय#टन  

२००० 

28.  भै�ङमि�दर घेराबारा            आमचोक ४ पय#टन  १५०००० 

29.  ऐ�तहाँ?सक पाँडुले पोखर% संर�ण आमचोक ४ पय#टन  ३००००० 

30.  रSतकाल% ?सहंदे.वथान घेरावार आमचोक ५ पय#टन  २००००० 

31.  चिtडथान .पSनीक �पोट# �नमा#ण  आमचोक ६  पय#टन  ५००००० 

32.  रSतमाला देवी मि�दर घेरावारा तथा घोरेटो 

वाटो �नमा#ण आमचोक ७ 

पय#टन  

१००००० 

33.  डुङडुsगे गुफा पय#टन  गोरेटो �नमा#ण आमचोक ९ पय#टन  १५०००० 

34.  गैयाथान घेरा बार ख�ी टोल आमचोक ९ पय#टन  १५०००० 

35.  .वप�न जनतासंग सहकार% काय#Wम गाउँपा?लका 

�तर%य 

सहकार% 

२०००००० 

36.  बालंखा कृ.ष सहकार% माछा पोखर% �नमा#ण आमचोक ४ सहकार% ३५०००० 

37.  प�चक�या मा..व.घेरावारा आमचोक १ ?श�ा ४००००० 

38.  ?शहंदेवी Nा..व शौचालय �नमा#ण आमचोक १ ?श�ा १००००० 

39.  सर�वती मा..व.घेरावारा आमचोक २ ?श�ा ४००००० 

40.  प�चवती Nा..व.गेट �नमा#ण आमचोक २ ?श�ा १५०००० 

41.  जाKपा Nा..व.शौचालय �नमा#ण  आमचोक २ ?श�ा २००००० 

42.  प�चक�या Nा .व �यालढोका मम#त छुpखा  आमचोक ३ ?श�ा १००००० 

43.  चोमोलुsमा Nा .व घेरावारा <दसsला  आमचोक ३ ?श�ा २००००० 

44.  जनकKयाण Nा..व.भवन मम#त आमचोक ३ ?श�ा २००००० 

45.  नमुना .व[यालय काय#Wम (चtडXेवर 

मा..व.वालांखा) 

आमचोक ४ ?श�ा 

११००००० 

46.  च�IेXवर मा..व.घेरावारा आमचोक ५ ?श�ा ४००००० 
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47.  नमुना .व[यालय �नमा#ण काय#Wम (?श�ा 

�माक�या मा..व.) 

आमचोक ६ ?श�ा 

११००००० 

48.  मकालु Nा..व.टेवा पखा#ल आमचोक ६ ?श�ा १५०००० 

49.  मंगला देवी आ..व.  मम#त  आमचोक ६ ?श�ा १५०००० 

50.  पZृवीजय Nा .व �याल ढोका तथा फ�न#चर 

मम#त 

आमचोक ६ ?श�ा 

२००००० 

51.  जलक�या Nा..व.घेरावारा आमचोक ६ ?श�ा १००००० 

52.  म<हला सामुदा�यक भवन फ�न#चर तथा 

शौचालय �नमा#ण  

आमचोक ७ ?श�ा 

४००००० 

53.  मुिSत Nा.�ब. घेराबारा     आमचोक ८ ?श�ा २००००० 

54.  जलक�या Nा..व.घेरावारा आमचोक ८ ?श�ा २००००० 

55.  नमुना �कुल �नमा#ण काय#Wम (जन?श�ा 

Nा..व.द1ुमाना) 

आमचोक ९ ?श�ा 

८००००० 

56.  प�चक�या Nा.�ब. घेराबेरा              आमचोक ९ ?श�ा २००००० 

57.  लसुने ?शशु क�ा भवन �नमा#ण आमचोक १० ?श�ा ३००००० 

58.  लaमी मा .व घेरावारा पाङचा आमचोक १० ?श�ा ३००००० 

59.  मिtडलाXवार% Nा..व.वरtडा �नमा#ण आमचोक १० ?श�ा १५०००० 

60.  दधुको?श Nा..व.घेरावारा आमचोक १० ?श�ा २००००० 

61.  जनता आधारभूत .व[यालय घेरावारा आमचोक १० ?श�ा २००००० 

62.  छा�ाह�लाई से�नटेर% bयाड .वतरण (सवै आ..व. 

र मा..व.ह�लाई) 

गाउपा?लका 

�तर%य 

�वा�Zय 

३००००० 

63.  गाउँघर िSल�नक भवन  मम#त छेलोभ�Bयाङ आमचोक ३ �वा�Zय २००००० 

64.  गाउँघर िSल�नक भवन  मम#त तथा च.प# 

�नमा#ण <दसंला आमचोक ३ 

�वा�Zय 

१००००० 

65.  गाउँघर िSल�नक भवन �नमा#ण .प.पमाला आमचोक ५ �वा�Zय २५०००० 

66.  �वा�Zथ चौiक भवन �नमा#ण  आमचोक ८ �वा�Zय १५००००० 

67.  एक घर एक धारा काय#Wम गाउँपा?लका 

�तर%य 

खानेपानी तथा सरसफाई 

८००००० 

68.  वासेbलुङ खाने पा�न मम#त �ब�तार आमचोक २ खानेपानी तथा सरसफाई २००००० 

69.  बोबेक खानेपा�न �नमा#ण आमचोक २ खानेपानी तथा सरसफाई ३००००० 

70.  यु ँपसलभ�Bयाङ <दसाsला खानेपानी �नमा#ण आमचोक ३ खानेपानी तथा सरसफाई १००००० 

71.  पातलखोला वाराताङ खानेपानी �नमा#ण आमचोक ३ खानेपानी तथा सरसफाई ३००००० 

72.  हागातुङ खानेपानी कुवा �नमा#ण आमचोक ३ खानेपानी तथा सरसफाई १००००० 

73.  दे.वथान खानेपानी मम#त चुमाराङ आमचोक ३ खानेपानी तथा सरसफाई ६०००० 

74.  दोभानखोला खानेपानी �नमा#ण चुमाराङ आमचोक ३ खानेपानी तथा सरसफाई ५०००० 

75.  यु ँआ�वोट पसलभ�Bयाsग खानीपानी आमचोक ३ खानेपानी तथा सरसफाई १००००० 

76.  प�चक�य Nा.�ब.खा. पा ..व�तार       आमचोक ४ खानेपानी तथा सरसफाई १००००० 
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77.  कोलेधारा खा.पा �नमा#ण                 आमचोक ४ खानेपानी तथा सरसफाई ४००००० 

78.  रागातुङ खा.पा. मम#त तथा �ब�तार        आमचोक ४ खानेपानी तथा सरसफाई २५०००० 

79.  खकKला दे�बथान कुवा मम#त              आमचोक ४ खानेपानी तथा सरसफाई ६०००० 

80.  वरालेखोला खानेपानी �नमा#ण आमचोक ५ खानेपानी तथा सरसफाई २००००० 

81.  साल9pखा  खानेपानी मम#त तथा .व�तार आमचोक ६ खानेपानी तथा सरसफाई २००००० 

82.  सा�तारे खानेपानी oयांक� मम#त आमचोक ६ खानेपानी तथा सरसफाई १००००० 

83.  गोख9धारा खानेपानी योजना आमचोक ६ खानेपानी तथा सरसफाई २००००० 

84.  भुडखेोला खानेपानी  मम#त आमचोक ६ खानेपानी तथा सरसफाई ४००००० 

85.  बालधाने मगरमुखा खानेपानी मम#त                   आमचोक ८ खानेपानी तथा सरसफाई १५०००० 

86.  अगुKटे खानेपानी मम#त                       आमचोक ८ खानेपानी तथा सरसफाई १५०००० 

87.  चुiकला खानेपानी योजना oयाsक� �नमा#ण आमचोक ८ खानेपानी तथा सरसफाई १००००० 

88.  जुकेखोला खानेपानी �नमा#ण  आमचोक ९ खानेपानी तथा सरसफाई ३५०००० 

89.  जोगेपाथर खानेपानी योजना आमचोक ९ खानेपानी तथा सरसफाई ३००००० 

90.  डाँडागाउँ खानेपानी मम#त आमचोक ९ खानेपानी तथा सरसफाई ३००००० 

91.  लुवाराङ खानेपानी �नमा#ण आमचोक १० खानेपानी तथा सरसफाई ५००००० 

92.  धारापानी खानेपानी योजना आमचोक १० खानेपानी तथा सरसफाई ४००००० 

93.  ओखरबोटे खानेपानी योजना आमचोक १० खानेपानी तथा सरसफाई २००००० 

94.  बाखापुवा कुवा संर�ण आमचोक १० खानेपानी तथा सरसफाई १००००० 

95.  सेतो गरगरे खानेपानी योजना आमचोक १० खानेपानी तथा सरसफाई ३५०००० 

96.  खुि1तङ खानेपानी योजना आमचोक १० खानेपानी तथा सरसफाई ३००००० 

97.   खेलकुद काय#Wम गाउपा?लका 

�तर%य 

युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न 

१५००००० 

98.  थामडाँडा युवाSलव Nदेश �त3रय आमचोक 

आइडल काय#Wम 

गाउँपा?लका 

�तर%य 

युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न 

३००००० 

99.  कटु�जे युवाSलव पूवा#�चल Cया.प भोजपुर 

आइडल काय#Wम 

गाउँपा?लका 

�तर%य 

युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न 

१५०००० 

100. जाKपा Nा .व खेलकुद सामRी ख3रद आमचोक १ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न ५०००० 

101. खेलकुद काय#Wम  आमचोक १ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

102. खेलकुद काय#Wम  आमचोक २ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

103. खेलकुद काय#Wम  आमचोक ३ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

104. खेलकुद काय#Wम  आमचोक ४ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

105. खेलकुद काय#Wम  आमचोक ५ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

106. तु1मा डाँडा खेलमैदान �नमा#ण आमचोक ६ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २००००० 

107. खेलकुद काय#Wम  आमचोक ६ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

108. खेलकुद मैदान .व�तार आमचोक ६ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न १००००० 

109. खेलकुद काय#Wम  आमचोक ७ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 
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110. खेलकुद काय#Wम  आमचोक ८ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

111.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक ९ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

112.  खेलकुद मैदान �नमा#ण आमचोक ९ युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न ५००००० 

113.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक १० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त Nव:#न २५०००० 

114. म<हला लq�त काय#Wम गाउपा?लका 

�तर%य 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ७५०००० 

115. अपाsग लq�त काय#Wम गाउपा?लका 

�तर%य 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ८००००० 

116.  वालमै�ी काय#Wम गाउपा?लका 

�तर%य 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण १०००००० 

117. 

द?लत लq�त काय#Wम  

गाउपा?लका 

�तर%य 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ३००००० 

118. 

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक १ 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

119. 

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक २ 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

120. 

 ढाका बुनाई काय#Wम  आमचोक ३ 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ३००००० 

121.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ३  

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

122. 

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ४ 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

123.  म<हला ?सलाई क<टsग ता?लम संचालन 

आमचोक ५ 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ३००००० 

124. 

द?लत लq�त काय#Wम 

आमचोक ५ ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

125. 

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ६ 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

126.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ७ 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

127. 

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ८  

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

128. 

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ९ 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

129. 

द?लत लq�त काय#Wम 

आमचोक १० ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ५०००० 

130. .वशेष लq�त जनता आवास काय#Wम गाउँपा?लका 

�तर%य 

जनसंpया Cयव�थापन 

१८००००० 

131.  भ�Bयाsगखक#  पानवाSला महादेव�थान कृ.ष 

सडक मम#त तथा �नमा#ण  आमचोक १ 

सडक तथा पुल  

३००००० 

132.  हा�तपाईले खोला वा?सथंपू# ?सम�तुवा पानवाSला 

कृ.ष सडक �नमा#ण  आमचोक १ 

सडक तथा पुल  

७००००० 
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133.  पामाखाम जरवुटे सा�ताकु भ�Bयाsगखक#  सडक 

�नमा#ण आमचोक १ 

सडक तथा पुल  

२००००० 

134. बतासे बोबेक महादेबथान सडक  मम#त तथा 

�नमा#ण  आमचोक २ 

सडक तथा पुल  

२००००० 

135. वाछाराsग सडक �नमा#ण Wमागत आमचोक २ सडक तथा पुल  २००००० 

136.  यू ँछेवा सडक  �नमा#ण       आमचोक २ सडक तथा पुल  २००००० 

137.  यू ँदाबुराङ बैकु�ठे सडक �नमा#ण   आमचोक २ सडक तथा पुल  ३००००० 

138. वमना सडक  �नमा#ण  आमचोक २ सडक तथा पुल  २००००० 

139. ?सहंदे�ब वा?सराsग गोरेटो वाटो आमचोक २ सडक तथा पुल  २५०००० 

140. जनकKयाण छुSखा एखुवाखोला सडक �नमा#ण   आमचोक ३ सडक तथा पुल  ३००००० 

141. बालंखा सामाराङ चुमाराङ सडक �नमा#ण आमचोक ३ सडक तथा पुल  ७००००० 

142. पावला साक� डाँडा <दसंला सडक �नमा#ण आमचोक ३ सडक तथा पुल  २००००० 

143. ?भमेXवर% चुsना1वु महादेवथान सडक मम#त 

तथा �नमा#ण आमचोक ३ 

सडक तथा पुल  

२००००० 

144. लहरेमाने देउराल% महादेव�थान सडक �नमा#ण आमचोक ३ सडक तथा पुल  ३००००० 

145. बालंखा पुण9डाँडा ?सपाक खुि1तङ सडक सभ9 

तथा �नमा#ण  आमचोक ४ 

सडक तथा पुल  

९००००० 

146. बालंखा काक�टोल फुईताङ राँगातुङ च�डीथान 

सडक �नमा#ण  आमचोक ४ 

सडक तथा पुल  

९००००० 

147. बालंखा बजार  सो?लङ �नमा#ण आमचोक ४ सडक तथा पुल  १०००००० 

148. बालंखा छ*खा सडक सो?लङ (बजार खtड) आमचोक ४ सडक तथा पुल  ३००००० 

149. बयाsग पावला खा?लsग भ�Bयाsग .प.पमाला 

आमवोटे सडक �नमा#ण आमचोक ५ 

सडक तथा पुल  

३०००००० 

150. पावला खा?लsग भ�Bयाsग वारsगखोला 

खुि1तङ पाsचा कृ.ष सडक  आमचोक ५ 

सडक तथा पुल  

२००००० 

151. पावला छौटे कृ.ष सडक �नमा#ण आमचोक ५ सडक तथा पुल  २००००० 

152. िज?मथानी कृ.ष सडक �नमा#ण आमचोक ५ सडक तथा पुल  २००००० 

153. पावला रेsगचsेग <दमालुsग Bयामीरे पाsचा 

सडक �नमा#ण आमचोक ५ 

सडक तथा पुल  

२००००० 

154. बुङसुराङ गोगने तु1मा डाँडा वाराताङ सडक 

मम#त तथा �नमा#ण आमचोक ६ 

सडक तथा पुल  

१०००००० 

155. ड�वा पाट%  सडक सभ9 तथा �नमा#ण आमचोक ६ सडक तथा पुल  ४००००० 

156. काक� डाँडा थु1क� बा?सखोरा �यालुङ कृ.ष 

सडक �नमा#ण आमचोक ६ 

सडक तथा पुल  

२००००० 

157. वयाङ वजार �े� सडक ढुsगा सो?लsग तथा 

ढल �नमा#ण  आमचोक ६ 

सडक तथा पुल  

७००००० 

158.  देवा�टार डुxे द1ुमाना सडक मम#त तथा �नमा#ण  आमचोक ७ सडक तथा पुल  २५००००० 

159. सैलाम सागुर% कृषी सडक सभ9 तथा �नमा#ण आमचोक ७ सडक तथा पुल  १०००००० 

160. बसाइगाउँ ह<द#ला कृषी सडक मम#त तथा आमचोक ७ सडक तथा पुल  ३००००० 
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�नमा#ण 

161.  पटुके टुपाखा सु�तले डाँडाघर सडक सभ9 तथा 

�नमा#ण आमचोक ७ 

सडक तथा पुल  

३००००० 

162.  देउराल% मगरमुखा iकनुवा सडक मम#त तथा 

�नमा#ण        आमचोक ८ 

सडक तथा पुल  

७००००० 

163.  हैखराsग, ?ससुवा कृ.ष सडक मम#त तथा 

�नमा#ण     आमचोक ८ 

सडक तथा पुल  

२००००० 

164. द1ुमाना हैखराङ एखुवाखोला  कृ.ष सडक �तर 

उ�नती  आमचोक ८ 

सडक तथा पुल  

१०००००० 

165. द1ुमाना हैखराsग एखुवा खोला कृ.ष सडक 

�तर उ�नती आमचोक ९ 

सडक तथा पुल  

११५०००० 

166.  द1ुमाना आ1बोटे सडक मम#त तथा �नमा#ण आमचोक ९ सडक तथा पुल  ५००००० 

167. सु�तले 4चउर%भ�Bयाsग सडक मम#त तथा 

�नमा#ण  आमचोक १० 

सडक तथा पुल  

५००००० 

168. मािज#ताsग मखुवा दारेगौडा सडक मम#त तथा 

�नमा#ण आमचोक १० 

सडक तथा पुल  

८००००० 

169. सब#िजत कुलो मम#त iकनुवा आमचोक ८ ?सचंाई   १५०००० 

170. Cयाङटार आलेखोला ?सचंाई योजना आमचोक १० ?सचंाई   १५०००० 

171. माकुखोला सु�तले ?सचंाई योजना आमचोक १० ?सचंाई   १००००० 

172. लसुने खोला ?सचंाई कुलो �नमा#ण आमचोक १० ?सचंाई   २५०००० 

173.  जनजा�त भवन �नमा#ण  आमचोक २ भवन तथा सहर% .वकास ४००००० 

174. म<हला .वकास भवन ?स?लsग  र शौचालय आमचोक २ भवन तथा सहर% .वकास २००००० 

175. कृ.ष सहकार% भवनको लागी चपY आमचोक ६ भवन तथा सहर% .वकास १००००० 

176. तु1मा डाँडा सामुद�यक भवन मम#त तथा च.प# 

�नमा#ण आमचोक ६ 

 भवन तथा सहर% .वकास 

३००००० 

177. दाsखा पेK %सेट पोल खर%द आमचोक २ उजा#,लघु तथा साना जल.व[युत ३००००० 

178. सौय# उजा# .वतरण काय#Wम, गाउँपा?लका 

�तर%य 

उजा#,लघु तथा साना जल.व[युत 

७२००० 

179. एखुवा खोला लघुजल.व[युत आयोजना आमचोक ३ उजा#,लघु तथा साना जल.व[युत ३५००००० 

180. थलथले जलाधार संर�ण काय#Wम आमचोक १ जलाधार संर�ण ३००००० 

181. हायु खोला खानेपानी मुहान संर�ण आमचोक ७  जलाधार संर�ण १००००० 

182. <हले खानेपानी मुहान संर�ण आमचोक ७  जलाधार संर�ण १००००० 

183. सुधार%एको चुलो �नमा#ण                        गाउँपा?लको 

�तर%य 

जलवायु प3रवत#न 

३००००० 

184. वयाङ वजार फोहोरमैला Cयाव�थापन आमचोक ६  फोहरमैला Cयव�थापन २००००० 

185. आमचोक .वपद Cयव�थापन कोष गाउँपा?लको 

�तर%य 

.वपद Cयव�थापन  

११००००० 

186. वडा काया#लय मम#त संभार पसलभ�Bयाङ 

4थ<दखंा 

आमचोक ३ सं�थगत �मता .वकास  

१५०००० 
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#.सं. योजनाको नाम ठेगाना �वषयगत 6ेI  रकम D. 

187. पुरानो वडा काया#लय भवन मम#त तथा  

फ�न#चर 

आमचोक ६ सं�थगत �मता .वकास  

१५०००० 

188. शस�� वेश Sया1प यू ँतारवार  आमचोक २ सुर�ा Cयव�थापन ३००००० 

189. घरधुर% स1पती �तर%करण तथा Wम संpया 

�नधा#रण काय#Wम 

गाउँपा?लका 

�तर%य 

�थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  ५००००० 

190. छ*sखा साके�वा पाक#  mडपीआर �नमा#ण गाउपा?लका 

�तर%य 

�थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  ३००००० 

191. Oी महायन दे�ेनछयो?लsग गु1वा mड.पआर 

तयार गन9 

आमचोक १ �थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  २००००० 

192. बालंखा रंगशाला mड..प.आर �नमा#ण  आमचोक ४ �थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  ३००००० 

193. आ<दबासी जनजाती पाक#   mड.पआर तयार% 

चु?लडाँडा 

आमचोक ७ �थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  २००००० 

194. दश वष9 शैq�क ?श�ा योजना �नमा#ण गाउँपा?लका 

�तर%य 

�थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  २००००० 

195. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक १ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

196. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक २ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

197. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ३ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

198. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ४ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

199. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ५ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

200. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ६ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

201. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ७ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

202. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ८ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

203. साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ९ साव#ज�नक सुनुवाई  ४०००० 

  जBमा     ८१३००००० 

 

!नण�य नं. ११ 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आमचोक गाउँपा�लकाको आ.व.२०७६/०७७ को -देश सरकार सवारS साधन कर अनुदानको रकम 

वाँडफाँडलाई तप�शल अनुसार �वीकृ!त गन0 !नण�य ग>रयो ।   

#.सं. योजनाको नाम ठेगाना �वषयगत 6ेI  रकम D. 

१ चोमोलुङमा संचार सहकार% सं�था 

?ल. 

गाउँपा?लका �तर%य संचार  

५००००० 

२ सौय# उजा# .वतरण काय#Wम, गाउँपा?लका �तर%य उजा#,लघु तथा साना जल.व[युत ३२८००० 

३ मम#त स1भार कोष गाउँपा?लको �तर%य सामा�य सेवा Cयव�थापन  २०००००० 

४ आमचोक मोटरवाटो गु� योजना 

�नमा#ण 

गाउँपा?लका �तर%य �थानीय तZयांक संकलन र अ?भलेख  

५००००० 

  जBमा     ३३२८००० 
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!नण�य नं. १२ 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आमचोक गाउँपा�लकाको आ.व.२०७६/०७७ को -देश सरकार �वdतीय समा!नकरण अनुदानको 

रकम वाँडफाँडलाई तप�शल अनुसार �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।   
 

#.सं. योजनाको नाम ठेगाना �वषयगत 6ेI  रकम D. 

१ आमचोक प�चव.ष#य कृ.ष प3रयोजना गाउँपा?लका �तर%य कृ.ष  ३५००००० 

२ आमचोक गाउँपा?लका आव4धक योजना 

�नमा#ण 

गाउँपा?लका �तर%य �थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  २०००००० 

३ छौखा साके�वाथान धामYक �थल गोरेटो बाटो 

?सढ% �नमा#ण आमचोक ४ 

पय#टन  

१४९८००० 

  जBमा     ६९९८००० 

 

!नण�य नं. १३ 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आमचोक गाउँपा�लकाको आ.व.२०७६/०७७ को आgत>रक राज�व रकम वाँडफाँडलाई �वीकृत  

तप�शल वमोिजम �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।   
 

#.सं. योजनाको नाम ठेगाना �वषयगत 6ेI रकम D. 

१ �वा�Zय चौक� संचालन (सवै �वा�Zय 

सं�थाह�लाई) 

गाउपा?लका �तर%य �वा�Zय 

४००००० 

२ Nशुती  गहृ Cयव�थापन (सवै �वा�Zय 

सं�थाह�लाई) 

गाउपा?लका �तर%य �वा�Zय 

४००००० 

३ जो�तष प3रषदको काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न ५०००० 

४ भोजपुर R�थ छपाई सहयोग काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न ५०००० 

५ आमचोक सा<हि0यक महो0सव गाउँपा?लका �तर%य युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न २००००० 

६ 

आ<दवासी जनजा�त साँ�कृ�तक काय#Wम गाउपा?लका �तर%य 

ल�4गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण ३५०००० 

७ वडा �त3रय मेल?मलाप के�I Cयव�थापन गाउँपा?लका �तर%य मानव संसाधन .वकास  ५००००० 

८ जेहे�दार युवाह�लाई लोक सेवा क�ा 

संचालन 

गाउँपा?लका �तर%य मानव संसाधन .वकास  

६००००० 

९ टेल% मेmड?सन सेवा Nवाह गाउपा?लका �तर%य सामा�य सेवा Cयव�थापन  २००००० 

१० भोजपुर वहुमु+ख Sया1पस इ लाइवेर% 

�नमा#ण 

गाउँपा?लका �तर%य सूचना N.व4ध Cयव�थापन  

६००००० 

११ साव#ज�नक सुनुवाई गाउँपा?लका �तर%य साव#ज�नक सुनुवाई सामािजक 

प3र�ण  १००००० 

१२ साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक १० साव#ज�नक सुनुवाई सामािजक 

प3र�ण  ४०००० 

  जBमा     ३४९०००० 
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!नण�य नं. १४ 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आ.व.२०७६/०७७ को आ.२०७५/७६ को दा!यdव (अ.cया.)रकम वाँडफाँडलाई तप�शल वमोिजम 

�वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।   

#.सं. योजनाको नाम ठेगाना �वषयगत 6ेI  रकम D. 

१ बधशाला uयाव�थापन बालंखा आमचोक ४ फोहरमैला Cयव�थापन १५०००० 

२ �माक�या देवीथान सालgखा वनेाहाङ कृ.ष सडक �नमा#ण आमचोक ६ सडक तथा पुल  ४००००० 

३ वडा काया#लय भवन �नमा#ण Wमागत आमचोक ७ सं�थगत �मता .वकास  २५००००० 

४ वडा काया#लय भवन �नमा#ण Wमागत आमचोक ८ सं�थगत �मता .वकास  २५००००० 

  जBमा     ५५५०००० 

 

!नण�य नं. १५ 

आमचोक गाउँपा�लकाको पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आ.व.२०७६/०७७ को  पूँिजगत वजेटलाई योजना र 6ेI अनुसार 

तप�शल वमोिजमको वजेट वाडँफाडलाई �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।   
 

१ आFथ�क �वकास  
#.सं. योजनाको नाम योजना सचालन हुने �थान रकम D. 

१.१ कृ�ष  

१ आमचोक प�चव.ष#य कृ.ष प3रयोजना गाउँपा?लका �तर%य ३५००००० 

२ आमचोक 4चया तथा कiफ खेती .वकास काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य ७५००००० 

३ घारे सामुदा�यक कृ.ष फम# आमचोक १० गाउँपा?लका �तर%य १८००००० 

४ करेसा वार% Cयाव�थापन आमचोक १ २००००० 

५ काग�त र iक�ब पकेट �े� काय#Wम आमचोक २ २००००० 

६ पसलभ�Bयाsग कृ.ष समुह तरकार% खे�त आमचोक ३ २००००० 

७ संयुSत शा�ती कृषक समूह  तरकार% खे�त आमचोक ३ २००००० 

८ सुनौलो कृ.ष समूह तरकार% खे�त आमचोक ३ २००००० 

९ एक घर एक करेसाबार% काय#Wम आमचोक ४ ३००००० 

१० देवाभ�Bयाsग कृषी समूह माछा पोखर% �नमा#ण आमचोक ४ १००००० 

११ अकवरे खुसा#नी खे�त काय#Wम      आमचोक ४ १००००० 

१२ .वउ �बजन खर%द तथा मलखाद �नमा#ण  आमचोक ६  ३००००० 

१३ बोके <ट1बुर खेती Nव:#न आमचोक ७ ३००००० 

१४ bला�ट%क पोखर% �नमा#ण आमचोक ८ १००००० 

१५ आँप ?लची पकेट �े� काय#Wम  आमचोक ९  २००००० 

१६ उ�नत जात घाँस .वउ आमचोक ९ १००००० 

१७ bला�ट%क पोखर% तथा टनेल �नमा#ण आमचोक ९ १५०००० 

१८ उ�नत जात तरकार% खेती  आमचोक १० ३००००० 

जBमा   १५७५०००० 

१.२ उPयोग तथा वा.णQय  
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 ५.१ मानव संसाधन �वकास ११०००००  

 ५.२ सामा�य सेवा Cयव�थापन २२०००००  

 ५.३ सं�थगत �मता .वकास ५३०००००  

५.४ राजXव प3रचालन ० 

५.५ .व0तीय Cयव�थापन ० 

५.६ .व0तीय जो+खम �युनीकरण ० 

 ५.७ सुर�ा Cयव�थापन ३००००० 

 ५.८ �थानीय तZयांक संकलन र अ?भलेख ४२०००००  

 ५.९  सूचना N.व4ध Cयव�थापन ६०००००  
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#.सं. �वषयगत 6ेI रकम D. 

५.१० साव#ज�नक सुनुवाई /सामािजक प3र�ण  ५००००० 

५.११ पि�जकरण Cयव�थापन ० 

५.१२ सुशासन Nवध#न ० 

५.१३ अनुस�धान तथा .वकास वे�जु फछ�ट ० 

  ज1मा १४२००००० 

 

वजेट वाँडफाँड सारांस 
#.सं. �वषय गत �शष�कहD �व!नयोिजत रकम -!तशत 

१ आ4थ#क .वकास २५१९६००० २५ .०३  
२ सामािजक .वकास २९८७०००० २९ .६७  
३ पूवा#धार .वकास २९१५०००० २८ .९६  
४ वातावरणा तथा .वपद Cयव�थापन .वकास २२५०००० २ .२४  
५ सं�थागत .वकास,सेवा Nवाह र शुसासन १४२००००० १४ .११  

जBमा १००६६६००० १००.०० 
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!नण�य नं. १६ 

आमचोक गाउँपा�लकाको पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आ.व.२०७६/०७७ को  पूँिजगत वजेटलाई गाउँपा�लका �त>रय र वडा 

�त>रय काय�#म तथा वजेटलाई तप�शल अनुसार �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।   
 

गाउँपा�लका �तरSय योजनाहDको �वववरण 

#.सं. योजनाको नाम गाउँपा�लका /वडा 

�तरSय 

रकम D. �वषयगत 6ेI 

1.  आमचोक प�चव.ष#य कृ.ष प3रयोजना गाउँपा?लका �तर%य ३५००००० कृ.ष  
2.  आमचोक 4चया तथा कiफ खेती .वकास 

काय#Wम 

गाउँपा?लका �तर%य ७५००००० कृ.ष  

3.  घारे सामुदा�यक कृ.ष फम# आमचोक १० गाउँपा?लका �तर%य १८००००० कृ.ष  
4.  टपर% उ[योग �थापना गाउँपा?लका �तर%य ३००००० उ[योग तथा वा+णBय  
5.  श<हद �म�ृत पाक#  तथा सामुदा�यक 

पु�तकालय Cयव�थापन 

गाउँपा?लका �तर%य ९००००० पय#टन  

6.  .वप�न जनतासंग सहकार% काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य २०००००० सहकार% 
7.  �वा�Zय चौक� संचालन (सवै �वा�Zय 

सं�थाह�लाई) 

गाउँपा?लका �तर%य ४००००० �वा�Zय 

8.  Nशुती  गहृ Cयव�थापन (सवै �वा�Zय 

सं�थाह�लाई) 

गाउँपा?लका �तर%य ४००००० �वा�Zय 

9.  छा�ाह�लाई से�नटेर% bयाड .वतरण (सवै 

आ..व. र मा..व.ह�लाई) 

गाउँपा?लका �तर%य ३००००० �वा�Zय 

10.  एक घर एक धारा काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य ८००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
11.   खेलकुद काय#Wम गाउपा?लका �तर%य १५००००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
12.  थामडाँडा युवाSलव Nदेश �त3रय आमचोक 

आइडल काय#Wम 

गाउँपा?लका �तर%य ३००००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
13.  कटु�जे युवाSलव पूवा#�चल Cया.प भोजपुर 

आइडल काय#Wम 

गाउँपा?लका �तर%य १५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
14.  जो�तष प3रषदको काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य ५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
15.  भोजपुर R�थ छपाई सहयोग काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य ५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
16.  आमचोक सा<हि0यक महो0सव गाउँपा?लका �तर%य २००००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
17.  म<हला लq�त काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य ७५०००० ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
18.  आ<दवासी जनजा�त साँ�कृ�तक काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य ३५०००० ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
19.  अपाsग लq�त काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य ८००००० ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
20.  वालमै�ी काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य १०००००० ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
21.  

द?लत लq�त काय#Wम  गाउँपा?लका �तर%य ३००००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
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#.सं. योजनाको नाम गाउँपा�लका /वडा 

�तरSय 

रकम D. �वषयगत 6ेI 

22.  .वशेष लq�त जनता आवास काय#Wम गाउँपा?लका �तर%य १८००००० जनसंpया Cयव�थापन 
23.  चोमोलुङमा संचार सहकार% सं�था ?ल. गाउँपा?लका �तर%य ५००००० संचार  
24.  सौय# उजा# .वतरण काय#Wम 

गाउँपा?लका �तर%य 

४००००० उजा#,लघु तथा साना 

जल.व[युत 
25.  सुधार%एको चुलो �नमा#ण                        गाउँपा?लको �तर%य ३००००० जलवायु प3रवत#न 
26.  आमचोक .वपद Cयव�थापन कोष गाउँपा?लको �तर%य ११००००० .वपद Cयव�थापन  
27.  वडा �त3रय मेल?मलाप के�I Cयव�थापन गाउँपा?लका �तर%य ५००००० मानव संसाधन .वकास  
28.  जेहे�दार युवाह�लाई लोक सेवा क�ा संचालन गाउँपा?लका �तर%य ६००००० मानव संसाधन .वकास  
29.  मम#त स1भार कोष गाउँपा?लको �तर%य २०००००० सामा�य सेवा Cयव�थापन  
30.  टेल% मेmड?सन सेवा Nवाह गाउँपा?लका �तर%य २००००० सामा�य सेवा Cयव�थापन  
31.  आमचोक गाउँपा?लका आव4धक योजना 

�नमा#ण 

गाउँपा?लका �तर%य २०००००० �थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  
32.  घरधुर% स1पती �तर%करण तथा Wम संpया 

�नधा#रण काय#Wम 

गाउँपा?लका �तर%य 

५००००० 

�थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  
33.  आमचोक मोटरवाटो गु� योजना �नमा#ण गाउँपा?लका �तर%य ५००००० �थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  
34.  छ*sखा साके�वा पाक#  mडपीआर �नमा#ण गाउँपा?लका �तर%य 

३००००० 

�थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  
35.  दश वष9 शैq�क ?श�ा योजना �नमा#ण गाउँपा?लका �तर%य २००००० �थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  
36.  भोजपुर वहुमु+ख Sया1पस इ लाइवेर% �नमा#ण गाउँपा?लका �तर%य ६००००० सूचना N.व4ध Cयव�थापन  
37.  साव#ज�नक सुनुवाई गाउँपा?लका �तर%य १००००० साव#ज�नक सुनुवाई  

 जBमा  ३४९५००००     

 

वडा�तरSय योजनाहDको �वववरण 
वडा नं.१ 
#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  करेसा वार% Cयाव�थापन आमचोक १ २००००० कृ.ष  
2.  राmडपाखी बुनाई ता?लम तथा Nव:#न काय#Wम आमचोक १ ३००००० उ[योग तथा वा+णBय  
3.  थलथले .पिSनक �पोट#  �नमा#ण आमचोक १ ४४६००० पय#टन  
4.  वुवाXवर ?शव मि�दर N�त�ालय �नमा#ण आमचोक १ ५००००० पय#टन  
5.  प�चक�या मा..व.घेरावारा आमचोक १ ४००००० ?श�ा 
6.  ?शहंदेवी Nा..व शौचालय �नमा#ण आमचोक १ १००००० ?श�ा 
7.  

जाKपा Nा .व खेलकुद सामRी ख3रद आमचोक १ ५०००० 

युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
8.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक १ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
9.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक १ ५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
10.  भ�Bयाsगखक#  पानवाSला महादेव�थान कृ.ष 

सडक मम#त तथा �नमा#ण  आमचोक १ ३००००० 

सडक तथा पुल  
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#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
11.  हा�तपाईले खोला वा?सथंपू# ?सम�तुवा 

पानवाSला कृ.ष सडक �नमा#ण  आमचोक १ ७००००० 

सडक तथा पुल  

12.  पामाखाम जरवुटे सा�ताकु भ�Bयाsगखक#  

सडक �नमा#ण आमचोक १ २००००० 

सडक तथा पुल  

13.  थलथले जलाधार संर�ण काय#Wम आमचोक १ ३००००० जलाधार संर�ण 
14.  Oी महायन दे�ेनछयो?लsग गु1वा mड.पआर 

तयार गन9 

आमचोक १ 

२००००० 

�थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  
15.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक १ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ४०३६०००     
 

वडा नं.२ 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  काग�त र iक�ब पकेट �े� काय#Wम आमचोक २ २००००० कृ.ष  
2.  �घ�ताङ थामडाडा पय#टन �बकास  आमचोक २ ५००००० पय#टन  
3.  राकेटार गु1वा घेरावार आमचोक २ ५००००० पय#टन  
4.  सर�वती मा..व.घेरावारा आमचोक २ ४००००० ?श�ा 
5.  प�चवती Nा..व.गेट �नमा#ण आमचोक २ १५०००० ?श�ा 
6.  जाKपा Nा..व.शौचालय �नमा#ण  आमचोक २ २००००० ?श�ा 
7.  वासेbलुङ खाने पा�न मम#त �ब�तार आमचोक २ २००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
8.  बोबेक खानेपा�न �नमा#ण आमचोक २ ३००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
9.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक २ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
10.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक २ ५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
11.  बतासे बोबेक महादेबथान सडक  मम#त तथा 

�नमा#ण  आमचोक २ २००००० 

सडक तथा पुल  

12.  वाछाराsग सडक �नमा#ण Wमागत आमचोक २ २००००० सडक तथा पुल  
13.  यू ँछेवा सडक  �नमा#ण       आमचोक २ २००००० सडक तथा पुल  
14.  यू ँदाबुराङ बैकु�ठे सडक �नमा#ण   आमचोक २ ३००००० सडक तथा पुल  
15.  वमना सडक  �नमा#ण  आमचोक २ २००००० सडक तथा पुल  
16.  ?सहंदे�ब वा?सराsग गोरेटो वाटो आमचोक २ २५०००० सडक तथा पुल  
17.  जनजा�त भवन �नमा#ण  आमचोक २ ४००००० भवन तथा सहर% .वकास 
18.  म<हला .वकास भवन ?स?लsग  र शौचालय आमचोक २ २००००० भवन तथा सहर% .वकास 
19.  

दाsखा पेK %सेट पोल खर%द आमचोक २ ३००००० 

उजा#,लघु तथा साना 

जल.व[युत 
20.  शस�� वेश Sया1प यू ँतारवार  आमचोक २ ३००००० सुर�ा Cयव�थापन 
21.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक २ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ५३४००००     
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वडा नं.३ 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  पसलभ�Bयाsग कृ.ष समुह तरकार% खे�त आमचोक ३ २००००० कृ.ष  
2.  संयुSत शा�ती कृषक समूह  तरकार% खे�त आमचोक ३ २००००० कृ.ष  
3.  सुनौलो कृ.ष समूह तरकार% खे�त आमचोक ३ २००००० कृ.ष  
4.  प�चक�या Nा .व �यालढोका मम#त छुpखा  आमचोक ३ १००००० ?श�ा 
5.  चोमोलुsमा Nा .व घेरावारा <दसsला  आमचोक ३ २००००० ?श�ा 
6.  जनकKयाण Nा..व.भवन मम#त आमचोक ३ २००००० ?श�ा 
7.  गाउँघर िSल�नक भवन  मम#त छेलोभ�Bयाङ आमचोक ३ २००००० �वा�Zय 
8.  गाउँघर िSल�नक भवन  मम#त तथा च.प# 

�नमा#ण <दसंला आमचोक ३ १००००० 

�वा�Zय 

9.  यु ँपसलभ�Bयाङ <दसाsला खानेपानी �नमा#ण आमचोक ३ १००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
10.  पातलखोला वाराताङ खानेपानी �नमा#ण आमचोक ३ ३००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
11.  हागातुङ खानेपानी कुवा �नमा#ण आमचोक ३ १००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
12.  दे.वथान खानेपानी मम#त चुमाराङ आमचोक ३ ६०००० खानेपानी तथा सरसफाई 
13.  दोभानखोला खानेपानी �नमा#ण चुमाराङ आमचोक ३ ५०००० खानेपानी तथा सरसफाई 
14.  यु ँआ�वोट पसलभ�Bयाsग खानीपानी आमचोक ३ १००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
15.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक ३ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
16.  

 ढाका बुनाई काय#Wम  आमचोक ३ ३००००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
17.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ३  ५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
18.  जनकKयाण छुSखा एखुवाखोला सडक �नमा#ण  आमचोक ३ ३००००० सडक तथा पुल  
19.  बालंखा सामाराङ चुमाराङ सडक �नमा#ण आमचोक ३ ७००००० सडक तथा पुल  
20.  पावला साक� डाँडा <दसंला सडक �नमा#ण आमचोक ३ २००००० सडक तथा पुल  
21.  ?भमेXवर% चुsना1वु महादेवथान सडक मम#त 

तथा �नमा#ण आमचोक ३ २००००० 

सडक तथा पुल  

22.  लहरेमाने देउराल% महादेव�थान सडक �नमा#ण आमचोक ३ ३००००० सडक तथा पुल  
23.  

एखुवा खोला लघुजल.व[युत आयोजना आमचोक ३ ३५००००० 

उजा#,लघु तथा साना 

जल.व[युत 
24.  वडा काया#लय मम#त संभार पसलभ�Bयाङ 

4थ<दखंा 

आमचोक ३ 

१५०००० 

सं�थगत �मता .वकास  

25.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ३ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ८१०००००     
 

वडा नं.४ 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  एक घर एक करेसाबार% काय#Wम आमचोक ४ ३००००० कृ.ष  
2.  देवाभ�Bयाsग कृषी समूह माछा पोखर% 

�नमा#ण आमचोक ४ १००००० 

कृ.ष  

3.  अकवरे खुसा#नी खे�त काय#Wम      आमचोक ४ १००००० कृ.ष  
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#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
4.  छौखा साके�वाथान धामYक �थल गोरेटो बाटो 

?सढ% �नमा#ण आमचोक ४ १५००००० 

पय#टन  

5.  भै�ङमि�दर घेराबारा            आमचोक ४ १५०००० पय#टन  
6.  ऐ�तहाँ?सक पाँडुले पोखर% संर�ण आमचोक ४ ३००००० पय#टन  
7.  बालंखा कृ.ष सहकार% माछा पोखर% �नमा#ण आमचोक ४ ३५०००० सहकार% 
8.  नमुना .व[यालय काय#Wम (चtडXेवर 

मा..व.वालांखा) 

आमचोक ४ ११००००० ?श�ा 

9.  प�चक�य Nा.�ब.खा. पा ..व�तार       आमचोक ४ १००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
10.  कोलेधारा खा.पा �नमा#ण                 आमचोक ४ ४००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
11.  रागातुङ खा.पा. मम#त तथा �ब�तार        आमचोक ४ २५०००० खानेपानी तथा सरसफाई 
12.  खकKला दे�बथान कुवा मम#त              आमचोक ४ ६०००० खानेपानी तथा सरसफाई 
13.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक ४ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
14.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ४ ५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
15.  बालंखा पुण9डाँडा ?सपाक खुि1तङ सडक सभ9 

तथा �नमा#ण  आमचोक ४ ९००००० 

सडक तथा पुल  

16.  बालंखा काक�टोल फुईताङ राँगातुङ च�डीथान 

सडक �नमा#ण  आमचोक ४ ९००००० 

सडक तथा पुल  

17.  बालंखा बजार  सो?लङ �नमा#ण आमचोक ४ १०००००० सडक तथा पुल  
18.  बालंखा छ*खा सडक सो?लङ (बजार खtड) आमचोक ४ ३००००० सडक तथा पुल  
19.  बधशाला uयाव�थापन बालंखा आमचोक ४ १५०००० फोहरमैला Cयव�थापन 
20.  बालंखा रंगशाला mड..प.आर �नमा#ण  आमचोक ४ 

३००००० 

�थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  
21.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ४ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ८६०००००     
 

वडा नं.५ 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  रSतकाल% ?सहंदे.वथान घेरावार आमचोक ५ २००००० पय#टन  
2.  च�IेXवर मा..व.घेरावारा आमचोक ५ ४००००० ?श�ा 
3.  गाउँघर िSल�नक भवन �नमा#ण .प.पमाला आमचोक ५ २५०००० �वा�Zय 
4.  वरालेखोला खानेपानी �नमा#ण आमचोक ५ २००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
5.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक ५ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
6.  म<हला ?सलाई क<टsग ता?लम संचालन 

आमचोक ५ 

३००००० ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
7.  

द?लत लq�त काय#Wम 

आमचोक ५ 

५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
8.  बयाsग पावला खा?लsग भ�Bयाsग .प.पमाला 

आमवोटे सडक �नमा#ण आमचोक ५ ३०००००० 

सडक तथा पुल  

9.  पावला खा?लsग भ�Bयाsग वारsगखोला आमचोक ५ २००००० सडक तथा पुल  
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#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 

खुि1तङ पाsचा कृ.ष सडक  
10.  पावला छौटे कृ.ष सडक �नमा#ण आमचोक ५ २००००० सडक तथा पुल  
11.  िज?मथानी कृ.ष सडक �नमा#ण आमचोक ५ २००००० सडक तथा पुल  
12.  पावला रेsगचsेग <दमालुsग Bयामीरे पाsचा 

सडक �नमा#ण आमचोक ५ २००००० 

सडक तथा पुल  

13.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ५ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 ज1मा  ५४९००००  
 

वडा नं.६ 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  .वउ �बजन खर%द तथा मलखाद �नमा#ण  आमचोक ६  ३००००० कृ.ष  
2.  चिtडथान .पSनीक �पोट# �नमा#ण  आमचोक ६  ५००००० पय#टन  
3.  नमुना .व[यालय �नमा#ण काय#Wम (?श�ा 

�माक�या मा..व.) 

आमचोक ६ ११००००० ?श�ा 

4.  मकालु Nा..व.टेवा पखा#ल आमचोक ६ १५०००० ?श�ा 
5.  मंगला देवी आ..व.  मम#त  आमचोक ६ १५०००० ?श�ा 
6.  पZृवीजय Nा..व. �याल ढोका तथा फ�न#चर 

मम#त 

आमचोक ६ 

२००००० 

?श�ा 

7.  जलक�या Nा..व.घेरावारा आमचोक ६ १००००० ?श�ा 
8.  साल9pखा  खानेपानी मम#त तथा .व�तार आमचोक ६ २००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
9.  सा�तारे खानेपानी oयांक� मम#त आमचोक ६ १००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
10.  गोख9धारा खानेपानी योजना आमचोक ६ २००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
11.  भुडखेोला खानेपानी  मम#त आमचोक ६ ४००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
12.  

तु1मा डाँडा खेलमैदान �नमा#ण आमचोक ६ २००००० 

युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
13.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक ६ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
14.  

खेलकुद मैदान .व�तार 

आमचोक ६ 

१००००० 

युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
15.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ६ ५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
16.  बुङसुराङ गोगने तु1मा डाँडा वाराताङ सडक 

मम#त तथा �नमा#ण आमचोक ६ १०००००० 

सडक तथा पुल  

17.  �माक�या देवीथान सालgखा वनेाहाङ कृ.ष 

सडक �नमा#ण आमचोक ६ ४००००० 

सडक तथा पुल  

18.  ड�वा पाट%  सडक सभ9 तथा �नमा#ण आमचोक ६ ४००००० सडक तथा पुल  
19.  काक� डाँडा थु1क� बा?सखोरा �यालुङ कृ.ष 

सडक �नमा#ण आमचोक ६ २००००० 

सडक तथा पुल  

20.  वयाङ वजार �े� सडक ढुsगा सो?लsग तथा 

ढल �नमा#ण  आमचोक ६ ७००००० 

सडक तथा पुल  

21.  कृ.ष सहकार% भवनको लागी चपY आमचोक ६ १००००० भवन तथा सहर% .वकास 
22.  तु1मा डाँडा सामुद�यक भवन मम#त तथा च.प# आमचोक ६ ३०००००  भवन तथा सहर% .वकास 
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#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 

�नमा#ण 
23.  वयाङ वजार फोहोरमैला Cयाव�थापन आमचोक ६  २००००० फोहरमैला Cयव�थापन 
24.  पुरानो वडा काया#लय भवन मम#त तथा  

फ�न#चर 

आमचोक ६ 

१५०००० 

सं�थगत �मता .वकास  

25.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ६ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ७४९००००  
 

वडा नं.७ 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  बोके <ट1बुर खेती Nव:#न आमचोक ७ ३००००० कृ.ष  
2.  अचार र आलु 4चbस उ0पादन औजार खर%द आमचोक ७ २००००० उ[योग तथा वा+णBय  
3.  रSतमाला देवी मि�दर घेरावारा तथा घोरेटो 

वाटो �नमा#ण आमचोक ७ १००००० 

पय#टन  

4.  म<हला सामुदा�यक भवन फ�न#चर तथा 

शौचालय �नमा#ण  

आमचोक ७ 

४००००० 

?श�ा 

5.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक ७ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
6.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ७ ५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
7.   देवा�टार डुxे द1ुमाना सडक मम#त तथा 

�नमा#ण  आमचोक ७ २५००००० 

सडक तथा पुल  

8.  सैलाम सागुर% कृषी सडक सभ9 तथा �नमा#ण आमचोक ७ १०००००० सडक तथा पुल  
9.  बसाइगाउँ ह<द#ला कृषी सडक मम#त तथा 

�नमा#ण आमचोक ७ ३००००० 

सडक तथा पुल  

10.  पटुके टुपाखा सु�तले डाँडाघर सडक सभ9 तथा 

�नमा#ण आमचोक ७ ३००००० 

सडक तथा पुल  

11.  हायु खोला खानेपानी मुहान संर�ण आमचोक ७  १००००० जलाधार संर�ण 
12.  <हले खानेपानी मुहान संर�ण आमचोक ७  १००००० जलाधार संर�ण 
13.  वडा काया#लय भवन �नमा#ण Wमागत आमचोक ७ २५००००० सं�थगत �मता .वकास  
14.  आ<दबासी जनजाती पाक#   mड.पआर तयार% 

चु?लडाँडा 

आमचोक ७ 

२००००० 

�थानीय तZयांक संकलन र 

अ?भलेख  
15.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ७ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ८३४००००     
 

वडा नं.८ 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  bला�ट%क पोखर% �नमा#ण आमचोक ८ १००००० कृ.ष  
2.  कपास खेती तथा कोकट% कपडा उ0पादन 

काय#Wम  आमचोक ८ ४००००० 

उ[योग तथा वा+णBय  

3.  मुिSत Nा.�ब. घेराबारा     आमचोक ८ २००००० ?श�ा 
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#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
4.  जलक�या Nा..व.घेरावारा आमचोक ८ २००००० ?श�ा 
5.  �वा�Zथ चौiक भवन �नमा#ण  आमचोक ८ १५००००० �वा�Zय 
6.  बालधाने मगरमुखा खानेपानी मम#त                   आमचोक ८ १५०००० खानेपानी तथा सरसफाई 
7.  अगुKटे खानेपानी मम#त                       आमचोक ८ १५०००० खानेपानी तथा सरसफाई 
8.  चुiकला खानेपानी योजना oयाsक� �नमा#ण आमचोक ८ १००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
9.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक ८ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
10.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ८  ५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
11.  देउराल% मगरमुखा iकनुवा सडक मम#त तथा 

�नमा#ण        आमचोक ८ ७००००० 

सडक तथा पुल  

12.  हैखराsग, ?ससुवा कृ.ष सडक मम#त तथा 

�नमा#ण     आमचोक ८ २००००० 

सडक तथा पुल  

13.  द1ुमाना हैखराङ एखुवाखोला  कृ.ष सडक �तर 

उ�नती  आमचोक ८ १०००००० 

सडक तथा पुल  

14.  सब#िजत कुलो मम#त iकनुवा आमचोक ८ १५०००० ?सचंाई   
15.  वडा काया#लय भवन �नमा#ण Wमागत आमचोक ८ २५००००० सं�थगत �मता .वकास  
16.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ८ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ७६९००००     
 

वडा नं.९ 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  आँप ?लची पकेट �े� काय#Wम  आमचोक ९  २००००० कृ.ष  
2.  उ�नत जात घाँस .वउ आमचोक ९ १००००० कृ.ष  
3.  bला�ट%क पोखर% तथा टनेल �नमा#ण आमचोक ९ १५०००० कृ.ष  
4.  डुङडुsगे गुफा पय#टन  गोरेटो �नमा#ण आमचोक ९ १५०००० पय#टन  
5.  गैयाथान घेरा बार ख�ी टोल आमचोक ९ १५०००० पय#टन  
6.  नमुना �कुल �नमा#ण काय#Wम (जन?श�ा 

Nा..व.द1ुमाना) 

आमचोक ९ ८००००० ?श�ा 

7.  प�चक�या Nा.�ब. घेराबेरा              आमचोक ९ २००००० ?श�ा 
8.  जुकेखोला खानेपानी �नमा#ण  आमचोक ९ ३५०००० खानेपानी तथा सरसफाई 
9.  जोगेपाथर खानेपानी योजना आमचोक ९ ३००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
10.  डाँडागाउँ खानेपानी मम#त आमचोक ९ ३००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
11.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक ९ २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
12.  खेलकुद मैदान �नमा#ण 

आमचोक ९ 

५००००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
13.  

द?लत लq�त काय#Wम आमचोक ९ ५०००० 

ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
14.  द1ुमाना हैखराsग एखुवा खोला कृ.ष सडक 

�तर उ�नती आमचोक ९ ११५०००० 

सडक तथा पुल  
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#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
15.  द1ुमाना आ1बोटे सडक मम#त तथा �नमा#ण आमचोक ९ ५००००० सडक तथा पुल  
16.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक ९ 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ५१९००००     
 

वडा नं.१० 

#.सं. योजनाको नाम वडा �तरSय रकम D. �वषयगत 6ेI 
1.  उ�नत जात तरकार% खेती  आमचोक १० ३००००० कृ.ष  
2.  लसुने ?शशु क�ा भवन �नमा#ण आमचोक १० ३००००० ?श�ा 
3.  लaमी मा .व घेरावारा पाङचा आमचोक १० ३००००० ?श�ा 
4.  मिtडलाXवार% Nा..व.वरtडा �नमा#ण आमचोक १० १५०००० ?श�ा 
5.  दधुको?श Nा..व.घेरावारा आमचोक १० २००००० ?श�ा 
6.  जनता आधारभूत .व[यालय घेरावारा आमचोक १० २००००० ?श�ा 
7.  लुवाराङ खानेपानी �नमा#ण आमचोक १० ५००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
8.  धारापानी खानेपानी योजना आमचोक १० ४००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
9.  ओखरबोटे खानेपानी योजना आमचोक १० २००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
10.  बाखापुवा कुवा संर�ण आमचोक १० १००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
11.  सेतो गरगरे खानेपानी योजना आमचोक १० ३५०००० खानेपानी तथा सरसफाई 
12.  खुि1तङ खानेपानी योजना आमचोक १० ३००००० खानेपानी तथा सरसफाई 
13.  खेलकुद काय#Wम  आमचोक १० २५०००० युवा,खेलकुद तथा सं�कृ�त 

Nव:#न 
14.  द?लत लq�त काय#Wम आमचोक १० ५०००० ल�4गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 
15.  सु�तले 4चउर%भ�Bयाsग सडक मम#त तथा 

�नमा#ण  आमचोक १० ५००००० 

सडक तथा पुल  

16.  मािज#ताsग मखुवा दारेगौडा सडक मम#त तथा 

�नमा#ण आमचोक १० ८००००० 

सडक तथा पुल  

17.  Cयाङटार आलेखोला ?सचंाई योजना आमचोक १० १५०००० ?सचंाई   
18.  माकुखोला सु�तले ?सचंाई योजना आमचोक १० १००००० ?सचंाई   
19.  लसुने खोला ?सचंाई कुलो �नमा#ण आमचोक १० २५०००० ?सचंाई   
20.  साव#ज�नक सुनुवाई आमचोक १० 

४०००० 

साव#ज�नक सुनुवाई 

सामािजक प3र�ण  

 जBमा  ५४४००००     
 

 

!नण�य न.ं १७ 
पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आ.व.२०७६/०७७ को लाFग  आमचोक गाउँपा�लकादे.ख -देश सरकार र संघीय सरकारलाई 

तप�शल वमोिजमको योजनाहD माग गन0 !नण�य ग>रयो ।     
 

-देश सरकार सम6 माग गन0 योजनाहD 

#.सं.    योजनाको नाम    रकम D.    

१ रानीटार पाsचा नागी चखेवा रडक �तर उ�नती तथा कालो प� े १ अव# 

२ गाउँपा?लका भवन �नमा#ण,आमचोक १० करोड 
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#.सं.    योजनाको नाम    रकम D.    

३ शीत भtडार गहृ �नमा#ण,आमचोक ३ करोड 

४ बालंखा रsगशाला �नमा#ण १० करोड 

५ आमचोक ,4थ<दsखा बयाङ घोरेटार सडक �तर उ�नती तथा कालोप� े ५० करोड 

६ 4ध�ताsग थामडाँडा पय#टन पूवा#धार �नमा#ण (आमचोक १ र २) ८ करोड 

७ ?स:थान डाँडा पय#टन पूव#धार �नमा#ण,आमचोक १० ५ करोड 

८ �वा�Zय चौक� भवन �नमा#ण आमचोक ७ ३ करोड 

९ �वा�Zय चौक� भवन �नमा#ण ,आमचोक ३ पसलभ�Bयाsग ३ करोड 

१० वुवाखोला महादेव�थान झोलुsगेपुल ,आमचोक १ र ३ ६० लाख 

११ एखुवा खोला पSक� पुल ,आमचोक ७ र ८ ४ करोड 

१२ एखुवा खोला पSक� पुल, आमचोक ५ र ९ ४ करोड 

१३ एखुवा खोला पSक� पुल,आमचोक ३ ४ करोड 

१४ �वा�Zय चौक� भवन �नमा#ण,आमचोक १ ३ करोड 

१५ कावा खोला ?सचंाई �नमा#ण योजना,आमचोक ७ ५० लाख 

१६ भाSसी खोला ?सचंाई �नमा#ण योजना,आमचोक ७ ५० लाख 
 
संघीय सरकार सम6 माग ग>रने योजनाहD 

#.सं.    योजनाको नाम    रकम D.    

१ आमचोक गाउँपा?लकालाई Rामीण .वधु�तकरण योजना ६ करोड 

२ उदयपुर चौडtडी वसाहा रानीटार पाsचा बालंखा पा�धारे नागी चखेवा सडक कालोप� े २ अव# 

३ मा�दsुमा काउलटार खोला वहृत खानेपानी योजना १० करोड 

४ २५ शैयाको अ�पताल �नमा#ण,आमचोक ४ बालंखा २० करोड 

५ �वा�Zय चौक� �नमा#ण,आमचोक ९ द1ुमाना ३ करोड 

६ चtडXेवर मा..व.बालंखालाई नमूना .व[यालय �नमा#ण ७ करोड 

६ Nहर% चौक� बालंखालाई भवन �नमा#ण ३ करोड 

७ शस�� वेश Sया1प यूलँाई Cयारेक भवन �थापना ५ करोड 
 

!नण�य नं. १८ 

पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आमचोक गाउँपा�लकाको 6ेI�भI आ.व.२०७६/७७ को लाFग ता�लम र गो\ठzमा खच� गन0 

मापदsड तप�शल बमोिजम �वीकृत गन0 !नण�य ग>रयो ।     
 

�स.नं.    �ववरण    ईकाइ    दर D.    कैnफयत 
1.  हल भाडा N�त <दन - वजार भाउ अनुसार 

2.  Cयानर गोटा १००० Nचारा0मक iक?समको काय#Wम भएमा साइज र 

संpयाको आधारमा वजार भाउ  र आवXयSता अनुसार 

।  3.  उ[घाटन स� N�त ता?लम २००० 4चया/ना�ता/Nमुख अ�तथी  र .वशेष अ�तथी स0कार 

4.  ता?लम सामRी N�त ता?लम २५००  

5.  ता?लम सामRी N�त ता?लम − (?सप .वकास र आयआज#न ता?लमको लागी 

आवXयSता र वजार भाउ अनुसार N�तावमा �वीकृत 

भए अनुसार हुने) 

6.  �टेशनर% N�त सहभागी १०० सहभागीह�लाई मा� 

7.  NोजेSटर N�त<दन ५०० वजार दर अनुसार ५०० मा Nाbत गन# नसiकने भएमा 

व<ढमा १००० स1म N�त<दन  
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�स.नं.    �ववरण    ईकाइ    दर D.    कैnफयत 
8.  N?श�क काय#प�  N�त स� १००० काय#प� कि1तमा १५०० शCदको हुनु पन9 । सोको 

N�त?ल.प अ�नवाय# पेश गनु# पन9 
9.  N?श�क क�ा N�तुती N�त स� १००० �यूनतम १.३० घtटाको हुनु पन9 (N?श�कको 

CयिSतगत .ववरण N�तावमा �वीकृत गराउनु पन9) 

10.  खाजा खच# (N�त 

सहभागी) 

N�त <दन २०० उपि�थ�त अनुसार (आयोजक सं�थाको 

पदाधीकार%ह�,अनुगमण कता# र Nq�कह� स<हत) 

11.  सहभागी भ0ता N�त <दन ४५०  

12.  सहभागी खाना  खच# N�त छाक २५० ता?लम वा गोि�ठ �थल भ�दा टाढाको सहभागीको 

लागी मा� 

13.  सहभागी वास खच# N�त रात २५० ता?लम वा गोि�ठ �थल भ�दा टाढाको सहभागी वास 

व�नु पन9 भएमा मा� 

14.  सहभागी यातायात 

खच# 

N�त पटक वा�त.वक 

यातायात दर 

अनुसार 

खाना र वास खच# न?लइ वसोवास �थानवाटै ता?लममा 

सहभागी हुन आएमा दै�नक आउँदा र .पदा#को ज1मा 

<दनको अ�यथा ज1मा दइु पटकको मा� ।  

15.  �नवा#4चत N�त�नधीह� 

सहभागी हुने ता?लम 

गोि�ठ    

N�त <दन - (Nदेशको �नयम अनुसारको वठैक भ0ता सरह) 

16.  N?श�कको खाना खच# N�त छाक २५० आ�त3रक N?श�कले नपाउने 

17.  N?श�कको वास खच# N�त रात ३०० आ�त3रक N?श�कले नपाउने 

18.  N?श�क यातायात 

खच# 

यातायातको 

भाडा दर 

अनुसार 

- N?श�कको संpया अनुसार 

19.  संयोजक N�त <दन १५०० आयोजक सं�थाको Nमुख िज1मेवार CयिSत 

20.  Cयव�थापक N�त <दन १००० आयोजक सं�थाको Nमुख काय#वार% CयिSत 
21.  <टbपणी कता# N�त स� ३०० आयोजक सं�थाले N�तवेदन तयार% गन#को ला4ग 

िज1मेवार तोकेको CयिSत  

22.  अनुगमन कता# N�त स� ५०० आयोजक सं�था भ�दा उपKलो �नकायको 

CयिSत/गाउँपा?लकोको हकमा अ�य�/अनुगमण 

स?म�तको पदाधीकार%ह�  

23.  सहयोगी भ0ता N�त <दन ३०० व<ढमा २ जना स1म सहयोगी राpन सiकने 
24.  Nमाण प� N�त सहभागी १५० अ�नवाय# िज1मेवार CयिSतले Nमा+णत गरेको हुनु पन9 

।  25.  काय#प� सहभागीलाई 

.वतरण 

N�त पाना ५ सहभागीलाई हेtडस आउट .वतरण गदा# फोटोकपी र 

वाइि�डग गर% N�त सहभागी  �.५०० भ�दा वढ% हुन 

नहुने ।  
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�स.नं.    �ववरण    ईकाइ    दर D.    कैnफयत 
26.  ता?लम कQचा सामRी 

.वतरण  

N�त सहभागी ३००० (?सप .वकास र आयआज#न ता?लम पXचात 

सहभागीलाई .वतरण गनु# पन9 अव�थामा ज�तै 

वाÀाको पाठो,वंगुरको पाठो,.वउ .वजन,?सलाई 

मे?सन,.वधु�तय उपकरण,साना उ[योग संचालन गन9 

उपकरणह�) 
27.  N�तवेदन N�त ता?लम २००० सहभागीह�को .व�ततृ .ववरण स<हत 

28.  .व.वध एकमु�ठ ५०००  
 

!नण�य नं. १९ 
आमचोक गाउँपा�लकाको पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आ.व.२०७%%%%/७^̂̂̂ को gया!यक स�म!तको -!तवदेनलाई अनुमोदन गन0 !नण�य ग>रयो ।      

 

!नण�य नं. १८ 
आमचोक गाउँपा�लकाको पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आ.व.२०७%%%%/७^̂̂̂ को अनुगमन स�म!तको -!तवदेनलाई अनुमोदन गन0 !नण�य ग>रयो ।      
    
    

!नण�य नं. २० 
आमचोक गाउँपा�लकाको पाँचौ गाउँ सभामा पेश भएको आ.व.२०७६/७७ मा संचालन हुन ेसुआहारा-दोOो  वा.ष#क काय#Wमलाई �वीकृत गन9 

!नण�य ग>रयो ।  

    
    
    

धgयवाद    


