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आभचोक गाउँऩालरका 
गाउँ कामिऩालरकाको  कामािरम 

फारंखा,बोजऩयु 

 

                                                                   

भन्तव्म 
 

                 हाभी सङ्घीम रोकतान्त्रिक गणतरिात्मक दभक द छभा छल क रोकतान्त्रिक गणतरिको भलू्म 
भारमता य शछद्धारतको आधायभा सघंात्मक दभक याज्म सयंचना अनसुाय सानो तय जनताको सव ै बरदा नन्त्जकको 
भहत्मक दवऩणूण सयकाय स्थानीम सयकायको बशूभकाभा छल क  सङ्घीम रोकतान्त्रिक गणतरि सहहतको सभाव छी य 
अग्रगाभी सवंवधान प्राप्त गरयसक का छल क मसको खाततय सघंर्ण य वशरदानी भापण त यगत, ऩशसना य जीवन दान 
गनुण हुन  सव ैवीय ववयङ्गनाहरुको स्भयण गदै ततन ैवशरदानी इततहााँसवाट जनताको ऩऺभा उशबयहन  उजाण शभर को 
आबार् हुरछ क  
              ववश्व इततहााँसराई तनमाल्दा ध यै द छहरुभा ठूरा य भहान क्रान्त्रत ऩतछ प्रतत क्रान्त्रतको खतया वा 
राभो सभम सकं्रभणकारको न्त्स्थतत यह को ऩाइरछ बन  कततऩम आरदोरनको उऩरव्धीहरु सयकाय सञ्चारनभा 
उदण्डता,उछृङ्खरता य छन्त्ततभत्ताका कायण गभु को इततहााँस ऩतन छन ्क मीन ैइततहााँसवाट ऩाठ शसतदै समंभता य 
ववव कशछरता भापण त आज द छर  याजनीततक स्थातमत्मक दव,हदगो ववकास य सभदृ्धधको मािा तम गयी यह को मस 
सरदबणभा मस गाउाँ ऩाशरकाको वावर्णक नीतत कामणक्रभ तथा वज ट ऩारयत बएको छ क  हाभी तनयास होइन उत्मक दसाहहत 
बएय, व इभान होइन इभारदाय बएय, भ्रष्टचायी होइन सदाचायी बएय, उदण्त होइन समंभ बएय तनमशभत, ऩायदशछण य 
जवापद ही बएय सम्ऩणूण जनप्रततनीधध, कभणचायी, याजनतैतक दर, नागरयक सभाज रगामत सयोकायवारा व्मन्त्तत वा 
ससं्था राग्न आवश्मक छ क  
             क रर सयकायर  शरएको "सभदृ्ध नेऩार शुखी नेऩारी"को यान्त्ष्िम रक्ष्म य प्रद छ सयकायर  शरएको  
"स्वच्छ शुखी य सम्भुनत प्रदेश"को प्राद शछक रक्ष्मराई ऩणूणरुऩर  आत्मक दभासाथ गदै मस गाउाँ ऩाशरकार  शरएको 
"सभदृ्ध आभचोक गाउँऩालरका शुखी य सुसंस्कृत आभचोकवासी"को दीघणकाशरन रक्ष्मराई क ररभा याख य 
आफ्नो नीतत कामणक्रभ तथा  वज ट तनभाणण बएको छ क कृवर्, सहकायी, ऩमणटन, शछऺा, स्वास््म, खान ऩानी, सडक, 
उजाण, शसचंाई रगामत ससं्थागत ववकास, छसुाछन य स वा प्रवाहराई भहत्मक दवका साथ प्राथशभतताभा याखखएकोछ क  
            अरतभा आधथणक वर्ण २०७७/७८ को वावर्णक नीतत कामणक्रभ तथा वज ट तनभाणणभा भहत्मक दवऩणूण बशूभका 
ऩमुाणउन ु हुन  गाउाँ ऩाशरकाको उऩाध्मऺ रगामत सम्ऩणूण जनप्रततनीधधज्महूरु, कभणचायी शभिहरु, उद्मोगी ,व्माऩायी, 
सहकायीकभॉ, कृर्क, सभाजस वी तथा वदु्धधजीववहरुप्रतत रृदम द खख न ैआबाय व्मतत गदणछु क ऩायीत नीतत कामणक्रभ 
तथा वज ट कामणरवमनका राधग सम्वद्ध सवभैा सहमोगको अऩ ऺा सहहत मस गाउाँ ऩाशरका आपु प्रततवद्ध यहदै 
हाभी सवभैा कामण सपरताको छबुकाभना व्मतत गदणछु क  

 
धरमावाद 

 
  

=================================== 

अछोक याई 
अध्मऺ 

आभचोक गाउाँ ऩाशरका,फारखंा 
बोजऩयु 

 

इभ र : ito.aamchowkmun@gmail.com 
व ब साइट : www. aamchowkmun .gov.np 

१ नं. प्रदेश, नेऩार 

शभतत :– २०७७/०३/२८ 
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र्वषम वस्तुहरु 
१ आ.व.२०७७/०७८ को नीतत तथा कामणक्रभ  
२ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको अथण सम्फरधी प्रस्तावराई कामाणरवमन गनण फन को ववध मक २०७७ क 
३ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको ववतनमोजन ऐन, २०७७  
४ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७८ को कुर प्रस्ताववत आम्दानी  
५ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७८ को कुर ऩूाँन्त्जगत आम्दानी   
६ संघीम सयकाय य प्रद छ सयकायवाट प्राप्त आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७८ को कुर प्रस्ताववत प्रछासतनक सछतण, 

ववछ र्, सभऩुयक य साभान्त्जक सुयऺा आम्दानी  
७ आ.व.२०७७/०७८ को प्रस्ताववत न ऩार सयकाय याजस्व अनुदान चार ुखचण अरतगणतका कामणक्रभहरू  
८ संघीम सयकाय वाट प्राप्त आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७८ को कुर प्रस्ताववत हस्तारतरयत सछतण य ववछ र् 

आम्दानीको वााँडपााँड  
९ प्रद छ सयकाय वाट प्राप्त आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७८ को कुर सभऩुयक य छसतण आम्दानीको वााँडपााँड  
१० आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७८ को न ऩार सयकाय ववत्तीम सभातनकयण अनुदानको यकभ वााँडपााँड  
११ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७८ को प्रद छ सयकाय ववत्तीम सभातनकयण अनुदानको यकभ वााँडपााँड  
१२ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७८ को प्रद छ सयकाय सवायी साधन कय अनुदानको यकभ वााँडपााँड  
१३ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आ.व.२०७७/०७७ को आरतरयक याजस्व यकभ वााँडपााँड  
१४ आ.व.२०७७/०७८ को अल्मा दातमत्मक दव २०७६/७७ वााँकी यकभको वााँडपााँड  
१५ आ.व.२०७७/०७८ को  ऩूाँन्त्जगत वज टराई मोजना य ऺ ि अनुसायको वााँडपााँड 
१६ आ.व.२०७७/०७८ को  ऩूाँन्त्जगत वज टराई गाउाँ ऩाशरका स्तरयम य वडा स्तरयम कामणक्रभ तथा वज ट वााँडपााँड  
१७ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको ऺ िशबि आ.व.२०७७/७८ को राधग ताशरभ य गोष्ठीभा खचण गने भाऩदण्ड  
१८ आ.व.२०७७/७८ भा प्रद छ सयकाय साभान्त्जक ववकास भरिारम ,करुणा पाउण्ड छन य गाउाँ ऩाशरकाको साझ दायीभा संचारन 

हुन  अऩाङ्गता योकथाभ तथा ऩुनस्थाऩना कामणक्रभ  
१९ आ.व.२०७७/०७८ को राधग  आभचोक गाउाँ ऩाशरकाद खख प्रद छ सयकाय य संघीम सयकायराई भाग गने मोजनाहरुको वववयण 

२० प्रधानभन्त्रि योजगाय कामणक्रभका राधग संतघम सयकायवाट आधथणक वर्ण २०७७/७८ भा थऩ वज ट प्राप्त बएभा संचारन गने  
मोजनाहरुको वववयण 

२१ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको सहकायी ऐन, २०७४ राई संसोधन गनणको राधग दताण बइ ससंोधधत आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको 
सहकायी ऐन, (प्रथभ संछोधन )ववध मक २०७७   

२२ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको रमातमक सशभतत)कामणववधध सम्वरधी( ऐन २०७५ राई संसोधन गनणको राधग दताण बई  
आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको रमातमक सशभतत (कामणववधध सम्वन्त्रध( )प्रथभ संछोधन )ववध मक २०७७   

२३ आ.व.२०७६/७७ को रमातमक सशभततको प्रततव दन  
२४ आ.व.२०७६/७७ को अनुगभन तथा सुऩयव ऺण सशभततको प्रततव दन  
२५ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको ऩहहरो ऩञ्चववर्णम आवधधक मोजना २०७७/७८ -२०८१/८२  

 
 

अनुसुचीहरु 

१ संधचतकोर् व्मवस्थाऩन प्रणारी )Sub-National Treasury Regulatory Application (SuTRA) भा मोजनाहरुराई प्रववन्त्ष्टको 
प्रभुख प्रततव दनहरु 

२ आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आधथणक वर्ण २०७७/७८ को दय य ट 

३ गाउाँ  सबाका सदस्महरुको वववयण 

४ गाउाँकामणऩाशरकाको सदस्महरुको वववयण 

५ कभणचायीहरुको वववयण 

६ गाउाँ  सबाभा उऩन्त्स्थतीको वववयण 
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तनणिम नं.१  
आभचोक गाउँऩालरकाको  सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको तऩलशर वभोजजभको आ.व.२०७७/०७८ को नीतत तथा कामिक्रभ स्वीकृत 
गने तनणिम गरयमो । 
सम्भानीत गाउाँसबाका अध्मऺ भहोदम, 
उऩन्त्स्थत गाउाँसबाका सदस्महरु, 
आभरिीत अततधथगण  ,ऩिकाय तथा याष्िस वक कभणचायीहरु ,  
ववश्व भहाभायीको रुऩभा पैशरयह को कोयोना बाइयस कोशबड -१९ फाट ववश्व आक्रारत वतनयह को मस ववर्भ ऩरयन्त्स्थततभा 
आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको मो सम्भातनत सातल गाउाँसबाभा आ.व.२०७७/७८ को वावर्णक नीतत कामणक्रभ तथा वज ट प्रस्तुत गनण 
गईयह को छु क ववश्वका प्रववधध य स्रोत साधनका हहसावर  छन्त्ततछारी याष्िहरु कोयोना बाइयसका कायण ववक्षऺप्त य आक्रारत 
बईयह का छनक झण्ड ैझण्ड ैतनमरिण बरदा वाहहय ऩुग को न्त्स्थतत छ क स्रोत साधन य प्रववधधका हहसावर  कम्जोय हाम्रो द छभा 
मो न्त्स्थतत आए सयकायरको काफ ू बरदा वाहहय  जान सतदछ क मस्तो व रा आभचोक जस्तो ग्राभीण स्थानीम सयकायको 
तनमरिण शबि यहन  सम्बावना झन कभै द खखरछ क त्मक दमसैर  हाम्रो हय क कृमाकराऩहरुभा, न्त्जवनछैरीहरुभा सच तता य सजगता 
अऩनाएय अगाडड वढ्न ऩदणछ क कोयोनाको नाभभा भानव-भानव ववच आतंककत भनोववऻानवाट भारछ वाट-भारछ  डयाउन , एकर   
अकोराई असहमोग गने, भारछ र  भारछ राई वहहस्काय गने जस्ता कामणराई तनरुत्मक दसाहन गदै आतंककत बएय होईन सजगता 
अऩनाएय आभचोक गाउाँ ऩाशरकाराई गततशछर वनाउन सवैभा अवऩर गदणछु क  
 
अध्मऺ भहोदम, 
न ऩारी जनताभाथी मुगलद खख बएको ववद्दभान ववब द, अरमाम, अत्मक दमाचाय य असभानताको अरत्मक दमको तनन्त्म्त सावणबौभ न ऩारी 
जनतार  ववगत राभो सभम द खी ऩरयवणतनको राधग गय को गौयवऩूणण आरदोरनहरु, १० वर्े जनमुद्ध,  १९ हदन  जनआरदोरन, 
जनजाती, भध सी, थरुहट, दशरत, भहहरा तथा सच त आभ न ऩारी नागयीक सभाजको आरदोरनको वरभा स्थावऩत संघीम 
रोकतान्त्रिक गणतरिात्मक दभक याज्म व्मवस्था अंधगकाय गय को न ऩारको संववधान फभोन्त्जभ गठन बएको मस स्थानीम सयकाय 
आभचोक गााँउऩाशरकाको सम्भानीत सातल गााँउ सबाभा छल क न ऩारराई क न्त्ररकृत एकात्मक दभक याजतरिाभक याज्म व्मवस्थाफाट 
ववक न्त्ररकृत संघात्मक दभक रोकतान्त्रिक गणतरि न ऩार तनभाणणको भहान अशबमानभा भाधथ उल्र खखत जन संघर्णहरुभा आफ्नो 
अभूल्म जीवन वशरदान गनुणहुन  भहान छहहदहरुप्रतत हाहदणक श्रद्धारजशर अऩणण गदणछु क व ऩत्ता घाइत  मोद्धाहरु य वहााँहरुको 
ऩरयवाय जनप्रतत गहहयो स्भयणका साथ उच्च सम्भान प्रकट गनण चाहरछु क न ऩार याष्ि,यान्त्ष्िम स्वधधरता य ऩहहचानको तनन्त्म्त 
भहत्मक दवऩूणण मोगदान ऩुयाउाँ नु हुन  अग्रज व्मन्त्तत व्मन्त्ततत्मक दवहरु प्रतत आबाय व्मतत गनण चाहरछु क  
       आभचोकभा कोयोना बाइयस संक्रभण दय छुरम याखु्न हाम्रो प्रभुख दातमत्मक दव हो बन  आभचोकको ववकास,उत्मक दऩादन य 
अथणतरिराई सरतुरन कामभ गनुण ऩतन हाम्रो अको भहत्मक दवऩूणण दातमत्मक दव हो क आज ऩमणटन प्रवद्णधन ठप्ऩ छ कैमल मुवाहरुको 
योजगायी गुभ को छ कुर ग्राहस्थ उत्मक दऩादनभा धतका ऩुग कोछ ,छैक्षऺक गततववधध ठप्ऩ छ,व्मऩाय व्मवछामभा अकल्ऩतनम भन्त्रद 
छाएकोछ, ववद छवाट व योजगाय हात शरएय मुवाहरु पकेकाछन ् क  मी सवै ऩऺहरुराई सरतुरन य गततशछर कामभ गनण 
सभरवम,सहकामण य एकताको आवश्मक छ क  मस भहान कामणभा मो कोयोनाराई ऩयास्त गनण मोगदान ऩुमाणउनु हुन  तऩाई 
सम्ऩूणण स्वास््मकभॉ, सुयऺाकभॉ,शछऺक ,ऩिकाय,सम्ऩूणण जनप्रतततनधधहरु,याजनैततक दर,वुद्धधजीवव,नागरयक सभाज,याष्ि स वक 
कभणचायीहरु,तछभ की स्थानीम सयकायहरु,कोयोना योकथाभ तथा उऩचाय कोर्भा यकभ जम्भा गने सम्ऩूणण संघ संस्था तथा 
भहानुबावहरु,प्रद छ सयकाय य संघीम सयकाय प्रतत रृदमद खख आबाय प्रकट गदणछु क साथै आभचोक शबि य वाहहय याहत ववतयण 
कामणभा आधथणक बौततक सहमोग गनुण हुन  भहत्मक दवऩूणण व्मन्त्ततहरु प्रतत उच्च सम्भान जाह य गदणछु क  
 तनवाणचनको भाध्मभफाट संघीम संयचना अनुसाय तीन वटै तहको सयकाय तनभाणण बएको सरदबणभा याजनीतत स्थातमत्मक दव 
य स्थामी सयकायर  भािै हदगो ववकास, सभदृ्ध सभाज, जनताका आधायबूत आवश्मकता ऩरयऩूतॉ, ववकासका ऩूवाणधाय तनभाणण, 
सुछासन कामभ, शछऺा, स्वास््म, छान्त्रत सुयऺा, योजगायीको अवसय, खाद्म सम्प्रबूता, साभान्त्जक, सांस्कृततक सदबाव य 
एकता कामभ गने बएकोर  मस गााँउऩाशरकाराई नभुना गााँउऩाशरका फनाउन  प्रततवद्धताका साथ मस स्थानीम सयकायर  आ.व 
२०७७/०७८ को वज ट नीतत तथा कामणक्रभ तनभाणण गय को छ क मी रक्ष्म प्राप्तीका राधग सम्ऩूणण याजनीततक दर, संघ संस्था, 
कभणचायी, उद्मोगी, व्माऩायी, ऩिकाय रगामत सच त नागयीक सभाजभा सकायात्मक दभक य यचनात्मक दभक सहमोगको अवऩर गरयरछ क  
         हहजो हाशभ जस्तो धथमौ, जसयी चल्मल त्मक दमो पयक कुया बमो तय अव याष्ि तनभाणण य सभाज ऩरयवतणनका राधग 
सम्ऩूणण जनप्रतततनधध,कभणचायी,नागरयक सभाज ,ऩिकाय ,याजनैततक दर,व्मवछामी,उऩबोतता सशभतत ,संघसंस्थाका न्त्जम्भ वाय 
व्मन्त्तत व्मन्त्ततत्मक दवहरु उछंृखर बएय होइन न्त्जम्भ दाय बएय,भ्रष्टचायी बएय होइन सदाचायी बएय ,छरछाभ य र्ड्मरि गय य होइन 
तनमशभत य ऩायदछॉ बएय राग्नु वाह क अरु छुट ककभाथण हुन सतदैन क  
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         जनताद्धाया गहठत संववधान सबाफाट तनशभणत न ऩारको संववधानर  न ऩार संघीम संयचना अनुसाय ७ प्रद छ, ७७ 
न्त्जल्रा, ७५३ वटा स्थानीम तहभा ऩून्संयधचत बए ऩश्चात न ऩारको १ नं. प्रद छ अरतगणत १ भहानगयऩाशरका, २ 
उऩभहानगयऩाशरका, ५६ नगयऩाशरका य ७८ गाउाँ ऩाशरका भध्म  आभचोक गााँउऩाशरका एक सम्बावना फोक को गााँउऩाशरका हो क 
१ नं. प्रद छ जहााँ ववश्वको सवोच्च शछखय सगयभाथा द खख शरएय सवबरदा होचो बूशभ झाऩाको क चनाकरन सम्भ यह को, 
उत्तयको हहभारी श्रींखारा द खख तयाइको सभथय बूबाग हुाँदै जरश्रोतको हहसावर  सात नहदको िीव णी सप्तकोछी नदी ऩतन महह 
प्रद छभा यह कोछ क त्मक दमस्तै बोजऩुय ईततहााँसभै ववय सऩुतहरुको जरभबूशभ ऩृ् वी नायामण छाहको स नासंग ऩयान्त्जत नबइ ककयात 
थुभको ववयासत जोगाएका, २००७ सारको याणा ववरुद्धको ऩहहरो ववगुर वजाई न ऩारकै सवैबरदा ऩहहरा याणा छासन द खख 
भुतत बएको, भहहरा छोर्ण ववरुद्ध न ऩारकै ऩहहरो साभान्त्जक अशबमरता मोगभामा रमौऩान  ,न ऩारकै ऩहहरो जनस्तयको 
ववद्मारमको संस्थाऩक अव्वर व्रह्भाचायी वारागुरु र्डानरदको जरभ बूशभ, य डडमो न ऩार सवबरदा ऩहहरो स्थाऩना बएको 
न्त्जल्रा, न ऩारकै ऩहहरो ढक छावऩएको अतन न ऩारकै ऩहहरो वौद्ध ववहाय बएको न्त्जल्रा बोजऩुयको एक अंछको रुऩभा 
याज्मको ऩुनयसंयचना ऩश्चात गठन बएको मो आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको ऩरयचम छोट्कायीभा भ याख्न चाहरछु क  
         १ नं. प्रद छ अरगतगणत बोजऩुय न्त्जल्राको दक्षऺणी ब गभा अवन्त्स्थत आभचोक गााँउऩाशरका १८४.८९ वगण कक.भी.भा 
पैशरएको छ क ऩूवणभा हतुवागढी गााँउऩाशरका, उत्तयभा याभप्रसादयाई गााँउऩाशरका ऩन्त्श्चभभा खोटाङ्ग न्त्जल्राको जरत ढुङ्गा 
गााँउऩाशरका य दक्षऺणभा दधुकोछी शसभाना बई उदमऩुय न्त्जल्राको चौदण्डीगढी नगय ऩाशरका य व रका नगयऩाशरका ऩदणछ क 
आभचोक गाउाँ ऩाश्वणधचि २०७५ अनुसाय महााँको घयऩरयवाय ३५७७ य जनसंख्मा २०३८० यह को छ क  
       आभचोक नाभ य छब्द फाय  थुप्रैखार  ब्माख्मा य ववश्र र्ण सहहतको ऐततहााँशसक प्रसङ्गहरु सुरन य ऩढ्न ऩाइरछ क 
ववछ र्त याई वारतावा बार्ी सभुदामीफाट ववकशसत बएय आभचक वाह्र आभचक हुदै ऩतछ आभचोक नाभर  मो ऺ िराई धचनीन 
थार को बरन  ककवदरती ऩाइरछ क जसको अथण ततम्रो छ उ/नन्त्जक बरन  राग्छ क मसयी वाह्र बाई वारतवाहरु एक आऩसभा छ उ 
नन्त्जक शभर य वस को बूगोर वाह्र आभचक हुाँदै आभचोक यहन गएको बरन  बनाई छ क  
      मस गााँउऩशरका बोजऩुय न्त्जल्राको साववकको ८ गा.वव.स.हरु वाशसङथऩुण, मूाँ, धथहदङखा, फारंखा, ऩावरा, द वानटाय, 
दमु्भाना य ऩाङ्चाराई सभ ट य दछ वटा वडा वन को छ क जसभध्म   वडा नं.१-वाशसङ्थऩुण, वडा नं.२-मूाँ, वडा नं.३- धथहदङखा, वडा 
नं.४ -फारंखा, वडा नं. ५-ऩावरा, वडा नं. ६-द वारटाय, वडा नं. ७-फसाईगााँउ, वडा ८-हदङराऩु, वडा नं. ९-दमु्भाना य वडा नं.१०-
ऩाङ्चा यह को छ क साववकको द वानटाय य दमु्भाना गा.वव.स. २/२ वडाभा ववबाजन बएकोछ क जस अनरतगणत द वानटाय वडा 
नं.६ य ७ भा ववबान्त्जत बएको छ बन  दमु्भाना वडा नं.८ य ९ भा ववबान्त्जत बएको छ क  
       मस गााँउऩाशरकाको सवैबरदा उच्च बुबाग वडा नं. २ मूाँ को थाभडााँडा ऩदणछ क जसको उचाई २४४२ भी.छ  य सव ै
बरदा होचो बुबाग वडा नं.८ हदङराऩुको ऩाकुण वा ऩदणछ जसको उचाई २०० भी छ क महााँको भुख्म फाहुल्मता ककयााँत याईहरुको छ 
बन  त्मक दमसको साथै ऺ िी, न वाय, भगय, ववश्वकभाण, छ ऩाण, ताभाङ, ब्राह्भण, ऩरयमाय, न ऩारी, बुज र य हामु जाततहरुको वसोवास 
यह को छ क बार्ीक, धाशभणक, सांस्कृततक ववववधता संगै एकता वोक को मस गााँउऩाशरकाभा ववछ र्त वारतावा, छ ऩाण य भगय बार्ा 
भात ृबार्ाको रुऩभा फोल्न  गय को ऩाईरछ क मी संगै अरम बार्ाराई ऩतन संयऺण सम्फद्णधन गदै फोशरचाशर य भातबृार्ाको 
रुऩभा प्रमोग य ववकास हुाँदै आईयह को छ क 
 
बफधभान अवस्थाको सलभऺा 

क) सवर ऩऺ/अवसय य सम्बावनाहरु 
मस गााँउऩाशरकाभा बौगोशरक, आधथणक य साभान्त्जक रुऩभा क ही कहठनाई यह ऩतन थुप्रै सकायात्मक दभक ऩऺहरु छन ्क महााँको कृवर् 
उत्मक दऩादनभा ववववधता, प्राकृततक स्रोतहरुको उऩरब्धता, वन जङ्गर य जरश्रोतको ऩहुाँच, प्रछस्त नाङ्गो चौय खकण हरु, सप्तकोछी 
द खी िीव णी– शसम्र – हैखयाङ्ग– यातनटायसम्भ जर मातामात संचारन, धाशभणक, सांस्कृततक ऐततहााँशसक भहत्मक दवका ऩमणटन 
स्थरहरु, जडडफुहट तथा नगद वारीको प्रछस्त सम्बावना, भध स तथा ब्माऩारयक क रर संगको साशभप्म दयूी मस गााँउऩाशरकाको 
थुप्रै सवर ऩऺहरु भध्म  क हह हुन क दधूकोछीको यातनटायभा ऩतकी ऩुर तनभाणण छुरु हुनु, चुहाय हसनऩुय भैना भैनीभा ऩतकी 
ऩुरको ट ण्डय प्रकृमा अगाडी वढ्नु, उदमऩुय यातनटाय ऩाङ्चा– फारंखा– ऩारधाय – नागी– चख वा सडक स्तयउरनती हुनु,आभचोक 
गाउाँ ऩाशरकाभा जरभनु बएको व्मन्त्ततत्मक दव भा.छ यधन याई प्रद छको  भुख्मभरिीको रुऩभा ऩाउनु  मस गााँउऩाशरकाको गवणको ववर्म 
हुन क आ.व. ०७६/०७७भा ऩारयत वज ट नीतत तथा कामणक्रभको ९५ प्रततछत कामण सञ्चारन सम्ऩादन हुनु, बौततक ऩूवाणधाय 
ववकास संग ैआधथणक य भानव ववकासभा वज ट खचण गनुण ऩतन मस गााँउऩाशरकाको सवर ऩऺ भारन सककरछ क बफछ र्त सडक 
तनभाणण, कृवर् य ऩमणटनका क हह कामण ववगत आ.व. ०७४/०७५ भा सुरुवात हुनु तनकै भहत्मक दवऩूणण कामण भारन सककरछ क कृवर् 
उत्मक दऩादनको ऺ िभा आभचोकको तल्रो क ही बुबागहरु अरन जरम वाशर कोदो , धान, भकै रगामत भध छ संग हावाऩानी शभल्न  
बएकोर  आाँऩ, शरधच, नरयवर, सुऩाडड, कटहय, कागती, क या, कपी रगामत ववशबरन तयकायी ख तीको संबावना द खखरछ क त्मक दमसै 
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गय य आभचोकको भाधथल्रो बूबागभा भकै, आरु, कोदो रगामत एबोकाडो, धचमा, नास्ऩतत, ककवी, अरैंची, रौठसल्रा, 
धचयाईतो, सतुवा, ऩााँचअम्र , ठुरो ओखती रगामत फहुभूल्म जडडफुहट, नगद वारी तथा अरन जरम वाशर उत्मक दऩादनको संबावना 
अव्वर भारन सककरछ क आभचोक भै अथाह नाङ्गो चौयभा धचमा ख तीको कामण संस्थागत रुऩभा सुरुवात हुनु तनकै भहत्मक दवऩूणण 
छ क याज्म ब्मवस्थाको ऩववतणन संगै न ऩारको संववधानर  व्मावस्था गय  अनुसाय हदएको क हह अधधकाय सहहत गठन बएको 
स्थानीम सयकाय नै वास्तववक रुऩभा न ऩारी जनताको एउटा भहत्मक दवऩूणण अवसय हो क मस अवसयराई सहह सदऩुमोग गनण सक  
अशसशभत थऩ अवसय प्राप्त हुन  कुयाभा दईु भत छैन क मो संगसंगै हाम्रा नीतत कामणक्रभहरु, ववतयण प्रणारी, छनौट ववधध, 
खचण ववधध, भूल्मांकन, अनुगभन, तनयीऺण ववधध य ऩरयऩाटीहरुभा आभूर ऩरयवतणन ल्माएय अग्रगाभी ववकास गनण सतनु हाम्रो 
कतणव्मशबि ऩदणछ क 
 

ख) चुनौती 
मस गाउाँ ऩाशरकाको ध यै अवसय य सवर ऩऺहरु हुाँदाहुाँदै ऩतन थप्रै चुनौतीहरु यह का छन ् क आधथणक स्रोतको कभी, अऩमाणप्त 
ऩूवाणधाय बफकास, बौगोशरक कहठनाई, अव्मवन्त्स्थत वस्ती वसोवास, ऩातरो घयधुयी , मातामात,  बफद्मुत य सञ्चायको 
अऩमाणप्तता, तनजी जग्गा वााँजो यहनु,ऩयम्ऩयागत कृवर् प्रणारी अवरम्वन, सावणजतनक नाङ्गो जशभनहरु उत्मक दऩादन ववहहन यहनु, 
शछऺा य स्वास््मको गुणस्तयभा कभी, साभान्त्जक, सांस्कृततक अऩयाध वढ्नु, प्राकृततक साधन य स्रोतको संयऺण य सदऩुमोगभा 
कभी, संघीम सयकाय य प्रद छ सयकायको कभ प्राथशभतता, नागरयक उत्तयदातमत्मक दव य याज्मको जवापद हहताको कभी, नीतत 
तनभाणणभा कानुनी अड्चन  आदी थुप्रै चुनौततहरु यह का छन ्क 
    

ग) उद्धेश्म  
1. मस वज ट नीतत तथा कामणक्रभको संक्षऺप्त उद्ध श्महरुभा स्थानीम उत्मक दऩादनभा फदृ्धध गनुण, स्थानीम नागयीकहरुको 

आम्दानीभा फदृ्धध गनुण, कृवर्भा अधधकतभ ऩरयवतणन ल्माउनु, स्थानीम फजायको ववकास गनुण, बौततक ऩूवाधाणय ववकास 
गनुण, गरयफी रमुनीकयण गनुण ,सुछासन कामभ गनुण, आरतयीक ऩमणटन प्रफद्णधन गनुणको साथै स्थानीम स्वयोजगाय 
सजृना गदै आभचोक गाउँऩालरकाराई सभदृ्ध गाउँऩालरका वनाऔ बरन  नायाका साथ "सभदृ्ध आभचोक गाउँऩालरका : 
सुखी य सुसंस्कृत आभचोकवासी" बरन  हदघणकाशरन रक्ष्मराई साकाय ऩाने उद्ध श्म याखखएकोछ क  

 
घ) फार्षिक नीतत तथा कामिक्रभ तजुिभाका राधग तनम्न अनुसायको प्रकृमाहरु अवरम्वन गरयएको छ ।  
1. ववर्मगत ऺ िहरु कृवर्, ऩछु, स्वस््म य शछऺा कामाणरमसंगको छरपर 
2. याजनैततक दर, तनवतणभान जनप्रतततनधीहरु संगको छरपर 
3. तनभाणण व्मवछामी, उऩबोतता सशभतत, सहकायी, अगुवा कृर्क सभूह य अरम सयोकायवाराहरुसगको छरपर क 
4. याजस्व ऩयाभछण सशभततको वैठक 
5. श्रोत अनुभान तथा वज ट शसभा तनधाणयण सशभततको वैठक 
6. टोर स्तयीम मोजना छनौट  
7. वडा स्तयीम मोजना छनौट 
8. ववर्मगत सशभततको वैठक 
9. वज ट तथा कामणक्रभ तजुणभा सशभततको वैठक 
10. गाउाँ  कामणऩाशरकको वैठक 
11. गाउाँ  सबा )नीतत तथा कामणक्रभ प्रस्तुत,छरपर( 
12. गाउाँ  सबावाट नीतत,कामणक्रभ तथा वज ट स्वीकृतत 
ङ) प्राथलभकताका ऺेत्रहरु 

      आधथणक  वर्ण २०७७/०७८ को फज ट नीतत तथा कामणक्रभ कामणरवमन गनण गयाउन संववधानर  ब्मावस्था गय  फभोन्त्जभ 
नीततगत व्मावस्था गरयएकोछ क  मस गाउाँ ऩाशरकाको आधथणक फर्ण २०७७/७८ को फज ट, नीतत तथा कामणक्रभ कामणरवमन गनण 
गयाउन संबफधानर  व्मवस्था गय  फभोजीभ उऩमुतत नीती कामणक्रभ फनाई मस गाउाँ ऩाशरकाराई सभुनन्त फनाउदै आभचोक फासी 
जनताहरुराई छुखख फनाउन  रक्ष्म याखखएको छ क मस गााँउऩाशरकाराई बफकसीत य सभदृ्द गााँउऩाशरका फनाउन  रक्ष्मका साथ 
,"आभचोक गाँउऩालरकाराई सभदृ्द गाँउऩालरका फनाऔ" बरन  नायाराई साझा नायाको रुऩभा घोर्णा गदै "सभदृ्ध आभचोक 
गाउँऩालरका : सुखी य सुसंस्कृत आभचोकवासी" बरन  साझा य हदघणकाशरन रक्ष्म तम गरयएकोछ क क रर सयकायर  शरएको 
सभदृ्द न ऩार छुखी न ऩारी बरन  भुर नायाराई आत्मक दभासाथ गदै आभचोक गाउाँ ऩाशरका अगाडी फढ्न  कुयाभा संकल्ऩ गरयएकोछ 
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क उच्चतभ प्रततब्मन्त्तत आम्दानी, स्थानीम उत्मक दऩादन य स्वयोजगाय स्थानीम सयकायको भूख्म रक्ष्म हुन छ क द छर  स्थामी 
याजनीततको साथभा फैऻातनक सभाजवादको मािा तम गयीयह को सरदबणभा हाम्रो गााँउऩाशरकाको नीतत कभमणक्रभ य फज ट 
सभाजवाद उरभूख हुन कुयाराई आत्मक दभासाथ गरयएकोछ क मस गााँउऩाशरकाको बौततक ऩूफाणधाय बफकास संगै आधथणक ववकास य 
भानववम बफकासराई उच्च प्राथशभकताभा याखखएकोछ क कृवर्, सहकायी, सडक, खान ऩानी, शछऺा, स्वास््थ, ऩमणटन, ख रकुद य 
स्वयोजगायराई भहत्मक दवकासाथ प्राथशभतताभा याखखएकोछ क शसशभत प्रततव्मन्त्तत आमको फदृ्धध य शसशभत आभदानीको ववतयणर  
भाि सभदृ्धधभा ऩुग्न सककरन क त्मक दमसैर  उच्चतभ आम य उत्मक दऩादनभा फदृ्धध गयी रमामोधचत ववतयणर  भाि चौतपी ववकास बई 
नागयीकहरुको आधायबुत आवश्मकताको ऩयीऩूतॉ हुाँदै सम्भुरनत सभाज तनभाणण हुन सतदछ बरन  भारमता मस गाउाँ ऩाशरकार  
शरएको छ क भ महााँहरु सभऺ मस गाउाँ ऩाशरकार  शरएको भखु्म नीतत तथा कामणक्रभहरुराई महााँ प्रस्तुत गने अनुभतत चाहरछु 
क  
 
१.आधथिक र्वकास   
१.१ कृर्ष 

1. गााँउऩाशरकार  शरएको ऩञ्च ववर्णम कृर्ी ऩयीमोजनाराई तनयरतयता हदइन  छ क  
2. नगद  वारी , परपुर ख तत, अरन खाद्दरन फारी य ऩछुऩारनराई उच्च प्राथशभतताभा याख य कामणक्रभ 

संचारन गरयन छ क 
3. आाभचोकको र कारी बु बागभा यह को साफणजतनक खुल्रा चौयहरुहरुभा धचमा फगान बफस्ताय गय य योजगायीको 

श्रजृना गरयन छ क अगाणनीक धचमा उत्मक दऩादन गयी आम्दानीको भहत्मक दवऩूणण अंछको रुऩभा ववकास गनुणको साथै 
स्वच्छ वातावयण य ऩमणटन बफकास गने  नीतत अवरम्वन गरयन छ क  

4. आभचोकको तल्रो फ छी बूबागहरुभा कपी ख ती बफस्ताय गय य कपी उत्मक दऩादन गने नीतत अवरम्वन गरयन छ क 
5. नीतीगत व्मावस्था गयी सहकायी भापण त धचमा, कपी बफस्ताय य उत्मक दऩादन गयी आभचोक फासी जनताहरुराई 

उत्मक दऩादन य योजगायीसंग जोड्न  रक्ष्म याखखएको छ क  
6. स्थानीम य स्थानरतयीत जडडफुटी खोज संकरन तथा बफस्ताय गरयन छ क जसको रागी जडडफुडी य फनस्ऩती 

उद्मान तनभाणणको ऩहर गयीन  छ क 
7. उरनत नश्र जातको ऩछुऩंऺी बफस्ताय गदै बफकसीत य ऩरयभान्त्जणत ऩछुऩारनराई जोड हदइन छ क  
8. कृवर्का बफशबरन ऺ िहरुभा ऩक ट ऺ ि छनौट य घोर्णा गयी कृवर् ऩयीमोजना सञ्चारन गयीन  छ क 
9. वडा य टोरहरुभा कृर्क सभूह गठन तथा दताण गयाउन प्रोत्मक दसाहन गयीन छ क दताण बएका सभूहहरुराई बफछ र् 

प्राथशभकता हदइन  छ क 
10. एक घय एक कय साफायी कामणक्रभराई तनयरतयता हदइएको छ क 
11. घाय  साभुदातमक कृवर् पभण सञ्चारन सुरुवात बएको हुाँदा मस पभणराई गााँउऩाशरका य जनताको साझ दायी 

पभणको रुऩभा बफकास गनण आधथणक तथा नीतीगत ब्मावस्था गरयन छ क 
12. भाटोऩयीऺण ववधी अवरम्फन गरय कृवर्राई वैऻातनकीकयण फनाइन छ क 
13. गााँउको उत्मक दऩादनराई फजायसम्भ ऩुमाणउन फजायीकयणको नीतत अवरम्फन गरयन छ क 
14. आधुतनक प्रववधधमुतत कृवर् कामणक्रभराई प्रोत्मक दसाहहत गरयन छ क ऩछुऩंछी ऩारन य कृवर्भा आत्मक दभतनबणय य 

तनमाणतभुखख  हुन  कामणक्रभराई अगाडी वढाइन छ क 
15. कृवर् उऩजभा ककटनाछक और्धधको प्रमोगराई तनरुत्मक दसाहहत गदै जैववक ववर्ादी उत्मक दऩादन य प्रमोगभा जोड 

हदइन छ क 
16. एक वडा एक उत्मक दऩादन नीततको प्रवद्णधन गरयन  छ क  
17. कृवर् उत्मक दऩादन–प्रछोधन य व्माऩाय कामणराई एकककृत गयी तुरानात्मक दभक रुऩभा फढी प्रततपर हदन  उत्मक दऩादनहरुको 

फजाय उऩरब्धताको सुतनन्त्श्चत हुन  नीतत शरइन छ क  
18. नगद वारी, परपुर ख ती य तयकायी ख तीराई व्मवछामीक प्रवद्णधन गरयन छ क 
19. खाद्मरन वाशर धान,भकै,कोदो,गहुाँको उत्मक दऩादनराई भहत्मक दव हदइन छ क  
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20. आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको जनताको प्रभुख ऩ छा , आमको प्रभुख स्रोत तथा जीवन नीवाणहको आधाय बन को 
कृवर् तथा ऩछुऩारन  नै हो क न ऩार सयकायको “एक गाउाँ   एक उत्मक दऩादन” नीतत अनुसाय मो ऩ छाराई स्थामी, 
सदावहाय रुऩभा योजगायी हदन , साभुहहक तथा व्मावसामीक उत्मक दऩादन प्रणाशरभा आवद्ध गने तथा 
वजायीकयणभा प्रव छ गयाउन जीवन तनवाणहभुखी कृवर् ऩद्धततराई व्मवसामीक य तनमाणतभुखख कृर्ीतपण  
रुऩारतयण गने ववर्मभा गहन छरपर गय य आभचोक गाउाँ ऩाशरकार  ऩञ्चववर्णम कृर्ी मोजना भापण त 
व्मवस्थाऩन गरयन छ क 

21. प्राङ्गरयक ख ती प्रणारीराई प्रोत्मक दसाहन गदै रधगन छ क  
22. खाध्म असुयऺाको जोखखम्भा यह को घयऩरयवायराई योजगायभा आधारयत खाध्म सुयऺा रागु गरयन छ क  
23. ऩक ट ऺ ि कृवर् कामणक्रभको राधग प्रत्मक दम क कृर्क सभूहराई अनुदान उऩरव्ध गयाइन छ क   
24. जैववक ववर्ादी य प्राङ्गायीक भर उत्मक दऩादन य प्रमोग राई प्रोत्मक दसाहन गरयन छ क 
25. गड्मौरा भरको उत्मक दऩादनराई प्रवद्णधन गरयनुका साथै यासामतनक भरको प्रमोगराई तनरुत्मक दसाहहत गदै रधगन छ 

क 
26. एक वडा एक कृर्ी प्राववधधकको व्मवस्था गरयन छ क 
27. परपुर तथा जडडवुटी नसणयी स्थाऩना गरयन छ क  

१.२ उद्मोग तथा वाणणज्म 
1. साना तथा भझौरा उद्मोगहरुराई प्रवद्णधन गरयन छ क 
2. ऩयम्ऩयागत सीऩ य प्रववधध, साभान्त्जक ऩुाँन्त्जको रुऩभा यह को घय रु उद्मोग खाडी तथा कोगटी उद्मोग आधुतनकयणको 

चयभ चऩ टाभा ऩय को छ क मस उद्मोगराई संयऺण गदै, शसऩ य प्रववधधको ऩुस्ता हस्तारतयण गनण ऩतन कठीन यह कोर  
मसको संयऺण य ववकास गनण चयणफद्ध रुऩभा भहहरा तथा आभाहरुको सहबागीताभा मस्ता साना उद्मोगहरु घय रु 
उद्मोग ववकास सशभतत संग सहकामणभा संचारन गरयन छ क 

3. मस गाउाँ ऩाशरकार  रगानी भैिी वातावयण फनाउदै एक वहृत रगानी सम्भ रन गने रऺ याख कोछ जसको रागी 
आवश्मक तमायी गरयन छ क  

4. घयऩरयवाय तथा सावणजतनक ऺ िको अनुत्मक दऩादक खचणराई तनरुत्मक दसाहहत गयी उत्मक दऩादनछीर खचणभा प्रोत्मक दसाहहत गरयन छ क  
5. रघु उधभ ववकास कामणक्रभसगं सहकामण गयी रघु उधभ ववकास भोड रभा नमा रघु उधभीहरु तमायी गयी उतनहरुको 

शसऩ ववकास तथा प्रववधध हस्तारतयण गरयन छ क  
 
१.३ ऩमिटन 

1. ववशबरन सांस्कृततक सम्ऩदाहरुको संयऺण य सम्ऩदाभा जोड हदइन छ क  
2. आरतरयक तथा फाहम ऩमणटन प्रवद्णधन गने नीतत शरईन  छ  क  
3. होभस्ट  य सास्कृततक ववववधताको ववकास गयी ऩमणटक आकर्णण गने तपण  ऩूवाणधायभा ववछ र् जोड हदइदै रधगन छ क 
4. आभचोकको तल्रो ऺ िराई सुगभ य सहज फनाउन तथा ऩमणटन प्रवद्णधनका राधग सप्तकोछी चतया द खी दधुकोछी 

जर मातामात सञ्चारनभा सहकामणभा जोड हदइन छ क 
5. आभचोक ऩमणटन गुरु मोजना तनभाणण बैसक को हुदा उतत गुरु मोजनाराई भागण तनदेछन फनाई ऩमणटन प्रवद्णधन 

गरयन छ क  
6. फारंखा फजाय ऺ िभा आरतयीक ऩमणटन प्रवद्णधन य छहहदहरुको सम्झना स्वरुऩ छहहद स्भतृत ऩाकण  तथा ऩुस्तकारम 

तनभाणणराई तनयरतयता हदइन  छ क 
7. आरतयीक ऩमणटन ऩवणद्धन गनण ऐततहााँशसक छलखा साक रवा ऩाकण को ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततव दन (DPR) अनुसायको 

कामणराई अगाडी वढाउन प्रद छ तथा संघीम सयकायसंगको सहकामणराई जोड हदइन छ  क  
8. ऩमणटककम सम्ऩदा य ऩमणटककम स्थरहरुराई ऩहुाँचमोग्म य ऩमणटकभैिी वनाइदै रधगन छ क  
9. प्राधचन सभ्मतासंग जोडडएको अनरत छान्त्रत तथा स्वाधगणमता ,ऻान तथा दछणन य धाशभणक तथा ऩुयातावत्तक भहत्मक दवका 

सम्ऩदाको ऩहहचान तथा ववकास गदै रधगन छ क  
 

१.४ सहकायी 
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1. आवश्मक कानून एवं भाऩदण्ड अनुसाय आभचोक गााँउऩाशरकाभा सञ्चाशरत सहकायीहरुराई सकक्रम य सऺभ फनाईन छ 
क  

2. प्रत्मक दम क वडाभा अतनवामण ववर्मगत एक सहकायी स्थाऩना गयी एक घय एक सहकायी छ मय सदस्मराई कामणरवमनभा 
रधगन छ क  

3. बफऩरन जनता संग सहकायी नाभक कामणक्रभ भापण त सहकायीको भध्मभफाट सहुशरमत व्माज दयभा ऋण उऩरब्ध 
गयाई बफऩरन जनताहरुको आम आम्दानीभा फदृ्धध गरयनुको साथै आभचोक गााँउऩारीकाभा सञ्चारीत सहकायीराई 
सकक्रम य सऺभ फनाउन "सहकायी ऋण कोष" स्थाऩना गयी कामणववधध अनुसाय सहकायीहरुराई ऋण प्रवाह गयीन  छ क 

4. प्राधानभरिी योजागय कामणक्रभ रगामत अरम सयकायी मोजनाभा काभ गने श्रभीकहरुको आथॉक बफकासको रागी श्रभ 
सहकायी स्थाऩना गयीन  छ जसको रागी कामणववधी तमाय गयी रागु गरयन छ क 

5. गरयवी तनवायण कोर् भापण त सभुहहरुराई प्राप्त अनुदान यकभहरुराई एक उऩमुतत कामणववधध वनाई सहकायीताको 
भाध्मभवाट  व्मवन्त्स्थत गरयन छ क  

6. मस गाउाँ ऩाशरकाभा वाह्म ववत्तीम संस्थाहरुको रगानीभा चकक्रम व्माज प्रणारीको कायण ऋणीहरु भायभा ऩरययह को य 
महााँको स्थानीम ऩूाँन्त्ज ऩरामन हुन  ववद्मभान अवस्थाराई भध्म  नजय गयी वाह्म ववत्तीम संस्थाहरु बरदा सयर व्माज 
दयभा कायोवाय गने गयी सहकायीहरुराई  प्रवद्णधन गने उऩमुतत नीतत अवरम्वन गरयन छ क  

7. सहकायी सम्वरधी एकककृत आधायबूत त्माङ्क तमायी गनण तथा तनमभनराई प्रबावकायी वनाउन सहकायी तथा गरयवी 
तनवायण सम्वरधी व्मवस्थाऩन सुचना प्रणारी ( CoPoMIS) राई अतनवामण गरयन छ क  

8. सहकायी संस्थाहरुराई वहुउत्मक दऩादन,प्रछोधन तथा वजायीकयणतपण  उरभुख गयाउन ती संस्थाको संस्थागत ऺभता 
अशबवदृ्धध गदै रधगन छक  

9. कृवर्राई आधुनीकककयण य व्मवछामीकयण गनण साना ककसानहरुराई सहकायीको भाध्मभवाट एकककृत गयी ठूरो 
आकायको ख ती गदै वहृत ऩरयणाभभा कृवर् उत्मक दऩादन,प्रछोधन य वजायीकयण गनण आवश्मक स वा तथा सुववधा उऩरव्ध 
गयाउदै रधगन छ क  

 
१.५ योजगायी 

1. मुवा स्वयोजगायराई बफछ र् प्राथशभकताभा याख य अधधकतभ कामणक्रभहरु संचारन  गरयन छ क 
2. ब्मावसातमक कृवर् कामणक्रभ, साना उद्मोग, ऩमणटन उद्मोग, उत्मक दऩादन भूखी कामणक्रभ भापण त मुवाराई योजगायी प्रदान 

गयीन  छ क 
3. प्रधानभरिी योजगाय कामणक्रभ भापण त व योजगाय मुवाहरुराई योजगायको उधचत व्मवस्थाऩन गरयन छ क  
4. भहहराहरुराई शसऩ ववकास य आम आजणन कामणक्रभ भापण त प्रत्मक दम क वर्ण योजगारयको अवसय प्रदान गदै रधगन  नीतत 

अवरम्वन गरयन छ क  
5. वैद शछक योजगायवाट पकेका मुवाहरुराई कृवर्,ऩछुऩारन,तयकायी परपुर तथा ऩमणटन ऺ िभा व्मवछामीक ववकास तथा 

उद्मभछीरता ववकासका राधग प्रोत्मक दसाहहत गदै स्थानीम आधथणक कायोवायभा गततशछरता ल्माइन छ क 
6. वैद शछक योजगायवाट पकेका जनछन्त्तत तथा संगठीत मुवा छन्त्ततर  आजणन गय को शसऩ, ऻान,संस्कृतत तथा साधन 

श्रोतराई उद्मभशछरता,स्वयोजगाय य व्मवसामीक कामण भापण त उत्मक दऩादनशछर ऺ िभा रगानी गनण प्रोत्मक दसाहन गरयन छ क  

7. श्रभको सम्भान हाम्रो अशबमान बरन  यान्त्ष्िम नीतत अनुरुऩ श्रभ प्रततको सकयात्मक दभक धायणाको ववकास गयी सभान 
काभको राधग सभान ऩारयश्रशभकको व्मवस्था गरयन छ क 

8. भानव श्रभ फाट संचाशरत मोजनाराई प्राथशभकता हदई व योजगाय सूचीफाट काभ गयाई प्रधानभरिी योजगाय 
कामणक्रभराई प्रबावकायी फनाईन छ क 

 

२. साभाजजक र्वकास   
२.१ लशऺा  
1. "शछऺा नै  बफकासको भुरआधाय हो"  बरन  नायाराई आभचोक गााँउऩाशरकार  आत्मक दभासाथ गदै शछऺाको गुणस्तय 

फदृ्धधभा जोड शरइन  छ क 
2. नभुना ववद्मारमहरुराई तनयरतयता हदन  नीतत अवरम्वन गदै हारराई चण्ड श्वय भा.वव. य जनशछऺा प्रा.वव.को भौजुदा 

शछऺकहरुराई तनयरतयता हदइन छ क 
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3. शछऺक अबाफको कायण सभस्माभा यह का ववद्मारमहरुराई दयवरदी थऩ गनण ऩहर गरयन छ  साथै शछऺा 
तनमभावरीको आधायभा दयवरदी शभरान, बफद्मारम सभामोजन, कऺा सभामोजन आवश्मतता अनुसाय गरयन  छ क 

4. "ववद्मारमसंग गाउाँ ऩाशरका कामणक्रभ" भापण त सवै बफद्मारमसंग अरतयकक्रमा कामणक्रभ गयी छैक्षऺक गुणस्तय फदृ्धीको 
ऩहर गरयन  छ क 

5. भातबृार्ा शछऺण कामणक्रभराई तनयरतयता हदइन  छ क  
6. आभचोक गाउाँ ऩाशरका शबिका सफै फारफारीकाहरुराई अतनफामण बफद्मारम बनाण अशबमान कामणक्रभराई प्रबाफकायी 

फनाइन छ क 
7. सफै बफद्मारमभा भाशसक ऩयीऺा अतनफामण सञ्चारन गरयन छ क  
8. आभचोक गााँउऩाशरकाको सफै ववद्मारमहरुभा क्रभछ : इ हान्त्जरयको ब्वस्था गरयन  छ क 
9. ववद्मारमको बौततक संयचना तनभाणण गदाण वारभैिी  य अऩागं भैिी वनाईन छ क 
10. आधायबूत य भाध्मशभक ववद्मारमका छािाहरुको राधग अतनवामण स तनटयी प्माड्को व्मवस्था गरयन छ क  
11. बौततक संयचना कभ बएको ववद्मारमभा बौततक संयचनाको तनभाणण क्रभछ वनाउदै रधगन छ क 
12. कम्ऩाउण्ड वार ,छौचारम य खान ऩानीको व्मवस्था नबएको ववद्मारमभा व्मवस्थाऩन गदै रधगन छ क  
13.  .“आजका वारवाशरका, बोशरका कणणधाय हुन”् बरन  नायाराई सपर फनाउन आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको स्थानीम 

सयकाय संग ववद्मारम बनाण कामणक्रभ अरतयगत गाउाँ ऩाशरकाको ४३ वटै ववद्मारमहरुभा वारवाशरकाहरुराई 
ववद्मारमसम्भ आउन प्रोत्मक दसाहन गने नीतत शरईएकोछ क  

14. ववद्मारम  ,जनसंख्मा ,बुगोर , ऩूवाणधाय अवस्था रगामत आधायबूत भाऩदण्डका आधायभा मस वर्ण चाय वटा 
ववद्मारमभा वारववकास कऺा सञ्चारन  गरयन छ क 

15. ववद्मारम अशबबावक शछऺा सञ्चारन गरयन छ क 
16. गाउाँ ऩाशरका वाट ब्मवस्थाऩन बएका शछऺकहरुराई तनयरतयता हदईन छ क 
17. ववद्मारम सुधाय मोजना य छैक्षऺक तमार रडय अतनवामण वनाई रागु गरयन छ क 
 
२.२ स्वास््म 
1. "भ य भ यो स्वस््म" बरन  न ऩार सयकायको यान्त्ष्िम अशबमान यह कोछ क स्वास््म नै धन हो, आज स्वास््मभा रगानी, 

बोरी आउछ सुनौरो ववहानी बरन  नायाराई आत्मक दभछात गय य "स्वास््म भातनस,स्वास््म ऩरयवाय,स्वास््म सभाज य 
स्वास््म याष्िको अरतयसम्फरध अनुसाय नै आभचोक गाउाँ ऩाशरकार  स्वास््म नीतत अवरम्फन गने प्रमास गरयन छ क 

2. स्वास््म जनछन्त्तत तनभाणण बफकसीत सभाजको भूर आधाय हो बरन  कुयाराई आभचोक गाउाँ ऩाशरका आत्मक दभासाथ गदणछ 
क 

3. फारंखा स्वास््म चौकीभा सञ्चाशरत स्वास््म प्रमोगछाराराई ब्मवन्त्स्थत गरयन  छ क 
4. आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको स्वास््म संस्थाहरुको आधुतनकककयण गनण, सुववधा सम्ऩरन फनाउन, आवश्मक जनछन्त्तत 

व्मवस्था गनण और्धी खरयद तथा पाभेसी स वा व्मवस्थाऩन, छौमण उजाण जडान य ऺभता ववकास कामणक्रभहरु सञ्चारन 
गदै रधगन छ क  

5. घयभा हुन  प्रसुती दय घटाउन ,  भात ृतथा वार भतृ्मक दमुदय कभ गने, आकन्त्स्भक स वाका राधग एम्फुर रस स वा सञ्चारन 
गने, सफै वडाभा कृमाशछर भहहरा स्वमभ ्स ववकाहरुराई प्रदान गरयन  भाशसक प्रोत्मक दसाहन बत्ताराई तनयरतयता हदइएको 
छ क 

6. नवजात शछछु तथा सुत्मक दक यी आभाको स्वास््म फशरमो फनाउन गबणवती फ राभा ऩोर्णमुतत खान कुया तथा तनमशभत 
स्वास््म च कजााँचको व्मवस्था शभराउनको राधग गबणवतत आभाहरुराई प्रोत्मक दसाहन गरयन छ क 

7. ककछोय ककछोयीहरुको स्वास््मभा ववछ र् ध्मान हदन तथा ऩरयवाय तनमोजन सम्फरधी कामणक्रभ प्रत्मक दम क वडाहरुभा 
संचारन गने तथा प्रजनन स्वास््म सम्फरधी सच तनाभुरक कामणक्रभ सञ्चारन गरयन छ क 

8. मस गाउाँ ऩाशरका शबिका सम्ऩणूण जनताराई प्राथशभक उऩचायफाट फन्त्ञ्चत हुन नहदनको राधग स्वास््म ऺ िभा ववर् छ 
ध्मान हदईन छ क 
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9. एक गाउाँ ऩाशरकाका एक अस्ऩतार न ऩार सयकायको स्वास््म अवधायणाराई कामाणरवमन गनण आभचोक गाउाँ ऩाशरकाभा 
१५ छैमा अस्ऩतार स्वीकृत बइ सक कोर  अस्ऩतार सञ्चारन गने दयवन्त्रद श्रजृनाको राधग न ऩार सयकाय सभऺ 
आवश्मक ऩहर गरयन छ क 

10. वारवाशरकाराई “ऩूणण खोऩ सुतनन्त्श्चतता” गयाउन  कामणक्रभराई तीव्रता हदईन  छ क 
11. एकवडा एक स्वास््म चौकी न ऩार सयकायको नीततराई व्मवहायत वनाउन ऩहर  गरयन  छ क 
12. कोयोना बाइयस संक्रभन,तनमरिण तथा उऩचाय कोर् संचारन कामणववधध २०७६ भा व्मवस्था बए वभोन्त्जभ कोयोना 

योकथाभ,तनमरिण,उऩचाय य याहतराई कडाइको साथ रागु गरययह को अवस्थाभा मसराई आवश्मतता अनुसाय 
तनयरतयता हदइन छ क  

13. भ यो स्वास््म भ यो न्त्जम्भ वायी राई प्रबावकायी वनाउन स्वास््म बारसाको अवधायणा अनुरुऩ स्वास््म खानाको प्रमोग 
गनण गाउाँ वासीराई सुसूधचत गदै स्वास््म वातावयण य सकक्रम न्त्जवन छैशरको प्रवद्णधन गनण एक घय एक 
कय सावायी,सावणजतनक ऩाकण ,व्ममाभ हर,मोगाभ्मास क ररको तनभाणणभा जोड हदइन छ क  

14. यान्त्ष्िम भहहरा स्वास््म स्वमभ ्स वीकाहरुराई १८ हदन  आधाबुत ताशरभको व्मवस्था गरयन छ क 
15. यान्त्ष्िम भहहरा स्वास््म स्वमभ ्स वीकाहरुको प्रोत्मक दसाहन बत्ताराई तनयरतयता हदइएकोछ क 
16. भ्मातसीन कोल्ड स्टोय सञ्चारन गयी भ्मातसीन स वा प्रवाहभा अरमि साँग आश्रीत हुनु ऩने वाध्मताराई अरत्मक दम 

गरयन छ क 
17. प्रम क स्वास््म संस्थाहरुभा २ /२ स ट Oxygen Cylinder को व्मवस्थाऩन गरयन छ क 
18. नशसणङ् कभणचायीहरुको राधग एस वव ए ताशरभ गयाईन छ क 
19. ववद्माथॉ स्वास््म शछऺा कामणक्रभ ववद्मारमहरुभा सञ्चारन गरयन छ क 
20. आङ्ग खस को भहहराहरुको ऩहहचान गयी अप्र छनको व्मवस्था गरयन छ क  
 

२.३ खानेऩानी तथा सयसपाई 
1. न ऩारको संववधानर  खान ऩानी नागरयकको भौशरक अधधकाय शबि आत्मक दभछात गय कोछ क तय आभचोक गाउाँ ऩाशरकाभा 

खान ऩानीका चयभ सभस्मा यह कोछ , खान ऩानी नागरयकको भौशरक अधधकाय बएकोर  व्मवस्थाऩन गनण सयकायको 
दातमत्मक दव ऩतन बएको भनन गदै   खान ऩानीको हदगो व्मवस्थाऩन  य रमामोधचत ववतयणको राधग एकघय एकधाया 
सहहत शभटय प्रणारीको अवधायणा य भहछुर तनधाणयण गरयन  नीतत शरईएकोछ क 

2. “स्वाच्छ ऩानी र्ऩउछौ हाभी” एक घय एक धाया नीततराई अगाडड फढाइन  छ क  मस नायाराई तनयरतयता हददै 
आभचोक खान ऩानी DPR अनुसाय वहृत खान ऩानी मोजना संचारन  गरयन छ क 

3. गाउाँ ऩाशरका बरयको "खानेऩानी र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन DPR" फनाई सककएकोर  सो अनुसाय सवै घयधुयीहरुभा 
खान ऩानी ऩुमाणउन  रक्ष्म याखखएकोछ क  

4. गाउाँ ऩाशरका स्तयको एक खान ऩानी उऩबोतता सशभततको अवधायणाराई अवरम्वन गयीन छ क मसराई उऩमुतत कानुन 
वनाई रागु गरयन छ क  

२.४ रैंधगक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण  
२.४.१ भहहरा 

1. "भहहराको ऺभता ववकास, रैंधगक ववकास सूचांक वदृ्धधको आधाय  
भहहराको शसऩ ववकास य आमश्रोतभा वदृ्धध आधथणक सभदृ्धधको ऩूवाणधाय"  
बरन  भूर नायाको साथ आभचोकराई ऩााँच वर्ाणशबि भहहरा भैिी गाउाँ ऩाशरका घोर्णा गने अशबमानराई 
तनयरतयता हदइन छ क 

2. भहहराहरुराई आधथणक, याजनीततक, साभान्त्जक रुऩभा सछतत फनाई आभचोकको ववकास य सभदृ्धीभा सभाहहत 
फनाउन बिवर्ॉम भहहरा सछन्त्ततकयण कामणक्रभराई तनयरतयता हदईन छ क  

3. साभान्त्जक अऩयाध, घय रु हहसंा, भहहरा हहसंा रमुतनकयणका राधग एक अशबमान सञ्चारन गरयन छ क 
4. भहहराहरुको आमआजणन य शसऩ ववकासराई प्राथशभतताभा याखखन छ क 
5. भहहरा जनप्रतततनधीहरुको ऺभता ववकासराई तनयरतयता हदइन छ क 
6. रैंधगक सभानताराई व्मवहायत रागु गनणको राधग गाउाँ ऩाशरकाको सवै वडाहरुभा सभववकास ताशरभ संचारन 

गयीन छ क  
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7. भहहरा उद्मभशछरता ववकास गनण साना भहहरा उद्मभी औद्मोगीक ऺ ि तथा उद्मोग ग्राभ स्थाऩना गरयन छ क 
8. भहहरा भाधथ हुन सवै ककशसभको हहसंा ववरुद्ध सुरम सहनशसल्ताको नीतत अवरम्वन गरयन छ क  
9. हहसंा ऩीडडत तथा प्रबाववत भहहराको राधग एकककृत स वा सहहतको हदघणकाशरन तथा अल्ऩकाशरन ऩुनस्थाऩना 

क रर संचारन गरयन छ क  
10. हहसंा ऩीडडत तथा प्रबाववत भहहराहरुराई याहत,उद्धाय,तनछुल्क कानुनी सहामता,भनोसाभान्त्जक ऩयाभछण य शसऩ 

भुरक कामणक्रभको राधग आऩतकाशरन ऩुनस्थाऩना कोर् स्थऩना गरयन छ क  
11. गाउऩाशरका स्तयभा जनप्रतततनधधहरु,यानैततक दरका प्रभुखहरु,वौद्धधक वगणहरु य अगुवा भहहराहरुको आभ ब राको 

आमोजना गयी आभचोकको आभ भहहराको अवस्थाको वाय भा सशभऺा गरयन छ क  
 

२.४.२ वारवालरका 
1. "आभचोकको सभदृ्धध प्रद छको सान, वारभैिी घोर्णा गाउाँ ऩाशरकाको अशबमान" बरन  भूर नायाको साथ 

आभचोकराई ऩााँच वर्ाणशबि वारभैिी गाउाँ ऩाशरका घोर्णा गने अशबमानराई तनयरतयता हदइन छ क  
2. फारफाशरकाहरुराई सच त गयाई सभाजको भूरधायभा ल्माउन फारफाशरका रक्षऺत कामणक्रभराई तनयरतयता हदईएको 

छ क  
3. वारतरवको संस्थागत ववकास गयी वारभिैी अशबमानभा सवै वारतरवहरुराई सकक्रम वनाइन छ क  
4. फारवाशरकाराई आफ्नो अरतयतनहहत ऺभताको ववकास गनण प्रत्मक दमक ववद्मारमभा ख रकुद ववकास,प्रशछऺण य 

अभ्मासराई अशबरन अंग वनाइन छ क  
5. ककछोय ककछोयी तथा मुवाहरुको सुयक्षऺत एवं न्त्जम्भ वाय चार चरन य वानी व्महोया प्रवद्णधन तथा उतनहरुको 

न्त्जवन उऩमोगी ऺभता ववकासको राधग ववछ र् कामणक्रभ संचारन गरयन छ क  
6. फार वववहा रमूतनकयण गनण ककछोय ककछोयी शछऺा कामणक्रभहरु संचारन गरयन छ क 
7. फारभैिी स्थानीम छासनको ऩूवाणधाय तथा वारअधधकायका सूचकहरु ऩुया गनण आवश्मक श्रोत साधनको 

व्मवस्थाऩन,फारभैिी वडा हुाँदै वारभैिी गाउाँ ऩाशरका घोर्णाको राधग प्राथशभतताका साथ कामणक्रभराई अगाडी 
वढाइन छ क  

 
२.४.३  आहदवासी जनजाती /जेष्ठ नागरयक/अऩाङ्गता बएको व्मजतत 

1. आहदवासी जनजाती, बार्ा, धभण, संस्कृततराई संयऺण य प्रवद्णधन गरयन छ क 
2. बार्ा धभण  संस्कृती हाम्रो ऩहहचान भाि नबई अभुल्म सम्ऩती हुन त्मक दमसैर  आहदफासी जनजाती रऺीत कामणक्रभहरुभा 

बार्ा, धभण सास्कृतीराई संयऺण य सम्वद्णधन  गनण ध्मान ऩुयाइन छ क 
3. ज ष्ठ नागयीक य अऩाङ्ग ऩयीचम ऩि प्राप्त ब्मन्त्ततहरुको रागी ५०% मातामात बाडा सहुरीएतको ऩूवण तनणणम राइ 

कामणरवमानभा जोड गयीन छ क 
4. आभचोक गाउाऩाशरकाको  सम्ऩुणण जनप्रतीनीधीहरुको स वा सबुफधावाट ३% कटाई "जनप्रततनीधध भापि त जनता याहत 

कोष" को संचारनराई तनयरतयता हदइन छ क मस कोर्वाट भानव घहटत घटना य प्राकृततक प्रकोऩवाट ववऩवत्तभा ऩय का 
जनताहरुराई याहत उऩरव्ध गयाइन छ क  

5. साभान्त्जक तथा आधथणक रुऩर  वऩछाडी ऩय का शसभारतकृत सभुदाम, छायीरयक रुऩर  अछतत व्मन्त्तत य ज ष्ठ नागरयक 
हरुको सभन्त्ष्टगत हक य अधधकायराई सुतनश्चत गदै उतनहरुको आत्मक दभ स्वशबभान य  ऩहहचानभा आधारयत रक्षऺत 
कामणक्रभहरु सञ्चारन गने नीतत शरइन छ  क 

6. ज ष्ठ नागरयकको अनुबव,ऻान,ऺभता य शसऩराई उऩमोग गनण अरतयऩुस्ता शसऩ हस्तानतयण,छरपर य अरतयकृमा 
कामणक्रभ संचारन गरयन छ  क  

7. सवै प्रकायको अऩांग बएको व्मन्त्ततको न्त्जवन माऩनको राधग उतनहरुको सहबागीताभा अऩांगभैिी नीतत तथा कामणक्रभ 
तजुणभा गयी कामणरवमन गरयन छ क साथै अऩांगता जरभ योकथाभको ववछ र् कामणक्रभहरु संचारन गरयन छ क  

8. प्रद छ सयकाय साभान्त्जक ववकास भरिारम य करुणा पाउण्ड छन न ऩारसंगको रागत सझ दायीभा ३ वर्णको राधग अऩागं 
योकथाभ तथा ऩुनस्थाऩना कामणक्रभ संचारन गरयन छ क  

9. अऩाङ्गता ऩरयचमऩि य ज ष्ठ नागरयकऩरयचमऩि वडास्तयभा नै शछववय संचारन गयी ववतयण गने कामणराई तनयरतयता 
हदइन छ क  
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२.४.५  दलरत 

1. मुगलद खख साभन्त्रत एकात्मक दभक याजतरिात्मक दभक याज्म व्मावस्थार  साभान्त्जक उन्त्त्मक दऩडनभा ऩाय को दशरत सभूदामका 
राधग दशरत सछन्त्ततकयण कामणक्रभ ,शसऩ ववकास कामणक्रभ य आमआजणन कामणक्रभ सञ्चारन गरयन छ क  

2. आभचोक गााँउऩाशरकाराई ऩूणण छुवाछुत भूतत गााँउऩाशरका घोर्णा ३ वर्ण आगडड नै गरयसककएकोर  मसराई 
व्मावहायभा ल्माउन प्रमत्मक दन गरयन  छ क सोको राधग एक ववछार स्वघोर्णा जनसबाको आमोजना गरयन छ क  

3. बूशभहहन दशरतराई आवाछ तनभाणणको राधग जग्गा उऩरव्ध गयाई आवाछ तनभाणणको राधग सहमोग गरयन छ क  
 
२.४.६   मूवा खेरकुद तथा करा संस्कृती 

1. मस गाउाँ ऩाशरकाको ऐततहााँशसक छलखा साक नव्ाको नाभभा फर्ेनी  खोराइन  छलखा साक रवा बशरफर यतनङ्ग शछल्ड 
प्रततमोधगताराई ख रकुर भहोत्मक दसफको रुऩभा बफकास गरयन छ क 

2. सफै वडाहरुभा क्रभैसाँग ख रकुद ऩुफाणधाय बफकास गदै रधगन छ क वडास्तयको ख रकुद कामणक्रभराई तनयरतयता 
हदइन द्छ क 

3. मुवाहरुराई उत्मक दऩादन, बफकास तनभाणण य योजगायी संग जोड्न  कामणक्रभ ल्माइन  छ क 
4. ज ह रदाय मुफाहरुराई योजगाय प्राप्तीको राधग तथा याज्मको भूर धायभा ल्मउनको राधग रोकस वा तमायी कऺाभा 

सभाव छ गरयन छ क 
5. मुवाहरुराई शसऩभूरक तारीभ प्रदान गयी दऺ जनछन्त्तत तनभाणण गयी फ योजगायी सभस्माराई रमूतनकयण गरयन  छ क 
6. "आभचोक र्वकास तनभािण दस्ता" तनभाणण गय य आभचोकको ववकास तनभाणण य उत्मक दऩादनभा मुवा छन्त्तत रगाउन  नीतत 

अवरम्वन गरयन छ क  
7. आभचोक गाउाँ ऩाशरकाका साभान्त्जक ऺ िभा यह को ऩयम्ऩयागत सााँस्कृततक सम्ऩदाहरु य सााँस्कृततक ऩुाँजीराई ऩहहचान 

गयी संयऺण य प्रवदणन गदै रधगन छ क  
8. गाउाँ ऩाशरकाको ऩामक ऩने स्थानभा (DPR)  एक यंगछारा तनभाणण गरयन छ क 

३ ऩूवािधाय र्वकास 
३.१ सडक तथा ऩुर 

1. "आभचोक मातामात गुरुमोजना २०७६" अनुसाय सडक मातामात सञ्जारराई व्मवन्त्स्थत वनाइन छ  क 
2. गााँउऩाशरका शबिका भुख्म सडकहरुराई ८ भी. चौडाई फनाइ स्तय उरनती गरयन  छ क 
3. आभचोक गााँउऩाशरका शबिका भुख्म सडकहरु वाहै्र  भहहना सञ्चारनभा याख्नका राधग ह यारुको व्मावस्थाराई 

तनयरतयता हदइन छ क 
4. सवै वडाभा कम्तीभा एक वडा एक भुख्म  सडक बफस्ताय मोजना फनाइएको छ क 
5. मस गााँउऩाशरकाको तनतारत नमााँ सडकहरु आवश्मतताको आधायभा तनभाणण गदै रधगन छ क 
6. सडक रगामतका ऩूवाणधाय तनभाणण गनण बतन गहठत उऩबोतता सशभततहरुराई सडकको हदगोऩना य भभणत सम्बाय 

सभ तभा ववछ र् न्त्जम्भ वाय य जवापद ही वनाउन  नीतत शरइन छ क 
7. तयाई संग शरङ्क योड  ,ऩमणटन ,ब्मावसाम ,वडा-गाउाँ ऩाशरका क रर जोड्न  ,वडा-वडा जोड्न  ,घना वस्ती ,धाभॉक स्थर 

सम्भ य प्राकृततक स्रोत खानीको हहसावर  भहत्मक दवऩूणण भातनन  तनम्न सडकराई मस गाउाँ ऩाशरकाको भहत्मक दवऩूणण सडक 
भातनन छ क  

1. ऩाङ्चा नागी चख वा सडक 

2. धथहदङ्खा फमाङ्ग घोय टाय सडक 

3. दमु्भाना  हैखयाङ्ग एखुवा खोरा सडक,  

4. फमाङ्ग फसाइ गाउाँ  डुम्र  दमु्भाना सडक, 

5. फमाङ्ग ऩावरा आभफोट  दमु्भाना सडक,  
6. धधरताङ्ग गुम्फा बरञ्माङखकण  सडक, 

7. धचउयी बञ्ज्माङ्ग घाय   धायाऩानी सडक,  
8. मूाँ  फतास  वाशसङ्गथऩुण  ऩानफातरा  बञ्ज्माङखकण  सडक, 
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9. दाफुयाङ्ग राप्च  बञ्ज्माङखकण  सडक  
10. बीभ श्वय चुङनाम्वु भहाद वस्थान वाशसङथऩूण सडक, 
11. वारंखा ऩूणेडाडा शसऩाक एखुउखोरा खुन्त्म्तङ्ग सडक,  
12. वारंखा साभायाङ्ग चुभायाङ्ग सडक,  
13. ऩावरा य ङच ङ्ग हदभारङु्ग ज्माशभय  सडक  

८ संघ प्रद छ य स्थानीम सयकायको सभरवम सहकामणभा तनम्न साना ऩतकी ऩूर तथा झोरुङ्ग  ऩूर DPR तथा तनभाणणको 
राधग ऩहर गरयन छ क 
ऩतकी ऩूर 

१. एखुवा खोरा हैखयाङ्ग हसनऩुय ऩतकी ऩूर आभचोक -८ 
२. एखुवा खोरा आभवोट् दमु्भाना ऩतकी ऩूर आभचोक ९ य ५ 
३. एखुवा खोरा धचसाऩानी डूम्र  हैखयाङ्ग ऩतकी ऩूर आभचोक ७ य ८ 
४. वुवा खोरा भहाद व स्थान ऩतकी ऩूर आभचोक १ य ३ 
५. एखुवा खोरा भहाद वस्थान ऩतकी ऩूर आभचोक ३ 

झोरुङ्ग  ऩूर 
१. दधुकोछी ककनुवाभमूङ्गटाय झोरुङ्ग  ऩूर आभचोक -८ 
२. वुवाखोरा चण्डीथान झोरुङ्ग  ऩूर आभचोक -४ 
३. वुवाखोरा भहाद वस्थान झोरुङ्ग  ऩूर आभचोक ३ य १ 
 

 
३.२ लसचंाई 

1. साना तथा भझौरा शसचंाइ मोजना ब्मवन्त्स्थत गरय गाउाँऺ िका उवणय बूशभराई शसधंचत गनण शसचंाई मोजनाराई 
व्मवन्त्स्थत गरयन छ क 

2. “जर सम्ऩदा हाम्रो अभूल्म सम्ऩत्ती हुन” बरन  कुया आत्मक दभासाथ गदै साना वा ठूरा जर स्रोतहरु कुवा, धाया, खोरा, 
खोल्सा, शसभसाय ऺ ि य जराधाय ऺ िराई संयऺण सम्फद्णधन गने नीतत अवरम्वन गरयन छक 

3. संघ प्रद छ य स्थानीम सयकाय ववच सभरवम सहकामण गयी तनम्न साना तथा भझौरा शसचाई मोजना तनभाणण तथा 
भभणत गयी व्मवस्थीत गरयन छ क 

4. छावा खोरा शसचाई मोजना तनभाणण आभचोक -७  
5. जोग ऩत्मक दथय शरन्त्फ्टङ्ग शसचाई मोजना आभचोक -९  
6. ठ सुवा गयगय  शरन्त्फ्टङ्ग शसचाई मोजना आभचोक -१०  
7. ककनुवा शरन्त्फ्टङ्ग शसचाई मोजना आभचोक -८  
8. ऩाकुण वा हैखयाङ्ग शरन्त्फ्टङ्ग शसचाई मोजना आभचोक -८  
9. शसच माङ्ग शसचाई मोजना आभचोक -४  
10. भाकुखोरा खुन्त्म्तङ्ग शसचाई मोजना आभचोक -१०  
11. रसुन  खोरा शसचाई मोजना आभचोक -१०  

 
 
३.३ बवन तथा सहयी र्वकास 

1. आभचोक गााँउऩाशरका अतत ववऩरन नागरयकहरुको ऩहहचान गयी वस्न  आवासको ब्मावस्था नबएकाहरुराई आधथणक वर्ण 
०७४/०७५ भा ५ घय, ०७५/०७६ भा ५ घय य २०७६/७७ भा ९ घय गयी जम्भा १९ घय ऩरयवायराई आवास तनभाणण गरय 
सककएकोर  उतत ववऩरन जनता आवास कामणक्रभराई तनयरतयता हदइएकोछ क  

2. स्वस््म चौकी बवन तथा प्रछुती गहृ तनभाणण कामण क्रभैसंग गदै रधगन छ क  
3. फजाय ऺ िको वस्तीहरुराई व्मवन्त्स्थत वनाउदै रधगन छ क  
4. प्रद छ सयकायको साझ दायीभा गाउाँ ऩाशरकाको सभऩुयक कोर् रगानी गयी गाउाँ ऩाशरकाको बवन तनभाणण गरयन छ क  

 
३.४ सुचना तथा सञ्चाय   
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1. "सुचना तथा सञ्चाय बफकासको भूर आधाय " बरन  नायाको साथ मसराई ब्मावन्त्स्थत फनाउदै रधगन  छ क 
2. सफेऺण बइसक का स्थानहरु फमाङ्ग, मूाँ, शसद्धथान डााँडा, चुरीडााँडाभा ट शरपोनको टावय तनभाणणको रागी ऩहर गरयन  

छ क 
3. फारंखाभा अवन्त्स्थत ट रीपोन टावयराई व्मवन्त्स्थत गरयन  छ क 
4. मस गाउाँ ऩाशरकाको फारंखाभा स्थाऩना बएको चोभोरुङभा एप .एभ. राई व्मवन्त्स्थत य प्रबाफकायी फनाइन  छ क  
5. आभचोक गाउऩाशरकाको भूख्म  फजायहरुराई इरटयन ट सुबफधा प्रदान गनण आवश्मक ऩहर गरयन  छ क 
6. १० वटै वडा कामणरमहरुभा इरटय न ट स वाराई व्मवन्त्स्थत वनाइन छ क 
 

३.५ उजाि/रघु तथा साना जरर्वद्मुत )वजकजल्ऩक उजाि सभेत(  
1. सवै वडाहरुभा क न्त्ररम ववधुत प्रसायण राइन ववस्तायराई जोड हदइन छ क  
2. गरयव घय ऩरयवायको ऩहहचान गयी सोरय ववत्त ववतयणराई तनयरतयता हदइन छ क  
3. मस गाउाँ ऩाशरका शबि संचाशरत साना तथा रघु जरववधुत आमोजनाहरुराई भभणत सम्बाय गयी संचारनभा ल्माईन छ 

क  
4.  स्थानीम स्तयका साना जरववद्मुत उत्मक दऩादन तथा भझौरा य ठुरा जरववधुत आमोजनाको संबाव्मताको आधायभा 

सम्वन्त्रधत तनकामहरुसंगको रागत साझ दायीभा तनभाणण गरयन छक 
 

४ वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन र्वकास 
1. हय क कामणक्रभ य मोजनाहरु वातावयणीम सरतुरन भैिी य बूऺ मराई ध्मानभा याख य सञ्चारन गरयन छ क  
2. जराधय ऺ िहरुको संयऺण य सम्वद्णधन गदै रधगन छ क  
4. आभचोक गााँउऩाशरकाको प्राकृततक स्रोतहरुको ऩहहचान, ऩरयचारन य संयऺण गनण ववछ र् ध्मान हदईन छ क  
5. आभचोक गााँउऩाशरकाभा अफ फरन  घयहरु बूकम्ऩ प्रततयोधी हुनु ऩने य हटनको छानो तनरो यङ्गको रगाई वातावयण 

भैिी य आकर्णक फस्ती तनभाणण गनण सवै आभचोक वासीहरुराई अवऩर गने प्रस्ताव ऩ छ गरयएको छ क 
6.   दीघणकारीन एवभ ्वातावयण भैिी हदगो ववकासको राधग गुरू मोजना तजुणभा गयी कामाणरवमनभा ल्माइन छ क 
7. वातावयण तथा जरवामु अनुकुर ऩुवाणधाय ववकासभा जोड हदईन छ क वनको वैऻातनक व्मवस्थाऩन गरय वनराई 

आम्दानीको श्रोतको रुऩभा ववकास गनण नीतत अवरम्वन गरयन छ क  
8. वन तथा वातावयण संयऺणराई ध्मान हददै जथाबावी सडक तथा अरम संयचना तनभाणण गने प्रवतृतराई कडाईका 

साथ तनमरिण गरयन  छ क  
9. जरवामु ऩरयवतणनका कायण शसजणना हुन  सभस्माको रमूतनकयणका राधग सच तना अशबवदृ्धध गने कामणक्रभ सञ्चारन 

गरयन  छ ,  
10. प्रत्मक दम क वडा,ववद्मारम य स्वस््म संस्थाहरुभा पोहोय भैरा ब्मावस्थाऩन गरयन छ क 
11. वजाय ऺ िभा डन्त्म्ऩङ्साइडको क्रभछ व्मवस्थाऩन गदै रधगन छ क   
12. फाढी तनमरिणको राधग एक वडा एक नसणयी स्थाऩना गयी जोखखभमूतत ठाउाँभा ववरुवा योप्न  कामणक्रभ तम गदै 

रधगन छ क त्मक दमसैगयी फाढी ऩहहयो य बुऺम तनमरिण गनण जोखखभमूतत फस्तीभा नहद खोरा तनमरिणकोराधग 
आवश्मक तटफरध तनभाणण कामणराई प्राथशभकताभा याख्न  नीतत अवरम्वन गरयन छ क 

13. “आभचोक बफऩद व्मवस्थाऩन कोर्” तनभाणण गय य आगरागी फाढी ऩहहयो, बूकम्ऩ, भहाभायी, हत्मक दमा जस्ता प्राकृततक 
तथा भानव घहटत घटनाहरुभा ऩय का  नागयीकहरुराई याहतको व्मावस्था गरयन छ क  

14. अव फरन  घयहरु सडक ऺ ि भाऩदण्ड अनुसाय वनाई सडक ववस्तायभा सहमोग ऩुमाणईन छ क  
15. बूशभ उऩमोग सम्वरधी नीतत तजुणभा गरयन छ क  
16. जोखखभ मुतत वाढी तथा ऩहहयो ऺ िको ऩहहचान एवं रगत संकरन गयी जोखखभ नतसा तमायी गरयन छ क  
17. जग्गा अधधग्रहण,सडक ऺ िाधधकाय,य खाङ्कन,फनऺ ि प्रमोग स्वीकृतत रगामतको ऩूवण तमायी कामणहरुको ववस्ततृ 

कामणमोजना तमायी गरयन छ क  
18. जर मातामात संचारन तथा ववस्तायको राधग नीन्त्ज ऺ िराई प्राथशभतता हदइन छ क  
19. जोखखभ मुतत स्थानको ऩहहचान गयी ती ठाउभा हुन सतन  वस्ती ववकास कामणराई तनरुत्मक दसाहहत गरयन छ क  
20. साभुदातमक वन व्मवस्थाऩन भापण त वन नसणयी उत्मक दऩादनराई जोड हदइन छ क  
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21. कोयोना बाइयस संक्रभण योकथाभ तनमरिण तथा उऩचाय कोर् खडा गयी ववश्व भहाभायीको रुऩभा पैशरएको मस 
बाइसयराई तनमरिण गरयन छ क 

22. IEE गयी आभचोक गाउाँ ऩाशरकाभा यह को प्राकृततक स्रोतको संयऺण तथा सदऩुमोग गरयन छ क 
 

५ संस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह तथा शुसासन ऺेत्र 
1. गाउाँ ऩाशरका तथा वडा कामाणरमका कभणचायीहरु एवं ववर्मगत तनकामका कभणचायी य शछऺकहरुको ऺभता ववकास 

गनण ववशबरन खार  तारीभ एवं सीऩ ववकास सम्फरधी गोष्ठीहरु आमोजना गने एवं अरम तनकामसगं सभरवम 
गयी कभणचायीहको ऺभता ववकास गरयन छ क याष्िस वकहरुराई याष्िकै स वाभा सभवऩणत हुन  वातावयणको श्रजृना 
गयीन छ क  

2. कय प्रणारीराई व्मवन्त्स्थत वनाइन  छ क मस आधथणक वर्णद खख सम्ऩती कय रागु गरयन छ क  
3. आरतरयक आमराई फदृ्धध गदै रैजान  ववगतको नीततराई तनयरतयता हदईन छ क 
4. याजस्वका थऩ स्रोतहरुको ऩहहचान य उऩमोगको राधग ववस्ततृ अध्ममन य सवेऺण गरयन  छ क 
5. अनाधधकृत रुऩभा बईयह को प्राकृततक स्रोत साधनको व्मवसामराई याजश्वको दामयाभा ल्माइन  छ क 
6. कय प्रणारीभा व्मवन्त्स्थत, कयका दयहरुभा सुधाय, तथा कयका दामया पयाककरो ऩायी गाउाँऩाशरकाराई श्रोत तथा 

साधनर  सम्ऩरन फनाउन आवश्मक नीतत फनाई रागु गरयन छ क 
7. उऩबोतता सशभतत य तनभाणण व्मवछामी भापण त संचारन हुन  मोजनाहरुको राधग ऩ श्की यकभको व्मवस्थाराई सुरम 

ऩारयन  छ क ऩ श्की शरन चाह भा रागत सहबागीताको यकभ जम्भा गय ऩतछ भाि ३३ प्रततछत उऩरव्ध गयाईन छ क  
8. उऩबोतता भापण त संचारन हुन  मोजनाहरुको श्रभ सहबागीताको कागजी रुऩराई अरत्मक दम गयी हाम्रो मोजना याम्रो 

मोजनाको अनुबूत हुन  प्रणारीको ववकास गरयन छ क रक्षऺत वगणको मोजनाहरु सञ्चारन गदाण जनश्रभ सहबाधगता 
याखखन  छैन क जनसंख्माको आधायभा प्रत्मक दम क उऩबोतता सशभततहरुभा दशरतहरुको प्रतततनधधत्मक दवराई अतनवामण गरयन  
व्मवस्थाको छुरुवात गरयन छ क  

9. टोर ववकास संस्था गठन गयी सम्वन्त्रधत टोरका साभान्त्जक काभभा रमुनतभ श्रभ गनुण ऩने नीतत अवरम्वन 
गरयन छ क  

10. स्थानीम छारती सुयऺाराई प्रबावकायी फनाउन सुयऺा तनकाम एवं सुयऺाकभॉहरुराई चुस्त दरुुस्त एवं नागरयक 
भैिी वनाउन ऩहर गरयन छ क 

11. मस गाउाँ ऩाशरकाभा सम्ऩूणण घयऩरयवायहरुको सम्ऩतत स्तयीकयण )धनी, भध्मभ, गयीव य अती गयीव( गयी 
अशबर ख याखख सककएकोर  त्माङ्कको आधायभा गरयवभुखख छुछासन नीतत अवरम्वन गरयन छ क  

12. गााँउऩाशरका संग जनता कामणक्रभ अरतगणत सवै वडाहरुभा कम्तीभा एक ऩटक सावणजतनक सुनुवाई कामणक्रभ 
गरयन छ क गाउाँ ऩाशरकाभा वर्णभा कम्तीभा दईु ऩटक सावणजतनक सुनवाई गरयन छ क  

13. गाउाँ ऩाशरकाको कामाणरम तथा वडा कामाणरमहरुफाट हदईन  सम्ऩूणण स वाहरुराइ तछटो छरयतो, बयऩदो, गुणस्तयीम 
एवं नागरयक भैिी फनाईन छ क स वाराई सूचना प्रववधध भैिी फनाइ ववद्मुतीम छासनको अवधायणाराई क्रभछ रागू 
गदै रधगन छ क 

14. साभान्त्जक सुयऺा बत्ता ववतयणराई प्रबावकायी एव ंव्मवन्त्स्थत गनण फैककङ्ग प्रणारीराइ अझै व्मवन्त्स्थत वनाइन छ  
15. भ्रष्टाचाय एवं अतनमशभतता अरत्मक दम गयी ऩायदछॉ प्रछासकीम कामणववधध अऩनाईन छ क  
16. मस गाउाँ ऩाशरका शबि सभाहहत बएका ववर्मगत तनकामहरु शछऺा, स्वास््म, कृवर् य ऩछु स वाको काभ 

कायफाहीराई प्रबावकायी फनाउन  नीतत शरईन छ क मी  तनकामका काभ कायफाही गाउाँ ऩाशरकाको नीतत अनुरुऩ 
फनाईन छ क  

17. स्थानीम तहको रमाम प्रणारीराई स्वच्छ, सऺभ, ऩायदछॉ तथा जवापद ही फनाउन आवश्मक संस्थागत य 
संयचनागत नीततगत व्मवस्था गरयन छ क 

18. औऩचारयक रमाम प्रणारी झरझहटरो,खधचणरो य राभो प्रकृमाको हुनार  कम्जोय साभान्त्जक य आधथणक अवस्था 
बएका नागरयकहरुका राधग ऩहुाँचमोग्म नबएकोर  रमातमक सशभततर  ऩीडडत नागरयकहरुराई सरतोर्मुतत रमाम 
हदराउन  काभ गनेछ क  

19. रमातमक सशभततको ववकास य प्रवद्णधन गयी वडाहरुभा रमातमक संयचनाको संस्थागत ववकास गरयन छ क  
20. मोजना तथा कामणक्रभहरु संचारन गदाण आधथणक वर्णको छुरुभा नै खयीद मोजना फनाइ  काभ गने य सभमभा नै 

सम्ऩरन गने नीतत अवरम्फन गरयन छ क 
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21. मोजनाहरुको अनुगभनको राधग मोजना तजुणभाकै क्रभभा ताशरका तमायी गयी सयर,स्ऩष्ट,भाऩनमोग्म य बयऩदो 
नततजा सूचकहरु सभाव छ गरय अनुगभनराई प्रबावकायी वनाइन छ क  

22. गाउाँ ऩाशरकोको ऩ श्कीराई सुरम वनाउन  ,  नीततगत व रुजुराई रमुन वनाउन  य असुर उऩय गनुण ऩने व रुजुराई 
तुरुरत असुर उऩय गने नीतत अवरम्वन गरयन छ क  

23. स्थानीम भ रशभराऩ कताणको व्मवस्थाऩन तथा तनयरतयताराई ध्मान हदइन छ क रमातमक सशभततवाट रमाम 
सम्ऩादनको काभराई तछटो, छरयतो य रमाम भुखख वनाइन छ क 

24. हदगो ववकास रऺ हााँशसर गने कामणक्रभराई ध्मान  हदइन छ क  
25. ५ राख बरदा भाधथको मोजनाहरुको अतनवामण होडड णङ्ग वोडणको व्मवस्था गरयन छ क  
26. वडा स्तयको मोजनाहरुराई सञ्चारन गनणको राधग वडा वडाभा प्राववधधक खटाइन   व्मवस्था  गरयन छ क  
27. र खा प्रणारीराई छुिभा आवद्ध गयाई चुस्त दरुुस्त य व्मवन्त्स्थत गरयन छ क  
28. जग्गा भुल्माङ्कनराई व्मवहारयक य  त्मऩयक वनाउदै रधगन छ क  

 
       गाउाँ ऩाशरकार  गय का भहत्मक दवऩूणण य ऐततहाशसक काभका क ही संक्षऺप्त वववयण तऩशछर अनुसाय ऩ छ गनण चाहरछु क 

1. स्थानीम ऐन २४ वटा स्वीकृत 
2. तनमभावरी य कामणववधी २२ वटा  
3. आभचोक ऩञ्चववर्णम कृर्ी ऩरयमोजना सञ्चारन 
4. थाभडाडा ऩमणटन  ववकास मोजना DPR 
5. शसद्धथान ऩमणटन ववकास मोजना DPR 
6. आभचोक खान ऩानी मोजना DPR 
7. एक घय एक धाया कामणक्रभ सुरुवात हुनु 
8. आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको प्रथभ ऩञ्ववर्णम मोजना 
9. आभचोक धचमा तथा ककप ववकास 
10. सम्ऩत्ती स्तयीकयण 
11. घाय  साभूदातमक कृर्ी पभण सञ्चारन  
12. छलखा साक रवा ऩाकण  DPR 
13. ऐततहाशसक ऩाडूर  ऩोखयी तनभाणण 
14. भहामान गुम्फा DPR 
15. आहदवासी जनजाती ऩाकण  DPR 
16. आभचोक भोटयवाटो गुरुमोजना 
17. वारंखा ख र भैदान DPR 
18. दाकवुङ्गयाङ्ग वनस्ऩती उद्मान तनभाणण 
19. भहान छहहदहरुको सम्भानाथण छहहद ऩाकण  तथा साभूदातमक ऩुस्तकारम तनभाणण 
20. एम्फुर रस सञ्चारन 
21. आभचोक सहकायी ऩाश्वणधचि तमायी 
22. साभान्त्जक सुयऺा बत्ता वैंककङ्ग प्रणारीभा रगी व्मवन्त्स्थत गनुण क 
23. ववऩरन जनता साँग सहकायी कामणक्रभ भापण त सहकायी ऋणकोर् स्थाऩना  
24. ववऩरन जनता आवास कामणक्रभ सञ्चारन 
25. स्थानीम भातबृार्ा कऺा सञ्चारन  
26. व्माकहो रोडय तथा ट्माकटय खरयद तथा सञ्चारन 

धन्मवाद 
प्रस्तोता 
सीता याई 
उऩाध्मऺ 

आभचोक गाउाँ ऩाशरका फारखंा,बोजऩयु 
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तनणिम नं.२ 

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आभचोक गाउँऩालरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनेको र्वधेमक २०७७ राई 
स्वीकृत गने तनणिम गरयमो । 
आभचोकगाउँऩालरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनेकोर्वधेमक २०७७ 
       सबाफाट स्वीकृत लभतत : २०७७/०३/२६ 
प्रस्तावना:आभचोकगाउाँ ऩाशरकाको आधथणक वर्ण २०७७/७८ को अथण सम्फरधी प्रस्तावराई कामाणरवमन गनणको तनशभत्त स्थानीम कय 
तथा छुल्क संकरन गने, छुट हदन  तथा आम संकरनको प्रछासतनक सम्वन्त्रध कानुन तथा भौजुदा कानुनराई तजुणभा गनण तथा 
सभमानुकुर संछोधन गनण वाञ्छनीम बएकोर ,  
न ऩारको संववधानको धाया २२८ को उऩधाया )२( फभोन्त्जभआभचोकगाउाँ  सबार  मो ऐन फनाएको छ क  
१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: )१( मस ऐनको नाभ “आभचोक गाउँऩालरकाकोआधथिक ऐन, २०७७”यह को छ क 
 )२( मो ऐन २०७७ सार श्रावण १ गत द खखआभचोकगाउाँऺ िभा रागू हुन छ क 
२. सम्ऩतत कय : गाउाँ ऩाशरकाका ऺ िशबि अनुसूधच )१( फभोन्त्जभसम्ऩतत कयरगाइन  य असुर उऩय गरयन छ क 
३. बूलभ कय (भारऩोत) : गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि अनुसूधच )२( फभोन्त्जभ बूशभ कय )भारऩोत( रगाइन  य असूर उऩय गरयन छ क  
४. घय वहार कय : गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि कुनै व्मन्त्तत वा संस्थार  बवन, घय, ऩसर, ग्माय ज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा 
ऩोखयी ऩूयै वा आंशछक तवयर  वहारभा हदएकोभा अनुसूधच )३( फभोन्त्जभ घय जग्गा वहार कय रगाइन  य असूर गरयन छ क  

५. व्मवसाम कय : गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि व्माऩाय, व्मवसाम वा स वाभा ऩूाँजीगत रगानी य आधथणक कायोवायका आधायभा अनुसूधच 
)४( फभोन्त्जभ व्मवसाम कय रगाइन  य असूर उऩय गरयन छ क 

६. जडडफुटी, कवाडी य जीवजन्तु कय :गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि कुनै व्मन्त्तत वा संस्थार  ऊन, खोटो, जडडफुटी, वनकस, कवाडी भार 
य प्रचशरत कानूनर  तनर् ध गरयएको जीवजरतु वाह कका अरम भतृ वा भारयएका जीवजरतुको हाड, शसङ, प्वााँख, छारा जस्ता 
फस्तुको व्मवसातमक कायोवाय गय वाऩत अनुसूधच )५( फभोन्त्जभको कय रगाइन  य असूर उऩय गरयन छ क 

७. सवायी साधन कय :गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि दताण बएका सवायी साधनभा अनुसूधच )६( फभोन्त्जभ सवायी साधन कय प्रद छ कानुन 
व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोहह फभोन्त्जभ हुन छ क 

८. र्वऻाऩन कय : गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि हुन  ववऻाऩनभा अनुसूधच )७( फभोन्त्जभ ववऻाऩन कय रगाइन  य असूर उऩय गरयन छ 
कतय, प्रद छ कानुनभा कानुनभा अरमथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोहह फभोन्त्जभ हुन छ क 

९. भनोयन्जन कय : गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि हुन  भनोयरजन व्मवसाम स वाभा अनुसूधच )८( फभोन्त्जभ व्मवसाम कय रगाइन  य 
असुर उऩय गरयन छ कतय, प्रद छ कानुनभा अरमथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोहह फभोन्त्जभ हुन छ क 

१०.फहार बफटौयी शुल्क : गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि आपुर  तनभाणण, य खद ख वा संचारन गय का अनुसूधच )९( भा उल्र ख बए 
अनुसाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनुसूधचभा बएको व्मस्था अनुसाय फहार बफटौयी छुल्क रगाइन  य असूर उऩय गरयन छ 
क 

११.ऩाककि ङ शुल्क : गाउाँ ऩाशरका ऺ िशबि कुनै सवायी साधनराई ऩाककण ङ सुववधा उऩरब्ध गयाए वाऩत अनुसूधच )१०( फभोन्त्जभ 
ऩाककण ङ छुल्क रगाइन  य असूर उऩय गरयन छक « 

१२.टे्रककङ्ग, कोमोककड, तमानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य यमाफ्टीङ्ग शुल्क :गाउाँ ऩाशरकार  आफ्नो ऺ िशबि ि ककङ्ग, 
कामोककड, तमानोइङ्ग, फरजी जन्त्म्ऩङ्ग, न्त्जऩफ्रामय य यमाफ्टीङ्गस वा वा व्मवसाम संचारन गय वायत अनुसूधच )११( 
फभोन्त्जभको छुल्क रगाइन  य असूर उऩय गरयन छ क 

१३.सेवा शुल्क, दस्तुय: गाउाँ ऩाशरकार  तनभाणण, संचारन वा व्मवस्थाऩन गय का अनूसूधच )१२( भा उन्त्ल्रखखत स्थानीम ऩूवाणधाय य 
उऩरब्ध गयाइएको स वाभा स वाग्राहीफाट सोही अनुसूधचभा व्मवस्था बए अनुसाय छुल्क रगाइन  य असूर उऩय गरयन छ क 

१४.ऩमिटनशुल्क :गाउाँ ऩाशरकार  आफ्नो ऺ िशबि प्रव छ गने ऩमणटकहरुवाट अनुसूची )१३( भा उन्त्ल्रखखत दयभा ऩमणटन छुल्क 
रगाईन  य असुर उऩय गरयन छ कतय, प्रद छ कानुनभा अरमथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोहह फभोन्त्जभ हुन छ क 

१५.प्राकृततक श्रोत संकरन य र्वक्री शुल्क् १)आ.व. २०७७/०७८ भा आभचोक गाउाँ ऩाशरका ऺ ि शबि प्रद छ सयकाय, प्रद छ नं १ 
को आधथणक ऐन २०७७ को दपा-८ संग सम्वन्त्रधत अनुसुची-५ वभोन्त्जभ दय य एकाईभा ढंुगा धगटी, वारुवा भाटो  दहत्तय 
वहत्तयको संकरन य ववक्रीवाऩत छुल्क शरन सतन छ क 

२( उऩदपा १ वभोन्त्जभको ववक्री य संकरन वातावयणीम अध्ममन प्रततव दन कामणमोजना स्वीकृत ऩश्चात हुन छ क 
१६.दय घटाउन, वढाउन वा कय छुट हदन सतने :मस ऐन फभोन्त्जभ कय ततने दातमत्मक दव बएका व्मन्त्तत वा संस्थाहरुराई कुनै ऩतन 
ककशसभको कय छुट हदईन  छैन क प्रचशरत कानुनभा जुनसुकैं  कुया र खखएको बएताऩतन आभचोक गाउाँ  कामाणऩाशरकार  
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आवश्मकता अनुसाय मो ऐन य प्रचशरत अरम कानुन वभोन्त्जभ रगाइएका छुल्क य कयको दय घटाउन वढाउन वा त्मक दमस्तो 
छुल्क य कय आंशछक वा ऩुणण रुऩभा छुट हदन सतन छ क 

१७.कय तथा शुल्क संकरन सम्फजन्ध कामिर्वधध :मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनुसाय कय तथा छुल्क संकरन सम्फन्त्रध 
कामणववधध गाउाँ ऩाशरकार  तोक  अनुसाय हुन  छ क 

१८.दण्ड जरयवाना् कुनै व्मन्त्तत संस्था वा तनकामर  आभचोक सयकायको कानुन उरंघन गय को ऩाइएभा आभचोक 
गाउाँ ऩाशरकाको कामाणरमर  दण्ड जरयवाना गनण सतन छ क 

 

अनुसूधच–१ 
(दपा २ संग सम्फजन्धत) 

नेऩारको संर्वधानको धाया २२८ (२) फभोजजभ 
सम्ऩवत्त कयका दय-घयर  चचेको जग्गाको भुल्मांकन य सो जग्गाभा वन को घय वा सयंचनाको भुल्मांकन तऩशछर 
वभोन्त्जभका ऺ ि अनुसायको दयभा भुल्मांकन गरय कुर भुल्मांकनभा ०.०२ प्रततछतर  हुन आउन  यकभ सम्ऩवत्त कयको 
रुऩभा शरइन छ क 
स्ऩष्टीकयण् मस प्रमोजनका राधग घयर  चचकेो जग्गा बरनार  घयर  ओगट को जग्गाको ऺ िपर य अधधकतभ सो 

ऺ िपर वयावयको थऩ जग्गाभा जग्गा सम्झनुऩछण क 
क. घयरे चचकेो जलभनको भुल्मांकन 
क्र .सं.  र्ववयण २०७७/०७८ को भुल्माङ्कन प्रतत योऩनी 
 क. व्माऩारयक  ऺि 
१ गा.ऩा.  ऺिका सव ैवडाका भुख्म क ररका  ऺिहरु ६ राख 
 ख. आवास  ऺि 
२ गा.ऩा.  ऺिका सव ैवडाका भुख्म क ररका आसऩासका वसोवास बएका य 

वसोवासमोग्म  ऺिहरु 
   ३ राख 

 ग. कृवर् 
३ गा.ऩा.  ऺिका सव ैवडाका कृवर्  ऺिहरु  ५० हजाय 
 घ. चयन /खकण/ऩाखो  ऺि  
४ गा.ऩा.  ऺिका सव ै वडाका व्माऩारयक आवसीम य कृवर्  ऺिहरु वाह कका 

 ऺिहरु 
  ३० हजाय 

 
ख. संयचना भूल्माङ्कन दय 
क्र .स.  भुल्मांकनको ऺेत्र प्रमोजन २०७७/०७८ को भुल्मांकनको दय )प्रतत 

वगिपुट(  
१ १. आय शस.शस स्ितचय छत बएको व्मवसातमक  ४५०० 
२ १. आय शस.शस स्ितचय छत बएको  वसोवास ४००० 
३ २. आय शस.शस. स्ितचय हटनको छाना व्मवसातमक  ४००० 
४ २. आय शस.शस स्ितचय हटनको छाना  वसोवास ३५०० 
५ ३. ढंुगा भाटो गायो-हटनको छाना व्मवसातमक  ३५०० 
६ ३. ढंुगा भाटोको गायो-हटनको छाना वसोवास ३००० 
७ ४. ढंुगा भाटोको गायो-पुसको छाना व्मवसातमक  ३००० 
८ ४. ढंुगा भाटोको गायो-पुसको छाना वसोवास २५०० 
९ ५. शसभ रटको बुई गायो-काठको घय-हटनको छाना व्मवसातमक  ३००० 
१० ५.  शसभ रटको बुई गायो-काठको घय-हटनको छानो वसोवास २५०० 
११ ६. शसभ रटको बुई गायो-काठको घय-पुसको छाना व्मवसातमक  २५०० 
१२ ६. शसभ रटको बुई गायो-काठको घय-पुसको छानो वसोवास २००० 
१३ ७. ढंुगा भाटोको गायो-हटनको छाना व्मवसातमक  २००० 
१४ ७. ढंुगा भाटोको गायो-हटनको छाना वसोवास १५०० 
१५ ८. काठको घय –हटनको छानो- व्मवसातमक  १५०० 
१६ ८. काठको घय –हटनको छानो- वसोवास १००० 
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क्र .स.  भुल्मांकनको ऺेत्र प्रमोजन २०७७/०७८ को भुल्मांकनको दय )प्रतत 
वगिपुट(  

१७ ९. काठको घय –पुसको छानो- व्मवसातमक  १००० 
१८ ९. काठको घय –पुसको छानो- वसोवास ५०० 
१९ १०. वााँस/टााँटीको घय व्मवसातमक  ५०० 
२० १०. वााँस/टााँटीको घय वसोवास ३०० 
२१ ११. उल्र खखत १-९ प्रकाय बरदा वाह क सवै   २०० 

 
 

अनुसूधच–२ 
(दपा ३ संग सम्फजन्धत) 

नेऩारको संर्वधानको धाया २२८ (२) फभोजजभ 
बूशभ कय )भारऩोत( 

 
 
क्र.स. 

जग्गाको ककलसभ 

खेतत तपि  ऩाखो तपि  
वववयण राग्न  दय )प्रतत योऩनी( राग्न  दय )प्रतत योऩनी(  

आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
१ अव्वर २० २० १५ १५ 
२ दोमभ १८ १८ १४ १४ 
३ शसभ १६ १६ १३ १३ 
४ चाहाय १४ १४ १२ १२ 
 रमूनतभ ५ योऩनी सम्भको रु. ५० राग्न छ क 

 
नोट: कय यकभ सभमभा नफुझाइ कय यकभ फतमौता यह भा अको फर्ण २५%, त्मक दमसको अको वर्ण १० % थऩय त्मक दमसऩतछको प्रत्मक दम क वर्ण थऩ ५% 

जरयवाना राग्न छ य अधधकतभ१००% जरयवाना राग्न छ क मस ऐन प्रायम्ब हुन अगाडीको कय यकभ वतमौता यह को बए प्रत्मक दम क वर्णको 
दाभासाहहर  सम्ऩूणण कय असुर गरयन छ क मसभाधथ ज  सकैु कुया उल्र ख बएता ऩतन आ.व. २०७६/०७७ को ततनण वााँकी भारऩोत कय, आ.व. 
२०७७/०७८ भा ततदाण जरयवाना छुटहुन छ क 

 

 
अनुसूधच–३ 

दपा ४ संग सम्फजन्धत) 
नेऩारको संर्वधानको धाया २२८ (२) फभोजजभ 

घय वहार कय 
गाउाँ ऩाशरका  ऺिशबि कुन ैव्मन्त्तत वा संस्थार  बवन, घय, ऩसर, ग्माय ज, गोदाभ,टहया, छप्ऩय वा ऩोखयी ऩुयै वा आंशछक रुऩर  वहारभा हदएकोभा 
गाउाँ ऩाशरकाराई वहार वा जग्गा कय १०% कय राग्न  क 
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अनुसूधच–४ 
(दपा ५ संग सम्फजन्धत) 

नेऩारको संर्वधानको धाया २२८ (२) फभोजजभ 

व्मवसाम कय 

कं्र.स. 
वगि 
(रगानी/प्रकृततको 
आधायभा) 

र्ववयण आ.व.२०७६/७७ को दय चारु आ.व २०७७/७८ को दय 

१  दताण  छुल्क   १००.०० 
२  भहदया ऩसर १५००.००  
 क १० राख सम्भ  १०००.०० 

ख ११ राख भाधथ  २०००.०० 

३  चुयोटबफडी सुतॉ जरम १०००.००  

 
क ५ राख सम्भ  ५००.०० 
ख ६ राख भाधथ  १०००.०० 

४  हल्काऩ म ऩदाथण ववक्री  ऩसर १०००.००  

 
क ३ राख सम्भ  ३००.०० 

ख ४ - १० राख  ५००.०० 

ग ११द खख भाधथ   १०००.०० 

५  सुनचााँदीऩसर १०००.००  

 
क १० राख सम्भ  ५००.०० 

ख ११ राख बरदा भाधथ  १०००.०० 

६  और्धीऩसर १०००.००  

 
क ३ राख सम्भ  ३००.०० 

ख ४ राख -१० राख सम्भ  ५००.०० 

ग ११ राख भाधथ   १०००.०० 

७  भाछाभास ुबफक्रीऩसर १०००.००  

 
क ३ राख सम्भ  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

८  आमुवेहदकऔर्धी ऩसर १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

९  एग्रोब टऩसर १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

१०  स्ट छनयी तथाऩुस्तक ऩसर १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

११  छऩाइ तथाप्रकाछन ३०००.००  

 
क १० राख सम्भ  १०००.०० 
ख ११-२० राख सम्भ  २०००.०० 
ग २१ राख भाधथ  ३०००.०० 

१२  कस्भ हटक ऩसर १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
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कं्र.स. 
वगि 
(रगानी/प्रकृततको 
आधायभा) 

र्ववयण आ.व.२०७६/७७ को दय चारु आ.व २०७७/७८ को दय 

ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 
१३  भोटयऩाट्णस १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

१४  प्राइ तथा ग्रास १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

१५  कऩडा/प रसी/जुत्ताचप्ऩर/ब्मागऩसर १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

१६  धागोटााँक ऩसर ५००.००  

 
क ३ राख सम्भ  ३००.०० 
ख ४ राख भाधथ  ५००.०० 

१७ 
 इर तिोतनकऩसर (भोफाइर, घडी, तमाल्कुर टय 

अडडमो, शबडडमो ववक्री तथा भभणतआहद) 
१०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 

ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 

ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

१८  हाडणव मय/भ शसनयी/स्मातनटयी/भाफणर ऩसर १५००.००  

 
क १० राख  ५००.०० 
ख ११ -२० राख सम्भ  १०००.०० 
ग २१ राख भाधथ  १५००.०० 

१९  ऩ िोशरमभऩदाथण १५००.००  

 
क १० राख सम्भ  १०००.०० 
ख ११ राख भाधथ  २०००.०० 

२०  न्त्स्टर आरभुतनमभऩसर १०००.००  

 
क ५ राख सम्भ  ५००.०० 
ख ६ राख भाधथ  १०००.०० 

२१  पतनणचय १०००.००  

 
क ५ राख सम्भ  ५००.०० 
ख ६ राख भाधथ  १०००.०० 

२२  कऩडाशसराइ कटाइ १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

२३  स्नुकय तथा ऩुरहाउस १०००.०० १०००.०० 
२४ ऩछु आहाया ववकक्र क रर १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 
ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 
ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

२५  ककयानाऩसर १०००.००  

 क ३ राख  ३००.०० 
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कं्र.स. 
वगि 
(रगानी/प्रकृततको 
आधायभा) 

र्ववयण आ.व.२०७६/७७ को दय चारु आ.व २०७७/७८ को दय 

ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 

ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

२६  परपूर/तयकायीऩसर   

 
क ३ राख सम्भ  ३००.०० 
ख ४ राख भाधथ  ५००.०० 

२७  उऩहाय/ धगफ्ट/ख रौना ऩसर १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 

ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 

ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

२८ 
 बााँडा ऩसर (स्टीर, प्रान्त्स्टक,आल्भुतनमभ 

सफैथयी) 
१००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 

ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 

ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

२९  भाटाको बााँडाऩसर १०००.००  

 
क ३ राख सम्भ  ३००.०० 
ख ४ राख भाधथ  ५००.०० 

३०  ववछ र्ऻऩयाभछण तथा अरम व्मावसामी स वा २०००.०० २०००.०० 
३१  ढुवानी तथािारसऩोटण २०००.०० २०००.०० 
३२  ऩ रटय/साइनफोडण र ख्न  १०००.०० १०००.०० 
३३  खोटोव्मवसामी १०००.०० १०००.०० 
३४  जग्गाव्मवसामी २०००.०० २०००.०० 

३५ 
 तनभाणणव्मवसामी– 

)घ वगणको ( 
५०००.०० ५०००.०० 

३६  मसवगॉकयणभा नऩय का व्मवसामको हकभा १०००.०० १०००.०० 
३७  ग्रीरउद्मोग ३०००.००  

 
क ३ राख  १०००.००  

ख ४-१० राख सम्भ  २०००.०० 

ग ११ राख भाधथ  ३०००.०० 

३८  चप्ऩर/जुत्ताउद्मोग १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 

ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 

ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

३९ घय रुकुहटय उद्मोग(अगयफत्ती, भैनफत्ती,टीकी, अचाय तथा अरम कुहटय) १०००.००  

 
क ३ राख  ३००.०० 

ख ४-१० राख सम्भ  ५००.०० 

ग ११ राख भाधथ  १०००.०० 

४०  कऩडातथा गाभेरट उद्मोग ५०००.०० ५०००.०० 
४१ शसयकडसना उद्मोग ऩसर १५००.०० १५००.०० 
४२ कुटानीऩ रानी/ शभर १५००.०० १५००.०० 
४३ भसराशभर १०००.०० १०००.०० 
४४ ड यीउद्मोग/ व्मवसाम ५००.०० ५००.०० 
४५ उऩबोग्मवस्तु उत्मक दऩादन उद्मोग १०००.०० १०००.०० 
४६ वनजरम उद्मोग २०००.०० २०००.०० 
४७ क्रसय÷करक्रीट÷इटाबट्टा उद्मोग ५०००.०० ५०००.०० 
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कं्र.स. 
वगि 
(रगानी/प्रकृततको 
आधायभा) 

र्ववयण आ.व.२०७६/७७ को दय चारु आ.व २०७७/७८ को दय 

४८ ढाकाटोऩीऩन्त्स्भना उद्मोग १०००.०० १०००.०० 
४९  सुतत णजरमउद्मोग २०००.०० २०००.०० 
  स वाभुरक 
५०  ट रटहाउस २०००.०० २०००.०० 
५१ होटर-रज- य ष्टुय रट १५००.००  

 
क ३ राख सम्भ  ५००.०० 

ख ४ राख- १० राख सम्भ  १०००.०० 

ग ११  राख भाधथ  २०००.०० 

५२  सञ्चाय १०००.०० १०००.०० 
५३ ववत्तीम संस्था   १०००.०० १०००.०० 
५४ स्वास््म स वा )तनन्त्ज न्त्तरन अस्ऩतार( व्मवसाम १०००.००  

 
क १० राख सम्भ  ५००.०० 
ख ११ राख द खख २० राख   १०००.०० 
ग २१ राख- भाधथ   २०००.०० 

५५ शछऺा स वा )तनजी संचारन अनुभती य कऺा थऩ ( २०००.००  

 

 नसणयी तह सम्भ  २०००.०० 
कऺा १ - ५ सम्भ  ३०००.०० 
कऺा ६-८ सम्भ  ५०००.०० 
कऺा ९-१२ सम्भ  ८०००.०० 

५६  भभणत सम्बाय  १०००.०० १०००.०० 
५७ ड्राइन्त्तरतनक, व्मुटीऩारणय तथा सरैुन १०००.०० १०००.०० 
५८ पूर ववरुवा ऩसर ५००.०० ५००.०० 
५९ गैयसयकायीसंस्थाहरु १०००.०० १०००.०० 
^) भ शछन प्रमोग 

 

क )ठूरो भ छीन( स्काब टय २५०००.०० २५०००.०० 
ख )सानो भ छीन( ब्मातहो रोडय १५०००.०० १५०००.०० 

^@  प्रोज तटय बाडा)प्रतत हदन( १०००.०० १०००.०० 
रष्टव्म् प्रद छ कानूनभा उल्र ख बएका कयहरु सोहह फभोन्त्जभ हुन छ क चार आ.व.भा नववकयण गरय ततनुणऩन ेछुल्क ततनण ववरम्व बए प्रतत 
वर्ण १० प्रततछत जरयवाना राग्न छ क 

 
अनुसूधच–५ 

(दपा ६ संग सम्फन्त्रधत( 
न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 

जडडफुटी, कवाडी य जीवजरतु कय 
ववस्ततृ अध्मामन गयी रगाइन छ क 
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अनुसूधच–६ 
)दपा ७ संग सम्फन्त्रधत( 

न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 
सवायी साधन कय 

क्र.सं. र्ववयण उऩर्ववयण  आ.व.२०७६/७७ को दय   आ.व.२०७७/७८ को दय 
१ सवायी साधन कय फस, िक,रयी,य ह बी गाडी .०० .०० 

बाडाका,काय,न्त्जऩ .०० .०० 
तनजीकाय, जीऩ, भमुयी .०० .०० 
स्कुटय, भोटयसाइकर,तथा अरम सवायी साधन .०० .०० 

२ ऩटक  सवायीकय जीऩ .०० .०० 
ट्मातटय .०० .०० 

 

अनुसूधच–७ 

)दपा ८ संग सम्फन्त्रधत( 
न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 

ववऻाऩन कय 
 

कं्र.स. र्ववयण उऩर्ववयण आ.व.२०७६/७७ को दय आ.व.२०७७/७८ को दय 

१ ववऻाऩनकय सावणजतनक स्थानभा ववऻाऩन वा साइनफोडण याख वाऩत वावर्णक ५००.०० ५५०.०० 
 

अनुसूधच–८ 

)दपा ९ संग सम्फन्त्रधत( 
न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 

भनोयरजन कय 

कं्र.स. र्ववयण आ.व.२०७६/७७ को दय आ.व.२०७७/७७ को दय 
१ शसन भाहर तथा भनोयञ्जन प्रदछणन स्थरको प्रव छ छुल्कभा हटकटको५% हटकटको५% 

२ जाद ुसकण स चटक आहदभा प्रततहदन ३०० प्रततहदन ३०० 

अनुसूधच–९ 

)दपा १० संग सम्फन्त्रधत( 
न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 

फहार बफटौयी छुल्क 

कं्र.स. र्ववयण उऩर्ववयण 
आ.व.२०७६/७७ 
को दय 

आ.व.२०७७/७८ को दय 

१ फहार बफटौयी कय(हाटफजाय कय) 
ककयानाऩसर÷तयकायी ऩसर २०.०० ३०.०० 

रुगा ऩसर÷चप्ऩर ऩसर ३०.०० ४०.०० 

भासु ऩसर  ५०.००  ५०.०० 

 

अनुसूधच–१० 

)दपा ११ संग सम्फन्त्रधत( 
न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 

ऩाककण ङछुल्क 

कं्र.स. र्ववयण उऩर्ववयण 
आ.व.२०७६/७७ 
को दय 

आ.व.२०७७/७८ को दय 

१ 
ऩाककण ङ्ग 

छुल्क: प्रततहदन 

फस , िक, रयी, ह बी गाडी, ट्मातटय, जीऩ २०.०० २०.०० 

भोटयसाइकर, ठ रा गाडा, अटो रयतसा य अरम साधनप्रततघण्टा १०.०० १०.०० 

नोट ऩाककण ङ्ग छुल्क फसऩाकण  स्थरव्मवन्त्स्थत बएऩतछ भाि राग्न  क 
अनुसूधच–११ 
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)दपा १२ संग सम्फन्त्रधत( 
न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 

ि ककङ्ग, कोमोककड, तमानोइङ्ग, फरजी जन्त्म्ऩङ्ग, न्त्जऩफ्रामय य यमाफ्टीङ्ग छुल्क 

कं्र.स. र्ववयण आ.व.२०७६/७७ को दय आ.व.२०७७/७८ को दय 
१ यमाफ्टीङ्ग छुल्क )प्रतत हिऩ( . ३००.०० ३५०.०० 

ि ककङ्ग, कोमोककड, तमानोइङ्ग, फरजी जन्त्म्ऩङ्गको छुल्कहरु आभचोक गा.ऩा र  आवश्मक अध्ममन गयी कय रगाउन छ क 
 

अनुसूधच–१२ 

)दपा १३ संग सम्फन्त्रधत( 
न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 

स वा छुल्क, दस्तुय 

शसपारयछ प्रभाखणत 

 कं्र.स. र्ववयण र्वस्ततृर्ववयण 
आ.व.२०७६/७७ को 
दय 

आ.व.२०७७/७८ को दय 

१ 
घयजग्गा नाभसायी शसपायीस 

०द खख १० योऩनी सम्भ २५०.०० ३००.०० 

१० द खख ३० योऩनीसम्भ ३५०.०० ३५०.०० 

३० योऩनीबरदा भाधथ ५००.०० ५००.०० 

उदाहयण: ठीक १० योऩनी जग्गा छबन दस्तुय रु. ३५० राग्न छ क 
  

२ भोहीरगत कट्टा शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

३ घय कामभ शसपायीस 
ऩतकीघय (प्रतत वगण कपट) १.५० १.५० 

कच्ची घय (प्रतत वगण कपट) १.०० १.०० 

४ सयजशभन )शसपायीस( दस्तुय 
कामाणरमभा ५००.०० ५००.०० 

स्थरगत १०००.०० १०००.०० 

५ छािवतृतशसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

 
५.१ 

ववऩरन/असहामववद्माथॉ 
छािवतृत  
शसपायीस 

  

तनछुल्क तनछुल्क 

५.२  अऩाङ्गताबएको शसपायीस   तनछुल्क तनछुल्क 

५.३  अरम   २५०.०० ३००.०० 

८ अस्थाइफसोफास शसपायीस  ३००.०० ३००.०० 
९ स्थामीफसोफास शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

१० नागरयकताशसपायीस 
वंछज २५०.०० ३००.०० 

अंधगकृत १०००.०० ५०००.०० 

११ ववद्मुतजडान शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

१२ धायाजडान शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

१३ जीववतयह को शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

१४ 
दफुैनाभ गय को व्मन्त्तत एकै हो बरन  वा 
पयक जरभशभतत संछोधन शसपायीस 

  
२५०.०० ३००.०० 

१५ व्मवसामफरद शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

१६ व्मवसामसञ्चारन नबएको शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

१७ व्माऩायव्मवसाम नबएको शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

१८ कोटणपी शभनाहा शसपायीस   तनछुल्क तनछुल्क 

१९ नाफारकऩरयचमऩि शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

२० चौऩामासम्फरधी शसपायीस   २५०.०० २५०.०० 

२१ व्मवसामसम्वन्त्रध शसपारयस    १०००.०० १०००.०० 

२२ 
स्थातम र खा नं ऩान/भ्माटभा दताणका 
राधग शसपारयस  

 ३००.०० 
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 कं्र.स. र्ववयण र्वस्ततृर्ववयण 
आ.व.२०७६/७७ को 
दय 

आ.व.२०७७/७८ को दय 

२३ उद्मोगठाउाँसायी शसपायीस   १०००.०० १०००.०० 

२४ ववद्मारमठाउाँसायी शसपायीस   १०००.०० १०००.०० 

२५ उधोग सम्वन्त्रध शसपारयस   १०००.०० १०००.०० 

२६ 
ववद्मारमसञ्चारन स्वीकृत कऺा 
वदृ्हद/शसपायीस 

  
१०००.०० १०००.०० 

२७ 
ऩारयवारयक वववयण/व्मन्त्ततगतवववयण 
प्रभाखणत 

  
२५०.०० ३००.०० 

२८ संयऺकशसपारयस )व्मन्त्ततगत(   २५०.०० ३००.०० 

२९ संयऺकशसपायीस )संस्थागत(   ५००.०० ३५०.०० 

३० 
न ऩारसयकायकोनाभभा फाटो कामभ 
शसपायीस 

  
५००.०० ५००.०० 

३१ 
कोठाखोल्न कामण योहफयभा 
फस्न शसपायीस   २५०.०० ३००.०० 

३२ 
३३ 

स्वास््म उऩचायको शसपायीस 
तनछुल्कउऩचायको राधग 

 
 

सछुल्क उऩचायको राधग २५०.०० ००.०० 

 
संस्थादताण शसपायीस   १०००.०० १०००.०० 

३४ 
जग्गाधनीऩुजाण हयाएको -प्रततशरवऩ 
शसपायीस 

  
२५०.०० ३००.०० 

३५ 
जीववतसाँगको नाता प्रभाखणत )सजणशभन 
सहहत बए क्र.स. ४ अनुसाय ( 

  
२५०.०० ३००.०० 

३६ 
भतृकसाँगकोनाता प्रभाखणत )सजणशभन 
सहहत बए क्र.स. ४ अनुसाय( 

  
२५०.०० ३००.०० 

३७ 
आधथणकअवस्था फशरमो वा सम्ऩरनता 
प्रभाखणत 

  
५००.०० १००.०० 

३८ 
आधथणकअवस्था कभजोय वा ववऩरनता 
प्रभाखणत   २५०.०० ३००.०० 

३९ सम्ऩवत्त भुल्माङ्कन प्रभाखणत )अचर(   ०.१Ü -रमुनतभ २५०_ ०.१Ü -रमुनतभ ३००_ 
४० आम्दाभी भुल्मांकन प्रभाखणत  ०.१Ü -रमुनतभ २५०_ ०.१Ü -रमुनतभ ३००_ 

 
चायककल्राप्रभाखणत   ३५०.०० ४००.०० 

४१ जरभशभततप्रभाखणत   २५०.०० ३००.०० 

४२ वववाहप्रभाखणत   २५०.०० ३००.०० 

४३ अवववाहहतप्रभाखणत   २५०.०० ३००.०० 

४४ 
४५ 

घय फाटो प्रभाखणत 
फाटोबएको ५००.०० ५००.०० 

फाटो नबएको ३५०.०० ३००.०० 

४६ घयऩातार प्रभाखणत   २५०.०० ३००.०० 

४७ 
४८ 

कागज/भञ्जुरयनाभा प्रभाखणत   
२५०.०० ३००.०० 

४९ 
५० 

हकवारा/हकदाय प्रभाखणत )सजणशभन 
सहहत बए क्र.स. ४ अनुसाय ( 

  
२५०.०० ३००.०० 

 
५१ 
 

घय सम्ऩरन शसपायीस/ प्रभाखणत 
ऩतकी १०००.०० १०००.०० 

कच्ची ५००.०० ५००.०० 

५२ अऩुतारीशसपारयस   २५०.०० २५०.०० 

५३ 
 

अरमशसपायीस वा प्रभाखणत   
२५०.०० ३००.०० 

५४ घयनतसाऩास दस्तुय ऩतकी घय १५००.०० २०००.०० 
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 कं्र.स. र्ववयण र्वस्ततृर्ववयण 
आ.व.२०७६/७७ को 
दय 

आ.व.२०७७/७८ को दय 

कच्ची घय ५००.०० ५००.०० 

५५ नतसाऩास तनव दन पायाभ दस्तुय   २५०.०० ३००.०० 

  
५६ सयसपाइ छुल्क 

भाशसक २५०.०० २५०.०० 

सयसपाइ काडणको २००.०० २००.०० 

 
नोट: सयसपाइ सम्फरधी ऩुवाणधाय फन ऩतछ राग्न छ क 

५७ घयखारी गयाउाँ दा प्रततहदन   ५००.०० ५००.०० 

भाधथ उल्र खखत शसपायीस वा प्रभाखणतको प्रततशरवऩ आवश्मक ऩय भा ऩतन सुरु तोककएको दस्तुय ऩुन राग्न छ क य उल्र खखत कागजात अंग्र जी 
बार्ाभा  आवश्मक ऩय भा रु ५००क राग्न छ क  भाधथ उल्र खखत शसपायीस य प्रभाखणत वाह क कुनै तनणणम वा पैसरा आहदको नतकर 
आवश्मक ऩय भा प्रततऩाना १० रुऩमैा राग्न छ क  
 

 
र्ववयण र्वस्ततृर्ववयण 

आ.व.२०७६/७७ 
को दय 

आ.व.२०७७/७८ को दय 

५८ 
व्मन्त्ततगत घटना ) जरभ,भतृ्मक दमू, 
वववाह,सम्वरधववच्छ द ( दताण 

३५ हदनशबि बए तनछुल्क अरमथा ५०.०० ५०.०० 
५९ फसाइसयाइजान -आउन  दताण 

 
५०.०० ५०.०० 

६० उजुयी दताण तथा भुद्दा दस्तुय   १००.०० १००.०० 

६१ संस्था दताण 
 

१००.०० १०००.०० 

६२ संस्था नववकयण   ५०.०० १००.०० 

६३ कृवर् सभुह दताण 
 

५००.०० ५००.०० 

६४ कृवर् सभुह नववकयण छुल्क 
 

३००.०० १००.०० 

६५ 
सबाहर छुल्क )ऩाशरका वाहहयका संघ 
/संस्थाराईभाि )प्रतत हदन(   १०००.०० 

 

मान्त्रिक उऩकयण बाडा दय 
क( एम्वुर रस बाडा दय 

 कं्र.स. स्थान आ.व.२०७६/७७ को दय (प्रतत घण्टा) आ.व.२०७७/७८ को दय(प्रतत घण्टा) 
१ फारंखा –यानीटाय ३०००.०० ३०००.०० 
२ वाशछथंऩूण –यानीटाय ४५००.०० ४५००.०० 

३ मूाँ –यानीटाय ४०००.०० ४०००.०० 

४ ऩसरबञ्जमङ्ग- यानीटाय ४०००.०० ४०००.०० 

५ वमाङ्ग –यानीटाय ४५००.०० ४५००.०० 

६ फारंखा- ऩांचा- यानीटाय ३०००.०० ३०००.०० 

७ फारंखा -यानीटाय- डुम्भाना ३०००.०० ३०००.०० 

८ फारंखा- बोजऩुय- धनकुटा -धयान १००००.०० १००००.०० 

९ फारंखा -बोजऩुय -धनकुटा- धयान- ववयाटनगय १२०००.०० १२०००.०० 

१० फाशसङ्थऩूण –फारंखा २५००.०० २५००.०० 

११ मूाँ –फारंखा २०००.०० २०००.०० 

१२ ऩसरबञ्ज्माङ्ग- फारखंा २०००.०० २०००.०० 

१३ फारंखा -वमाङ्ग-फारंखा २५००.०० २५००.०० 

१४ फारंखा- हदङ्गराऩु -हैखयाङ्ग -यानीटाय ४५००.०० ४५००.०० 

१५ फारंखा -हदङ्गराऩु –हैखयाङ्ग २५००.०० २५००.०० 

१६ फारंखा –भचुवाटाय ४५००.०० ४५००.०० 

१७ फारंङ्खा –घोय टाय ३०००.०० ३०००.०० 

१८ फारंखा- वोऩुङ्ग १०००.०० १०००.०० 

१९ फारंखा- सोशबङ्ग १५००.०० १५००.०० 

२० फांखा-ऩावरा ३०००.०० ३०००.०० 
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 कं्र.स. स्थान आ.व.२०७६/७७ को दय (प्रतत घण्टा) आ.व.२०७७/७८ को दय(प्रतत घण्टा) 
२१ फारंखा वसाईगाउाँ ३०००.०० ३०००.०० 

२२ मूाँ –घोय टाय ३०००.०० ३०००.०० 

२३ मूाँ –भचुवाटाय ४५००.०० ४५००.०० 

२४ फाशछङ्गथऩूण –भचुवाटाय ५०००.०० ५०००.०० 

२५ फाशछङ्गथऩूण –घोय टाय ३५००.०० ३५००.०० 

२६ फारंखा –बोजऩुय ६०००.०० ६०००.०० 

२७ रमूनतभ दय १०००.०० १०००.०० 

२८ 
तोककए बरदा पयक स्थान जान ऩय भा प्रतत 
कक.भी. १५०.०० १५०.०० 

 

ख) व्मातहो रोडय बाडा 
 कं्र.स. काभको प्रकाय आ.व.२०७६/७७ को दय आ.व.२०७७/७८ को दय 
१ अऩय टय, सहामक य इरधन सहहत )प्रतत घण्टा(  ३०००.०० 
२ अऩय टय, सहामक य इरधन वाह क )प्रतत घण्टा(  १७००.०० 

 

ग) ट्रमातटय बाडा दय 
 कं्र.स. काभको प्रकाय आ.व.२०७७/७८ को दय आ.व.२०७७/७८ को दय 
१ चारक इरधन सहहत )प्रतत घण्टा(  १२००.०० 
२ होन्त्ल्डङ चाजण )प्रतत यात(  २०००.०० 

 

अनुसूधच–१३ 
)दपा १४ संग सम्फन्त्रधत( 

न ऩारको संववधानको धाया २२८ )२( फभोन्त्जभ 

ऩमणटनछुल्क 

आभचोक गा.ऩा.र  आवश्मक अध्ममन गयी ऩमणटन छुल्क रगाउन छ क 
वडा स्तयीम  आभदानी 

 

 

 

 कं्र.स. वडा नं. 
आ.व.२०७६/७७ अनुभातनत 
आम्दानी 

आ.व.२०७७/७८ को प्रस्तार्वत आम्दानी 

१ वडा नं. १ २२००००.०० ३२२०००.०० 

२ वडा नं. २ २२००००.०० ३२२०००.०० 

३ वडा नं. ३ २२००००.०० ३३२०००.०० 
४ वडा नं. ४ २७५०००.०० ४०२५००.०० 
५ वडा नं. ५ १६५०००.०० २७१५००.०० 

६ वडा नं. ६    २२००००.०० ३३२०००.०० 
७ वडा नं. ७ १६५०००.०० १७१५००.०० 

८ वडा नं. ८  २२००००.०० ३४२०००.०० 
९ वडा नं. ९ २७५०००.०० ४०२५००.०० 
१० वडा नं. १० ३३००००.०० ३४१०००.०० 

११ 
गाउाँ ऩाशरका 
स्तयीम 

११८००००.०० 
 

७०००००.०० 

 
जम्भा ३४९००००.०० ३९३९०००.०० 
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कयको वगीकयण अनुसायको आम्दानी 

 
 

 
  

 कं्र.स. कयको श्रोत आ.व.२०७५/७६ 
अनुभातनत आम्दानी 

आ.व.२०७७/७८ को प्रस्तार्वत आम्दानी 
१ सम्ऩवत्त कय ०.०० १०,३५,५५०.०० 
२ बूशभ कय )भारऩोत( ११०००००.०० ६००,०००.०० 
३ घय वहार कय ०.०० ६०,०००.०० 
४ व्मवसाम कय ३३००००.०० १,५०,०००.०० 
५ जडडफुटी, कवाडी य जीवजरतु कय ०.०० ००.०० 
६ सवायी साधन कय/स वाछुल्क ०.०० १,५०,०००.०० 
७ ववऻाऩन कय ११०००.०० ००.०० 
८ भनोयरजन कय ११०००.०० ००.०० 
९ फहार बफटौयी छुल्क ११०००.०० १५,०००.०० 
१० ऩाककण ङछुल्क ५५००.०० ००.०० 
११ ि ककङ्ग, कोमोककड, तमानोइङ्ग, 

फरजी जन्त्म्ऩङ्ग, न्त्जऩफ्रामय य 
यमाफ्टीङ्ग छुल्क 

३०००००.०० ००.०० 
१२ स वा छुल्क, दस्तुय १००६५००.०० १०,००,५००.०० 
१३ ऩमणटनछुल्क ०.०० ०.०० 
१४ जग्गा यन्त्जष्ि सन छुल्क ७१५०००.०० ३,००,०००.०० 
१५ प्राकृततक श्रोत संकरन य ववक्री 

छुल्क् 
०.०० ६,००,०००.०० 

१६ दण्ड जरयवाना रगाएत अरम 
छुल्क 

अरम  

०.०० २७,९५०.०० 

 
जम्भा ३४९००००.०० 

११०००००.०० 
३९,३९,०००.०० 
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तनणिम नं. ३  
सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आभचोक गाउँऩालरकाको र्वतनमोजन ऐन, २०७७ राई स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।  
आभचोक गाउाँऩाशरकाको आधथणक फर्ण २०७७/०७८ को स वा य कामणहरुको राधग स्थानीम सन्त्ञ्चतकोर्फाट यकभ खचण 

गने य ववतनमोजन गने सम्फरधभा व्मवस्था गनण फन को ऐन 
सबाफाट स्वीकृत शभतत्२०७७/०३/२६  

प्रस्तावना  : आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आधथणक फर्ण २०७७/०७८ को स वा य कामणहरुको राधग सन्त्ञ्चतकोर्फाट यकभ खचण गने 
अधधकाय हदन य सो यकभ ववतनमोजन गनण वाञ्छनीम बएकोर , 
न ऩारको संववधानको धाया २२९ को उऩ–धाया )२( फभोन्त्जभ आभचोक गाउाँसबार  मो ऐन फनाएको छ क 
१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब :  

)१( मस ऐनको नाभ “आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको ववतनमोजन ऐन, २०७७” यह को छ क 
)२( मो ऐन तुरुरत प्रायम्ब हुन छ क  

२. आधथिक फषि २०७६/०७७ को तनलभत्त सजञ्चत कोषफाट यकभ खचि गने अधधकाय : )१( आधथणक वर्ण २०७७/०७८ को तनशभत्त 
गाउाँ  कामणऩाशरका, वडा सशभतत, ववर्मगत छाखार  गने स वा य कामणहरुका तनशभत्त अनुसूची १ भा उन्त्ल्रखखत चारू खचण, 

ऩूाँन्त्जगत खचण य बफवत्तम व्मवस्थाको यकभ सभ त गयी जम्भा यकभ रु. ४१,७९,२९,१३०।  (अऺेरुऩी एकचालरस कयोड 
उननअ्सी राख उनजन्तसहजाय एकसमतीस रुऩजमाँभात्र)  भा नफढाई तनहदणष्ट गरयए फभोन्त्जभ सन्त्ञ्चत कोर्फाट खचण गनण 
सककन छ क  
३. र्वतनमोजन  : )१(मो ऐनद्वाया सन्त्ञ्चतकोर्फाट खचण गनण अधधकाय हदइएको यकभ आधथणक वर्ण २०७७/०७८ को तनशभत्त 
आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको गाउाँकामणऩाशरका, वडा सशभतत य ववर्मगत छाखार  गने स वा य कामणहरुको तनशभत्त ववतनमोजन गरयन छ 
क 
)२( उऩदपा )१( भा जुनसुकै कुया र खखएको बएता ऩतन कामणऩाशरका, वडा सशभतत य ववर्मगत छाखार  गने स वा य कामणहरुको 
तनशभत्त ववतनमोजन गय को यकभ भध्म  कुनैभा फचत हुन  य कुनैभा अऩुग हुन  द खखन आएभा गाउाँकामणऩाशरकार  फचतहुन  
छीर्णकफाट नऩुग हुन  छीर्णकभा यकभ सानण सतन छ क मसयी यकभ सादाण एक छीर्णकफाट सो छीर्णकको जम्भा यकभको १० 
प्रततछतभा नफढ्न  गयी कुनै एक वा एक बरदा फढी छीर्णकहरुफाट अको एक वा एक बरदा फढी छीर्णकहरुभा यकभ सानण तथा 
तनकासा य खचण जनाउन सककन छ क ऩूाँन्त्जगत खचण य ववत्तीम व्मवस्थातपण  ववतनमोन्त्जत यकभ सााँवा बुततानी खचण य व्माज 
बुततानी खचण छीर्णकभा फाह क अरम चारू खचण छीर्णकतपण  सानण य बफत्तीम व्मवस्था अरतगणत सााँवा बुततानी खचणतपण  
बफतनमोन्त्जत यकभ ब्माज बुततानी खचण छीर्णकभा फाह क अरमि सानण सककन  छैन क 
तय चारु तथा ऩूाँन्त्जगत खचण य ववत्तीम व्मवस्थाको खचण व्महोनण एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानण सककन छ क 
)३( उऩदपा )२( भा जुनसुकै कुया र खखएको बएता ऩतन एक शछर्णकवाट सो शछर्णकको जम्भा स्वीकृत यकभको १० प्रततछत 
बरदा फढ्न  गयी कुनै एक वा एक बरदा फढी छीर्णकहरुभा यकभ सानण ऩय भा गाउाँसबाको स्वीकृतत शरनु ऩनेछ क 

 

  



31 
 

अनुसुधच-१ 
)दपा २ संग सम्वन्त्रधत( 

न ऩारको संववधानको धाया २२९ )२( वभोन्त्जभ 

सन्त्ञ्चत कोर्फाट ववतनमोजन हुन  यकभ 
क्र.सं. अनुदान संख्मा लशषिकको नाभ चारु खचि ऩूजजगत खचि र्वजतत्तम व्मवस्था जम्भा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१  गाउाँकामणऩाशरका ३१,४७,९५,४८० १०,३१,३३,६५०  ४१,७९,२९,१३० 
२  वडा सशभतत     
३  बफर्मगत छाखा     
४  ऋणको सााँवा व्माज बुततानी     
५  रगानी (छ मय/ ऋण)     

 

तनणिम नं. ४.  

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको तऩलशर वभोजजभको आभचोक गाउँऩालरकाको आ.व.२०७७/०७८ को कुर प्रस्तार्वत आम्दानीराई 
स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।   
 कं्र.स. र्ववयण यकभ 

१ न ऩार सयकाय याजस्व अनुदान ७१०८५४८० 
२ न ऩार सयकाय वववत्तम सभातनकयण ८५२००००० 
३ न ऩार सयकाय सछतण १७५२००००० 
४ न ऩार सयकाय ववछ र् १००००००० 
५ प्रद छ सयकाय सवायी साधन २६६२००० 
६ प्रद छ सयकाय वववत्तम सभातनकयण ७०१६००० 
७ आरतरयक याजस्व ३९३९००० 
८ अ.ल्मा यकभ ४३१६६५० 
९ प्रद छ सयकाय सभऩुयक अनुदान १००००००० 
१० प्रद छ सयकाय छसतण अनुदान २२१०००० 
११ साभान्त्जक सुयऺा ४६३००००० 

  जम्भा ४१७९२९१३० 
 
तनणिम नं. ५.  

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको तऩलशर वभोजजभको आभचोक गाउँऩालरकाको आ.व.२०७७/०७८ को कुर ऩूँजजगत आम्दानीराई  
स्वीकृत गने तनणिम गरयमो  ।  
 

 कं्र.स. र्ववयण यकभ रु 

१ न ऩार सयकाय वववत्तम सभातनकयण ८५२००००० 
२ प्रद छ सयकाय सवायी साधन २६६२००० 
३ प्रद छ सयकाय वववत्तम सभातनकयण ७०१६००० 
४ आरतरयक याजस्व ३९३९००० 
५ अ.ल्मा यकभ ४३१६६५० 

  जम्भा १०३१३३६५० 
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तनणिम नं. ६. 
सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको तऩलशर वभोजजभको संघीम सयकाय य प्रदेश सयकायवाट प्राप्त आभचोक गाउँऩालरकाको 
आ.व.२०७७/०७८ को कुर प्रस्तार्वत प्रशासतनक सशति, र्वशेष, सभऩुयक य साभाजजक सुयऺा आम्दानीराई  स्वीकृत गने तनणिम 
गरयमो  ।  
 कं्र.स. र्ववयण यकभ 

१ न ऩार सयकाय याजस्व अनुदान ७१०८५४८० 
२ न ऩार सयकाय सछतण १७५२००००० 
३ न ऩार सयकाय ववछ र् १००००००० 
४ प्रद छ सयकाय सभऩुयक अनुदान १००००००० 
५ प्रद छ सयकाय छसतण अनुदान २२१०००० 
६ साभान्त्जक सुयऺा ४६३००००० 
 जम्भा ३१४७९५४८० 

 
तनणिम नं. ७. 
सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको तऩलशर वभोजजभको आ.व.२०७७/०७८ को प्रस्तार्वत नेऩार सयकाय याजस्व अनुदान चार ुखचि 
अन्तगितका कामिक्रभहरूराई  स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।   

शिर्षक र्ववयण                          रकम रु 
२११११ ऩारयश्रभीक २२५२४२९४ 
२११२१ ऩोछाक ५६०००० 
२११२३ और्धी उऩचाय खचण १००००० 
२११३१ स्थानीम बत्ता १४१७८६० 
२११३२ भंहगी बत्ता  १३८०००० 
२११३५ कभणचायी प्रोत्मक दसाहन तथा ऩूयस्काय ४०००० 
२११३९ अरम बत्ता ६२४००० 
२११४१ ऩदाधधकायी फैठक बत्ता २८९२००० 
२११४२ ऩदाधधकायी अरम सुववधा ८०७९००० 
२१२१४ कभणचायी कल्माण कोर् ५००००० 
२२१११ ऩानी÷बफजुरी ९९००० 
२२११२ संचाय भहछुर ७८०००० 
२२२११ इरधन-ऩदाधधकायी_ १५००००० 
२२२१२ इरधन -कामाणरम प्रमोग_ ९९९००० 
२२२१३ सवायी साधन भभणत खचण १५००००० 
२२२१४ ववभा तथा नववकयण खचण ४००००० 
२२२२१ भ शछनयी तथा औजाय भभणत सम्बाय तथा संचारन खचण ६००००० 
२२२३१ तनशभणत सावणजतनक सम्ऩततको भभणत संबाय खचण ३००००० 
२२३११ भसररद तथा कामाणरम साभाग्री २४००००० 
२२३१४ इरधन अरम प्रमोजन ६०००० 
२२३१५ ऩिऩबिका छऩाई तथा सूचना प्रकासन खचण ६००००० 
२२३१९ अरम कामाणरम सचंारन खचण २१००००० 
२२४११ स वा य ऩयाभछण खचण २१००००० 
२२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवोएय सचंारन खचण ९९९००० 
२२४१४ सयसपाई छुल्क ३००००० 
२२५११ कभणचायी ताशरभ ६००००० 
२२५२२ कामणक्रभ खचण -रमातमक सशभतत_ ३००००० 
२२६११ अनुगभन / भुल्माङ्कन ९००००० 
२२६१२ भ्रभण खचण ४२००००० 
२२७११ ववववध खचण ९९९००० 
२२७२१ सबा संचारन खचण ८००००० 
२५३११ छैक्षऺक सस्थाहरुराई सहामता ५०१०००० 
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शिर्षक र्ववयण                          रकम रु 
२५३१२ स्वास््म संस्थाहरुराई सहामता १५००००० 
२५३१५ अरम सहामता ६००००० 
२७२१२ उद्दाय याहात तथा ऩुनस्थाऩना खचण  ३००००० 
२७२१३ और्धी खरयद खचण ३००००० 
२८१४२ घय बाडा ९९०००० 
२८१४३ सवायी साधन तथा भ शछनयी औजाय बाडा ६००००० 
२८९११ बैऩयी आउन  चारु खचण ११३२३२६ 

  जम्भा ७१०८५४८० 
 
 

तनणिम नं. ८ 

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको तऩलशर वभोजजभको संघीम सयकाय वाट प्राप्त आभचोक गाउँऩालरकाको आ.व.२०७७/०७८ को 
कुर प्रस्तार्वत हस्तान्तरयत सशति य र्वशेष आम्दानीराई  तऩलशर वभोजजभको वाँडपाँडराई स्वीकृत गने तनणिम गरयमो  ।  
क्र.सं.  कामिक्रभ नाभ यकभ कज कपमत 
१ रघु उद्मभ ववकास कामणक्रभ २९,००,०००क  

२ यान्त्ष्िम ग्राभीण तथा नवीकयणीम उजाण कामणक्रभ १२,००,०००क  

३ कृवर् तथा ऩछु कामणक्रभ ५३,००,०००क  

४ यान्त्ष्िम ऩरयचमऩि तथा ऩञ्जीकयण कामणक्रभ ३९,००,०००क  

५ प्रधानभरिी योजगाय कामणक्रभ ६४,००,०००क  

६ शछऺा ११,७१,००,०००क  

७ स्वास््म ३,८१,००,०००क  

८ भहहरा,फारफाशरका तथा ज ष्ठ नागरयक कामणक्रभ ३,००,०००क  

९ एक घय एक धाया कामणक्रभ ) ववछ र् अनुदान( १,००,००,०००क  

 जम्भा १८,५२,००,०००।  

 
१ रघु उद्मभ र्वकास कामिक्रभ (कामिक्रभ कोड : 30700106) 
क्र.सं.  कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह 

१ 
प्रततष्ऩधाणभा छनौट बएका व्मवसाम ववकास स वा प्रदामक संस्थाहरु भापण त रघ ुउद्मभ 
ववकास भोड रभा नमााँ रघ ुउद्मभी शसजणना गने 

२२,८०,०००क 2.6.4.11 न ऩार सयकाय नगद 

२ 

प्रततष्ऩधाणभा छनौट बएका व्मवसाम ववकास स वा प्रदामक संस्थाहरु भापण त उद्मभीको 
स्तयोरनतत (आवश्मकता ऩहहचानका आधायभा ऩनुताणजगी य एडबारस सीऩ ववकास 
ताशरभ कामणक्रभ( 

४,८०,०००क 2.6.4.12 न ऩार सयकाय नगद 

३ 
सम्बाव्म उत्मक दऩादनको उत्मक दऩादकत्मक दव य फजाय प्रततस्ऩधाण फदृ्धध गनणका राधग कन्त्म्तभा ५ 
जनाको सभुहभा प्रबफधध हस्तारतयण 

१,४०,०००क 2.6.4.14 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा २९,००,०००।    
 

२ याजष्ट्रम ग्राभीण तथा नवीकयणीम उजाि कामिक्रभ(कामिक्रभ कोड : 30800104) 
क्र.सं. कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह 

१ सौमण उजाण प्रबफधध जडान ३,००,०००क 11.4.22.4814 न ऩार सयकाय/आरतरयक ऋण नगद 

२ फामोग्मास जडान २,००,०००क 11.4.22.4815 न ऩार सयकाय/आरतरयक ऋण नगद 

३ सुधारयएको चुरो (फामोभास( प्रबफधध जडान २,००,०००क 11.4.22.4816 न ऩार सयकाय/आरतरयक ऋण नगद 

४ नीततगत,प्रछासतनक तथा ब्मफस्थाऩन खचण १,००,०००क 11.4.22.4817 न ऩार सयकाय/आरतरयक ऋण नगद 

५ 
रघु तथा साना जरबफद्मुत आमोजना फाट बफद्मुत 
उत्मक दऩादन 

४,००,०००क 
11.4.22.4818 

न ऩार सयकाय/आरतरयक ऋण नगद 

 जम्भा १२,००,०००।    

 

३ कृर्ष तथा ऩशु कामिक्रभ 
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कामिक्रभ कोड कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह 

31200101 कृर्ष र्वकास यणनीतत अनुगभन तथा सभन्वम कामिक्रभ     

१ कृर्क दताण व्मवस्थाऩन कामणक्रभ ३,००,०००क 2.7.15.86 न ऩार सयकाय नगद 

२ कृवर् तथा ऩछुऩरछी सम्वन्त्रध त्मांक अध्मावधधक कामणक्रभ १,००,०००क 2.7.15.87 न ऩार सयकाय नगद 

31200106 प्रधानभन्त्री कृर्ष आधुतनकककयण ऩरयमोजना   न ऩार सयकाय नगद 

१ यान्त्ष्िम य स्थानीम भहत्मक दवका खाद्म तथा ऩोर्ण सुयऺाभभा ट वा 
ऩुमाणउन  वारी वस्तुको साना व्मवसातमक कृवर् उत्मक दऩादन क रर 
)ऩक ट( ववकास कामणक्रभ सचंारन 

२४,००,०००क 
5.1.11.4 न ऩार सयकाय नगद 

२ फाख्राको साना व्मवसातमक कृवर् उत्मक दऩादन क रर )ऩक ट( ववकास 
कामणक्रभ संचारन 

१५,००,०००क 
5.1.11.8 न ऩार सयकाय नगद 

31201102 याजष्ट्रम परपूर र्वकास कामिक्रभ     
१ परपूर दछक अरतयगत स्थानीम तहभा सुरतराजात )सुरतरा, 

कागतत, जुनाय( बफरुवा योऩण अशबमान कामणक्रभ (५०% अनुदान( 
१०,००,०००क 

2.7.15.27 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा ५३,००,०००।    
 

४ याजष्ट्रम ऩरयचमऩत्र तथा ऩञ्जीकयण कामिक्रभ (कामिक्रभ कोड : 31401011) 

५ प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ (कामिक्रभ कोड : 37100102) 

क्र.सं. कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह 

१ व्मततीगत घटना दताण तथा साभान्त्जक सुयऺा व्मवस्थाऩन सचूना 
प्रणारी सञ्चारानाथण वडा कामाणरमहरुको राधग ड तसटऩ कम्ऩमुटय, 

वप्ररटय, स्तमानय तथा 4G Wireless Dongol खरयद 

१०,५०,०००क 11.3.7.4 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

२ एभ. आइण. एस. अऩय टय य कपल्ड सहामको राधग सञ्चाय खचण ७,०००क 2.1.8.1 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

३ भ शछनयी आजाय तथा पतनणचय भभणत सम्बाय )स वा क रर सञ्चारानाथण( ४२,०००क 2.3.2.1 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

४ भसररद साभान खरयद (स वा क रर सञ्चारानाथण( ९०,०००क 2.4.1.4 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

५ सञ्चाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाइण )सञ्चाय य ऩाँहुच अशबमान 
सञ्चारान( १,०५,०००क 2.4.14.3 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

६ दताण शसववय सञ्चारानाथण स वा प्रदामक छनौटको राधग ववऻाऩन/सचूना 
प्रकाछन खचण २५,०००क 2.4.14.4 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

७ व्मन्त्ततगत घटना दताणका दताण ककताफ डडजीटाइणज छनका राधग ऩयाभछण 
स वा १,५३,०००क 2.5.3.1 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

८ घटना दताण तथा साभान्त्जक सुयऺा दताण शसववय सञ्चारन ५,८०,०००क 2.5.3.3 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

९ एभ. आइण. एस. अऩय टय य कपल्ड सहामक ऩारयश्रशभक, चाडऩवण खतण तथा 
ऩोछाक खचण १०,७८,०००क 2.5.7.4 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

१० (१( आमोजना सम्फरधी अशबभुखखकयण कामणक्रभ सञ्चारन )२( दताण 
शसववय सञ्चारन सम्फरधी अशबभुखखकयण/कामणछारा/ताशरभ कामणक्रभ 
सञ्चारन )३( गुनासो सुनुवाइ सम्फरधी अशबभुखखकयण कामणक्रभ 
सञ्चारन क सहबागीहरु: हय क वडाका प्रतततनधी, स्थानीम CSO, स्थानीम 
तनकामका अरम कभणचायीहरु 

२,७०,०००क 2.6.6.6 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

११ इरटयन ट स वा छुल्क १,२०,०००क 2.1.10.1 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

१२ एभ. आइण. एस. अऩय टय य कपल्ड सहामक दैतनक भ्रभण बत्ता तथा 
मातामत खचण १,५६,०००क 2.8.1.5 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

१३ स्थानीम तहका कभणचायी य जनप्रतततनधधहरुको राधग अनुगभन तथा 
भुल्माकन खचण ८०,०००क 2.8.1.6 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

१४ अरम ववववध खचण-Periodic meeting costs of LGPCC २२,०००क 2.9.9.3 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

१५ अरम ववववध खचण-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 
१,२२,०००क 2.9.9.4 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

 जम्भा ३९,००,०००।    
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आधथिक वषि २०७७/७८ को प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ अन्तगित र्वऩन्न श्रलभकको ज्मारा बतुतानी लशषिकभा 
प्राप्त यकभ रु ५१७००००। को तऩलशर अनसुाय वजेट वाँडपाँड गने तनणिम गरयमो ।  

लस .न.  मोजनाको नाभ वडा न ं वजेट कज कपमत 

१ धचमा कपी ववकास कामणक्रभ १ ४ राख  

२ गुम्वा बञ्माङ खकण  सडक भभणत स्तयोरनती १ २ राख  

३ बञ्ज्माङ खकण  वाशसङथऩुण भहाद वस्थान  २ २ राख  

४ जाल्ऩा प्रा .शर .ख र भैदान तनभाणण  २ १ राख ५० हजाय  

५ ऩञ्चामत प्रा .वव .ख र भैदान तनभाणण  २ १ राख ५० हजाय  

५ ब राणङ ख रा ऩसर बञ्ज्माङ गोय टो वाटो ३ ३ राख  

६ रहय भान  द उयारी सडक भभणत ३ २ राख  

७ धचमा ककप कामणक्रभ  ३ ३ राख  

८ वाराखंा काशरकोट  वाटो सडक तनभाणण ४ ३ राख  

९ छहहद ऩाकण  तथा साभुदातमक ऩुस्तकारम बवन भभणत ४ ६ राख  

१० जकटा जोय कोर गोय टो वाटो तनभाणण ८ ३ राख  

११ वमाङय ङच ङ गोय टो वाटो ५ ४ राख  

१२ वमाङ द वारटाय गोय टो वाटो ६ १ राख ५० हजाय  

१३ द ववथान सारुणखा व नाहाङ्ग ६ १ राख ५० हजाय  

१४ फसैगाउाँ  हहदणरा गोय टो वाटो ७ १ राख  

१५ फसैगाउाँ  डुम्र  सडक नारी खरन  ७ ३ राख  

१६ हकेडााँडा छ ह य  खोरा गोय टोवाटो ९ २ राख  

१७ दमु्भाना राप्तायाङ गोय टो वाटो ९ २ राख  

१८ घाय  साभुदातमक कृवर् पभण १० ३ राख ७० हजाय  

१९ काकीछााँऩ भखवुाखोरा धाय  ऩहहयो गोय टो वाटो १० २ राख  

 जम्भा  ५१७००००।  

 

  

क्र.सं. कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह 

१ योजगाय संमोजकको तरव ४,४२,०००क 2.5.7.5 न ऩार सयकाय नगद 

२ योजगाय संमोजकको स्थानीम बत्ता ४८,०००क 2.5.7.6 न ऩार सयकाय नगद 

३ योजगाय संमोजकको ऩोसाक १०,०००क 2.5.7.7 न ऩार सयकाय नगद 

४ प्राववधधक सहामकको तरव ३,६७,०००क 2.5.7.8 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

५ प्राववधधक सहामकको स्थानीम बत्ता ३९,०००क 2.5.7.9 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

६ प्राववधधक सहामकको ऩोसाक १०,०००क 2.5.7.10 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

७ योजगाय स वा क ररको साँचारन खचण ६४,०००क 2.4.1.5 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

८ योजगाय स वा क ररको सुदृढीकयण २,५०,०००क 2.7.5.10 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

९ 
ववऩरन श्रशभकको ज्मारा )दैतनक रु. 517 * संख्मा 100 * हदन 
100) ५१,७०,०००क 2.7.3.1 आई डड ए सोधबनाण हुन  ऋण 

 जम्भा ६४,००,०००।  
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६ लशऺा 
कामिक्रभ 

कोड 

कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह यकभ  

35000015 भाध्मालभक तह      

१ 

भाध्मशभक तहका स्वीकृत दयवरदीका 
शछऺक, याहत अनुदान शछऺक राधग 
तरफ बत्ता अनुदान )ववछ र् शछऺा 
ऩरयर्द अरतयगतका शछऺक/कभणचायी, 
प्राववधधक धायका प्रशछऺक सभ त( 

१,४६,००,०००क 1.1.3.4 न ऩार सयकाय नगद १४६००००० 

35000801 र्वद्मारम ऺेत्र र्वकास कामिक्रभ- जजल्रा 
स्तय 

     

१ 

प्रायन्त्म्बक फार ववकास सहजकताणहरुको 
ऩारयश्रशभक तथा ववद्मारम कभणचायी 
व्मफस्थाऩन अनुदान 

६६,६०,०००क 1.1.4.1 
न ऩार सयकाय नगद ४७५७००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

७८८००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण १११५००० 

२ 
ववद्मारम बौततक ऩुवाणधाय तनभाणण 
अनुदान 

१४,००,०००क 11.1.2.1 
न ऩार सयकाय नगद १०००००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

१६६००० 

एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण २३४००० 

३ 
सावणजतनक ववद्मारमका ववद्माथॉहरुका 
राधग तनछुल्क ऩाठ्मऩुस्तक अनुदान 

२६,२५,०००क 2.4.6.1 
न ऩार सयकाय नगद १८७५००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

३११००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण ४३९००० 

४ 
तोककएका ववद्माथॉको हदवा खाजाका 
राधग ववद्मारमराई अनुदान 

७५,३८,०००क 2.7.11.1 
न ऩार सयकाय नगद ५३८७००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

८९१००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण १२६०००० 

५ 
ववद्मारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
अनुदान 

२१,८४,०००क 2.7.13.10 
न ऩार सयकाय नगद १५६०००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

२५८००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण ३६६००० 

६ 

छैक्षऺक ऩहुाँच सुतनन्त्श्चतता, अनौऩचारयक 
तथा वैकन्त्ल्ऩक शछऺा कामणक्रभ 
)ऩयम्ऩयागत ववद्मारम, वैकन्त्ल्ऩक 
ववद्मारम, साऺयता य तनयरतय शछऺाका 
कामणक्रभ सभ त( 

४,००,०००क 2.7.13.11 

न ऩार सयकाय नगद २८६००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

४७००० 

एस.एस. डड. 
वऩ. सोधबनाण हुन  ऋण ६७००० 

७ 

ववद्मारमभा छैक्षऺक गुणस्तय 
सुदृढीकयण एवभ ्कामणसम्ऩादनभा 
आधारयत प्रोत्मक दसाहन अनुदान 

३०,४३,०००क 2.7.13.13 
न ऩार सयकाय नगद २१७४००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

३६०००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण ५०९००० 

८ 
साभुदातमक ववद्मारमका छािाहरुराई 
तनछुल्क स्मातनटयी प्माड ब्मवस्थाऩन 

१४,१८,०००क 2.7.13.23 
न ऩार सयकाय नगद १०१३००० 

एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

१६८००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण २३७००० 

९ 

प्रतत ववद्माथॉ रागतका आधायभा 
शछऺण शसकाइ साभग्री एवभ ्कऺा ८ 
को ऩयीऺा व्मवस्थाऩन अनुदान 

२४,५७,०००क 2.7.13.3 
न ऩार सयकाय नगद १७५५००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

२९१००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण ४११००० 

१० 

सावणजतनक ववद्मारमभा अध्ममनयत 
ववद्माथॉहरुका राधग छािफवृत्त 
)आवासीम तथा गैयआवासीम( 

९,७५,०००क 7.2.1.1 
न ऩार सयकाय नगद ६९३००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  
अनदुान 

१२०००० 
एस.एस. डड. 
वऩ. 

सोधबनाण हुन  ऋण १६२००० 

35000014 सफजका राधग लशऺा- आधायबूत तह      

१ 

आधायबूत तहका स्वीकृत दयवरदीका 
शछऺक, याहत अनुदान शछऺकका राधग 
तरफ बत्ता अनुदान )ववछ र् शछऺा 
ऩरयर्द अरतयगतका शछऺक/कभणचायीहरु 
सभ त( 

७,३७,००,०००क 1.1.3.3 न ऩार सयकाय नगद ७३७००००० 

34341011 याजष्ट्रम खेरकुद ऩरयषद्      
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७ स्वास््म 

१ 
याष्िऩतत यतनङ्ग शसल्ड प्रततमोधगता 
)स्थानीम तहस्तयीम( १,००,०००क 2.7.14.1 न ऩार सयकाय नगद १००००० 

 जम्भा ११,७१,००,०००।    ११७१००००० 

कामिक्रभ कोड कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह 

37000114 स्वास््म ऺेत्र सुधाय कामिक्रभ     

१ 
स्वास््म संस्था नबएका वडाहरूभा आधायबूत स्वास््म स वा 
क ररहरुको सचंारन खचण १०,००,०००क 2.7.22.95 न ऩार सयकाय नगद 

37001012 प्राथलभक स्वास््म सेवा     

१ 

स्थानीम तहका स्वास््म चौकी, प्रा.स्वा.क . य अस्ऩतारहरुभा 
कामणयत कभणचायीहरुको तरव, भहगी बत्ता, स्थानीम बत्ता, 
ऩोर्ाक रगामत प्रछासतनक खचण सभ त 

३,०५,००,०००क 2.7.22.88 न ऩार सयकाय नगद 

37001101 ऺमयोग तनमन्त्रण     

१ 

प्रमोगछाराभा ऺमयोग संक्रभण तनमरिण 
)ब न्त्रटर सन,एतजहस्ट फ्मान, पतनणचय, अटोतर ब, भभणत-
सम्बाय तथा ऩरयवतणन( सम्फरधी कक्रमाकराऩ 

१०,०००क 2.7.22.72 न ऩार सयकाय नगद 

२ 

आधथणक न्त्स्थतत कभजोय यह का ऩुन्उऩचायभा यह का 
ऩी.बफ.सी. बफयाभीहरुराई उऩचाय अवधधबय ऩोर्ण खचण तथा 
सम्ऩकण  ऩयीऺण 

१६,०००क 2.7.22.74 न ऩार सयकाय नगद 

३ 

उऩचाय क ररहरुभा आकन्त्स्भक अवस्थाभा औसधध एव ंल्माफ 
साभाग्री ढुवानी, कामणक्रभका राधग आवश्मक स्ट छनयी, ट्मारी 
सीट रगामतका पभण पयभ ट पोटोकऩी, कामणक्रभको तनमशभत 
अनुगभन तथा भुल्मांकन,स्थरगत अनुशछऺण, ऺमयोगका 
बफयाभीको चौभाशसक कोहटण ववश्र र्ण य ई-हट.बफ यज 

१,७४,०००क 2.7.22.75 न ऩार सयकाय नगद 

४ 

ऺमयोगका जोखखभमतुत जनसंख्माभा )दगूणभ वस्ती, 
वऩछडडएको वगण फसोवास स्थर, कामणक्रभ स्वास््म संस्थाफाट 
टाढा यह का फस्ती तथा स्वास््म स वाभा ऩहूच कभ बएका, 
कायागाय, गुम्फा, स्कुर, फधृाश्रभ, द्मोधगक  ऺि(सकृम ऺमयोग 
खोजऩडतार कामणक्रभ 

१,००,०००क 2.7.22.76 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा ३,००,०००।    

37001103 एकीकृत भहहरा स्वास््म तथा प्रजनन स्वास््म कामिक्रभ     

१ 
भात ृतथा नवशछछ ुकामणक्रभ अरतगणत आभा सुयऺा, गबणवती 
उत्मक दप्र यणा स वा, रमानो झोरा य तनछुल्क गबणऩतन कामणक्रभ 

८,१९,०००क 6.2.2.296 न ऩार सयकाय नगद 

२ भात ृतथा नवशछछ ुकामणक्रभ ६,८१,०००क 6.2.2.297 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा १५,००,०००।    

37001104 एकककृत फार स्वास््म एवं ऩोषण कामिक्रभ     

१ 

ऩाशरकास्तयभा खोऩ य सयसपाई प्रवद्र्धन कामणक्रभको 
सशभऺा, सूक्ष्भमोजना अध्मावधधक य ऩाशरका खोऩ सभरवम 
सशभततको अशबभुखखकयण सभ त ऩाशरका स्तयभा २ हदन, 

वडा खोऩ सभरवम सशभततको स्वास््म संस्था, वडा सतयभा 
अशबभुखखकयण १ हदन तथा ऩूणण खोऩ सुतनश्चतताको रागी 
घयधुयी सवेऺण 

२,२२,०००क 6.2.2.269 न ऩार सयकाय नगद 

२ 

फाह्म खोऩ क रर फाट गुणस्तरयम खोऩ स वा प्रदान गनण 
खोऩ क ररभा ब्मवस्थाऩनको राधग पतनणचय ब्मवस्था, 
सम्फन्त्रधत वडा खोऩ सभरवम सशभतत भापण त तमायी एव ं
खरयद, ३००० खोऩ क ररभा प्रतत खोऩ क रर रु १०००० दयर , 
कन्त्म्तभा ट वर १, कुसॉ १ य सानो फ ञ्च १ य हात 

५०,०००क 6.2.2.270 न ऩार सयकाय नगद 
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३ ऩोर्ण कामणक्रभ ४,२८,०००क 6.2.2.272 न ऩार सयकाय नगद 

४ 

सभुदामभा आधारयत नवजात शछछु तथा फार योगको 
एकीकृत व्मवस्थाऩन )IMNCI) कामणक्रभ सशभऺा तथा 
स्वास््म संस्थाहरुभा onsite coaching 

१,००,०००क 6.2.2.294 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा ८,००,००।    

37001105 भहाभायी तथा योग तनमन्त्रण कामिक्रभ     

१ 

कोशबड १९ रगामत ववशबरन भहाभायीजरम योगहरुको 
योकथाभ, तनमरिण तथा तनगयानीका राधग सयोकायवारा 
साँगको अरतयकक्रमा तथा RRT, स्वास््मकभॉ ऩरयचारन 

२५,०००क 2.7.22.68 न ऩार सयकाय नगद 

२ 

ऩछुऩंऺी आदीफाट हुन  ईरपुएरजा, फडण फ्र,ु AMR, 

शसन्त्ष्टसकोशसस, टतसोप्राज्भोशसस आहद ववशबरन सरुवायोग 
सम्फन्त्रध योकथाभ तथा तनमरिणका राधग सच तना 
कामणक्रभ 

२०,०००क 2.7.5.5 न ऩार सयकाय नगद 

३ 

ववशबरन सरुवायोग, नसने योग, जनुोहटक, भानशसक स्वास््म 
सम्फन्त्रध अरतयकक्रमा कामणक्रभ तथा हदवसहरु 
)Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्मक दभहत्मक दमा 
योकथाभ हदवस, भानशसक स्वास््म हदवस, अल्जाईभय 
हदवस, य बफज हदवस, ववश्व औरो हदवस( भनाउन  

५५,०००क 2.7.5.6 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा १,००,०००।    

37001108 अस्ऩतार तनभािण सुधाय तथा व्मवस्थाऩन सचूना प्रणारी     

१ 

ऩाशरका स्तयभा स्वास््म संस्थाहरुको भाशसक सूचना 
संकरन, ब रयकपक छन एव ंगुणस्तय सुधाय साथ ैचौभाशसक 
एवं फावर्णक सशभऺा 

२,००,०००क 6.2.2.323 न ऩार सयकाय नगद 

37001109 याजष्ट्रम स्वास््म लशऺा, सूचना तथा संचाय केन्र २,००,०००क    

१ 

बफद्मारम स्वास््म शछऺा, आभा सभूह तथा स्थानीम तहभा 
स्वास््मका राधग साभान्त्जक व्मवहाय ऩरयवतणन प्रवध्दणन 
अशबमान 

१,००,०००क 1.1.2.10 न ऩार सयकाय नगद 

37001115 उऩचायातभक सेवा कामिक्रभ १,००,०००क    

१ 

स्वास््म चौकीको रमुनतभ स वा भाऩदण्ड कामणरवमन, 

सुहरढीकयण तथा सशभऺा )स्वास््म चौकीको रमुनतभ स वा 
भाऩदण्ड कामणक्रभको सशभऺा ( 

३,००,०००क 6.2.2.305 न ऩार सयकाय नगद 

२ 

आधायबूत तथा आकन्त्स्भक स वाको सुतनश्चततका राधग 
और्धीको आऩूतत ण य उऩमोग, सम्वन्त्रध कामणक्रभहरुको 
अनुगभन तथा भूल्माङकन )अनुगभन भुल्माङ्कन तथा 
कामणक्रभ कामाणरवमन भ्रभण खचण( 

९०,०००क 6.2.2.307 न ऩार सयकाय नगद 

३ 
ववयाभीको राधग ओ.वऩ.डड.हटकट )कावणन कऩी सहहतको ( 
छऩाई 

८०,०००क 6.2.2.308 न ऩार सयकाय नगद 

४ 

आधायबूत तथा आकन्त्स्भक स वाको राधग और्धध य 
स्वास््म सुयऺा साभग्री )PPE फाह क( खरयद तथा और्धध 

रगामतका साभग्रीको ढुवानी तथा रयप्माककंग य ववतयण 
सभ त 

११,५०,०००क 6.2.2.321 न ऩार सयकाय नगद 

५ 

स्थानीम तह शबिका स्वास््मकभॉहरु,भ.स्वा.स्वम.स . का 
राधग आधायबूत तथा आकन्त्स्भक स वा अरतगणत आाँखा, 
नाक, कान, घाटी तथा भुख स्वास््म सम्वन्त्रध प्राथशभक 
उऩचाय फाय  अशबभुखखकयण / ताशरभ 

८०,०००क 6.2.2.322 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा १७,००,०००।    

37001116 नलसिङ तथा साभाजजक सुयऺा सेवा कािमक्रभ     

१ यान्त्ष्िम भहहरा स्वास््म स्वमसं ववका कामणक्रभ (ऩोछाक  ८,३१,०००क 2.7.22.65 न ऩार सयकाय नगद 
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८ भहहरा,फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक कामिक्रभ (कामिक्रभ कोड: 34000011) 

 

९ एक घय एकधाया कामिक्रभ (र्वशषे अनदुान) कामिक्रभ कोड : 305010701 (कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामािरम, 

बोजऩयु) 

 

तनणिम नं. ९ 

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको तऩलशर वभोजजभको प्रदेश सयकाय वाट प्राप्त आभचोक गाउँऩालरकाको आ.व.२०७७/०७८ को कुर 
सभऩुयक य शसति आम्दानीराई  तऩलशर वभोजजभ वाँडपाँड गने तनणिम गरयमो  ।  
 कं्र.स. र्ववयण यकभ 
१ प्रदेश सयकाय सभऩुयक अनुदान 

 १ गाउऩाशरका बवन तनभाणण ५०००००० 
२ हावत्तऩाइर  खान ऩानी मोजना १० वटै वडा ५०००००० 
 जम्भा १००००००० 

२ प्रद छ सयकाय छसतण अनुदान 
 १ अऩाङ्गता योकथाभ तथा ऩुनस्थऩना कामणक्रभ २११०००० 

२ रैंधगक हहसंा तनवायण कोर् १००००० 
 जम्भा २२१०००० 

 

  

प्रोत्मक दसाहन, वावर्णक सशभऺा गोष्ठी य हदवस भनाउन  खचण 
सभ त) 

२ 

यान्त्ष्िम भहहरा स्वास््म स्वमसं ववका कामणक्रभ (ऩोछाक  

प्रोत्मक दसाहन, मातामात खचण, वावर्णक सशभऺा गोष्ठी य हदवस 
भनाउन  खचण सभ त) 
 

१०,६९,०००क 2.7.22.67 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा १९,००,०००    

 सवजको जम्भा ३,८१,००,०००।    

क्र.सं. कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह 

१ स्थानीम तहको रैधगक हहसंा तनवायण कोर्भा यकभ १,००,०००क 2.7.12.3 न ऩार सयकाय नगद 

२ 

भहहरा, फारफाशरका तथा ज्म ष्ठ नागरयक भरिारमको कामण  ऺि 
)भहहरा, फारफाशरका, अऩांगता बएका व्मन्त्तत, ज ष्ठ नागरयक तथा 
मौतनक तथा रैंधगक अल्ऩसंख्मक( का त्मांक सकंरन तथा 
अद्मावधधक गरय भहहरा, फारफाशरका तथा ज्म ष्ठ नागरयक 
भरिारमभा ऩठाउनका राधग 

१,००,०००क 2.7.25.51 न ऩार सयकाय नगद 

३ 

१( सभाजभा यह का कुयीतत, कुप्रथा, रैङ्धगक हहसंा, भानव व चववखन 
तथा ओसायऩसाय ववरुद्ध सच तनाभूरक कामणक्रभ तथा अशबमान 
संचारन 2) भहहरा ववकास कामणक्रभद्धाया प्रवणहदत भहहरा सहकायी 
संस्थाहरुको सुदृढीकयण एव ंस्थानीम तहको भहहरा उद्मभी संजार 
स्थाऩनाको राधग सहजीकण 

१,००,०००क 2.7.25.57 न ऩार सयकाय नगद 

 जम्भा ३,००,०००।    

क्र.सं. कामिक्रभ नाभ यकभ संकेत दाता स्रोत सभूह 

१ एक घय एक धाया कामणक्रभ १,००,००,०००क 
11.4.22.3271 

न ऩार सयकाय/आरतरयक ऋण नगद 

 
 जम्भा १,००,००,०००।    
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तनणिम नं. १० 

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आभचोक गाउँऩालरकाको आ.व.२०७७/०७८ को नेऩार सयकाय र्वत्तीम सभातनकयण अनुदानको 
यकभ वाँडपाँडराई तऩलशर अनुसाय स्वीकृतत  गने तनणिम गरयमो ।   
 क्र.
सं. मोजनाको नाभ  ठेगाना  यकभ रु  र्वषमगत ऺेत्र 

१ सभऩुयक कोर् गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००००० बफववध 

२ आभचोक धचमा तथा ककप ख ती ववकास कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ६५००००० कृवर् 

३ कृर्क सभूहभापण त कृवर् प्रवद्णधन  कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २०००००० कृवर् 

४ हटम्वुय ख ती गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० कृवर् 

५ गड्मौरा भर उत्मक दऩादन  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २२७००० कृवर् 

६ एक घय एक कय साफायी कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० कृवर् 

७ साभुहहक उरनत जातको गाइऩारन,राप्च  आभचोक १ २००००० कृवर् 

८ उरनत जातको घााँस प्रवधणन    आभचोक ९ १००००० कृवर् 

९ छहहद स्भतृत ऩाकण  तथा साभुदातमक ऩुस्तकारम 
व्मवस्थाऩन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ९००००० ऩमणटन 

१० वुवाश्वय शछव भन्त्रदय प्रततऺारम  आभचोक १ ४५०००० ऩमणटन 

११ र भर म्भा खखभ गुपा डडवऩआय आभचोक २ २००००० ऩमणटन 

१२ शसहंद ववथान डडवऩआय , वाशसयाङ्ग आभचोक २ २००००० ऩमणटन 

१३ ततनचुर  ऩमणटन प्रवधणन ववकास धथहदखंा डडवऩआय आभचोक ३ २००००० ऩमणटन 

१४ ऐततहाशसक ऩाडुर  ऩोखयी संयऺण मोजना आभचोक ४ ४००००० ऩमणटन 

१५ छलखा साक रवाथान धाशभणक स्थर गोय टो फाटो शसहढ 
तनभाणण -क्रभागत  आभचोक ४ ६००००० ऩमणटन 

१६ न्त्जशभथानी भन्त्रदय तनभाणण आभचोक ५ ३००००० ऩमणटन 

१७ धन  औतायी घ यावाया ढुङ्गा ऩखाणर आभचोक ६ १००००० ऩमणटन 

१८ धनशसयी अवतायी ढुङ्गा ऩखाणर आभचोक ६ १००००० ऩमणटन 

१९ भंगराद वी थान  घ यावाया ऩोखयी संयऺण आभचोक ६ १००००० ऩमणटन 

२०  हहदणरा शसद्ध अवतायी भन्त्रदय तनभाणण  आभचोक ७ १००००० ऩमणटन 

२१ डुङडुङ्ग  गुपा प्रवधणन कामणक्रभ क्रभागत आभचोक ९ २००००० ऩमणटन 

२२ भारती द ववथान घ यावाया तनभाणण भारवााँस  आभचोक ९ १५०००० ऩमणटन 

२३ ऩाङ्चा साक रवा  घ यावाया तनभाणण आभचोक १० ३००००० ऩमणटन 

२४ ऩञ्चकरमा द वी घ यावाय वसाइगाउाँ आभचोक ७ १००००० ऩमणटन 

२५ ववऩरन जनतासंग सहकायी कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १०००००० सहकायी 
२६ जाल्ऩाद वव प्रावव  वारभैिी पनॉचय आभचोक १ १५०००० शछऺा 
२७ ऩञ्चकरमा भावव घ यावाया,काया आभचोक १ ५००००० शछऺा 
२८ सयस्वती भावव कम्ऩाउण्ड घ यावाया क्रभागत आभचोक २ ५००००० शछऺा 
२९ शछऺाज्मोतत आधायबूत ववधारम पतनणचय तनभाणण आभचोक ३ २००००० शछऺा 
३० शसहंद वी वारभैिी पनॉचय आभचोक ३ १००००० शछऺा 
३१ न्त्जम्भ श्वयी प्रा .वव .वऩवऩभारा ग्राउण्ड  ववस्ताय आभचोक ५ २००००० शछऺा 
३२ भंगराद वव ववधारम घ यावाया आभचोक ६ २००००० शछऺा 
३३ जनहहत प्रा .वव.पतनणचय  तनभाणण आभचोक ८ २००००० शछऺा 
३४ बगवती आ .वव.पतनणचय  तनभाणण आभचोक ९ १००००० शछऺा 
३५ वार कल्माण प्रा बफ घ यावाया आभचोक १० १८०००० शछऺा 
३६ जनवप्रम प्रा वव घ यावाया आभचोक १० १५०००० शछऺा 
३७ जनता आधायबूत ववद्मारम कम्प्मूटय खयीद आभचोक १० ८०००० शछऺा 
३८ गाउाँघय न्त्तरतनक बवन ढरान प्राष्टय  हदसंरा आभचोक ३ १५०००० स्वास््म 
३९ ओइयाङ्ग गाउाँघय न्त्तरतनक तनभाणण आभचोक ५ २५०००० स्वास््म 
४० धधरताङ्ग  खान ऩानी भभणत  आभचोक १ ३५०००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

४१ फोफ क खान ऩानी तनभाणण क्रभागत आभचोक २ ५००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 
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 क्र.
सं. मोजनाको नाभ  ठेगाना  यकभ रु  र्वषमगत ऺेत्र 

४२ ऩातार खोरा खान ऩानी तनभाणण (क्रभागत)  आभचोक ३ १५०००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

४३ बञ्ज्माङ्ग खोरा खान ऩानी तनभाणण (वाराप्ताङ्ग) आभचोक ३ ३००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

४४ याभच ङ खान ऩानी तनभाणण आभचोक ३ २००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

४५ याउतफायी खान ऩानी तनभाणण आभचोक ३ ३००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

४६ जनकल्मान वातऩात भाङ् खान ऩानी ववस्ताय आभचोक ३ १५०००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

४७ शसभधाया खान ऩानी तनभाणण तथा ववस्ताय,साबफक 
फारंखा -८  आभचोक ४ ६००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

४८ वुवारुङ ऩानीटाय कुवा तनभाणण आभचोक ४ १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

४९ भाङछायाङ भारवास  खान ऩानी भभणत आभचोक ५ १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५० शसहंद वी खान ऩानी तनभाणण  आभचोक ६ १५०००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५१ काकी डााँडा खान ऩानी ट्माङ्की तनभाणण आभचोक ६ १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५२ सैराभ आहार  खान ऩानी ट्माङ्की तनभाणण आभचोक ६ २००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५३ र टाय  खान ऩानी ट्माङ्की तनभाणण तथा ववस्ताय  आभचोक ६ ३००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५४ छुइरा खान ऩानी ट्माङ्की ऩाइऩ तनभाणण य ववस्ताय आभचोक ६ २००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५५ सारोखा खान ऩानी एकघय एकधाया  आभचोक ६ १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५६ थोत्मक दन  गैडा खान ऩानी ट्मांकी तनभाणण एकघय एकधाया आभचोक ६ ३००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५७ काशरभाटी खान ऩानी तनभाणण आभचोक ६ १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५८ पूटवर ख रभैदान (वमाङ्ग)  आभचोक ६ ५००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

५९ धायाखोरा हुकुम्वस खान ऩानी  ऩाइऩ खयीद आभचोक ७ १५०००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६० कुनै खान ऩानी ऩाइऩ खयीद आभचोक ८ १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६१ ऩाकुण वा खान ऩानी इरट तट  तनभाणण तथा ऩाइऩ खयीद आभचोक ८ १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६२ तोमम्भा खान ऩानी मोजना आभचोक ८ ५०००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६३ जुक खोरा खान ऩानी भभणत आभचोक ९ २००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६४ कटहय  खान ऩानी भभणत आभचोक १० १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६५ थाभीखोरा ठ सुवा खान ऩानी भभणत आभचोक १० १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६६ सागवारा खान ऩानी भभणत आभचोक १० १५०००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६७ स तो गयगय  खान ऩानी तनभाणण एकघय एकधाया आभचोक १० ५००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६८ घाय  खान ऩानी भभणत आभचोक १० ८०००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

६९ थाभडााँडा मुवातरव प्रद छ स्तरयम आभचोक आइडर 
कामणक्रभ 

गाउाँ ऩाशरका स्तयीम 
२००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

७० ख रकुद कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १५००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

७१ साइनो मुवा तरव पतनणचय व्मवस्थाऩन,साबफक फारंखा-
७ आभचोक ४ १००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

७२ 
साववक ७ वारभैिी ख रभैदान ग्राउण्ड  
ववस्ताय आभचोक ५ २००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

७३ साववक ९ य ङच ङ ख रभैदान ववस्ताय आभचोक ५ १००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

७४ शछऺाज्मातत प्रावव ख रभैदान आभचोक ७ ४००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

७५ ख रकुद साभग्री आभचोक ७ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

७६ ख र भैदान तनभाणण आभचोक ९ ५००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

७७ 
ऩूरुर् संजार अशबभखुकयण 

गाउाँ ऩाशरका स्तयीम 
१००००० 

रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

७८ भहहरा हदवछ 
गाउाँ ऩाशरका स्तयीम 

१००००० 
रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

७९ भहहरा स्वास््म उऩचाय कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

८० 
आहदवासी जनजातत बार्ा संस्कृतत कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २५०००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  
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८१ वारभैिी कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

८२ 
सभववकास ताशरभ कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ४००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  
८३ दशरत रक्षऺत कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  

८४ 
भहहरा बवन प्राष्टय सोशरङ्ग पतनणचय आभचोक ७ ४००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  
८५ 

भहहरा बवन प्राष्टय तथा पनॉचय तनभाणण वसाइगाउाँ आभचोक ७ ३००००० 
रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

८६ ववछ र् रक्षऺत जनता आवास कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १८००००० जनसंख्मा व्मवस्थाऩन 
८७ दावुयाङ बञ्ज्माङखकण  सडक स्तय उरनती गाउऩाशरका स्तयीम ५००००० सडक तथा ऩरु 

८८ चौताया डााँडाखकण  थरथर  सडक सबे तथा तनभाणण आभचोक १ ३००००० सडक तथा ऩरु 

८९ हाततऩाईर  खोरा वाशसथंऩूण शसभरतवुा ऩानवातरा कृवर् 
सडक तनभाणण क्रभागत आभचोक १ 

१०००००० 
सडक तथा ऩरु 

९० बञ्ज्माङ्ग ऩोखयी खैरा  छोक खोरा सडक सब े आभचोक १ १००००० सडक तथा ऩरु 

९१ फतास  फोफ क भहाद फथान सडक  भभणत तथा तनभाणण  आभचोक २ १०००००० सडक तथा ऩरु 

९२ वाछायाङ्ग सडक तनभाणण क्रभागत आभचोक २ ३००००० सडक तथा ऩरु 

९३ मूाँ दाफुयाङ फैकुरठ  सडक तनभाणण   आभचोक २ ३००००० सडक तथा ऩरु 

९४ हात्तीगलड  वभना सडक सबे तथा  तनभाणण  आभचोक २ ३००००० सडक तथा ऩरु 

९५ शबभाचौक दाङखा छाभाखोरा  सडक सव े आभचोक २ १००००० सडक तथा ऩरु 

९६ जनकल्माण छुतखा एखुवाखोरा सडक तनभाणण (क्रभागत)  आभचोक ३ ७००००० सडक तथा ऩरु 

९७ छ रोबञ्ज्माङ्ग,अत्तयशसहं सडक सबे तथा तनभाणण आभचोक ३ ४५०००० सडक तथा ऩरु 

९८ चुभयाङ,ववचटोर सडक सब ेतथा तनभाणण आभचोक ३ ३००००० सडक तथा ऩरु 

९९ ततनचुर , धथहदखंा सडक सब ेतथा तनभाणण आभचोक ३ ४५०००० सडक तथा ऩरु 

१०० शबभ श्वयी चुङ्नाम्वु भहाद वस्थान सडक स्तय उरनती आभचोक ३ ३००००० सडक तथा ऩरु 

१०१ वाराखंा साभायाङ्ग चभुायाङ सडक तनभाणण तथा स्तय 
उरनती 

आभचोक ३ ५००००० 
सडक तथा ऩरु 

१०२ फारंखा ऩुणेडााँडा शसऩाक खुन्त्म्तङ सडक तनभाणण -क्रभागत  आभचोक ४ १५००००० सडक तथा ऩरु 

१०३ फारंखा,काकीटोर,पुईरताङ,यागातुङ,  चण्डीथान सडक 
तनभाणण -क्रभागत  

आभचोक ४ ४००००० 
सडक तथा ऩरु 

१०४ ऩुणेडााँडा खकल्रा सडक सव ेतथा तनभाणण आभचोक ४ ४००००० सडक तथा ऩरु 

१०५ छलखा द ववथान भमुङ सडक सव े तथा तनभाणण आभचोक ४ ४००००० सडक तथा ऩरु 

१०६ वाराखंा वोऩुङ सडक स्तय उरनती आभचोक ४ ४००००० सडक तथा ऩरु 

१०७ फमाङ्ग ऩावरा   आभवोट  दमु्भाना सडक स्तयउरनती  आभचोक ५ १०००००० सडक तथा ऩरु 

१०८ 
ऩावरा खाशरङ्ग बरज्माङ्ग वायङ्गखोरा खुन्त्म्तङ ऩाङ्चा 
कृवर् सडक क्रभागत आभचोक ५ 

५००००० 
सडक तथा ऩरु 

१०९ ऩावरा छौट  कृवर् सडक तनभाणण क्रभागत आभचोक ५ ३००००० सडक तथा ऩरु 

११० न्त्जशभथानी कृवर् सडक तनभाणण क्रभागत आभचोक ५ ५००००० सडक तथा ऩरु 

१११ ऩावरा य ङ्गच ङ्ग हदभारुङ्ग ज्माभीय  ऩाङ्चा सडक 
तनभाणण क्रभागत आभचोक ५ 

३००००० 
सडक तथा ऩरु 

११२ सोकोयाङ्ग च्मारुङ्ऩा सडक सब े आभचोक ५ १००००० सडक तथा ऩरु 

११३ फुङसुयाङ गोगन  तुम्भा डााँडा वायाताङ सडक भभणत तथा 
तनभाणण क्रभागत आभचोक ६ 

७००००० 
सडक तथा ऩरु 

११४ डरुवा ऩाटी  सडक सब ेतथा तनभाणण क्रभागत आभचोक ६ ४००००० सडक तथा ऩरु 

११५ हदसंरा व नाहाङ्ग धचम्ऩुताङ्ग सडक सब ेतथा तनभाणण आभचोक ६ ७००००० सडक तथा ऩरु 

११६ गैयीगाउाँ द खख ववजुरी वुधघय सडक सबे तथा तनभाणण आभचोक ६ ३००००० सडक तथा ऩरु 
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११७ भकार ुगैयीगाउाँ  सम्भको सब ेतथा सडक तनभाणण आभचोक ६ ५००००० सडक तथा ऩरु 

११८ 
द वारटाय डुम्र  दमु्भाना सडक भभणत तथा तनभाणण  

क्रभागत आभचोक ७ 
३५००००० 

सडक तथा ऩरु 

११९ सैराभ सागुयी कृर्ी सडक  तनभाणण  आभचोक ७ ३८४००० सडक तथा ऩरु 

१२० सावुक स ऩी खाम्ताङ्ग सडक भभणत तथा तनभाणण आभचोक ७ ८००००० सडक तथा ऩरु 

१२१ द उयारी भगयभुखा ककनुवा सडक भभणत तथा तनभाणण 
क्रभागत 

आभचोक ८ १५००००० 
सडक तथा ऩरु 

१२२ हैखयाङ्ग शससुवा सडक खण्ड तनभाणण  आभचोक ८ ५००००० सडक तथा ऩरु 

१२३ ककनुवा तोमम्ऩा जोग ऩाथय सडक सबे  आभचोक ८ १५०००० सडक तथा ऩरु 

१२४ दमु्भाना जोग ऩाथय सडक स्तयोरनती आभचोक ९ १५००००० सडक तथा ऩरु 

१२५ रुप्स  रयऩा हुत्मक दरुङ सडक भभणत तथा तनभाणण आभचोक ९ ४००००० सडक तथा ऩरु 

१२६ भाझाखानी वगुवा सडक भभणत तथा स्तयोरनती आभचोक ९ ५००००० सडक तथा ऩरु 

१२७ ओधान  धभणछारा सडक भभणत तथा तनभाणण आभचोक ९ २००००० सडक तथा ऩरु 

१२८ 
सुरतर  धचउयीबरज्माङ्ग सडक भभणत तथा तनभाणण 

क्रभागत 
आभचोक १० ५००००० 

सडक तथा ऩरु 

१२९ भान्त्जणताङ्ग भखुवा दाय गौडा सडक भभणत तथा तनभाणण 
क्रभागत 

आभचोक १० ५००००० 
सडक तथा ऩरु 

१३० 
ऩाङ्चा सागवारा भाकुश्वय भहाद व खुन्त्म्तङ सडक भभणत 
तथा तनभाणण 

आभचोक १० ८००००० 
सडक तथा ऩरु 

१३१ धचउयी बरज्माङ, धायाऩानी सडक स्तय उरनती आभचोक १० ३००००० सडक तथा ऩरु 

१३२ रसुन  सडक सब ेतथा तनभाणण आभचोक १० २००००० सडक तथा ऩरु 

१३३ छोक खोरा शसचंाइ खाभताङ्ग खैरा  आभचोक १ ३००००० शसचंाई 

१३४ भुकतुरा खुवायाङ कुरो तनभाणण आभचोक ५ २५०००० शसचंाई 

१३५ होङसायाङ सानोखोरा शसस्न  कुरो तनभाणण आभचोक ५ १५०००० शसचंाई 

१३६ नौ भुय  कुरो तोमम्ऩा आभचोक ८ १५०००० शसचंाई 

१३७ रसुन  शसचााँई कुरो तनभाणण आभचोक ९ १५०००० शसचंाई 

१३८ स्वााँया शसचाई मोजना आभचोक १० १५०००० शसचंाई 

१३९ भखुवा कुरो मोजना आभचोक १० १५०००० शसचंाई 

१४० दाङ्र तताङ  कृवर् शसचााँई मोजाना आभचोक १० १५०००० शसचंाई 

१४१ सुरतर  शसचंाइ मोजना आभचोक १० २००००० शसचंाई 

१४२ आभचोक ७ वडा कामाणरम बवन तनभाणण क्रभागत  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३०००००० बवन तथा छहयी ववकास 

१४३ आभचोक ८ वडा कामाणरम बवन तनभाणण क्रभागत  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३०००००० बवन तथा छहयी ववकास 

१४४ वधथणङस रटय बवन व्मावस्थाऩन  आभचोक २ २००००० बवन तथा छहयी ववकास 

१४५ साभायाङ साभुदातमक बवन तनभाणण आभचोक ३ ४००००० बवन तथा छहयी ववकास 

१४६ स्वास््थ चौकक बवन तनभाणण क्रभागत आभचोक ८ २०००००० बवन तथा छहयी ववकास 

१४७ चोभोरुङभा संचाय सहकायी संस्था शर. गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० संचाय 

१४८ 
सौमण उजाण ववतयण कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० उजाण,रघ ुतथा साना जरववद्मतु ) 

वकैन्त्ल्ऩक उजाण सभ त(  

१४९ प्रधानभरिी योजगाय कामणक्रभ साभग्री खयीद गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० वन तथा बुसंयऺण 

१५० ग्माववङ जारी खरयद गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३३८००० वन तथा बुसंयऺण 

१५१ थरथर  जराधाय संयऺण आभचोक १ ३००००० जराधय संयऺण 

१५२ थााँती गैया शसभसाय संयऺण आभचोक २ ३००००० जराधय संयऺण 

१५३ फारंखा फजाय बर व्मवस्थाऩन साबफक फारंखा ८ आभचोक ४ १५०००० जराधय संयऺण 

१५४ धाभीखोरा खान ऩानी भुहान संयऺण आभचोक ६ १००००० जराधय संयऺण 

१५५ पोहोय व्मवस्थाऩन डन्त्म्ऩङग साइत आभचोक २ २००००० पोहय भैरा व्मवस्थाऩन 

१५६ वधछारा तनभाणण आभचोक ९ २००००० पोहय भैरा व्मवस्थाऩन 
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 क्र.
सं. मोजनाको नाभ  ठेगाना  यकभ रु  र्वषमगत ऺेत्र 

१५७ ववऩद प्रततकामण मोजना तमायी गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००० ववऩद व्मवस्थाऩन 

१५८ भ रशभराऩ क रद संचारन तथा ब्मवस्थाऩन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० भानव संसाधन ववकास 

१५९ भ रशभराऩ कताणराई ताशरभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० भानव संसाधन ववकास 

१६० रमातमक प्रकृमा सच तना कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००० भानव संसाधन ववकास 

१६१ कानुनी ऩुस्तकहरु खयीद गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५०००० साभारम स वा व्मवस्थाऩन 

१६२ वारतरवको संस्थागत ववकास गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

१६३ वारभैिी य भहहरा भैिी अध्मान अवरोकन भ्रभण  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ८००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

१६४ वडा कामाणरम व्मवस्थाऩन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १६१००० संस्थागत ऺभता ववकास 

१६५ वडा कामाणरम बवन छाना भभणत आभचोक २ २००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

१६६ शसल्ऩी शसऩ औजाय तनभाणण प्रवद्णधन कामणक्रभ आभचोक ७ १००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

१६७ कय व्मवस्थाऩन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २००००० याजश्व ऩरयचारन 

१६८ स प हाउस संचारन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० सुयऺा व्मवस्थाऩन 

   जम्भा   ८५२०००००   

 
 
 

तनणिम नं. ११ 

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आभचोक गाउँऩालरकाको आ.व.२०७७/०७८ को प्रदेश सयकाय र्वत्तीम सभातनकयण अनुदानको 
यकभ वाँडपाँडराई तऩलशर अनुसाय स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।   
 क्र.सं
. मोजनाको नाभ  ठेगाना  यकभ रु  र्वषमगत ऺेत्र 

१ आभचोक ऩञ्चववर्णम कृवर् ऩरयमोजना गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २०००००० कृवर् 

२ घाय  साभुदातमक कृवर् पभण आभचोक १० गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० कृवर् 

३ रघु उद्धभ कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २००००० उद्मोग तथा वाखणज्म 

४ धधरताङग वऩन्त्तनक स्ऩोटणस व्मवस्थाऩन आभचोक १ २००००० ऩमणटन 

५ शछव भन्त्रदय तथा प्रततऺारम  तनभाणण  आभचोक २ ३००००० ऩमणटन 

६ शसहंद ववथान छलखा डडवऩआय ,  आभचोक ४ १५०००० ऩमणटन 

७ चन्त्ण्डथान वऩकतनक स्ऩोटण  तनभाणण आभचोक ६ ३००००० ऩमणटन 

८ भहहरा सहकायी ट वा ऩखाणर आभचोक ९ २००००० सहकायी 
९ चरर श्वय भा .वव.घ यावाय तथा ग ट तनभाणण  आभचोक ५ ४००००० शछऺा 
१० ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक १ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

११ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक २ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१२ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक ३ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१३ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक ४ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१४ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक ५ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१५ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक ६ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१६ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक ८ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१७ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक ९ १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१८ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक १० १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१९ भहहरा हहसंा ववरुद्ध १६ हदन  अशबमान 
गाउाँ ऩाशरका स्तयीम 

२००००० 
रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

२० 
ऩाभाखाभ जयवुट  सारताकु बरज्माङ्गखकण  सडक 
तनभाणण क्रभागत आभचोक १ 

४००००० 
सडक तथा ऩरु  

२१ मूाँ छ वा सडक  तनभाणण       आभचोक २ ४००००० सडक तथा ऩरु 

२२ सैराभ सागुयी कृर्ी सडक  तनभाणण  आभचोक ७ ४१६००० सडक तथा ऩरु 

   जम्भा   ७०१६०००   
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तनणिम नं. १२ 
सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आभचोक गाउँऩालरकाको आ.व.२०७७/०७८ को प्रदेश सयकाय सवायी साधन कय अनुदानको यकभ 
वाँडपाँडराई तऩलशर अनुसाय स्वीकृतत गने तनणिम गरयमो ।   
 क्र.सं. मोजनाको नाभ  ठेगाना  यकभ रु  र्वषमगत ऺेत्र 

१ भभणत सम्बाय कोर् गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १८००००० ववऩद व्मवस्थाऩन 

२ ढंुगा धगटी य वारुवाको  )IEE) गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० वन तथा बुसंयऺण 

३ ग्माववन जारी खरयद गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३६२००० वन तथा बुसंयऺण 

  जम्भा   २६६२०००   

 

तनणिम नं. १३ 
सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आभचोक गाउँऩालरकाको आ.व.२०७७/०७७ को आन्तरयक याजस्व यकभ वाँडपाँडराई तऩलशर 
वभोजजभ स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।   
 क्र.
सं. मोजनाको नाभ  ठेगाना  यकभ रु  र्वषमगत ऺेत्र 

१ गाउघय न्त्तरतनक आभचोक ९ २००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

२ टोर ववकास संस्था व्मवस्थऩन सवै वडाहरु ३००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

३ प्रछुती गहृ व्मवस्थाऩन सवै प्रछुती गहृहरु ३००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

४ स्वास््म संस्था व्मवस्थाऩन सवै स्वास््म संस्थाहरु ४००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

५ वडा कामाणरम व्मवस्थाऩन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३३९००० संस्थागत ऺभता ववकास 

६ ज ह रदाय मुवाहरुराई रोक स वा कऺा संचारन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ८००००० भानव संसाधन ववकास 

७ सावणजतनक सुनुवाई गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

८ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक १ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

९ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक २ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

१० सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ३ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

११ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ४ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

१२ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ५ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

१३ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ६ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

१४ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ७ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

१५ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ८ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

१६ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ९ ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

१७ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक १० ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

१८ रैंधगक हहसंा तनवायण कोर् गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २००००० सुयऺा व्मवस्थाऩन 

१९ आभचोक वतृ्त धचि गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ८००००० स्थानीम त्माङ्क संकरन तथा अशबर ख 

  जम्भा   ३९३९०००   
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तनणिम नं. १४ 

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आ.व.२०७७/०७८ को अल्मा दातमतव २०७६/७७ को वाँकी यकभ वाँडपाँडराई राई  तऩलशर 
वभोजजभ स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।   
 क्र.सं. मोजनाको नाभ  ठेगाना  यकभ रु  र्वषमगत ऺेत्र 

१ परपुर नसणयी स्थाऩना  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० कृवर् 

२ गड्मौरा भर उत्मक दऩादन  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २७३००० कृवर् 

३ 
योरभोडर ककछोय ककछोयी शछऺा कामणक्रभ 

(७ वटा भावव)  
गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २४३६५० 

रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक सभाव छीकयण  
४ कृवर् आवधधक मोजना तमायी  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० स्थानीम त्माङ्क संकरन तथा अशबर ख 

५ अगाणतनक सटॊपाइ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २००००० साभारम स वा व्मवस्थाऩन 

६ ववऩद व्मवस्थाऩन कोयोना कोर्  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २३००००० ववऩद व्मवस्थाऩन 

७ सावणजतनक छौचारम भभणत आभचोक ४ ५००००० पोहय भैरा व्मवस्थाऩन 

  जम्भा   ४३१६६५०   

 

तनणिम नं. १५ 
आभचोक गाउँऩालरकाको सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आ.व.२०७७/०७८ को ऩूँजजगत वजेटराई मोजना य ऺेत्र अनुसायको 
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५ .७ सुयऺा व्मवस्थाऩन 

१ स प हाउस संचारन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० 

२ रैंधगक हहसंा तनवायण कोर् गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २००००० 

  जम्भा   ५००००० 

५ .८ स्थानीम त्माङ्क संकरन तथा अलबरेख 
१ आभचोक वतृ्त धचि गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ८००००० 

२ कृवर् आवधधक मोजना तमायी  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० 

  जम्भा   ११००००० 

५ .९ सूचना प्रर्वधध व्मवस्थाऩन ० 
५.१० साविजतनक सुनवाई साभाजजक ऩरयऺण  

१ सावणजतनक सुनुवाई गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००० 

२ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक १ ५०००० 

३ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक २ ५०००० 

४ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ३ ५०००० 

५ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ४ ५०००० 

६ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ५ ५०००० 

७ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ६ ५०००० 

८ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ७ ५०००० 

९ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ८ ५०००० 

१० सावणजतनक सुनुवाई आभचोक ९ ५०००० 

११ सावणजतनक सुनुवाई आभचोक १० ५०००० 

  जम्भा   ६००००० 

५.११ ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन  ० 
५.१२  शसुासन प्रवद्िधन  ० 
५.१३ अनुसन्धन तथा र्वकास वेरुजु पछौट  ० 

  सवजको जम्भा   ७२५०००० 

 

र्वषमगत ऺेत्र अनुसायको वगीकयण 
१ आधथिक र्वकास   

क्र .सं.  मोजनाको नाभ यकभ रु. 
१.१  कृवर् १३१००००० 
१.२ उद्मोग तथा वाखणज्म २००००० 
१.३  ऩमणटन ५२५०००० 
१.४ सहकायी १२००००० 
१.५  वववत्तम  ऺि ० 
१.६  योजगाय ० 

  जम्भा १९७५०००० 
२ साभाजजक र्वकास 

क्र .सं.  मोजनाको नाभ यकभ रु. 
२.१  शछऺा २८६०००० 
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२.२  स्वास््म ९००००० 
२.३  खान ऩानी तथा सयसपाई ६२३०००० 
२.४  मुवा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन ४७००००० 
२.५ रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक सभाव छीकयण  २९९३६५० 
२.६  जनसंख्मा व्मवस्थाऩन १८००००० 

  जम्भा १९४८३६५० 
 

३  ऩूवािधाय र्वकास 

क्र .सं.  मोजनाको नाभ यकभ रु. 
३.१ सडक तथा ऩुर २७९५०००० 
३.२ शसचंाई १६५०००० 
३.३ बवन तथा छहयी ववकास ८६००००० 
३.४ संचाय ५००००० 
३.५ उजाण,रघु तथा साना जरववद्मुत  (वैकन्त्ल्ऩक उजाण सभ त)  ५००००० 

 

जम्भा ३९२००००० 
 

४ वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन र्वकास 

क्र .सं.  मोजनाको नाभ यकभ रु. 
४.१ वन तथा बुसंयऺण १५००००० 
४.२ जराधय संयऺण ८५०००० 
४.३ वातावयण संयऺण ० 
४.४ जरवाम ुऩरयवतणन ० 
४.५ पोहय भैरा व्मवस्थाऩन ९००००० 
४.६ जर उत्मक दऩरन प्रकोऩ तनमण्िण ० 

४.७ ववऩद व्मवस्थाऩन ४२००००० 

४.८ वारुणमरि व्मवस्थाऩन ० 

  जम्भा ७४५०००० 

 

५ संस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह य शसुासन 

क्र .सं.  र्वषमगत ऺेत्र यकभ रु. 
५.१ भानव संसाधन ववकास १५००००० 
५.२ साभारम स वा व्मवस्थाऩन २५०००० 
५.३ संस्थगत ऺभता ववकास ३१००००० 
५.४ याजश्व ऩरयचारन २००००० 
५.५ ववत्तीम व्मवस्थाऩन ० 
५.६ ववत्तीम जोखखभ रमुनीकयण ० 
५.७ सुयऺा व्मवस्थाऩन ५००००० 
५.८ स्थानीम त्माकं संकरन य अशबर ख ११००००० 
५.९ सूचना प्रववधध व्मवस्थाऩन ० 
५.१० सावणजतनक सुनुवाई /साभान्त्जक ऩरयऺण  ६००००० 
५.११ ऩन्त्ञ्जकयण व्मवस्थाऩन ० 
५.१२ सुछासन प्रवधणन ० 
५.१३ अनुसरधान तथा ववकास व रुज ुपछौट ० 
  जम्भा ७२५०००० 

र्वषमगत ऺेत्र अनुसाको वजेट वाडँपाँड सायांस 
क्र .सं.  र्वषम गत लशषिकहरु र्वतनमोजजत यकभ प्रततशत 

१ आधथणक ववकास १९७५०००० २१.२१ 
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२ साभान्त्जक ववकास १९४८३६५० २०.९२ 
३ ऩूवाणधाय ववकास ३९२००००० ४२.०९ 
४ वातावयणा तथा ववऩद व्मवस्थाऩन ववकास ७४५०००० ८.०० 
५ संस्थागत ववकास,स वा प्रवाह य छसुासन ७२५०००० ७.७८ 

जम्भा   ९३१३३६५० १००.०० 
 
तनणिम नं. १६ 

आभचोक गाउँऩालरकाको सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आ.व.२०७७/०७८ को  ऩूँजजगत वजेटराई गाउँऩालरका स्तरयम य वडा 
स्तरयम कामिक्रभ तथा वजेटराई तऩलशर अनुसाय स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।   
गाउँऩालरका स्तयीम मोजनाहरुको र्ववयण 

क्र .सं.  मोजनाको नाभ ठेगाना यकभ रु. र्वषमगत ऺेत्र 

१ सभऩुयक कोर् गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००००० बफववध 

२ आभचोक धचमा तथा ककप ख ती ववकास कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ६५००००० कृवर् 

३ कृर्क सभूहभापण त कृवर् प्रवद्णधन  कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २०००००० कृवर् 

४ आभचोक ऩञ्चववर्णम कृवर् ऩरयमोजना गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २०००००० कृवर् 

५ घाय  साभुदातमक कृवर् पभण आभचोक १० गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० कृवर् 

६ परपुर नसणयी स्थाऩना  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० कृवर् 

७ हटम्वुय ख ती गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० कृवर् 

८ गड्मौरा भर उत्मक दऩादन  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० कृवर् 

९ एक घय एक कय साफायी कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० कृवर् 

१० रघु उद्धभ कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २००००० उद्मोग तथा वाखणज्म 

११ छहहद स्भतृत ऩाकण  तथा साभुदातमक ऩुस्तकारम 
व्मवस्थाऩन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ९००००० ऩमणटन 

१२ ववऩरन जनतासंग सहकायी कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १०००००० सहकायी 
१३ थाभडााँडा मुवातरव प्रद छ स्तरयम आभचोक आइडर 

कामणक्रभ 
गाउाँ ऩाशरका स्तयीम 

२००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१४ ख रकुद कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १५००००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

१५ 
भहहरा हहसंा ववरुद्ध १६ हदन  अशबमान 

गाउाँ ऩाशरका स्तयीम 
२००००० 

रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

१६ ऩूरुर् संजार अशबभखुकयण 
गाउाँ ऩाशरका स्तयीम 

१००००० 
रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

१७ 
भहहरा हदवछ 

गाउाँ ऩाशरका स्तयीम 
१००००० 

रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 
सभाव छीकयण  

१८ 
भहहरा स्वास््म उऩचाय कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  
१९ आहदवासी जनजातत बार्ा संस्कृतत कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २५०००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  

२० 
वारभैिी कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  
२१ योरभोडर ककछोय ककछोयी शछऺा कामणक्रभ (७ वटा 

भावव)  
गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २४३६५० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  

२२ 
सभववकास ताशरभ कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ४००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  
२३ दशरत रक्षऺत कामणक्रभ  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० रैंधगक सभानता तथा साभान्त्जक 

सभाव छीकयण  
२४ ववछ र् रक्षऺत जनता आवास कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १८००००० जनसंख्मा व्मवस्थाऩन 
२५ दावुयाङ बञ्ज्माङखकण  सडक स्तय उरनती गाउऩाशरका स्तयीम ५००००० सडक तथा ऩरु 

२६ आभचोक ७ वडा कामाणरम बवन तनभाणण क्रभागत  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३०००००० बवन तथा छहयी ववकास 

२७ आभचोक ८ वडा कामाणरम बवन तनभाणण क्रभागत  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३०००००० बवन तथा छहयी ववकास 

२८ चोभोरुङभा संचाय सहकायी संस्था शर. गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० संचाय 
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क्र .सं.  मोजनाको नाभ ठेगाना यकभ रु. र्वषमगत ऺेत्र 

२९ सौमण उजाण ववतयण कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० उजाण,रघ ुतथा साना जरववद्मतु (
वकैन्त्ल्ऩक उजाण सभ त) 

३० प्रधानभरिी योजगाय कामणक्रभ साभग्री खयीद गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० वन तथा बुसंयऺण 

३१ ग्माववङ जारी खरयद गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ७००००० वन तथा बुसंयऺण 

३२ ववऩद प्रततकामण मोजना तमायी गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००० ववऩद व्मवस्थाऩन 

३३ भ रशभराऩ क रद संचारन तथा ब्मवस्थाऩन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० भानव संसाधन ववकास 

३४ भ रशभराऩ कताणराई ताशरभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० भानव संसाधन ववकास 

३५ रमातमक प्रकृमा सच तना कामणक्रभ गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००० भानव संसाधन ववकास 

३६ कानुनी ऩुस्तकहरु खयीद गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५०००० साभारम स वा व्मवस्थाऩन 

३७ वारतरवको संस्थागत ववकास गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

३८ वारभैिी य भहहरा भैिी अध्मान अवरोकन भ्रभण  गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ८००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

३९ कय व्मवस्थाऩन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम २००००० याजश्व ऩरयचारन 

४० स प हाउस संचारन गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ३००००० सुयऺा व्मवस्थाऩन 

४१ भभणत सम्बाय कोर् गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १८००००० ववऩद व्मवस्थाऩन 

४२ ढंुगा धगटी य वारुवाको (IEE) गाउाँ ऩाशरका स्तयीम ५००००० वन तथा बुसंयऺण 

४३ प्रछुती गहृ व्मवस्थाऩन सवै प्रछुती गहृहरु ३००००० संस्थागत ऺभता ववकास 

४४ स्वास््म संस्था व्मवस्थाऩन 
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४७ सावणजतनक सुनुवाई गाउाँ ऩाशरका स्तयीम १००००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 
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सडक तथा ऩरु 
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१० छोक खोरा शसचंाइ खाभताङ्ग खैरा  आभचोक १ ३००००० शसचंाई 
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२ शछऺाज्मोतत आधायबूत ववधारम पतनणचय 
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७ याभच ङ खान ऩानी तनभाणण आभचोक ३ २००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 

८ याउतफायी खान ऩानी तनभाणण आभचोक ३ ३००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 
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(क्रभागत)  
आभचोक ३ ७००००० 
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१ धन  औतायी घ यावाया ढुङ्गा ऩखाणर आभचोक ६ १००००० ऩमणटन 

२ धनशसयी अवतायी ढुङ्गा ऩखाणर आभचोक ६ १००००० ऩमणटन 

३ भंगराद वी थान  घ यावाया ऩोखयी संयऺण आभचोक ६ १००००० ऩमणटन 
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६ काकी डााँडा खान ऩानी ट्माङ्की तनभाणण आभचोक ६ १००००० खान ऩानी तथा सयसपाई 
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ववस्ताय 
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खान ऩानी तथा सयसपाई 
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१७ गैयीगाउाँ द खख ववजुरी वुधघय सडक सबे तथा 
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सडक तथा ऩरु 
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२ भारती द ववथान घ यावाया तनभाणण भारवााँस  आभचोक ९ १५०००० ऩमणटन 
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१९ ख रकुद कामणक्रभ  आभचोक १० १५०००० मवुा तथा ख रकुद तथा संस्कृतत प्रवद्णधन 

२० सावणजतनक सुनुवाई आभचोक १० ५०००० सावणजतनक सुनवाई साभान्त्जक ऩरयऺण 

  जम्भा   ४७९००००   
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तनणिम नं. १७ 

सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आभचोक गाउँऩालरकाको ऺेत्रलबत्र आ.व.२०७७/७८ को राधग तालरभ य गोष्ठीभा खचि गने 
भाऩदण्ड तऩलशर फभोजजभ स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।  
लस.नं. र्ववयण ईकाइ दय रु. कज कपमत 
१ हर बाडा प्रतत हदन - वजाय बाउ अनुसाय 
२ व्मानय गोटा १००० प्रचायात्मक दभक ककशसभको कामणक्रभ बएभा साइज य संख्माको 

आधायभा वजाय बाउ  य आवश्मतता अनुसाय क  
३ उद्घाटन सि प्रतत ताशरभ २००० धचमा/नास्ता/प्रभुख अततथी  य ववछ र् अततथी सत्मक दकाय 
४ ताशरभ साभग्री प्रतत ताशरभ २५००  
५ ताशरभ साभग्री प्रतत ताशरभ − (शसऩ ववकास य आमआजणन ताशरभको रागी आवश्मतता य 

वजाय बाउ अनुसाय प्रस्तावभा स्वीकृत बए अनुसाय हुन )  
६ स्ट छनयी प्रतत सहबागी १०० सहबागीहरुराई भाि 
७ प्रोज तटय प्रततहदन ५०० वजाय दय अनुसाय ५०० भा प्राप्त गनण नसककन  बएभा 

वहढभा १००० सम्भ प्रततहदन  
८ प्रशछऺक कामणऩि  प्रतत सि १००० कामणऩि कन्त्म्तभा १५०० छव्दको हुनु ऩने क सोको प्रततशरवऩ 

अतनवामण ऩ छ गनुण ऩन े
९ प्रशछऺक कऺा प्रस्तुती प्रतत सि १००० रमूनतभ १.३० घण्टाको हुन ुऩन े (प्रशछऺकको व्मन्त्ततगत 

वववयण प्रस्तावभा स्वीकृत गयाउन ुऩने)  
१० खाजा खचण (प्रतत 

सहबागी)  

प्रतत हदन २०० उऩन्त्स्थतत अनुसाय (आमोजक संस्थाको 
ऩदाधीकायीहरु, अनुगभण कताण य प्रक्षऺकहरु सहहत) 

११ सहबागी बत्ता प्रतत हदन ४५०  
१२ सहबागी खाना  खचण प्रतत छाक २५० ताशरभ वा गोन्त्ष्ठ स्थर बरदा टाढाको सहबागीको रागी 

भाि 
१३ सहबागी वास खचण प्रतत यात २५० ताशरभ वा गोन्त्ष्ठ स्थर बरदा टाढाको सहबागी वास वस्न ु

ऩने बएभा भाि 
१४ सहबागी मातामात खचण प्रतत ऩटक वास्तववक 

मातामात दय 
अनुसाय 

खाना य वास खचण नशरइ वसोवास स्थानवाटै ताशरभभा 
सहबागी हुन आएभा दैतनक आउाँदा य वऩदाणको जम्भा 
हदनको अरमथा जम्भा दइु ऩटकको भाि क  

१५ तनवाणधचत प्रतततनधीहरु 
सहबागी हुन  ताशरभ 
गोन्त्ष्ठ    

प्रतत हदन - (प्रद छको तनमभ अनुसायको वैठक बत्ता सयह)  

१६ प्रशछऺकको खाना खचण प्रतत छाक २५० आरतरयक प्रशछऺकर  नऩाउन  
१७ प्रशछऺकको वास खचण प्रतत यात ३०० आरतरयक प्रशछऺकर  नऩाउन  
१८ प्रशछऺक मातामात खचण मातामातको बाडा 

दय अनुसाय 
- प्रशछऺकको सखं्मा अनुसाय 

१९ संमोजक प्रतत हदन १५०० आमोजक संस्थाको प्रभखु न्त्जम्भ वाय व्मन्त्तत 
२० व्मवस्थाऩक प्रतत हदन १००० आमोजक संस्थाको प्रभखु कामणवायी व्मन्त्तत 
२१ हटप्ऩणी कताण प्रतत सि ३०० आमोजक संस्थार  प्रततव दन तमायी गनणको राधग न्त्जम्भ वाय 

तोक को व्मन्त्तत  
२२ अनुगभन कताण प्रतत सि ५०० आमोजक संस्था बरदा उऩल्रो तनकामको 

व्मन्त्तत/गाउाँ ऩाशरकोको हकभा अध्मऺ/अनुगभण सशभततको 
ऩदाधीकायीहरु  

२३ सहमोगी बत्ता प्रतत हदन ३०० वहढभा २ जना सम्भ सहमोगी याख्न सककन  
२४ प्रभाण ऩि प्रतत सहबागी १५० अतनवामण न्त्जम्भ वाय व्मन्त्ततर  प्रभाखणत गय को हुनु ऩने क  
२५ कामणऩि सहबागीराई 

ववतयण 

प्रतत ऩाना ५ सहबागीराई ह ण्डस आउट ववतयण गदाण पोटोकऩी य 
वाइन्त्रडग गयी प्रतत सहबागी  रु.५०० बरदा वढी हुन नहुन  
क  

२६ ताशरभ कच्चा साभग्री प्रतत सहबागी ३००० (शसऩ ववकास य आमआजणन ताशरभ ऩश्चात सहबागीराई 
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ववतयण  ववतयण गनुण ऩने अवस्थाभा जस्त ैवाख्राको ऩाठो, वंगुयको 
ऩाठो,ववउ ववजन,शसराई भ शसन,ववधुततम उऩकयण,साना 
उद्मोग संचारन गन ेउऩकयणहरु) 

२७ प्रततव दन प्रतत ताशरभ २००० सहबागीहरुको ववस्ततृ वववयण सहहत 
२८ ववववध एकभुष्ठ ५०००  
 

 

तनणिम नं. १८  
आ.व.२०७७/७८ भा प्रदेश सयकाय साभाजजक र्वकास भन्त्रारम ,करुणा पाउण्डशेन य गाउँऩालरकाको साझदेायीभा संचारन हुने 
तऩलशर वभोजजभको अऩाङ्गता योकथाभ तथा ऩुनस्थाऩना कामिक्रभको  वार्षिक कामिक्रभ स्वीकृत गने तनणिम गरयमो । साथज 
सो कामिक्रभ संचारन गनिको राधग मस गाउँऩालरकाको  सभऩुयक कोषवाट रु २११००००। वजेट र्वतनमोजन गने तनणिम 
गरयमो ।  

कोड कक्रमाकराऩहरु गाऩा/वडा ईकाइ 
वषि १ 

रक्ष्म फजेट रु 
१ ऩरयणाभ १ :भातलृशशु स्वास््म सेवा कामिक्रभको उऩबोगभा फदृ्धध गयी आभा य लशशुको स्वास््मभा सुधाय ल्माउने 

१.१ नततजा १ .१  : गबि जाँच, संस्थागत सुतकेयी एवं उत्तय प्रशुती जांच फदृ्धध 

१.१.२ 
भहहरा स्वास््म स्वमं स ववकाहरुको राधग छुबकाभना कामणक्रभ सम्फरधी 
अशबभुखखकयण 

वडा ऩटक ८ १९२८०० 

१.१.३ भहहरा स्वास््म स्वमं स ववकाहरुराई संचाय ऩाशरका भोवाईर पोन ७२ ७२००० 
१.१.४ स्वास््म संस्था य ग टव का राधग भोवाइर पोन तथा रयचाजण ऩाशरका भोवाइर पोन ९ १६२००० 
१.१.५ नव दम्ऩतीराई छबुकाभना काडण छऩाई य ववतयण ऩाशरका काडण ५०० १२५०० 

१.१.६ स्वास््म संस्थाभा गबणवती भहहराहरुको दताण य अध्मावधधक वडा 
गबणवती 
भहहरा 

४३३ ४३३०० 

१.१.७ छुब काभना कामणक्रभको सशभऺा वडा ऩटक ८ ५२००० 
१.१.८ छुब काभना काडण तथा यन्त्जष्टयको छऩाई ऩाशरका काडण ५१३ २४९९० 

१.१.९ 
नव वववाहहत दम्ऩती (भहहरा य ऩुरुर् )हरुका राधग पोशरक एशसड चतकी  
खरयद 

ऩाशरका भहहरा ४३३ १७५३६५ 

१.१.१० पोशरक एशसड चतकीको ववतयण सम्फरधी स्वास््मकभॉराई अशबभखुीकयण ऩाशरका ऩटक १ २८१५० 
१.१.११ जरभजात अऩाङ्गता ऩहहचानका राधग नवजात शछछुको जााँच तथा य कडण वडा नवजात शछछ ु ३६७ ७३४०० 
१.१.१२ एक ऩाशरका एक ऩोटेफर अल्िासाउण्ड भ शछन  ऩाशरका वटा १ ५००००० 
१.१.१३ प्रसुती क ररको सुदृहढकयण ऩाशरका वटा १ १५०००० 

१.२ नततजा १ .२    फारस्वास््म तथा ऩोषण सेवा सुधाय 
१.२.१ ववद्मारम स्वास््म ऩरयऺणका राधग स्वास््मकभॉ प्रशछऺक प्रशछऺण ताशरभ ऩाशरका ऩटक १ ६७००० 

१.२.२ 
ववद्मारमभा स्वास््म ऩरयऺण गयी ववकास हुन सतन  अऩाङ्गता योकथाभ 
गने शछववय 

वडा शछववय ४६ ११२४०० 

१.२.३ अऩाङ्गता योकथाभका राधग प्र र्ण स वा वडा व्मन्त्तत २० ४०००० 

१.२.४ 
सुनौरा हजाय हदनका आभाहरुका राधग ऩोर्ण खाद्मरन ववतयणण य सम्फरधी 
शछऺा 

वडा ऩटक १३५ ३५००५५ 

१.२.५ ककछोय–ककछोयीराई प्रजनन स्वास््म य अऩाङ्गता योकथाभ सम्फरधी शछऺा वडा ऩटक ९ ९००० 
२ ऩरयणाभ २: लस .र्व.आय .कामिक्रभ भापि त अऩाङ्गता बएका व्मजततहरुको  जजवनको गुणस्तयभा सुधाय 
२.१ नततजा २ .१  : अऩाङ्गता बएका व्मजततहरुको सूचना अध्मावधधक एवं व्मवस्थाऩन 

२.१.२ 
अऩाङ्गता बएका ब्मन्त्ततहरुको बफर् छऻ धचककत्मक दसकहरुद्वाया प्रायम्बीक 
स्वास््म जााँच शछववय 

ऩाशरका शछववय १० २९७५०० 

२.१.३ ऩुनस्र्थाऩना मोजना तथा प्रोपाइर तमायी वडा व्मन्त्तत ५५२ ५५२०० 
२.२ नततजा २ .२:  अऩाङ्गता बएका व्मजततहरुको स्वास््मभा सुधाय 

२.२.२ प्रायन्त्म्बक ऩुनस्र्थाऩना थ याऩी स वा प्रदान ऩाशरका 
शस .वव.आय .
सहजकताण 

४ २०००० 
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कोड कक्रमाकराऩहरु गाऩा/वडा ईकाइ 
वषि १ 

रक्ष्म फजेट रु 
२.२.३ स्वास््म उऩचायका राधग सहमोग वडा व्मन्त्तत ६० ४८०००० 
२.२.४ सहमोगी साभाग्रीका राधग सहमोग वडा व्मन्त्तत ६० ३००००० 
२.२.५ अऩाङ्गता बएका फारफाशरकाहरुराईण ऩोर्ण सहमोग वडा व्मन्त्तत २० १००००० 

२.२.६ 
स्व ह यचाहका राधग अशबबावक वा ह यचाह गने राई शसऩ तथा सच तना 
प्रदान कामणक्रभ 

ऩाशरका ऩटक १ १२२००० 

२.३ नततजा २ .३:  लशऺाभा ऩहँुच फदृ्धध 
२.३.१ ववद्मारम बनाण अशबमान सहमोग वडा व्मन्त्तत ३० ३०००० 

२.३.२ 
सभाव छी शछऺाका राधग शछऺक तथा सहमोगी कामणकताणहरुराई 
अशबभुखीकयण ताशरभ 

ऩाशरका ऩटक १ १२०७५० 

२.३.३ अऩाङ्गता बएका फारफाशरकाहरुका राधग घयभा आधारयत शछऺा वडा व्मन्त्तत ३० ६०००० 
२.४ नततजा २ .४:  अऩाङ्गता बएका व्मजततका ऩारयवायको जजर्वकोऩाजिनभा सुधाय 

२.४.१ शसऩभुरक य व्मवसातमक ताशरभ वडा व्मन्त्तत ३० ३००००० 
२.४.२ बफउ ऩुाँजी सहमोग वडा वडा सभूह ६ ३००००० 
२.४.३ ऩास फकु य यन्त्जस्टाय छऩाई ऩाशरका ऩास फकु ५०० २०००० 
२.४.४ अऩाङ्गता बएका व्मन्त्ततहरुको ऩरयचम ऩिभा ऩहुाँच वडा व्मन्त्तत २८ ४३८०० 
२.५ नततजा २ .५:  साभाजजक कक्रमाकराऩभा ऩहँुच फदृ्धध  

२.५.१ साभुदातमक सभुहहरुराई अऩाङ्गता सम्फन्त्रध अशबभुखखकयण वडा ऩटक १० ४१५०० 
२.५.२ अरतयाणन्त्ष्िम अऩाङ्गता  हदवस भनाउन  वडा वटा १० ३०००० 
२.५.३ सभाव छी फार तरफको गठन वडा वटा १० २५००० 
२.५.४ सभाव छी फार तरफको फैठक वडा ऩटक १२ १५००० 
२.५.५ दौतयी शछऺा ताशरभ वडा ऩटक ४ २०८०० 
२.५.६ फार तरफकाराधग अततरयतत कक्रमाकराऩ वडा ऩटक १० ५०००० 
२.६ नततजा २ .६ : अऩाङ्गता बएका व्मजतत य ऩरयवायको शसजततकयण 

२.६.१ 
अऩाङ्गता बएका व्मन्त्तत वा ततनका अशबबावकहरुको  शभशरजुरी सभुहको 
गठन 

वडा वटा १० ४०००० 

२.६.२ शभशरजुरी सभुहको फैठक वडा ऩटक १०० ५०००० 
२.६.३ अऩाङ्गता बएका व्मन्त्ततहरुको ससं्था गठन ऩाशरका वटा १ २१४०० 
२.६.४ अऩाङ्गता बएका व्मन्त्ततहरुको ससं्थाको फैठक ऩाशरका ऩटक ३ २२५०० 

२.६.५ 
स्वावरम्फन सभुहको राधग वचत, ऋण व्मवस्थाऩन तथा न ततृ्मक दव ववकास 
ताशरभ 

ऩाशरका ऩटक १ ५०१०० 

२.६.६ फार तरवको राधग न ततृ्मक दव ववकास ताशरभ ऩाशरका ऩटक १ ५०१०० 
३ स्थानीमतहहरुको सवलरकयण 

३.१ नततजा ३ .१: साभुदातमक सहमोग प्रणारीको सुदृहढकयण 
३.१.३ वावर्णक मोजना तनभाणण कामणछारा वडा ऩटक १ ४०३०० 
३.१.४ ऩाशरका स्तयीम सशभऺा फैठक ऩाशरका ऩटक १ २९७०० 
३.१.५ शसववआय सहजकताणका राधग कम्प्मुटय तथा पतनणचय  ऩाशरका व्मन्त्तत ४ ४००००० 
३.१.६ शसववआय सहजकताणको प्रछासनीक खचण ऩाशरका भहहरा १२ ९६००० 
३.१.७ शसववआय सहजकताणको संचाय तथा इरटयन ट खचण ऩाशरका भहहरा १२ २४००० 
३.२ नततजा ३ .२: प्रशासन तथा व्मवस्थाऩन सुदृहढकयण 

३.२.३ स्वास््म ईरचाजण य शसववआय सहजकताणको भाशसक फैठक खचण ऩाशरका भहहरा १२ १०२६०० 
३.२.५ सभुदामभा आधारयत ऩुनस्र्थाऩना सहजकताणहरुको ऩारयश्रशभक ऩाशरका भहहरा १३ ७८०००० 
३.२.६ स्थानीम तहका र खा कभणचायी  ऩाशरका भहहरा १२ ३६००० 
३.२.७ कामणक्रभ संमोजक ऩारयश्रशभक ऩाशरका भहहरा १२ ६०००० 
३.२.८ कामणक्रभ अनुगभन खचण ऩाशरका ऩटक ३ ३०००० 

  कुर रागत     ४१४३ ६३२९२१० 
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कोड कक्रमाकराऩहरु गाऩा/वडा ईकाइ 
वषि १ 

रक्ष्म फजेट रु 
क ऩाशरकाको रगानी       २१०९७३७ 
ख प्रद छ सयकायको रगानी       २१०९७३७ 
ग करुणा पाउण्ड सन न ऩारको रगानी       २१०९७३७ 

 

तनणिम न.ं १९ 
सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आ.व.२०७७/०७८ को राधग  आभचोक गाउँऩालरकादेणख प्रदेश सयकाय य संघीम सयकायराई 
तऩलशर वभोजजभको मोजनाहरु भाग गने तनणिमहरु स्वीकृत गरयमो ।  

क प्रद छ सयकायसाँग भाग गरयन  मोजनाहरु 

लस .न ंं. कामिक्रभको नाभ अनुभातनत वजेट कज कपमत 

1.  धथहदङ्खा वारांखा वमाङ घोय टाय ८० कयोड डडवऩआय सम्ऩरन 

2.  थाभडााँडा ऩमणटन ऩुवाणधाय ववकास कामणक्रभ ३ कयोड डडवऩआय सम्ऩरन 

3.  वडा कामाणरम बवन आभचोक ६ १ कयोड  

4.  एखुवा खोरा ऩतकी ऩुर आभचोक ८ य हतुवागढी ९ जोड्न  ऩतकी 
ऩुर  

३ कयोड डडवऩआय प्रद छ सयकायवाट बैसक को क 

5.  धचमा ख तत ववकास तथा प्रछोधन कायखाना स्थाऩना १० कयोड  

6.  सुयक्षऺत आवास गहृ )Safe House  ( तनभाणण १ कयोड  

7.  एखुवाखोरा भहाद वस्थान ऩतकी ऩुर  आभचोक ३  ३ कयोड डडवऩआय य तनभाणण गनुणऩन े

8.  एखुवा खोरा धचसाऩानी ऩतकी ऩरु आभचोक ७ य ८ ३ कयोड डडवऩआय तथा तनभाणण गनणऩने  

9.  फुवा खोरा भहाद वस्थान ऩतकी ऩरु आभचोक १ य ३  ३ कयोड डडवऩआय य तनभाणण गनुणऩने क 
10.  छीत बण्डायी गहृ तनभाणण आभचोक ४ २ कयोड  

11.  वाराखंा ख रकुद भैदान तनभाणण आभचोक ४  ५ कयोड डडवऩआय बै सक को 
12.  वमाङ ऩावरा आभवोट  दमु्भाना सडक स्तयोरनती ७ कयोड  

13.  छलखा सांक वा ऩाकण  तनभाणण ५ कयोड डडवऩआय बै सक को 
14.  दातवुयाङ वनस्ऩतत उद्यान  ननमाषण आमचोक २  १ कयोड सङ्घीम सयकायवाट प्राप्त वज टवाट 

ऩहहरो वर्ण काभ सुरु बएको 
15.  एखुवा खोरा आभवोट  ऩतकीऩुर आभचोक ५ य  ९  ३ कयोड डडवऩआय य तनभाणण गनुण ऩन ेक 
16.  ककवव व्रक कामणक्रभ आभचोक १ ५० राख  

17.  छावा खोरा शसचााँइ आमोजना आभचोक ७ १ कयोड  

18.  एखुवाखोरा साना जरववद्मुत आमोजना १६ कयोड प्रद छ सयकायवाट डडवऩआयका राधग 
वज ट याखखएको क 

19.  वडा कामाणवम बवन आभचोक २ १ कयोड  

20.  स्वास््म कामाणरमको बवन आभचोक ३ ५० राख  

21.  स्वास््म कामाणरमको बवन आभचोक १ ५० राख  

22.  वाराखंा कबडण  हर  तनभाणण आभचोक ४ १ कयोड ५० राख  

23.  वाराखंा वजाय ववस्ताय तथा व्मवस्थाऩन डडवऩआय य तनभाणण ५ कयोड  

24.  भाखखुोरा शसचाइ मोजना आभचोक १० ३० राख  

25.  रसुन  खोरा शसचााँइ मोजना आभचोक ९ ३० राख  

26.  फातसीखोरा शसचाइ डुम्र  ख र भैदान तनभाणण आभचोक -७  ५० राख  

27.  सछस्िव स तमाम्ऩ मूाँको बवन तनभाणणध २ कयोड  
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ख सङ्घीम सयकायसाँग भाग गरयन  मोजनाहरु 

लस .न.  कामिक्रभको नाभ अनुभातनत वजेट 

१ उदमऩुय यानीटाय ऩाङचा ऩारधाय  नाधग चख वा सडक कारो ऩि  २ अवण 
२ एक घय एक धाया कामणक्रभ (क्रभागत)  १० कयोड 

३ गाउाँ ऩाशरका बवन तनभाणण ६ कयोड 

४ वाराखंा वजाय ववस्ताय तथा एकककृत वस्ती ववकास मोजना आभचोक ३ य ४ १५ कयोड 

५ आभचोक गाउाँ ऩाशरका ववद्मुततकयण ववस्ताय १० कयोड 

६ स्वास््म चौकी बवन आभचोक -३ ३ कयोड 

७ डातवुङयाङ वनस्ऩतत उद्धान तनभाणण आभचोक -२ १ कयोड 

 

 
तनणिम नं. २०  

प्रधानभजन्त्र योजगाय कामिक्रभका राधग संघीम सयकायवाट आधथिक वषि २०७७/७८ भा थऩ वजेट प्राप्त बएभा तऩलशर वभोजजभको 
मोजनाहरु संचारन गनि ऩेश बएकोरे स्वीकृत गने तनणिम गरयमो  । 

लस .न.  मोजनाको नाभ वडा न ं वजेट कज कपमत 

१ वतास  भहाद वस्थान वाशसङथऩुण सडक भभणत  १ ४ राख  

२ शबभाचौक दाङखा छाप्भाखोरा सडक तनभाणण २ ५ राख  

३ काउरटाय खान ऩानी भुहान भभणत य संयऺण ३ २ राख  

४ ऩसर बरज्माङ ख र भैदान ववस्ताय ३ ५ राख  

५ वाराखंा भमुङ्ग सडक भभणत ४ ३ राख  

५ पुइरताङ्ग यागातुङ सडक भभणत ४ ३ राख  

६ छलखा ववष्टगाउाँ  सडक तनभाणण ४ ४ राख  

७ वमाङ ऩावरा आभवोट  सडक भभणत ५ १० राख  

८ वमाङ वुङ्सुयाङ गोगन  तुम्भा वायाताङ्ग सडक भभणत ६ ५ राख  

९ वमाङ वजाय सोशरङ ६ ४ राख  

१० तुम्भा ख र भैदान भभणत ६ १ राख  

११ डुम्र  वसाइगााँउ गोय टो वाटो तनभाणण ७ २ राख  

१२ हहदणरा सडक सोशरङ तनभाणण ७ ४ राख  

१३ वडा कामाणरम प्राङ्गण तनभाणण  ८ २ राख ५० हजाय  

१४ याईगाउाँ  ततृतमा छाखा योड ८ २ राख ५० हजाय  

१५ दमु्भाना जोग ऩाथय सडक भभणत ९ ५ राख  

१६ ऩांचा सातफारा खुन्त्म्तङ सडक भभणत १० ३ राख  

१७ चण्डी एखुवा खोरा सडक भभणत १० ३ राख  

१८ भाजेताङ भखुवा दाय गौडा सडक भभणत १० १० राख  

 जम्भा  ७८०००००क  

 

तनणिम नं. २१  
आभचोक गाउँऩालरकाको सहकायी ऐन, २०७४ राई संसोधन गनिको राधग दताि बएको र्वधेमकको तऩलशर वभोजजभको दपा य 
उऩदपाहरु संसोधन गयी आभचोक गाउँऩालरकाको सहकायी ऐन, ( प्रथभ संसोधन) र्वधेमक २०७७ राई स्वीकृत गने तनणिम 
गरयमो ।  

तऩलशर 

दपा ५ को उऩदपा )१( , दपा ६ को उऩदपा )१(, दपा ६ को उऩदपा )३(, दपा ६ को उऩदपा )२(, दपा ७ को उऩदपा )१(, 
दपा ९ को उऩदपा )१( )क(, दपा ९ को उऩदपा )१( )ख(, दपा ९ को उऩदपा  )२(, दपा ९ को उऩदपा )६(, दपा २० को 
उऩदपा )१( को )क(, दपा २१ को उऩदपा )२(, दपा २३ को उऩदपा )१( )क( ,दपा २३ को उऩदपा )४(, दपा ४२ को उऩदपा 
)२( य )४( को ववच, दपा ४२ को उऩदपा )७(, दपा ४४ को उऩदपा )१(, दपा ४४ को उऩदपा )२(, दपा ८१ को उऩदपा 
)१()ङ(, दपा ८७ को उऩदपा )१(, दपा ८७ को उऩदपा )२( य अनुसूधच २ 
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तनणिम नं. २२  
आभचोक गाउँऩालरकाको न्मातमक सलभतत (कामिर्वधध सम्वन्धी) ऐन २०७५ राई संसोधन गनिको राधग दताि बएको र्वधमेकको 
तऩलशर वभोजजभको दपा य उऩदपाहरु संसोधन गयी आभचोक गाउँऩालरकाको न्मातमक सलभतत )कामिर्वधध सम्वजन्ध (  ऐन, ( 
प्रथभ संसोधन) र्वधेमक २०७७ राई स्वीकृत गने तनणिम गरयमो ।  

तऩलशर 

दपा १४ को उऩदपा )२( , दपा २० को उऩदपा )१(, दपा ३३ को उऩदपा )२( )घ( )ङ( य )च( 
                     

तनणिम नं. २३ 
आभचोक गाउँऩालरकाको सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आ.व.२०७६/७७ को न्मातमक सलभततको प्रततवेदनराई अनुभोदन गने 
तनणिम गरयमो ।   

 

तनणिम नं. २४ 
आभचोक गाउँऩालरकाको सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आ.व.२०७६/७७ को अनुगभन तथा सुऩयवेऺण सलभततको प्रततवेदनराई 
अनुभोदन गने तनणिम गरयमो ।   
 

तनणिम नं. २५ 
आभचोक गाउँऩालरकाको सातौं गाउँ सबाभा ऩेश बएको आभचोक गाउँऩालरकाको ऩहहरो ऩञ्चवर्षिम आवधधक मोजना २०७७/७८ -
२०८१/८२ राई स्वीकृत गयी कामिन्वमन गने तनणिम गरयमो ।  

  

अनुसुचीहरु 

 

अनुसुची-१  
संधचतकोर् व्मवस्थाऩन प्रणारी )Sub-National Treasury Regulatory Application (SuTRA) भा मोजनाहरुराई प्रववन्त्ष्टको 

प्रभुख प्रततव दनहरु 

 

अनुसुची-२  
आभचोक गाउाँ ऩाशरकाको आधथणक वर्ण २०७७/७८ को दय य ट 

 

अनुसुची-३  
गाउाँ  सबाका सदस्महरुको वववयण 

 

अनुसुची-४  
गाउाँकामणऩाशरकाको सदस्महरुको वववयण 

 

अनुसुची-५  
कभणचायीहरुको वववयण 

 

अनुसुची-६  
गाउाँ  सबाभा उऩन्त्स्थतीको वववयण 

 
 

 


