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खण्ड १ : पररर्चय र सतमक्षा 
१.१ गाउँपातिकाको संस्क्षप्त पररर्चय         

गण्डकी प्रदेश अन्तगित गोरखा स्जल्िाको उत्तरी पूवि भागमा यो गाउँपातिका अवस्तथत छ । वारपाक 
सजिीकोट गाउँपातिका र िाप्राक, गजम्दाको स्शरमा पने प्रस्शद्ध धारे्च िेकको काखमा अवस्तथत यो गाउँपातिका 
स्जल्िा सदरमजकाम पोखरी थोक, गोरखा बाट करीब ७२ र्क.मी. उत्तर पस्िममा अवस्तथत छ । पूवि तर्ि  धाददङ 
स्जल्िा र र्चीनको तवशातसत क्षेत्रसंग जोतडएको यो गाउँपातिका दस्क्षण तर्ि  आरुघाट गाउँपातिका र धाददङ 
स्जल्िा, उत्तरमा र्च जम्नजम्री गाउँपातिका र पस्िममा वारपाक सजिीकोट गाउँपातिकासँग तसमाना जोतडएको छ । 
यो गाउँपातिका रार्िय गौरवको बजढी गण्डकी जिर्वद्यजत आयोजनाको प्रभार्वत क्षेत्र तथा मनासिज र्हमाि र गणेश 
र्हमाि आरोहण प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको छ । सार्वकका केरौंजा, उर्हया, िाप्राक, गजम्दा, काशीगाउँ र िापज 
गरर ६ वटा गार्वस तमिाएर ७ वटा वडामा र्वभास्जत यो गाउँपातिका ६५२ वगि र्किो मीटर क्षेत्रर्िमा  
रै्तिएको यस गाउँपातिको केन्र वडा नम्वर ५ माछीखोिामा रहेका छ ।  

प्रकृतत पजजारी आददवासी जनजातीहरूको वसोवास रहेको यस गाउँपातिकाका बातसन्दाहरुिे आफ्नो 
घरबाट बार्हर कतै प्रतथान गने बेिामा आफ्नो रक्षा एवं कायि तसर्द्धका िातग खोिानािा एवं डाँडाकाँडाको पूजा 
गने र्चिन कायमै छ । यसरी पूजा गदाि धर्चि (कपडाको टजक्रा) ढजगााको देउरािीमा र्चढाउने वा काठको िट्ठीमा 
बाँधेर गाड्ने प्रर्चिन रहेको छ । तथानीय गजरूङ भाषामा ध्वजा (कपडाको सानो टजक्रा) िाई धर्चि र डाँडाकाँडािाई 
गाङ भतनन्छ । बोल्दै जाने क्रममा यही शधद अपभ्रतमत भई धारे्च डाँडा भन्ने प्रर्चिन रहेको भनाई पाइन्छ । 
सार्वकका ६ वटा गार्वसहरू समायोजन गरी पजनसंरर्चना गररएको यस गाउँपातिका  यही धारे्च डाँडाको नामबाट 
नामांकरण गररएको हो ।  

धारे्च गाउँपातिकामा समावेश सार्वकका गा.र्वसहरु 
हाि कायम भएको वडा सार्वक गा.र्व.स. सार्वकका वडाहरु 

१ केरौजा ७,८ र ९ 
२ केरौजा १,२,३,४,५ र ६ 
३ उर्हया १ देस्ख ९ 
४ िाप्राक १ देस्ख ९ 
५ गजम्दा १ देस्ख ९ 
६ काशीगाउँ १ देस्ख ९ 
७ िापज १ देस्ख ९ 

स्रोत 1 गाउँपातिका बेबसाइट,2075 

अवस्तथतत तथा क्षते्रर्ि       

धारे्च गाउँपातिका समजदर सतहवाट ६३० तमटर देस्ख ७३०९ तमटर उर्चाई सम्म रै्तिएको छ । कज ि 
६५२ वगि र्किोतमटर रै्तिएको यस गा.पा.को भ–ूभाग मध्ये १५.६२ प्रततशत २००० तमटर भन्दा कम 
उर्चाईमा रहेको छ । यसै गरी २८.१८ प्रततशत भ-ूभाग २००० देस्ख ३००० तमटर उर्चाई सम्म, २६.६१ 
प्रततशत ३००० देस्ख ४००० तमटर सम्म, १९.७६ प्रततशत ४००० हजार देस्ख ५००० उर्चाई सम्म रहेको 
छ । कररव ९.८५ प्रततशत भ-ूभाग भने ५००० तमटर भन्दा वर्ढ उर्चाईमा रहेको छ  ।  
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जनसंख्या र जाततगत र्ववरण पररवार संख्या, िैर्िक अनजपात     

गाउँपातिकाद्धरा २०७६ सािमा सकंतित तथ्याङ अनजसार यहाँ जम्मा ३९३२ घर पररवारहरु रहेका 
छन ्भने २०६८ को जनगणना अनजसार भने ३१२८ रहेको तथयो । यस अवतधमा ८०४ घरपररवारहरु थर्पएका 
छन ्। वडा २ मा सवैभन्दा वर्ढ ८१२ (२०.६५ प्रततशत) घरपररवारहरु रहेको देस्खन्छ भने वडा १ मा सवै 
भन्दा कम अथाित २३५ (५.९८ प्रततशत) घरपररवारहरु वतने गरेको देस्खन्छ ।  

गाउँपातिको कज ि जनसंख्या १८,७२४ रहेको छ । वडागत रुपमा वडा ५ मा सवैभन्दा वर्ढ ३६२७ जनाको 
वसोवास रहेको पाइन्छ भने वडा १ मा सवै भन्दा कम १०९७ जनाको वसोवास रहेको छ । वडागत रुपमा 
घरपररवार र जनसंख्याको त जिनात्मक अवतथा तिको तातिकामा प्रततजत गररएको छ । यस अनजसार वडा १ मा 
५.८६ प्रततशत, २ मा १८.०८ प्रततशत, ३ मा १२.५२ प्रततशत, ४ मा १६.५९ प्रततशत, ५ मा १९.३७ 
प्रततशत, ६ मा १३.२३ प्रततशत, ७ मा १४.३४ प्रततशत रहेको छ ।  यहाँको कज ि क्षेत्रर्ि ६५२ वगाि र्क. 
तम. भएको हजदाँ यहाँको जनघनत्व २९ जना प्रतत वगि र्क तम रहेको छ भने रार्िय औसत १८० को तजिनामा 
यहाँको जनघनत्व कम हो ।  

जनसंख्याको आकार र जनघनत्व 

वडा 
२०६८ २०७६ 

जनसंख्या जनसंख्याको प्रततशत जनसंख्या जनसंख्याको प्रततशत 

१ ७८३ ५.९२ १०९७ ५.८६ 

२ २४६५ १८.६३ ३३८६ १८.०८ 

३ १८५७ १४.०४ २३४४ १२.५२ 

४ २१६१ १६.३४ ३१०७ १६.५९ 

५ २३०३ १७.४१ ३६२७ १९.३७ 

६ १८३७ १३.८९ २४७८ १३.२३ 

७ १८२३ १३.७८ २६८५ १४.३४ 

जम्मा १३२२९ १०० १८७२४ १०० 

स्रोत 2 रार्िय जनगणना-2068 र धारे्च घरधजरी सभेक्षण-2076 

वडागत रुपमा जनसंख्याको त जिनात्मक अवतथा 

वडा 
२०६८ २०७६ 

घरपररवार घरपररवारको प्रततशत घरपररवार घरपररवारको प्रततशत 

१ १९२ ९.०२ २३५ ५.९८ 

२ ५८१ २७.३० ८१२ २०.६५ 
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३ ४२७ २०.०७ ५०४ १२.८२ 

४ ५२९ २४.८६ ६०३ १५.३४ 

५ ५३५ २५.१४ ६९२ १७.६० 

६ ४१४ १९.४५ ५४६ १३.८९ 

७ ४५० २१.१५ ५४० १३.७३ 

जम्मा ३१२८ १४६.९९ ३९३२ १००।०० 

स्रोत 3 रार्िय जनगणना-2068 र धारे्च घरधजरी सवेक्षण-2076 

जाततगत र्ववरण 

वडा गजरुङ घिे र्वश्वकमाि अन्य 
१ १३१ ८४ १३ ७ 
२ ६७५ ६४ २४ ० 
३ ३७३ ६८ ६३ ० 
४ ५९०  १३ ० 
५ ६९९ १ २० ० 
६ ३१३ २१५ १८ ० 
७ ४९९  ४१ ० 

जम्मा ३२८० ४३२ १९२ ७ 
प्रततशत ८३.८४ ११.०४ ४.९१ ०.२१ 

स्रोत 4 धारे्च घरधजरी सवेक्षण,2076 

िैर्िक अनजपात 

२०७६ सािको सवेक्षण अनजसार यस गाउँपातिकाको कज ि जनसंख्या १८७२४ मध्ये ९३२३ जना 
(४९.८० %) पूरुष र ९४०१ जना (५०.२० %) मर्हिा रहेका छन । यस अनजसार िैर्िक अनजपात (पूरुष 
मर्हिा अनजपात) औषतमा १०८.३६ रहेको देस्खन्छ । वडा १, ४, ५ र ७ मा पूरुषको संख्या वर्ढ रहेको छ, 
भने वडा २, ३ र ६ मा मर्हिाहरुको संख्या वढी रहेको छ ।  

भ–ूउपयोग स्तथतत          

धारे्च गाउँपातिकाको अतधकांश भ–ूभाग उच्र्च पहाडी र र्हमािी क्षेत्रमा पने हजदाँ यहाँको तभरािोपन 
समेत उच्र्च रहेको छ । टोपोग्रार्र्क नक्सा सवे र्वभागका अनजसार यस गाउँपातिकाको भ–ूधरातििाई र्वभाजन 
गदाि ५ तडग्री भन्दा कम तभरािोपना भएको २.१० प्रततशत, ५ देस्ख १५ तडग्री सम्म तभरािोपना भएको ४.९७ 
प्रततशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी ४०.८१ प्रततशत जतमन ३० देस्ख ४५ तडग्री सम्म तभरािो भएको पाइन्छ 
। यततै ३३.७८ प्रततशत जतमन ४५देस्ख ८० तडग्रीसम्म तभरािो भएको पाइन्छ । 

भ ूवनौटको आधारमा यस धारे्च गाउपातिकामा ९.८३ प्रततशत भ ज–भाग मात्र खेतत योग्य रहेको पाइन्छ । कज ि 
भ–जभागको ३६.६७ प्रततशत वनिे ढाकेको देस्खन्छ भने २० प्रततशत घाँसे मैदान, २.५३ प्रततशत र्हँउिे 
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ढाकेको क्षेत्र र १ प्रततशत भन्दा कम क्षेत्र पानी र पोखरी क्षेत्रिे ओगटेको छ । यहाँको ३०.३८ प्रततशत भ ज–
भाग वाझो जतमन रहेको छ । 

कृर्ष क्षते्र, वन क्षते्र, र्चरन क्षते्र, संरस्क्षत क्षते्र 

यस गाउँपातिकाको कज ि क्षेत्रर्ि धेरै भए पतन कृर्ष योग्य भ–ूभाग ९.८३ प्रततशत रहेको छ । आफ्नै 
तथा अन्यको जग्गा प्रयोग गने समेतको संख्याको आधारमा ३२७३ (८३.३५ प्रततशत) को कृर्ष योग्य जतमनमा 
पहजँर्च रहेको देस्खन्छ भने ६५९ घरपररवार (१६.७५ प्रततशत ) को कज नै पतन प्रकारको कृर्ष योग्य जतमनमा 
पहजँर्च रहेको छैन । यस गाउँपातिका समजरी सतह वाट ६३० तमटर देस्ख ७३०९ तमटर सम्म रै्तिएका कारण 
यहाँ र्वतभन्न प्रकारको हावा पानी पाईन्छ । गाउँपातिको उच्र्च क्षेत्र (५००० तमटर भन्दा वढी उर्चाइमा रहेको 
क्षेत्रमा टजण्रा हावापानी पाईन्छ । यसै गरर ३३०० तमटर उर्चाइ देस्ख ५००० तमटर सम्मको क्षेत्रमा िेकािी 
हावापानी रहन्छ । उच्र्च र्हमािी र िेकािी क्षेत्रमा सामन्यतय स्र्चसो मौसम रहन्छ भने गषृ्म ऋतजमा मौसम 
१० तडग्री सेस्ल्सयस सम्म पजग्छ । महाभारत शृ्रखिाको २००० तमटर देस्ख ३३०० तमटर उर्चाइ सम्मको 
क्षेत्रमा ठण्डा शीतोष्ण हावापानी पाईन्छ । यहाको तापक्रम ० देस्ख १८ तडग्री सेस्ल्सयसको र्वर्च रहन्छ । यस 
गाउँपातिको तल्िो भेगमा समस्शतोष्ण हावापानी पाइन्छ भने यो हावा पानी दूई हजार तमटर उर्चाईमा रहन्छ । 
यहाको तापक्रम ० देस्ख २८ तडग्री सेस्ल्सयसको र्वर्चमा रहन्छ भने मनसजनको समयमा औसतमा २०० सेस्न्टतमटर 
सम्मको वषाि हजन्छ र यस क्षेत्र खेतीपातीको िातग उपयजक्त रहन्छ ।    

ताितिैया, नदी, धातमिक एवं पयिटकीय क्षते्र         

यस गा.पा.मा अर्वरि पानी वग्ने १२ वटा खोिा तथा नदीहरु रहेको छ भने स–साना पानीका मूिहरु 
वस्ततका नस्जकै रहेका छन ्। नदी तनयन्त्रण तर्ि  माछी खोिा, वजढी गण्डकी, नौिी खोिा आददको प्रकोप 
र्वद्यमान छ भनें अध्ययन र्वनाको अतनयस्न्त्रत पूवािधार र्वकासिे पर्हराको समतया झनझन वढ्दै गएको छ । 
गा.पा.को तथ्याङ्क अनजसार १६ पोखरीहरु, ११ वटा झरनाहरु छ । यस गाउँ पातिकामा सबै भन्दा बढी अथाित 
३८.९६ प्रततशत वौद्ध धमािविम्बी बतदछन ्। त्यसै गरी दोश्रो ठजिो रुपमा ३४.९९ प्रततशत र्हन्दज धमि मान्नेहरु 
रहेका छन ्। साथै १३.८५ प्रततशतिे वोन धमि र १२.१७ प्रततशत र्क्रस्ियन धमि मान्नेहरु रहेका छन भने 
०.०३ प्रततशतिे अन्य धमि अबिम्बन गदै आएका छन ्।  

यस गाउँ पातिकामा रहेको पयिटर्कय क्षेत्रहरु तातो पानी कज ण्ड (माछी खोिा), झाँक्री पजि (इस र्चाम), 
धारे्च डाँडा, र्हम ताि, एन आर एन मोडेि तभिेज (िाप्राक), क्यजिजम्रे्चत पररदृश्य, धारे्च स्रं्चकार (प्राकृततक 
स्शवतिङ्घ), ह्यारर र्हि (डम्र्ज  डाँडा) िापज वेतस, तभ.तस. र्हि (रुकाङ डाडा), थमन गजरुङ तभ.तस. पाकि  (तसङ्िा), 
सगरमाथा आरोर्ह पाकर,् भ जमेकाङ (िाप्राक), क्याण्टी तिभर पजि (यारु खोिा), दददी वर्हनी र्हि (यारु वगर), 
गणेश कज ण्ड (रुन्रे्चत), गणेश र्हमाि वेश क्याम्प (हजल्र्च जक), कािा पोखरी (रुन्रे्चत), ताम्िाकोट (केरौजा), 
खोिािकोट (खोिा), र्च जङकाङ तभरकोट (गजम्दा), सातकन्या देर्व पोखरी (याम गाँउ), दजध पोखरी (उर्हया), रुप्रे्च 
ताि (िाप्राक) रहेको छ । 
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पेशा, रोजगारी, गरीवी र गरीवी मापन स्तथतत  

यस गाउँपातिकाको पेशागत स्तथततिाई हेदाि यहाका कररब ४०% मातनसहरु कृर्ष पेशामा तनभिर रहेका 
छन ्। त्यसै गरी कररव २३ प्रततशत नोकरी तथा मजदजरी गदिछन भने २१ प्रततशत र्वद्याथी रहेका छन र 
कररव ७.५ प्रततशत बैदेस्शक रोजगारी मा तनभिर छन, उद्योगमा कररव ३ंं.६ प्रततशत ्आस्श्रत छन ्। त्यसै गरर 
२ प्रततशत बेरोजगार रहेका पाइन्छन ्भने कररव २ प्रततशत घरेिज तथा अन्य सेवामा संिग्न छन ्। सवेक्षण 
अनजसार १९७ घरपररवारहरु अतत गररवको रुपमा पर्हर्चान भएका छन ्। कज ि जनसंख्या मध्ये ८०८ जना अतत 
गररव सदतयहरु रहेका छन ्भने यो कज ि जनसंख्याको ५.१ प्रततशत हजन आउँछ ।  

स्शक्षा, साक्षरता स्तथतत, र्वद्याियहरु तथा स्शक्षण संतथाहरु र पहजँर्च स्तथतत  

गाउँपातिकावाट हािै संकतित र्ववरण अनजसार १५ वषि भन्दा मातथ जम्मा १३५२० जना मध्ये 
७०.७२  प्रततशत जनसंख्या साक्षर (पढ्न र िेख्न जान्ने) रहेका छन ्। जस मध्ये ६३ प्रततशत मर्हिा छन ्भने 
७७ प्रततशत पजरुष छन ्।  वडागत आधारमा वडा ३ मा न्यून मात्रामा साक्षर रहेका छन । गाउँपातिको औसत 
७०.७२ को तजिनामा यस वडामा ५५.१४ प्रततशत मात्र साक्षर रहेको देस्खन्छ । यसै गरर वडा १, २ र ६ 
मा समेत गाउँपातिका औसत भन्दा न्यून मात्र साक्षर रहेका छन ्।  

यस गाउँपातिकामा ५ वषि भन्दा मातथको उमेर समजहमा ९६३१ जनािे औपर्चाररक स्शक्षा तिएको 
देस्खन्छ । यो  ५ वषि भन्दा मातथको जनसंख्याको ५५.२१ प्रततशत हो । सवै भन्दा वर्ढिे (६१४६)ंे 
आधारभतू तह सम्म अध्ययन गरेको देस्खन्छ भने २८३७ जनािे माध्यतमक तहको अध्ययन पजरा गरेका छन ्। 
प्रार्वतधक एस ्एि ्सी पजरा गने ३१ जना रहेका छन ्भने २९९ जनािे तनातक र २१ जनािे तनातकोत्तर 
सम्मको अध्ययन पजरा गरेका देस्खन्छ । कज ि २७ ओटा  र्वद्यािय रहेको यस गाउँपातिका मा १ वटा तनजी र 
अन्य सम्पूणि सरकारी एवं संतथागत र्वद्याियहरु रहेका छन।्  वडा ततरको बतगिकरण हेदाि वडा नम्बर १ मा 
२ वटा, २ ,३,४,५,६,७ मा क्रमश ४,५,२,४,३ र ६ वटा  सरकारी एवं संतथागत तबद्यािय  अवस्तथत छन ्
भने वडा नम्वर ४ मा मात्र १ वटा तनजी तबद्यािय  रहेको छ । यस गाउँपातिकामा कररव ६२ प्रततशत घरको 
१ र्क तम तभत्र प्राथतमक र्वद्यािय पजग्न सर्कने अवतथा रहेको छ । यसै गरर अको २० प्रततशत घरको २ र्क 
तम तभत्र, ९ प्रततशत घरको ३ र्क तम तभत्र र बाँकी ९ प्रततशतिे ३ र्क तम भन्दा वढी यात्रा तय गनजि पने 
अवतथा छ । यसै गरर माध्यतमक र्वद्याियका हकमा दजई ततहाईिे २ र्क तम तभत्र, अको १५ प्रततशतिे ४ र्क. 
तम. तभत्र र बाँकी २२ प्रततशतिे ४ घन्टा भन्दा बढी र्हंडनज पने देस्खन्छ ।  

तवातथ्य, तवातथ सेवा संतथाहरु, तवातथ्य सेवामा पहजँर्चको स्तथतत     

तवातथ्यको पहजर्च हेदाि यस गाउँपातिकामा जम्मा १२ वटा स्क्ितनकहरु रहेका छन ्भने १९ वटा खोप 
केन्र छन ्। यसै गरर ३ वटा तवातथ्य केनर र १ सामजदार्यक तवातथ्य केन्र रहेका छन । कररव १५ प्रततशत 
घरिे मात्र १ र्क तम तभत्र सामजदार्यक तवातथ्य सतथामा पजग्न सक्ने अवतथा रहेको छ । यसै गरर अको ९ 
प्रततशत घरिे २ र्क तम तभत्र, ३० प्रततशत घरिे ३ र्क तम तभत्र र वार्क कररव ४६ प्रततशत घरिे ३ र्क तम 
भन्दा वर्ढ र्हडनज पने देस्खन्छ । पहजँर्च सम्वस्न्ध र्ववरण स्र्चत्र ६.५ मा प्रततजत गररएको छ । कज ि तवातथ्यकमी 
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२८ जना कायिरत छन ्भने ७ जना को दरबन्दी रहेको मध्ये जम्मा ६ जना हेल्थ अतसतटेन्टहरु यहाँ कायिरत 
छन ्। 

खानपेानी तथा सरसर्ाई स्तथतत, पहजँर्च तथा र्चपी प्रयोग 

पाइपवाट र्वतरण पानी यहाँको खाने पानीको मजख्य स्रोतको रुपमा रहेको छ । यस गाउँपातिकामा 
९६.७७% घर पररवार पाईप मार्ि त तबतररत ्पानी र्पउछन । जस मध्ये ८१.६७ प्रततशत घरधजरी साबिजतनक 
धाराबाट पानी र्पउँछन, भने १५.१०% घर पररवारको आर्नै घर पररसरमा धारा जतडत छन । वडा ततरमा 
खाने पानीको पहजँर्च हेदाि वडा नम्बर १ ,३, ५, ६ का पररवारहरुमा पाईप मार्ि त तबतररत पानीको सजर्वधा 
िगभग शत प्रततशत रहेको छ भने वडा २, ४ र ७ मा क्रमश ९८ %, ८६% र ९५%रहेको देस्खन्छ । वडा 
अनजसार पानीको पहजँर्चको अवतथा छ ।  

सरसर्ाईतर्ि  यस गाउँपातिका खजिा ददशा मजक्त भईसकेको अवतथा छ । यहाँ ७४.९२ प्रततशत घर 
पररवारिे सेफ्टी टंकी सर्हत को शौर्चािय प्रयोग गने गरेका छन ्भने १७.५७ प्रततशतिे खाल्डे र्चपी को प्रयोग 
गरर रहेका छन ्। यहा ७ प्रततशत घर पररवारसंग र्चपी नभएको तथ्याङ्किे देखाउदछ । कज ि र्चपी नभएको 
पररवार मध्ये  सबै भन्दा बढी वडा नम्बर ४ मा (३६५ घरपररवार) छ भने वाडि नम्बर १ मा १९ पररवार संग 
र्चपीको पहजर्च छैन । 

उद्योग व्यवसाय कृर्ष, पशज सेवा, पोषण, खाद्य तनभिरता   

गाउँपातिकामा उद्योग को स्तथतत हेदाि जम्मा ४४ वटा  िघज एबं घरेिज उद्योग रहेका पाइन्छ भने साना 
जि र्वद्यजत १३ , जि र्वद्यजत ३ र मध्यम जि र्वद्यजत १ वटा रहेका छन ्। उत्पादन को आधार मा हेदाि 
खाद्यान्न, जि र्वद्यजत, र्तनिर्चर र र्िामे उद्योग रहेका छन ्। यस र्हसाविे उत्पादनस्शि उद्योगको संख्या नगन्य 
रहेको छ । यस गाउँपातिका वाट संकतित तथ्याङ्क अनजसार यहाँ ७५ वटा होटेि वा िज ्रहेका देस्खन्छन ्। 
कररव १५ वटा होमतटेहरु रहेका छन ्भने सहकारीको सङ्ख्ख्या ७ वटा छन ्। 

यस गाउँपातिकाको कज ि क्षेत्रर्ि धेरै भएपतन कृर्ष योग्य भ–ूभाग ९.८३ प्रततशत रहेको छ । आर्नै 
तथा अन्यको जग्गा प्रयोग गने समेतको संख्याको आधारमा ३२७३ (८३.३५ प्रततशत) को कृर्ष योग्य जतमनमा 
पहजँर्च रहेको देस्खन्छ भने ६५९ घरपररवार (१६.७५ प्रततशत ) को कज नै पतन प्रकारको कृर्ष योग्य जतमनमा 
पहजँर्च रहेको छैन । कृर्ष यहाँको मजख्य पेशाको रुपमा रहेको छ । आिज, मकै, कोदो, जौ, गहजँ , तसिाम यहाँका 
प्रमजख खाध्यान्न वातिहरु रहेका छन ्। दिहन तर्ि  भट्मास, तसमी आदद यहाँ उत्पादन हजने गदिछ । हररयो 
तरकारी तर्ि  प्याज, वन्दा, खजसािनी, अदजवा, काँक्रा,ंे गोिभेँडा आदद उत्पादन हजन्छ । र्ि र्ज ि तर्ि  सजन्तिा 
यहाँको उत्पादन हो । वन िसजन र यार्चाि यहाँको उच्र्च मजल्यका सकिन हजने जतडवजर्ि हजन ्।  

यहाँ ५७ प्रततशत धरधजरीिे मकै उत्पादन गदिछन ्। धारे्चमा गत वषि कज ि ४४४.१४ मे.ट. मकै 
उत्पादन गरर १२३ मे. ट. र्वक्री गरेको देस्खन्छ । कररव ५२ प्रततशत घर पररवार कोदो उत्पादनमा सम्िग्न 
रहको र गत वषि करीव ३२५ मे. ट. कोदो यहाँ उत्पादन भएको देस्खन्छ । ४१ प्रततशत घर पररवारिे आिज 
खेतत गरेका छन।् गत वषि ३९८ मे. ट. आिज उत्पादन भएको पाइन्छ । यसै गरर गहँज, जौ र भटमास क्रमशः 
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२६, १४ र १८ प्रततशत घरपररवारिे उत्पादन गने देस्खन्छ भने यी वततजहरु क्रमशः १४४, ६३ र ४० मे ट. 
उत्पादन भएको देस्खन्छ । धान उत्पादनमा कररव २ प्रततशत घर पररवार संिग्न रहेका र यहाँ १३ मे. ट. 
जतत धान गत वषि उत्पादन भएको देस्खन्छ । यसै गरर तसमी ६ प्रततशत, तसिाम ४ प्रततशत, तोरी १ प्रततशत 
पररवारिे उत्पादन गरेको देस्खन्छ । हररयो तरकारी तर्ि  कररव १ प्रततशत घरपररवार मात्र सिग्न रहेको 
देस्खन्छ जसमा वन्दा ५ मे. ट जतत उत्पादन भएको छ भने अन्य तरकारी न्यून मात्रामा उत्पादन भएको अवतथा 
छ भने वन िसजन को उत्पादन १००० र्किो रहेको छ ।   

यहाँ र्वतभन्न खाद्यान्न उत्पादनहरु भए पतन अतधकांश उत्पादन परम्परागत प्रणािी र आफ्नो खपतको 
िातग मात्र भएको देस्खन्छ । र्ितवरुप कम घरपररवारिे मात्र आर्नो उपज र्वर्क्र गने गरेको देस्खन्छ । 
जततो, उत्पादन र तबर्क्रको अनजपात हेदाि मकै को उत्पादन ४४४. १४ मेर्िक टन  छ भने तबर्क्र कररब एक 
र्चौथाई (१२३. २०) मेर्िक टन देस्खन्छ । तजिनात्मक र्हसाब िे हेदाि भटमास को उत्पादन र तबर्क्रको र्रक 
कम देस्खन्छ जजन क्रमश ३९. ८५ र २९. ९७ मेर्िक टन रहेको छ । त्यसै गरर तसतम को उत्पादन र तबक्री 
क्रमश ३४. ४५ र २०. ८७ मेर्िक टन देस्खन्छ ।   

पशजपािन तर्ि  ४९ प्रततशत घरपररवारहरु पशजपािन मार्ि त जीर्वकोपाजिन गरर रहेका छन ्। जस मध्ये 
कररब २९% घरपररवारहरु गाई तथा भैसी पािन, बाख्रा तथा भेडा पािनमा ३३.०५%, कज खजरा पािनमा ८%, 
घोडा खच्र्चड पािनमा २ % र २ % जततनै सजगजर पािनमा आवद्ध रहेका छन ्।  केवि ०.८ प्रततशत अथाित 
३४ घर पररवारिे मौरी पािन अंगािेको देस्खन्छ । गत बषिका आम्दानीको स्तथतत हेदाि सबै भन्दा बढी आम्दानी 
बाख्रा तथा भेडा पािन बाट हजने गरेको पाइन्छ ।  यस बाट गत वषि १.३५ करोड आम्दानी भएको देस्खन्छ 
। सोर्ह समयमा घोडा खच्र्चड बाट १.२५ करोड को आम्दानी भएको छ । गाई , भैसी र मौरी पािन बाट 
क्रमश ४२. ०७ िाख , ३२. ६८ िाख र ३३. ९७ हजार आम्दानी रहेको छ । सजँग जर पािनमा २.४१ 
प्रततशत कृषक आवद्ध छन ्भने यस बाट १०.७५ िाख को वार्षिक आम्दानी हजने गरेको देस्खन्छ ।  

यस गाउँपातिकाको अतधकाश पररवारहरु कृर्षमा सिग्न रहे पतन कृर्ष तथा पशजपािन उत्पादनको 
र्हसाविे आत्मतनभिर रहेको छैनन । करीव १० प्रततशत मात्र भ जमाग खेतत योग्य रहेको तथा पराम्परागत र्वतध 
र वातिहरुको अभ्यासको कारण यहाँ उत्पाददत उपजिे अतधकास पररवारिाई केर्ह मर्हना मात्र धान्ने अवतथा 
छ।जततो, जम्मा २२ % घर पररवारहरुिाई मात्र उतनहरुको उत्पादनिे १० मर्हना भन्दा बढी खान पजग्दछ । 
त्यसै गरर आफ्नो उत्पादनिे ७ मर्हना देस्ख ९ मर्हना सम्म खान पजग्नेको अनजपात १५ प्रततशत रहेको छ ।  
६ मर्हना भन्दा कम तर ४ मर्हना भन्दा बढी खान पजग्नेको अनजपात सबै भन्दा बढी (३५%) छ भन ेकेवि ३ 
मर्हना मातै्र खान पजग्नेहरुको संख्या २८ प्रततशत रहेको छ ।      
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१.२ संघ, प्रदेश तथा अन्य तनकायहरुसंग भएका समन्वय, समझदारीहरु तथा ततनका उपिस्धधहरु 

क्र.सं. संघ प्रदेश अन्य तनकायहरुसंग 

1 

क) गजम्दा आिज कोल्ड तटोर 
तडर्पआर 

ख) सौयिबत्ती जडान 

ग) मोबाइि र्चास्जिङ तटेशन 
तनमािण 

 

क) यामगाउँ मर्हिा 
सामजदार्यक भवन 
तनमािण 

ख) गजम्दा पौटज िापज 
मोटर बाटो 
तनमािण 

ग) तसििा 
सामजदार्यक भवन 
शौर्चािय तनमािण 

घ) र्हमािी आमा 
समजह पूवािधार 
र्वकास 

ङ) रुन्रे्चत सामजदार्यक 
भवन तनमािण 

र्च) मातछखोिा 
सामजदार्यक भवन 
ममित 

तड.एर्.आइडी/मोटम्याकडोनाल्ड, 
स्ज.एन.आइ, िेजातम द िाप्राक, 
यज.एन.तड.पी, छायाँ नेपाि आदद 
तनकायहरुसंगको सहकायिमा 
र्वतभन्न कायिक्रम संञ्चािन 
भइरहेको तथा सम्पन्न गररएको । 

 
१.३ कज िर्वतनयोस्जत बजेट र सतमक्षा अवतध असार मसान्तसम्मको खर्चि स्तथतत 

आ.व. : २०७६/७७   मर्हना : असार सम्म   

आय 

    

शीषिक प्रततार्वत आय वाततर्वक आय मौज्दात 

संघीय सरकार १९,२०,८२,०००.०० १९,२०,८२,०००.००   

१३३११ समातनकरण 
अनजदान 

८,९४,००,०००.०० ८,९४,००,०००.००   

१३३१२ शसति अनजदान 
र्चािज 

१०,२६,८२,०००.०० १०,२६,८२,०००.००   

प्रदेश सरकार १,७८,५८,०००.०० १,४९,५८,०००.०० २९,००,०००.०० 



10 
 

१३३११ समातनकरण 
अनजदान 

१,२०,५८,०००.०० १,२०,५८,०००.००   

१३३१६ समपजरक अनजदान 
र्चािज 

५८,००,०००.०० २९,००,०००.०० २९,००,०००.०० 

राजतव बाडर्ाड ७,३५,१४,३६६.०० ४,९९,८९,८१६.९५ २,३५,२४,५४९.०५ 

११४११ बाँडर्ाँड भइि प्राप्त 
हजने मूल्य अतभबरृ्द्ध कर 

७,१०,००,०००.०० ४,७९,०७,८१६.९५ २,३०,९२,१८३.०५ 

११४५६ बाँडर्ाँटबाट प्राप्त 
हजने सवारी साधन कर 

२२,९०,०००.०० २०,८२,०००.०० २,०८,०००.०० 

१४१५८ बाँडर्ाँड भई प्राप्त 
पवितारोहण वापतको रोयल्टी 

२,२४,३६६.००   २,२४,३६६.०० 

अन्तररक श्रोत ३,८२,४७,६११.८४ ५,५९,९६,९४४.३३ (१,७७,४९,३३२.४९) 
१११३१ सम्पत्ती, बहाि 
तथा पिा वापतको आयमा 
िाग्ने कर 

३,९३,२००.००   ३,९३,२००.०० 

११३१४ भ जतमकर/मािपोत १,१७,९६०.०० ३१,०८१.४० ८६,८७८.६० 

११३२१ घरवहाि कर १,००,०००.००   १,००,०००.०० 

११३२२ वहाि र्वटौरी कर १५,०००.००   १५,०००.०० 

११४५१ सवारी साधन कर 
(साना सवारी) 

१०,०००.००   १०,०००.०० 

११६९१ अन्य कर ६,२१,२००.०० ३०,०००.०० ५,९१,२००.०० 

१४२१९ अन्य सेवा शजल्क 
तथा तबक्री 

१२,५०,०००.००   १२,५०,०००.०० 

१४२४१ पार्कि ि शजल्क १,५००.००   १,५००.०० 

१४२४२ नक्सापास दततजर ३०,०००.००   ३०,०००.०० 

१४२४३ तसर्ाररश दततजर ७,८६,४००.०० १,५८,३७१.०० ६,२८,०२९.०० 

१४२४४ व्यस्क्तगत घटना 
दताि दततजर 

४८,५००.०० ६१,७०५.०० -१३,२०५.०० 

१४२४५ नाता प्रमास्णत 
दततजर 

५०,०००.००   ५०,०००.०० 

१४३११ न्यार्यक दण्ड, 

जररवाना र जर्त 
२०,०००.००   २०,०००.०० 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, 

जररवाना र जर्त 
२,५००.००   २,५००.०० 

१४५२९ अन्य राजतव १०,०००.०० १,०९,०००.०० -९९,०००.०० 

१४६११ व्यवसाय कर ७५,०००.०० ७,०००.०० ६८,०००.०० 

१५१११ बेरूजू ५,००,०००.०० ५०,००,०००.०० (४५,००,०००.००) 
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३२१२१ नगद ३,३१,६९,३६३.८४ ५,०५,९९,७८६.९३ (१,७४,३०,४२३.०९) 

३२१२२ बैंक मौज्दात १०,४६,९८८.००   १०,४६,९८८.०० 

जम्मा ३२,१७,०१,९७७.८४ ३१,३०,२६,७६१.२८ ८६,७५,२१६.५६ 

 

व्यय 

  

शीषिक बार्षिक बजेट खर्चि खर्चि(%) मौज्दात 

र्चािज १८,४२,८२,२२५.५७ ११,९३,२४,५३७.६८ ६४.७५ ६,४९,५७,६८७.८९ 

२११११ 
पाररश्रतमक 
कमिर्चारी 

८,१२,३०,९५४.०० ५,६४,९२,९८२.१० ६९.५५ २,४७,३७,९७१.९० 

२१११२ 
पाररश्रतमक 
पदातधकारी 

६०,००,०००.०० २०,२८,०००.०० ३३.८ ३९,७२,०००.०० 

२११२१ पोशाक १६,३०,०००.०० ३,२५,०००.०० १९.९४ १३,०५,०००.०० 

२११३१ 
तथानीय भत्ता 

५१,४६,०००.०० १०,२९,६४९.०० २०.०१ ४१,१६,३५१.०० 

२११३२ महंगी 
भत्ता 

२१,२०,०००.०० ६,५७,५३४.०० ३१.०२ १४,६२,४६६.०० 

२११३३ र्र्ल्ड 
भत्ता 

७०,०००.०० ५४,०००.०० ७७.१४ १६,०००.०० 

२११३४ 
कमिर्चारीको बैठक 
भत्ता 

३,००,०००.०० ४६,५००.०० १५.५ २,५३,५००.०० 

२११३५ 
कमिर्चारी 
प्रोत्साहन तथा 
पजरतकार 

५०,०००.००     ५०,०००.०० 

२११३९ अन्य 
भत्ता 

६,७०,०००.०० ८६,०२१.०० १२.८४ ५,८३,९७९.०० 

२११४१ 
पदातधकारी बैठक 
भत्ता 

३,००,०००.००     ३,००,०००.०० 

२११४२ 
पदातधकारीअन्य 
सजतबधा 

२,१०,०००.००     २,१०,०००.०० 
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२१२१२ 
कमिर्चारीको 
योगदानमा 
आधाररत 
तनवतृभरण तथा 
उपदान कोष खर्चि 

१४,००,०००.००     १४,००,०००.०० 

२१२१३ 
कमिर्चारीको 
योगदानमा 
आधाररत बीमा 
कोष खर्चि 

२,००,०००.००     २,००,०००.०० 

२१२१४ 
कमिर्चारी कल्याण 
कोष 

१०,००,०००.००     १०,००,०००.०० 

२२१११ पानी 
तथा तबजजिी 

५०,०००.०० ४८,५९१.०२ ९७.१८ १,४०८.९८ 

२२११२ संर्चार 
महसजि 

११,०८,०००.०० ३,०६,३०२.०० २७.६४ ८,०१,६९८.०० 

२२११३ 
साविजतनक 
उपयोतगताको 
सेवा खर्चि 

३०,०००.००     ३०,०००.०० 

२२२११ इन्धन 
(पदातधकारी) 

५,००,०००.०० १,७७,४०२.०० ३५.४८ ३,२२,५९८.०० 

२२२१२ इन्धन 
(कायाििय 
प्रयोजन) 

२,००,०००.०० १,१५,८८०.०० ५७.९४ ८४,१२०.०० 

२२२१३ सवारी 
साधन ममित खर्चि 

१०,००,०००.०० ७,३१,३३१.७७ ७३.१३ २,६८,६६८.२३ 

२२२१४ तबमा 
तथा नवीकरण 
खर्चि 

१,५०,०००.०० ७६,०९३.३० ५०.७३ ७३,९०६.७० 

२२२२१ 
मेस्शनरी तथा 
औजार ममित 
सम्भार तथा 
सञ्चािन खर्चि 

३,००,०००.०० २९,०२७.०० ९.६८ २,७०,९७३.०० 
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२२३११ 
मसिन्द तथा 
कायाििय सामाग्री 

५०,१७,०००.०० ३२,४८,११२.७५ ६४.७४ १७,६८,८८७.२५ 

२२३१३ पजततक 
तथा सामग्री खर्चि 

१४,३७,०००.०० १४,३५,४८८.७४ ९९.८९ १,५११.२६ 

२२३१४ इन्धन 
- अन्य प्रयोजन 

१,५०,०००.००     १,५०,०००.०० 

२२३१५ 
पत्रपतत्रका, छपाई 
तथा सूर्चना 
प्रकाशन खर्चि 

१०,००,०००.०० ९,९८,२५१.०० ९९.८३ १,७४९.०० 

२२४१२ सूर्चना 
प्रणािी तथा 
सफ्टवेयर 
संर्चािन खर्चि 

५,००,०००.००     ५,००,०००.०० 

२२४१३ करार 
सेवा शजल्क 

९४,००,०००.०० ७६,३५,६०२.०० ८१.२३ १७,६४,३९८.०० 

२२५११ 
कमिर्चारी तातिम 
खर्चि 

१०,८०,०००.००     १०,८०,०००.०० 

२२५१२ सीप 
र्वकास तथा 
जनरे्चतना तातिम 
तथा गोष्ठी 
सम्बन्धी खर्चि 

६०,८५,६५७.०० ३१,४५,६०७.०० ५१.६९ २९,४०,०५०.०० 

२२५२१ 
उत्पादन सामग्री 
/ सेवा खर्चि 

१८,५०,०००.०० ५,४०,९५०.०० २९.२४ १३,०९,०५०.०० 

२२५२२ 
कायिक्रम खर्चि 

२,१४,१६,४८२.५७ १,२८,३०,३६७.५० ५९.९१ ८५,८६,११५.०७ 

२२५२९ र्वर्वध 
कायिक्रम खर्चि 

६,५४,०००.०० ५,३०,०६५.०० ८१.०५ १,२३,९३५.०० 

२२६११ 
अनजगमन, 

मूल्यांकन खर्चि 
४१,७५,०००.०० ३३,०५,३६८.०० ७९.१७ ८,६९,६३२.०० 

२२६१२ भ्रमण 
खर्चि 

३,००,०००.०० ७४,३००.०० २४.७७ २,२५,७००.०० 
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२२७११ र्वर्वध 
खर्चि 

५७,९६,८३८.०० ३९,६२,५९९.५० ६८.३६ १८,३४,२३८.५० 

२२७२१ सभा 
सञ्चािन खर्चि 

८,००,०००.००     ८,००,०००.०० 

२५१११ गैर 
र्वत्तीय 
संतथानहरूिाई 
र्चािज सहायता 

१,१६,३७,०००.०० १,०६,१०,०००.०० ९१.१७ १०,२७,०००.०० 

२५३१५ अन्य 
सतथा सहायता 

४,००,०००.०० ४,००,०००.०० १००.   

२७२११ 
छात्रवसृ्त्त 

४०,३६,०००.०० ४०,१९,०००.०० ९९.५८ १७,०००.०० 

२७२१३ 
औषधीखररद खर्चि 

३१,३५,०००.०० ३०,८५,०००.०० ९८.४१ ५०,०००.०० 

२७२१९ अन्य 
सामास्जक 
सहायता 

२,००,३०६.०० ५०,०००.०० २४.९६ १,५०,३०६.०० 

२८१४२ 
घरभाडा 

८,००,०००.०० ६,२३,०२०.०० ७७.८८ १,७६,९८०.०० 

२८१४९ अन्य 
भाडा 

४,००,०००.०० २,७९,५०५.०० ६९.८८ १,२०,४९५.०० 

२८२१९ अन्य 
र्र्ताि 

३,४६,९८८.०० ३,४६,९८८.०० १००.   

पंूजीगत १३,७९,३३,७५२.२७ ६,७४,८६,४८८.४४ ४८.९३ ७,०४,४७,२६३.८३ 

३११११ 
आवासीय भवन 
तनमािण/खररद 

२,५०,०००.०० २,५०,०००.०० १००.   

३१११२ गैर 
आवासीय भवन 
तनमािण/खररद 

१,०८,००,०००.०० ५३,३०,८४९.०८ ४९.३६ ५४,६९,१५०.९२ 

३१११४ जग्गा 
र्वकास कायि 

१,१०,१६,३७३.०० ३७,२४,१८१.२८ ३३.८१ ७२,९२,१९१.७२ 

३११२२ 
मेस्शनरी तथा 
औजार 

४२,९४,२६७.५७ ३१,१८,९६९.५८ ७२.६३ ११,७५,२९७.९९ 
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३११२३ 
र्तनिर्चर तथा 
र्र्क्र्चसि 

३०,५०,७३५.४३ २९,८५,६५६.४३ ९७.८७ ६५,०७९.०० 

३११३५ पूँजीगत 
परामशि खर्चि 

८,००,०००.००     ८,००,०००.०० 

३११५१ सडक 
तथा पूि तनमािण 

१,१२,२५,१९२.०० १,१२,२२,८५१.०० ९९.९८ २,३४१.०० 

३११५३ र्वद्यजत 
संरर्चना तनमािण 

८,००,०००.०० ७,६८,०००.०० ९६. ३२,०००.०० 

३११५५ तसंर्चाइि 
संरर्चना तनमािण 

५,००,०००.०० ४,८०,०००.०० ९६. २०,०००.०० 

३११५९ अन्य 
साविजतनक तनमािण 

६,८९,३६,४८४.२७ ३,८२,५८,२१२.१५ ५५.५ ३,०६,७८,२७२.१२ 

३११७२ पूँजीगत 
अनजसन्धान तथा 
परामशि 

२४,५०,०००.००     २४,५०,०००.०० 

३१४११ 
जग्गाप्रातप्त खर्चि 

९,००,०००.०० ४,८३,२५८.९२ ५३.७ ४,१६,७४१.०८ 

३१५११ भैपरी 
आउन ेपूजँीगत 

२,२९,१०,७००.०० ८,६४,५१०.०० ३.७७ २,२०,४६,१९०.०० 

जम्मा ३२,२२,१५,९७७.८४ १८,६८,११,०२६.१२ ५७.९८ १३,५४,०४,९५१.७२ 

 

१.४ र्वषयगत के्षत्र अनजसार र्वतनयोस्जत बजेटको खर्चि स्तथतत (असार मसान्त सम्म) 
 

र्वषयगत क्षते्र रकम रु. खर्चि प्रततशत कैर्र्यत 
सामास्जक र्वकास १३७११९३५५।५७ ८५।९७ 

SuTRA बाट साभार 
गररएको 

आतथिक र्वकास ३०३०८८०८।५७ ४९।00 
पूवािधार र्वकास ११७६१९९५९।७० ५१।८२ 
वातावरण र्वपद व्यवतथापन ४२६४६०७।00 ८६।३५ 
संतथागत र्वकास सेवा प्रवाह ७००७६०७।00 ५८।६० 
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१.5 र्चािज आ.व.मा देस्खएका मजख्य समतया तथा अवरोधहरु 

क) समयमै संघ सरकारवाट नमजना कानजन तथा नीततहरु उपिव्ध गराउन नसक्नज, ततनवटै सरकार 

बीर्चमा आवश्यक समन्वय तथा सहकायिको कमी ।  

ख) कोतभड १९ को महामारीबाट तसजीत बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव योजना कायािन्वयनको मजख्य 

समयमा पदाि सम्पूणि कायिक्रमहरु कायािन्वयन हजन नसक्नज । 

ग) संघ, प्रदेश र तथानीय सरकार र्वर्च तथा तथानीय सरकार संञ्चािन ऐनमा रहेको क्षेत्रातधकारमा 

अन्योिता हजन ज । 

घ) स्रोत र्वतनयोजनको मापदण्ड भगूोि िगायत अन्य पूवािधारिाई मान्नज पने साथै समयमै तथानीय 

सरकारिाई स्रोत उपिव्ध नहजनज । 

ङ) गाउँपातिकामा दरवन्दी अनजसार कमिर्चारीहरु अस्न्तम समयमा मात्र उपिव्ध हजन ज । 

र्च) उपभोक्ता सतमततहरुको क्षमतामा कमी, राजनीततक प्रततसोध तथा समन्वयको अभाविे योजना 

संञ्चािन तथा कायिन्वयनमा समतया । 

छ) गाउँपातिका भवन तनमाणिको िातग जग्गाको अभाव । 

ज) र्वद्यजतीकरण, सजर्चना तथा संञ्चार माध्यमको अभाव । 
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खण्ड २ : आगामी आ.व.२०७७।०७८ को नीतत, बजेट तथा कायिक्रम 

२.१ सोर्च, िक्ष्य, उद्दशे्य र अपेस्क्षत उपिस्धधहरु 

सोर्चः “सजन्दर, सजरस्क्षत, समदृ्ध धारे्च” 

दीघिकािीन सोर्चको व्याख्याः  

सजन्दरः  प्राकृततक श्रोतको ददगो उपयोग, वातावरण मैत्री र्वकास, प्रदजषण मजक्त, हराभरा, सांतकृततक 
मूल्य र मान्यता । 

सजरस्क्षतः  र्वपद् प्रततरोधी आवास र पजवािधार र्वकास भएको, र्वपद् जोस्खम न्यूनीकरण भएको, आधारभतू 
तवातथ्य, स्शक्षा र खाद्य सजरक्षा सजतनस्ित भएको, शास्न्त सजरक्षा प्रभावकारी भएको, सबै प्रकारका र्वभेद 
र द्वन्द्वको अन्त्य भएको। 

समदृ्ध:  १) आय वरृ्द्ध भई समतामूिक र्वतरण भएको । 

        २) मानव र्वकास सूर्चकांकमा उल्िेख्य वरृ्द्ध भएको ।  

        ३) रोजगारका अवसरहरु र्वततार भएको । 

         ४) ददगो र्वकास तथा आवतधक योजनाका िक्ष्य प्राप्त भएको । 

िक्ष्य  

प्राकृततक श्रोतको ददगो उपयोग, कृर्षको व्यवसार्यकरण, वातावरण मैत्री पूवािधार र्वकास, परम्परागत 
िोकसँतकृततको संरक्षण र पयािपयिटनको सम्बद्धिन गदै समर्िगत सामास्जक तथा आतथिक र्वकासद्वारा 
नागररकको जीवनततरमा गजणात्मक सजधार भएको हजनेछ । 

उद्दशे्यहरु: 

१) व्यवसार्यक कृर्ष तथा पशजपािन, पयिटन र उद्योग व्यवसायका माध्यमबाट रोजगारी र आयमा 

वरृ्द्ध गनजि,  

२) आधारभतू तवातथ र सरसर्ाइ तथा गजणततरीय स्शक्षाका माध्यमबाट समावेशी र्वकास गनजि  

३) वातावरणमैत्री ददगो भौततक पूवािधारको र्वकास गनजि,                

४) प्राकृततक श्रोत र साधनहरुको ददगो उपयोग गनजि,                         

५) संतथागत सजशासन कायम भई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हजन ज, 
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अपेस्क्षत उपिस्धधहरु (प्रततर्ि) 

आवतधक 
योजनाको 
समर्िगत 
िक्ष्य 

सूर्चक इकाई 

आधाररेखा 

आ.व. 

०७५÷७६ 

सम्मको 

अवतथा  

िक्ष्य (सम्मको अवतथा) 

०७८।0७९ ०८०।0८१ 

 मानव र्वकास सूर्चकाङ्क सूर्चकांक ०.५७४ ०.६०० ०.६२४ 

 आतथिक वरृ्द्ध प्रततशत ७.०६ ९.५ ९.५ 

 कज ि गाहितथ्य उत्पादन रु अबि १.५९ २.०८ २.५० 

 प्रततव्यस्क्त वार्षिक आय रु हजार ८४ १०४ १२० 

 
आफ्नो उत्पादनबाट वषिभरर खान 
पजग्ने पररवार 

प्रततशत २२ २५ ३५ 

 
कृर्ष क्षेत्रमा संिग्न घर पररवार 
(कृर्ष र पशजपन्छी पािन) 

प्रततशत ८३ ७८ ७० 

 
आम्दानीको दजई ततहाइभन्दा बढी 
खानामा खर्चि गने पररवार 

प्रततशत ७८ ७० ६५ 

 मापदण्डअनजसार बनेका आवास घर प्रततशत ७० ८५ ९० 

 बाहै्र मर्हना संर्चािन हजने सडक र्कतम १५ ३० ६० 

 रुख र्वरुवािे ढाकेको क्षेत्र प्रततशत ३७ ४० ४५ 

 बेरोजगारी प्रततशत २.२४ २ १ 

 
व्यवसार्यक र प्रार्वतधक सीपयजक्त 
जनशस्क्त 

संख्या ३७६ ५०० १,००० 

 
बैदेस्शक रोजगारीमा गएकाको 
संख्या 

प्रततशत ७.८ ६ ५ 

 काम गने उमेर समूहमध्ये प्रततशत ९७ ९८ १०० 

 
पाइपबाट खानेपानी सजर्वधा पजगेको 
पररवार 

प्रततशत २१.३२ १८ १३ 

*रार्िय आकँडामा आधाररत ।   
**प्रदेशको आतथिक वरृ्द्धिाई आधार मातनएको । 
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२.२ आतथिक वषि २०७७।०७८ को नीतत तथा कायिक्रम  

उपस्तथत सम्मातनत उपाध्यक्ष ज्यू, 
गाउँसभा सदतयज्यूहरु, 
राि सेबक कमिर्चारीहरु, 
 

(१) र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्तिएको कोरोना भाइरस रोग (कोतभड–१९) को संक्रमणबाट 
मानव सभ्यता र मानव जाती माथी नै अकल्पनीय संकट आइपरेको छ । यस महामारी र्वरुद्ध तथातनय 
सरकार (तथातनय तह) आर्नो सम्पूणि क्षमता, स्रोत र साधनका साथ जजर्टरहेको यस कदठन घडीमा 
धारे्च गाउँपातिकाक आठौं सभामा आ.व.२०७७÷७८ को नीतत तथा कायिक्रम प्रततजत गदैछज । प्रततजत 
नीतत कायिक्रमिे कोतभड १९ बाट धारे्च गाउँपातिका वासीको जीवन रक्षा गने र महामारीबाट स्शतथि 
भएको आतथिक, सामास्जक िगायतका के्षत्रिाई र्चिाएमान वनाउने मजि िक्ष्य तिएको छ ।  

(२) मानव तवतथ्यको के्षत्रमा देस्खएको र्वषम पररस्तथततमा पतन गररमामय यस सभा सामज धारे्च 
गाउँपातिकाको आ.व.०७७÷०७८ को नीतत तथा कायिक्रम पेश गनि पाउँदा आरू्िाई गौरव महसजस 
गरेको छज । 

(३) नेपािको संघीय िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र तथापनाका िातग नेपािी जनतािे पटक–पटक गरेका 
ऐततहातसक जन आन्दोिनहरु, जनयजद्व र मधेश आन्दोिनको क्रममा जीवन उत्सगि गनजि हजने सम्पूणि 
ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रतत भावपूणि श्रद्वाञ्जिी अपणि गदिछज । वेपत्ता नागररक प्रतत तमरण गदै घाइते र 
पीतडत प्रतत उच्र्च सम्मान व्यक्त गदिछज । नेपािको यजगान्तकारी परीवतिनका िातग भएका रार्ियता, 
िोकतन्त्र र जनजीतबकाको आन्दोिनमा अगजवाई गनजि हजन ेसम्पूणि अग्रजहरुको योगदानको उच्र्च सम्मान 
सर्हत तमरण गनि र्चाहन्छज । जसको कज वािनीका कारण अतधकार सम्पन्न तथानीय सरकार प्रमजखको 
रुपमा यस गररमामय सभामा सम्बोधन गनि पाएको छज । 

(४) तमतत २०७६ र्ागजन २१ गतेका ददन गा.पा.को कायिक्रमको िातग जादै गदाि स्जप दजघिटनामा परी 
राि सेवक कमिर्चारी (र्करण ररमाि) को मतृ्यज भएको र उपाध्यक्ष िागाएत घाइते अन्य कमिर्चारीहरुको 
स्शघ्र तवातथ्य िाभको कामना र मतृकको पररवार प्रतत हाददिक समवेदना साथै मतृ आत्माको स्र्चर 
शान्तीको कामना व्यक्त गदिछौं ।  

(५) र्वश्वव्यापी रुपमा रै्तिएको कोतभड–१९ को महामारीबाट तवदेश तथा र्वदेशमा जीवन गजमाउनज 
भएका सम्पपूणि दाजजभाई तथा दददीवहनीहरु प्रतत भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदै शोकाकज ि पररवारजन 
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प्रतत गर्हरो समवेदना व्यक्त गदिछज  । कोतभड १९ बाट तवदेश तथा र्वदेशमा संक्रतमत हजन ज भएका सबै 
नेपािी दाजजभाई तथा दददीवहीनीको शीघ्र तवातथ्य िाभको कामना गदिछज  ।  

(६) कोतभड १९ को महामारीबाट सबै नागररकिाई सजरस्क्षत राख्नको िागी गररएको िकडाउनको पूणि 
पररपािना गनजि भएकोमा धारे्चवासी सबैमा धन्यवाद व्यक्त गदिछज  । आगामी ददनमा अझ वर्ढ सतकि ता, 
समन्वय र एकता आवश्यक भएकोिे एकजजट भएर दृढताको साथ िाग्न र यस महामारीबाट बच्न 
सरकारिे र्चाल्न ेहरेक कदममा तनरन्तर साथ र सहयोग पाई रहने र्वश्वास तिएको छज । 

(७) संकटको यस घडीमा एकजजट भई महामारीको रोकथाम, तनयन्त्रण र उपर्चारको क्रममा अग्रपंस्ंतमा 
अहोरात्र खर्टनज हजने तवातथ्यकमी, सजरक्षाकमी, एम्वजिेन्स र्चािक िगायत राि सेवक कमिर्चारीको 
योगदानको उच्र्च प्रशंसा गदिछज  । जोस्खम पूणि यस पररस्तथततमा आ–आर्नो तहबाट खर्टनज हजन े
जनप्रतीतनतध, राजनीतक दि, सञ्चारकमी, व्यापारी, नागररक समाज िगायत सबै संघ संतथा तथा 
व्यस्क्तहरुिाई धन्यवाद व्यक्त गदै गाउँपातिकािे तथापना गरेको कोतभड–१९ उपर्चार कोषमा तवस्च्छक 
रुपमा तवातथ्य सामाग्री, स्जन्सी सामान तथा आतथिक सहयोग गनजि हजने सबैमा संघसंतथा एवं व्यस्क्तहरु 
प्रतत आभार प्रकट गदिछज ।  

(८) कोतभड १९ को महामारी र पतछको अवतथाको िातग थप रणनीतत र कायियोजना तयार गरी यस 
महामारीवाट रोजगारी गजमाएका श्रतमक, साना र्कसान, असहाय व्यस्क्त, एकि मर्हिा, गररव तथा र्वपन्न 
वगिका पररवार िस्क्षत तवतथ्य, स्शक्षा, स्शप र्वकास तातिम, आय आजिन तथा रोजगारी सजृना हजन े
र्वशेष कायिक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

(९) धारे्च गा.पािे समावेशी र्वपद् जोस्खम न्यजतनकरण, व्यवतथापन ऐन तथा तनयमको अविम्वन गरेको 
हजनेछ । भ जकम्प पिातको सजरस्क्षत घर पजनतनमािण गनि बाँकी रहेका संकटासन्न घर पररवारको िगत 
तयार पारी रार्िय पजनतनिमािण प्रातधकरण, सहयोगी र्वकास साझेदारसँग समन्वय र सहकायि गरी शत 
प्रततशत घरहरुको पजनतनमिण कायि सम्पन्न गररनछे । 

(१०) सजन्दर सजरस्क्षत समदृ्ध धारे्च भने्न सोर्च र िक्ष्यका साथ सेवा प्रवाह र समरृ्द्ध हातसिका िातग 
गाउँपातिका तनरन्तर कृयास्शि रहेको छ । संस्घय सरकारको पहजँर्च बाट ज्यादै टाढा रहेता पतन 
आतथिक, सामास्जक, साँतकृततक िगायत र्वर्वध पक्षका तबकासको तनस्म्त सधै समर्पित रहने प्रण गदै 
सजशासन, पारदस्शिता र जवार्देर्हता तबना तबकासको िक्ष्य र्च जम्न सर्कन्न भने्न अठोटका साथ धारे्च 
गाउँपातिकािाई समदृ्व आकि षक पयिटर्कय गन्तव्य र उत्कृि तथानीय तहकोरुपमा तथार्पत गने ददशामा 
अस्घ बर्ढ रहेको तमरण गराउन र्चाहन्छज । 
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(११) धारे्च गाउँपातिका सधै प्रतततपधाित्मक वहजदतिय िोकतास्न्त्रक शासन प्रणािी, नागररक तवतन्त्रता 
मौतिक अतधकार, मानव अतधकार, वातिग मतातधकार, आवतधक तनवािर्चन, तबर्वधताको सम्मान, पूणि 
प्रसे तवतन्त्रता तथा तवतन्त्र तनतपक्ष र सक्षम न्यायपातिका र कानूनी राज्यको अवधारणा िगायत 
िोक तान्त्रीक मूल्य र मान्यता प्रतत प्रततवद्व रहेको कज रा अवगत गराउन र्चाहन्छज ।  

(१२) तथानीय सरकारको दृिीकोण तपि छ, गन्तव्य तनस्ित छ िक्ष्यहरु तनधािररत छन, नीतत कायिक्रम 
जनमजस्ख भएता पतन कायिन्वयनमा कानजनी जर्टल्ता र राि सेवक कमिर्चारीको रे्रवदििे शत प्रततशत 
पररणाम हातसि गनि कदठनाई व्यहोरी रहेको छ, भने अको ततर जनताको घर दैिोको सरकारको रुपमा 
कायि गदै जाँदा जना आकांक्षा र र्चाहनािाई संवोधन गनि सहजता हजदै आएको छ । यी समतया र 
र्च जनौततहरुिाई अबसरमा रुपान्तरण गनि जवार्देर्ह, पारदशी र सजशासनिाई सतथागत गदै तथानीय 
सरकारको स्जम्मेवारी र भ जतमकािाई थप सशक्त पानि हामी दृढ संकस्ल्पत छौ । 

(१३) “पछातड कोर्ह पतन नछजटजन” भने्न पक्षिाई मध्ये नजर गदै जोस्खममा रहेका तथा िस्क्षत वगििाई 
िस्क्षत हजने कायिक्रम, ददगो, भ जकम्प प्रततरोधात्मक तथा अपािमैत्री भौततक संरर्चना, आतथिक वरृ्द्ध, 
रोजगारी सजृना गने योजनाहरुको छनौट र वजेट र्वतनयोजन गदै टजके्र तथा साना योजनाहरुिाई 
पूणिरुपमा वन्द गरर समावेशी नीतत, कायिक्रम तथा बजेटको व्यवतथापन र कायिन्वयन गरर समावेशी 
अनजगमन र मजल्यांकन प्रणािीिाई पातिकािे अविम्वन गरेको हजनेछ ।  

 
उपस्तथत सम्मातनत उपाध्यक्ष ज्यू, 
गाउँसभा सदतयज्यूहरु, 

(१४) भौगोतिक र्वषमताको वावजजद तसतमत स्रोत र साधनको अतधकतम पररर्चािन गरी गाउँपातिकाको 
सवाििीण र्वकास गने तपि दृर्िकोण, गन्तव्य र िक्ष्य सर्हत अगातड वर्ढ रहेको अवतथामा कोतभड 
१९ को सामना गनजि पदाि गाउँपातिकाको सेवा प्रवाह, र्वकास तनमािण िगायतका समग्र गततर्वतध तनकै 
प्रभार्वत भएका छन ्। यस र्वषम पररस्तथततमा गाउँपातिकािे हातसि गरेको केर्ह महत्वपूणि उपिव्धीहरु 
सम्मातनत सभा समक्ष प्रततजत गनि र्चाहन्छज  ।  

(१५) र्वतधको शासनमा आधाररत पारदशी, जवार्देर्ह, पररणाममजस्ख र नागरीकमैतत्र शासन व्यवतथा 
कायम गनि थप महत्वपूणि कानजनहरु तनमािण गररएको छ । हाि सम्म ६ ऐन, १९ कायिर्वतध, २ नीतत 
७ तनदेस्शका, तनयमाविी २, नीतत २, र्वधेयक १, मापदण्ड १ तनमािण गरी सम्मानीत सभािे पास गरी 
गाउँपातिकाको काम कारवाहीिाई व्यवस्तथत गदै आएको छ ।  

(१६) तथातनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे व्यवतथा गरे अनजसार धारे्च गाउँपातिकाको समग्र 
र्वकास तथा समरृ्द्धको िातग सजन्दर सजरस्क्षत समदृ्ध धारे्च भने्न दजरदृर्िका साथ प्रथम पञ्च वर्षिय योजना, 
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खानेपानी तथा सरसर्ाइ गजरु योजना, गाउँपातिको समग्र अवतथाको अध्ययन गरी गाउँपातिका पाशिव 
स्र्चत्र तनमािण, तथातनय करको दर तथा दायरा र सम्भावनाहरुिाई अध्ययन गरी राजतव सजधार कायियोजना 
तनमािण भई कायिन्वयनमा रहेको, साथै िैर्िक समानता तथा सामास्जक समावेस्शकरणिाई संतथागत 
गनि िैर्िक उत्तरदार्य वजेट कायिन्वनको िातग िैससास पररक्षण सम्पन्न गरी कायियोजना तनमािण भएको 
र यसको कायिन्वयनको िातग यो आ.व.को कायिक्रममा र्वशेष व्यवतथा गररने छ ।  

(१७) तथातनय तहको अवतथा, क्षमतामा देस्खएका समतयाहरुको पर्हर्चान गनि संघीय मातमिा तथा 
सामान्य प्रसाशन मन्त्राियिे सञ्चािन गरेको तथातनय सरकार संतथागत तवमूल्याङ्कन धारे्च गाउँपातिकािे 
सम्पन्न गरी गाउँपातिको वतिमान अवतथा, क्षमता र देस्खएका समतयाहरु समाधानको िातग रणनैततक 
कायियोजना सर्हत प्रततवेदन तनमािण भएको, सतथागत तवमूल्याङ्कनिे औल्याएको क्षेत्रगत समतयाहरु 
समेटी कायि योजना तनमािण भई कायिन्वनमा रहेको । 

(१८) तथातनय सरकार सतथागत तवमूल्याङ्कनका १० र्वषयगत के्षत्रहरूमा गाउँपातिकािे १०० मा 
५५.९५ अङ्क प्राप्त गरी कम्जोर अवतथामा रहेको देस्खन्छ, यसको अिावा, तथानीय तहको स्जम्मेवारी 
बढ्दै जाँदा तथानीय सरकारको कायि क्षमताको आकँिन गनि थप २ वटा तबषयगत क्षेत्र (साविजतनक 
उत्तरदार्यत्व र ज्ञान व्यवतथापन) थप गररएकोमा यसमा पतन ५०.५० अङ्क प्राप्त गरी कम्जोर अवतथामा 
रहेको र सजधारको िातग समतया रहेका के्षत्रहरु (Gap) को पर्हर्चान गरी क्षमता अतभवृर्द्धका िातग 
रणनीततक कायियोजना तयार गररएको छ भने कम्जोर अवतथावाट सजधार गरी उत्कृि तथान हातसि 
गनिको िातग कायि योजनाको अके्षरस कायिन्वयन गनजि पने छ ।  

(१९) धारे्च गाउँपातिकािे तमत्र राि स्र्चन र भारतको भ्रमण गनि सर्ि भएको र र्वतभन्न देशहरुसँग 
भतगनी सम्वन्ध र्वततारको िातग आवश्यक पहि भई रहेको छ । यसै सन्दभिमा र्वतभन्न देशका िगानी 
कतािहरु िगानी गनि इच्छजक रहेको र यस कायिको ितग आवश्यक पहि भइरहेको छ । साथै वेिायती 
राजदजतावासमा राजदजतसँग भएकोंे छिर्ि अथिपूणि रहेको छ, भन ेर्वकास साझेदारहरुसँगको सहकायििे 
धारे्चको र्वकास तनमािणको िातग तनरन्तर सहयोगको प्रततवद्धता व्यक्त भएको छ । दजघिटनामा परी 
घाइते भएका जनप्रततनीतध, कमिर्चारीको उपर्चारथि र मतृक पररवारको राहतको िातग ठजिो सहयोग 
रकम उपिव्ध गराउन एकजजट हजन ज हजने संघ सतथा र व्यक्तीहरु प्रतत हाददिक आभार व्यक्त गदिछज  ।   

(२०) भ जकम्प पिातको पजनतनमािणको कायिहरु (नीजी आवास, सामजदार्यक संरर्चनाहरुको) सञ्चािन भइ 
रहेको छ एक घर एक धारा कायिक्रम अन्तरगत खोिाि, रुन्रे्चत, तभरकज ना, तिददङ र गजम्दामा यर्ह 
आ.वमा सम्पन्न भई सञ्चािनमा आएको छ भने यसै आ.व.मा नयाँ ११ र्क.तम.नयाँ सडक तनमािण 
भएको र ६५ र्क.तम सडक ततरउन्नती भएको छ । माछीखोिा–तसििा, दजङ्िा–जगत पद मागि ४ 
र्क.तम गोरेटो वाटो तनमािण भएको, माछीखोिा–िप्सीवोट, माछीखोिा–खोिाि गाउँ सम्मको ७.८ 
र्क.तम घोडेटो वाटो र यारु वगर–गणेश र्हमाि पयिटन पदमागि तनमािण भएको । 
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(२१) ५ वटा सामजदार्यक भवन तनमािण, गाउँपातिकाको केन्रको र्ोहर व्यवतथापनको िातग डम्पीि 
साइटको तनमािण, आरुघाट, र्च जमनजव्री र धारे्च गा.पा.मा रहेको खच्र्चड व्यवतथापन गनिको िातग 
माछीखोिामा खच्र्चड सेल्टर तनमािण भएको । र्हमाि आरोहीहरुको नाममा (तवगीय इमान गजरुङ) र 
तभतसहरुको तमरणमा (तवगीय थमन गजरुङ) को प्रततमा सर्हतको पाकि  तनमािण, २ मेगावटको जिर्वद्यजत 
तनमािण सम्पन्न भई सञ्चािनमा आएको । आिज खेततको २ वटा व्िक र ४ पकेट, वेसार खेती १, 
अिैंर्ची खेती १, ५ वटा साना तसंर्चाई, इजराइिी मोडिको तग्रन हाउस तनमािण, सामजदार्यक होम 
तटेहरुको तनमािण तथा सञ्चािनमा रहेको । 

(२२) गजम्दा, िामावेशी र िापज वेशीमा ३ वटा र्वद्यािय भवनको तनमािण कायि सजरुवात भएको, गैर 
आवसीय नेपािी संघको आतथिक सहयोगमा िाप्राक मोडेि तभिेजको तनमािण कायि अस्न्तम र्चरणमा 
रहेको र वाँकी रहेका केर्ह तनमािण कायि गा.पाको नतेतृ्वमा सम्पन्न गने गरी हततान्तरण भई सञ्चािनमा 
रहेको, काशीगाउँमा वहजउद्देस्श्य सभाहि तनमाणि, १५ शैयाको सामजदार्यक अतपताि, गा.पाको प्रशासतनक 
भवन तनमािण कायि अगातड वढेको छ भने धारे्च तमतनरि वाटर प्िान्टको तनमािण कायि भइ रहेको र ३ 
वटा जिर्वद्यजत तनमािणातधन रहेको ।  

(२३) गाउँपातिकाको आफ्नै िोगो र मोवाइि एप्स तनमािण भएको । गा.पा ततरीय पयिटन सतमतत, 
साँतकृततक सतमतत, स्शक्षा सतमतत गठन भएको । 

(२४) र्वश्व भरी रै्तिएको महामारी कोतभड १९ को संक्रतमतहरुिाई राख्न ेक्वाररन्टीनको तनमाणि र 
संक्रतमतहरुको उपर्चारको िातग कोतभड १९ उपर्चार कोष तथापना गरी सञ्चािनमा ल्याएको । साथै 
संक्रमण रै्तिन नददनको िातग गररएको वन्दा वन्दीको प्रभाविे दैतनकीमा असर परेको िस्क्ष्त समजहहरु 
(वृद्ध, सजत्केरी, असिगदठत के्षत्रका मजदजर) िगायत व्यस्क्तहरुको दैतनकी सञ्चािनको िातग गा.पा र 
र्वतभन्न संघ सतथाहरुसँगको सहकायिमा राहत र्वतरण गररएको । वन्दा वन्दीमा परेका र्वदेशी 
पयिटकहरुिाई प्रशासनसँग समन्वय गरी सवारी पासको व्यवतथापन गररएको र र्वदेशवाट आएका 
व्यस्क्तहरुको PCR जाँर्च गने व्यवतथा गरीएको । 

क.  आतथिक र्वकास क्षते्र तर्ि  

“हामी सवै वन्नज छ एकता जैर्वक खेतत आजको आवश्यकता”  

(२५) कज ि के्षत्रर्िको ९.८३% मात्र कृर्ष योग्य भतूम रहेको यस गा.पा.को तसतमत कृर्षके्षत्रको 
अतसतमत उपयोग गरी आत्म तनभिर वने्न र्च जनौती रहेकोछ । कृर्ष योग्य जतमनमा पहजँर्च नरहेका िगभग 
१७% घर पररवारको खाद्य असजरक्षािाई हटाउने नीतत अनजसार कृर्षयोग्य जतमनमा पहजर्च वरृ्द्ध गदै ७८ 
हे. तसंस्र्चत जतमनिाई वृर्द्ध गरी यो आ.व.मा ९० हे. पजऱ्याइनछे ।  
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(२६) तथातनय हावापानी र माटो सजहाउँदो कृर्ष उत्पादन (मकै, आिज, गहजँ, जौ, भटमास, कोदो) 
आददको उत्पादनमा वृर्द्ध गनिको िातग जग्गा वतगिकरण, िागत सङ्किन गरर खाद्य सजरक्षामा र्वशेष जोड 
ददइने छ भने यसको िातग आवश्यक वजेट र्वतनयोजन गराइने छ । रैथाने मकैको सिा उन्नत जातको 
मकै र्वउको प्रयोग, आिज, गहज,ँ जौ, भटमास र स्शिाम खेततको के्षत्र र्वततार गरर कृर्षमा आत्मतनिभर 
गने नीतत तिदै हररयो तरकारी उत्पादन र प्रयोगको प्रततशतिाई १ वाट वढाएर १० वनाइने छ ।  

(२७) तथातनय उत्पादन र खपतमा र्वशेष जोड ददइन ेछ । गाउँपातिका तभत्र उत्पाददत वततजहरुको 
व्यवतथापन र वजारीकरणको िातग “एक वडा एक कृर्ष सहकारी तनमािण” गरी उत्पाददत वततजहरुको 
व्यवतथापन र वजारीकरणको िातग कोष खडा गरी अनजदानको व्यवतथा गररने छ ।  

(२८) उत्पादनमा हाम्रो साथ वतदीन म खािी हात भने्न नारािाई सर्ि वनाउन गाउँपातिकामा रहेको 
सवै खािे जतमनिाई खेर जान नददने, पर्हर्चान भएका खाद्मय असजरस्क्षत के्षत्रहरुको िातग कृर्ष योग्य 
भतूमको पूणि उपयोग, परम्परागत कृर्ष पेशािाई आधजतनर्ककरण गदे अगाितनक खेतीको िातग र्वतभन्न 
तनकायहरुसँगको सहकायिमा कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

(२९) भतूम उपयोग र्वर्हन रहने तथीततको अन्त्य गने नीतत अनजसार कृर्षमा आत्मतनभिर वन्नको िातग 
व्यवसार्यक कृर्ष कायिक्रम सञ्चािन गनि जग्गा भाडामा उपिव्ध गराइने छ । व्यवसार्यक तसप 
तसकेका, वैदेस्शक रोजगारीवाट र्र्कि एका श्रम शस्क्तहरुको तथ्याङ्क सङ्किन गरी व्यवसाय सञ्चािनको 
िातग यजवा िस्क्षत अनजदान कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

(३०) वातावरण तथा मानव तवातथ्यमा प्रततकज ि असर पनि नददन तथा दीघिकातिन कृर्ष र्वकासको 
तनस्म्त रासयतनक र्वषादीको प्रयोगिाई तनरुत्सार्हत गदै माटो पररक्षण, बािी उपर्चार स्शर्वर सञ्चािन, 
जैतबक तथा वनतपततक तबषादी तनमािण पद्धततमा जोड ददईनेछ भने होटि तथा पसिहरुमा अगाितनक 
उत्पादनको िेड माकि  राखी व्यबसायिाई प्रोत्साहन गने कायिक्रम ल्याइने छ । 

(३१) कृर्षिाई व्यवसार्यक तथा आधजतनकीकरण गनिको िातग कृर्षजन्य पजवािधार तनमािण गररनेछ । 
धारे्च गाउँपातिकाको गजम्दािाई आिज सजपर जोन र अन्य सवै वडाहरुिाई पकेट एररया वाट व्िकमा 
ततर उन्नती गरीन ेछ । उत्पाददत तथातनय कृर्ष वततजहरुको खपतको िातग एक वडा एक हाटबजारको 
व्यवतथा गररनछे भने सङ्किन, भण्डारणको िातग प्रत्येक वडा र गा.पा केन्रमा एक भण्डारण केन्र 
तनमािण गरर उत्पादनको सजरक्षा गररनेछ ।  

(३२) एक वतती एक व्यबसार्यक अगाितनक खेती उत्पादनको िातग (बेसार अदजवा, र्ापर, तरुि, 
सखरखण्ड, कर्र्, तसतनज, अल्िो, अिैंर्ची, कागती, केरा भ जइँकटहर, एवोकाडो, जापानीज कटजस, तयाउ, 
र्कम्वज, र्टम्मजर, दाँते ओखर, तरकारी खेती) कृषक समजहहरुिाई र्वउ खररदमा ५०% अनजदान प्रदानिाई 
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तनरन्तरता ददइने छ । धारे्चमा उत्पाददत तथातनय वततजहरुको व्राण्डीङ, प्रर्चार प्रसार र वजारीकरण गने 
व्यवतथा तमिाइने छ भने तथातनय उत्पादीत समाग्रीहरु समेर्ट कृर्ष वजिेर्टन, रे्ल्क्स, तथा कृर्ष डायरी 
तनमािण गने नीतत तिएको छ । 

(३३) माटोको तवतथता कायम गरी उविराशस्क्त दीघिकािीन रुपमा कायम राख्न गोठेमि, कम्पोि मि,  
जैर्वक मि, हररयो मि, पशजमजत्र सङ्किन र प्रयोगमा जोड ददईनेछ । गाउँपातिका तभतै्र प्रमजखरुपमा 
उत्पादन हजने नगदेवािी (आिज, भटमास, तसिाम) आददमा गाउँपातिकािाई आत्म तनभिर बनाइनेछ भन े
र्य नगदे वािीको र्वउ र्वजनको उत्पादन केन्रकोरुपमा र्वकास गररने छ । 

(३४) उच्र्च मूल्यका सम्भार्वत जतडवजर्िहरु, मौसमी तथा वेमौसतम र्िर्ज िहरुको व्यावसार्यक खेतत 
गनिको िातग कृषक समजहहरुिाई आवश्यक अनजदानको व्यवतथा तमिाईने छ । जतडवजर्ि, मौसमी तथा 
वेमौसतम र्िर्ज िहरुको व्यावसार्यक खेततको िातग आवश्यक पने तसंर्चाइको व्यवतथा गररनेछ भन े
तसंर्चाइको सम्भावना नभएको ठाउँमा थोपा तसर्चाई, पिार्िक पोखरी तनमािण कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

(३५) धारे्चको भ जतमको खण्डीकरण गरी वाँझो राख्न ेर्चिनिाई तनरुत्सार्हत गनि भ जमी बैंकको तथापना  
गरी खण्डीकरणमा आधाररत खेती प्रणािीमा जोड ददई कृर्ष उत्पादकत्व बढाउन तसंर्चाईको व्यवतथा 
तमिाईनछे । साथै भ जतम सम्बस्न्ध अतभिेखिाई तबद्यजस्त्तय प्रणािीमा व्यवस्तथत गदै अध्यक्ष कृर्ष पयिटन 
पररयोजना सञ्चािनमा ल्याई हरेक वषि उत्कृि कृषक पजरतकार र्वतरण गररने छ ।  

पशजपक्षी ंर्वकास 

(३६) यस गा.पा.मा पशज तथा पक्षीकंो र्वकास तथा व्यवसार्यक उत्पादनको प्रर्च जर सम्भावना भएता 
पतन ४९% घर पररवार मात्र स्जर्वको पाजिनकािातग मात्र यस पेशामा संिग्न रहेका छन । यस 
अवतथािई सजधार गरर पशज तथा पक्षीकंो र्वकास तथा व्यवसार्यक उत्पादनिाई र्वशषे प्राथतमक्ता ददन े
तनतत तिदै व्यवस्तथत र व्यवसार्यक पशजपक्षी ंपािनमा अनजदानको व्यवतथा गरी मासज, अण्डा तथा दूधमा 
अत्मतनिभर हजन ेनीतत तिनेछ ।  

(३७) भेडा तथा वाख्राको व्यवसार्यक उच्र्च महत्व रहेका हजल्र्च जक, केरौजा, तभरकज ना, गजम्दामा बाख्रापािन 
व्यवसायिाई व्यवतथीत गररने छ । िाप्राक, तसङिा, उर्हयाको िाक्पाि के्षत्रमा भेडा पािन व्यवसाय 
सञ्चािनको िातग र्वशेष कायिक्रम सञ्चािन गदै वाख्रा तथा भेडाको पकेट के्षत्र बनाईने छ । 

(३८) िापजबेसी, खानीबेसी, खोिाि बेसी, कास्शगाउँ बेसीमा गाई तथा भैंसी पािन कायिक्रम तबततार 
अन्र्तगत कृततम गभिधान (AI) साथै पशज नश्ल सजधार कायिक्रम, मातछखोिा, खोिाि बेसी, िाप्राक, 
कास्शगाउँमा माछापािन व्यवसायिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  
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(३९) र्वश्व व्यापीरुपमा रै्तिएको कोतभड—१९ िे र्वदेशबाट र्केका यजवाहरु र रोजगारी गजमाएका 
तथा वेरोजगार यजवा, गररब, र्वपन्न, दतित तथा एकि मर्हिाहरुिाई िस्क्षत गरी पशजपक्षी ंकायिक्रम 
(वाख्रा, भेडा, गाई, भैंसी वंगजर, व्रोइिर तथा िेस, खरायो) अन्र्तगत कोषको व्यवतथा गरी व्यवसाय 
सञ्चािनको िातग अनजदानको व्यवतथा गररन ेछ ।   

(४०) धारे्च गाउपातिकािाई मासज तथा अण्डामा आत्मातनभिर बनाउनको िातग िाप्राक, गजम्दा, केरौजा, 
उर्हया र िापजमा कज खजरा, कािीज पािनमा जोड ददई उपयजक्त तथानमा ह्यार्चरी सेन्टर तथापना तथा 
गाउँपातिका तभत्र कज खजराको र्चल्िा उत्पादन गनिको िातग अन्य तनकायसँग सहकायि गरीनेछ । 

(४१) बार्हरबाट अबैध रुपमा तभत्रने पशज पंक्षीिाई रोक िगाई तथानीय पशज नश्ल सजधारको माध्यमबाट 
पशजपािन व्यवसार्यिाई प्रोत्साहन गरी धारे्च गाउँपातिकाको बजार के्षत्रमा आवश्यकता अनजसार पशज 
बधशािाको तनमािण गरी तवच्छ र तवतथ्य मासज खपत गराईनेछ । 

(४२) एर्ककृत पशजपािन कायििाई प्रोत्साहन गरी पानीको अभाव रहेको खकि हरुमा आकासे पानी 
संकिनको िातग प्िातटीक पोखरी, सामजर्हक गोठ, र्चरन खकि  आददको तनमािण गदै ितगनेछ भन ेकृर्ष 
तथा पशज तबमा कायिक्रमिाई प्रत्येक वडाको टोि टोिमा पजऱ्याइनछे ।  

(४३) धारे्च गाउपातिका तभत्र उत्पाददत भेडाको उनको सङ्किन गरी उनसँग सम्वस्न्धत व्यवसाय, मौरी 
व्यवासाय सञ्चािन गनिको िातग कृर्ष समूहमा आवद्ध व्यवसार्यक कृर्षर्मििाई अनजदानको व्यवतथा 
गररने छ । 

(४४) धारे्च तभत्र रहेका सहकारीिाई उत्पादनस्शि के्षत्रमा जोड्दै तनयमन, व्यवतथापन र शसस्क्तकरण 
गररनेछ, साथै तनस्ज व्यवसाय, िघजर्वत्त, सहकारी, कृषक समूहिाई िगानी र व्यवसाय र्वततार गनि 
उस्र्चत वातावरणको व्यवतथा गराईनेछ ।  

उद्योग, व्यापार तथा पयिटनः 

(४५) संघ तथा प्रदेश सरकारासँगको साझेदारीमा गा.पा.मा १ उद्योग ग्राम तथापना गरीनेछ । धारे्चमा 
िगानी मैत्री वातावरणको तसजिना गरर उच्र्च र तत्काि आतथिक प्रततर्ि प्राप्त हजने के्षत्रमा तनस्ज र 
सहकारी के्षत्रको िगानीिाई प्रोत्सार्हत गररनेछ । व्यवसायीहरुिाई व्यवसाय सञ्चािन गरेवापत र्वशषे 
अनजदान, करमा सहजतियत, र्वद्यजत महसजिमा २० प्रततशत छजटको व्यवतथा गररन ेछ ।  

(४६) िघज एवं घरेिज उद्योगको संरक्षण, र्वततार तथा क्षमता अतभवृर्द्धको िातग र्वशेष अनजदानको 
व्यवतथा गररने छ । तथातनय तसपिाई आधजतनर्ककरण र व्यवसायीकरण गनि घरेिज तथा साना 
उद्योगहरुको व्यवतथापन, र्वकास र प्रवद्धिन गने कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । भने यस कायिक्रम 
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अन्र्तगत (तभर मह, स्शिास्जत, वोल्याह स्र्चया िागाएत तथानीय खाद्मन्नको उत्पादन, ठेकी, आरान, 
अल्िो प्रसोधन तथा राडीपाखीिाई) वजारीकरण गररने छ ।  

(४७) प्रकृतत र संकृततको खजल्िा संग्रहािय धारे्च” भने्न पयिटकीय व्राण्डिाई साकार पानिको िातग 
पयिटन गजरु योजना तनमािण गररने छ । प्रर्च जर पयिटन सम्भावना रहेको पयिटक तथिहरुको पर्हर्चान 
तथा आवश्यक पूवािधार तनमािण गरी आन्तरीक र वाह्य पयिटनिाई प्रविद्धन गररनेछ ।  

(४८) पयिटन मार्ि त ग्रातमण जीवन पद्वततमा सजधार ल्याउन िाप्राकको एकीकृत वतती िगायत सवै 
वडाहरुमा आन्तरीक तथा वाह्य पयिटन र्वततार, र्वकास गनिको िातग सामजदार्यक होम तटे सञ्चािन 
गररने छ र प्रत्येक होम तटेहरुमा तथातनय प्राङगाररक खाध्यन्नको प्रयोग, कोशेतिकोरुपमा हततकिा 
तथा अन्य सामाग्रीहरुको अवश्यक व्यवतथा तमिाइने छ ।  

(४९) तातोपानी देस्ख िापजवेशी सम्म ¥याफ्टीङ सञ्चािनको िातग ३ वटा वोट खररद गरर सञ्चािन 
गररने छ । तथातनय तथा वाह्य पयिटक िस्क्षत गरी धारे्च र्वर्च तनमाणि, काशीगाउँवेशीमा र हजिर्च जकमा 
रक क्िाइम्वीङ केन्र, िाप्राकमा तकी प्रततयोतगता तथिहरु तनमािण गरीनेछ भने माछीखोिा र 
अन्यठाउँहरुमा पयिटक सजर्चना केन्रको तनमािण गररनछे ।  

(५०) आन्तरीक तथा वह्य पयिटन र्वकास र प्रवद्धनको िातग नौिी खोिा झरनामा क्यानोतनङ र 
स्र्चङकार सम्म पजग्ने रेतिङ सर्हतको वाटो तनमािण गररने छ । धारे्च र र्च जमनजव्री गापाको संयजक्त 
आयोजनामा २०२१ को मे ९ मा मनातिज डे र मनातिज अल्िा म्याराथोन सञ्चािन गररने छ ।  

(५१) धारे्चको पयिटन र्वकास, प्रर्चार प्रसार गनिको िातग सम्वद्ध तनकायहरु (संघ, प्रदेश र पयिटन 
वोडि) सँग समन्वय गररनेछ । ग्रातमण पयिटनको प्रर्चार प्रसार र र्वकास गनिको िातग तटोरी टेतिङ 
तभतडयो प्रततयोतगता तथा कायािशािा सञ्चािन गररने छ ।  

(५२) पयिटन के्षत्रको र्वकासको िातग नीस्ज के्षत्रको िगातन आकर्षित गनि गा.पा.िे र्वशेष वातावरण 
र कायिक्रम सञ्चािन गररनछे भन ेपयाि पयिटन, साहतसक पयिटन, प्यारा ग्िाइतडङ तथा साँतकृततक, 
धातमिक पयिटनको र्वकास र प्रवद्धिनको िातग र्वशेष कायिक्रम सञ्चािनको िातग (संघ, प्रदेश र पयिटन 
वोडि) समन्वय गररनेछ ।  

(५३) तथानीय र्वस्शि पर्हर्चान झल्कीने खािका उत्पादनहरुको प्रवद्धिन गदै आय आजिनका िातग 
उपयजक्त तथानहरुमा कोशिेी घरको तथापना गररनेछ ।  
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(५४) पाहजना देवता सरह हजन्छन भने्न पक्षिाई साकार वनाउन पयिटन तथा होटि व्यवसार्यहरुिाई  
नैततक पयिटन स्शक्षा, अतततथ सत्कार, सरसर्ाई सम्वस्न्ध रे्चतना अतभवृर्द्धको िातग कायिक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।  

(५५) धारे्च गाउँपातिका तभत्रको िोक भाषा, संतकृतत, किा, धातमिक तथा साँतकृततक तमारक र 
पजरातास्त्वक महत्वका तथिहरु संरक्षण सम्वद्र्धन तथा अध्ययनको िातग आवश्यक बजेटको व्यवतथा 
गरी संरक्षण, संभार, पजनतनमािण उत्खन्न सम्बन्धी नीतत, कानजन र मापदण्ड तजूिमा गररनेछ । 

(५६) तथानीय रुपमा परम्परादेखी मनाउदै आएको र्चाडपविहरु मकै तबवाह, घाटज नार्च, तछज्यू नार्च, 
माने नार्च, नारा पवि, आिज महोत्सब, तमज िोसार, तातो पानी जात्रािाई महोत्सवको रुपमा मनाई वाह्य, 
आन्तररक पयिटक प्रवद्र्वन गनि नीतत ल्याईने छ । 

(५७) भकूम्प इपी सेन्टर िर्कङ िेििाई र्चिस्र्चत्र छायाँङ्कन तथि वनाउनको िातग आवश्यक पूवािधार 
तनमािण गनिको िातग वजेट र्वतनयोजन गररनछे ।  

(५८) िाप्राक NRNA Village मा स्जप र्ल्यार, वोल्डीङवाि, ह्यारी र्हिमा पूवि राजकज मार ह्यारीको 
अद्र्ध कदको शातिक र माछीखोिामा रहेको तातोपानी कज ण्डिाई व्यवस्तथत गराउनछे । धातमिक तथा 
साँतकृततक महत्व वोकेका सम्पदाहरुको पजनतनमािणमा जोड दददै खोिािकोटको ममित संभार गररन ेछ । 
िप्सीवोटको देउरािी डाँडाको तनमािणतधन पाकि मा गोठािोहरुको साङकेतीक मजतति तनमािण गररने छ ।  

ख. सामास्जक र्वकास तर्ि  

स्शक्षाः  

(५९) स्शक्षा नै मानव संशाधन र्वकासको आधार ततम्भ भएकोिे समतामजिक, समावेशी तथा गजणततरीय 
स्शक्षामा सवैको पहजँर्च पज¥याउनज अतनवायि भएकोिे धारे्चको ७१% साक्षरता दरमा वृर्द्ध गरी ९०% 
प्रततशत पजऱ्याउने गा.पाको स्शक्षा नीतत रहेको छ ।  

(६०) कोतभड(१९ वाट र्वद्याियमा परेको प्रभाव एवं भर्वष्यमा आउन सक्न ेअन्य संभार्वत जोस्खमिे 
पारेको प्रभाविाई मध्ये नजर गदै वैकस्ल्पक र अनिाइन स्शक्षण तसकाई पद्वततको पतन सजत्रधार गररनेछ 
।  

(६१) धारे्च गाउपातिका तभत्र असि पठन संतकृततको र्वकास गनि आधजतनक सजर्चना तथा सञ्चार 
प्रर्वतधयजक्त धारे्च गाउँपातिका ततरीय सजर्वधा सम्पन्न पजततकािय तनमािण गररनछे । 
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(६२) धारे्चको भ जगोििाई मध्यनजर गदै तोर्कएको मापदण्डका आधारमा थप र्वद्याियहरुमा बािर्वकास 
कक्षा र र्वद्यािय बार्हर बािर्वकास केन्र तथा तयाहार केन्र तथापना एवं सञ्चािन को व्यवतथा 
तमिाइनेछ । 

(६३) तथानीय तहिे सञ्चािन गने ततरमापन परीक्षाहरु, आधारभ जत तह उस्त्तणि परीक्षा एवं माध्यतमक 
तह उस्त्तणि परीक्षा थप मयािददत तथा उपिस्धधमूिक बनाउन आवश्यक बजेट र्वतनयोजन गररनेछ । 
र्वद्याियको नाममा रहेको खािी जग्गाहरुको उपयोग गरी र्वद्याियिाई आत्मतनिभर वनाइने छ ।  

(६४) स्शक्षामा प्रर्वधी मैतत्र गजणततरी स्शक्षा आजको आवश्कता भने्न नाराका साथ अन्तरार्िय स्शक्षा 
ददवसको अवसर सामजदार्यक र्वद्याियवाट SEE मा 3.5  GPA भन्दा वढी प्राप्त गने र्वद्यातथििाई १ वषिको 
छात्रवृततको व्यवतथा गररने छ । अतभभावक र्वर्हन वािवतिकाहरुको िातग वेसाहाराको साहार धारे्च 
गा.पा.भने्न कायिक्रम अन्तगित प्रतत र्वद्यातथि रु ५०० को दरिे छात्रावृस्त्त प्रदान गररनछे । 

(६५) स्शक्षण कायििाई म¥याददत वनाउनको िातग र्वद्यािय कक्षा कोठािाई मोवाइि रर्हत वनाइन े
छ, र्वद्यािय शैस्क्षक र्वकासका िातग व्यवतथापन सतमततको क्षमता र्वकास गरी शैस्क्षक गजणततर वृर्द्ध 
गररनेछ । प्रत्येक वषि अन्तरार्ि साक्षरता तथा रार्िय स्शक्षा ददवसको अवसरमा उत्कृि मा.र्व. र 
आ.र्विाई पजरतकृत गररनेछ ।  

(६६) सवै र्वद्याियिाई वािमैत्री तथा अपािमैत्री वनाइने छ भने मेगा र्वद्यािय तथापना गरी गजणततरीय 
स्शक्षाको अवसर र्वततार गररने छ भने तथातनय भाषाको पाठ्यक्रम वनाई पठन पाठन गराइनेछ ।  

(६७) र्वद्यािय स्शक्षामा स्जवनोपयोगी व्यवहाररक ज्ञान तसकाउने शैस्क्षक कायिक्रमहरु आवद्ध गररन े
छ । र्वद्यािय स्शक्षा पजरा नगरेका र्कशोर र्कशोरीहरुिाई र्वद्यािय केस्न्रत व्यवसार्यक स्शक्षाका 
कायिक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

(६८) स्शक्षाको ततर उन्नतीको िातग अंग्रजेी भाषािाई प्राथतमक्तामा राखेर अध्यापन गराइने छ । तनस्ज 
के्षत्र र सामास्जक संघ संतथाको समन्वय र सहकायिमा र्वद्यािय स्शक्षा, तवातथ्य स्शर्वर, प्रस्शक्षण, योगा 
जतता कायिक्रमिाई अतभयानकैरुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

(६९) धारे्च गाउँपातिकाको प्रत्येक वडा वाट एक एक जना जेहेन्दार तथा गररब तबद्याथीहरुिाई 
मस्णकाम मा.र्व मा ३ वषे वन तबज्ञान अध्ययन गनि छात्रवृत्ती प्रदान गराईनेछ भने वन र्वज्ञान 
अध्ययपनको िातग थप २ दरवन्दीको िातग अनजदानको व्यवतथा गररनेछ । 

(७०) सामजदार्यक तबद्याियका र्वज्ञानका र्वद्यातथि र स्शक्षकहरुिाई तथातनय श्रोत साधनको सदजपयोग 
गरी र्वज्ञान सामाग्री तनमािण गनि तातिम सञ्चािन गराईनछे ।  
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तवतथ्य र पोषणः 

(७१) र्वश्व व्यार्परुपमा रै्तिएको कोरोना भाइसर (कोतभड –१९) को महामारी र आउन सक्ने अन्य 
सक्रमणिाई मध्ये नजर गदै अत्यन्त आवश्यक औषधी, समाग्री तथा पूवािधार तनमािणको िातग र्वशषे 
वजेटको व्यवतथा गररन ेछ । 

(७२) र्वश्व व्यार्परुपमा रै्तिएको कोरोना भाइसर (कोतभड –१९) को महामारी प्रभार्वत भई तवदेश 
तथा र्वदेशमा रहेका व्यस्क्तहरुिाई र्ज िी खोिामा वनाइएको मास क्वारीन्टीनमा राख्न ेव्यवतथा गररन े
छ भन ेगा.पा तभत्रका संक्रतमतहरुको व्यवतथापनको िातग सम्वस्न्धत वडाहरुको र्वद्याियिाई प्रयोग 
गररने छ । 

(७३) गाउँ र्कि न र्चाहाने धारे्च वासीको उद्धार र उद्धार पिात रास्खने क्वारीन्टीन तथा अन्य पक्षको 
व्यवतथापनको िातग गाउँपातिकािे आवश्यक वजेटको व्यवतथापन गने छ भन ेखानेपानी तथा शौर्चािय 
तनमािणको िातग र्वकास सझेदारहरुसँग सहकायि गररनछे ।  

(७४) धारे्चमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रै्तिन नददन संस्घय सरकारिे िागज गरेको वन्दा वन्दीको 
पूणि पािना गदै ४ R (Record, Recognize Regulate and Reporting) को नीतत कायािन्वनको ितग टोि 
र्वकास सतमतत, तवमसेवक दतताको पररर्चािन गररन े छ भने कोतभड १९ प्रततकायि योजना तथा 
कोतभड–१९ को कारण उत्पन्न प्रततकज ि अवतथामा सेवा सञ्चािन सम्वस्न्ध कायिर्वतध, २०७७ को पूणि 
पािना गररने छ ।  

(७५) तवातथ्य सेवा सवि सजिभ र गजणततरीय वनाउन तवातथ्यसँग सम्वस्न्धत नीततगत व्यवतथा गरीनेछ, 
तवातथ्य के्षत्रमा रहेको समतयािाई सजदृढीकरण गने कायिक्रमिाई तनरन्तरता ददइ तवातथ्य सेवािाई 
पहजँर्च योग्य र गजणततरीय वनाउन न्यजनतम तवातथ्य सेवा मापदण्ड कायािन्वयनको सजतनस्ितता गरीनेछ।  

(७६) संक्रमण र सरुवा रोगको प्रषेणको व्यवतथा गनि सम्वस्न्धत तनकाय सँग समन्वय र सहकायि 
गरी थप एम्वजिेन्स सेवाको व्यवतथा गरीने छ । उक्त एम्वजिेन्स मै corona infected र्वरामी 
िाई transport को कायि गराइने छ र corona रोगको कारण मतृ्यज भएका िाई व्यवस्तथत 
र्वसिजन गनिको िातग शव वाहन र सजरस्क्षत तथानको प्रवन्ध गरीने छ ।  

(७७) केन्र सरकारिे तिएको शजन्य होम डेतिभरी नीतत अविम्वन गदै गा.पा. अन्तगतिका तवातथ्य 
र्चौकीहरुमा आधारभ जत र आकतमीक मात ृतथा नव स्शशज तयाहार सेवािाई सजदृढीकरण गरी तवतथ्य 
सतथामा सजत्केरी हजन ेप्रततशतिाई वढाई ८०% पजऱ्याइनेछ । यसको िातग आवश्यक वजेटको व्यवतथा 
र हाि कायिरत नतसङ तटार् िाई SBA तातिम ददइने छ  ।  
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(७८) धारे्च गा.पा. भौगोतिक रुपिे अतत र्वकट रहेकोिे जर्टितामा रहेका गभिवती, सजत्केरी र नवजात 
स्शशज जीवन रक्षाको िातग एयर तिर्टीङ गरी सजर्वधा सम्पन्न अतपताि सम्म पजराउन ेप्रवन्ध तमिाइन े
छ । गभिवती स्शशज वािवातिका र्कशोरी र अपािता भएका व्यस्क्तहरुको पोषण स्तथतीमा सजधार ल्याउन 
नेपाि सरकार, र्वकास साझेदारहरुसँगको सहकायिमा साझेदारीमा वहजके्षतत्रय पोषण सजधार कायिक्रम 
प्रभावकारी रुपमा संर्चािन गररनेछ । 

(७९) धारे्च गा.पा. िाई पजणि खोपयजक्त कायम राख्न खोप कायिक्रमिाई तनरन्तरता ददइनेछ । धारे्च 
सामजदार्यक अतपतािको भवनको तनमािण, आपजतति व्यवतथापन केन्र िगायतका र्वतततृ आयोजनाको 
प्रततवेदन तयार गरीनेछ । गा.पा.को १५ शैयाको अतपताि तनमािण कायििाई तछटो सम्पन्न गरी सेवा 
सजर्चारु गराउन आवश्यक वजेट र्वतनयोजन गरीने छ । 

(८०) माछीखोिा तवातथ्य र्चौकीिाई र हजल्र्च जक सा.तवा.ईिाई गजणततरीय सेवा प्रदान गनिकोिातग 
आवश्यक वजेट  व्यवतथापन गरीने छ । धारे्च गा.पा.को सम्पजणि वडािाई िस्क्षत गरेर माछीखोिा 
तवातथ्य र्चौकीिाई १ जना ल्याव अतसतटेन्ट सर्हतको प्रयोगशािाको व्यवतथा गरीनछे । प्रभावकारी 
तवातथ्य सेवा प्रवाहका िातग प्रत्येक तवतथ्य र्चौकीमा र्वद्मजत, इन्टरनेट, SBA, implant, IUCD, MA जतता 
तातिम प्राप्त तवातथ्यकमीहरुको व्यवतथापन गररनेछ । 

(८१) नेपाि सरकारको समन्वयमा सवै नागरीकिाई आगमी ३ वषि तभत्रमा तवातथ्य र्वमा कायिक्रममा 
आवद्व गररनजका साथै कोरोना र्वमािाई पतन जनततर सम्म पजऱ्याइनछे । 

(८२) नसने रोगको रोकथाम तनयन्त्रण र व्यवतथापनका िातग एकीकृत जनतवातथ्य प्रवद्र्वन कायिक्रम 
संर्चािन गरीनेछ । तथा दीघि रोग (क्यान्सर, मजटजरोग, मगृौिा रोग, तसकिसेि, एतनतमया, तपाइनि 
इन्जजरी, पर्कि न्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जजरी) को उपर्चारको िातग अतत गरीव र्वरामीिाई रु. ३०००० 
का दरिे थप सहयोग गरीनछे ।  

(८३) आतथिक अभावका कारण तवातथ्य सेवा तथा उपर्चार पाउन नसकेका अपाङ्घ, असहाय अशक्त, 
गभिवती, सजत्केरी ज्येष्ठ नागरीक र र्वपन्न वगिको उपर्चारको िातग प्रदान गदै आएको सजर्वधािाई 
तनरन्तरता ददइनछे । 

(८४) आधारभ जत तवातथ्य सेवाको सजतनस्ितता िातग अत्यावश्यक औषधी तवातथ्य उपकरण तथा सामाग्री 
आपजतीको व्यवतथा तमिाइनछे भने र्वरामी पदाि तवातथ्य सतथामा जाने प्रतत व्यस्क्त प्रततश्त वढाई ९० 
पजऱ्याइन ेछ । 

(८५) ग्रतमण ULTRA SOUND-USG सेवा तातिमको  िातग वजेट व्यवतथापन गराइने छ । धारे्च 
गाउापातिकाको प्रयासमा नेपाि पररवार व्यवतथापनको नारािाई साकार पानि IUCD, vasectomy, 
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mini lap, दाँत, आखँा, पाठेघर सम्वन्धी स्शर्वर सञ्चािनको िातग र्वकास सझेदारहरुसँग सहकायि 
गररनेछ । 

(८६) आवश्यक औषधीहरु तथा मेतडकि सामाग्री खरीद र व्यवतथापनको िातग थप वजेटको व्यवतथा 
गररने छ भने व्यायाम, योग जतता मानतसक तवातथ्य सम्वन्धी र्वषयिाई र्वद्यािय र समजदाय केन्रीत 
वनाई अतभयानकोरुपमा स्शर्वर सञ्चािन गररने छ ।   

(८७) कोरोना भाईरस रोकथाम तथा जनरे्चतना मजिक घजस्म्त तवातथ्य स्शर्वर संर्चािन तथा आधारभ जत 
औषतध तनशजल्क र्वतरण कायिक्रम, कोरोना भाईरसको महामारीिाई ध्यानमा राख्दै जोस्खममा रहेका 
वगिहरुिाई आवश्यक मनोसामास्जक परामशि घजस्म्त स्शर्वर सञ्चािन गररनछे ।  

(८८) साधारण रोग तथा औषधी (झाडापखािा, ज्वरो जीवनजि, तसटामोि) नभएकै कारण धारे्च 
बासीको जीवन अकािमा मतृ्य हजन नपरोस भन्दै तवातथ्यमा सवैको समान र सहज पहजँर्चको िातग 
सङ्कटासन्न वगि िस्क्ष्त गरी औषधी उपर्चार कोष तथापना गराइनेछ । 

(८९) आफ्नो तबरामी तवातथ्यिाई िगानी गनिको सिा उल्टै धामी झाक्री स्झकाई उनीहरुको स्र्चत्त 
बजझाउने धारे्चको परम्परागत रुढीवादी संतकृततिाई पररमाजिन गनि तवातथ्यकतमि धातम झाँर्क्र र अन्य 
आम समजदाय र्वर्च वडा िेविमा जनरे्चतना, सडक नाटक, गोर्ि तथा तयामोतनजम रे्तटीवि आयोजना 
गने कायिक्रम सञ्चािन गररन ेछ ।  

यजवा तथा खेिकज दः 

(९०) उत्पादनशीि यजवा मजिजकको र्वकासका संवाहक हजन, धारे्चमा िगभग ४३ प्रततशत यजवाहरु 
वसोवास गछिन भने जम्मा ७ प्रततशत यजवाहरु वैदेशीक रोजगारीमा सम्िग्न भएको पाइन्छ तर ज्यादै 
थोरै यजवाहरु रोजगार र व्यवसायमा संिग्न छन यर्ह यजवाशस्क्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा पररर्चािन 
गरी समदृ्ध धारे्च तनमािण गनि आवश्यक कायिक्रमको व्यवतथा गररनेछ ।  

(९१) धारे्च गा. पाको हािको वेरोजारीको संख्या २.४% रहेकोमा उक्त संख्यािाई आगामी आवमा 
१% मा घटाउने िक्ष्यका साथ यजवा उद्यमस्शिता अतभवदृ्धी गनि रोजगारी तसजिना गरी गाउँपातिकाको 
आतथिक समरृ्द्ध  हातसिको िातग यजवा िस्क्षत कायिक्रम सञ्चािन गनि कोष खडा गरी अनजदानको व्यवतथा 
गररनेछ । 

(९२) गाउँपातिकामा रहेको वेरोजगार तथा श्रमशस्क्तको तथ्याङ्क सङ्किन तथा अध्यावतधक गरी सजर्चना 
प्रणािीमा रास्खनेछ । यजवाहरुको दक्षता, क्षमता अतभवृर्द्ध र उतनहरुको क्षमताको आधारमा उद्यमशीिता 
र्वकास, समास्जक कायिमा संिग्न गनिको िातग र्वशषे कायिक्रम सञ्चािन गररनछे ।  
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(९३) खेिकज द पूवािधारको र्वकास मार्ि त धारे्चमा िजकेर रहेको प्रततभाहरुको उजागर गरी रार्िय तथा 
अन्तरार्िय ततरमा स्र्चनाउन े खेिाडीहरुको उत्पादनको िातग कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । यसको 
िातग गाउँपातिका ततरीय १ खेिकज द मैदानको तनमािण गरी ंूधारे्चको िातग खेिकज द, तवातथको िातग 
खेिकज दू भने्न मजि नाराका साथ वार्षिक पातिका ततररय अध्यक्ष कप खेिकज द गततर्वतधहरु सञ्चािन 
गरीनेछ । यजवाका समतयाहरुिाई वहसकोरुपमा उठान गनि तमनी यजवा संसदको नमजना अभ्यास 
गराइनेछ। 

(९४) हाि धारे्च गाउँपातिकामा रहेका ३७६ जना प्रार्वतधक तसप यजक्त दक्ष व्यस्क्तहरु भएकोमा ०७८ 
साि सम्ममा ४२५ जना पज–याउन ेिक्ष्य तिईन ेछ । त्यसको तनस्म्त यजवा उद्यतमहरुको सञ्जाि तनमािण 
गरी उद्यमीहरुको अनजभव आदान प्रदान तथा प्रोर्ाईि तयार गराईने छ । 

िैससासः 

(९५) िैससास नीती अनजरुप वार्षिक नीतत तथा कायिक्रम वनाइ िैर्िक उत्तरदायी बजेट तजजिमा प्रर्क्रया 
अविम्बन गररनेछ । योजना कायिन्वन, अनजगमन, मूल्याङ्कनमा िैससासको अक्षरस पािना गररनछे र 
नेपाि सरकार पक्ष भएका अन्तरार्िय सन्धी सम्झौताको तथातनय ततरमै कायिन्वयनको व्यवतथा 
गररनेछ।  

(९६) वािर्ववाहको अर्हिेको अवतथा र प्राप्त तथ्याङ्कक (विर्ववाह गने ५६३ जोडी) रहेको र यततो 
र्कतसमको र्ववाहिे धेरै के्षत्रमा नकरात्क असर पाने भएकोिे यसको अन्त्यको िातग र्वशेष कायिक्रम   
(कानजनी सारक्षरता तथा तवतथ्य सम्वन्धी) सञ्चािन गररने छ । कानजनिे र्ववाह गने तोकेको उमेर 
भन्दा अगातड र्ववाह गने व्यस्क्तहरुको पररवारिाई राज्यिे प्रदान गने सेवा सजर्वधावाट वस्ञ्चत गररन े
छ।  

(९७) पातिका ततरीय एकि मर्हिा तथा अपांगता भएका व्यस्क्तका िातग सहयोग तथा कायिक्रमको 
संर्चािनको िातग कोष तथापना गरीनेछ । जोस्खममा रहेका समजदायिाई उपिव्ध राज्यका सेवा, 
सजर्वधा, नीतत, कानजन र संवैधातनक व्यवतथा र पातिकािे उपिव्ध गराउने सेवा तथा सजर्वधाका 
सम्वन्धमा, िैंतगक तथा सामास्जक समावेशीकरणको वारे सरे्चततकरण गररनेछ ।  

(९८) वस्ञ्चतीकरण र भेदभावमा परेका वगि (मर्हिाहरु) को सशक्तीकरण गरी सामास्जक, आतथिक 
र्वकासको मूि प्रवाहीकरणमा ल्याइनेछ ।  

(९९) सङ्कटासन्न बगिको आयआजिनका िातग स्शप र्वकास तातिम सञ्चािन गनि र्वकास 
साझेदारहरुसँगको सहकायिमा सञ्चािन गररने छ भने स्शप तसकेका तथा स्जर्वकोपाजिनका िातग सहयोग 
पाएकाहरुिाई समेर्ट सामजर्हक व्यवसाय सञ्चािनको िातग आवश्यक अनजदानको व्यवतथा गररनेछ ।  
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(१००) गाउँपातिका तभत्र रहेका दतित, जेष्ठ नागररक, एकि मर्हिा र र्रक क्षमता भएका 
व्यस्क्तहरुको िातग पररर्चय पत्र र्वतरण, सेवा प्रदानमा सहजता तथा अवसरमा समान पहजँर्चको सजतनस्ित 
गररने छ । उतनहरुको हकर्हत तथा संरक्षणको िातग गा.पा. तथा वडा ततरीय सञ्जाि तनमाणि गररनेछ।   

(१०१) मर्हिा तथा बािबातिकामाथी हजन े घरेिज र्हंसा, साबिजतनक तथानमा हजन र्हसां, श्रमशोषण 
बाितबवाह, मानव बेर्चतबखन, शारीररक तथा मानतसक यातना िगायतका सबै खािका र्हसांको अन्त्य 
गररनेछ । र्हसां पीतडत मर्हिा तथा बािबातिकाको िातग मनोसामास्जक परामशि, तवातथ्य उपर्चार, 
कानजनी उपर्चार जतता सेवा तनःशजल्क उपिधध गराउदै ितगने व्यवतथा तमिाईने छ ।  

(१०२) अवसरवाट वस्ञ्चत नेततृ्वतहवाट टाढा, र्वकासको मजि प्रवाहमा आउन नसकेका वािवातिका 
एकि मर्हिा, जेष्ठ नागररक, र्रक क्षमता भएका समजहिाई र्वकासको मजि प्रवार्हकरणमा समेट्न े
नीतत तिइनेछ ।  

(१०३) गाउँपातिकाको िैर्िक समानता तथा सामास्जक समाबेसीकरण नीतत अनजसार मर्हिा तथा 
पछाडी परेका वगिहरुको सशस्क्त्तकरणको िातग नेततृ्व र्वकास, उद्यमस्शिता र सीप र्वकासको साथै 
धारे्चको आह्वान नारीको उत्थान मजिभावका साथ “उपाध्यक्ष मर्हिा उत्थान कायिक्रम” सञ्चािन 
गररनेछ। 

(१०४) जेष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यस्क्तको संरक्षण, क्षमता र्वकास गरी अवसरमा पहजँर्च, 
सम्मानपूणि जीवनको अनजभतूत ददिाउन ेनीतत तिइने छ ।  

खानपेानी तथा सरसर्ाईः 

(१०५) खानेपानी तथा सरसर्ाइ मानव जीवनयापनको अत्यावश्यक आधार भएकोिे तवच्छ तथा 
सजरस्क्षत खानेपानीको सहज पहजँर्च सवै घर पररवारमा पजऱ्याउने र पूणि सरसर्ाई गाउँपातिका घोषणा 
गने अतभयानका साथ सरसर्ाई गजरुयोजना अनजसार कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

(१०६) एक घर एक खाने पानी धारा नभएको ठाउँमा एक घर एक धारा खाने पानीको तनतत तिनेछ, 
साथै सर्ा सजरस्क्षत खानेपानीको Lab Test गरी शजद्ध र्पउने पानीको व्यवतथापन गनिको िातग र्वकास 
सझेदारहरुसँग सहकायि गने नीतत तिइनेछ । 

(१०७) सबै घरमा व्यवस्तथत र्चर्र्पीको व्यवतथा गररने छ भने र्चर्र्पी वनाउन नसक्ने अतत र्वपन्न 
पररवारिाई अनजदानको व्यवतथा गररने छ पूणि सरसर्ाइ यजक्त गाउँपातिका घोषणा गनि सरसर्ाइ 
अतभयान, रे्चतना अतभवृर्द्ध र्ोहोर र्वसजिनको िातग वतती तथा वजारहरुमा वातकेट तथा कन्टेनरको 
व्यवतथा र सवािजतनक धारा अतन शौर्चाियको व्यवतथा गररने छ । 
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ग. पूवािधार र्वकास तर्ि  

तथातनय यातायातः 

(१०८) र्वकासका पूवािधार मध्ये यातायात सबै भन्दा महत्वपूणि पूवािधार हो । यो ददगो वातवरण मैत्री 
हजन ज पदिछ भने धारे्चको भ जगोि अनजसार सडक गजरुयोजना वनाइ यसको आधारमा तथातनय सडकको 
तनमािण गररनेछ । 

(१०९) आवतधक योजनािे सडक र्वकासमा तिएको िक्ष्य अनजसार गा.पा.िे वाहै्र मर्हना सञ्चािन हजन े
सडक तनमािणमा र्वशषे जोड ददइनछे भन ेनयाँ सडक तनमािण तथा सञ्जाि र्वकास गनिको िातग प्रदेश 
तथा संघ सकारसँग सहकायि गने नीतत तिइनछे ।  

(११०) धारे्च गाउँपातिकाको प्रथम पञ्च वषीय योजनािे औल्याएका यातायात के्षत्रगत योजनाहरुको 
योजना बैंक वनाई रणनीतक तथा गाउँपातिका केन्रवाट सबै वडाकेन्र र महत्वपूणि तथानमा सवियाम 
सडक सञ्जािको र्वततार गनि नीतत तिइनछे । तत योजनाहरुको DPR तयार गरी िगानी गररनेछ ।   
यो आ.व.मा तयाम्राङ तभरकज ना सडक, माछीखोिा–तसङिा, माछीखोिा–िाप्रक जोड्ने कृर्ष सडकको 
िातग DPR गररनछे ।  

(१११) बजढी गण्डकीको दोभान (हजल्र्च जक र मातछखोिा केरौजाबेसी) जोतडने मोटरेवि पजिको DPR 
गररनेछ भने उर्हया तनमािणातधन सडकिाई आवश्यक वजेट व्यवतथा गराइने छ ।  

(११२) नयाँ ियाक खोल्ने कायििाई दजरुत्साहन गदै मौजजदा (अधजरो) सडक सम्पन्न तथा ततरोन्ती र 
तनयतमत ममित सम्भारको िातग वजेट व्यवतथापन गररनछे । सडकको दीगो व्यवतथापनका िातग 
सडक उपभोक्ता सतमतत तथा सडक ममित सम्भार कोष खडा गरी तथानीय सडक यातायात शजल्क, 
सडक वोडि वाट प्राप्त रकम समेत यसमा जम्मा गररने छ ।  

(११३) धारे्च भ जगोि अनजसार सडकको संम्रक्षणको िातग सडक दायाँ वायाँ र्िरू्ि, अतम्रसो, डािेघाँस 
आदद वायो इस्न्जतनयररङ प्िाण्ट िगाई तथानीय समजदायको आय आजिन सँग आवद्ध गराइने छ ।  

(११४) वैकस्ल्पक पयिटन पद मागि तनमािण र सञ्चातित पद मागिहरु तथा भकूम्प वाट क्षतत भएका 
पदमागिहरुको मापदण्ड अनजसार ततरोन्नतत र ममित सम्भार गररनेछ । पयिटनको सम्भार्वत ठाउँहरुको 
पर्हर्चान गरी पयिटन वोडि, प्रदेश तथा अन्तर तथातनय तनकायसँगको सहकायिमा पदमागि तनमािण गररनेछ 
भने गा.पा.मा रहेको सम्पूणि काठेप जििाई आगातम ५ वषि तभत्र र्वतथार्पत गरर झोिजि ेप जि तनमािण तथा 
पजरानाको ममित सम्भार गररनछे ।  
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आवास, भवन तथा वतती र्वकास  

(११५) घर र्वर्हन पररवारिाई आवसको सजतनस्ितता गरीनेछ, सङ्कटासन्न घर पररवारको आवस 
पजनतनमािणको िातग प्रातधकरण, गा.पा. र र्वकास साझेदारहरुसँगको सहकायि अनजदानको व्यवतथा 
गरीनेछ।  

(११६) संघ सरकार सँगको सहकायिमा गाउँपातिकाको प्रशासतनक भवन तनमािण गररने छ भने आगामी 
३ बषि तभत्रमा सबै वडा कायाििय भवन तनमािण गने िक्ष्य अनजसार यो आ.वमा ४ वटा वडा (४,५,६,७) 
कायिियको भवन तनमािण गररने छ ।  

(११७) गाउँपातिकाको केन्र माछीखोिामा सजर्वधा सम्पन्न सभाहि र कभिड हि तनमािण गररनेछ ।  

(११८) जोस्खम यजक्त वततीहरुको पर्हर्चान तथा नक्साङ्कन गरर वतती र्वकास योजना वनाई िागज गररन े
छ । छररएर रहेका एवं जोस्खममा परेका वततीहरुिाई एकीकृत बततीमा तथानान्तरण गरी िापजवेसीिाई 
सेटेिाईट तसटीको रुपमा र्वकास गनि DPR वनाईने छ ।  

(११९) रार्िय पजनतनिमािण प्रातधकरण तथा अन्य संतथाहरु वाट भैइ रहेको पजनतनिमािण कायििाई गतत 
ददई शीघ्र सम्पन गनि सहजीकरण गररने छ भने अव वने्न भवनहरुिाई भवन आर्चार संर्हता (Building 

Bylaws) तजजिमा गरी िागज गररने छ । 

(१२०) संघीय र प्रादेस्शक सरकार र तनजी के्षत्रसँगको समन्वय र सहकायिमा र्वद्यजत उत्पादनको पथ 
संभाव्यता अध्ययन गररन ेछ । थप र्वद्यजत उत्पादन गनिको िातग तनस्ज के्षत्रिाई िगातनको िातग 
उपयजक्त वातावरण सजृना गररनेछ भने सञ्चातित माइक्रो हाइरोिाई पूणि क्षमतामा उपयोग गररने छ । 

(१२१) इन्र्रमेसन टेक्नोिोस्जिे संसारिाई जतत नस्जक बनाए पतन धारे्च गा.पा.मा यतता पजतताहरु 
छन जसिाई मोवाईि र्चिाउन आउदैन, रेतडयोमा आएको समार्चार बजझदैनन ्ती पजतताहरुको तनस्म्त 
परम्परा देस्ख र्चति आएको सूर्चना सम्प्रशेण गराउन कटजवाि प्रथा (ग्यावो) िाई तनरन्तरता ददनको 
िातग एक वाड एक कटजवाििाई पाररश्रतमक ददने कायिक्रमिाई तनरन्तता ददईने छ । 

घ. वन वातावरण तथा र्वपद व्यवतथापन तर्ि   

(१२२) २०७२ सािमा गएको महा भ जकम्पको असर र वारम्वार गइ रहने पराकम्प, पर्हरोिाई मध्ये 
नजर गदै जोस्खम के्षत्रहरुको अध्ययन गरी नक्साङ्कन गररने छ भने रेड जोनमा परेको के्षत्रहरुको 
पर्हर्चान तथा पर्हर्चान भएका वततीको तथानान्तरण, एकीकृत वतती र्वकासको िातग संघ, प्रदेश ल्च्ब,् 
अन्य तथातनय तनकाय, र्वकास साझेदारहरुसँग आवश्यक समवन्य गरीनेछ । उच्र्च जोस्खममा रहेका 
के्षत्रहरुिाई प्राथतमक्ताका आधारमा क्रमश व्यवतथापन गदै ितगने छ ।  
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(१२३) सम्भार्वत दजघिटना र जनको क्षती हजन नददन प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक हेिी प्याड तनमािण 
गररने छ भने आवश्यक्ता अनजसार वडाका बततीहरुमा थप हेिी प्याड तनमािण गररनछे । 

(१२४) भ जकम्पको इर्पक सेन्टर धारे्च गा.पा. भएकोिे र्वपद व्यवतथापनिाई प्रभावकारी वनाउन गत 
वषि तथापना गररएको र्वपद व्यवतथापन कोषमा थप वजेट र्वतनयोजन गरीनेछ । 

(१२५) र्वपद प्रततकायि योजना वनाई र्वपद व्यवतथापन पूवि तयारी सामाग्री खररद, र्वपद व्यवतथापन 
सतमती, कमिर्चारी प जनताजिकी तातिम तथा जिवायज पररवतिन यसको असर सम्बन्धी समजदाय ततरमा 
अन्तरर्क्रया कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ  । 

(१२६) तबपदका दृर्ििे जोस्खम के्षत्रको पर्हर्चान गरी बैज्ञातनक नक्शांकन र आधजतनक प्रर्वतधको प्रयोग 
गरी र्वपदको पूवि सूर्चना प्रवाह गरी र्वपदबाट हजने क्षतत न्यूतनकरण गररनेछ । 

(१२७) वढ्दो जिि र्डानीिाई मध्येनजर गदे वातावरण संरक्षणिाई टेवा पजऱ्याउने उद्देश्य राखी 
सम्वेदनशीि वगििाई िस्क्षत गरी र्वजजिी र्हटर खरीदमा अनजदान ददइनछे ।  

(१२८) यो आ.व.मा गाउँपातिका भरी ७ िाख वरावरको वृक्षरोपण गररन ेछ यसको िातग िाप्राक, 
काशीगाउँ र खानीवेशीमा जतडवजर्ट तथा वन नसिरी तथापना गररने छ । पशजपञ्छी र्वकासको िातग 
र्वमा र कजाि सहस्जकरणको व्यवतथा गररन ेछ ।  

(१२९) डढेिो सल्काउने, खजिा स्शकार गने, जतडबजटी र्चोरी गने जतता अपरातध पत्तािगाई सजराकी गने 
व्यस्क्तिाई रु.१०,००० नगद पजरुतकार उपिधध गराइनछे तथा उजजर कतािको सम्पूणि र्ववरण गोप्य 
रुपमा राख्न ेव्यवतथा तमिाईनेछ । 

(१३०) सर्ा वातावरण तवच्छ स्जवन अतभयानिाई अगातड वढाइ (र्वद्यािय िगायत साविजतनक तथि, 
सडक छेउ छाउमा) वायो इस्न्जतनयररङ तथा वृक्षारोपण गरी वातावरणमैतत्र र्वकासिाई प्रवद्धिन गररनछे 
। 

(१३१) व्याक टज द नरे्चर नारामा आधाररत एक घर एक करेसावारी तथा र्िरू्ि, एक गाउँ एक 
बगंंैर्चा, एक र्वद्यािय एक उद्यान तयार गरर सजन्दर धारे्च तनमािण गररनेछ । 

(१३२) र्वतभन्न संघ संतथाहरुसँगको सहकायिमा धारे्च गापािाई धजँवा तथा प्िार्िक मजक्त बनाउन े
अतभयान संञ्चािन गररन ेछ । साथै जिवायज पररवतिन न्यूनीकरण तथा अनजकज िन सम्बन्धी जनरे्चतनाका 
िातग कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
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(१३३) जतडवजर्ि, कृर्ष वन तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसर्यक खेतत तथा उत्पादन वृर्द्धिाई 
प्रोतसाहन गररने छ, जतड वजर्ि पर्हर्चान संकिन, वजार प्रवद्धनि एवं अधि प्रशोधनको िातग केन्र तथापना 
गररने छ ।  

(१३४) जिर्चरहरुको संक्षण र संवद्र्धन गरी पाररस्तथततर्कय प्रणािीिाई संरक्षण गनि पोखरी, नदी 
तथा खोिामा करेन्ट तथा र्वष प्रयोग गनेिाई आवश्यक कारवाही गरीनेछ ।  

(१३५) गाउँपातिकाको सामजदार्यक वन सतमतत तथा वातावरण सँग सम्वस्न्धत संतथाहरुको सहकायिमा 
वन संरक्षण तथा गैर काष्ठमा आधाररत जतडवजर्िहरुको खेती गने कायिक्रमिाइ र्वततार गररने छ । 

(१३६) पानीका मजहान, जिाधार क्षेत्र, जैर्वक र्वर्वधताको संरक्षणका िातग समजदायमा आधाररत र्वशषे 
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । काविन उत्सजिन कटौती वापतका क्षततपूततिका िातग सम्बस्न्धत तनकायमा 
समन्वय गररनेछ । 

ङ. संतथागत तथा सजशासन र्वकास तर्ि  

(१३७) प्रभावकारी सेवा प्रवाह, पारदस्शिता, जवार्देर्ह प्रशासतनक तथा तनवािस्र्चत संयन्त्र वनाई 
शजसाशनको पूणि अभ्यास गदै समदृ्ध धारे्च तनमािण गनिको िातग क्षमता अतभवृर्द्ध गनि आवश्यक भएकोिे 
र्वषयगतरुपमा आबश्यक र्वशेष तातिम, अतभमजखीकरण, अध्ययन भ्रमण आदद जतता जनशस्क्त र्वकास 
कायिकािातग बजेट र्वतनयोजन गरी प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयनमा ल्याइने छ भन ेसबै कमिर्चारीहरुिाई 
सेवाकािीन तािीम उपिधध गराइनेछ ।  

(१३८) गापािे तिएको तडस्जटि धारे्च भने्न नीतत सर्ि वनाउनको िातग जनप्रतततनतध तथा कमिर्चारी 
हरुिाई सजर्चना प्रर्वतधमा जानकार तथा अभ्यतत वनाउनको िातग आधारभ जत कम्प्यजटर तातिम सञ्चािन 
गररने छ । सजर्चनाको हकिाई सजतनस्ित गनिकोिातग गा.पा.को सजर्चना प्रणािीिाई सजदृढीकरण गदै 
ितगनेछ ।  

(१३९) गाउँपातिका अन्तगित कायिरत तथानीय तहका तथायी, अतथायी एवं करार सेवामा कायिरत 
कमिर्चारीहरुको सेवाको आतथिक सजरक्षा एवं तथार्यत्वको तनस्म्त कमिर्चारी कल्याण कोष तनरन्तरता ददइ 
कमिर्चारी तथा जन प्रततनीधीहरुको सामजर्हक दजघटिना र्वमा गररनेछ ।  

(१४०) साविजतनक सजनजवाई, सामास्जक पररक्षण, साविजतनक पररक्षण िगायतका साविजतनक उत्तर 
दार्यत्वका औजारहरुको प्रयोग गरी जवार्देही शासन प्रणािीको तथापना गररनेछ । 

(१४१) नागररकिाई आवश्यक सजर्चना तथा सेवामा सहज पहजंर्च पज¥याउनका िातग (सहस्जकरण गनि) 
गाउँ कायिपातिकाको कायािियमा नागररक सहायता कक्ष तथापना गदै ितगने छ भने सेवा प्रवाहको 
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गजणततरका वारेमा सेवाग्राहीको गजनासो, सजझाव, प्रततर्क्रया आदद समयमा थाह पाउनका िातग टेिीर्ोन, 
सामास्जक सञ्जाि, सजझाव पेर्टका जतता प्रर्वतधहरुको प्रयोग गररनेछ ।  

(१४२) गाउँपातिका तथा वडाहरुवाट सम्पादन हजने कायिहरु तथा सेवा प्रवाहिाई वढी प्रभावकारी, 
तमतव्ययी तथा आन्तररक तनयन्त्रण व्यवतथा मजवजत वनाउन र कायि स्जम्मेवारीमा थप प्रिता ल्याई 
कायि सम्पादनमा थप प्रभावकाररता ल्याउन कमिर्चारी, र्वषयगत संयोजकहरुको कायिस्जम्मेवारी वनाइ 
िागज गररनेछ ।  

(१४३) संगठन तथा प्रशासन सम्वन्धी आवश्यक कानजन तथ नीततगत व्यवतथा गरर तनयतमतरुमा 
र्वषयगत शाखा, र्वयषयगत संयोजक, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँगको वैठक (मातसक र र्चौमातसक) रुपमा 
सञ्चािन गरीनेछ ।  

(१४४) गा.पा.को आवश्यक कानजन तनमािण र न्यार्यक सतमततको सहस्जकरणको िातग संघ सरकारिे 
कमिर्चारीको व्यवतथापन नगरे सम्म करारमा कमिर्चारीको व्यवतथापन गररनेछ ।  

(१४५) भौगतिक अवतथािाई मध्येनजर गदै नागररकता, जेि नागररक, एकि मर्हिा िागाएतका 
काडि तथा अन्य सजर्वधा प्रदान गनिको िातग वडागतरुपमा स्शर्वर सञ्चािन गरर सेवा र सजर्चना प्रर्वधी 
नागररकिाई सहज र सजिभ रुपमा साविजतनक सेवामा पहजरँ्च प जऱ्याइनछे ।  

(१४६) अन्य तथातनय तनकायिे सम्पादन गरेको नमजना र्वकासका मोडेिकोंे अध्ययन भ्रमण गरी 
तसकाइ कायिन्वयन गनिको िातग अध्ययन अविोकन भ्रमण तथा आवश्यक अनजसन्धानमजिक कायि 
संञ्चािनको िातग आवश्यक वजेटको व्यवतथा गररनछे ।  

(१४७) आन्तरीक राजतव सजधार कायियोजना अनजसार करको दायरा र दरहरुको अक्षरस पािना 
गररनेछ भने अर्हिे सम्म नआएका व्यवसायी, व्यस्क्त तथा र्मिहरुिाई अतनवायि करको दायरामा 
ल्याइनेछ, कर संकिनको िातग सम्भावना रहेका करका दायराहरुको िातग आवश्यक कायिर्वतध तनमािण 
गरर सञ्चािन गररनेछ ।  

(१४८) सवै भन्दा धेरै राजतव संकिन गने वडा र कमिर्चारीिाई र्वश्ं ेष पजरसकारको व्यवतथ गररनछे 
भने सवै भन्दा धेरै कर ततने व्यस्क्त÷र्मििाई कायितबतध बनाई कर छजटको व्यवतथा गररनेछ । र्वतभन्न 
आधारमा छजट्याइने वडागत वजेट एउटा महत्वपूणि आधार राजतव संकिनिाई आधारमातन वार्षिक 
वजेट िातग छजट्याइनछे । भने वडाकायाििय व्यवतथापन गनि प्रत्येक वडािाई आवश्यक वजेट 
र्वतनयोजन गराइनेछ ।  
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(१४९) खररद गजरुयोजना अनजसार वार्षिक खररद योजना वनाई खररद प्रकृिाई अगातड वढाइने छ भन े
योजना कायिन्वयनको िातग वार्षिक योजना वनाइ िागज गररनेछ । साथै मिेप प्रततवेदनिे औल्याएको 
वेरुजजिाई अन्त्य गदै ितगनछे ।  

(१५०) धारे्च गाउँपातिकाको प्रोर्ाइिाई सम्भव भए सम्म वार्षिकरुपमा अध्यवतधक गररदै ितगने छ 
भने संकतित तथ्याङ्क (प्रत्येक घर धजरी सर्हतको व्यस्क्तगत र्ववरण) र्वद्यजततय प्रणािीमा रास्खने छ ।  

(१५१) प्रततार्वत नीतत तथा कायिक्रमको सर्ि कायिन्वयन गनिको िातग हातम सवैको साथ सहयोग 
र स्जम्मेवारीवाट मात्र सम्भव छ । र्य नीतत तथा कायिक्रमको कायािन्वनवाट उच्र्चदरको आतथिक वृर्द्ध 
हाँतसि हजनछे, महामारीको असर न्यजन गदै आतथिक सामास्जक के्षत्रमा थप गततशीि हजनेछ, पारतपररक 
सम्मान  र अवसर सर्हत सामास्जक न्याय कायम हजनेछ, सजन्दर सजरस्क्षत समदृ्ध धारे्च तनमािणको िक्ष्य 
पूरा गनि योग्दान पजग्नछे भन ेयी नीतत तथा कायिक्रमको कायिन्वयनमा धारे्च गाउँपातिकािाई सवैवाट 
सकृय सहयोग हजने र्वश्वास व्यक्त गदिछज  । अन्त्यमा, मजिजकको समग्र र्वकासमा योगदान गने राजनीततक 
दि, रािसेवक, नीस्ज, सहकारी, सामजदार्यक के्षत्र, श्रतमक वगि, नागररक समाज, सञ्चार जगत िगायत 
सम्पूणि दददीवर्हनी तथा दाजजभाईहरु, धारे्चको र्वकासमा सहयोग पजऱ्याउने र्वकास साझेदारहरु र गैर 
आवासीय नेपािी समजदायिाई हाददिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछज  ।      

जय धारे्च , 
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मजख्य आयोजना कायिक्रमहरुको र्ववरण तथा अनजमातनत व्यय र श्रोत व्यवतथापन 

२.३. अनजमातनत व्यय र श्रोत व्यवतथापन : 

आन्तररक आय, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हजने र्वस्त्तय हततान्तरण, राजतव वाँडर्ाँड, ऋण आदद ।  

क्र. स. र्ववरण रकम 
१ संघीय र्वत्तीय समातनकरण ९०४००,००० 
२ संघीय सशति अनूदान १२३१००००० 
३ संघीय समपजरक अनजदान २४०००००० 
४ संघीय राजश्व बाँडर्ाँड ७४७८०२१० 
५ संघीय र्वशेष अनजदान ५०००००० 
६ प्रदेश र्वत्तीय समातनकरण १२२८१००० 
७ प्रदेश राजश्व बाँडर्ाँड २६१८००० 
८ प्रदेश शशति अनजदान ३०००००० 
९ प्रदेश समपजरक अनजदान ७०००००० 
१० आन्तररक आम्दानी ३०००००० 
११ अल्याह आ.व ०७६।०७७ ३६५७५००० 

जम्मा ३८१७५४२१० 
 

खण्ड ३ : वार्षिक र्वकास कायिक्रम 

र्चािज खर्चि बजेट २०७७।०७८ 

तस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको नाम बजेट(रु. हजारमा) कैर्र्यत 

र्चािज खर्चि 
१ पाररश्रतमक कमिर्चारी २१६९५।९५४ २११११ 

२ पाररश्रतमक पदातधकारी ६००० २१११२ 

३ पोशाक कमिर्चारी ६०० २११२१ 

४ तथानीय भत्ता ३००० २११३१ 

५ महंगी भत्ता ७०० २११३२ 

६ कमिर्चारीको बैठक भत्ता ३०० २११३४ 

७ कमिर्चारी प्रोत्साहन तथा पजरतकार १०० २११३५ 

८ अन्य भत्ता ५५० २११३९ 

९ पदातधकारी बैठक भत्ता ३०० २११४१ 

१० पदातधकारीअन्य सजतबधा २१० २११४२ 
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११ कमिर्चारीको योगदानमा आधाररत तनवतृभरण तथा उपदान 
कोष खर्चि 

२००० २१२१२ 

१२ कमिर्चारीको योगदानमा आधाररत बीमा कोष खर्चि २०० २१२१३ 

१३ कमिर्चारी कल्याण कोष १००० २१२१४ 

१४ पानी तथा तबजजिी १५० २२१११ 

१५ संर्चार महसजि १५०० २२११२ 

१६ साविजतनक उपयोतगताको सेवा खर्चि १०० २२११३ 

१७ इन्धन (पदातधकारी) ४०० २२२११ 

१८ इन्धन (कायाििय प्रयोजन) ४०० २२२१२ 

१९ सवारी साधन ममित खर्चि १२०० २२२१३ 

२० तबमा तथा नवीकरण खर्चि ४०० २२२१४ 

२१ मेस्शनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा सञ्चािन खर्चि ३०० २२२२१ 

२२ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री ३००० २२३११ 

२३ इन्धन - अन्य प्रयोजन १५० २२३१४ 

२४ पत्रपतत्रका, छपाई तथा सूर्चना प्रकाशन खर्चि २००० २२३१५ 

२५ गजरुङ भाषा पजततक प्रकाशन १००।२८१७१ २२३१५ 

२६ सूर्चना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संर्चािन खर्चि १००० २२४१२ 

२७ करार सेवा शजल्क ९४०० २२४१३ 

२८ कमिर्चारी तातिम खर्चि १००० २२५११ 

२९ प्रकृततमैतत्र स्शक्षण तातिम ३१५।६६३८६ २२५१२ 

३० साविजतनक सजनवाइ कायिक्रम वडा नं २ १०० २२५१२ 

३१ सजर्चना प्रर्वतध क्षमता र्वकाश सम्वन्धी तातिम २४६ २२५१२ 

३२ को तभ ड १९ जनरे्चतना कायिक्रम १७७।६८९५३ २२५१२ 

३३ र्वतभन्न तरकारी र्वउ र्वतरण तथा कृर्ष प्रदशनी कायिक्रम ३३०।११३२७ २२५१२ 

३४ साविजतनक सजनवाइ कायिक्रम वाड न ६ ८४।८२१०१ २२५१२ 

३५ यजवा उद्यतम क्षमता अतभवसृ्ध्द ७७।८१९५१ २२५१२ 

३६ मेितमिाप पजन््रताजकी तातिम ३५० २२५१२ 

३७ अनाथ बािबातिका शसस्त्तकरण ५४ २२५१२ 

३८ उपभोत्ता सतमतत तथा योजना छनोट सम्वन्धी तातिम ३०० २२५१२ 

३९ स्शिाइ बजनाइ तातिम उर्हया २०० २२५१२ 

४० संकटासन्न वगििाइ व्यवसार्यक हततकिा तातिम ४०० २२५१२ 

४१ दतित क्षमता अतभवसृ्ध्द १०० २२५१२ 
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४२ जिवायज पररवतिन अतभमजस्खकरण कायिक्रम ८५ २२५१२ 

४३ साविजतनक सजनजवाइ कायिक्रम वडा नं १ १०० २२५१२ 

४४ िस्क्षत वगिको िागी िोक सेवा आयोग तयारी कक्षा २०० २२५१२ 

४५ मर्हिा सीपमजिक तातिम संर्चािन ३५० २२५१२ 

४६ मातथल्िो गाँउ तयाउ खेतत तबततार १५० २२५२१ 

४७ तयाउ र्कबी गोडमेि तथा र्िर्ज ि तबरुवा खररद ढजवानी 
हजल्र्च जक 

४६६।९६४३ २२५२१ 

४८ कोशेिी घरको तनस्म्त सामान उत्पादन २०० २२५२१ 

४९ दाँते ओखर तबरुवा खररद कायिक्रम वडा नं १ १८७।६९८३७ २२५२१ 

५० िोकि कज खजरा पािन १३१।८९१५५ २२५२१ 

५१ अन्तरार्िय पयिटन प्रबधिन कायिक्रम ४५० २२५२२ 

५२ दाँत स्शर्वर संर्चािन उर्हया १५० २२५२२ 

५३ गा पा ततरीय तथा सातै वटा वडामा साविजतनक सजनजवाइ 
कायिक्रम 

४०० २२५२२ 

५४ को तभ ड १९ जनरे्चतना अतभयान कायिक्रम २१५ २२५२२ 

५५ गाँउपातिकामा हजनसक्ने सवै प्रकारका र्वभेद दजव्यिवहार जततै 

यौनजन्य जातीय र मर्हिा र्हंशातनयन्त्रण कानजनी साक्षरता 
कायिक्रम तथा नारी ददवस संर्चािन 

२०० २२५२२ 

५६ जनप्रतततनधी तथा कमिर्चारी अध्ययन भ्रमण १७७।६८९५३ २२५२२ 

५७ यजवा र्च जनौतत कोष १००० २२५२२ 

५८ गजर्ा अध्ययन अनजसन्धान कायिक्रम १०० २२५२२ 

५९ नागररकता घजम्ती स्शर्वर १०० २२५२२ 

६० िैर्िक तथा सामास्जक रुपमा बर्हष्करणमा परेका व्यस्त्त र 
समजहहरुको आतथिक र्वकाशको िागी उतनहरुको 
आवाश्यकतामा आधाररत कायिक्रम तथा वजेट कोषको 
व्यवतथा गने 

५०० २२५२२ 

६१ र्वर्वध कायिक्रम खर्चि २०० २२५२९ 

६२ अनजगमन, मूल्यांकन खर्चि ५००० २२६११ 

६३ भ्रमण खर्चि ३०० २२६१२ 

६४ हजल्र्च जक माछापािन ३०० २२७११ 

६५ दतित स्जर्वकोपाजिन बाख्रा खररद १०० २२७११ 

६६ र्कवी एवोकाडो कागतत वेनाि खररद २३२।७९२४२ २२७११ 

६७ खोिाि तवातथ्य र्चौर्क व्यवतथापन ८२।२३९ २२७११ 
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६८ र्वर्वध खर्चि ५००० २२७११ 

६९ दजङ्िा तवातथ्य र्चौकी सामान खररद तथा व्यवतथापन २८०।५९७१५ २२७११ 

७० इ तस डी कक्षा व्यवतथापन हजल्र्च जक २६९।२४५९४ २२७११ 

७१ व्यवसार्यक च्याउ खेती तथा मौरी पािन ४०० २२७११ 

७२ हजल्र्च जक तवातथ्य सामाग्री खररद २०० २२७११ 
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७४ तयाउ खेती ६०० २२७११ 

७५ जसी गाई खररद तथा र्वतरण १०० २२७११ 

७६ उर्हया तवातथ्यर्चौकी व्यवतथापन १०० २२७११ 

७७ रागन िज ट र्वरुवा खररद ९९।४०४३१ २२७११ 
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७९ खोिाि गाँउ होमतटे व्यवतथापन १०० २२७११ 

८० मौरीपािन ६०० २२७११ 

८१ संर्चार सामाग्री खररद काशीगाँउ ८० २२७११ 

८२ िोकि कज खजरा खररद तथा र्वतरण ११२।५४१४२ २२७११ 

८३ वडा नं ३ र्वर्वध खर्चि अनजदान ३०० २२७११ 

८४ खेिकज द सामाग्री तथा साउण्ड तसतटम खररद २१२।०५२५३ २२७११ 

८५ वडा नं ७ र्वर्वध खर्चि अनजदान ३०० २२७११ 

८६ वडा नं ५ र्वर्वध खर्चि अनजदान ३०० २२७११ 

८७ गणेश र्हमाि यजवा क्िव सामाग्री खररद ८७।६९८३७ २२७११ 

८८ वडा नं ४ र्वर्वध खर्चि अनजदान ३०० २२७११ 

८९ बाितबकाश खाजा व्यवतथापन २४३।२३१०१ २२७११ 
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५१ मस्न्दर तनमािण तथा व्यवतथापन १७५ ३११५९ 

५२ आदशि कृर्ष तथा पशजपन्क्षी र्मि गाईगोठ तनमािण १०० ३११५९ 

५३ श्री गजम्दा मण्डिी घेरावार तनमािण २५० ३११५९ 

५४ रुन्रे्चत हेतिप्याड तनमािण ५०० ३११५९ 

५५ मन्रे्चतदेस्ख डोिानसम्म गोरेटो बाटो तनमािण ५०० ३११५९ 

५६ स्जप फ्िायर तनमािण १५०० ३११५९ 

५७ तसङ्िा बजध्द पाकि  व्यवतथापन ५०० ३११५९ 

५८ िधसीबोट स्र्चहानडाँडा रेतिङ तनमािण ३५० ३११५९ 

५९ थामरा पाकि  ततरोन्नतत र घेरावार ३५० ३११५९ 

६० दतित आरन घर तनमािण ११२।२६५५४ ३११५९ 

६१ र्हमािय मा र्व खेिकज द मैदान तनमािण तथा घेरावार २०० ३११५९ 

६२ मतनर्चम्पा पजन्टजङ मस्न्दर संरक्षण ५०० ३११५९ 

६३ मानेकाङ देस्ख गजम्बाडाँडा घोरेटो बाटो तनमािण १६६।२८८८९ ३११५९ 

६४ गम्याङ्वो स्र्चहान डाँडा बाटो तथा िस घर तनमािण ५०० ३११५९ 

६५ िाप्राक तसमा नक्साङ्कन ३०० ३११५९ 

६६ शास्न्त प्रा र्व घेरावार तनमािण २४४।२२३८२ ३११५९ 

६७ कोल्ड तटोर तनमािण ९००० ३११५९ 

६८ सामजदार्यक अतपताि तनमािण खोिािवेशी अल्याह २८२१ ३११५९ 

६९ महाशत्ती मस्न्दर तनमािण ठाँटी १५० ३११५९ 

७० मस्णडाँडा तारवार बगैर्चा तनमािण ३०० ३११५९ 

७१ इतसनान तसंडी तनमािण २०० ३११५९ 

७२ भ जतमकोट मनजददर तनमािण २०० ३११५९ 

७३ संग्रहािय क्वाइवो भवन तारवार तनमािण ३४५।०१८३ ३११५९ 

७४ कािरात्री मा र्व रेतिङ वाि तनमािण ३०० ३११५९ 

७५ सामजदार्यक अतपताि तनमािण खोिािवेशी २०९८।०००१७ ३११५९ 
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७६ तभरकज ना मातथल्िो गाँउ तारजािी २०० ३११५९ 
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शसति अनजदान तर्ि  र्वतनयोस्जत बजेट तथा कायिक्रमहरु 

तस.नं. अनजदान प्राप्त र्क्रयाकिाप उप क्षते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

Received 
Budget 

बाडंर्ाडं अस्न्तम बजेट 

१ 
 संघीय सरकारबाट गा.पा. भवन तनमािणको िातग प्राप्त 
समपजरक अनजदान 

र्वत्तीय क्षेत्र 
नेपाि 

सरकार 

आन्तररक 

ऋण - 
नगद ऋण 

० ० २४०००००० 

२ 

तथानीय तह तभत्रका तवातथ्यकमीहरु,म.तवा.तवय.से. का िातग 
आधारभतू तथा आकस्तमक सेवा अन्तगित आखँा, नाक, कान, 

घाटी तथा मजख तवातथ्य सम्वस्न्ध प्राथतमक उपर्चार बारे 

अतभमजस्खकरण / तातिम 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

९०००० ० ० 

३ घटना दताि तथा सामास्जक सजरक्षा दताि तसर्वर सञ्चािन 
शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

५२१००० ० ० 

४ र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवतथापन अनजदान स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

२८७००० ० ० 

५ सजधाररएको र्च जिो (बायोमास) प्रतबतध जडान 
जिश्रोत तथा 
तसंर्चाई 

नेपाि 

सरकार 

आन्तररक 

ऋण - 
नगद ऋण 

२००००० ० ० 
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६ र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवतथापन अनजदान स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

२०३००० ० ० 

७ 
प्रारस्म्भक बाि र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रतमक तथा 
र्वद्यािय कमिर्चारी व्यबतथापन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

३८११००० ० ० 

८ नीततगत,प्रशासतनक तथा धयबतथापन खर्चि 
जिश्रोत तथा 
तसंर्चाई 

नेपाि 

सरकार 

आन्तररक 

ऋण - 
नगद ऋण 

१००००० ० ० 

९ 
साविजतनक र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका िातग 
छात्रबसृ्त्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

३०५४००० ० ० 

१० सौयि उजाि प्रतबतध जडान 
जिश्रोत तथा 
तसंर्चाई 

नेपाि 

सरकार 

आन्तररक 

ऋण - 
नगद ऋण 

३००००० ० ० 

११ 

आधारभतू तथा आकस्तमक सेवाको िातग औषतध र तवातथ्य 
सजरक्षा सामग्री (PPE बाहेक) खररद तथा औषतध िगायतका 
सामग्रीको ढजवानी तथा ररप्यार्कंग र र्वतरण समेत 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१४३०००० ० ० 
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१२ 
बाख्राको साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) 
र्वकास कायिक्रम संर्चािन 

कृर्ष 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१५००००० ० ० 

१३ 
मङ्िजङ खोिाको पानी िधसीबोट, यामगाँउ, मातछखोिा 
बजारमा र्वतरण योजना 

र्वत्तीय क्षेत्र 
नेपाि 

सरकार 

आन्तररक 

ऋण - 
नगद ऋण 

५०००००० ० ० 

१४ 
तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका िातग र्वद्याियिाई 
अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१२९३००० ० ० 

१५ 
मात ृतथा नवस्शशज कायिक्रम अन्तगित आमा सजरक्षा, गभिवती 
उत्प्ररेणा सेवा, न्यानो झोिा र तनशजल्क गभिपतन कायिक्रम 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

७९५००० ० ० 

१६ 

बाह्य खोप केन्र बाट गजणततररय खोप सेवा प्रदान गनि खोप 
केन्रमा धयवतथापनको िातग र्तनिर्चर धयवतथा, सम्बस्न्धत वडा 
खोप समन्वय सतमतत मार्ि त तयारी एवं खररद, ३००० खोप 
केन्रमा प्रतत खोप केन्र रु १०००० दरिे, कस्म्तमा टेवि 
१, कज सी १ र सानो बेञ्च १ र हात 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

४०००० ० ० 

१७ नयाँ बहजउद्देश्यीय नसिरी तथापना कृर्ष 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
२००००० ० ० 
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नगद 
अनजदान 

१८ 
प्रतत र्वद्याथी िागतका आधारमा स्शक्षण तसकाइ सामग्री एवम ्
कक्षा ८ को परीक्षा व्यवतथापन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

२३७००० ० ० 

१९ 
र्वपन्न श्रतमकको ज्यािा (दैतनक रु. 517 * संख्या 100 * ददन 
100) 

सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

५१७०००० ० ० 

२० 
सामजदार्यक र्वद्याियका छात्राहरुिाई तनशजल्क तयातनटरी प्याड 
धयवतथापन 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१३४८००० ० ० 

२१ रोजगार संयोजकको तथानीय भत्ता 
सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१७००० ० ० 

२२ 
प्रारस्म्भक बाि र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रतमक तथा 
र्वद्यािय कमिर्चारी व्यबतथापन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

८९३००० ० ० 
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२३ र्वद्यािय भौततक पजवािधार तनमािण अनजदान स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

८३००० ० ० 

२४ अन्य र्वर्वध खर्चि-Periodic meeting costs of LGPCC 
शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१२००० ० ० 

२५ 
र्वपन्न श्रतमकको ज्यािा (दैतनक रु. 517 * संख्या 100 * ददन 
100) 

सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

५००० ० ० 

२६ 
प्रतत र्वद्याथी िागतका आधारमा स्शक्षण तसकाइ सामग्री एवम ्
कक्षा ८ को परीक्षा व्यवतथापन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

१६८००० ० ० 

२७ 
सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतततपधाि बरृ्द्ध 
गनिका िातग कस्म्तमा ५ जनाको समजहमा प्रतबतध हततान्तरण 

उद्योग 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१४०००० ० ० 

२८ पोषण कायिक्रम तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
३७६००० ० ० 
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नगद 
अनजदान 

२९ एम. आइि. एस. अपरेटर र र्र्ल्ड सहायको िातग सञ्चार खर्चि 
शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

७००० ० ० 

३० रोजगार सेवा केन्रको सजदृढीकरण 
सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१७५००० ० ० 

३१ 
साविजतनक र्वद्याियका र्वद्याथीहरुका िातग तनशजल्क 
पाठ्यपजततक अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१९०५००० ० ० 

३२ 

उपर्चार केन्रहरुमा आकस्तमक अवतथामा औसतध एवं ल्याब 
सामाग्री ढजवानी, कायिक्रमका िातग आवश्यक तटेशनरी, ट्यािी 
सीट िगायतका र्मि र्रमेट र्ोटोकपी, कायिक्रमको तनयतमत 
अनजगमन तथा मजल्यांकन,तथिगत अनजस्शक्षण, क्षयरोगका 
तबरामीको र्चौमातसक कोहटि र्वश्लषेण र ई-र्ट.तब रज 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

७६००० ० ० 

३३ 
तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका िातग र्वद्याियिाई 
अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 

९१४००० ० ० 



57 
 

अनजदान 
(बैदेस्शक) 

३४ 

तवातथ्य र्चौकीको न्यजनतम सेवा मापदण्ड कायिन्वयन, 

सजदरढीकरण तथा सतमक्षा (तवातथ्य र्चौकीको न्यजनतम सेवा 
मापदण्ड कायिक्रमको सतमक्षा ) 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२००००० ० ० 

३५ 
र्वद्याियमा शैस्क्षक गजणततर सजदृढीकरण एवम ्कायिसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

३०१००० ० ० 

३६ तथानीय तहको िैतगक र्हंसा तनवारण कोषमा रकम 

िैंतगक समानता 
तथा सामास्जक 
समावेशीकरण 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१००००० ० ० 

३७ प्रार्वतधक सहायकको तथानीय भत्ता 
सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१४००० ० ० 

३८ 

व्यक्तीगत घटना दताि तथा सामास्जक सजरक्षा व्यवतथापन 
सूर्चना प्रणािी सञ्चािानाथि वडा कायािियहरुको िातग डेक्सटप 
कम्पयजटर, र्प्रन्टर, तक्यानर तथा 4G Wireless Dongol खररद 

शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

७८४००० ० ० 
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३९ 

मर्हिा, बािबातिका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्राियको कायि 
क्षेत्र (मर्हिा, बािबातिका, अपांगता भएका व्यस्क्त, जेष्ठ 
नागररक तथा यौतनक तथा िैंतगक अल्पसंख्यक) का तथ्यांक 
संकिन तथा अद्यावतधक गरर मर्हिा, बािबातिका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्राियमा पठाउनका िातग 

िैंतगक समानता 
तथा सामास्जक 
समावेशीकरण 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१००००० ० ० 

४० कृषक दताि व्यवतथापन कायिक्रम कृर्ष 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

३००००० ० ० 

४१ 
र्वद्याियमा शैस्क्षक गजणततर सजदृढीकरण एवम ्कायिसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१८२०००० ० ० 

४२ रोजगार संयोजकको तिव 
सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

४६८००० ० ० 

४३ 

रार्िय र तथानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सजरक्षाममा टेवा 
पजयािउने वािी वततको साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्र 
(पकेट) र्वकास कायिक्रम संर्चािन 

कृर्ष 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२१००००० ० ० 
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४४ 

कोतभड १९ िगायत र्वतभन्न महामारीजन्य रोगहरुको 
रोकथाम, तनयन्त्रण तथा तनगरानीका िातग सरोकारवािा सँगको 
अन्तरर्क्रया तथा RRT, तवातथ्यकमी पररर्चािन 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२५००० ० ० 

४५ रोजगार संयोजकको पोसाक 
सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१०००० ० ० 

४६ 
र्वद्याियमा शैस्क्षक गजणततर सजदृढीकरण एवम ्कायिसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

४२७००० ० ० 

४७ 
तथानीय तहका कमिर्चारी र जनप्रतततनतधहरुको िातग अनजगमन 
तथा मजल्याकन खर्चि 

शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

५६००० ० ० 

४८ 
प्रारस्म्भक बाि र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रतमक तथा 
र्वद्यािय कमिर्चारी व्यबतथापन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

६३१००० ० ० 
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४९ 

प्रततष्पधािमा छनौट भएका व्यवसाय र्वकास सेवा प्रदायक 
संतथाहरु मार्ि त उद्यमीको ततरोन्नतत (आवश्यकता पर्हर्चानका 
आधारमा पजनतािजगी र एडभान्स सीप र्वकास तातिम 
कायिक्रम) 

उद्योग 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

४८०००० ० ० 

५० 

पातिका ततरमा तवातथ्य संतथाहरुको मातसक सूर्चना संकिन, 

भेररर्र्केशन एवं गजणततर सजधार साथै र्चौमातसक एवं बार्षिक 
सतमक्षा 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२००००० ० ० 

५१ 
साविजतनक र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका िातग 
छात्रबसृ्त्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

५३७००० ० ० 

५२ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र र्र्ल्ड सहायक पाररश्रतमक, 

र्चाडपवि खति तथा पोशाक खर्चि 
शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१०७८००० ० ० 

५३ 
साविजतनक र्वद्याियका र्वद्याथीहरुका िातग तनशजल्क 
पाठ्यपजततक अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

३१६००० ० ० 

५४ 
िागत सहभातगतामा कृर्ष उपज संकिन तथा बजार पूवािधार 
तनमािण 

कृर्ष 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
२०००००० ० ० 
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नगद 
अनजदान 

५५ कृर्ष तथा पशजपन्छी सम्वस्न्ध तथ्यांक अध्यावतधक कायिक्रम कृर्ष 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१००००० ० ० 

५६ 

१) समाजमा रहेका कज रीतत, कज प्रथा, िैर्िक र्हंसा, मानव 
वेर्चर्वखन तथा ओसारपसार र्वरुद्ध सरे्चतनामूिक कायिक्रम 
तथा अतभयान संर्चािन 2) मर्हिा र्वकास कायिक्रमद्धारा 
प्रविददत मर्हिा सहकारी संतथाहरुको सजदृढीकरण एवं तथानीय 
तहको मर्हिा उद्यमी संजाि तथापनाको िातग सहजीक 

िैंतगक समानता 
तथा सामास्जक 
समावेशीकरण 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१००००० ० ० 

५७ 

औिो तथा कािाजार माहामारी हजने क्षेत्रको छनौट गरी 
तबषादद छकि ने (रेतपोन्सीभ तप्रइेङ समेत), र्कटजन्य रोग 
तनयन्त्रण कायिक्रमको अनजगमन एवम ्मूल्याङ्कन तथा र्कटजन्य 
रोग तनयन्त्रणका िातग बहजतनकाय अन्तरर्क्रया गने 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

३०००० ० ० 

५८ 

तथानीय तहका तवातथ्य र्चौकी, प्रा.तवा.के. र अतपतािहरुमा 
कायिरत कमिर्चारीहरुको तिव, महगी भत्ता, तथानीय भत्ता, 
पोषाक िगायत प्रशासतनक खर्चि समेत 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२६८००००० ० ० 
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५९ मात ृतथा नवस्शशज कायिक्रम तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१३०५००० ० ० 

६० प्रार्वतधक सहायकको पोसाक 
सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१०००० ० ० 

६१ 
अन्य र्वर्वध खर्चि-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs 

for increased social accountability 

शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

२५००० ० ० 

६२ र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवतथापन अनजदान स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१२२४००० ० ० 

६३ 

आधारभतू तहका तवीकृत दरवन्दीका स्शक्षक, राहत अनजदान 
स्शक्षकका िातग तिब भत्ता अनजदान (र्वशेष स्शक्षा पररषद 
अन्तरगतका स्शक्षक/कमिर्चारीहरु समेत) 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

३३२००००० ० ० 

६४ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र र्र्ल्ड सहायक देतनक भ्रमण भत्ता 
तथा यातायत खर्चि 

शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१५६००० ० ० 
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६५ 

आतथिक स्तथतत कमजोर रहेका पजनःउपर्चारमा रहेका पी.तब.सी. 
तबरामीहरुिाई उपर्चार अवतधभर पोषण खर्चि तथा सम्पकि  
परीक्षण 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२४००० ० ० 

६६ 

पशजपंक्षी आदीबाट हजने ईन्र्ज एन्जा, बडि फ्िज, AMR, 

तसर्िसकोतसस, टक्सोप्िाज्मोतसस आदद र्वतभन्न सरुवारोग 
सम्बस्न्ध रोकथाम तथा तनयन्त्रणका िातग सरे्चतना कायिक्रम 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२०००० ० ० 

६७ 

माध्यतमक तहका तवीकृत दरवन्दीका स्शक्षक, राहत अनजदान 
स्शक्षक िातग तिब भत्ता अनजदान (र्वशेष स्शक्षा पररषद 
अन्तरगतका स्शक्षक/कमिर्चारी,प्रार्वतधक धारका प्रस्शक्षक 
समेत) 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२६००००० ० ० 

६८ 

शैस्क्षक पहजँर्च सजतनस्ितता, अनौपर्चाररक तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 
कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यािय, वैकस्ल्पक र्वद्यािय, साक्षरता र 
तनरन्तर स्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१४३००० ० ० 

६९ 
दताि तसर्वर सञ्चािानाथि सेवा प्रदायक छनौटको िातग 
र्वज्ञापन/सूर्चना प्रकाशन खर्चि 

शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

२५००० ० ० 

७० 
प्रतत र्वद्याथी िागतका आधारमा स्शक्षण तसकाइ सामग्री एवम ्
कक्षा ८ को परीक्षा व्यवतथापन अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
१०१२००० ० ० 
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नगद 
अनजदान 

७१ 

िान्छे खोिा गजम्दा, खजइते केरैजा खोिा, न्याउिी खोिा, 
पिाङगजखोिा िाप्राक, खानीखोिा, नभानजङखोिा उहीया, तितनेप ज 
खोिा झो.पज, र्गीखोिा धारे्च, गाउँपातिका, गोरखा 

प्रशासकीय 

सजशासन 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

४९००००० ० ० 

७२ 
सामजदार्यक र्वद्याियका छात्राहरुिाई तनशजल्क तयातनटरी प्याड 
धयवतथापन 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

२२३००० ० ० 

७३ रोजगार सेवा केन्रको सँर्चािन खर्चि 
सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

६४००० ० ० 

७४ 

शैस्क्षक पहजँर्च सजतनस्ितता, अनौपर्चाररक तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 
कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यािय, वैकस्ल्पक र्वद्यािय, साक्षरता र 
तनरन्तर स्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

३३००० ० ० 
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७५ 

(१) आयोजना सम्बन्धी अतभमजस्खकरण कायिक्रम सञ्चािन (२) 
दताि तसर्वर सञ्चािन सम्बन्धी 
अतभमजस्खकरण/कायिशािा/तातिम कायिक्रम सञ्चािन (३) 
गजनासो सजन जवाइ सम्बन्धी अतभमजस्खकरण कायिक्रम सञ्चािन । 
सहभागीहरु: हरेक वडाका प्रतततनधी, तथानीय CSO, तथानीय 
तनकायका अन्य क 

शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१९५००० ० ० 

७६ 

पातिकाततरमा खोप र सरसर्ाई प्रवद्र्धन कायिक्रमको 
सतमक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्यावतधक र पातिका खोप समन्वय 
सतमततको अतभमजस्खकरण समेत पातिका ततरमा २ ददन, वडा 
खोप समन्वय सतमततको तवातथ्य संतथा, वडा सतरमा 
अतभमजस्खकरण १ ददन तथा पूणि खोप सजतनितताको िागी 
घरधजरी सर 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१८४००० ० ० 

७७ 

रार्िय मर्हिा तवातथ्य तवयंसेर्वका कायिक्रम (पोशाक 
प्रोत्साहन, यातायात खर्चि, वार्षिक सतमक्षा गोष्ठी र ददवस 
मनाउने खर्चि समेत) 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

८००००० ० ० 

७८ 

तबद्यािय तवातथ्य स्शक्षा, आमा समूह तथा तथानीय तहमा 
तवातथ्यका िातग सामास्जक व्यवहार पररवतिन प्रवध्दिन 
अतभयान 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१००००० ० ० 
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७९ रािपतत रतनि तसल्ड प्रततयोतगता (तथानीय तहततरीय) 
यजवा तथा 
खेिकज द 

नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१००००० ० ० 

८० 

प्रततष्पधािमा छनौट भएका व्यवसाय र्वकास सेवा प्रदायक 
संतथाहरु मार्ि त िघज उद्यम र्वकास मोडेिमा नयाँ िघज उद्यमी 
तसजिना गने 

उद्योग 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

२३८०००० ० ० 

८१ इन्टरनेट सेवा शजल्क 
शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

१२०००० ० ० 

८२ 
मेस्शनरी आजार तथा र्तनिर्चर ममित सम्भार (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथि) 

शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

४२००० ० ० 

८३ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि (सञ्चार र पहँजर्च अतभयान 
सञ्चािान) 

शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

८९००० ० ० 

८४ 
सामजदार्यक र्वद्याियका छात्राहरुिाई तनशजल्क तयातनटरी प्याड 
धयवतथापन 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

३१६००० ० ० 
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८५ 
साविजतनक र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका िातग 
छात्रबसृ्त्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

७५१००० ० ० 

८६ प्रार्वतधक सहायकको तिव 
सामास्जक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

३६७००० ० ० 

८७ र्वद्यािय भौततक पजवािधार तनमािण अनजदान स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

११७००० ० ० 

८८ र्वद्यािय भौततक पजवािधार तनमािण अनजदान स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

५००००० ० ० 

८९ 
र्वरामीको िातग ओ.र्प.तड.र्टकट (काविन कपी सर्हतको ) 
छपाई 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

९०००० ० ० 

९० मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र सञ्चािानाथि) 
शास्न्त तथा 
सजव्यवतथा 

नेपाि 

सरकार 

आई तड ए 
- सोधभनाि 

९०००० ० ० 
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हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

९१ 

समजदायमा आधाररत नवजात स्शशज तथा बाि रोगको एकीकृत 
व्यवतथापन (IMNCI) कायिक्रम सतमक्षा तथा तवातथ्य 
संतथाहरुमा onsite coaching 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१००००० ० ० 

९२ 
तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका िातग र्वद्याियिाई 
अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

५४८३००० ० ० 

९३ 

र्वतभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जजनोर्टक, मानतसक तवातथ्य 
सम्बस्न्ध अन्तरर्क्रया कायिक्रम तथा ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम ददवस, 

मानतसक तवातथ्य ददवस, अल्जाईमर ददवस, रेतबज ददवस, र्वश्व 
औिो ददवस) मनाउने 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१२५००० ० ० 

९४ 
साविजतनक र्वद्याियका र्वद्याथीहरुका िातग तनशजल्क 
पाठ्यपजततक अनजदान 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
हजने ऋण 
(बैदेस्शक) 

४४६००० ० ० 
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९५ 

आधारभतू तथा आकस्तमक सेवाको सजतनिततका िातग 
औषधीको आपूतति र उपयोग, सम्वस्न्ध कायिक्रमहरुको अनजगमन 
तथा मूल्याङकन (अनजगमन मजल्याङ्कन तथा कायिक्रम 

कायािन्वयन भ्रमण खर्चि) 

तवातथ्य 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

९०००० ० ० 

९६ 

शैस्क्षक पहजँर्च सजतनस्ितता, अनौपर्चाररक तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 
कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यािय, वैकस्ल्पक र्वद्यािय, साक्षरता र 
तनरन्तर स्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

स्शक्षा 
नेपाि 

सरकार 

एस.एस. तड. 
र्प. - 
सोधभनाि 
अनजदान 
(बैदेस्शक) 

२४००० ० ० 

९७ 
र्िरू्ि दशक अन्तरगत तथानीय तहमा र्हउँदे र्िरू्ि 
तबरुवा रोपण अतभयान कायिक्रम (५०% अनजदान) 

कृर्ष 
नेपाि 

सरकार 

नेपाि 

सरकार - 
नगद 
अनजदान 

१३००००० ० ० 

जम्मा १२८१००००० ० २४०००००० 
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र्वतभन्न संघसंतथाहरुबाट र्वतनयोस्जत बजेट तथा कायिक्रम 

पूणीमा कायिक्रमः च्यािेञ्ज र्ण्ड–तिभ नो ओन तबहाइन्ड (कोर्ह पतछ नछजटजन) आयोजना 

बार्षिक क्रायिक्रम तथा बजेट (यो आयोजना तडसम्बर २०२० सम्म सञ्चािन हजनेछ) 

आ. ब. २०७७।०७८ 

रे्ज नपेाि 

बजेट स्शषिक र्ववरण इकाई पररमाण प्रततार्वत बजेट 
िाभास्न्वत वगि (सबै नया ँ

िाभास्न्वत) 

१.आथीक संभाग           

१.१ 
र्क्रयाकिाप १: कृर्षमा आधारीत 
र्क्रयाकिाप 

  

 
२५२३७७५ 

  

१.१.१.२ 

संकटासन्न एकि मर्हिा तथा खाद्य 
असजरक्षीत अतत र्वपन्न पररवारिाई मौसमी 
तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनका िातग 
कृर्ष सामाग्री र प्रार्वतधक सहयोग 

घरधजरी 

२० २००००० 
एकि मर्हिा, अतत र्वपन्न 
पररवार (आवश्यकता र 
सम्भाव्याता अनजरुप) 

१.१.१.३ 

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको 
व्यवसायीक उत्पादन, बजारीकरण तथा 
बजारतिंक सम्बस्न्ध तातिम 

प्रतत व्यस्क्त 

३५ ७७००० 

ऐ. 

१.१.२ 

संकटासन्न समूहिाई प्रांगारीक खेतत, 

पोषणमूल्य तथा बजार सम्भावना सम्बस्न्ध 
अतभमजस्खकरण 

प्रतत व्यस्क्त 

३५ १५७५० 

ऐ. 
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१.१.३ 

प्रांगारीक मि (सजधारीएको गोठेमि वा 
कम्पोि मि) र जैर्वक र्वषादीको तयारी 
तथा प्रयोग सम्बस्न्ध तातिम 

प्रतत व्यस्क्त 

३५ १५७५० 

ऐ. 

१.१.४ 

संकटासन्न समूहका व्यस्क्तिाई मौरीपािन 
सम्बस्न्ध तातिम र मौरीको घार तथा 
आवश्यक सामाग्ररी सहयोग 

घरधजरी 

२० ४८०००० एकि मर्हिा, अतत र्वपन्न 
पररवार र आन्तरीक र्वतथापीत 
(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.१.५ 

संकटासन्न समूहका व्यस्क्तिाई कज खजरापािन 
सम्बस्न्ध तातिम, र्चल्िा (६ वा ८ हपे्त), दाना 
तथा खोर तनमािणको िातग सहयोग 

घरधजरी 

१४० १३३०००० एकि मर्हिा, अतत र्वपन्न 
पररवार र आन्तरीक 
र्वतथापीत, जेष्ठ नागरीक 

(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.१.६ 

कृर्ष उत्पादनको बजारीकरणका िातग 
उत्पादकहरुिाई सहकारी तथा बजारसँग 

जोतडददने 
प्रतत व्यस्क्त 

५० १४००० तरकारी उत्पादक, 

कज खजरापािक, मौरीपािक 
कृषकहरु 

१.१.७ 
च्याउ खेततका िातग तातिम तथा सामाग्री 
सहयोग 

प्रतत व्यस्क्त 

३० २२५००० एकि मर्हिा, अतत र्वपन्न 
पररवार र आन्तरीक र्वतथापीत 
(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.१.८ 
खरायोपािनका िातग प्रार्वतधक तथा सामाग्री 
सहयोग 

प्रतत व्यस्क्त 

१५ १६६२७५ एकि मर्हिा, अतत र्वपन्न 
पररवार र आन्तरीक र्वतथापीत 
(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.२ र्क्रयाकिाप २ : आम्दानी सजरक्षा   
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१.२.१ संकटासन्न समूहिाई व्यावसायीक तातिम   

 
१२५०९८५   

१.२.१.१ बीउ तथा र्वषादी पञ्जीकरण तातिम प्रतत व्यस्क्त 

७ १०३७०५ ऐ. तथा जेष्ठ नागरीक र 
अपांगता भएका व्यस्क्त वा 
हेरर्चाहकताि (आवश्यकता र 
सम्भाव्याता अनजरुप) 

१.२.१.२ कज कीि तातिम प्रतत व्यस्क्त 

६ २८९६८० एकि मर्हिा, अतत र्वपन्न 
पररवार र आन्तरीक र्वतथापीत 
(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.२.१.३ तसिाइ कटाइ तातिम प्रतत व्यस्क्त 

८ ३४९६०० एकि मर्हिा (आवश्यकता र 
सम्भाव्याता अनजरुप) 

१.२.१.४ 
तथातनय उत्पादन बाट र्चाउतमन वा र्चाउर्चाउ 
बनाउने तातिम 

प्रतत व्यस्क्त 

० ० एकि मर्हिा, अतत र्वपन्न 
पररवार र आन्तरीक र्वतथापीत 
(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.२.१.५ एक्साभेटर अपरेटर तातिम प्रतत व्यस्क्त 

४ १९६००० ऐ. तथा जेष्ठ नागरीक र 
अपांगता भएका व्यस्क्त वा 
हेरर्चाहकताि (आवश्यकता र 
सम्भाव्याता अनजरुप) 

१.२.१.६ हिजका सवारी र्चािक तातिम प्रतत व्यस्क्त 

८ ३१२००० ऐ. तथा जेष्ठ नागरीक र 
अपांगता भएका व्यस्क्त वा 
हेरर्चाहकताि (आवश्यकता र 
सम्भाव्याता अनजरुप) 
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१.२.२ साना व्यावसायका िातग सहयोग   

 
१८३००००   

१.२.२.१ 
व्यावसायीक तातिम पिात साना व्यावसाय 
शजरुवातका िातग सहयोग 

प्रतत व्यस्क्त 

२० ३२०००० व्यावसायीक तातिममा 
सहभागी भएका, उद्यम गनि 
इच्छजक तर आवश्यक पजजी 
जजटाउन असमथि रहेका 
िाभग्राही 

१.२.२.२ 

मर्हिाको नेततृ्वमा कृर्ष व्यावसाय र्वकास 
(बाख्रापािन तथा बाख्रा व्यावसाय शजरुवातका 
िातग उन्नत बाख्री र बोका सहयोग) 

प्रतत व्यस्क्त 

८ ४४०००० 

एकि मर्हिा (अगजवा कृषक) 

१.२.२.३ 
समजदाया ततरमा आरन सञ्चािनका िातग 
सामाग्री सहयोग 

स.ततर 

६ १५०००० आरनमा काम गरररहेका 
सम्भार्वत संकटासन्न 
घरपररवार 

१.२.२.४ खजरा पसि सञ्चािनका िातग सहयोग प्रतत व्यस्क्त 

१० २५०००० जे.ना., र्.क्ष., एकि मर्हिा, 
अतत र्वपन्न पररवार र 
आन्तरीक र्वतथापीत 

(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.२.२.५ 
सानो स्र्चया, खाजा पसि सञ्चािनका िातग 
सहयोग 

प्रतत व्यस्क्त 

१० १५०००० जे.ना., र्.क्ष., एकि मर्हिा, 
अतत र्वपन्न पररवार र 
आन्तरीक र्वतथापीत 

(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 
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१.२.२.६ 
र्टमजरको प्रशोधन तथा प्याकेस्जंगका िातग 
सहयोग 

प्रतत व्यस्क्त 

५ ५०००० जे.ना., र्.क्ष., एकि मर्हिा, 
अतत र्वपन्न पररवार र 
आन्तरीक र्वतथापीत 

(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.२.२.७ 
गोिभेडाको शस वा केर्चअप उत्पादनमा 
सहयोग 

प्रतत व्यस्क्त 

५ ७५००० जे.ना., र्.क्ष., एकि मर्हिा, 
अतत र्वपन्न पररवार र 
आन्तरीक र्वतथापीत 

(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.२.२.८ 
काष्ठ सामाग्री ममित तथा उच्पादनमा 
सहयोग 

प्रतत व्यस्क्त 

३ ४५००० जे.ना., र्.क्ष., एकि मर्हिा, 
अतत र्वपन्न पररवार र 
आन्तरीक र्वतथापीत (सोर्ह 
कायि गदै आइरहेका) 

१.२.२.९ 
कृर्ष हाट बजार तथापना तथा सञ्चािनमा 
आंस्शक सहयोग 

संख्या 

५ ३५०००० तरकारी उत्पादक, 

कज खजरापािक, मौरीपािक, च्याउ 
उत्पादक, जतता कृषकहरुिे 
उत्पादन गरेको वततजको 
तथातनय बजारीकरणका िातग 

१.२.३ 
जेष्ठ नागररक तथा अपागंता भएका व्यस्क्तको 
हेरर्चाह गने व्यस्क्तका िातग सहयोग 

  

 
३३७५०० 
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१.२.३.१ 

जेष्ठ नागररक तथा अपांगता भएका 
व्यस्क्तको हेरर्चाह गने व्यस्क्तिाई मौसमी 
तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनका िातग 
कृर्ष सामाग्री र प्रार्वतधक सहयोग 

घरधजरी 

१० १००००० जेष्ठ नागरीक र अपांगता 
भएका व्यस्क्तका हेरर्चाहकताि 
(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.२.३.२ 

जेष्ठ नागररक तथा अपांगता भएका 
व्यस्क्तको हेरर्चाह गने व्यस्क्तिाई 

कज खजरापािन सम्बस्न्ध तातिम, र्चल्िा (६ वा 
८ हपे्त), दाना तथा खोर तनमािणको िातग 

सहयोग 

घरधजरी 

२५ २३७५०० 

जेष्ठ नागरीक र अपांगता 
भएका व्यस्क्तका हेरर्चाहकताि 
(आवश्यकता र सम्भाव्याता 
अनजरुप) 

१.२.४ 
समजदायमा आधारीत संतथा (तस.तब.ओ.) िाई 
सहयोग 

  

 
८०००० 

  

१.२.४.१ 

संकटासन्न समूहको र्वस्त्तय पहूर्च र्वततार 
तथा तथातनय उत्पादनको बजार प्रवदिनका 
िातग सहकारीिाई सहयोग 

प्रतत सहकारी 
१ २०००० 

संकटासन्न समूह समावेश 
रहेका सहकारीहरु 

१.२.४.२ 

संकटासन्न समूहको सामास्जक सजरक्षा र 
सजदृढ स्जर्वकोपाजिन सम्बस्न्ध वकाितका 
िातग कायम रहेका समूहिाई सहयोग 

प्रतत समूह 

३ ६०००० 

संकटासन्न समूह समावेश 
रहेका समूहहरु 

२. सामास्जक संभाग     

  

  

२.१  र्क्रयाकिाप १ : व्यस्क्तगत सहायता सहयोग   

 
१९५०००   
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२.१.१ 

सेवाहरु (िाभास्न्वत काडि, नागररकता, 
सामास्जक सजरक्षा भत्ता आदद)मा पहजँर्चका 
िातग सहस्जकरण 

प्रतत व्यस्क्त 

१००० १५०००० 
जेष्ठ नागरीक, एकि मर्हिा, 
अपांगता भएका व्यस्क्त 

२.१.२ 
अपांगता भएका व्यस्क्तिाई सामान्य र्हडडजि 
तथा आवश्यक पूविधार तनमािणमा सहयोग 

प्रतत व्यस्क्त 

५ ४५००० 

अपांगता भएका व्यस्क्त 

२.२  
र्क्रयाकिाप २ : संकटासन्न समूह तथा 
समजदायका िातग रे्चतना जगाउन ेगततर्वतधहरु 

  

 
१७३५० 

  

२.२.१ 
संकटासन्न समूहिाई सरकारी तनतत तथा 
अतधकार सम्बस्न्ध अतभमजखीकरण 

गततर्वतध संख्या 
२१ १२६०० जेष्ठ नागरीक, एकि मर्हिा, 

अपांगता भएका व्यस्क्त 

२.२.३ 

गाँउपातिका तहमा जेष्ठ नागररक, एकि 
मर्हिा र अपांगता भएका व्यस्क्तहरुको 
समूह÷सतमतत गठन वा पजनगिठन 

समूह 

१ ४७५० 

जेष्ठ नागरीक, एकि मर्हिा, 
अपांगता भएका व्यस्क्त 

३. सजरस्क्षत आवास 
संभाग 

    

 
१५०० 

  

३.२ 
संकटासन्न घरधजरीिाई पजनतनिमािण बापतको 
र्कतता प्राप्त गनि सहस्जकरण 

घरधजरी 
५ १५०० आवास पजनतनिमािणमा सजस्र्चकृत 

घरधजरी 

  जम्मा खर्चि   

 
६२३६११०   
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पूस्णिमा कायिक्रमः तकज ि तनमािण पररयोजनाः स्शव आधारभ जत र्वद्यािय तनमािण 

क्र.सं. कायिक्रम तथान वजेट 

१ स्शव आधारभ जत र्वद्यािय तनिमाण 
िामावेसी, २, 

कोरौंजा 
२९४८५४१२ 

  

र्वतततृ र्ववरण 

क्र.सं. कायिक्रमको  र्ववरण भवन संख्या 
तनमािण 
र्ववरण र 
पररमाण 

एकाई 

१ 
नयाँ कक्षाकोठा तनमािणः भारबहन गारोमा 
जततापाताको छाना 

३ ९ 
कक्षा 
कोठा 

२ नयाँ शौर्चािय भवन तनमािण तथा पानीको प्रबन्ध   

४ प्यान 
तथा २ 
यजररनि 

छात्र तथा 
छात्रा 

३ बािबातिकाको िातग पाकि      १ 

४ घेराबार, ररटेतनङ पखािि, र्तनिर्चर       

 

PWW/Big Lottery Fund Budget for FY 77-78 

एकीकृत सामजदार्यक र्वकास कायिक्रम 

पररयोजना  कायिक्षेत्र -  केरौजा, कस्शगाउँ, भ जल्र्च जक 

पररयोजना समाप्त हजने तमततः  १० अर्प्रि २०२१ 

तस.नं. कायिक्रम वजेट 

१ बाि क्िब सहयोग तथा सबतिकरण  ८५०००० 

२ पजनतािजगी स्शक्षक तातिम तथा अनजशरण  ७००००० 

३ तबद्यािय  शैस्क्षक  सामाग्री सहयोग ५००००० 

४ तवातथ्य स्शक्षा कायिक्रम  २००००० 

५ स्जतबकोपाजिनका तातिमहरु (१ कृर्ष समजह ( २० जना) ९५२०३९ 

६ सामाग्री सहयोग (प्िास्तटक टनेि,  तबउहरु  आदी) ७९४६४० 

७ र्िर्ज ि बेनाि सहयोग  ४३१२०० 
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८ कज खजरा र्चल्िा सहयोग  ४६२००० 

९ कज खजराको आधजतनक खोर तनमािण सहयोग ४४२७५० 

१० बाख्रा खोर तनमािण सहयोग ३८५००० 

११ माछापािन िाई सहयोग  ३०८००० 

१२ मेस्शन र औजारहरु सहयोग  ३०८००० 

१३ ३ मर्हने तसपमजिक तातिम ४६२००० 

१४ जतडबजटी प्रबधिन कायिक्रम  १७७१०० 

१५ पैरबी तथा सरे्चतना कायिक्रम  ६२२२० 

१६ सहकारी तथा बर्चत संतथाहरुिाई सहयोग ४९२८० 

१७ ढजवानी खर्चि ३००००० 
१८ पररयोजना सभेका िातग कन्सल्टेन्ट  १७६२०० 
१९ पररयोजना अनजगमन तथा, मजल्याङ्कन  २०९९०७ 

जम्मा बजेट रु. ७७७०३३६ 
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गणेश र्हमाि एशोतसयसन 

र्चािज आतथिक वषि २०७६।०७७ मा सञ्चािन भइरहेका कायिक्रमहरु  आ.व.२०७७।०७८ को प्रततार्वत कायिक्रम  

तस. 
नं   

कायिक्रम  
तनकासा तथा खर्चि 
गरेको संतथा  

प्राप्त बजेट  खर्चि रकम  
भौततक तथा 
र्वस्त्तय प्रगतत  

तस. 
नं  

प्रततार्वत कायिक्रम   प्रततार्वत बजेट  

१ 

६ कोठे RCC भवन 
तनमािण पजरक थप 
बजेट  

मणीकामदेवी 
माध्यातमक र्वद्याियको 

नाममा तनकासा  

२३,६४,७०९  २३,६४,७०९  

भौततक तथा 
र्वस्त्तय प्रगतत 
१००% सम्पन्न  

१ 
६ कोठे RCC छात्रावास 
भवन तनमािण    

१,३०,००,००० 

२ 

र्वद्यािय तिव 
सहयोग कायिक्रम 
मणीकाम देवी 

१०,२८,८२०  १०,२८,८२०  २ 

र्वद्यािय स्शक्षक तिव 
सहयोग कायिक्रम 
मणीकाम देवी मा.र्व, 

िाप्राक  

१०,००,०००  

३ 
र्वद्यािय भवन  

प्रोटेक्सन वाि   
२३,२५,६०४  २३,२५,६०४  ३ 

र्वद्यािय स्शक्षक तिव 
सहयोग कायिक्रम 
जनजागतृत माछाखोिा  

५,८५,०००  
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४ 

प्रार्वतधक तथा 
संतथागत अनजगमन 
र तनररक्षण  

संतथाको तर्ि  सामान 
खररद गरी पठाउँदाको 

खर्चि   

३,३९,१०५  ३,३९,१०५  

भौततक तथा 
र्वस्त्तय प्रगतत 
१००% सम्पन्न  

४ 

मणीकाम मा.र्व.को  
टहरामा रहेको छात्रावास 
सानि, तनमािण, मरमत 

२,००,०००  

५ 
  

र्वद्यािय च्यानि 
गेट र अन्य सामान  

१,३२,७७०  १,३२,७७०  

५ 

धारे्चका ६ वटा 
र्वद्याियका सबै 
र्वद्याथीहरुिाई उपहार 
कायिक्रम  

१२,००,०००  

६ 
प्रार्वतधक तथा अनजगमन 
मजल्यांकन  

५,००,०००  

७ 
िाप्राक उत्थान 
केन्र सहयोग 

 १०००० १०००० “ ७ र्वद्याियको मातटर प्िान ५,००,००० 

८ 

र्वद्याथी ड्क्स 
बेन्र्च ५६ जोर 
ढजवानी समेत 

 ७२४९८३ ७२४९८३ 

“ 

   

९ 

वािवातिकका 
िातग स्शक्षण 
सामग्री 

 २३९०७५ २३९०७५ 

“ 

   

१० 

स्शक्षक तटार् 
र्तनिर्चर ३० जोर 
र स्शक्षक दराज 

 १८९१४० १८९१४० 

“ 
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११ 

धारे्चका ६ बटा 
र्वद्याियका िातग 
उपहार कायिक्रम 
अन्तगित र्वद्यािय 
पोशाक 

 १०२९६६३ १०२९६६३ 

“ 

   

१२ 

तनमािण सम्पन्न 
सबै ६ वटा 
र्वद्यािय भवनका 
िातग १० थान 
तसिा िेख तयार 
खर्चि 

 ६५३५० ६५३५० 

“ 

   

१३ 

र्वद्यािय तिव 
सहयोग कायिक्रम 
जनजागतृत 
माछेखोिा 
आधारभतू 
र्वद्यािय 

र्वद्याियको खातामा 
रकम तनकासा गरेको ५८५००० ५८५००० 

“ 

   

१४ 
शैस्क्षक भ्रमण 
सहयोग 

मणीकामदेवी 
माध्यातमक 
र्वद्याियको नाममा 
तनकासा 

४००००० ४००००० 

“ 

   

१५ 
तटार् र्तनिर्चर ८ 
टेवि सहयोग 

 ६४००० ६४००० 

“ 
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१६ 

छात्रबरृ्द्ध 

कायिक्रम SEE का  

र्वद्याथी 
 ४८००० ४८००० 

“ 

   

१७ 
संतथाको घर भाडा 
वापत 

 ३६००० ३६००० 

“ 

   

१८ 

संतथाको अर्र्स 
सञ्चािन खर्चि 
वापतको रकम 

 ४३८७५ ४३८७५ 

“ 

   

१९ 
संतथाको कमिर्चारी 
वापतको खर्चि 

संतथाको तर्ि बाट 
खर्चि ४६०२०० ४६०२०० 

“ 

   

जम्मा खर्चि १,००,८६,२९४  प्रततार्वत बजेट २०७७।०७८ १,६९,८५,००० 
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पद्धतत र्वकास सेवा केन्र, गजड नवेरस इन्टरनशेनि 

सामजदार्यक र्वकास कायिक्रम, धारे्च गा.पा. ७, िापज 
तस.नं. कायिक्रम वजेट 

१ स्जर्वकोपाजिन, स्शक्षा, तवातथ्य रु. ३०,४८,४४१  

श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा तनधािरण सतमततबाट तयार भएको र र्वतरणको खाकामा आधाररत भई 
नेपािको संर्वधानको धारा २३० बमोस्जम तथानीयतहको वार्षिक बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा गनि 
देहाय बमोस्जमको सतमतत गठन गररएको छ । 

१. संयोजक :  श्री र्ज िमाया गजरुङ – धारे्च गाउपातिका उपाध्यक्ष 
२. सदतय : सामास्जक र्वकास – श्री धनकज मार घिे 
३. सदतय : आतथिक र्वकास – श्री ईन्र प्रसाद गजरुङ 
४. सदतय : पूवािधार र्वकास – श्री सजक बहादजर गजरुङ 
५. सदतय : वातावरण र्वपद धयवतथापन – श्री ददतिप गजरुङ 
६. सदतय : संतथागत र्वकास सेवा प्रवाह – श्री राज गजरुङ 
७. सदतय : र्वस्त्तय धयवतथापन – तजिबहादजर गजरुङ 
८. स.स. : धारे्च गाउँपातिका प्रशासर्कय अतधकृत – श्री र्वश्व र्वजय शमाि 
क्र.सं. र्वषयगत संयोजक सदतय 

१ सामास्जक र्वकास श्री सूयिमान गजरुङ श्री ददतिप गजरुङ                                 
श्री सजक वहादजर गजरुङ                                 
श्री प्रतमना घिे                                  
श्री राम वहादजर गजरुङ                                 
श्री आसँ वहादजर घिे                                
श्री सोम वहादजर गजरुङ  

2 आतथिक र्वकास श्री तजि वहादजर गजरुङ श्री कमिा र्व.क.                                 
श्री मजना गजरुङ                                       
श्री वीरवि गजरुङ                                 
श्री रेर्विाि गजरुङ                                 
श्री कोर्पिा र्व.क.                                      
श्री माइिा गजरुङ 

३ पूवािधार र्वकास श्री इन्र प्रसाद गजरुङ श्री र्वमान घिे                                 
श्री स्र्चनमाया गजरुङ                                
श्री तनसा गजरुङ                                 
श्री अनािद गजरुङ                                  
श्री कान्डे गजरुङ                                 
श्री सूयिमान गजरुङ 
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४ वातावरण तथा 
र्वपद धयवतथापन 

श्री राज गजरुङ श्री कास्न्छ गजरुङ                                 
श्री देर्व सजनार                                  
श्री आइततमायाँ सजनार                                 
श्री कर्वता सजनार                                  
श्री आस वहादजर घिे                                 
श्री कान्छी र्व.क. 

५ संतथागत र्वकास 
सेवा प्रवाह  

श्री सूक वहादजर गजरुङ श्री धन काजी घिे                          
श्री सन्त वहादजर गजरुङ                                
श्री राज  गजरुङ                                          
श्री धन वहादजर सजनार                                     
श्री मत्री घिे                                           
श्री सररता गजरुङ 

६ वडा ततरीय 
अनजगमन सतमतत 

श्री वडाको वडा अध्यक्ष सम्बस्न्धत वडाका तनवािस्र्चत वडा सदतयहरु, 
इस्न्जतनयर तथा सव इस्न्जतनयर, वडा सस्र्चव 

७ गा.पा. ततरीय 
अनजगमन सतमतत 
तथा सजपररवेक्षण 
सतमतत 

श्री उपाध्यक्ष रू्िमाया गजरुङ श्री ददिीप गजरुङ 
श्री सजक वहादजर गजरुङ 
श्री तनशा गजरुङ 
श्री सररता गजरुङ 
प्रमजख प्रशासकीय अतधकृत 
योजना शाखा प्रमजख 
इस्न्जतनयर 

८ उच्र्च ततरीय 
अनजगमन  

श्री गा.पा. अध्यक्ष सन्त 
बहादजर गजरुङ  

श्री गा.पा. उपाध्यक्ष 
श्री प्रमजख प्रशासर्कय अतधकृत  
श्री प्रार्वतधक शाखा प्रमजख  
श्री योजना शाखा प्रमजख 
श्री आतथिक शाखा प्रमजख 

९ उम्मेदवार छनौट 
तथा तसर्ाररस 
सतमतत 

प्रमजख प्रशासकीय अतधकृत श्री सम्वस्न्धत र्वषयको र्वषय र्वज्ञ 
श्री प्रशासन प्रमजख 

१० खररद सतमतत प्रमजख प्रशासकीय अतधकृत श्री िेखा शाखा प्रमजख 
श्री तटोर शाखा प्रमजख 
श्री प्रार्वतधक शाखा प्रमजख (तरे्सीर्र्केशन 
सर्हतको खररदमा) 

र्वषयगत शाखाहरुमा उम्मेदवार छनौट तथा तसर्ाररस गदाि सम्वस्न्धत र्वषयगत शाखा प्रमजखिे सदतय सस्र्चव 
भई कायि गने छ । 

 
  



85 
 

धारे्च गाउँपातिकाको आतथिक ऐन,२०७७ 
 

धारे्च गाउँपातिकाको अथि सम्बन्धी प्रतताविाई कायािन्वयन गनि बनकेो र्वधेयक, २०७७ 
 

प्रततावना : धारे्च गाउँपातिकाको आतथिक वषि २०७७।७८  को अथि सम्बन्धी प्रतताविाई कायािन्वयन गनिको 
तनतमत्त तथानीय कर तथा शजल्क संकिन गने, छजट ददने तथा आय संकिनको प्रशासतनक व्यवतथा गनि वान्छनीय 
भएकोिे, 
नेपािको संर्वधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोस्जम धारे्च गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम आतथिक ऐन, २०७७ रहेको छ । 
                (२) यो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गते देस्ख धारे्च गाउँपातिका क्षेत्रमा िागज हजनेछ । 
२. सम्पस्त्त कर : गाउँपातिका क्षेत्र तभत्र अनजसूर्ची (१) बमोस्जम सम्पस्त्त कर÷घर जग्गा कर िगाईन ेर असजि 
उपर गररनेछ । 
३. भतूमकर (मािपोत) : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र अनजसूर्ची (२) बमोस्जम भतूमकर (मािपोत) िगाइने र असजि उपर 
गररने छ ।  
४. घर बहाि कर : गाउँपातिका क्षेत्रतधत्र कज नै व्यस्क्त वा संतथािे भवन, घर, पसि ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 
छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आस्शंक तवरिे वहािमा ददएकोमा अनजसूर्ची (३) बमोस्जम घर जग्गा बहाि कर 
िगाइने र असूि गररनेछ । 
५. व्यवसाय कर : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगत िगानी र आतथिक कारोवारका 
आधारमा अनजसूर्ची (४) बमोस्जम व्यवसाय कर िगाईने र असजि उपर गररनेछ । 
६. जतडवजटी, कवाडी र स्जवजन्तज कर : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र कज नै व्यस्क्त वा संतथािे उन, खोटो, जतडबजटी, 
वनकस, कवाडीमाि र प्रर्चतित कानूनिे तनषधे गररएको स्जवजन्तज वाहेकका अन्य मतृ वा माररएका स्जवजन्तजको 
हाड, तसङ, प्वाख, छािा जतता बततजको व्यवसार्यक कारोवार गरेवापत अनजसूर्ची (५) बमोस्जमको कर िगाईने 
र असूि उपर गररने छ । 
७. सवारी साधन कर : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनजसूर्ची (६) बमोस्जम सवारी साधन 
कर िगाईने र असजि उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानजनमा अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा सोर्ह बमोस्जम 
हजनेछ । 
८. र्वज्ञापन कर : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र हजने र्वज्ञापनमा अनजसूस्र्च (७) बमोस्जम र्वज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानजनमा अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हजनेछ । 
९. मनोरञ्जन कर : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र हजने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनजसूस्र्च (८) बमोस्जम व्यवसाय कर 
िगाइने र असजि गररनेछ । तर अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हजनेछ । 
१०. बहाि तबटौरी शजल्क : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र आरू्िे तनमािण, रेखदेख वा संर्चािन गरेका अनजसूस्र्च (९) मा 
उल्िेख भए अनजसार हाट बजार वा सपिमा सोही अनजसूस्र्चमा भएको व्यवतथा अनजसार बहाि तबटौरी शजल्क 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
११. पार्कि ङ शजल्क : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र कज नै सवारी साधनिाई पार्कि ङ सजर्वधा उपिधध गराए बापत अनजसूर्ची 
(९) बमोस्जम पार्कि ङ शजल्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 
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१२. सेवा शजल्क, दततजर : गाउँपातिकािे तनमािण, सञ्चािन वा व्यवतथापन गरेका अनजसूर्ची (१०) मा उस्ल्िस्खत 
तथानीय पूवािधार र उपिधध गराईएको सेवामा सेवाग्राही बाट सोही अनजसूर्चीमा व्यवतथा भए अनजसार शजल्क 
िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 
१३. पयिटन शजल्क : गाउँपातिकािे आफ्नो क्षेत्रतभत्र प्रवेश गने पयिटकहरुवाट अनजसूस्र्च (११) मा उस्ल्िस्खत 
दरमा पयिटन शजल्क िगाईने र असजि उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानजन तवीकृत भई सो कानजमा अन्यथा 
व्यवतथा भएको अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हजनेछ । 
१४. कर छजट : यस ऐन बमोस्जम कर ततने दार्यत्व भएका व्यस्क्त वा संतथाहरुिाई कज नैपतन र्कतसमका कर 
छजट ददइने छैन । 
१५. कर तथा शजल्क संकिन सम्बन्धी कायिर्वतध : यो ऐनमा भएको व्यवतथा अनजसार कर तथा शजल्क संकिन 
सम्बन्धी कायिर्वतध गाउँपातिकािे तोके अनजसार हजनेछ । 

अनजसूर्ची १ सम्पतत कर 
तस.न. राजश्वका 

क्षते्रहरु 

र्चािू आतथिक 
वषिको दर 

प्रततार्वत दर पजष्ट्याई कैर्र्यत 

१ सम्पतत कर - दजई तिे वा सो भन्दा माथीको तसमेन्टेड 
RCC को रु २००, एक तिे RCC को रु 
१५०, जतता तथा ढजगांको  छाना 
भएको रु १००, अन्य रु ५० 

 १ 

 

गाउँपातिकािे आवश्यक नीतत तथा कायिर्वतध तयार गरी घरजग्गा रस्जिेशन गने छ । रस्जिेशन बापत प्रतत घर रु १०० 
शजल्क तिईनेछ । 

 

अनजसूर्ची २ भमूी कर (मािपोत) 
तस.न. राजश्वका 

क्षते्रहरु 

र्चािू आतथिक वषिको 
दर 

प्रततार्वत दर पजष्ट्याई कैर्र्यत 

१ मािपोत 
दततजर, भतूम 
कर 

१० रोपनी सम्मको 
रु २०० सो भन्दा 
माथीको  प्रततरोपनी रु 
३०का दरिे  

 २० रोपनी सम्मका न्यूनतम 
रु २०० र सो भन्दा माथी प्रतत 
रोपनी रु ३० का दरिे  

 १ 

 

अनजसूर्ची ३ घर बहाि कर 
गा.पा.क्षेत्र तभत्र तपस्शि बमोस्जम घर बहाि कर िगाईने र असजि उपर गररने छ । 

 

घर बहाि रकमको १० प्रततस्शत 
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अनजसूर्ची ४ व्यवसाय कर  
वार्षिक रुपमा व्यवसाय कर तनम्न अनजसार  व्यवसाय कर उठाइनेछ । 

तस.न. राजश्वका क्षते्रहरु र्चािू आतथिक वषिको दर (रु) प्रततार्वत दर   

  क) ख) ग) क) ख) ग) पजष्ट्याई कैर्र्यत 

१ होटि  ,िज   , रेिज रेन्ट  

क) कोठा भन्दा बढी कोठा 
भएको िज तथा होटििाई । 

ख) ५ देस्ख १० कोठा भएको 
होटि तथा िजिाई {। 

ग) साधारण खाना ,नातता   ,
िज भएको, रेिज रेन्ट मात्र 
भएकोिाई । 

 ६०० ४०० २०० २००० १००० ५०० 

  

२ मासू पसि 

क) रांगाको समेत सवै 
प्रकारका मासू मात्र बेच्नेिाई। 
ख) रांगा बाहेक खसी वोका 
सर्हतको मासू बेच्नेिाई ।  
ग) रांगा खसी ,बोका वाहेकको 
मासू मात्र बेच्ने िाई । ६०० ४०० २०० ६०० ४०० २०० 

  

३ मददरा पसि 

क) ईजाजत प्राप्त थोक मददरा 
पसििाई । 

ख) ईजाजत प्राप्त खजरा मददरा 
पसििाई । १००० ८००   १००० ८००   

  



88 
 

४ कोस्ल्डंक्स पसि १००     १००     

  

५ सून र्चादँी गहना पसि 

क) आफ्नै सून र्चाँदी तिई 
वनाउने र बेच्नेिाई । 

ख) अरुको सून र्चाँदी तिई 
वनाउनेिाई । ८०० ५५०   ८०० ५५०   

  

६ रेतडयो, मोवाईि र्वर्क्र तथा 
ममित ३००     ३००     

  

७ संर्चार सेवा २५०     २५०     

  

८ घतड र्वर्क्र तथा ममित २००     २००     
  

९ केवि र्ट.तभ  . सेवा १५००     १५००     
  

१० र्ोटो तटूतडयो 
क) किर ल्याविाई । 

ख) र्ोटो तटूतडयोिाई । 

८०० ३००   ८०० ३००   

  

११ हजाम ५०     ७०     
  

१२ टेिररङ १००     १५०     

  

१३ जूता पसि 

क) जूत्ता तमिाई र बेच्नेिाई  
ख) जूत्ता ममित मात्र गनेिाई  ३०० १५०   ३०० १५०   

  

१४ मोटर वकि शप, गाडीको वडी 
वनाउन ेतथा ममित गने । १००० ५०० २०० १००० ५०० २०० 

  



89 
 

क) सम्पूणि सवारी साधन ममित 
तथा पाटि बेच्ने। 

ख) मोटरसाईकि ममित र 
पाटिस बेच्नेिाई । 

ग) मोटरसाईकि मात्र ममित 
गनेिाई । 

१५ छापाखाना 
क) अपसेट प्रसेिाई  
ख) साधारण प्रसेिाई १००० ७००   १००० ७००   

  

१६ तवातथ्य सेवा 
क) अतपताििाई । 

ख) पोति स्क्िनीकिाई, थोक 
मेतडकि िाई । 

ग) मेतडकििाई । १००० ८०० ५०० १००० ८०० ५०० 

  

१७ मोटर वकि शप १०००     १०००     

  

१८ काष्ठ उद्योग 

क) काठ स्र्चरानी मेस्शन सर्हत 
काठहरुको र्वतभन्न र्तनिर्चर र 
अरु काठहरुको झयािढोका 
आदी बनाउनेिाई । 

ख) कूनै एक मात्र वनाउनेिाई  २४०० १५००   २४०० १५००   

  

१९ ईटा भिा र ईटा तडपो 
क) ईटा भटािाई  
ख) ईटा तडपोिाई  २४०० ७००   २४०० ७००   
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२० कम्प्यजटर इस्न्तटच्यजट ५००     ५००     

  

२१ दाउरा तडपो 
२००     २००     

  

२२ तमठाई पसि 

५०     ५०     

  

२३ बेकरी उद्योग र बेकरी पसि 

क) उद्योगिाई  
ख) पसििाई १००० ८००   १००० ८००   

  

२४ तरकारी र र्िरू्ि पसि 

५००     ५००     

  

२५ स्र्चया पसि 

३००     ३००     

  

२६ तमिहरु 

क) १० हजि पावर भन्दा 
मातथको क्षमताको तमििाई । 

ख) सो भन्दा कम हजि पावर 
क्षमताको तमििाई । १००० ६००   १००० ६००   

  

२७ तडिर 
२०००     २०००     

  

२८ साईकि भाडा तथा ममित 

१००     १००     

  

२९ ठेकेदार 
नेपाि सरकारको ईजाजत प्राप्त 
घ वगिको ठेकेदारिाई ईजाजत 
दततजर १५०००।-  र 
नर्वकरण दततजर असोज मसान्त 
सम्म रु २५०० ,रै्चत्र मसान्त   ( (   ( ( 
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सम्म नर्वकरण दततजर रु 
३५००।- 
नेपाि सरकारको घ वगिको 
ठेकेदार िाई नामसारी र 
ठाँउसारी तसर्ाररश दततजर रु 
१०००।- 
 

३० कपडा पसि 

१०००     १०००     

  

३१ र्कराना पसि 

क) थोक सर्हतको र्कराना 
पसििाई । 

ख) पर्चासहजार भन्दा बढी 
िगानी भएको र्कराना 
पसििाई । 

ग) सो भन्दा कम िगानी 
भएको र्कराना पसििाई  । १५०० ५०० ३०० १५०० ५०० ३०० 

  

३२ खाद्य पसि 

थोक सर्हतको खाद्य पसिाई 
)क( 
खूरा मात्रको खाद्य पसिाई 
)ख( ५०० २००   ५०० २००   

  

३३ भाडा पसि 

धातू तथा प्िार्िकको भाँडा 
तथा सामान बेच्नेिाई  
 ४०० २००   ४०० २००   
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३४ र्चरूा धागो तथा शृ्रिारका 
सामान पसि 

थोक सर्हतको पसििाई )क( 
पर्चासहजार भन्दा बढी िगानी 
भएको पसििाई )ख( 
सो भन्दा कम िगानी गने 
पसििाई )ग( ५०० ३०० १०० ५०० ३०० १०० 

  

३५ कूखजरा पािन 

क) एक हजार भन्दा बढी 
कज खूरा पाल्नेिाई । 

ख) एकहजार भन्दा कम 
कज खूरा पाल्नेिाई १००० ६००   १००० ६००   

  

३६ तैयारी पोशाक पसि 

२००     २००     

  

३७ तैयारी जूत्ता पसि 

२००     २००     

  

३८ दन्त स्क्ितनक 

२००     २००     

  

३९ हाडिवेयर पसि 

८००     ८००     

  

४० ईिेस्क्टक पसि 

७००     ७००     

  

४१ कानूनी र्मि 
५००     ५००     

  

४२ साईन बोडि पेन्टीि 

२००     २००     

  

४३ र्तनिर्चर एण्ड र्तनितसंग पसि 

१०००     १०००     
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४४ तटेशनरी पसि 

क) खेिकूदका साम्रागी सर्हत 
भएकोिाई । 

ख) तटेशनरी मात्र भएको िाई  ५०० ३००   ५०० ३००   

  

४५ जडीवूटी खररद तबर्क्र पसि 

१५००     १५००     

  

४६ िेखापरीक्षक 

५००     ५००     

  

४७ टेतितभजन पसि 

१०००     १०००     

  

४८ अन्य उद्योग 

क) २० िाख भन्दा बढी 
िगानी भएकोिाई । 

ख) ५ िाख भन्दा माथी २० 
िाख सम्म िगानी 
भएकोिाई। 

ग) पाँर्च िाख भन्दा कम 
िगानी भएकोिाई  ५००० २००० १२०० ५००० २००० १२०० 

  

४९ र्वज्ञापन सेवा वा ऐजन्ट 

५००     ५००     

  

५० पशू वधूशािा 
१०००     १२००     

  

५१ कृर्ष व्यवशाय  )वंगूर ,माछा ,
गाई पािनर्ामि ५००     १०००     

  

५२ र्वस्त्तय सेवा 
 ५००० २००० १००० ६००० २००० १००० 

  

५३ नीस्ज तकूि 

१०००     १२००     
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५४ तसनमेा हि 

क) तसनेमा हििाई  
ख) तभतडयो हििाई १००० ५००   १००० ५००   

  

५५ र्चतमा पसि 

५००     ५००     

  

५६ स्शिाई मेस्शन र्वक्री तथा ममित 
गने पसि ५००     ६००     

  

५७ रेर्िजेरेटर ममित 

५००     ५००     

  

५८ दूग्ध तडपो ,पसि 

५००     ६००     

  

५९ व्यूटी पाििर 
५००     ५००     

  

६० सप्िायसि 
१०००     १२००     

  

६१ टेतिर्ोन टावर रास्ख संर्चार 
सेवा उपिधध गराउन े
संतथािाई ५०००     ६०००     

  

६२ जग्गा र्वकास  ,हाउस्जंि 

५०००     ६०००     

  

६३ म्यानपावर सेवा 
१५००     १५००     

  

६४ क्याटेररि सेवा 
१०००     १०००     

  

६५ र्वस्त्तय कारोवार वाहेक अन्य 
कारोवार गने सहकारी संतथा १०००     १०००     

  

६६ माविि ,टायि पसि 

१०००     १०००     
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६७ सवारी साधनको शो रुम 

क) गाडीको शोरुम  
ख) मोटरसाईकि शोरुम 

ग) टैक्टर तथा अन्य 
मेस्शनरीको शोरुम  ५००० ३००० २००० ६००० ३००० २००० 

  

६८ कृर्ष सामग्रीको पसि ,भेटनरी 
सम्बन्धी पसि ५००     ५००     

  

६९ आईस र्क्रम पसि 

३००     ३००     

  

७० दाना उद्योग 

१०००     १०००     

  

७१ तारजािी वनाउन ेउद्योग 

१०००     १०००     

  

७२ नीस्ज किेज 

५०००     ७०००     

  

७३ धिक उद्योग 

१५००     १८००     

  

७४ तमनरि वाटर उद्योग 

२०००     २५००     

  

७५ पानी टयाकंर 
५००     ५००     

  

७६ ग्यास तडपो 
७००     ७००     

  

७७ कोल्डतटोर (स्शतभण्डार) 
१०००     १२००     

  

मातथ उल्िेख भएको बाहेक अन्य व्यवसा, तथा सेवाहरुमा तिनजपने व्यवसाय कर राजश्व परामशि सतमततमार्ि त ्कायिपातिकामा पेश गरी तवीकृत गराई िागू 
गररनेछ। 
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नोटः  
१.  तडिर, ऐजेन्ट, तडपो सव तडिर आदद वाहेक अन्य पसि, उद्योग व्यवशायको हकमा कसैिे एउटै पसिमा 
धेरै आईटमरास्ख पसि वा व्यवशाय गरेको छ भने सवै आईटम मध्ये कज नै एकको मात्र कर तिने छ तर यसमा 
सवै आईटम मध्ये जजन आईटमको कर रकम बढी छ सोहीिाई कायम गरी कर असूि गररनेछ । 
२. म्याद तभत्र नबजझाउने कज नै करदाताहरुवाट बजझाउनज पनेसम्पूणि व्यवशाय कर र प्रततवषि १२ प्रततशतका दरिे 
जररवाना सर्हत व्यवशाय कर असजि गररनेछ । 

 

अनजसूर्ची ६ 

सवारी साधन कर 
तस.नं. व्यवसायको नाम र्चािज आ.व. को 

तवीकृत दर 
आगामी आ.व. को तवीकृत 

दर 
१ बस, ट्क, िहरी र अन्य हेभी गाडी – ११०० 

२ भाडाका कार, स्जप, भ्यान र ट्याक्टर – ६०० 

३ भाडाका तमतनबस, तमतन ट्क – ८०० 

४ नीस्ज कार, तमतन बस, ट्क – ४०० 

५ तकज टर, मोटरसाइकि तथा अन्य सवारी – २०० 

 

गाउँपातिका अन्तगित ढजवानीको रुपमा प्रयोग हजन ेखच्र्चरहरुमा प्रतत खच्र्चर प्रतत र्टप रु ५ का दरिे शजल्क तिईनछे 
। दजई घण्टा वा सो भन्दा बढी साविजतनक तथानमा खच्र्चरको समूह छोडेमा त्यततो प्रतत समूहिाई रु ५० शजल्क 
तिईनछे । 
 

अनजसूर्ची ७ र्वज्ञापन कर 
गापा क्षेत्र तभत्र तपस्शि बमोस्जम र्वज्ञापन कर िगाईने र असजि उपर गररने छ । 
क) सववोडि प्रतत वगिर्र्ट रु. ५५ 
ख) होतडंगवोडि प्रतत वगिर्र्ट रु. ७५ 
ग) ग्िो साईनवोडि प्रतत वगिर्र्ट रु. ९० 
घ) तभते्तिेखन, सटर पेस्न्टंग प्रतत वगिर्र्ट  रु २० 
ङ) धयानर प्रतत हप्ता रु. १२० 
र्च) पोिबोडि प्रतत गोटा प्रतत वषि रु. १००० 
छ) तडस्जटि बोडि प्रतत वगिर्र्ट रु. २०० 

अनजसूर्ची ८ मनोरन्जन कर 
प्रदेश कानजन बमोस्जम हजने छ । तर गा.पा. क्षेत्र तभत्रका महत्वपूणि पयिटर्कय तथि हरुमा सम्बस्न्धत पयिटर्कय 
तथिको व्यवतथापन तथा र्वकास सतमततिे तनधािरण गरे बमोस्जम पयिटर्कय प्रवेश शजल्क तिन सर्कने छ । 
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अनजसूर्ची ९ बहाि तबटौरी शजल्क 
तस.न. राजश्वका क्षते्रहरु र्चािू आतथिक 

वषिको दर 
प्रततार्वत दर पजष्ट्याई कैर्र्यत 

१ बहाि तबटौरी 
शूल्क 

 होिसेि पसि, १० कोठा भन्दा 
बढी भएको होटि र तनस्ज 
र्वद्यािय रु ३०००, मध्यम 
ततरको पसि, ५ देस्ख १० कोठा 
भएको होटि  रु २००० । 
सामान्य पसि, सामान्य होटि, 
व्यस्क्तगत आवास िगायत अन्य  
रु १५०० । 

  

 
अनजसूर्ची १० पार्कि ङ शजल्क 

गापा क्षेत्र तभत्र तपस्शि बमोस्जम पार्कि ङ शजल्क िगाईने र असजि गररने छ । 

१. कज नै पतन सवारी साधन िे नीस्ज  तवातमत्वमा रहेको तथानमा पार्कि ि गरेको अवतथा बाहेक गाँउपातिका 
क्षेत्र तभत्रका साविजतनक तथानहरु सडकको छेउ आदद तथानमा १५ तमनेट भन्दा बढी समयको िातग पार्कि ि 
गरेमा तपस्शि बमोस्जमको पार्कि ङ शजल्क तिईनेछ । 

तस.न. राजश्वका 
क्षते्रहरु 

र्चािू आतथिक 
वषिको दर 

प्रततार्वत दर पजष्ट्याई कैर्र्यत 

१ पार्कि ङ 
शजल्क 

 तनस्ज तथा भाडाका ट्क,बस प्रतत पटक 
रु ३० 

१  

अनजसूर्ची ११ पयिटन शजल्क 

मनातिज र्हमाि, रुर्वनािा तथा गणेश र्हमाि जतता पयिटकीय क्षेत्रमा जाने ट्याक धारे्च गाउँपातिका अन्तगित पने 
हजनािे प्रदेश कानूनको अतधनमा रर्ह नीतत बनाई पयिटन शजल्क तनधािरण गरी कायािन्वयन गनि गाउँकायिपातिकािाई 
अतधकार प्रत्यायोजन गररने छ । 

अनजसूर्ची १२ 

सेवा शजल्क दततजर तसर्ाररस दततजर, सरसर्ाई शजल्क, साविजतनक शौर्चािय, पटके सवारी कर । 

तस.न. राजश्वका क्षते्रहरु र्चािू आतथिक वषिको 
दर 

प्रततार्वत दर पजष्ट्याई कैर्र्यत 

१ नयाँ नागररकता तसर्ाररश 
दततजर 

तनशजल्क वशंज रु.३००, 

नेपािी पजरुष सग ँ
र्ववाह गने र्वदेशी 
मर्हिा रु.१००० 

  

२ अन्य तनकायको योजना 
सम्झौता र भ जक्तानी 
तसर्ाररश 

२०० ३०० 
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३ अन्य कायािियहरुिाई 
तसर्ाररश 

२०० ३०० 
  

४ नाता प्रमास्णत ५०० ५०० 
  

५ अँग्रजेी कागजात प्रमास्णत ५०० १००० 
  

६ जग्गा नामसारी तसर्ाररश ५०० ५०० 
  

७ र्चार र्कल्िा प्रमास्णत ३ र्कत्ता सम्मको 
रु ५०० र सो 
भन्दा मातथप्रतत 
र्कत्ता रु १०० थप 

३ र्कत्ता सम्मको 
रु ५०० र सो 
भन्दा मातथप्रतत 
र्कत्ता रु १०० 
थप 

  

८ सँतथा दताि तथा नवीकरण 
र तसर्ाररस (गैरसरकारी 
सघं संतथा) 

नयाँ दताि १०००, 

नवीकरण ५००  

INGO दताि 
३०००, नवीकरण 
१५००, NGO  

दताि २०००, 

नवीकरण १०००,  

तसर्ाररस १००० 

  

९ हातहतथयार नवीकरण 
(बन्दजक) 

५०० (वार्षिक ) ५०० (वार्षिक )   

१० घटना दताि शजल्क 

जन्म दताि 
मतृ्य दताि 
र्ववाह दताि 
बसाइसराई दताि 
सम्बन्ध र्वच्छेद 

जन्म, मतृ्य, र्वबाह र 
सम्बन्धर्वच्छेदको 
हकमा ३५ ददन 
तभत्र तनशजल्क र 
३५ ददन नाघेमा रु 

२०० 
बसाईसराईको 
हकमा 
आर्नोगाँउपातिका 
तभत्र रु. २०० र 
गाँउपातिका भन्दा 
बार्हर बसाईसराइ 
गरेमा रु १०,००० 

जन्म, मतृ्य, र्वबाह 
र 

सम्बन्धर्वच्छेदको 
हकमा ३५ ददन 
तभत्र तनशजल्क र 
३५ ददन नाघेमा 
रु २०० 
बसाईसराईको 
हकमा आर्नो 
गाँउपातिका तभत्र 
रु. २०० र 
गाँउपातिका भन्दा 
बार्हर बसाईसराइ 
गरेमा रु ३००० 

  

११ प्रतततिर्प नागररकता 
तसर्ाररश तथा घटना दताि 
प्रमाणपत्र प्रतततिर्प 

५०० ५०० 
  

१२ आम्दानी प्रमास्णत न्यजनतम रु २०० 
मा नघटने गरी 

न्यजनतम रु २०० 
मा नघटने गरी 
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कज ि आम्दानीको 
०.२ प्रततशत 

कज ि आम्दानीको 
०.३ प्रततशत 

१३ सम्पस्त्त मूल्यांङकन न्यजनतम रु २०० 
मा नघटने गरी 
कज ि आम्दानीको 
०.३ प्रततशत 

न्यजनतम रु २०० 
मा नघटने गरी 
कज ि आम्दानीको 
०.३ प्रततशत 

  

१४ धारा र्वजजिी तसर्ाररस 
 ३०० 

  

१५ र्ववार्हत अर्ववार्हत 
तसर्ाररस प्रमास्णत 

 ३०० 
  

१६ वसोवास तसर्ाररस प्रमास्णत 
 ३०० 

  

१७ मोटर बाटो भएको  बारपाक, िाप्राक, 

गजम्दा सडक तथा 
सोती, मातछखोिा, 
खोिाि सडक रु 
२०००। मान्वज, 
कास्शगाउँ सडक 
रु १००० 

  

 मोटर बाटो नभएको ५०० ५०० 
  

१८ दैर्व प्रकोप, अपाङगता, 
असहाय, र्वर्पन्न, छात्रवसृ्त्त 
तसर्ाररश । 

तनशजल्क तनशजल्क 
  

१९ कन्सजिर प्रमास्णत ५०० ५०० 
  

२० नक्सा प्रमास्णत 
 ३०० 

  

२१ घर तनमािण नक्सा पास ढिानघर 

प्रततवगिर्र्ट रु २, 

ढिान नगरेको घर 
रु १ माटोको 
जडान प्रततवगि रु 
०।५० 

ढिानघर 
प्रततवगिर्र्ट रु २, 

ढिान नगरेको घर 
रु १ माटोको 
जडान प्रततवगि रु 
०।५० 

  

२२ नक्सापास प्रमाणपत्र नयाँ नक्सापास रु 
२००, प्रतततिर्प रु 
३०० 

नयाँ नक्सापास रु 
२००, प्रतततिर्प रु 
३०० 

  

२३ रुख काटने तसर्ाररस रु ५०० रु १५०० 
  

२४ पसि दताि तथा नर्वकरण 
दततजर 

रु १००० र रु 
५०० 

रु १००० र रु 
५०० 

  

२५ होटि व्यवसाय दताि 
नर्वकरण 

 दताि २००० 
नवीकरण १००० 
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२६ समूह दताि नर्वकरण कृर्ष 
समूह, आमा समूह, क्िव, 

मर्हिा समूह, उपभोक्ता 
सतमतत) 

 दताि १००० 
नवीकरण ५०० 

  

२७ नक्सा नामसारी  १००० 
  

२८ घर तनमािण कायि सम्पन्न 
प्रमास्णत 

 १००० 
  

२९ घर जग्गा कायम तसर्ाररस  २०० 
  

३० उद्योग व्यवसाय दताि एवं 
तसर्ाररस 

 साना उद्योग 
५००, मझौिा 
उद्योग १०००, 

ठजिा उद्योग 
२००० 

  

३१ मजद्दा मातमिा दताि  रु २०० 
  

३२ नाम संशोधन, नाम छजट 
तथा दजई नाम तसर्ाररस 

 
रु २०० 

  

३३ जन्म तमतत प्रमास्णत  रु ३०० 
  

३४ तथाई तथा अतथाई 
बसोवास सम्बन्धी तसर्ाररस 

 
रु २०० 

  

३५ नाम थर जन्मतमतत संशोधन 
तसर्ाररस 

 
रु २०० 

  

३६ घर जग्गा नामसारी 
तसर्ाररस 

 
रु २०० 

  

३७ र्ज कज वा तसर्ाररस  रु २०० 
  

३८ पेन्सन काडि तथा सो 
सम्बन्धी अन्य तसर्ाररस 

 
रु २०० 

  

३९ हकवािा संरक्षण तसर्ाररस  रु २०० 
  

४० नक्कि प्रमास्णत दततजर  रु २०० 
  

४१ व्यवसाय दताि प्रमाण पत्रको 
नक्कि प्रतत 

 
रु २०० 

  

४२ तमिापत्र दततजर  रु २०० 
  

४३ दतित, जनजाती तथा अन्य 
थर प्रमास्णत 

 
रु २०० 

  

४४ पाररवाररक र्ववरण 
तसर्ाररस 

 
रु २०० 

  

४५ मञ्जजरीनामा तसर्ाररस  रु २०० 
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४६ आतथिक अवतथा बतियो वा 
सम्पन्न भएको तसर्ाररस 

 
रु ५०० 

  

४७ आतथिक अवतथा कमजोर 
भएको तसर्ातस 

 
रु २०० 

  

४८ दजवै नाम गरेको व्यस्क्त 
एउटै हो भन्ने तसर्ाररस 

 
रु २०० 

  

४९ व्यवसाय बन्द तसर्ाररस  रु ३०० 
  

५० व्यवसाय सञ्चािन नभएको 
तसर्ाररस 

 
रु २०० 

  

५१ कोटि र्र् तमनाहा तसर्ाररस  रु २०० 
  

५२ र्चौपाया तसर्ाररस  रु ३०० 
  

५३ र्वद्यािय ठाउँसारी 
तसर्ाररस 

 
रु ५०० 

  

५४ संरक्षक तसर्ाररस 
व्यस्क्तगत 

 
रु २०० 

  

५५ संरक्षक तसर्ाररस संतथागत  रु ३०० 
  

५६ हकवािा र हकदार 
प्रमास्णत 

 
रु २०० 

  

५७ अन्य तसर्ाररस  रु २०० 
  

 

सरसर्ाई शूल्क वार्षिक रुपमा तनम्न अनजसार हजन ेछ । 

तस.न. राजश्वका क्षते्रहरु र्चािू आतथिक वषिको 
दर 

प्रततार्वत 
दर 

पजष्ट्याई कैर्र्यत 

१ आवासीय घर २ तल्िा सम्म १००।- १००।-   

२ आवासीय घर २ तल्िा माथी १५०।- १५०।-   

३ होटि ,िज सर्हतको व्यवसार्यक १०००।- १०००।-   

४ होटि ,सानो स्र्चया नातता ३००।- ३००।-   

५ मासज पसि रांगा ,खसी ३००।- ३००।-   

६ मासज पसि कज खूरा ४००।- ४००।-   

७ सैिजन १००।- १००।-   

८ तरकारी र्िरू्ि २००।- २००।-   
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९ पान पसि ०।०० ०।०० 
  

१० माछा पसि १००।- १००।-   

११ र्कराना होिसेि पसि ४००।- ४००।-   

१२ र्कराना खजरा पसि २००।- २००।-   

१३ रे्न्सी ,मजबाईि ,साईबर ,कपडा ,घडी 
पसि ,र्च जरा धागो 

१००।- १००।-   

१४ सजन पसि २००।- २००।-   

१५ तकज ि ,क्याम्पस सरकारी २००।- २००।-   

१६ तकज ि ,क्याम्पस नीस्ज होतटि सर्हत ५००।- ५००।-   

१७ तकज ि ,क्याम्पस नीस्ज ३००।- ३००।-   

१८ कायाििय सरकारी ३००।- ३००।-   

१९ कायाििय नीस्ज ,संघसंतथा ४००।- ४००।-   

२० उद्योग ठजिो व्यावसार्यक १०००।- १०००।-   

२१ उद्योग घरेिज ,साना छािा जजत्ता ,झोिा २००।- २००।-   

२२ धान ,च्यरा ,तेि ,तमि आदद ५००।- ५००।-   

२३ र्तनिर्चर उद्योग ४००।- ४००।-   

२४ बस ,माइक्रो काउन्टर २००।- २००।-   

२५ हतपीटि ,पोिोस्क्ितनक सजई तसररन्ज 
बाहेक 

१५००।- १५००।-   

२६ मेतडकि हि ,एग्रो भेट ५००।- ५००।-   

२७ कज खूरा र्ामि ठजिो ५०० भन्दा बर्ढ ६००।- ६००।-   

२८ कज खूरा र्ामि सानो ५०० भन्दा कम ३००।- ३००।-   

२९ हाडिवयर ,भाडापसि ३००।- ३००।-   

३० तटेशनरी पसि १००।- १००।-   

३१ कापी उद्योग ,छापाखाना ५००।- ५००।-   

३२ मोटर वकि शप १०००।- १०००।-   

३३ साईकि मोटरसाईकि वकि शप ५००।- ५००।-   
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३४ मोटर ,मोटरसाईकि शोरुम ३००।- ३००।-   

३५ मेटि वकि शप ,मोटर पाटिस ,वकि शप ४००।- ४००।-   

३६ टायर ररसोतिङ १०००।- १०००।-   

३७ बैक ५००।- ५००।-   

३८ सहकारी संतथा ३००।- ३००।-   

३९ टेिररङ पसि ४००।- ४००।-   

४० इिा र्वर्क्र केन्र ,भिा २००।- २००।-   

४१ पेिोि पम्प ३००।- ३००।-   

४२ मददरा पसि ३००।- ३००।-   

४३ र्टतभ ,इिेस्क्टक तथा ममित पसि ४००।- ४००।-   

४४ हततकिा ,आटिस ,फ्िेक्स २००।- २००।-   

४५ तसनेमा हि ,पाटी प्यािेस ,क्याटररङ १०००।- १०००।-   

४६ दजध तडपो ३००।- ३००।-   

४७ व्यजटी पाििर ३००।- ३००।-   

४८ तसिाई मेतसन पसि तथा ममित ३००।- ३००।-   

४९ कज खूरा बाहेक कृर्ष र्मि ३००।- ३००।-   

५० अन्य ३००।- ३००।-   

 

 

साविजतनक शौर्चािय  -  नीस्ज क्षते्र संग साझेदारी माध्यमबाट शजल्क तनधािरण गरी संर्चािन गने । 

 

राजश्व सम्बन्धी अन्य व्यवतथा  
❖ प्राकृततक स्रोतको रुपमा रहेका बजढीगण्डकी िगायतका अन्य खोिाहरुमा रहेको ढजगां, तगटी, बािजवा 

िगायत अन्य प्राकृततक स्रोतहरुको प्रदेश कानून बमोस्जम गररएको क्ष्भ्भ ् प्रततवेदनमा उल्िेख भए 
बमोस्जम राजश्व संकिन गरी कानून बमोस्जम बाडर्ाँड गररनेछ । 

❖ जतडबजटी तथा बन पैदावारको ददगो संरक्षण तथा उपभोग गदै त्यतता स्रोतबाट संघीय एवं प्रदेश कानून 
बमोस्जम आवश्यक नीतत बनाई कर तनधािरपण गररनेछ । सो कायिको िातग कायिपातिकािाई अतधकार 
प्रत्योजन गररनेछ । 

❖ आतथिक वषि २०७७।७८ बाट कायािन्वयन गनिगरी नेपािको सँर्वधान बमोस्जम बनाउने पने राजतव 
सम्बन्धी अत्यावश्यक नयाँ कानून तत्काि बनाउने र सँशोधन गनजि पने भएमा संशोधन गरी िागज 
गररनेछ। 
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❖ आय आजिन र व्यवसाय गने सबैिाई तथायी िेखा नम्बर प्राप्त गने कायाििाई प्रोत्साहन गरी त्यतता 
कायिको तसर्वर सञ्चािन गररनेछ  ।  

❖ राजश्वका थप क्षेत्रहरु पर्हर्चान गररने छ । 

❖ कानजन बमोस्जम बाहेक कर िगाउने र कर असजल्ने कायि गररने छैन । 

 

धारे्च गाउँपातिकाको र्वतनयोजन ऐन, २०७७ 

धारे्च गाउँपातिकाको आतथिक बषि २०७७।०७८ को सेवा र कायिहरुको िातग तथानीय सस्ञ्चत कोषबाट केही 
रकम खर्चि गने र र्वतनयोजन गने सम्वन्धमा व्यवतथा गनि बनकेो ऐन  

गाउँ सभाबाट तवीकृत भएको तमततः २०७७।०३।१० 

प्रततावनाः 

धारे्च गाउँपातिकाको आतथिक बषि २०७७।०७८ को सेवा र कायिहरुको िातग सस्ञ्चत कोषबाट केही रकम खर्चि 
गने अतधकार ददन र सो रकम र्वतनययोजन गनि वान्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संर्वधानको धारा २२९ को उप– धारा (२) बमोस्जम धारे्च गाउँपातिकाको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको 
छ । 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ - यो ऐनको नाम “ धारे्च गाउँपातिकाको र्वतनयोजन ऐन, २०७७”रहेकोछ। 

२. आतथिक बषि २०७७।०७८ को तनतमत्त सस्ञ्चत कोषबाट रकम खर्चि गने अतधकार – (१) आतथिक बषि 
०७७।०७८ को तनतमत्त गाउँ कायिपातिका, वडा सतमतत, र्वषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका तनतमत्त 
अनजसूर्ची १ मा उल्िेस्खत  

नेपाि सरकारबाट सशति अनजदान तर्ि १२ करोड ३१ िाख रुपैंया र र्वत्तीय समातनकरण अनजदान तर्ि  रु.९ 
करोड ४ िाख, राजतववाँडर्ाँडवाट प्राप्त रकम रु ७ करोड ४७ िाख ८० हजार २ सय १० , समपजरक अनजदान 
रु.२ करोड ४० िाख, र्वशेष अनजदान रु. ५० िाख ,प्रदेश सरकारवाट  र्वस्त्तय समातनकरण अनजदान तर्ि  रु. 
१ करोड २२ िाख ८१ हजार, सशति अनजदान तर्ि  रु. ३० िाख , राजतव वाँडर्ाँड वापत रु. २६ िाख १८ 
हजार, समपजरक अनजदान रु. ७० िाख, आन्तररक राजश्वबाट रु. ३० िाख (अनजमातनत)  र अस्घल्िो आ.व.को 
मौज्दात रु ३ करोड ६५ िाख ७५ हजार (अनजमातनत)  गरी जम्मा ३८ करोड १७ िाख ५४ हजार २ सय 
१० रुपैंयामा नबढाई तनददिि गररए बमोस्जम सस्ञ्चत कोषबाट खर्चि गनि सर्कने छ ।  

३. र्वतनयोजन – (१) यस ऐनद्वारा सस्ञ्चतकोषबाट खर्चि गनि अतधकार ददईएको रकम आतथिक बषि २०७७।०७८ 
को तनतमत्त धारे्च गाउँपातिकाको गाउँ कायिपातिका, वडा सतमतत र र्वषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको 
तनतमत्त र्वतनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जजनसजकै कज रा िेस्खएको भए तापतन कायिपातिका, वडा सतमतत र र्वषयगत शाखािे गने 
सेवा र कायिहरुको तनतमत्त र्वतनयोजन गरेको रकममध्ये कज नैमा बर्चत हजने र कज नैमा अपूग हजने देस्खन आएमा 
गाउँ कायिपातिकािे बर्चत हजने शीषिकबाट नपूग हजने शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक 



105 
 

शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको १० प्रततशतमा नबढ्ने गरी कज नै एक वा एकभन्दा बढी शीषिकहरुबाट 
अको एक वा एकभन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि तथा तनकासा र खर्चि जनाउन सक्नेछ । पूसँ्जगत खर्चि र 
र्वत्तीय व्यवतथातर्ि  र्वतनयोस्जत रकम साँवा भकू्तानी खर्चि र व्याज भकू्तानी खर्चि शीषिकमा बहेक अन्य र्चािज खर्चि 
शीषिकतर्ि  सानि र र्वत्तीय व्यवतथा अन्तगित साँवा भकू्तानी खर्चितर्ि  र्वतनयोस्जत रकम व्याज भकू्तानी खर्चि शीषिकमा 
बाहेक अन्यत्र सानि सर्कने छैन ।     

तर, र्चािज तथा पूसँ्जगत खर्चि र र्वत्तीय व्यवतथाको खर्चि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सर्कनेछ। 

(३) उपदर्ा (२) मा जजनसजकै कज रा िेस्खएको भए तापतन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा तवीकृत रकमको 
१० प्रततशत भन्दा बढने गरी कज नै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँसभाको तवीकृतत 
तिनज पनेछ । 

अनजसूर्ची १ 
(दर्ा २ सँग सम्वस्न्धत) 

नेपािको संर्वधानको धारा २२९ (२) बमोस्जम 
सस्ञ्चत कोषबाट र्वतनयोजन हजन ेरकम 

क्र.
सं. 

अनजदान 
संख्या 

शीषिकको नाम र्चािज खर्चि 
पूसँ्जगत 
खर्चि 

र्वत्तीय 
व्यवतथा 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कायिपातिका तथा र्वषयगत 
शाखा र वडा कायाििय समेत 

१२,८९,५
७,९५४ 

१२,९६,
९६,२५६ 

 २५,८६,५
४,२१० 

२  ऋणको साँवा धयाज भ जक्तानी ० ०  ० 

३  िगानी –शेयर/ऋण ० ०  ० 

४  शशति अनजदान 
१२,३१,००,०००  १२,३१,०

०,००० 

जम्मा 
३८,१७,५

४,२१० 

 

आज्ञािे 

र्वश्व र्वजय शमाि 
प्रमजख प्रशासर्कय अतधकृत 

बजेट बक्तधय – २०७७।०७८ 

 

उपस्तथत सम्मातनत अध्यक्ष ज्यू, 

गाउँसभा सदतयज्यूहरु, 

राि सेबक कमिर्चारीहरु 
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१. आज तमतत २०७७।३।१० गतेका ददन र्वद्यमान र्वषम पररस्तथतत बीर्च आगामी आतथिक वषि 
२०७७/७८ को वजेट प्रततजत गनि गैरहेकी छज । यस घडीमा िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र व्यवतथा तथापनाका 
िातग र्वतभन्न समयमा भएको आन्दोिनमा जीवन उत्सगि गनजि हजने ज्ञात अज्ञात शहीदहरु तथा नेताहरु प्रतत 
भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछज  । मजिजकको साविभौतमक्ता, भौगतिक अखण्डता, रार्िय एकता, तवाधीन्ता र 
तवातभमानको रक्षा गदै िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोिनको कदठन पररस्तथततमा त्याग र नेततृ्व 
गनजि हजने आदरणीय अग्रज राजनीततज्ञहरु प्रतत उच्र्च सम्मान व्यक्त गदिछज  ।  

२. र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्तिएको कोरोना भइरस (कोतभड १९) को कारण र्वश्विे एकैपटक 
मानवीय र आतथिक संकट सामना गनजि परेको छ । यस महामारीवाट उत्पन्न भएको संकटिे सम्पूणि र्वश्वको 
आतथिक कृयाकिापिाई ठप्प वनाई अथितन्त्रमा नराम्रो असर परेको छ भने पररणाम तवरुप हाम्रो जततो 
मजिजकको अथितन्त्रमा समेत गम्भीर असर परररहेको छ ।  

३. अर्हिेको यस र्वषम अवतथामा मैिे धारे्च गाउँपातिकाको तेस्रो आतथिक वषिको वजेट प्रततजत गरर रहँदा 
कोरोनावट धारे्च वासी नागररकको जीवन रक्षा गदै र्वगत दूई वषिको उपिव्धीिाई टेकेर आथितन्त्रिाई थप 
वतियो वनाउनिाई यस ठाँउको समग्र र्वकासको िातग सवै जनप्रतततनतध, राजनैततक दि, संघ संतथा र 
आम नगररकहरु र्वर्चको एकता र सहयोगिे मात्र वतिमान र्च जनौतीको सामना गदै अगडी वढ्न सर्कन्छ भन्न े
र्वश्वास तिएको छज ।  

४. सम्मातनत गाउँ सभाका सभाअध्यक्ष महोदय, गाउँ सभाका सम्पजणि सदतय ज्यजहरु, पत्रकार ज्यूहरु, 

बजर्द्धजीवी, समाज सेवी, रािसेवक कमिर्चारीहरुमा धारे्च गाउँपातिकाको उपाध्यक्षको तर्ि बाट यहाँहरुिाई 
हाददिक तवागत गदै गदाि यस गरीमामय सम्मातनत गाउँ सभा समक्ष तथातनय तहको तनवािर्चन पतछको र्चौथो 
आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक वजेट प्रततूत गनि पाउँदा खूशी तथा गौरबको अनूभव गरेको छज ।  

५. वजेट तजजिमा गदाि मैिे मजितः नेपािको बतिमान संर्वधान र कानजन, सम्मानीत संसदििे पाररत गरेका 
नीतत तथा कायिक्रम, र्वतनयोजन र्वधेयक २०७७ को तसद्धान्त, नेपाि सरकारको “सूखी नेपािी समदृ्ध 
नेपाि”को नारा साकार पानि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको बजेट वक्तधय २०७७, पन्र्चबर्षिय 
योजनाको आधारपत्रमा उल्िेस्खत िक्ष्य, नीतत, रणनीतत, ददगो र्वकास िक्ष्य, नीतत, रणनीततक योजना, संघीय 
सरकारिे गरेको सस्न्ध संझौता, तनदेशक तसद्धान्त, नीतत तथा दार्यत्व साथै रार्िय प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त 
आयोगको पररपत्र तथा अथि मन्त्राियबाट प्राप्त अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण सम्बन्धी व्यवतथा र 
मागिदशिन, संघीय सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट २०७७, संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको 
ऐन, तनयमाविी, पररपत्र, सम्मातनत सभाबाट पारीत भएको नीतत तथा कायिक्रम २०७७, आतथिक ऐन २०७७, 

तथातनय तह तनवािर्चन २०७४ मा जनता समक्ष गरीएका प्रततबद्धता, तथातनय सरकार संर्चािन ऐन २०७४ 
िे गरेको धयवतथा, धारे्च गा पा तभत्र कृयाशीि राजनीततक पाटीहरुको घोषणा पत्र र धारे्च गाउपातिकाको 
आबतधक योजनाको दृरदृर्ि “सून्दर सूरस्क्षत समदृ्ध धारे्च” समेतिाई आधारमानी तसमीत साधन श्रोत, असीमीत 
ईच्छा आकांक्षा र आवश्यकतािाई साधन श्रोतिे भ्याए सम्म धारे्च गाउपातिका गौरबाको योजना, नीतत 
कायिक्रमिे समेटेका तथा व्यवतथा गरेका नीतत तथा कायिक्रमिाई मध्यनजर गरी समानूपाततक, समावेशी, 
समन्यार्यक, न्यायोस्र्चत र वैज्ञातनक ढगिे बजेट व्यवतथा गने प्रयास गरेको छज ।  
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६. आगामी अतथिक वषि २०७७/०७८ को वजेटको उद्देश्य तथा प्रथातमक्ता तनम्नानजसार रहेका छनः् 
क) धारे्च गाउँपातिकामा संक्रामक िगाएत सवै प्रकारको रोग र र्वपद् बाट नागररकको जीवन रक्षा 

गदै जनजीवनिाई सहज र सजरस्क्षत वनाउने, 
ख) तसतमत स्रोतको माध्यमवाट उपिव्ध साधन, अवसर र क्षमताको उच्र्चतम पररर्चािन गरी आतथिक 

क्षेत्रको सजदृढीकरण गदै र्वकास तनमािणको गतीिाई तनरन्तरता ददई समदृ्ध धारे्च वनाउने, 
ग) तथातनय सरकारको भ जतमकामा वरृ्द्ध गदै िोक कल्याणकारी व्यवतथा तथापना गरर नागररकको 

मौतिक हक, अतधकार सजतनस्ितता गने ।  

८. वजेटका उद्देश्य हातसि गनि देहाय अनजसार क्षेत्रगत कायिक्रमगत प्राथतमकता रहेका छन ्- 
क) कोरोना िगाएत सवै प्रकारका तवातथ्य जोस्खमवाट धारे्चवासीिाई सजरक्षीत राख्न र गजणततरीय 

तवातथ्य सेवािाई सविसजिभ वनाउन तवातथ्य सेवाको दायरा र्वततार, तवातथ्यको पूवाधार तनमाणि 
तथा ततरोन्नती,  

ख) कोरोना भाइरस सक्रमण रै्तिन नददनको िातग र्चातिएका कदमवाट आतथिक िगायत अन्य क्षेत्रमा 
परेको गर्हरो प्रभाववाट पजनउित्थान गरी धारे्चवासीको िातग रोजगारीका अवसर, खाद्य सजरक्षा, सजरस्क्षत 
नीस्ज आवास, कृर्ष, उद्योग पयिटन िगायत क्षेत्रको र्वकास,  

ग) र्वकासमा शीघ्र प्रततर्ि प्राप्त हजन े र आगामी वषि तभत्र सम्पन्न हजने अधजरा योजना कायािन्वयन, 

गजणततरीय स्शक्षा, सूर्चना प्रर्वतधको र्वततार, आधारभ जत खानेपानी, गजणततरीय तथा पहजँर्चयजक्त सेवा, 
उत्तरदायी तथा पारदशी शासन व्यवतथाको सजदृढीकरण ।  

अध्यक्ष महोदय, 

अब म आम्दानी तर्ि  आ.ब.२०७५/०७६ को यथाथि आम्दानी प्रततूत गनि अनूमतत र्चाहन्छज। 
आय तर्फ  

क्र.सं. र्ववरण रकम रु. 

१ क. गत आ.व.को स्जम्मेवारी २,५०,८६,६७६।८
४ 

२ ख. धरौटी खाता अल्याह १,२३,७५० 

३ नेपािसरकारबाट र्वस्त्तय हततान्तरण   

  क. संस्घय सरकारबाट र्वत्तीय समानीकरण अनजदान ८,४१,००,००० 

  ख. संस्घय सरकारबाट प्राप्त सशति अनजदान ८,२०,३१,००० 

४ संघीयसरकारबाट प्राप्त राजश्व बाडर्ाँड ४,९३,३२,११९।४३ 

५ प्रदेशसरकारबाट प्राप्त राजश्व बाडर्ाँढ १७,२५,८०२ 

६ आन्तररक आम्दानी ३८,५९,१७१।१० 
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७ प्रदेशसरकार ४ समानीकरण अनजदान १,१२,२८,००० 

८ नेपािसरकारबाट सोझै अन्तरसरकारी अस्ख्तयारीबाट प्राप्त रकम ४,४०,७१,६५२ 

९ धरौटी आम्दानी १२,८७,१०५ 

१० र्चािजबषिमा कमिर्चारी कल्याणकारी कोष आम्दानी ५,००,००० 

  क. गत बषि ममित सम्भार कोष अल्या.  २२,७०,६३८ 

  ख. गत बषिदैवी प्रकोप र र्वपद कोष अल्या. ५०,००,००० 

  ग. दैवीप्रकाप कोषमा र्चािज बषिमा आम्दानी १०,००,००० 

जम्मा ३१,१६,१५,९१४।४० 

जम्मा आम्दानी  - ३१ करोड १६ िाख १५ हजार ९ सय १४ रुपैंया ४० पैसा । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

अब म आ.ब. २०७५।०७६ को यथाथि खर्चि प्रततूत गनि अनूमतत र्चाहन्छज। 

व्यय तर्ि  

क्र.सं. र्ववरण रकम रु. 

१ सशति अनजदान र्चािज खर्चि ६,८१,८७,०६५।१० 

२ सशति अनजदान पूजीगत खर्चि ३७,३९,७९४ 

३ र्वत्तीय समानीकरण तथा आन्तररक आयबाट भएको खर्चि   

  क.र्चािजखर्चि गाँउपातिका ४,५३,३९,०१७।४४ 

  ख. र्चािजखर्चि कृर्ष ५२,३८,४५५ 

४ सशितअनजदान बाँकी रकम संस्र्चतकोष खातामा दास्खिा र्र्ताि ५,६०० 

  क.पजँजीगतखर्च गाउँपातिका ७,०९,९३,६५१ 

  ख. पजजीगतखर्चि तवातथ्य १५,००,००० 

  ग. पजजीगतखर्चि कृर्ष १६,५५,२५९ 

५ नेपाि सरकारबाट सोझै अन्तरसरकारी अस्ख्तयारीबाट खर्चि ४,४०,७१,६५२ 

  सशित अनजदान तनकासा र्र्ताि १,००,९८,५४०।९ 

६ धरौटी र्र्ताि ९,००,००० 

७ अस्न्तम मौज्दात स्जम्मेवारी   

  क. गाँउपातिका सस्ञ्चत कोष ५,०६,०५,३८६।९३ 
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  ख. कमिर्चारी कल्याण कोष ५,००,००० 

  ग. ममितसम्भार कोष २२,७०,६३८ 

  घ. दैवीप्रकोप/र्वपद कोष ६०,००,००० 

  ङ. धरौटी मौज्दात बाँकी ५,१०,८५५ 

  जम्मा खर्चि ३१,१६,१५,९१४।४० 

जम्मा खर्चि - ३१ करोड १६ िाख १५ हजार ९ सय १४ रुपैंया ४० पैसा । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

अब म आम्दानी तर्ि  आ.व.२०७६।०७७ को यथाथि आम्दानी प्रततूत गनि अनूमतत र्चाहन्छज। 

आम्दानी तर्ि  आ.व २०७६।७७ को २०७७ असार ९ गते सम्म 

तस.नं. स्रोत 
प्रातप्तको 
र्वतध 

आम्दानी 

१ नेपाि सरकार:१३३११-समातनकरण अनजदान नगद 
अनजदान 

८,९४,००,००० 

२ नेपाि सरकार:१३३१२-शसति अनजदान र्चािज नगद 
अनजदान 

१०,२६,८२,००० 

३ गण्डकी प्रदेश:१३३११-समातनकरण अनजदान नगद 
अनजदान 

१,२०,५८,००० 

४ गण्डकी प्रदेश:१३३१६-समपजरक अनजदान र्चािज नगद 
अनजदान 

२९,००,००० 

५ राजतव बाँडर्ाँड-संघीय सरकार:१००२०-राजतव बाँडर्ाँड नगद ४,०९,३०,७१०.७५ 

६ आन्तररक श्रोत:१००१०-आन्तररक श्रोत नगद ५,६०,०२,५४४.३३ 

जम्मा ३०,३९,७३,२५५.०८ 

जम्मा – ३० करोड ३९ िाख ७३ हजार २ सय ५५ रुपैंया ८ पैसा । 

 

त्यततै गरी अब म आ.व. २०७६।०७७ को यथाथि खर्चि प्रततूत गनि अनूमतत र्चाहन्छज। 

आम्दानी तर्ि  आ.व २०७६।०७७ को २०७७ असार ९ गते सम्म 

तस.नं. स्रोत प्रातप्तको र्वतध खर्चि 

१ नेपाि सरकार: १३३११-समातनकरण अनजदान नगद अनजदान ६,६०,४४,०१२।१९ 

२ नेपाि सरकार: १३३१२-शसति अनजदान र्चािज नगद अनजदान ४,१९,७९,३९३।७० 

३ राजतव बाँडर्ाँड - संघीय सरकार: १००२०-
राजतव बाँडर्ाँड 

नगद २,४९,४४,२६७।५२ 
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४ आन्तररक श्रोत: १००१०-आन्तररक श्रोत नगद ९२,९८,४७४।३१ 

जम्मा १४,२२,६६,१४७।७२ 

 

जम्मा – १४ करोड २२ िाख ६६ हजार १ सय ४७ रुपैंया ७२ पैसा । 

 

अध्यक्ष महोदय  
खर्चि तर्ि  आ.व.२०७६।०७७ को २०७७ असार ९ गते सम्म (र्चािज खर्चिमा) 

शीषिक बार्षिकबजेट खर्चि 
खर्चि(%
) 

र्चािज १७,४१,८६,२२५.५७ ७,२७,३१,२०१.२२ ४१.७५ 

पाररश्रतमक कमिर्चारी ७,२८,११,९५४.०० ४,०४,०२,३८६.२० ५५.४९ 

२१११२पाररश्रतमक पदातधकारी ६०,००,०००.०० २०,२८,०००.०० ३३.८ 

२११२१पोशाक १६,३०,०००.०० ३,२५,०००.०० १९.९४ 

२११३१तथानीय भत्ता ५१,४६,०००.०० ८,४१,०५२.०० १६.३४ 

२११३२महंगी भत्ता २१,२०,०००.०० ६,०१,५३४.०० २८.३७ 

२११३३र्र्ल्ड भत्ता ७०,०००.००     

२११३४कमिर्चारीको बैठक भत्ता ३,००,०००.०० १३,५००.०० ४.५ 

२११३५कमिर्चारी प्रोत्साहन तथा पजरतकार ५०,०००.००     

२११३९अन्य भत्ता ६,७०,०००.०० ८६,०२१.०० १२.८४ 

२११४१पदातधकारी बैठक भत्ता ३,००,०००.००     

२११४२पदातधकारीअन्य सजतबधा २,१०,०००.००     

२१२१२कमिर्चारीको योगदानमा आधाररत 
तनवतृभरण तथा उपदान कोष खर्चि 

१४,००,०००.००     

२१२१३कमिर्चारीको योगदानमा आधाररत बीमा 
कोष खर्चि 

२,००,०००.००     

२१२१४कमिर्चारी कल्याण कोष १०,००,०००.००     

२२१११पानी तथा तबजजिी ५०,०००.०० ३,३०१.०२ ६.६ 

२२११२संर्चार महसजि ११,०८,०००.०० ८६,३०२.०० ७.७९ 

२२११३साविजतनक उपयोतगताको सेवा खर्चि ३०,०००.००     

२२२११इन्धन (पदातधकारी) ५,००,०००.०० १,३४,९३९.०० २६.९९ 
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२२२१२इन्धन (कायाििय प्रयोजन) २,००,०००.०० १,०५,१३०.०० ५२.५७ 

२२२१३सवारी साधन ममित खर्चि १०,००,०००.०० ३,४५,३७३.५० ३४.५४ 

२२२१४तबमा तथा नवीकरण खर्चि १,५०,०००.०० २४,०१५.३० १६.०१ 

२२२२१मेस्शनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 
सञ्चािन खर्चि 

३,००,०००.०० २९,०२७.०० ९.६८ 

२२३११मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री ५०,१७,०००.०० ७,३०,०१७.०० १४.५५ 

२२३१३पजततक तथा सामग्री खर्चि १४,३७,०००.०० १२,०२,०८९.७० ८३.६५ 

२२३१४इन्धन - अन्य प्रयोजन १,५०,०००.००     

२२३१५पत्रपतत्रका, छपाई तथा सूर्चना प्रकाशन 
खर्चि 

१०,००,०००.०० ४,९९,७७०.०० ४९.९८ 

२२४१२सूर्चना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संर्चािन 
खर्चि 

५,००,०००.००     

२२४१३करार सेवा शजल्क ९४,००,०००.०० ६५,३४,६५६.०० ६९.५२ 

२२५११कमिर्चारी तातिम खर्चि १०,८०,०००.००     

२२५१२सीप र्वकास तथा जनरे्चतना तातिम तथा 
गोष्ठी सम्बन्धी खर्चि 

६०,८५,६५७.०० ११,७७,४०२.०० १९.३५ 

२२५२१उत्पादन सामग्री / सेवा खर्चि १८,५०,०००.००     

२२५२२कायिक्रम खर्चि १,९७,३९,४८२.५७ २७,४४,०३५.०० १३.९ 

२२५२९र्वर्वध कायिक्रम खर्चि ६,५४,०००.०० १,००,०००.०० १५.२९ 

२२६११अनजगमन, मूल्यांकन खर्चि ४१,७५,०००.०० २१,२३,०६८.०० ५०.८५ 

२२६१२भ्रमण खर्चि ३,००,०००.०० ६८,७००.०० २२.९ 

२२७११र्वर्वध खर्चि ५७,९६,८३८.०० २२,७१,१२४.५० ३९.१८ 

२२७२१सभा सञ्चािन खर्चि ८,००,०००.००     

२५१११गैर र्वत्तीय संतथानहरूिाई र्चािज सहायता १,१६,३७,०००.०० ६८,३०,०००.०० ५८.६९ 

२५३१५अन्य सतथा सहायता ४,००,०००.०० १,५०,०००.०० ३७.५ 

२७२११छात्रवसृ्त्त ४०,३६,०००.०० २१,००,०००.०० ५२.०३ 

२७२१३औषधीखररद खर्चि ३१,३५,०००.०० ३,००,०००.०० ९.५७ 

२७२१९अन्य सामास्जक सहायता २,००,३०६.०० ५०,०००.०० २४.९६ 

२८१४२घरभाडा ८,००,०००.०० ४,१०,२६५.०० ५१.२८ 
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२८१४९अन्य भाडा ४,००,०००.०० ६७,५०५.०० १६.८८ 

२८२१९अन्य र्र्ताि ३,४६,९८८.०० ३,४६,९८८.०० 
१००.०

० 

जम्मा १७,४१,८६,२२५.५७ ७,२७,३१,२०१.२२ ४१.७५ 

र्चािज खर्चि जम्मा –७ करोड २७ िाख ३१ हजार २ सय १ रुपैंया २२ पैसा । 

 

जून र्चािू खर्चि कूि बजेटको ४१.७५ प्रततशत हजन आउने सम्मातनत गाँउ सभा समक्ष जानकारी गराउँदछज । 
गत आ.व. को तजिनामा यस र्चािज आ.व.मा शसति र्चािज खर्चि कम देस्खन्छ । 

 

सम्मातनत गाउसभाका अध्यक्ष ज्यू,  

पजजँीगत तर्ि  खर्चि आ.ब.२०७६।०७७ को २०७७ असार ९ गते सम्म 

शीषिक बार्षिक बजेट खर्चि खर्चि(%) 
पंूजीगत 

   

३११११ आवासीय भवन तनमािण/ खररद १३,७९,३३,७५२.२७ २,५५,०५,६०५.०४ १८.४९ 

३१११२ गैर आवासीय भवनतनमािण/ खररद २,५०,०००.००     

३१११४ जग्गा र्वकास कायि १,०८,००,०००.०० २२,८६,९७६.३१ २१.१८ 

३११२२ मेस्शनरी तथा औजार १,१०,१६,३७३.०० ४,८०,०००.०० ४.३६ 

३११२३ र्तनिर्चर तथा र्र्क्र्चसि ४२,९४,२६७.५७ १,५०,०००.०० ३.४९ 

३११३५ पूँजीगत परामशि खर्चि ३०,५०,७३५.४३ १८,०९,२२५.०० ५९.३ 

३११५१ सडक तथा पूि तनमािण ८,००,०००.००     

३११५३ र्वद्यजत संरर्चना तनमािण १,१२,२५,१९२.००     

३११५५ तसंर्चाइि संरर्चना तनमािण ८,००,०००.००     

३११५९ अन्य साविजतनक तनमािण ५,००,०००.००     

३११७२ पूँजीगत अनजसन्धान तथा परामशि ६,४९,३२,१८४.२७ १,९९,१४,८९३.७३ ३०.६७ 

३१४११ जग्गाप्रातप्त खर्चि २४,५०,०००.००     

३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत ९,००,०००.००     

जम्मा २,६९,१५,०००.०० ८,६४,५१०.०० ३.२१ 

 

अक्षेरुपी -  २ करोड ५५ िाख ५ हजार ६ सय ५ रुपैंया ४ पैसा । 

 

जून पूजँीगत खर्चि कूि बजेटको १८.४९ प्रततशत हजन आउने सम्मातनत गाँउ सभा समक्ष जानकारी गराउँदछज। 
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अध्यक्ष महोदय,   

आ.व. २०७७।०७८ मा हजने प्रततार्वत आम्दानी तनम्न बमोस्जम हजने कज रा सम्मातनत सभा समक्ष पेश गरेको 
छज । 

आम्दानी तर्ि  आ.व. २०७७।०७८ 

क्र.सं. स्शषिक अनजमातनत आय 

१ संघीयसरकार र्वत्तीय समानीकरण ९,०४,००,००० 

२ संघीयसरकार शसति अनजदान १२,३१,००,००० 

३ संघीयसरकार र्वशेष अनजदान ५०,००,००० 

४ संघीयसरकार समपजरक अनजदान २,४०,००,००० 

५ संघीयसरकार राजश्व बाँडर्ाँड ७,४७,८०,२१० 

६ प्रदेशसरकार र्वत्तीय समानीकरण १,२२,८१,००० 

७ प्रदेशसरकार शसति अनजदान ३०,००,००० 

८ प्रदेशसरकार समपजरक अनजदान ७०,००,००० 

९ प्रदेशसरकार राजश्व बाँडर्ाँड २६,१८,००० 

१० बेरुजज असजिी  

११ आन्तरीकआम्दानी ३०,००,००० 

१२ अल्याह ३,६५,७५,००० 

जम्मा अनजमातनत आय ३८,१७,५४,२१० 

 

कज ि अनजमातनत आम्दानी – ३८ करोड १७ िाख ५४ हजार २ सय १० रुपैया  । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

मातथ प्रततार्वत आम्दानी तनम्नानजसारका स्शषिकमा खर्चि गने गरी र्वतनयोजन गरेको छज । 

र्वतनयोजन तर्ि  
 पातिका ततरीय 

पूवािधार र्वकास तर्ि   १०,१२,००,००० 

आतथिक र्वकास तर्ि   २०,००,००० 

सामास्जक र्वकास तर्ि  ६०,००,००० 

संतथागत र्वकास तथा सूशासन (कायाििय संर्चािन खर्चि समेत) ९,२०,८२,९५४ 

र्वपद व्यवतथापन  ८०,००,००० 

अन्य १,६८,७५,००० 
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वडागत र्वभाजन ३,२४,९६,२५६ 

शसति अनजदान तर्ि  १२,३१,००,००० 

 

कज ि अनजमातनत खर्चि ३८ करोड १७ िाख ५४ हजार २ सय १० रुपैया । 

 

प्रशासतनक तथा र्चािू खर्चि तर्ि  संघ सरकारबाट प्राप्त राजश्व, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व शसति सर्हतर 
गाउँपातिकाको आन्तरीक आम्दानीको कूि िाई नबढने गरी कज ि जम्मा २५ करोड २० िाख ५७ हजार ९ 
सय ५४ रुपैंयाशसति सर्हत रकम तबतनयोजन गरेको छू ।त्यसै गरी सामास्जक सूरक्षा रकम गा पा तभत्रका जेष्ठ 
नागरीक, दतित जेष्ठ नागरीक तथा अन्य िाभाग्राहीिाई रकम तबतरण गने व्यवतथा तमिाएको छू । त्यसै गरी 
प्रदेश समपूरक अनूदान धारे्च गा पा काशीगाउँमा तनमािण हजनेबहजततरीय सभाहिमा नै खर्चि हजन ेव्यवतथा तमिाएको 
छज। त्यसै गरी संघ सरकारबाट प्राप्त हूने सशति अनूदान संघबाट प्राप्त कायिक्रममा नै खर्चि गने व्यवतथा गरेको 
छू । यसो गदाि प्रशासतनक र्चािू खर्चि बाहेक पूँजीगत खर्चि कूि १२ करोड ९६ िाख ९६ हजार २ सय ५६ 
रुपैया बजेट तबतनयोजन गरेको छू । कोतभड १९ का कारण खाद्य संकटिाई टानि एक वडा एक कृर्ष 
सहकारीिाई उत्पादन गरेवापत अनजदान ददन ेनीतत कायिक्रम अनजसार वडा ततरमा पठाएको बजेट तसतिङबाट प्रतत 
वडा रु। ५ िाखको दरिे वडाबाट रकम र्वतनयोजन गररयोस ्भन्ने सम्मानीत सभामा प्रतताव राख्दछज । 

 

अध्यक्ष महोदय,  

अन्तमा यस आ.व. को बजेट तनमािण गनिको िातग सहयोग गनूिहूने सम्मातनत सभाका अध्यक्ष, गाउकायिपातिकाका 
सदतय, गाउसभाका सदतय, राजश्व परामशि सतमतत, कमिर्चारी, अन्य संघ संतथाहरु, समाजसेवी, बूर्द्धजीवी िगायत 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग तथा सूझाब ददनू हूने व्यस्क्तत्वहरु प्रतत हाददिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गदै बजेट 
मातथको छिर्ि तथा सहजीकरणको िातग गाउ सभाका सम्पजणि सदतय ज्यजहरुको सकृय सहभागी भई सहयोग 
गनूिहूने छ भन्दै बजेट प्रततूतीकरण यही अन्त भएको सम्मातनत सभा समक्ष जानकारी गराउँदछज। 

 

तमतत २०७७ असार १० गते बजधबार । 

 

 

प्रततजतकताि 
र्ज िमाया गजरुङ 

उपाध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


