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ङ्झभङ्झत २०७७|०३|०८ गते घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको छैटौं गाउॉ सबाभा गाउॉऩाङ्झरकाका 
अध्मऺ श्री आसफहादङ्टय थकारीज्मूरे प्रस्तङ्टत 
गनङ्टबुएको आङ्झथकु वष ु२०७७|७८ को  

 

 

सबाफाट ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत् २०७७|०३|०८ 

 

 

वाङ्जषकु नीङ्झत तथा कामकु्रभ 
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घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 

गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरम 

भङ्टस्ताङ 

वाङ्जषकु नीङ्झत तथा कामकु्रभ 

आगाभी आङ्झथकु वष ु २०७७/७८ को वाङ्जषकु नीङ्झत तथा कामकु्रभ प्रस्तङ्टत हङ्टने घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको छैटौं गाउॉ सबाको मस फैठकराई अध्मऺता गङ्चययहनङ्टबएका सबा अध्मऺ तथा  
गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺज्मू, गाउॉसबाका सम्ऩूण ु सदस्मज्मूहरू, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 
रगामत कभचुायीहरू ङ्झभत्रहरू।  

१. ङ्जवश्वव्माऩी कोयोना भहाभायीका कायण उत्ऩङ्ङ असाभान्म ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको छैटौं गाउॉ सबाभा गाउॉऩाङ्झरकाको आगाभी आङ्झथकु वष ु२०७७|७८ 
को वाङ्जषकु नीङ्झत तथा कामकु्रभ प्रस्तङ्टत गन ुगईयहेकोछङ्ट । प्रथभत् मस गाउॉ सबाभा 
उऩङ्ञस्थत सफै गाउॉ सबाका सदस्मज्मूहरूराई हाङ्छदुक स्वागत गन ुचाहन्छङ्ट ।  

२. नेऩार रगामत ङ्जवश्वका अन्म भङ्टरङ्टकहरूभा कोयोनाको कायणफाट ज्मान गङ्टभाएका 
नेऩारी तथा गैय नेऩारी सफै भानव सभङ्टदामप्रङ्झत हाङ्छदुक श्रद्धाञ्जरी अऩणु गदुछङ्ट य सफै 
सॊक्रङ्झभत ङ्जवयाभीहरूको शीघ्र स्वास््मराबको काभना सभेत गदुछङ्ट । 

३. सङ् घीम रोकताङ्ञन्त्रक शासन व्मवस्था फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत मस घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको छैटौं गाउॉ सबाभा आङ्झथकु वष ु२०७७/७८ का राङ्झग वाङ्जषकु नीङ्झत 
तथा कामकु्रभ प्रस्तङ्टत गन ुऩाउॉदा आपूराई गौयवाङ्ञन्वत भहसङ्टस गयेकोछङ्ट । एवभ ्
गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभाुणको कामभुा सफै सदस्मज्मूहरूको अभूल्म सल्राह तथा 
सङ्टझावहरू अऩेङ्ञऺत यहेको फेहोया सभेत अनङ्टयोध गन ुचाहन्छङ्ट ।  

४. मस अवसयभा सङ् घीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्था स्थाऩनाका राङ्झग 
बएका ऐङ्झतहाङ्झसक जनआन्दोरन, शसस्त्र सॊघष ुएवॊ साभाङ्ञजक ऩङ्चयवतुनका ङ्झनङ्ञम्त ङ्जवङ्झबङ्ङ 
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सभमकारभा बएका सफैखारे वङ्झरदानीऩूण ुसॊघषभुा ज्मान गङ्टभाउनङ्ट बएका ऻात अऻात 
सहीदहरूप्रङ्झत बावऩूण ुश्रद्धान्जरी अऩणु गदुछङ्ट  । साथै वेऩत्ता एवॊ ऩीङ्झडत नागङ्चयकहरूभा 
गङ्जहयो सहानङ्टबङू्झत व्मक्त गदुछङ्ट । 

५. ङ्जवश्वबय पैङ्झरइयहेको कोयोना बाइयसको सॊक्रभण हङ्टन नङ्छदन य मङ्छद बईहारेको खण्डभा 
सभेत मस गाउॉऩाङ्झरकाका जनताहरूको उऩचाय, उद्धाय तथा याहत सभेतका कामहुरूको 
राङ्झग मस गाउॉऩाङ्झरकारे आगाभी आङ्झथकु वषभुा ङ्जवशेष नीङ्झत ङ्झरनेछ । सो कामकुा 
राङ्झग सफै प्रकायका साधन य श्रोतको कभी हङ्टन नङ्छदने प्रवन्ध गने सम्फन्धभा सफै 
गाउॉऩाङ्झरकावासी जनताहरूराई आश्वस्त तङ्टल्माउन चाहन्छङ्ट ।   

६. घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाफासी जनतारे गाउॉऩाङ्झरकाराई सभदृ्ध तथा ङ्जवकङ्झसत फनाउने 
अङ्झबबाया हाभीराई प्रदान गयेको ङ्जवषमराई आत्भसात गदै सो ङ्ञजम्भेवायीप्रङ्झत गाउॉ 
सयकाय ऩूण ुप्रङ्झतवद्ध यहेको फेहोया मस गङ्चयभाभम सबाभा दोहो-माउन चाहन्छङ्ट  ।  

७. मस गाउॉऩाङ्झरका सफै घयऩझोङफासीको चाहना य आकाॊऺा फभोङ्ञजभ ङ्जवकास ङ्झनभाुणका 
कामकु्रभहरू अङ्ञघ फढाउन दृढ सॊकङ्ञल्ऩत यहेकोछ य सोही फभोङ्ञजभ कामकु्रभ तथा 
मोजनाहरू कामाुन्वमन गदै आइयहेको ऩङ्झन छ । मो भहान कामभुा सफै स्थानीम जनता 
तथा गाउॉसबाका सफै सदस्महरूको साथ य सहमोगको अऩेऺा गयेकोछङ्ट  ।  

८. सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था अनङ्टसाय गाउॉसबा य स्थानीम सयकायको गठन बै सॊचारनभा आएको 
३ वष ुऩूया बएकोछ । मो शासकीम प्रणारीको सवरीकयणको भाध्मभफाट सॊङ्जवधानको 
ऩूण ुकामाुन्वमनभा हाम्रो गाउॉऩाङ्झरका ऩूण ुप्रङ्झतफद्ध यहेकोछ । 

९. नेऩारको सॊङ्जवधानरे अॊगीकाय गयेको तीन तहको सङ् घीम सॊयचनाराई कामभूुरक 
फनाउने अङ्झबबाया स्थानीम तह य स्थानीम सयकायको साभू सभेत यहेकोछ । देशका सफै 
याजनीङ्झतक दर, ङ्झनजी ऺेत्र, याष्ट्रसेवक कभचुायी, सङ्टयऺा ङ्झनकाम, नागङ्चयक सभाज, 
ऩत्रकायजगत रगामत सफैराई आ-आफ्नो ऺेत्रफाट नेऩारको सॊङ्जवधान तथा अन्म 
सम्फङ्ञन्धत ऐन कानूनहरूको प्रबावकायी कामाुन्वमनभा सहमोग गन ुअङ्जऩर गदुछङ्ट । 

अध्मऺ भहोदम, 

१०. ङ्जहभारऩायीको ङ्ञजल्रा भङ्टस्ताङको भध्मबागभा अवङ्ञस्थत मस गाउॉऩाङ्झरकाको तीव्र 
ङ्जवकासको प्रच ङ्टय सम्बावना यहेकोछ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र उङ्ङती य प्रगङ्झतको 
राङ्झग आगाभी आङ्झथकु वष ु ०७७/७८ का राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका नीङ्झत तथा 
कामकु्रभहरुको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।   
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११. गत आङ्झथकु वषकुो नीङ्झत तथा कामकु्रभहरू मस गाउॉ सबाभा ऩेश गदाु ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कामकु्रभहरूको प्रस्ताव गङ्चयएको ङ्झथमो । तय ङ्जवश्वव्माऩी कोयोना बाइयसको त्रासदीरे 
गदाु चारू आङ्झथकु वषकुो ऩङ्झछल्रा केही भहीनाहरू अऩेङ्ञऺत रूऩभा ङ्जवकास ङ्झनभाुणभा 
रगाउन सङ्जकएन । जसको परस्वरूऩ प्रस्ताङ्जवत नीङ्झत तथा कामकु्रभहरू सभेत प्रबाङ्जवत 
फङ्ङ गए । त्मसै कायणरे आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग ती अधूया नीङ्झत तथा 
कामकु्रभहरू सभेत दोहो-माएय प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

 

 

आङ्झथकु ङ्जवकास  

१२. मस गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथकु उऩाजनु गने भङ्टख्म ऺेत्र भध्मेको एक कृङ्जष ऺेत्र हो । 
महाॉको स्माउ, आरङ्ट तथा अन्म तयकायीहरू स्वदेश तथा ङ्जवदेशभा सभेत प्रख्मात छन ्। 
कृङ्जष ऺेत्रको आधङ्टङ्झनकीकयण गदै आगाभी वष ुकृङ्जष ऺेत्रको प्रवरीकयण गन ुकामकु्रभहरू 
तम गङ्चयनेछ । खेङ्झतमोग्म जङ्झभनभा तायफाय रगाउने देङ्ञख ऩशङ्टऩारन व्मवसामको राङ्झग 
कामकु्रभहरू तम गङ्चयनेछ । 

१३. ङ्जवद्यभान कोयोना कहयको कायणफाट ङ्जवश्व अथतुन्त्र नयाम्रोसॉग प्रबाङ्जवत बएकोछ । 
आमात ङ्झनमाुत ठप्ऩजस्तै छ । योजगायीहरू गङ्टभेका छन ्। ङ्जवदेशी योजगायीफाट प्राप्त 
हङ्टने येङ्झभट्यान्स नयाम्रोसॉग प्रबाङ्जवत फनेकोछ । अव नेऩारीहरूरे हाम्र ै कृङ्जष ऺेत्रफाट 
देशको अथतुन्त्र चराउनङ्टऩने वाध्मकायी अवस्था ङ्झसजनुा बएकोछ ।  

१४. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका फाॉझा जङ्झभनको सदङ्टऩमोग गयी खेङ्झत रगाउनका राङ्झग 
कृषकहरूराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । कृङ्जषमोग्म जभीनहरुराई फाॉझो नयहने गयी आगाभी 
आङ्झथकु वषफुाट ङ्जवशेष कामकु्रभहरू रागू गने नीङ्झत गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झरनेछ । 
गाउॉऩाङ्झरकाकै अग्रसयताभा बङू्झभ फैंक स्थाऩना गयी कृङ्जष उत्ऩादनराई वङृ्जद्ध गङ्चयनेछ ।   

१५. कृङ्जष ऺेत्रको प्रवधनुको राङ्झग कृङ्जष ऩाठशारा तथा अन्म ङ्जवऻ ऩयाभश ु सेवाका 
कामकु्रभहरू ल्माइनेछ । स्माउ खेङ्झतको प्रवधनुका राङ्झग ठूरो स्केरभा स्माउ खेङ्झत गने 
व्मङ्ञक्त तथा सभूहराई अनङ्टदान ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । फहङ्टभूल्म ङ्जहभारी जङ्झडफङ्टटीको 
खोज, सॊकरन तथा प्रशोधन सम्फन्धी प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्धान गने कामकु्रभ अगाङ्झड 
फढाइनेछ ।  
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१६. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा उत्ऩादन हङ्टने परपूर तथा कृङ्जष उऩजहरूको सहज बण्डायण गयी 
त ङ्टरनात्भक रूऩभा फजाय भूल्म फढी हङ्टने सभमभा ङ्जवक्री ङ्जवतयण गनकुो राङ्झग एक 
ङ्ञचस्मान केन्र स्थाऩना गने नीङ्झत गाउॉऩाङ्झरकाको यङ्जहआएकोछ । मस सम्फन्धभा केही 
प्रायङ्ञम्बक कामहुरू सभेत बएकाछन ्। कोयोनाको ङ्जवद्यभान ङ्जवश्वव्माऩी सॊक्रभणरे चारू 
आङ्झथकु वषभुा जोभसोभभा ङ्ञचस्मान केन्र स्थाऩना सम्फन्धी काम ुहङ्टन सकेन । आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा सङ् घीम सयकायको सभन्वमभा फैदेङ्ञशक सहामता तथा प्रदेश सयकाय 
सभेतको सहमोगभा ङ्ञचस्मान केन्र स्थाऩनाको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे ऩङ्चयणाभभूखी ऩहर 
गनेछ ।  

१७. जौ, ऊवा, पाऩय तथा ङ्झतते पाऩयजस्ता यैथाने फारीहरू मस ऺेत्रका ऩङ्जहचान हङ्टन ्। 
मस्ता यैथाने फारीहरू आजबोङ्झर सॊकटाऩङ्ङ अवस्थाभा ऩङ्टङ्झगसकेका छन ् । आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा त्मस्ता फारीहरूको ऩङ्टनयागभन गयाउन कृषकहरूराई प्रोत्साहन गयी 
कामकु्रभहरू अङ्ञघ फढाइनेछ ।  

१८. मस गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रच ङ्टय सम्बावना यहेको ओखय खेङ्झत गन ु कृषकहरूराई प्रोत्साङ्जहत 
गङ्चयनेछ ।  

१९. मस गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र फारीनारीभा ङ्जवषादीको प्रमोगराई न्मूनीकयण गदै रङ्झगनेछ । 
प्राङ्गाङ्चयक भर तथा ऩयम्ऩयागत घयामसी ङ्जकटनाशक औषधीको प्रमोग गयी 
अङ्ङवारीहरुको उत्ऩादन गन ुजोड ङ्छदइनेछ ।  

२०. ऩयम्ऩयागत कृङ्जष प्रणारीराई प्रङ्झतस्थाऩन गन ु तथा उत्ऩादनराई अङ्झबवङृ्जद्ध गयी 
कृषकहरूको जीवनस्तय सङ्टधानकुा राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामकु्रभहरु रागू गङ्चयनेछ । कृङ्जष 
साभग्री खयीद तथा वीउ वीजन ङ्जवतयणभा ङ्छदइॉदै आएको अनङ्टदानराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ 
।  

२१. रङ्टरङ्ट गाई मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्जहचान हो । रङ्टरङ्ट गाईराई उऩमङ्टक्त तङ्चयकारे 
ऩारनऩोषण गदाु सानो रगानीभा भनग्म दूध उत्ऩादन गन ुसङ्जकन्छ । मस गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेत्रभा ऩाइने रङ्टरङ्ट गाई सॊयऺणका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे सफै ङ्जकसानहरूराई ऩैयवी सभेत 
गङ्चययहेकोछ । आगाभी आङ्झथकु वषहुरूभा रङ्टरङ्ट गाईऩारन गने ङ्जकसानहरूराई अनङ्टदान 
ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । ऩशङ्टऩारन तपुका अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩमोगी कामकु्रभहरू रागू 
गङ्चयनेछ ।  

२२. मस गाउॉऩाङ्झरकाभा गण्डकी प्रदेश सयकायको प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य नेऩार सयकायको  
एक स्थानीम तह एक उद्योग ग्राभ कामकु्रभ अन्तगतु उद्योग ग्राभ स्थाऩना गने सम्फन्धी 
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प्रायङ्ञम्बक काम ु शङ्टरू बइसकेकोछ ।आगाभी आङ्झथकु वषभुा सो उद्योग ग्राभको 
सम्बाव्मता अध्ममन ऩूया गयी बौङ्झतक सॊयचनाहरू ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ 
।   

२३. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका सफै व्मवसाम य वाङ्ञणज्म ऺेत्रका व्मवसामहरूराई 
गाउॉऩाङ्झरकाभा दताु गङ्चयनेछ । सफै व्मवसामीहरूको फैऻाङ्झनक अङ्झबरेख याख्न े काम ु
आगाभी आङ्झथकु वषकुो शङ्टरूवातभा नै ऩूया गङ्चयनेछ । व्माऩाय व्मवसामको शङ्टद्धताभा 
जोड ङ्छदॉदै फजाय अनङ्टगभन कामरुाई प्रबावकायी त ङ्टल्माइनेछ । मसै कामरुाई सहजता 
गनकुो राङ्झग गाउॉ कामऩुाङ्झरकारे व्मवसाम कय सम्फन्धी कामङु्जवङ्झध, २०७७ को भस्मौदा 
सभेत तमाय ऩाङ्चयसकेकोछ ।  

२४. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका सफैखारे व्मवसामीहरूराई प्रोत्साहन गने तथा साभानहरूको 
वैऻाङ्झनक भूल्म प्रणारी कामभ गन ुसफै ऩसरहरूभा अङ्झनवाम ुभूल्मसूची याख्न रगाईनेछ 
।स्थानीम उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघसॉगको सहकामभुा व्मवसामीहरूको एकीकृत अङ्झबरेख 
गाउॉऩाङ्झरकाको कामाुरमभा याङ्ञखनेछ । सो कामकुा राङ्झग कम्प्मूटय अङ्झबरेखन प्रणारी 
अवरम्वन गङ्चयनेछ ।  

२५. नेऩार सयकायफाट सङ्टकङ्ट म्फासी तथा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास सम्फन्धी सभस्माहरूराई 
सभाधान गन ु एक छङ्ट टै्ट आमोग गठन गयी कामपु्रायम्ब सभेत बईसकेको छ । मस 
गाउॉऩाङ्झरका अन्तगतु यहेका बङू्झभहीन सङ्टकङ्ट म्फासी तथा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास सम्फन्धी 
ङ्जवद्यभान सभस्मा सभाधानको राङ्झग उक्त आमोगसॉग सभन्वम गङ्चयनेछ । व्मङ्ञक्तहरूका 
छङ्टट जग्गा दताु सम्फन्धी सभस्माको सभाधान गन ुगाउॉऩाङ्झरकारे कानून फभोङ्ञजभ ऩहर 
गनेछ ।  

अध्मऺ भहोदम 

२६. घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकासको भङ्टख्म आधाय भध्मेको एक ऩूवाुधाय ऩमटुन व्मवसाम 
नै हो ।  ङ्जवद्यभान कोङ्झबड १९ को सॊक्रभणको जोङ्ञखभरे ऩमटुन व्मवसाम धयासाही 
फनेकोछ । मस ङ्जवषमभा गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञचङ्ञन्तत यहेकोछ । कोङ्झबड १९ को जोङ्ञखभ 
न्मून बई जनजीवन साभान्म फनेऩङ्झछ गाउॉऩाङ्झरकाको ऩमटुन व्मवसामराई उकास्नको 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे मोजनाहरू ल्माउनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाका सफै होटरहरू तथा 
होभस्टेहरूको सञ्जाङ्झरकृत वेबसाइट आगाभी आङ्झथकु वषफुाट शङ्टरू गङ्चयनेछ ।  
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२७. मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका भहत्त्वऩूण ुप्राचीन धयोहयहरू तथा धाङ्झभकु य साॉस्कृङ्झतक 
भहत्त्वका ऺेत्रहरूको ऩङ्जहचान गयी प्रदेश सयकायको ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्त्वको प्रोपाइरभा 
सूङ्ञचकृत गने काम ुगाउॉऩाङ्झरकारे शङ्टरू गङ्चयसकेकोछ । सो काम ुआगाभी आङ्झथकु वषभुा 
ऩूया गङ्चयनेछ । जसरे गदाु मस गाउॉऩाङ्झरकाका ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्त्वका धयोहयहरूको 
प्रचाय प्रसाय हङ्टनेछ ।    

२८. नेऩार ऩमटुन फोडकुो सभेत सॊरग्नताभा होटर व्मवसामको वैऻाङ्झनकीकयण तथा 
प्रवद्धुनको राङ्झग कामकु्रभहरू तम गङ्चयनेछ । कोयोना सॊक्रभण ङ्झनमन्त्रणभा आएऩश्चात 
त्मस्ता कामकु्रभहरूराई प्राथङ्झभकताका साथ रागू गङ्चयनेछ ।   

२९. आगाभी आङ्झथकु वषभुा जोभसोभभा ऩमटुन सूचना केन्र स्थाऩनाको राङ्झग कामहुरू अङ्ञघ 
फढाइनेछ । मस कामभुा नेऩार ऩमटुन फोड ुतथा अन्म सॊघ सॊस्थाको सहमोग ङ्झरइनेछ 
।  

३०. मस गाउॉऩाङ्झरकाभा होभस्टे सञ्चारनभा जोड ङ्छदइनेछ । होभस्टे स्थाऩना तथा प्रवधनुका 
राङ्झग सहमोग ङ्झभल्नेगयी सम्फङ्ञन्धत व्मवसामीहरूराई तारीभ तथा अध्ममनको व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । होभस्टेभा स्थानीम ऩङ्चयकाय तथा यहनसहन य सॊस्कृङ्झतको प्रस्तङ्टङ्झत गन ु
व्मवसामीहरूराई प्रङे्चयत गङ्चयनेछ । स्थानीम थकारी ऩङ्चयकायहरूको प्रचाय प्रसाय गङ्चयनेछ 
। होभस्टेहरूभा स्थानीम साॉस्कृङ्झतक कामकु्रभफाट ऩाहङ्टनाहरूको स्वागत गने व्मवस्था 
ङ्झभराउन सञ्चारकहरूराई प्रङ्ञशङ्ञऺत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।   

३१. ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ऩङ्चयमोजना मस गाउॉऩाङ्झरका य देशकै राङ्झग नौरो य भहत्त्वऩूण ुऩङ्चयमोजना 
हो । मो ऩङ्चयमोजना गाउॉऩाङ्झरकारे गौयवको आमोजनाभा सङ्टचीकृत गङ्चयसकेकोछ ।  मस 
ऩङ्चयमोजनाको ङ्झनभाुणका राङ्झग प्रायङ्ञम्बक बौङ्झतक ङ्झनभाुणको काम ुशङ्टरू बइसकेकोछ । 
मो ऩङ्चयमोजनाको ङ्झनभाुणको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे उल्रेख्म  कामकु्रभहरू ल्माउनेछ । 
आगाभी आङ्झथकु वषभुा ऩङ्झन प्रदेश सयकाय य सङ् घीम सयकायफाट मस ऩङ्चयमोजनाभा 
फजेट व्मवस्थाऩनका राङ्झग एकीकृत ऩहर गङ्चयनेछ ।  

३२. ढङ्टम्वा तार, भापाु गाउॉ, माकखकु, छैयो गाउॉ, ङ्ञचभाङ गाउॉ, ङ्छठनी गाउॉ तथा स्माङ 
गाउॉहरूको प्राकृङ्झतक सौन्दमतुाको प्रचाय प्रसाय गने ङ्जवङ्झबङ्ङ कामहुरूरे आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ऩाउनेछन ्। सभग्र घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको त्माङ्क 
सङ्जहतको घयऩझोङ फ्माक्ट्स (Gharapjhong Facts) ऩङ्टस्तक आगाभी आङ्झथकु वषभुा  
तमाय गयी सावजुङ्झनक गङ्चयनेछ ।  
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३३. मस गाउॉऩाङ्झरका अन्तगतु यहेको जोभसोभ भ्मूटावयसम्भ जाने ऩैदर फाटोको ङ्झनभाुण काम ु
प्रायम्ब बैसकेको छ । मो ऩङ्चयमोजनाराई आगाभी आङ्झथकु वषकुो अन्त्मसम्भभा ऩूया 
गनेगयी मोजना ङ्झनभाुण गङ्चयएकोछ । मस्ता ऩमटुकीम स्थरहरूको ङ्झनभाुणरे ऩमटुकको 
जोभसोभ फसाईराई रम्भ्माउन सहमोग ऩङ्टग्नेछ य अन्ततोगत्वा गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथकु 
ङ्जवकासभा सहमोग ऩङ्टग्नेछ ।  

३४. मस गाउॉऩाङ्झरका कामुऺ ेत्र यहेका सहकायीहरूको दताु तथा नवीकयण कामहुरू मसै 
गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । सफै सहकायी सॊस्थाहरूको ङ्जववयणराई 
अनराईन प्रङ्जवङ्झधभा व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । सहकायीका सदस्महरू तथा 
व्मवस्थाऩकहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग तारीभ तथा प्रङ्ञशऺणका कामकु्रभहरू 
सञ्चारन हङ्टनेछन ।  

३५. सयकायी ऺेत्र, ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेत्रको सभन्वमात्भक सहकामफुाट केही नभूना 
ङ्जवकासात्भक कामहुरूको प्रायम्ब गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

३६. मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा यहेका ङ्जवत्तीम ङ्झनकामहरूको सङ्टयऺाको प्रवधनु हङ्टने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । मस कामाुरमफाट गङ्चयने सफै ब ङ्टक्तानीहरूराई फैंकभापुत ्गने व्मवस्थाराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । ङ्जवत्तीम ऺेत्रहरूको सहमोग तथा सहकामभुा गाउॉऩाङ्झरका तथा ती 
ङ्झनकामहरूका राङ्झग राबका ऺेत्रहरूको ऩङ्जहचान गनेगयी कामकु्रभहरू कामाुन्वमन गन ु
अध्ममन प्रायम्ब गङ्चयनेछ ।  

३७. मोजनावद्ध ङ्जवकास प्रमासरे भात्र रऺीत उद्देश्महरू हासीर गन ु सङ्जकन्छ । उऩरब्ध 
श्रोत साधनको अङ्झधकतभ ्उऩमोग गन ुसङ्जकन्छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ऺेत्रहरूको 
सभानङ्टऩाङ्झतक तथा सभन्माङ्जमक ङ्जवकास प्रमासराई अवरम्फन गनकुो राङ्झग आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना ङ्झनभाुण हङ्टनेछ। तत्ऩश्चात सफै ङ्जवकास 
ङ्झनभाुण तथा कामकु्रभहरू सोही मोजनाफाट ङ्झनदेङ्ञशत हङ्टनेछन ् । मस कामभुा गण्डकी 
प्रदेश सयकायको आङ्झथकु तथा प्राङ्जवङ्झधक सहमोग सभेत ङ्झरइनेछ । 

३८. मस गाउॉऩाङ्झरका प्राकृङ्झतक सौन्दमतुाको खानी हो । खेरकूदका कामकु्रभहरुको 
आमोजनाफाट सभेत ऩमटुन प्रवद्धुन गन ुसङ्जकने प्रशस्त सम्बावना वोकेको गाउॉऩाङ्झरका 
ऩङ्झन हो । आगाभी आङ्झथकु वषफुाट ङ्जवङ्झबङ्ङ साहङ्झसक तथा अन्म खेरकूद सञ्चारनका 
ऩूवाुधायहरू ङ्झनभाुण गनेतपु आवश्मक प्रकृमा अङ्ञघ फढाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

३९. मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा साहङ्झसक खेरहरू जस्तै् ङ्ञस्कङ (Skiing), यकक्टराइङ्ञम्वङ 

(Rock Climbing), भाउण्टेङ्झनङ (Maintaining), साइङ्ञक्टरङ (Cycling), जॊगर सपायी 
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(Jungle Safari) य फड ुवाङ्ञचङ (Bird Watching) जस्ता खेरहरुका राङ्झग ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण 
गनेतपु गाउॉऩाङ्झरकारे सम्बाव्मता अध्ममन गयी कामकु्रभ रागू गने नीङ्झत ङ्झरनेछ ।  

४०. कारीगण्डकी नदीभा माङु्ञफ्टङ (Rafting) खेरको चारू आङ्झथकु वषभुा नै सपर ऩयीऺण 
बइसकेकोभा इच्छङ्टक ङ्झनजी ऺेत्र सभेतको रगानीभा सो खेर सञ्चारन गयाउन 
आवश्मकता फभोङ्ञजभ कामहुरू अङ्ञघ फढाइनेछ ।  

अध्मऺ भहोदम 

४१. अव भ आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग साभाङ्ञजक ङ्जवकास तपुका नीङ्झत तथा 
कामकु्रभहरूराई मस गङ्चयभाभम गाउॉ सबाको फैठकभा प्रस्ताव गन ुचाहन्छङ्ट ।  

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

४२. कोयोना भहाभायीको सॊक्रभण हङ्टन नङ्छदने, याहत तथा उद्धाय य उऩचायका राङ्झग आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा श्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । आवश्मक ऩयेको खण्डभा सफै खच ु
शीषकुहरूफाट कोयोना कोषभा आवश्मक फजेट यकभान्तय गन ुङ्झभल्ने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
जनताको जीउ ज्मानको सङ्टयऺाको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे ऩहरकदभी ङ्झरनेछ ।  

४३. ऩङ्टयाताङ्ञत्वक एवभ ् गाउॉऩाङ्झरकाको ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्त्व फोकेको घयऩझोङ ङ्जकल्राराई 
सॊयऺण, सम्फधनु तथा प्रचायप्रसाय सङ्जहत सौदमॉकयण गनकुो राङ्झग थऩ कामकु्रहरूको 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाफाट ऩहर गङ्चयनेछ ।  

४४. ऐङ्झतहाङ्झसक रोक सॊस्कृङ्झतको प्रङ्झतरूऩ रोक फाजा, रोक बाका तथा नतृ्महरूराई सॊयऺण 
गने कामरुाई अगाडी फढाइनेछ ।  

४५. भाध्मङ्झभक तहसम्भको ङ्जवद्यारमहरूको व्मवस्थाऩन सॊङ्जवधानत् अङ्जहरे गाउॉऩाङ्झरकाको 
अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र यहेकोछ । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सफैखारे ङ्जवद्यारमहरूको 
प्रबावकायी व्मवस्थाऩनभा गाउॉऩाङ्झरकारे सहमोग गनेछ । भाध्मङ्झभक तहसम्भका 
ङ्जवद्यारमहरूको प्रबावकायी व्मवस्थाऩनका राङ्झग स्थानीम ङ्ञशऺा ऐनको ङ्जवधेमक मही 
गाउॉसबाभा ऩेश गङ्चयनेछ ।  

४६. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायका कामकु्रभहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
सॊस्थागत ङ्जवद्यारम तथा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूराई सभन्वमात्भक रूऩभा असर 
अभ्मासहरूको आदान प्रदान गयाउने नीङ्झत तथा कामकु्रभहरू रागू गङ्चयनेछ । ङ्जवद्यभान 



10 

 

कोयोना रकडाउनफाट प्रबाङ्जवत सॊस्थागत ङ्जवद्यारमहरूराई सङ्टसञ्चारन गन ु
गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट गनसुक्टने सफै खारे सहमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

४७. ऩूव ु वार ङ्जवकास कऺाहरूभा अध्माऩनयत सहजकताुका राङ्झग तारीभ तथा प्रोत्साहन 
बत्ता ङ्छदने कामकु्रभराई आगाभी आङ्झथकु वषभुा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

४८. ङ्ञशऺक तारीभ कामकु्रभराई आगाभी आङ्झथकु वष ु ऩङ्झन सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
ङ्जवद्यारमहरूको बौङ्झतक सॊयचना सङ्टधायका राङ्झग गण्डकी प्रदेश सयकाय तथा सॊघीम 
सयकायको सहरगानीभा थऩ कामकु्रभहरू रागू हङ्टनेछन ्।  

४९. ङ्जवद्यारमस्तयभा बनाु गङ्चयने कयाय ङ्ञशऺकहरूराई ऩूण ु प्रङ्झतस्ऩधाुभा आधाङ्चयत फनाउने 
नीङ्झतरे ङ्झनयन्तयता ऩाउनेछ । आगाभी आङ्झथकु वषभुा कऺा १ का राङ्झग स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ तमाय ऩायी नमाॉ शैङ्ञऺक सत्रफाट रागू गङ्चयनेछ ।  

५०. सफै साभङ्टदाङ्जमक, सॊस्थागत तथा फौद्ध गङ्टम्फाहरूभा सञ्चारन बएका ङ्जवद्यारमहरूको 
अध्ममन अध्माऩनभा सहमोग ऩङ्टग्नेगयी कानूनी तथा प्रकृमागत सङ्टधाय गङ्चयनेछ य त्मसका 
राङ्झग आवश्मक सङ्टधायका कामकु्रभहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

५१. ङ्जवद्यभान कोयोनाको सॊक्रभणको जोङ्ञखभरे राभो सभमदेङ्ञख ङ्जवद्यारमहरूको ऩठनऩाठन 
प्रबाङ्जवत बईयहेकोछ । अङ्जहरे देशभा ङ्झनमङ्ञन्त्रत रकडाउनको आदेश जायी बएकोछ । 
मस प्रकायको रकडाउनको सभमभा ङ्जवद्याथॉहरूराई फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺण ङ्झसकाई ङ्जवधीफाट 
ऩठनऩाठन गयाउने सम्फन्धभा गाउॉऩाङ्झरकारे ऩहरकदभी ङ्झरनेछ । मस कामभुा सफै 
ङ्ञशऺाप्रभी जनसभङ्टदाम तथा ङ्ञशऺकवग ु य सयोकायवारा नागङ्चयकहरूको उल्रेख्म साथ 
सहमोगको अऩेऺा गङ्चयएकोछ ।  

५२. स्वास््म भाङ्झनसको अभूल्म ङ्झनधी यहेको ङ्जवषमभा मस गाउॉसयकाय दृढसॊकङ्ञल्ऩत छ य 
सोही फभोङ्ञजभ कामकु्रभहरूको कामाुन्वमन गनेतपु अग्रसय ऩङ्झन छ । आगाभी आङ्झथकु 
वषभुा ऩङ्झन ङ्जवगत वषहुरूभा जस्तै भाङ्झनसराई शाङ्चययीक, भानङ्झसक तथा साभाङ्ञजक रूऩभा 
स्वस््म यहन सहमोग ऩङ्टग्ने कामकु्रभहरूको कामाुन्वमन गङ्चयनेछ । मसका राङ्झग प्रदेश 
तथा सॊघीम सयकायफाट घोङ्जषत कामकु्रभहरू सभेत सभावेश हङ्टनेछन ्।  

५३. प्रत्मेक वडाभा कङ्ञम्तभा एक स्वास््म सॊस्था यहनेगयी मोजना गङ्चयनेछ । स्वास््म 
सॊस्थाहरूभा औषधीको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ । स्वास््म सॊस्थाभा कामयुत 
जनशङ्ञक्तहरूराई आवश्मकता फभोङ्ञजभका तारीभका कामकु्रभहरू रागू हङ्टनेछन ् । 
ङ्ञचभाङ य स्माङभा आधायबतू स्वास््म केन्रको ङ्झनभाुण काम ुआगाभी आङ्झथकु वषकुो 
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अन्त्मसम्भभा ऩूया गङ्चयनेछ  । घयऩझोङवासी जनताहरूको राङ्झग जनस्वास््म ऺेत्रभा 
कङ्ट नैऩङ्झन ङ्चयक्तताको भहशङ्टस नहङ्टनेगयी कामकु्रभहरू एकीकृत रूऩभा रागू गङ्चयनेछ ।  

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरू 

५४. वडाहरूभा कामयुत भङ्जहरा स्वमभ ्  सेङ्जवकाहरूराई प्रदान गङ्चयदै आएको प्रोत्साहन बत्ताराई 
आगाभी वषऩुङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । सङ्टत्केयी भङ्जहराहरूराई नेऩार सयकायफाट प्रदान 
गङ्चयदै आएको ऩौङ्जिक आहाय खचकुा अरावा मस गाउॉऩाङ्झरकारे थऩ ऩौङ्जिक आहाय खच ु
प्रदान गदै आएकोभा त्मो कामकु्रभ आगाभी वष ु ऩङ्झन ङ्झनयन्तय हङ्टनेछ । गबवुती 
भङ्जहराहरूको ङ्झनमङ्झभत स्वास््म ऩयीऺण गयाउने तथा स्वास््म सॊस्थाभा नै प्रसूङ्झत गयाउन 
सफै सम्फङ्ञन्धत घयऩङ्चयवायराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

५५. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा अस्ऩतारको नमाॉ बवन ङ्झनभाणु सम्फन्धभा गण्डकी प्रदेश सयकायको 
मोजना फभोङ्ञजभ चारू आङ्झथकु वषफुाटै केही प्रायङ्ञम्बक कामहुरू शङ्टरू बईसकेकाछन ् 

। सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ अस्ऩतार बवनको ङ्झनभाुण कामभुा गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक सभन्वम य 
सहकाम ुगनेछ य सभमभानै बवन ङ्झनभाुणको काम ुसम्ऩङ्ङ गयाउन ऩहर गनेछ ।  

५६. स्वच्छ ऩीउने ऩानीको व्मवस्था तथा स्वच्छ वातावयणभा ङ्ञजउन ऩाउने सॊङ्जवधान प्रदत्त 
भौङ्झरक हकप्रङ्झत मस गाउॉऩाङ्झरका सचेत य सजग यहेकोछ । सफै 
गाउॉऩाङ्झरकाफासीहरूराई स्वच्छ ऩीउने ऩानीको व्मवस्था गन ुस्थानीम सयकाय अग्रसय 
यङ्जहयहेको छ । य मसै नीङ्झतराई आगाभी आङ्झथकु वषहुरूभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ 
।  

५७. सयसपाई सब्म सभाजको द्योतक हो । मसै ङ्जवषमराई ह्दमङ् भ गदै गाउॉऩाङ्झरकाको 
सयसपाईभा स्थानीम सयकाय राङ्झगयहेको छ । ऩङ्जवत्र कारीगण्डकी नदीको ऩङ्जवत्रताराई 
अऺङ्टण्ण याख्दै गाउॉऩाङ्झरकारे पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदनेछ ।  

५८. आगाभी आङ्झथकु वषभुा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतनाभूरक तारीभ 
कामकु्रभको आमोजना गङ्चयनेछ य सकेसम्भ थोयै पोहोय उत्ऩादन गने य उत्ऩाङ्छदत 
पोहोय घयभै व्मवस्थाऩन गने तङ्चयका ङ्झसकाइनेछ । घयभा व्मवस्थाऩन गन ुनसङ्जकएको 
पोहयराई त्मसको वगॉकयण गयी छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट प्माकेटीङ गयी सम्फङ्ञन्धत ठाउॉभा ऩठाउने 
य घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाराई स्वच्छ य सपा फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।   
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५९. घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका ङ्जहन्दू य फौद्ध धभारुम्फीहरूको अनङ्टऩभ ङ्झभश्रणको नभूना हो । मस 
ऺेत्रभा बएका सफै धभ,ु सॊस्कृङ्झत, चारचरन, यीङ्झतङ्चयवाज, बेषबषूाको गाउॉऩाङ्झरका 
सॊयऺण, प्रवधनु गदै जानेछ ।  

६०. आजको सभाज भाङ्झनसहरूभा ङ्जवबेद गने, ऩङ्टरुष य भङ्जहराभा पयक व्मवहाय गने हङ्टनै 
सक्टदैन य हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन । तङ्टरनात्भक रूऩभा भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा भङ्जहराभैत्री ङ्ञजल्रा नै हो । 
मसराई कामभै याख्दै भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयणका थऩ कामकु्रभहरू आमोजना गङ्चयनेछ । 
आभा तथा भङ्जहरा सभूहहरूराई थऩ सशङ्ञक्तकयण गङ्चयनेछ । फारफाङ्झरका तथा पयक 
ऺभता बएका सभङ्टदामहरुका राङ्झग रङ्ञऺत कामकु्रभहरू रागू गङ्चयनेछ ।  

६१. स्थानीम ङ्जवकास ङ्झनभाुणका कामकु्रभहरूभा भङ्जहराहरूको भात्र सहबाङ्झगता बएका केही 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गठन गयी नभूनाका रूऩभा आमोजना कामाुन्वमन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 
मस्ता कामहुरूरे भङ्जहराराई थऩ प्रोत्साङ्जहत गनेछ य आगाभी ङ्छदनहरूभा थऩ भङ्जहराभैत्री 
कामकु्रभहरू प्रस्ताङ्जवत हङ्टनेछन ्। उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरूभा भङ्जहराहरूराई अध्मऺ फङ्ङको 
राङ्झग उत्प्रङे्चयत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । प्रत्मेक वडा सङ्झभङ्झतहरूरे भङ्जहराहरूको नेततृ्वभा 
मोजना तथा कामकु्रभहरू कामाुन्वन गन ु प्रोत्साङ्जहत गनेछन ् । गाउॉऩाङ्झरकारे मस 
कामभुा सभन्वम तथा प्रबावकायी अनङ्टगभन गनेछ । 

६२. भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयणका राङ्झग आगाभी वषभुा थऩ तारीभका कामकु्रभहरू आमोजना 
हङ्टनेछन ्। आभा सभूह तथा भङ्जहरा सभूहका सभाज घयहरूको भभतु सॊबाय गने तथा ती 
घयहरूराई सङ्टङ्जवधाभैत्री फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

६३. जातीम ङ्जवबेद सभाजको करॊक हो य ङ्जवकासको ङ्जवयोधी हो । त्मसैरे जातीम ङ्जवबेद 
अन्त्मका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे कामकु्रभहरू आमोजना गनेछ । जातीम ङ्जवबेदको सभूर 
अन्त्मका राङ्झग आवश्मक मोजना ङ्झनभाुण गयी कामकु्रभ रागू गङ्चयनेछ ।  

६४. फारफाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक तथा पयक ऺभता बएका व्मङ्ञक्तहरूका राङ्झग ङ्जवशेष 
कामकु्रभहरूको आमोजना गङ्चयनेछ ।मङ्टवा ङ्जऩॊडीहरूराई शाङ्चयङ्चयक तथा भानङ्झसक 
ङ्जवकासका कामकु्रभहरू ङ्छदनका राङ्झग खेरकूद ऩूवाधुाय ङ्झनभाणु गदै रङ्झगनेछ । 
जोभसोभभा आधङ्टङ्झनक खेर भैदान काम ु शङ्टरू बइसकेको ङ्जवद्यभान अवस्थाभा सो खेर 
भैदानको ङ्झछटो बन्दा ङ्झछटो ङ्झनभाुण काम ु ऩूया गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । आगाभी आङ्झथकु 
वषभुा जोभसोभभा वहङ्टउद्देशीम सबाहर ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।    

६५.  मस गाउॉऩाङ्झरका अन्तगतु यहेका न्मूनतभ योजगायी नऩाएका फेयोजगाय व्मङ्ञक्तहरूको 
राङ्झग प्रधानभन्त्री योजगाय कामकु्रभ भापुत ्न्मूनतभ योजगायीको अवसय प्रदान गने नीङ्झत 
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आगाभी आङ्झथकु वषभुा ऩङ्झन ङ्झरइनेछ । मस्ता कामकु्रभहरू प्रबावकायी य उद्देश्मऩयक 
रूऩभा सञ्चारन गन ु वडा सङ्झभङ्झत तथा स्थानीम जनताहरुको नेततृ्वदामी बङू्झभका 
गाउॉऩाङ्झरकारे अऩेऺा गयेकोछ ।  

अध्मऺ भहोदम  

६६. अव भ आगाभी आङ्झथकु वष ु मस गाउॉऩाङ्झरकारे ऩूवाुधाय ङ्जवकास तपु अॊगीकाय गने 
नीङ्झत तथा कामकु्रभहरूराई सॊऺेऩभा प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट ।  

ऩूवाुधाय ङ्जवकास 

६७. गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्टख्म प्रशासङ्झनक बवन यहेको स्थान जोभसोभ फजायदेङ्ञख सफै वडा 
कामाुरमहरू जोड्ने कच्ची सडकहरूको स्तयोन्ती गदै भभतु सॊबाय गङ्चयनेछ । मस्ता 
सडकहरूराई फाहै्र भहीना सञ्चारन गन ुसङ्जकने फनाइनेछ ।  

६८. सफै ग्राभीण सडकहरूराई दीगो रूऩभा व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । गाउॉऩाङ्झरका 
बएय जाने फेनी –जोभसोभ –कोयरा सडक सभमभानै ऩूया गयाउनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनभाुण व्मवसामी तथा सयकायका ङ्झनकामहरूराई घच्घच्माइनेछ ।  

६९. भापा ुदेङ्ञख माकखकु जोड्ने कृङ्जष सडकको ङ्झनभाुणकाम ुचारू आङ्झथकु वषकुो अन्त्म तथा 
आगाभी आङ्झथकु वषकुो शङ्टरूसम्भभा ऩूया गङ्चयनेछ । मसफाट सम्फङ्ञन्धत ङ्जकसानहरू तथा 
ऩमटुक एवभ ्साहसीक ऩदमात्रीहरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेछन ्।  

७०. आगाभी आङ्झथकु वष ु ङ्झनभाुणाङ्झधन जोभसोभ ङ्छठनी छैयो ङ्चयङयोड तथा भापाु छैयो जोड्ने 
भोटयेफर ऩङ्टरको ङ्झनभाुण कामरुाई सङ्टचारू गनकुो राङ्झग ङ्जवशेष ऩहर गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ 
। स्माङ य ढङ्टम्फा जोड्ने भोटयेवर ऩङ्टरको राङ्झग सॊघ तथा प्रदेश सयकायभा ऩहर 
गङ्चयनेछ ।  

७१. गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्टख्म ऩेशा भध्मे कृङ्जष ऩेशा ऩङ्झन एक बएकारे ङ्झसचाईँराई प्राथङ्झभकताभा 
याङ्ञखएकोछ । स्माउ तथा अन्म वारीहरूका राङ्झग ङ्झसॉचाई अङ्झनवाम ुसत ुहो । त्मसैरे 
गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झसॉचाई ऩूवाुधाय ङ्जवकासभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइनेछ । सफै ऩयम्ऩयागत 
कङ्ट रोहरूको भभतु/ सॊबाय गङ्चयनेछ । सफै खेङ्झतमोग्म जङ्झभनभा ङ्झसॉचाई सङ्टङ्जवधा ऩङ्टमाुउने 
स्थानीम सयकायको नीङ्झत यहनेछ ।  

७२. गाउॉऩाङ्झरकाका ऩयम्ऩयागत घयहरूराई सॊयऺण गदै नमाॉ घयहरूका राङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्छदने 
स्थानीम सयकायको नीङ्झत यहनेछ । नमाॉ घयहरू ङ्झनभाुण गदाु बवन ङ्झनभाुण सम्फन्धी 
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नेऩार सयकायको भाऩदण्ड तथा मस गाउॉऩाङ्झरकाको नक्टसाऩास सम्फन्धी भाऩदण्ड, 
२०७५ को अवरम्फन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । नमाॉ फनाउने घयहरूको राङ्झग 
घयधनीहरूरे अङ्झनवाम ुरूऩभा नक्टसाऩास गनङ्टऩुनेछ बने आगाभी आङ्झथकु वषबुयीभा मस 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका ऩङ्टयाना घयहरूका राङ्झग घय नॊवय प्रदान गयी अङ्झबरेङ्ञखकयण गने 
काम ुऩूया गङ्चयनेछ ।  

७३. हारका ङ्छदनहरूभा मस गाउॉऩाङ्झरकारे ऊजाु सॊकट फेहोङ्चययहेको अवस्था छ । मो 
सॊकटफाट जनताराई उम्काउन गाउॉऩाङ्झरकारे आगाभी वष ु ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झतहरू अवरम्फन 
गनेछ । केन्रीम प्रसायण राईनफाट सहजरूऩभा ङ्जवदू्यत शङ्ञक्त प्राप्त गनकुा राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूभा ऩहर गङ्चयनेछ ।  

७४. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनजी तथा अन्म सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्रफाट रघू तथा 
साना जरङ्जवदू्यत उत्ऩादन गन ुखोजेभा सहमोग तथा सभन्वम गङ्चयनेछ ।  

७५. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका सफै दङ्झरत तथा ङ्जवऩङ्ङ घयऩङ्चयवायहरूको राङ्झग घय घयभा फैकङ्ञल्ऩक 
सौम ुऊजा ुजडान गने कामरुाई मसै वष ुऩूया गङ्चयनेछ बने आगाभी आङ्झथकु वषभुा सडक 
वत्ती तथा अन्म प्रमोजनको राङ्झग सौम ुतथा फैकङ्ञल्ऩक ऊजाुको उत्ऩादन गनकुो राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुभा सभन्वम गङ्चयनेछ ।  

७६. ढङ्टम्फातारभा सौम ुऊजाु प्रङ्जवङ्झध जडान गयी नभूना ऩमटुकीम ऺेत्र फनाउने सम्फन्धभा 
गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवगतका वषहुरूफाट नै कामकु्रभहरू रागू गङ्चययहेकोछ । ढङ्टम्फा तारराई 
भङ्टस्ताङ भ्रभण गने ऩमटुकहरूको राङ्झग अङ्झनवाम ु गन्तव्म फनाई ङ्झतनीहरुको फसाई 
रम्ब्माउने गयी तारको सभग्र व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । तारको व्मवस्थाऩनभा 
आवश्मकताको आधायभा खचु गने य उक्त तारको आम्दानी ऩङ्झन गाउॉऩाङ्झरकाभा ल्माउने 
गयी प्रकृमा ङ्झभराईनेछ ।  

७७. मस गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वडाहरूभा सञ्चाय सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको ङ्जवद्यभान अवस्था यहेकोछ । 
सफै वडा कामाुरमहरूभा ङ्जवदू्यतीम भाध्मभफाट सङ्टचनाहरू आदानप्रदान बईयहेकोछ ।  
आगाभी आङ्झथकु वषफुाट वडा कामाुरमहरूको याजस्व तथा कय सॊकरन प्रकृमा सभेत 
ङ्जवदू्यतीम भाध्मभफाट गङ्चयनेछ ।  

७८. गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमरे आफ्नै वेबसाइट तथा भोफाइर एप्रीकेशन सञ्चारनभा 
ल्माएकोछ । सफै जनसयोकायका सूचनाहरू वेबसाइटभा अऩरोड गयी सवसुाधायणको 
ऩहङ्टॉचभा ऩङ्ट-माइनेछ । जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूराई सभेत साभाङ्ञजक सञ्जारको प्रमोग भापुत ्
सूचनाहरू आदान प्रदान गन ु आवश्मक तारीभको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । ङ्ञजल्राभा 
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यहेका सफै ऩत्रकायहरूसॉग सभन्वमात्भक रूऩभा सूचनाहरूको ऩहङ्टॉच ऩङ्ट-माइनेछ य 
आगाभी वषकुो शङ्टरूवात सॉगै गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नै सभाचाय प्रदामक न्मूज ऩोटुर 
भङ्टस्ताङखफय डट कभको प्रकाशन शङ्टरू गनेछ ।   

अध्मऺ भहोदम, 

७९. अफ भ आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका ऺेत्रभा 
गाउॉऩाङ्झरकारे अॊङ्झगकाय गने नीङ्झत तथा कामकु्रभहरू प्रस्तङ्टत गन ुचाहन्छङ्ट  ।  

वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

८०. मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा ऩाइने जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺणभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइनेछ । 
नाङ्गा बबूागराई वृऺ ायोऩण गने तथा कारीगण्डकीको कटान न्मूनीकयणका राङ्झग सॊघीम 
तथा प्रदेश सयकायको सहमोगभा कामकु्रभ अगाडी फढाइनेछ । जोभसोभभा ङ्झनभाुण शङ्टरू 
बएको फहृत कारीगण्डकी तटफन्धनको काम ुतोङ्जकएकै सभमभा ऩूया गङ्चयनेछ ।  

८१. जराधाय तथा ऩानीढरोको सॊयऺणका राङ्झग मोजनाहरू फनाइ रागू गङ्चयनेछ ।अङ्ङऩूण ु
सॊयऺण आमोजनाको सभेत सभन्वमभा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत, भङ्टस्ताङ तथा अन्म 
गाउॉऩाङ्झरकाहरूको सॊरग्नताभा कारीगण्डकी नदीभा यहेको नदीजन्म ऩदाथहुरूको 
उऩमोग गनकुो राङ्झग वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन (EIA) का राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।  

८२. दीगो ङ्जवकास रक्ष्मराई भध्मनजय गदै गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण गन ु
ङ्जवङ्झबङ्ङ कामकु्रभहरूको तजूभुा गयी रागू गङ्चयनेछ । घयफाट ङ्झनस्कने पोहोयभैराराई 
व्मवस्थाऩन गने तथा घयमासी प्रमोजनको राङ्झग प्रमोगभा आइयहेको प्राङ्जिकको 
अत्मङ्झधक प्रमोगराई न्मूनीकयण गदै प्राङ्जिकको ङ्जवकल्ऩका राङ्झग प्रायङ्ञम्बक कामहुरू 
आगाभी आङ्झथकु वषफुाटै शङ्टरू गङ्चयनेछ । कारीगण्डकी नदीभा पोहय ङ्जवसजनु गने 
कामरुाई ऩूण ुरूऩभा फन्देज गङ्चयनेछ ।  

८३. जरवामू ऩङ्चयवतनुफाट शृ्रङ्ञजत सभस्माहरूको न्मूनीकयणका राङ्झग जनचेतना अङ्झबवङृ्जद्धका 
कामकु्रभहरू तम गयी रागू गङ्चयनेछ । पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको राङ्झग दीगो य बयऩदो 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

८४. जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामकुा राङ्झग ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष तथा आकङ्ञस्भक 
कोषको व्मवस्था गयी प्रबावकायी रूऩभा कामाुन्वमन गङ्चयनेछ । मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग साभाग्रीहरुको व्मवस्था गङ्चयनेछ । मस कामकुा राङ्झग 
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ङ्ञजल्राका सफै सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू तथा अन्म सयोकायवारा सॊस्थाहरूसॉग सहकाम ुगङ्चयनेछ 
।  

अध्मऺ भहोदम, 

८५. अफ भ आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासनका  
ऺेत्रभा गाउॉऩाङ्झरकारे अॊङ्झगकाय गने नीङ्झत तथा कामकु्रभहरू प्रस्तङ्टत गन ुचाहन्छङ्ट ।  

सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासन 

८६. ङ्झनवाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीहरूराई सभम साऩेऺ सीऩ ङ्जवकास तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 
सम्फन्धभा प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने कामकु्रभहरुको आमोजना गङ्चयनेछ । ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी 
काभकाज सम्फन्धी ङ्जवद्यभान नीङ्झतगत तथा कामसुम्ऩादन सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण 
कामकु्रभहरूको आमोजना गङ्चयनेछ ।   

८७. जनताका राङ्झग सेवा प्रवाह गने कभचुायी सॊमन्त्रको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गयी 
कामसुम्ऩादनराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त ऩाङ्चयनेछ । कभचुायीहरूका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 
तथा सीऩ ङ्जवकास सम्फन्धी तारीभहरूको आमोजना गङ्चयनेछ ।ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी 
ऩङ्टनताुजगी तारीभ तथा अध्ममन भ्रभणका कामकु्रभहरू सभेत आमोजना गङ्चयनेछ । 

८८. कभचुायीहरूको उत्प्रयेणा अङ्झबफङृ्जद्ध गयाउने, भनोफर उच्च ऩाने य त्मसको प्रबाव 
सेवाप्रवाहभा देखाउनको राङ्झग सूचकभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारी अवरम्फन गङ्चयनेछ 
। फ्रेग्जी टाइभ (Flexi Time) को कामाुन्वन गने तथा अङ्झतङ्चयक्त सभमभा कामाुरमभा 
काभ गये फाऩत कामङु्जवङ्झध फनाई प्रोत्साहन बत्ताको व्मवस्था गङ्चयनेछ । कोयोना 
सॊक्रभणको न्मूनीकयण सम्फन्धभा प्रत्मऺ सॊरग्न कभचुायी तथा ऩदाङ्झधकायीहरूको राङ्झग 
सङ् घीम कानून फभोङ्ञजभ जोङ्ञखभ बत्ताको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।     

८९. सफै वडा कामारुमहरूराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । आवश्मक पङ्झनचुय तथा ङ्जवदू्यतीम 
साभग्रीहरूको अऩङ्टग नहङ्टने गयी प्रवन्ध गङ्चयनेछ । अङ्झधकाॊश वडा कामाुरमहरूको आफ्नै 
बवन फङ्झनसकेको अवस्था छ ।  

९०. गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामारुमको नमाॉ बवन  तथा फहङ्टउद्दशे्मीम सबाहर ङ्झनभाुण 
कामरुाई तोकीएकै सभमभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ  

९१. सफै कभचुायीहरूको न्मूनतभ कामसुम्ऩादन सूचक ङ्झनधाुयण गङ्चयनेछ । गङ्टण य दोषको 
आधायभा ऩङ्टयस्काय य दण्ड प्रणारी अवरम्फन गङ्चयनेछ । सफै शाखाहरू तथा वडा 
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कामाुरमहरू फीच ठाडो य तेस्रो सहसम्फन्ध कामभ गयी प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत कामसुम्ऩादन 
प्रणारीको अवरम्फन गङ्चयनेछ ।  

९२. कामाुरमहरूरे आआफ्नो वाङ्जषकु काममुोजना फनाई रागू गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । 
आङ्झथकु वषकुो अन्त्मभा भात्र काभको चाऩ ऩने, अन्म भङ्जहनाहरूभा न्मूनतभ काभ हङ्टने 
प्रथाको अन्त्म गङ्चयनेछ । सफै उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरूराई मोजना कामाुन्वमन तथा 
पछ्र्मौट सम्फन्धी तारीभ ङ्छदइनेछ जसरे गदाु मोजना ब ङ्टक्तानीको सभमभा ङ्झनमभानङ्टसाय 
ब ङ्टक्तानी सहज हङ्टनेछ । गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमफाट हङ्टने सेवा प्रवाहराई 
प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

९३. आजको प्रङ्जवङ्झधको मङ्टगभा सेवा प्रवाहराई ऩङ्झन प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाउनै ऩने हङ्टन्छ । 
वडा कामाुरमहरूभा इन्टयनेटको ऩहङ्टॉच ऩङ्टङ्झगसकेको अवस्थाभा अवको सेवा प्रवाह 
प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत हङ्टन ङ्टऩदुछ । मस सम्फन्धभा चारू आङ्झथकु वषफुाटै केही कामहुरू 
सङ्टचारू बएकोभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी उत्ऩादकत्व अङ्झबवङृ्जद्ध गनेतपु थऩ 
कामकु्रभहरू रागू गदै रङ्झगनेछ ।  

९४. सफै वडा कामाुरमहरूराई गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमसॉग ङ्जवदू्यतीम सूचना प्रङ्जवङ्झधफाट 
जोङ्झडनेछ । आवश्मकता अनङ्टसाय गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमफाट सोझै वडा 
कामाुरमहरूराई सभन्वम गन ु सङ्जकने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । ङ्झबङ्झडमो कन्सपेयन्स वा 
मस्तै प्रङ्जवङ्झधको सहमोगरे सफै वडा कामाुरमहरूराई तङ्टरून्तै गाउॉऩाङ्झरकाका 
ऩदाङ्झधकायी/ कभचुायी तथा प्राङ्जवङ्झधकफाट आमोजनाको ङ्जवषमभा सल्राह सङ्टझाव ङ्छदन 
सङ्जकने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

९५. कामाुरमको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनराई सभमसाऩेऺ वैऻाङ्झनक तथा ङ्जवश्वसनीम फनाइनेछ 
। कामाुरमभा ङ्जवदू्यतीम ऩङ्टस्तकारम खोल्नका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ । 
उत्कृष्ठ कामसुम्ऩादन गने कभचुायीराई ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ ।  

९६. आन्तङ्चयक आमराई अङ्झधकतभ ्प्रङ्झतपरका ऺेत्रभा रगानी गङ्चयनेछ । धेयै कय वङ्टझाउने 
कयदाताराई ऩङ्टयस्कृत गने नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । कय सॊकरनराई सफ्टवेमय 
भापुत ्अङ्झबरेखाॊकन गने य कय प्रशासनराई सयरीकृत य सङ्ञजरो ऩाङ्चयनेछ ।  

९७. मस गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको फजेटको अङ्झधकतभ ् उऩमोग हङ्टने प्रवन्ध 
गङ्चयनेछ । आमोजना तथा कामकु्रभ कामाुन्वमनभा ङ्झभतव्ममीता कामभ गङ्चयनेछ । 
सावजुङ्झनक ऩयीऺण, सावजुङ्झनक सङ्टन ङ्टवाई, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण, आमोजना स्थरभा होङ्झडङ 
फोड ुयाख्नजेस्ता सङ्टशासन प्रवधनुका सूचकहरूको प्रमोगभा अङ्झनवाम ुगङ्चयनेछ । उऩबोक्ता 
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सङ्झभङ्झतरे गने कामभुा ङ्झनमभानङ्टसाय न्मूनतभ ्साझेदायीको सङ्टङ्झनश्चतता गङ्चयनेछ । उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतहरूफाट गन ु नसङ्जकने जङ्जटर कामहुरूराई सभमभानै अन्म ङ्जवङ्झधफाट मोजना 
कामाुन्वमन गने प्रकृमा अङ्ञघ फढाइनेछ ।  

९८. आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी त ङ्टल्माउने तथा कानून फभोङ्ञजभ भात्र खच ु गने 
ऩङ्चयऩाटी ङ्झभराइनेछ ।  

९९. भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत नीङ्झतहरूको कामाुन्वमन गनकुो राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय 
गाउॉऩाङ्झरकारे कानून फनाई रागू गनेछ ।  

१००. आगाभी आङ्झथकु वषकुो राङ्झग नीङ्झत तथा कामकु्रभहरू ङ्झनधाुयण गनकुो राङ्झग 
प्रत्मऺरूऩभा भहत्वऩूण ु सल्राहसङ्टझाव ङ्छदनङ्टहङ्टने गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺज्मू, वडा 
अध्मऺज्मूहरू, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका सदस्मज्मूहरू, कामऩुाङ्झरकाका सदस्मज्मूहरू 
रगामत सफै शाखाका कभचुायीहरूभा धन्मवाद व्मक्त गदुछङ्ट । साथै, अप्रत्मऺ रूऩभा 
सल्राह सङ्टझाव ङ्छदनङ्टहङ्टने सफै गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरू, याजनीङ्झतक दरका नेता 
साथीहरू सभेत घयऩझोङवासी दाजङ्टबाइ ङ्छदङ्छदफङ्जहङ्झनहरूभा सभेत कृतऻता व्मक्त गदुछङ्ट 
। 

१०१. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग मस सबाभा वाङ्जषकु नीङ्झत तथा कामकु्रभ प्रस्तङ्टत गङ्चययहॉदा 
सदैव भागदुशनु तथा उत्प्रयेणा प्रदान गनङ्टहुङ्टने ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत, भङ्टस्ताङ य भङ्टस्ताङ 
ङ्ञजल्राफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा य गण्डकी प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनङ्टहुङ्टने सफै भाननीम 
साॊसद्जज्मूहरूभा हाङ्छदुक धन्मवाद य आबाय प्रकट गदुछङ्ट ।   

१०२.  उङ्ञल्रङ्ञखत फभोङ्ञजभका नीङ्झतहरुको कामाुन्वमनका राङ्झग गङ्चयभाभम गाउॉसबाका सफै 
सदस्मज्मूहरू, कभचुायी, आभ जनता, वङ्टङ्जद्धङ्ञजवी तथा सफै सयोकायवारा घयऩझोङवासीको 
साथ य सहमोगको अऩेऺा ङ्झरएकोछङ्ट । सयोकायवारा सफैको साथ य सहमोगरे नै 
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको "सभावेशी, साभाङ्ञजक रूऩान्तयण, प्रकृङ्झत सॊयऺण य सॊस्कृङ्झत",: 
"कृङ्जष, ऩमटुन, ऩमावुयण, ऩूवाधुाय घयऩझोङको सभङृ्जद्ध"  बङ्ङे गाउॉऩाङ्झरकाको नाया तथा 
गण्डकी प्रदेश सयकायरे अवरम्फन गयेको सभदृ्ध प्रदेश, सङ्टखी नागङ्चयकको दीघकुाङ्झरन 
सोंच य नेऩार सयकायरे अवरम्फन गयेको सभदृ्ध नेऩार, सङ्टखी नेऩारी को नाया ऩूया 
हङ्टनेछ बङ्ङेभा ङ्जवश्वास ङ्झरएकोछङ्ट ।  

 धन्मवाद । 

प्रस्तङ्टतकता ु 
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आसफहादङ्टय थकारी 
अध्मऺ 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, भङ्टस्ताङ 
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घरपझोङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
जोमसोम, मुस्ताङ 
फोन नं. ०६९-५२००१६ 
Email: gharapjhongruralmunicipality@gmail.com 
website: www.gharapjhongmun.gov.np 
Facebook: www.facebook.com/GharapjhongRM 
  

mailto:gharapjhongruralmunicipality@gmail.com
http://www.gharapjhongmun.gov.np/
http://www.facebook.com/GharapjhongRM
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घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, भङ्टस्ताङको 

आङ्झथकु वष ु२०७७/७८ को 

वाङ्जषकु ङ्जवकास मोजना 

 

 
 

 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामारुम, भङ्टस्ताङ 

गण्डकी प्रदेश 
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नेऩार 
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, जोभसोभ, भङ्टस्ताङको छैटौं गाउॉसबाभा गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ 

एवभ ्फजेट तथा कामकु्रभ तजूभुा सङ्झभङ्झतका सॊमोजक श्री सङ्झभरुा गङ्टरूङज्मूरे 
प्रस्तङ्टत गनङ्टबुएको 

 

आ.व. २०७७|७८ को वाङ्जषकु ङ्जवकास मोजना 

 

सबाफाट ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत् २०७७|०३|०९ 

 

 

 

 

 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामारुम, भङ्टस्ताङ 

गण्डकी प्रदेश 

नेऩार 
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गाउॉऩाङ्झरकाको छैटौं गाउॉ सबाको मस गङ्चयभाभम फैठकको अध्मऺता गङ्चययहनङ्टबएका गाउॉ सबा 
अध्मऺज्मू, गाउॉ सबाका सफै सदस्मज्मूहरू, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सभेत उऩङ्ञस्थत 
कभचुायी ङ्झभत्रहरू ।  

१. ङ्जवश्वव्माऩी कोयोना भहाभायीका कायण उत्ऩङ्ङ असाभान्म ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको 
छैटौं गाउॉ सबाभा गाउॉऩाङ्झरकाको आगाभी आङ्झथकु वष ु २०७७|७८ को वाङ्जषकु ङ्जवकास 
मोजना प्रस्तङ्टत गन ुराङ्झगयहेकोछङ्ट । आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग वाङ्जषकु फजेट प्रस्तङ्टत हङ्टने 
मस सबाभा उऩङ्ञस्थत सफै सबाका सदस्मज्मूहरूराई स्वागत गन ुचाहन्छङ्ट ।  

२. ङ्जवश्वव्माऩी कोयोना भहाभायीफाट नेऩार ऩङ्झन अछङ्टतो यहन सकेन । मस भहाभायीको 
कायणफाट नेऩारभा सभेत केही व्मङ्ञक्तहरूको ङ्झनधन बईसकेको छ य हजायौं नेऩारीहरू 
सॊक्रङ्झभत बएका छन ् । नेऩार रगामत ङ्जवश्वका अन्म भङ्टरङ्टकहरूभा कोयोनाको कायणफाट 
ज्मान गङ्टभाएका नेऩारी तथा गैय नेऩारी सफै भानव सभङ्टदामप्रङ्झत हाङ्छदुक श्रद्धाञ्जरी अऩणु 
गदुछङ्ट य सफै सॊक्रङ्झभत ङ्जवयाभीहरूको शीघ्र स्वास््मराबको काभना सभेत गदुछङ्ट  ।  

३. कोयोना भहाभायी ङ्जवश्व सभङ्टदामको राङ्झग भङ्टख्म च ङ्टनौङ्झतको रूऩभा यहेकोछ । मस भहाभायीको 
सॊक्रभण नेऩारभा ऩङ्झन वढ्दो रूऩभा पैङ्झरदै गईयहेको अवस्था छ । आजको मस जटीर 
अवस्थाभा मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र रगामत भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभा मसको सॊक्रभण हारसम्भ एक 
जनाभा ऩङ्टिी बएकोछ । 

४. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभै ऩङ्जहरोऩटक मस भहाभायीको सॊक्रभण देङ्ञखएको स्थान १ नॊ. वडा छैयो 
क्टमाम्ऩका ङ्जटवेङ्जटमन शयणाथॉ सभूह तथा छैयो ङ्झनवासी आभ जनता, १ नॊ. वडा ङ्झनवासी सफै 
जनताहरू एवभ ् सफै भङ्टस्ताङफासी भहानङ्टबावहरुभा सॊमङ्झभत फङ्ङ य बमङ्झबत नबईकन मस 
भहाभायीका ङ्जवरूद्धभा राग्न अनङ्टयोध गदुछङ्ट । मस ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीसॉग जङ्टध्नको राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरका सफै जनतासॉगै साथै यहेको फेहोया ऩङ्झन अनङ्टयोध गन ुचाहन्छङ्ट । कोयोना सॊक्रङ्झभत 
व्मङ्ञक्तको शीघ्र स्वास््मराबको काभना गदुछङ्ट ।  

५. आजको ङ्छदनसम्भ त कोयोना सॊक्रभण सम्फन्धभा हाम्रो राङ्झग सहज ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत नै ङ्झथमो । 
कोयोनाको थऩ सॊक्रभण हङ्टन नङ्छदन हाभीहरू अझै सजग य सचेत यहनङ्टऩने य सघन रूऩभा 
राङ्झगयहनङ्टऩने अवस्था छ । आजको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा सचेत य सजग बई नेऩार सयकायको ङ्झनणमु 
फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्ञन्त्रत रकडाउनको ऩारना गन ु सफै गाउॉऩाङ्झरकाफासीहरूराई ङ्जवनम्र अनङ्टयोध 
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ऩङ्झन गन ु चाहन्छङ्ट । हारसम्भ रकडाउनको ऩारना गङ्चययहनङ्टबएकोभा सफै जनताराई 
धन्मवाद ऻाऩन गदुछङ्ट ।  

६. नेऩार सयकायको ङ्झनणमु फभोङ्ञजभ नेऩार याज्मबय गत वषकुो चैत्र ११ गतेफाट रागू बएको 
रकडाउनको आदेश फभोङ्ञजभ अङ्झधकाॊश सयकायी कामाुरमहरू झण्डै झण्डै फन्दको 
अवस्थाभा ङ्झथए । स्थानीम सयकायको कामाुरम बएको हङ्टनारे मस गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको 
कामाुरमफाट एकाङ्झतय कोयोना योकथाभ तथा न्मूनीकयण, याहत य उद्धायको काभ गनङ्ट ु ङ्झथमो 
बने अकोङ्झतय ङ्जवकास ङ्झनभाुणका कामहुरू सभेत अगाङ्झड फढाउनङ्टऩने ङ्झनकै च ङ्टनौङ्झतऩूण ु
कामङु्ञजम्भेवायी हाभीभा ङ्झथमो ।  

७. मस्तो ङ्जवषभ ्तथा त्रासदीऩूण ुवातायणभा  कामाुरम एकङ्छदन ऩङ्झन फन्द नगङ्चयकन सेवाप्रवाह 
सङ्टचारू गने सफै याष्ट्रसेवक कभचुायी तथा भङ्टधनु्म साथ य सहमोगको राङ्झग सफै जनप्रङ्झतङ्झनधी 
साथीहरूराई धन्मवाद ऻाऩन गदुछङ्ट ।  

८. नेऩारभा सङ् घीम व्मवस्था स्थाऩना ऩश्चात जायी बएको नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ देशभा 
तीन तहका सयकायहरू ङ्जक्रमाङ्ञशर छन ् । स्थानीम सयकायको स्थाऩना ऩश्चात ङ्झनवाुङ्ञचत 
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको छैटौं गाउॉ सबाभा आगाभी आङ्झथकु वष ु२०७७|७८ को वाङ्जषकु 
फजेट ऩेश गन ुऩाउॉदा भ आपूराई खङ्टशीको अनङ्टबङू्झत बएको भहशङ्टस गङ्चययहेकोछङ्ट । 

९. सङ् घीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्र सभेत देशभा अग्रगाभी याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतनु गन ु ङ्जवङ्झबङ्ङ 
याजनीङ्झतक सङ् घषभुा आफ्नो जीउज्मानको आहूङ्झत ङ्छदनङ्टहङ्टने सम्ऩूण ुऻात अऻात सहीदहरूराई 
बावऩूण ु श्रद्धान्जरी अऩणु गन ु चाहन्छङ्ट । साथै, अग्रगाभी याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतनुको राङ्झग 
भहत्त्वऩूण ुमोगदान ऩङ्टमाुउनङ्टहङ्टने सफै याजनीङ्झतक दरका मौद्धा नेताहरूराई सभेत मस घडीभा 
स्भयण गन ुचाहन्छङ्ट ।  

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरू 

१०. अव भ मस गङ्चयभाभम सबाभा चारू आङ्झथकु वषभुा गाउॉऩाङ्झरकारे सम्ऩादन गयेका केही 
भहत्त्वऩूण ुमोजना तथा कामकु्रभहरूको ङ्जवषमभा जानकायी गयाउने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट ।  

११. मस वषकुो ङ्जहउॉद माभ सङ्जकएय सफै नागङ्चयकहरू आ-आफ्नो गाउॉटोरभा पकी साभान्म 
जीवन शङ्टरू गनै राग्दा कोङ्झबड १९ को सन्त्रासरे गत वषकुो चैत्र एघाय गतेफाट देशैबय 
रकडाउनको आदेश जायी बमो य सफैको ध्मान त्मतैतपु भोङ्झडमो । अत्मावश्मक सेवा प्रवाह 
गने केही कामाुरमहरू फाहेक सफै कामाुरमहरू फन्दाफन्दीको अवस्थाभा गए । गाउॉ 
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कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमको ध्मान प्रथभत् नागङ्चयकहरूको ङ्ञजउज्मानको सङ्टयऺाभा राग्नङ्टऩमो 
। गाउॉऩाङ्झरकाको सफै सॊमन्त्र कोङ्झबडको सॊक्रभण ङ्जवरूद्धभा रागी ऩङ्चययह्यो । 

१२. कोङ्झबड १९ को ङ्जवरूद्धभा अहोयात्र खङ्जटइयहनङ्टहङ्टने गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺज्मू, सफै वडा 
अध्मऺज्मूहरू, कामऩुाङ्झरकाका सदस्मज्मूहरू, वडा सदस्मज्मूहरू सभेत ङ्झसॊगो गाउॉसबाका 
तऩाईँ सफै सदस्मज्मूहरू एवभ ् कामाुरमका सफै कभचुायी साथीहरू एवभ ् ङ्जवशेषगयी 
गाउॉऩाङ्झरका अन्तगतुका स्वास््म सॊस्थाभा कामयुत स्वास््मकभॉहरूराई घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरका रृदमदेङ्ञख नै हाङ्छदुक धन्मवाद ऻाऩन गदुछ ।  

१३. कोङ्झबड ङ्जवरूद्धको रडाईँभा साथ य सहमोग ऩङ्ट-माउनङ्टहङ्टने भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभा कामयुत सफै 
याष्ट्रसेवक कभचुायीहरू तथा ङ्झनकामहरू, सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरू य स्थानीम 
स्तयभा गाउॉ भङ्टङ्ञखमाहरू, स्थानीमवासी जनता सफैभा गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट आजको मस 
अवसयभा धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट ।  

१४. ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत, भङ्टस्ताङ, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाुरम, भङ्टस्ताङ तथा सङ्टयऺा ङ्झनकामका 
सफै कभचुायी तथा सङ्टयऺा सॊमन्त्रराई धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीभा 
भागदुशनु, साथ य सहमोगका राङ्झग सदाझै याजनीङ्झतक दरका नेता तथा कामकुताु साथीहरू, 
मस ङ्ञजल्राफाट गण्डकी प्रदेश सबा य प्रङ्झतङ्झनधी सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने सफै भाननीम 
साॊसद्जज्मूहरूप्रङ्झत गाउॉऩाङ्झरका आबाय प्रकट गदुछ ।  

१५. स्थानीम कोयोना याहत कोषभा यकभ प्रदान गने सफै दानवीय दाताज्मूहरूभा भङ्टयी भङ्टयी 
धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । 

१६. गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमभा कोङ्झबड ङ्जवरूद्धको राङ्झग याहत, उद्धाय य उऩचाय सभेतका 
राङ्झग कोष स्थाऩना गयी हारसम्भ रू २० राख ७३ हजाय ८२७ उक्त कोषभा    जम्भा 
बएकोछ बने गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका दैङ्झनक ज्मारादायीभा काभ गने काभदायहरूको राङ्झग याहत 
साभग्री ङ्जवतयण, क्टवायेण्टीन ङ्झनभाुण/ व्मवस्थाऩन तथा क्टवायेण्टीन फसेकाहरूको खाना खाजा 
खच ु सभेत हारसम्भ कूर १३ राख ५६ हजाय ५७६ खच ु बएको भध्मे याहत साभग्री 
ङ्जवतयणभा रू. ३ राख ५३ हजाय ३७ य क्टवायेङ्ञण्टन ङ्झनभाुण व्मवस्थाऩनभा रू. २ राख ६६ 
हजाय १ सम ६६, भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा रू. २ राख एवभ ् ङ्जवङ्जवध 
ङ्जपताु यकभ रू. ४५ हजाय ३ सम १६ यहेकोछ ।  

१७. ङ्झनमङ्झभत औषधी सेवन गने गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका सफै ङ्जवयाभीहरूको राङ्झग १ भहीना 
फयाफयको औषधी ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गङ्चयएकोछ मस काम ु सभेत भास्क, स्मानीटाइजय य 
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कोयोना ऩयीऺण सम्फन्धी उऩकयणहरू खयीदभा रू. ५ राख २१ हजाय ५७ खच ुबएकोछ 
। उक्त याहत तथा उद्धाय कोषभा आजका ङ्छदनसम्भ रू. ७ राख १७ हजाय २५१ भौज्दात 
यहेकोछ ।  

१८. हारसम्भ मस गाउॉऩाङ्झरकाभा क्टवायेण्टीनभा फसेका व्मङ्ञक्तहरूको सङ् ख्मा  २२ जना ऩङ्टगेकोछ 
बने २१ जना  ङ्झडस्चाज ुबईसकेका छन ्। गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा  क्टवायेङ्ञण्टन फेड सङ् ख्मा 
५७ यहेकोछ । ती भध्मे गाउॉऩाङ्झरकाको केन्रभा ४१ फेड य अन्तगतु वडाहरूभा १६ 
फेडहरू यहेकाछन ्।  

१९. ङ्झछभेकी गाउॉऩाङ्झरकाहरू रोभन्थाङ य रोघेकय दाभोदयकङ्ट ण्डका ङ्झनवासीहरूराई ऩङ्झन 
आवश्मकता अनङ्टसाय मसै गाउॉऩाङ्झरकाको क्टवायेङ्ञण्टनभा याख्न ेगयी व्मवस्था ङ्झभराईएकोछ । 
ती गाउॉऩाङ्झरकाहरू सदयभङ्टकाभ जोभसोभफाट टाढा यहेका य ङ्ञचङ्जकत्सक तथा सङ्टयऺा 
फन्दोफङ्ञस्तका राङ्झग जोभसोभभा नै याख्नङ्ट शे्रमकय देङ्ञखएकारे मस ङ्जवषभ ् ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा  एक 
असर ङ्झछभेकी गाउॉऩाङ्झरकारे भानवीम सॊवेदना प्रकट गनङ्टऩुछु बङे्ङ भनसामरे मो व्मवस्था 
ङ्झभराईएको हो ।  

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरू 

२०. देशका अङ्झधकाॊश स्थानीम तहभा कोयोना भहाभायीको कायणफाट ङ्जवकास ङ्झनभाुण काम ुझण्डै 
ठप्ऩ बएको अवस्थाभा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा बन े हप्ता दश ङ्छदन फाहेक स्थानीम ङ्जवकास 
ङ्झनभाुणको काम ु योङ्जकएन । सम्बव बएसम्भका उऩामहरू अवरम्फन गयी ङ्जवकास ङ्झनभाुण 
कामरुाई तदारूकताका साथ अगाङ्झड फढाइएको छ । जसको परस्वरुऩ चारू आङ्झथकु 
वषभुा ङ्जवकास फजेटको झण्डै  ७५ प्रङ्झतशत खच ु हङ्टने प्रायङ्ञम्बक अनङ्टभान छ । मो काम ु
देशका अन्म स्थानीम तहहरूका राङ्झग एक उदाहयणीम काम ुहो ।   

२१. मस गाउॉऩाङ्झरकाको सभङृ्जद्ध कृङ्जष, ऩशङ्टऩारन तथा ऩमटुन प्रवद्धुनभा ङ्झनबयु यहेको ङ्जवषमभा 
गाउॉऩाङ्झरका जानकाय यहेकोछ य ङ्झतनै ऺेत्रहरूभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको छ । गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेत्रङ्झबत्रका कृङ्जषमोग्म खेतहरूराई तायवाय रगाउने काम ु अङ्ञघ फङ्जढयहेकोछ । ङ्ञचभाङ, 

जोभसोभ तथा ङ्छठनी गाउॉका कृङ्जषमोग्म जङ्झभनहरूराई तायफाय रगाउने काम ुअङ्ञन्तभ चयणभा 
ऩङ्टगेकोछ । आगाभी आङ्झथकु वषभुा ती गाउॉका जभीनहरूभा तायवाय रगाउने काम ु ऩूया 
हङ्टनेछ ।  
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२२. भापाु देङ्ञख धवान, माकखकु, आरङ्टवायीसम्भको कृङ्जष सडक आगाभी आङ्झथकु वषकुो शङ्टरूका 
भहीनाहरूभा ऩूया हङ्टनेछ । जसफाट आरङ्टवायीभा यहेको कृङ्जषमोग्म जभीनभा खेती गन ु ऩ ङ्टन् 
सङ्टरूवात हङ्टनेछ । मसफाट भापाुका कृषकहरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेछन ् । गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा 
यहेका साना ङ्झसचाईँ, ढर ङ्झनकास तथा फाटोघाटो ङ्झनभाुणभा गाउॉऩाङ्झरकारे उच्च प्राथङ्झभकता 
ङ्छदएय मोजना तथा कामकु्रभहरू कामाुन्वमन गङ्चययहेकोछ ।  

२३. गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र जोभसोभ फजायभा भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा अस्ऩतार छ । भापाु य ङ्छठनीभा 
स्वास््म चौकीहरू यहेका छन ्बने वाॉकी गाउॉहरू ङ्ञचभाङ य स्माङभा हारसम्भ साभङ्टदाङ्जमक 
स्वास््म इकाईहरू यहेकोभा चारू आङ्झथकु वषभुा नै सङ् घीम सयकायको सहमोगभा आधायबतू 
स्वास््म सेवा केन्रहरूको बवन ङ्झनभाुण गने काम ुशङ्टरू बएकोछ । आगाभी आङ्झथकु वषभुा 
ती बवनको ङ्झनभाुणकाम ुऩूया हङ्टनेछ य ती स्थानहरूभा सभेत आधायबतू तहको स्वास््म सेवा 
उऩरब्ध हङ्टनेछ । गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका सफै स्वास््म सॊस्थाहरूभा स्वास््म कभॉहरूको 
दयफन्दी सॊख्माको आधायभा ऩदऩूङ्झत ुगङ्चयएकोछ ।  

२४. गाउॉऩाङ्झरकाको केन्रभा यहेको जनङ्जहत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमराई नभूना ङ्जवद्यारमको सूचीभा 
सूङ्ञचकृत गयी नभूना ङ्जवद्यारम ङ्झनभाुणको आमोजना कामाुन्वनभा आएकोछ । आगाभी १/२ 
वषभुा मस ऩङ्चयमोजना सम्ऩङ्ङ हङ्टनेछ बने उक्त ङ्जवद्यारमभा प्राङ्जवङ्झधक धाय तपुको 
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङको ऩढाई प्रायम्ब बएकोछ । सो ङ्जवद्यारमराई सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ फनाउन 
गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना तथा कामकु्रभहरू प्रस्ताव गङ्चयएकोछ य ती 
आमोजनाहरू क्रभैसॉग कामाुन्वमन बई यहेकाछन ्।   

२५. जनङ्जहत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा आगाभी आङ्झथकु वषभुा प्राङ्जवङ्झधक धाय तपुको छङ्ट टै्ट बवन 
ङ्झनभाुण गने काम ुप्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२६. गाउॉऩाङ्झरकाको अको भाध्मङ्झभक तहको ङ्जवद्यारम जनवार भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, भापाुराई 
बौङ्झतक सॊयचनारे सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ फनाउने मोजनाको शङ्टरूवात गन ुराङ्झगएकोछ ।उत्तयी ऺेत्र 
ऩूवाुधाय ङ्जवकास तथा जीवनस्तय सङ्टधाय कामकु्रभका राङ्झग उक्त ङ्जवद्यारमराई छनौट 
गङ्चयएकोभा ङ्जवद्यभान कोयोना भहाभायीको कायणफाट उक्त मोजना चारू आङ्झथकु वषभुा रागू 
हङ्टन सकेन । दाता याष्ट्रफाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत बएको खण्डभा आगाभी आङ्झथकु वषभुा 
उक्त ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय बई मोजना कामाुन्वमनभा 
आउनेछ । तत्ऩश्चात उक्त ङ्जवद्यारमको सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ छात्रवास सङ्जहत ऩठनऩाठन ऩङ्चयस्कृत 
हङ्टॉदै जानेछ । 
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२७. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका सफै शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूभा ऩठनऩाठन तथा बौङ्झतक सॊयचनाहरूको सङ्टधाय 
गदै रानेभा गाउॉऩाङ्झरका दृढसॊकङ्ञल्ऩत छ ।   

अध्मऺ भहोदम  

२८. गाउॉऩाङ्झरका अन्तगतुका सफै वडा कामाुरमहरूराई प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाईएकोछ । सफै वडा 
कामाुरमहरू सभेत गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमभा ङ्झछटो गङ्झतको इन्टयनेटको प्रवन्ध 
ङ्झभराईएकोछ । गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरम तथा अन्तगतुका वडा कामाुरमहरूभा 
स्वीकृत दयफन्दी फभोङ्ञजभ कभचुायीहरूको व्मवस्थाऩन बएकोछ । वडा कामाुरमहरूको 
ऩत्राचाय तथा घटना दताुका सफै काभकायवाहीहरूराई ङ्जवदू्यतीम भाध्मभफाट गने गङ्चयएकोछ 
।  

२९. गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमरे सफै तहका कामाुरमहरूफाट ङ्ञचठीऩत्र आदानप्रदान गदाु ऩूण ु
रूऩभा ङ्जवदू्यतीम प्रङ्जवङ्झध अवरम्फन गयेकोछ । सेवाप्रवाह ङ्झछटो, छङ्चयतो य च ङ्टस्त फन्दै 
गईयहेकोछ । वडा कामाुरम व्मवस्थाऩनराई क्रभैसॉग ऩङ्चयस्कृत तथा सङ्टधादै रङ्झगएकोछ ।  

३०. मङ्टवा क्टरव तथा सभाजघयहरूको बौङ्झतक ङ्झनभाुणभा उल्रेख्म मोगदान गङ्चयएकोछ । वडा नॊ. 
३ स्माङभा आकषकु झोनाघाङ ऩाकुको ङ्झनभाुण काम ुअङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगेकोछ । आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा सो ऩाकुको ङ्झनभाुण काम ु ऩूया हङ्टनेछ य त्मसको आकषणुरे ऩमटुक 
आवागभनभा वङृ्जद्ध हङ्टने अऩेऺा ङ्झरएकोछङ्ट । 

३१. ढङ्टम्फा तार व्मवस्थाऩनराई गाउॉऩाङ्झरकाको गौयवको आमोजनाभा सूङ्ञचकृत गयी कामकु्रभहरू 
अङ्ञघ फढाइयहेकोछ । उक्त तारको व्मवस्थाऩनको राङ्झग अङ्ञघल्रा वषहुरू जस्तै चारू 
आङ्झथकु वषभुा ऩङ्झन तार ऺेत्रभा बौङ्झतक ङ्झनभाुण गने कामरुाई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइएकोछ । 
सङ् घीम तथा गण्डकी प्रदेश सयकाय सभेतको सहरगानीभा आगाभी वषहुरूभा सभेत ती 
मोजनाहरूराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।  

३२. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका सफै दङ्झरत तथा ङ्जवऩङ्ङ घयऩङ्चयवायभा ङ्झनशङ्टल्क सौम ुऊजाु जडान गने 
काम ुमसै आङ्झथकु वषकुो अन्त्मसम्भभा ऩूया हङ्टनेछ बने क्रभैसॉग अन्म घयऩङ्चयवायहरूभा सभेत 
सो ऊजाु प्रणारी जडान गङ्चयनेछ । मसफाट ङ्जवदू्यतको ङ्जवकल्ऩ स्थाऩना हङ्टनेछ ।  

३३. मसै गाउॉऩाङ्झरका अन्तगतु स्माङभा उद्योग ग्राभ स्थाऩना गनकुो राङ्झग कामाुरमको तपुफाट 
सफै दस्तावेजहरू तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूभा ऩठाइएकोछ । आगाभी आङ्झथकु वषभुा 
मसको सम्बाव्मता अध्ममन गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट गयी उद्योग ग्राभ स्थाऩनाका राङ्झग 
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बौङ्झतक ङ्झनभाुण काम ुप्रायम्ब हङ्टनेछ । उद्योग ग्राभको स्थाऩना ऩश्चात भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राकै साना 
उद्योगी राबाङ्ञन्वत हङ्टनेछन ्बने योजगायीको अवसयहरू सभेत वङृ्जद्ध हङ्टनेछन ्।  

३४. तीनै तहका सयकायहरूको सहरगानीभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ४ जोभसोभभा 
सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ इन्डोय खेरकूद हर ङ्झनभाुण गने कामकुो थारनी मसै आङ्झथकु वषफुाट प्रायम्ब 
बएकोछ । आगाभी आङ्झथकु वषहुरूभा सभेत मस आमोजनारे ङ्झनयन्तयता ऩाउनेछ य केही 
वषभैु उक्त ऩङ्चयमोजना ऩूया गने रक्ष्म गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झरएकोछ । चारू आङ्झथकु वषभुा उक्त 
खेरकूद हरको ङ्झनभाुणको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे कयीफ १ कयोड फयाफयको ङ्झनभाुणकामकुो 
व्मवस्थाऩन ङ्झभराएकोछ । 

३५. गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवन ङ्झनभाुणको काम ुथारनी गङ्चयएकोछ । आगाभी दङ्टई आङ्झथकु 
वषभुा मो बवनको ङ्झनभाुण काम ुऩूया बई सोही बवनफाट प्रशासङ्झनक काभ कायवाही प्रायम्ब 
हङ्टनेछ । जसफाट सेवाप्रवाह अझै प्रबावकायी य च ङ्टस्त दङ्टरुस्त हङ्टनेछ बने गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रशासङ्झनक बवन सॉगै फहङ्टउदे्दश्मीम सबाहर ङ्झनभाुणको काम ुसभेत र ङ्टतगङ्झतभा बईयहेकोछ ।  

अध्मऺ भहोदम 

३६. हाभीरे गाउॉऩाङ्झरकाको नेततृ्व सभारेऩछाङ्झड केही उल्रेख्म ठूरा आमोजनाहरूको ङ्झनभाुण 
काम ु प्रायम्ब गयेकाछौं । मी ठूरा स्केरका आमोजनाहरूरे ऩकै्क ऩङ्झन दूयगाभी प्रबाव 
छाड्नेछ बङे्ङभा भ ङ्जवश्वस्त छङ्ट । जोभसोभ ङ्ञस्थत सशस्त्र प्रहयी फरको नॊ. ३३ गङ्टल्भको 
कामाुरम देङ्ञख कारीगण्डकी नदीको ऩक्की ऩङ्टरसम्भ दङ्टवैतपु कारीगण्डकी नदीभा ऩक्की 
तटफन्धन गने काम ुप्रायम्ब बईसकेकोछ । मस तटफन्धनको ङ्झनभाुण काम ुआगाभी आङ्झथकु 
वषभुा ऩूया हङ्टनेछ । मसफाट जोभसोभ फजायभा नदी कटानफाट हङ्टने ऺङ्झत न्मूनीकयण हङ्टनेछ 
बने तटफन्धनको दामाॉ वामाॉ समौं योऩनी खेङ्झतमोग्म जङ्झभन ङ्झनस्कनेछ । मस तटफन्धनराई 
गण्डकी प्रदेशकै अनङ्टकयणीम फनाउन गाउॉऩाङ्झरका रागीऩयेकोछ ।  

३७. जोभसोभ फजायकै नङ्ञजकै हार गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरम यहेको स्थान नङ्ञजकैदेङ्ञख 
जोभसोभ भ्मूटावय जाने सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ ऩदभाग ुफनाउने काम ुऩङ्झन मसै आङ्झथकु वषदेुङ्ञख प्रायम्ब 
बएकोछ । मो ऩङ्चयमोजना ऩङ्झन आगाभी आङ्झथकु वषभुा ऩूया हङ्टनेछ य ऩमटुकहरूको जोभसोभ 
फसाई मस ऩङ्चयमोजनारे कङ्ञम्तभा एक ङ्छदन फढाउनेछ ।  

३८. देशकै राङ्झग नौरो ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ऩाकुको ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय गयी गण्डकी 
प्रदेशका भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूको उऩङ्ञस्थङ्झतभा सो प्रङ्झतवेदनको प्रस्तङ्टङ्झत सभेत गयी हार सफै 
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तहका सयकायहरूको सहरगानीभा सो ऩङ्चयमोजनको ङ्झनभाुण काम ुमसै आङ्झथकु वषफुाटै प्रायम्ब 
गङ्चयएकोछ । 

३९. ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ऩाकुको ङ्झनभाुण ऩश्चात भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राका भङ्टख्म भङ्टख्म धाङ्झभकु तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्वक 
भहत्त्वका धयोहयहरूको सूक्ष्भ रूऩ मस गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र जोभसोभ फजायभै अवरोकन 
गने अनौठो अवसय उऩरब्ध हङ्टनेछ । मस ऩङ्चयमोजनारे भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभा ऩमटुकहरूको 
आगभनभा उल्रेख्म फढोत्तयी हङ्टनेछ बने ऩमटुकहरूको भङ्टस्ताङ फसाईराई सभेत रम्भ्माउनछे 
। भङ्टस्ताङका भहत्त्वऩूण ु धयोहयहरूको सूक्ष्भ रूऩ जोभसोभभा नै अवरोकन गयेऩश्चात 
ऩमटुकहरू वास्तङ्जवक धयोहयहरूको अवरोकन भ्रभणभा सभेत आकङ्जषतु हङ्टनछेन ्य घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरका तथा अन्म सफै गाउॉऩाङ्झरकाहरूभा ऩमटुकहरूको आवागभनभा उल्रेख्म रूऩभा 
फढोत्तयी हङ्टनेछ । मो ऩङ्चयमोजना ङ्झनश्चम ऩङ्झन ठूरो रगानीको य च ङ्टनौङ्झतऩूण ुयहेताऩङ्झन असम्बव 
बने छैन ।  

४०. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राको एकभात्र फहङ्टभङ्टखी क्टमाम्ऩसको रूऩभा तेज ङ्झनयारा जनङ्जहत क्टमाम्ऩस 
यहेकोछ । मस क्टमाम्ऩसको बौङ्झतक ङ्झनभाुणभा गाउॉऩाङ्झरका जङ्टङ्जटयहेकोछ । ङ्ञजल्राकै 
एकभात्र क्टमाम्ऩसको बौङ्झतक तथा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायभा भङ्टस्ताङका सफै स्थानीम तहरुको 
ध्मान जानङ्ट जरूयी छ । आगाभी आङ्झथकु वषभुा मस क्टमाम्ऩसका राङ्झग सङ् घीम ङ्जवशेष 
अनङ्टदानफाट क्टमाम्ऩस बवनको ङ्झनभाुण काम ुशङ्टरू गङ्चयनेछ । आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग 
मस क्टमाम्ऩसको बौङ्झतक ङ्झनभाुणभा रू. १ कयोड ५० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएकोछ ।  

४१. जोभसोभ- ङ्छठनी- छैयो- भापाु चक्रऩथको प्रायङ्ञम्बक काम ुमसै गाउॉऩाङ्झरकारे शङ्टरू गयेको हो  
। अङ्जहरे मस चक्रऩथको ङ्झनभाुणकाम ु प्रदेश सयकायको सहमोगभा जायी यहेकोछ । मस 
सडकको ङ्झनभाुण ङ्झनधाुङ्चयत सभमभानै ऩूया गयाउनेतपु गाउॉऩाङ्झरका रागीयहनेछ । मो 
सडकको ङ्झनभाुणरे जोससोभ, ङ्छठनी, छैयो, ङ्ञचभाङ य भापाुका जनताहरूको बावनात्भक एकता 
फङ्झरमो फनाउनेछ य बौगोङ्झरक दूयीराई कभ गयी आवागभनराई सहजता गयाउनेछ । 
ढङ्टवानी ऩैठायी कामरुाई सवसुङ्टरब फनाउनेछ । मसै चक्रऩथको भङ्टख्म ङ्जहस्सा भापाु छैयो 
जोड्ने ऩक्की ऩङ्टरको ङ्झनभाुणकामरुाई मथासम्बव ङ्झछटो ऩूया गन ु गाउॉऩाङ्झरकारे ऩङ्चयणाभङ्टखी 
ऩहर गनेछ ।  

४२. भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत चक्रऩथभा ऩने ढङ्टम्फाखोरा य ङ्छठनीखोराभा भोटयेवर ऩङ्टर ङ्झनभाुणका राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरकारे आगाभी आङ्झथकु वषभुा गण्डकी प्रदेश सयकाय य नेऩार सयकायसॉग 
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सभन्वमात्भक रुऩभा काम ु गनेछ । ऩङ्चयणाभस्वरूऩ ती स्थानहरूभा ऩक्की ऩङ्टर ङ्झनभाुण बई 
स्थानीम जनता प्रत्मऺ रूऩभा राबाङ्ञन्वत बई उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फङृ्जद्ध हङ्टनेछ ।  

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरू 

 

४३. आजको मङ्टग बनेको सूचना प्रङ्जवङ्झधको मङ्टग हो । नेऩारको सॊङ्जवधानरे सफै नेऩारी 
नागङ्चयकहरूको राङ्झग सूचनाको हक प्रत्माबतू गयेकोछ । आजको ङ्छदनभा भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राफाट 
प्रकाशन हङ्टने ङ्जवदू्यतीम सभाचायऩत्र (News Portal) नयहेको अवस्था छ । मसै ङ्चयक्तताराई ऩूया 
गन ुगाउॉऩाङ्झरकारे एक न्मूज ऩोटुर mustangkhabar.com को ङ्झनभाुण गयेकोछ । मस न्मूज 
ऩोटुर हार ट्रामर बजनु demo.mustangkhabar.com भा यहेकोछ । केही कानूनी तथा 
प्रकाशकीम प्रकृमाहरू ऩूया गयी आगाभी आङ्झथकु वषकुो शङ्टरूफाटै मसको ङ्झनमङ्झभत प्रकाशन 
प्रायम्ब हङ्टनेछ । मसको प्रकाशन ऩश्चात भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राका सफै भहत्त्वऩूण ु घटनाहरूराई 
देशङ्जवदेशफाट जानकायी तथा अवरोकन गने अवसय उऩरब्ध हङ्टनेछ ।  

४४. जोभसोभभा यहेका सफै होटरहरूराई ङ्जवदू्यतीम सञ्जार (Networking) भा आवद्ध गने काम ु
अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगेकोछ । सफै होटरहरूको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम सङ्जहत एक छङ्ट टै्ट वेबसाइट 
ङ्झनभाुण काम ु ऩूया हङ्टने क्रभभा यहेकोछ । आउॉदो आङ्झथकु वषकुो शङ्टरूवाती भहीनासॉगै 
जोभसोभ भ्रभण गने सफै आगन्तङ्टक तथा ऩमटुकहरूरे ऊनीहरूको योजाईको होटर 
ऊनीहरूकै घयठेगानाफाट अग्रीभ फङ्टकीङ गयी आउनसक्टने प्रवन्धको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता हङ्टनेछ । मस 
कामफुाट दङ्टफैऩऺ् होटर व्मवसामी तथा ऩमटुकहरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेछन ्।  

४५. गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरम तथा अन्तगतुका वडा कामाुरमहरूभा हङ्टने याजस्व सॊकरन 
कामरुाई अझै व्मवङ्ञस्थत फनाउनको राङ्झग याजस्व सॊकरन सफ्टवेमय सफै वडा कामाुरम 
तथा गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरमभा जडान गङ्चयसङ्जकएकोछ । मस सफ्टवेमयको भद्दतरे 
कामाुरमभा कामयुत कभचुायीहरूराई कामसुञ्चारनभा च ङ्टस्तता फढाउनङ्टको साथै आम्दानी तथा 
खच ुसम्फन्धी प्रङ्झतवेदन कामरुाई सभेत सहजता ऩैदा हङ्टनेछ । 

४६. गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्टख्म प्रशासङ्झनक कामाुरमभा रेखा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सफ्टवेमय SuTRA 

को प्रमोग बने ङ्जवगतका आङ्झथकु वषहुरूफाटै शङ्टरू गयी मद्यऩी सङ्टचारू बईयहेकोछ । मस 
सफ्टवेमयको प्रमोगरे गदाु सफै आङ्झथकु कायोफायहरूको रेखाॊकन नेऩार सयकायरे तम 
गयेको प्रणारीभा सञ्चारन हङ्टनङ्टको साथै सङ् घीम तथा प्रदेश सयकायका ङ्झनकामहरूरे उक्त 
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प्रणारीफाटै मस गाउॉऩाङ्झरकाको आम्दानी तथा खच ुसम्फन्धी ङ्जववयणहरू प्राप्त गन ुसहजता 
बईयहेकोछ ।  

४७. प्रधानभन्त्री योजगाय कामकु्रभफाट प्रत्मेक वडाहरूका साना साना ङ्जवकास ङ्झनभाुणका कामहुरू 
बईयहेका छन ्। मसफाट एकाङ्झतय ङ्जवकास ङ्झनभाुणका कामहुरू बएका छन ् बने अकोतपु 
वेयोजगाय मङ्टवा जभातराई कङ्ञम्तभा ऩङ्झन न्मूनतभ ्योजगायीका अवसयहरू प्राप्त बईयहेका छन ्
। आगाभी आङ्झथकु वषभुा प्रधानभन्त्री योजगाय कामकु्रभराई अझै ऩङ्चयस्कृत गयी स्थानीम 
जनताराई योजगायी फढाउनङ्टको साथै सीऩ ङ्जवकासका अवसयहरू प्रदान गङ्चयनेछ ।सीऩ ङ्जवकास 
गदै जाॉदा स्थानीम जनता स्वयोजगाय उन्भङ्टख फङे्ङछन ् । आगाभी आङ्झथकु वषभुा कूर ५२ 
राख ३ हजाय फजेटको प्रधानभन्त्री योजगाय कामकु्रभ रागू गङ्चयनेछ ।  

 

 

अध्मऺ भहोदम, 

४८. अव भ आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे तमाय गयेको वाङ्जषकु फजेटको  सॊङ्ञऺप्त 
प्रारूऩ ऩेश गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट ।  

४९. आगाभी आङ्झथकु वष ु२०७७|७८ को वाङ्जषकु फजेट तमाय गदाु प्रचङ्झरत कानूनहरूरे ङ्झनङ्छदुि 
गयेफभोङ्ञजभका सफै प्रकृमाहरूको अवरम्फन गङ्चयएकोछ । वङ्ञस्तस्तयफाट सॊकङ्झरत 
मोजनाहरूराई ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरुभा छरपर गयी फजेट तथा कामकु्रभ तजूभुा सङ्झभङ्झत 
भापुत ्कामऩुाङ्झरकाभा ऩेश गयी कामऩुाङ्झरकाको ङ्झनणमु फभोङ्ञजभ आजको मस सबाभा ऩेश 
गने व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

५०. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग वाङ्जषकु फजेटका भङ्टख्मतमा देहाम फभोङ्ञजभका उदे्दश्महरू 
ङ्जकटान गयेकोछङ्ट ।  

क) ङ्जवद्यभान कोयोना भहाभायीको सॊक्रभणराई न्मूनीकयण गने एवभ ्उक्त कामकुो राङ्झग 
श्रोतको सङ्टङ्झनश्चतता गने । 

ख) ऩङ्टयाना य अधङ्टया आमोजनाहरूराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।  

ग) गाउॉऩाङ्झरकाका गौयवका आमोजनाहरूभा श्रोतको ङ्जवङ्झनमोजन गने ।  

घ) गयीफी न्मूनीकयणराई टेवा ऩङ्टमाुउने मोजना तथा कामकु्रभको छनौट गने ।  

ङ) ङ्जवकास ङ्झनभाुणभा बौगोङ्झरक सभानता य सभता कामभ गने ।  
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च) फङ्ञस्तस्तयफाट छनौट बई आएका आमोजनाहरूराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।  

छ) जनसहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्ध गयाउन सङ्जकने आमोजनाहरू छनौट गने ।  

ज) सहबाङ्झगताभूरक मोजना ङ्झनभाुण प्रकृमाराई प्रश्रम गने ।  

झ) जनचाहना फभोङ्ञजभका आमोजनाहरू छनौट गने ।  

ञ) आमोजना ङ्झनभाुणसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै ङ्जवषमऺेत्रहरूभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने ।  

ट) कारीगण्डकी तटफन्धनराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याख्न े।  

ठ) ऩमटुन प्रवधनुभा जोड ङ्छदने ।  

ड) सभावेशी य सभन्मामीक ङ्जवकास प्रमासराई प्रश्रम ङ्छदने ।  

ढ) योजगायी उन्भूख आमोजनाहरूको छनौटभा जोड ङ्छदने ।  

ण) श्रोत य साधनको अङ्झधकतभ ्उऩमोग गने य प्रबावकायी रूऩभा कामाुन्वमन हङ्टन सक्टन े
मोजनाको छनौटभा जोड ङ्छदने ।  

५१. आगाभी आङ्झथकु वषकुो फजेट भङ्टख्म रूऩभा देहामका दस्तावेज सभेतको आधायभा तमाय 
ऩायेकोछङ्ट ।  

क)  नेऩारको सॊङ्जवधान 

ख) नेऩार सयकायरे तमाय ऩायेको चारू आवङ्झधक मोजना 
ग) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 

घ) दीगो ङ्जवकास रक्ष्महरू  

ङ) गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषकु नीङ्झत तथा कामकु्रभ 

च) सङ्घीम सयकाय तथा अन्तगतुका ङ्झनकामहरूफाट फेरा फेराभा बएका ङ्झनदेशन, 

 ङ्छदग्दशनु, ऩङ्चयऩत्र तथा कामङु्जवङ्झध 

छ) गण्डकी प्रदेश सयकायको आवङ्झधक मोजना तथा सो सयकायका ङ्झनकामहरूफाट 
 बएका ऩङ्चयऩत्र, ङ्झनदेशन तथा कामङु्जवङ्झध 

ज) भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राफाट प्रङ्झतङ्झनधी सबा तथा गण्डकी प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनङ्टहुङ्टने 
 भाननीम साॊसद्ज ज्मूहरूका सल्राहसङ्टझावहरू 

झ) गाउॉ कामऩुाङ्झरकाफाट बएका ङ्झनणमुहरू 

ञ) मोजना छनौटको क्रभभा वस्तीस्तयफाट ङ्झसपाङ्चयस बई आएका मोजना तथा 
 कामकु्रभहरूको ङ्जववयण 

ट) याजस्व ऩयाभश ुसङ्झभङ्झत तथा ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरूफाट बएका ङ्झनणमुहरू 
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ठ) अन्म सान्दङ्झबकु ङ्जवषमहरू  ।  

आङ्झथकु ङ्जवकास 

५२. मस गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्टख्म आङ्झथकु उऩाजनु गने ऺेत्र बनेको कृङ्जष, ऩशङ्टऩारन तथा ऩमटुन 
ऺेत्र नै हो । आगाभी आङ्झथकु वषभुा कृङ्जष तथा ऩमटुन ऺेत्रको प्रवधनुका राङ्झग ङ्जवशेष 
मोजना तथा कामकु्रभहरू प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  छैयो ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जवस्तायको काभराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदएकोछङ्ट । ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरूभा साभूङ्जहक वाख्राऩारन कामकु्रभराई फजेट व्मवस्था 
गयेकोछङ्ट । ती कामकु्रभहरूफाट भूरत् दङ्झरत तथा ङ्जवऩङ्ङ तथा पयक ऺभता बएका 
घयऩङ्चयवायका सदस्महरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेगयी कामकु्रभ तथा फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट । भापाु 
कृङ्जष सहकायी सॊस्था ङ्झरङ्झभटेडको अधङ्टयो कृङ्जष उऩज सॊकरन केन्र ङ्झनभाुणको राङ्झग आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

५३. वडा नॊ. ३ स्माङभा ङ्झनभाुणङ्झधन झोनाघाङ ऩाकुको ङ्झनभाुणकाम ुआगाभी आङ्झथकु वषभुा ऩूया 
गनेगयी फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट । जोभसोभ तथा ङ्छठनी खेतभा तायफाय रगाउने काम ु
आगाभी आङ्झथकु वषभुा सम्ऩङ्ङ हङ्टनेगयी फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट । मी कामफुाट 
उत्ऩाङ्छदत कृङ्जष उऩजहरूको सॊयऺण तथा सॊवद्धुन बई सम्फङ्ञन्धत वडाका कृषकहरू राबाङ्ञन्वत 
हङ्टने ङ्जवश्वास ङ्झरएकोछङ्ट । आगाभी आङ्झथकु वषभुा प्रत्मेक वडाभा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट व्मवसामी 
राबाङ्ञन्वत हङ्टनेगयी ङ्जवङ्झबङ्ङ कामकु्रभहरूको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । मसका अरावा कृङ्जष ऺेत्रको 
राङ्झग थऩ छङ्ट टै्ट कामऩुाङ्झरकाफाट ऩङ्झछ कामकु्रभ तम हङ्टनेगयी हारका राङ्झग रू. २६ राख ४४ 
हजाय फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट बने ऩशङ्टसेवा ऺेत्रका राङ्झग सशत ु अनङ्टदानका 
कामकु्रभका अरावा आवश्मकताभा आधाङ्चयत कामकु्रभ छनौट गन ुथऩ रू. ५ राख फजेट 
व्मवस्था गयेकोछङ्ट । सङ् घीम सयकायफाट सशत ु अनङ्टदानतपु प्राप्त हङ्टने कृङ्जष तपुका 
कामकु्रभहरूराई मथावत प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

५४. आगाभी आङ्झथकु वष ुनेऩार सयकायको एवभ ्गण्डकी प्रदेश सयकायको आवङ्झधक मोजनासॉग 
तादाम्मता कामभ हङ्टनेगयी मस गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजनाको ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । 
मस कामभुा प्रदेश सयकायफाट प्राङ्जवङ्झधक तथा आङ्झथकु सहमोग सभेत प्राप्त हङ्टनेछ । मी सफै 
कामकुो राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट रू. १५ राख फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट ।  

५५. मस गाउॉऩाङ्झरकाको गौयवको आमोजना ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ऩाकुको राङ्झग  रू १ कयोड फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । मो यकभ गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट प्रस्ताव गङ्चयएको हो । मस 
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मोजनाराई सङ् घ सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट सभेत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयाउनको राङ्झग 
ङ्जवशेष ऩहर गङ्चयनेछ ।  

५६. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग सभऩूयक मोजनाहरू कामाुन्वमन गन ु रू ७५ राख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । मसफाट प्रदेश सयकाय तथा सङ् घीम सयकायफाट  आउने सभऩूयक 
आमोजनाहरू कामाुन्वमन गने व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट । 

५७. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सभेत अन्म कोषहरुको राग रू. २५ राख फजेट प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । 
मसफाट गाउॉऩाङ्झरका अन्तगतु यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ कोषहरू व्मवङ्ञस्थत हङ्टनेछन ्  

५८. आङ्झथकु ङ्जवकासतपु आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग मस गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट कूर फजेट 
रू. ३ कयोड ६४ राख ६९ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गने प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट । 

अध्मऺ भहोदम  

अफ भ ऩूवाुधाय ङ्जवकास तपुका मोजना तथा कामकु्रभको ङ्जवषमभा फजेट ऩेश गन ुचाहन्छङ्ट ।  

ऩूवाधुाय ङ्जवकास 

५९. ऩूवाुधाय ङ्जवकास तपु आगाभी आङ्झथकु वषभुा ङ्ञचभाङ इन्डोय तायाखेर खेरभैदानको 
ङ्झनभाुणकाम ु ऩूया गनेगयी फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट  । छैयो आभा सभूह बवनको छत 
ढरान, भापाु गाउॉङ्झबत्र ङ्जवदू्यत प्रशायण राईन अण्डय ग्राउण्ड गने, भापाुभा कारीगण्डकी 
तटफन्धन गने, वडा नॊ. ३ ऩङ्टल्चोक ऺेत्रभा तटफन्धन मोजना सभेतका राङ्झग आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट । जनङ्जहत क्टरवको ऩङ्टस्तकारम बवन ङ्झनभाुण तथा ङ्छठनी खेर 
भैदान, ढङ्टम्फा सम्रे गाउॉ ङ्झसचाईँ कूरो ङ्झनभाुण तथा ढर ङ्झनभाुण सभेतका राङ्झग आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा फजेटको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

६०. गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासङ्झनक बवन ङ्झनभाुण गनकुो राङ्झग रू १ कयोड फजेटको प्रवन्ध 
ङ्झभराएकोछङ्ट । गण्डकी प्रदेश सयकायफाट सभऩूयक अनङ्टदान भापुत ्सोही प्रशासङ्झनक बवन 
ङ्झनभाुणका राङ्झग रू ५० राख फजेटको प्रवन्ध ङ्झभराइएकोछ। प्रदेश सभऩूयक अनङ्टदान 
अन्तगतु नै चारू आङ्झथकु वषभुा नै ठेक्काऩट्टा सम्ऩङ्ङ बएको भापाु माकखकु कृङ्जष सडक 
ङ्झनभाुणभा आगाभी आङ्झथकु वषभुा ब ङ्टक्तानी व्मवस्थाऩन गन ु रू ५० राख फजेटको प्रवन्ध 
ङ्झभराएकोछङ्ट ।  
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६१. मी य मस्तै मोजनाहरूभध्मे आगाभी आङ्झथकु वषभुा ऩूवाुधाय ङ्जवकास तपुका मोजना तथा 
कामकु्रभहरूको राङ्झग कूर ३ कयोड ५१ राख फजेट प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

६२. कोयोना भहाभायीरे अङ्जहरे ङ्जवश्व सभङ्टदाम नै आक्रान्त बईयहेकोछ । मस भहाभायीको त्रासदी 
मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा ऩङ्झन यहेकोछ । आजका ङ्छदनसम्भ मस गाउॉऩाङ्झरका सभेत ङ्झसङ्गो 
भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभा १ जनाभा सॊक्रभण ऩङ्टिी बएको छ । आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग मस 
भहाभायीको थऩ सॊक्रभण हङ्टन नङ्छदन तथा अन्म याहत तथा उद्धाय तथा क्टवायेण्टीन तथा 
आइसोरेसन ङ्झनभाुण तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक खचकुो न्मूनता नहोस बनेय कोयोना 
योकथाभ तथा न्मूनीकयण, याहत तथा उद्धाय सभेतका राङ्झग रू २५ राख थऩ फजेटको 
व्मवस्था गयेकोछङ्ट ।  

६३. ङ्ञशऺातपु सङ् घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामकु्रभहरूराई मथावत याखी थऩ ऩयीऺा 
व्मवस्थाऩन, साथी दौतयी ङ्ञशऺा कामकु्रभ, ऩढाई उत्सव, ङ्जवद्यारम छाऩाभम कामकु्रभ, 
खेरकूद तथा अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ, वार ङ्जवकास ङ्ञशऺक तरफ थऩ प्रोत्साहन, उत्कृष्ठ 
ङ्ञशऺक तथा ङ्जवद्यारम ऩङ्टयस्काय, मङ्टवा रङ्ञऺत थऩ कामकु्रभ, कम्प्मूटय ङ्ञशऺा तारीभ सभेतका 
कामकु्रभहरूभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवद्यारमहरूभा आवश्मक ऩने थऩ ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्झनभाुण तथा खयीदका राङ्झग आवश्मक ऩने 
फजेट गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाटै फेहोने गयी कामकु्रभ तम गयेकोछङ्ट ।  

६४. आगाभी आङ्झथकु वषभुा चारू आङ्झथकु वषकैु जस्तै जनङ्जहत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमराई नभूना 
ङ्जवद्यारम फनाउनको राङ्झग सङ् घीम सयकायफाट सशत ु अनङ्टदान प्राप्त हङ्टनेछ बने प्रदेश 
सयकायफाट प्राङ्जवङ्झधक धाय तपु बवन ङ्झनभाुण कामकुो राङ्झग रू ५० राख यकभ प्राप्त हङ्टनेगयी 
कामकु्रभ तम गयेकोछङ्ट ।  

६५. स्वास्थतपु आगाभी आङ्झथकु वषभुा ङ्ञचभाङ य स्माङको आधायबतू स्वास््म केन्रहरूको बवन 
ङ्झनभाुण काम ुसम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । आगाभी आङ्झथकु वषकुो शङ्टरू भहीना साउनफाटै रागू हङ्टनेगयी 
ती केन्रभा उऩमङ्टक्त स्वास््म जनशङ्ञक्त तथा औजाय तथा स्वास््म साभग्री एवभ ्औषधीको 
व्मवस्था गयी ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सञ्चारन गनेगयी सफै तमायी ऩूया गङ्चयसकेकोछङ्ट । साउन 
भहीनाको शङ्टरूफाटै ती स्वास््म इकाईहरूफाट सेवाप्रवाह प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  



37 

 

६६. जोभसोभ स्वास््म चौकी, ङ्छठनी तथा भापाु स्वास््म चौकी, भापाुका राङ्झग अत्मावश्मक 
बौङ्झतक ङ्झनभाुण तथा औषधी तथा औजाय खयीद गने तथा अन्म आवश्मक कामकुा राङ्झग 
आवश्मक फजेटको प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट । ऩूण ुसॊस्थागत सङ्टत्केयी तथा सङ्टनौरा १००० ङ्छदन 
कामकु्रभ कामाुन्वमन, भङ्टस्ताङ अस्ऩतारभा पाभेसी सञ्चारन गन ु कभचुायीको व्मवस्था, 
भङ्टस्ताङ साभङ्टदाङ्जमक दन्तसेवा केन्रराई दन्त ङ्ञचङ्जकत्सक वाऩत अनङ्टदान, गाउॉघय ङ्ञक्टरङ्झनक 
पङ्झनचुय व्मवस्था, दरीत तथा ङ्जवऩङ्ङहरूको स्वास््म उऩचायको राङ्झग आङ्झथकु सङ्टङ्जवधा 
सभेतका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट सशत ुअनङ्टदानका अरावा छङ्ट टै्ट थऩ फजेटको व्मवस्था 
ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

६७. भङ्जहरा सॊस्था सङ्झभङ्झत तथा आभा सभूह व्मवस्थाऩन, रैंगीक ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कोष, भहीराहरूको 
सीऩ ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग तारीभहरू, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्छदवसहरू सञ्चारन खच,ु वारवाङ्झरकाहरू, 
जेष्ठ नागङ्चयक तथा पयक ऺभता बएका व्मङ्ञक्तहरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेगयी चारू आङ्झथकु वषकुा 
कामकु्रभहरूराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॉदै सो ऺेत्रका राङ्झग थऩ कामकु्रभहरू प्रस्ताव गयी आवश्मक 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट  । 

६८. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग साभाङ्ञजक ङ्जवकास तपु सङ् घीम ङ्जवशेष अनङ्टदान सभेत कूर ३ 
कयोड १ राख फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट । 

वातायण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

६९. मस गाउॉऩाङ्झरका नदीजन्म कटानको उच्च जोङ्ञखभभा यहेको स्थानीम तह हो । हारसम्भ 
कारीगण्डकी तथा अन्म खोराहरूको कटानफाट सैमौं योऩनी खेङ्झतमोग्म जभीन फगयभा 
ऩङ्चयणत बएकोछ । मसै कङ्ट याराई भध्मनजय गयी गाउॉऩाङ्झरकारे नदीजन्म कटानफाट हङ्टने 
ऺङ्झत न्मूनीकयण गन ुतटफन्धनको कामरुाई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा याखेकोछङ्ट  । सशस्त्र प्रहयी 
फरको नॊ. ३३ गङ्टल्भको कामाुरम देङ्ञख कारीगण्डकी नदीभा यहेको ऩक्की ऩङ्टरसम्भ दोहोयो 
तटफन्धन गन ुसङ् घीम सयकायको सहमोगभा कारीगण्डकी तटफन्धन काम ुप्रायम्ब बएकोछ  
। आगाभी आङ्झथकु वषकुो अन्त्मसम्भभा मो ऩङ्चयमोजना ऩूया गने रक्ष्म सङ्जहत काभ धभाधभ 
बईयहेकोछ । आगाभी आङ्झथकु वषभुा मस ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग थऩ रू ३ कयोड फजेट 
सङ्घीम सयकायफाट स्वीकृत बई आएकोछ । चारू आङ्झथकु वष ुय आगाभी आङ्झथकु वषभुा 
मस मोजनाको राङ्झग कूर फजेट कयीफ रू. १० कयोड खच ु हङ्टनेछ य मो खचकुा राङ्झग 
सङ् घीम सयकायको सहमोगभा श्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता बईसकेकोछ ।  
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७०. आगाभी आङ्झथकु वषभुा सम्रे गाउॉ सॊयऺण ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण तथा ल्हेकोथाङदेङ्ञख स्माङ 
ऩङ्टरसम्भ कारीगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । जोभसोभभा 
कारीगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट । स्माङ खोराभा तटफन्धन, 
वडा नॊ. ३ कै ङ्ञशवभङ्ञन्दय नङ्ञजक बरऩानी ङ्झनमन्त्रण, भापाु फङ्ञस्त ऩछाडी ढर ङ्झनकास तथा 
वृऺ ायोऩण मोजना, भापाु पोहयभैरा सॊकरन केन्र ङ्झनभाुण, छैयो क्टमाम्ऩदेङ्ञख छैयो ऩङ्टरसम्भ 
कारीगण्डकी तटफन्धन, छैयो छहया गङ्टम्फा भभतु एवभ ् गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन तारीभका राङ्झग आवश्मक फजेटको प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट  ।  

७१. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभै आजको ङ्छदनसम्भ ऩङ्झन शफफाहन नबएकारे अनेकन कङ्छठनाई बईयहेको 
अवस्थाभा आगाभी आङ्झथकु वषभुा गाउॉऩाङ्झरकारे एक शफफाहन खयीद गयी अन्म ङ्झनकामराई 
व्मवस्थाऩनको ङ्ञजम्भेवायी सङ्जहत हस्तान्तयण गनेछ । मसको राङ्झग १५ राख फजेट व्मवस्था 
गयेकोछङ्ट । मो सभेत मस्तै ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकभा सूङ्ञचकृत वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
तपुका मोजना तथा कामकु्रभहरूको राङ्झग सङ् घीम ङ्जवशेष अनङ्टदान सभेत कूर फजेट रू. ३ 
कयोड ७६ राख ५० हजाय  प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

 

अध्मऺ भहोदम य सबाका सदस्मज्मूहरू 

फाङ्जषकु ङ्जवकास मोजना प्रस्तङ्टङ्झतकयणको अवको चयणभा भ सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास 
तपुका मोजना तथा कामकु्रभहरूको ङ्जवषमभा प्रकाश ऩाने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट ।  

सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास मोजना 

७२. कङ्ट नैऩङ्झन ङ्झनकामको सपरता त्मसभा सॊरग्न भानवश्रोतभा ङ्झनबयु गनेभा दङ्टईभत यहॉदैन ।  
ङ्जवकासका आमाभहरू भध्मे भानवश्रोतको ङ्जवकास ऩङ्झन एक आमाभ हो । ङ्जमनै भानव 
जनशङ्ञक्तहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध तथा प्रङ्जवङ्झधभैत्री ङ्जवकासका राङ्झग आगाभी आङ्झथकु वषकुा 
राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामकु्रभहरूको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

७३. आउॉदो आङ्झथकु वषदेुङ्ञख गाउॉऩाङ्झरकारे कामाुन्वमन गने मोजना तथा कामकु्रभहरू मोजना 
व्मवस्थाऩन सफ्टवेमयफाट व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । उऩबोक्ता प्रङ्ञशऺण कामकु्रभराई आगाभी 
आङ्झथकु वषभुा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदएकोछङ्ट । कभचुायी ऺभता अङ्झबफङृ्जद्ध कामकु्रभ, मङ्टवाहरूको 
राङ्झग रोकसेवा तमायी कामकु्रभ, ऩत्रकाङ्चयता सम्फन्धी तारीभ, सहकायी व्मवस्थाऩन तारीभ, 
गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम उद्ज घोषण तथा बाषणकरा तारीभ, कानूनी साऺयता तारीभ सभेतका 
राङ्झग आवश्मक फजेटको ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट ।  
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७४. त्मस्तैगयी, भेरङ्झभराऩकताु तारीभ, घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत सङ्जहतको अद्यावङ्झधक 
ङ्जववयण प्रकाशन (Gharapjhong Facts Publication), न्मामीक सङ्झभङ्झत व्मवस्थाऩन खच,ु 
गाउॉऩाङ्झरका बयीका सफै सडकवत्तीहरूको भहसङ्टर खच,ु होभस्टे व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन 
सम्फन्धी तारीभ तथा वडा कामाुरमहरूभा हटरूभ फनाउनको राङ्झग आवश्मक फजेटको 
प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

७५. अङ्झतङ्चयक्त सभमभा काभ गये वाऩत कभचुायी प्रोत्साहनबत्ता तथा ऩदाङ्झधकायीहरूको सङ्टङ्जवधाका 
राङ्झग फजेटको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । कोयोना भहाभायीको न्मूनीकयण याहत तथा उद्धायभा 
खङ्जटएका कभचुायीरूराई जोङ्ञखभ बत्ता प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । कोङ्झबड १९ का राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरकाको तपुफाट सफै कभचुायी तथा ऩदाङ्झधकायीहरुको वीभा गने कामरुाई अगाङ्झड 
फढाउने गयी प्रकृमा ङ्झभराएकोछङ्ट । मी सफै कामहुरूरे ऩदाङ्झधकायी तथा कभचुायीहरूको 
भनोफर उच्च बई कामसुम्ऩादनको स्तय अङ्झबवङृ्जद्ध हङ्टनेछ य जनसन्तङ्टिीको स्तय फढ्नेछ ।  

७६. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राङ्झबत्रका सफै ऩाॉच वटै गाउॉऩाङ्झरकाहरूको ऩायस्ऩङ्चयक तथा सभन्वमात्भक 
ङ्जवकासरे भात्र भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राको सभग्र ङ्जवकास सम्बव हङ्टनेहो । मसै ङ्जवषमराई रृदमॊगभ 
गयी आगाभी आङ्झथकु वषदेुङ्ञख भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राका सफै स्थानीम तहहरूको ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग, 
सभन्वम तथा अनङ्टबव आदानप्रदान गने हेतूरे अन्तयऩाङ्झरका ऩङ्चयषद् फैठकको आमोजना गन ु
मस गाउॉऩाङ्झरकारे अग्रसयता ङ्झरनेछ । मस्तो फैठक प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरकाहरूको 
व्मवस्थाऩनभा तत ् तत ् गाउॉऩाङ्झरकाभा आमोजना हङ्टनेछ । मसरे गदाु भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राको 
सन्तङ्टङ्झरत तथा व्मवङ्ञस्थत ङ्जवकास प्रमासभा एक ऩहरकदभी हङ्टनेछ । मस ऩङ्चयषद्जको सपर 
अभ्मास हङ्टनसकेभा अन्म ङ्ञजल्राहरूका राङ्झग सभेत अनङ्टकयणीम काम ुहङ्टनेछ । मी य मस्तै 
कामकु्रभहरूका राङ्झग सभग्र सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास मोजनातपु कूर ५० राख 
फजेटको व्मवस्था गयेकोछङ्ट  ।  

७७. ङ्जवश्व भहाभायीको रूऩभा सॊक्रभण पैङ्झरॊदै गईयहेको कोयोना बाइयसको सम्बाङ्जवत सॊक्रभणको 
ऩङ्चयभाण अङ्जहरे ऩूवाुनङ्टभान गनसुक्टने अवस्था छैन । कथभकदाङ्ञचत मो भहाभायीको सॊक्रभणरे 
प्रस्ताङ्जवत फजेट तथा उऩरब्ध अन्म श्रोतरे नऩङ्टगेका आगाभी आङ्झथकु वषकुा कङ्ट नैऩङ्झन मोजना 
तथा कामकु्रभहरूराई  कामऩुाङ्झरकाको ङ्झनणमुफाट फजेटको शीषकु सॊशोधन गन ुसक्टने गयी 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक तमाय ऩायेकोछङ्ट ।  
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७८. अऩेङ्ञऺत याजस्व तथा अनङ्टदान प्राप्त हङ्टन नसकेभा तथा कोयोनाको न्मूनीकयणभा फजेट अऩङ्टग 
हङ्टन गएभा मो व्मवस्था आकङ्जषतु हङ्टने गयी मस सबाभा स्वीकृङ्झतको राङ्झग प्रस्ताव ऩेश 
गयेकोछङ्ट ।  

७९. सशत ु तपुका सफै मोजना तथा कामकु्रहरूराई हङ्टफहू प्रस्ताव गयेकोछङ्ट य मसैसाथ सॊरग्न 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक, २०७७ को अनङ्टसूचीभा सूङ्ञचकृत गयी याखेकोछङ्ट ।  

अध्मऺ भहोदम 

८०. अव भ आगाभी आङ्झथकु वषकुो राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत आम य व्ममको अनङ्टभान मस गङ्चयभाभम 
सबाभा ऩेश गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट । हारसम्भ प्राप्त हङ्टन आएका कामकु्रभहरूको आधायभा 
आगाभी आङ्झथकु वषकुो राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत फजेटको आकाय रू. ३० कयोड ७० राख १३ 
हजाय ५३ को हङ्टनेछ । मसै फभोङ्ञजभको फजेटको सॊयचनाभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा वाऩतको 
यकभ सॊरग्न गङ्चयएको छैन । साभाङ्ञजक सङ्टयऺा वाऩत ङ्जवतयण गङ्चयने यकभ कोष तथा रेखा 
ङ्झनमन्त्रण कामाुरमफाट सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तहरूको खाताभा स्थानान्तयण हङ्टने हङ्टनारे मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको फजेटभा सॊरग्न नगङ्चयएको हो ।  कूर प्रस्ताङ्जवत फजेट भध्मे चारू तपु 
जम्भा ५ कयोड ३२ राख ९४ हजाय खच ुहङ्टने ऩूवाुनङ्टभान यहेकोछ । फाॉकी हङ्टन आउने रू. 

२५  कयोड ३७ राख १९ हजाय ५३ भध्मे सशत ुअनङ्टदान तपुका कामकु्रभहरूको राङ्झग कूर १० 
कयोड ६९ राख खच ुहङ्टनछे बने फाॉकी फजेट रू. १४ कयोड ६८ राख १९ हजाय ५३ ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जवषमऺेत्रगत आमोजनाहरू य तीनको व्मवस्थाऩन य सभऩूयक कोष ङ्झनभाुण एवभ ् ङ्जवङ्झबङ्ङ कोषहरूको 
व्मवस्थाऩनभा खच ुहङ्टनेगयी फजेटको आॉकरन गयेकोछङ्ट । आगाभी आङ्झथकु वषकुा सफै मोजना तथा 
कामकु्रभहरू मसैसाथ सॊरग्न ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकको अनङ्टसूचीभा सङ्टङ्ञचकृत गयेकोछङ्ट । ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण 
सोही ङ्जवधेमकफाट जानकायी ङ्झरनङ्टहोरा ।  

८१. कूर फजेट भध्मे आगाभी आङ्झथकु वषभुा सङ् घीम सयकायफाट ङ्जवत्तीम सभानीकयणफाट रू. ६ 
कयोड ७१ राख, ङ्जवत्तीम सभानीकयण गण्डकी प्रदेश सयकायफाट १ कयोड २१ राख २५ 
हजाय, सङ् घीम सयकायको याजस्व वाॉडपाॉडफाट रू ३ कयोड ५९ राख ३ हजाय ५३, गण्डकी 
प्रदेश सयकायको सवायी साधन कय वाॉडपाॉडफाट रू १० राख ५ हजाय, सङ् घीम सयकायको 
सशत ुअनङ्टदान तपु रू. १० कयोड ६९ राख, सङ्घीम ङ्जवशेष अनङ्टदान रू ४ कयोड ५० राख, 
गण्डकी प्रदेश सयकायको ङ्जवशेष य सभऩूयक अनङ्टदान कूर रू १ कयोड ५० राख य 
गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक श्रोत तपुको यकभ रू ८४ राख ३० हजाय यहनेछ । उङ्ञल्रङ्ञखत 
खच ुसॊयचनाभा आम्दानी य खचकुो प्रऺेऩणभा जम्भा यकभ रू १ कयोड ५५ राख ५० हजाय 
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न्मून हङ्टन आउनेछ । उक्त न्मूनऩूङ्झत ुचारू आङ्झथकु वषभुा खच ुनबई फचत हङ्टन आउने यकभफाट 
गनेगयी सम्ऩूण ुफजेट सॊयचनाराई प्रस्तङ्टत गयेकोछङ्ट ।  

८२. अव भ मस सबाभा मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र आगाभी आङ्झथकु वषभुा रगाइने कय तथा 
गैयकय दस्तङ्टय सभेतको ङ्जवषमभा जानकायी गयाउने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट । स्थानीम सयकायको 
भङ्टख्म आन्तङ्चयक श्रोत बनकेो कय तथा शङ्टल्कहरूफाटै सॊकरन हङ्टन ेयकभ हो । चारू आङ्झथकु 
वषकैु जस्तो कयका दयहरू प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । चारू आङ्झथकु वषबुन्दा केही कयका 
ऺेत्रहरूभा दामया ङ्जवस्ताय गने प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट । गाउॉऩाङ्झरकाको याजस्व ऩयाभश ु
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा तम गङ्चयएका याजस्व सॊकरनका दयहरूको प्रस्ताङ्जवत ङ्जववयण मसैसाथ 
सॊरग्न आङ्झथकु ङ्जवधेमक, २०७७ भा प्रस्तङ्टत गयेकोछङ्ट ।  

८३. ङ्जवद्यभान कोयोना भहाभायीको कायणफाट चारू आङ्झथकु वषकुा ऩङ्झछल्रा ४ भहीना सफै उद्यभी 
व्मवसामीहरूका राङ्झग प्रङ्झतकूर हङ्टन ऩङ्टगे । मस गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथकु ऐन, २०७६ रे 
प्रस्ताव गयेका कय तथा शङ्टल्कहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उद्यभी, व्मवसामीहरूसॉग उठाउॉदा 
उनीहरूराई भकाु ऩने देङ्ञखमो । मसै कायणफाट याजस्व ऩयाभश ु सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा 
आङ्झथकु ऐन, २०७६ को अनङ्टसूची १ को खण्ड १ देङ्ञख ५ सम्भका कयका दयहरूभा 
सम्फङ्ञन्धत व्मवसामीहरूराई चारू आङ्झथकु वषकुा राङ्झग २५ प्रङ्झतशतरे छङ्टट ङ्छदने गयी ङ्झनणमु 
बएकोभा सो ङ्झनणमु सभेत मस गाउॉसबाको फैठकफाट अनङ्टभोदनका राङ्झग ऩेश गयेकोछङ्ट । मस 
कामरेु गाउॉऩाङ्झरका सफै जनताको दङ््ट खसङ्टखको साथी हो बङे्ङ बावनाको ङ्जवकास गयाईएकोछ 
।  

८४. आगाभी आङ्झथकु वष ु स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषफाट व्ममबाय हङ्टने यकभ सङ्जहत ङ्जवङ्झबङ्ङ कामकु्रभ तथा 
आमोजनाहरूको सूङ्ञच सङ्जहतको ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक, २०७७ सभेत मसैसाथ ऩेश गयेकोछङ्ट ।  

८५. आगाभी आङ्झथकु वषकुा राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना तथा कामकु्रभहरू सङ्जहतको वाङ्जषकु ङ्जवकास मोजना 
ङ्झनभाुण गनकुो राङ्झग सॊघ सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट ङ्जवशेष अनङ्टदान तथा सभऩूयक अनङ्टदान सङ्जहत 
अन्म साधनश्रोत जङ्टटाउनभा अङ्झत भहत्त्वऩूण ुबङू्झभका ङ्झनवाुह गनङ्टहुङ्टने भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राफाट  गण्डकी प्रदेश 
सबा तथा प्रङ्झतङ्झनधी सबाकाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधङ्ञत्व गनङ्टहुङ्टने भाननीम साॊसद्ज ज्मूहरूराई भङ्टयी भङ्टयी धन्मवाद प्रकट 
गन ुचाहन्छङ्ट ।  

८६. जङ्टनसङ्टकै फजेटको प्रबावकाङ्चयता त्मसको कामाुन्मनभा ङ्झनबयु गदुछ । उङ्ञल्रङ्ञखत फजेटको सपर 
कामाुन्वमनका राङ्झग मस गङ्चयभाभम गाउॉसबाका सफै सदस्मज्मूहरू, कभचुायी, आभ जनता, 
वङ्टङ्जद्धङ्ञजवी तथा सफै सयोकायवारा घयऩझोङवासीको साथ य सहमोगको अऩेऺा ङ्झरएको छङ्ट । 
सयोकायवारा सफैको साथ य सहमोगरे नै घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको "सभावेशी, साभाङ्ञजक 
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रूऩान्तयण, प्रकृङ्झत सॊयऺण य सॊस्कृङ्झत",: "कृङ्जष, ऩमटुन, ऩमावुयण, ऩूवाधुाय, घयऩझोङको सभङृ्जद्ध"  

बङे्ङ गाउॉऩाङ्झरकाको नाया तथा गण्डकी प्रदेश सयकायरे अवरम्फन गयेको सभदृ्ध प्रदेश, सङ्टखी 
नागङ्चयकको दीघकुाङ्झरन सोंच य नेऩार सयकायरे अवरम्फन गयेको सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी को 
नाया ऩूया हङ्टनेछ बङे्ङभा ङ्जवश्वास ङ्झरएकोछङ्ट । 

८७. अन्त्मभा, आगाभी आङ्झथकु वषकुो फजेट तथा कामकु्रभ ङ्झनभाुणका राङ्झग सङ्टझाव तथा  सहमोग 
ऩङ्ट-माउनङ्ट हङ्टने गाउॉऩाङ्झरकाका श्रदेम अध्मऺ ज्मू,  सफै ङ्झनवाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीज्मूहरू, 
याजनीङ्झतक दरहरूका ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीहरू, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत रगामत अन्म सङ्झभङ्झतका 
सदस्मज्मूहरू, गाउॉ कामऩुाङ्झरकाका सफै साथीहरूराई आबाय प्रकट गदै फजेट ङ्झनभाुणको 
प्राङ्जवङ्झधक ऩाटो व्मस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टहुङ्टने प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत रगामत सॊरग्न सफै 
कभचुायी ङ्झभत्रहरूभा हाङ्छदुक धन्मवाद व्मक्त गन ुचाहन्छङ्ट । धन्मवाद ।  

 

 

प्रस्तङ्टतकता ु 

सङ्झभरुा गङ्टरुङ 
उऩाध्मऺ तथा सॊमोजक 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट  तथा कामकु्रभ तजूभुा सङ्झभङ्झत 
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घरपझोङ गाईँपालिकाको ऐन न.ं  

अर्थथक लवधयेक, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घरपझोङ गाईँपालिका 

मुस्ताङ लजल्िा 

गाईँ सभाबाट स्वीकृत लमलतः २०७७/०३/०९ 
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गण्डकी प्रदशे  

घरपझोङ गाईँपालिकाको ऐन न.ं  

 

घरपझोङ गाईँपालिकाको ऄथष सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाषन्वयन गनष बनकेो ऐन 

प्रस्तावनाः 

घरपझोङ गाईँपालिकाको अर्थथक वषष २०७७/७८ को ऄथष सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाषन्वयन 

गनषको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क सकंिन गने, छुट ददने तथा अय सकंिनको प्रशासलनक 

व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोि,े  

घरपझोङ गाईँ सभाि ेयो ऐन बनाएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अर्थथक ऐन, २०७७” रहकेोछ । 

(२) यो ऐन सम्वत् २०७७ साि श्रावण १ गतेदलेि िागू हुनेछ । 

२. यस गाईँपालिकामा ऄनुसूची १ मा ईल्िेि गररए बमोलजमका करहरू लिआनेछ । 

३. यस गाईँपालिकामा ऄनुसूची २ मा ईल्िेि गररए बमोलजमका दस्तुरहरू लिआनेछ ।  

४. यस गाईँपालिकाको अन्तररक अयको ऄनुमान ऄनुसूची ३ बमोलजम गररएको छ ।   

५. कर छुटः यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुनै पलन 

दकलसमको कर छुट ददइने छैन ।  

६. कर तथा शलु्क सकंिन सम्बलन्ध कायषलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर तथा 

शुल्क संकिन सम्बन्धी कायषलवलध घरपझोङ गाईँ कायषपालिकाि ेतोके ऄनुसार हुनेछ । 

 

-०- 
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अनङ्टसूची १ 

(ऐनको दपा २ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
कयका दयहरू 

ङ्झस.नॊ. याजश्वका ऺते्रहरू 

आ.व. 
०७६|७७ 
को दय 

आ.व. 
०७७|७८ 

को 
प्रस्ताङ्जवत 

दय 

ऩङ्टष्ट्ट्याईँ कैङ्जपमत 

१ 
होटर व्मवसाम कय 

  ७५००० 
२० वा सो बन्दा वढी कोठा 
बएको सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ ङ्चयसोटु 

  

  ३०००० 
२० बन्दा कभ कोठा बएको 
सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ ङ्चयसोटु 

  

२०००० २०००० २० कोठा वा सोबन्दा फढी   

१०००० १०००० १० देङ्ञख १९ कोठासम्भ   

  ५००० ५००० ९ कोठा वा सोबन्दा कभ   

२ होभस्टे ५०० ५०० प्रङ्झतघय   

३ होरसेर/ ठूरो ङ्जकयाना ऩसर कय 

१५००० १५००० 

होरसेर रूऩभा साना 
ङ्जकयाना ऩसरहरूको साभग्री 
ङ्जवतयणराई आधाय ङ्झरइएको   

४ भध्ममभ ङ्जकङ्झसभको ऩसरहरू ५००० ५०००     

५ 

येिङ्ट येण्ट, खङ्टराऩसर, स्टेशनयी तथा 
ङ्जवबाजनभा नऩयेका अन्म सफै 

ऩसरहरू २००० २०००     

६ घङ्टम्ती ऩसरहरू/ व्माऩाय 

रू २०० 
प्रङ्झत ऩटक 

वा 
वाङ्जषकु रू 
५००० 

ङ्ञजऩ 
वाङ्जषकु् 
१०००० 
ऩटके 
५००  

 

सवायी साधनहरूभा ल्माएय 
व्माऩाय व्मवसाम गये 

वाऩतको कय 
  

ट्रक् 
वाङ्जषकु 
१५००० 

ऩटके  
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१००० 

७ 
ङ्झडङ्जिरयी उद्योग नमाॉ दताु 
ङ्झसपाङ्चयस ३०००० ३००००     

८ 
ङ्झडङ्जिरयी उद्योग नवीकयण 
ङ्झसपाङ्चयस १०००० १००००     

९ ऩानी उद्योग दताु १०००० १००००     

१० ऩानी उद्योग नवीकयण ङ्झसपाङ्चयस ५००० ५०००     

११ ब्रक उद्योग ७००० ७०००     

१२ ग्मायेज         

१३ क) भोटयसाइकर ग्मायेज २००० ३०००     

१४ ख) फस,जीऩ, ट्रक आङ्छद ५००० ८०००     

१५ 
शोरुभ/ सङ्झबसु सेन्टय 

१०००० १०००० दङ्टईऩाङ्ग्र े   

१६ २०००० २०००० चायऩाङ्ग्र े   

१७ पङ्झनचुय उद्योग/शोरूभ १०००० १००००     

१८ कङ्ट टानी ङ्जऩसानी ङ्झभरहरू २००० २०००     

१९ थ्रसेय १००० १०००     

व्मवसाङ्जमक ऩशङ्ट तथा कृङ्जष पाभहुरू         

२० बेडा, च्माङ्ग्रा २५०० ३००० प्रङ्झत गोठ   

२१ माक, चौयी ५००० ७००० प्रङ्झत गोठ   

२२ स्माउ ५००/ 
प्रङ्झत 
योऩनी 

५००/ 
प्रङ्झत योऩनी 

पर परेकोभा भात्र कय 
राग्ने, 
एक योऩनीसम्भको खेतीभा 
कय नराग्ने 

 भनोयञ्जन कय           

२३ 
स्वदेशी छामाङ्कन (डकङ्ट भेण्ट्री, 
म्मूङ्ञजक ङ्झबङ्झडमो) ५००० ५००० 

ऩमटुकीम ऺेत्र प्रमोग 
गयेवाऩत 

  

२४ स्वदेशी चरङ्ञचत्र १५००० १५०००   

२५ 
ङ्जवदेशी छामाङ्कन (डकङ्ट भेण्ट्री, 
म्मूङ्ञजक ङ्झबङ्झडमो) १५००० १५०००   

२६ ङ्जवदेशी चरङ्ञचत्र २५००० ३००००   
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ऩाकीङ शङ्टल्क (यात्रीङ्जवश्राभ)  

  

२७ ट्रक, फस, ट्याक्टटय, रोडय, डोजय 
१५०   गाउॉऩाङ्झरकाको ऩाङ्जकुङ ऺेत्र 

प्रमोग गयेवाऩत 

  

२८ जीऩ, काय, भ्मान १००     

२९ भोटय साइकर २०     

ऩाकीङ शङ्टल्क (छोटो सभमको राङ्झग/ ङ्छदवा)  
  

३० ट्रक, फस, ट्याक्टटय, रोडय, डोजय 
२० २० गाउॉऩाङ्झरकाको ऩाङ्जकुङ ऺेत्र 

प्रमोग गयेवाऩत 

  

३१ जीऩ, काय, भ्मान १० १०   

३२ भोटय साइकर ५ ५   

३३ 
गाडी योकी खाना फनाउने खान े
हरुको राङ्झग सयसपाई शङ्टल्क 

फस् 
२०० 

जीऩ् 
१०० 

फस् 
२०० 

जीऩ् 
१०१ 

  

  

घय कय           

३४ साभान्म खारको आवाशीम घय 
१०० १०० 

साभान्म ऩङ्चयवायको २-५ 
कोठा बएको   

३५ भध्मभ खारको आवाशीम घय 
३०० ३०० 

५ कोठा बन्दा फढी कोठा 
बएको भध्मभ घय   

३६ ऩक्की घय ५०० ५०० ऩक्की खारको प्रािय गयेको   

३७ भारऩोत शङ्टल्क 

५० ५० 

न्मूनतभ रू.५० य १ योऩनी 
बन्दा भाङ्झथ प्रङ्झत योऩनी रू. 
५० का दयरे थऩ हङ्टॉदै जाने   

३८ घय नक्टसाऩास दस्तङ्टय (आवाशीम) 
३ ३ प्रङ्झत स्क्टवामय ङ्जपट   

३९ 
घय नक्टसाऩास दस्तङ्टय 
(व्मावसाङ्जमक प्रमोजन) ५ ५ प्रङ्झत स्क्टवामय ङ्जपट   

४० घय नक्टसा अङ्झबरेखीकयण २ २ प्रङ्झत स्क्टवामय ङ्जपट   

४१ हाट फजाय २० २० प्रङ्झत ऩसर| प्रङ्झतङ्छदन   

४२ 
ऩमटुकीम सेवा शङ्टल्क तथा 
साहङ्झसक खेर १००० १००० प्रङ्झत कामकु्रभ   

४३ घयवहार कय १०.००% १०.००% बाडा यकभको   
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४४ मासाुग ङ्टम्फा ङ्झनकासी १०००० १०००० प्रङ्झत के.जी.   

४५ 
ङ्झनकासीजन्म अन्म जङ्झडफङ्टटी 
(अगयकाॉडा रगामत) २ २ प्रङ्झत के.जी.   

४६ 
चङ्चयचयण कय (अन्म कय) 

५ ५ प्रङ्झत गोटा बेडावाख्रा   

४७ ५० ५० प्रङ्झत गोटा माक   

ङ्झनजी ङ्जवद्यारम सञ्चारन दस्तङ्टय 

४८ फार ङ्जवकास/ ऩूव ुप्राथङ्झभक ५०० ५००     

४९ आधायबतू तह ५००० ५०००     

५० भाध्मङ्झभक तह १०००० १००००     

५१ उच्च तह १५००० १५०००     

अन्म दस्तङ्टय           

५२ आम प्रभाङ्ञणत ०.१०% ०.१०%     

53 सम्ऩङ्ञत्त भूल्माङ्कन ०.०५% ०.०५%     

54 
ङ्झनभाुण कम्ऩनी इजाजतऩत्र दताु 
शङ्टल्क   

ऩचास 
हजाय     

55 
ङ्झनभाुण कम्ऩनी इजाजतऩत्र 
नाभसायी शङ्टल्क   दश हजाय     

56 ङ्झनभाुण  कम्ऩनी नवीकयण दस्तङ्टय 
२००० २०००     

57 सहकायी दताु/ नवीकयण 
५००० ५००० दताु शङ्टल्क   

१००० १००० नवीकयण शङ्टल्क   

58 
अन्म सॊघसॊस्था नवीकयण/ 
ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय ५०० ५००     

59 
होभ स्टे दताु  

१००० १००० ङ्झनजी   

60 ५००० १०००० साभङ्टदाङ्जमक   

61 होभ स्टे नवीकयण  

 

प्रदेश सयकायफाट जायी बएको कामङु्जवङ्झध 
फभोङ्ञजभ गने   

62 
भारऩोत कामाुरमराई घयको 
भूल्माॊकन ङ्झसपाङ्चयस 

RCC: 

५०० 

ढङ्टङ्गा 
भाटोको 
जोडाइ् 
३०० 

RCC: 

५०० 

ढङ्टङ्गा 
भाटोको 
जोडाइ् 
३००     
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साभान्म 
घय् 
१०० 

साभान्म 
घय् १०० 

63 व्मवसाम दताु 
ऩङ्टयानो् 
ङ्झन्शङ्टल्क 

नमाॉ दताु् 
२०० 

ऩङ्टयानो् 
ङ्झन्शङ्टल्क 

नमाॉ दताु् 
२०० वाङ्जषकु   

64 
सावजुङ्झनक जग्गाभा भोफाइर 
टावय याखेवाऩतको शङ्टल्क 

५००० 

५००० 
(सयकायी) 

प्रङ्झत टावय| प्रङ्झत भहीना   

65 
६००० 

(ङ्झनजी)   

66 येङ्झडमो/ एप् एभ ्स्टेशन सञ्चारन 
कय 

५०० ५०० साभङ्टदाङ्जमक   

67 १००० १००० ङ्झनजी   

68 ट्राबर कम्ऩनी ५००० ५०००     

69 मातामात कम्ऩनी 
५००० ५००० 

गा.ऩा. ङ्झबत्र काउण्टय याखी 
व्मवसाम सञ्चारन गये 
वाऩतको कय   

70 
एमयराईन्स कम्ऩनी ङ्जवक्री 
काउण्टय १०००० १००००     

71 ङ्जवऻाऩन कय  ३० ३० प्रङ्झत वग ुङ्जपट   

ङ्जवत्तीम सॊस्थाको राङ्झग वाङ्जषकु कय 

    ७२ कभङ्झसमुर फैंक १०००० १०००० 

ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरूको वाङ्जषकु कय 
सम्फन्धभा नेऩार सयकायको 
ङ्झनमभानङ्टसाय स्थानीम तहहरुराई 
प्रदान गङ्चयनङ्टऩने राबाॊसको 
प्रङ्झतशत वा मसैसाथ उङ्ञल्रङ्ञखत 
दयभा जङ्टन फढी हङ्टन्छ सोही 
फभोङ्ञजभ कय ङ्झरने ।  

  

७३ ङ्जवकास फैंक ७००० ७०००   

७४ पाइनान्स कम्ऩनी ५००० ५०००   

७५ भाइक्रो पाइनान्स २००० २०००   

७६ वीभा कम्ऩनी 
५००० ५०००   

७७ सफै प्रकायको ङ्जवरम्फ दस्तङ्टय 

  

म्माद 
नाघेको 
यकभको 
५% म्माद नाघेको ६ भहीनासम्भ   
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म्माद 
नाघेको 
यकभको 
१०% ६ भहीना नाघेकोभा   
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अनङ्टसूची २  

(ऐनको दपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय  

ङ्झस.नॊ. ङ्झसपाङ्चयसको ङ्जववयण 
चारू आङ्झथकु 

वषकुो दय 

आगाभी 
आङ्झथकु 

वषकुो दय 
(यप) 

कैङ्जपमत 

१ वॊशजको नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस् ङ्झनवेदन दस्तङ्टय सभेत १०० १००   

२ अॊङ्झगकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस २०० ५००   

३ नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झसपाङ्चयस २०० ३००   

४ नागङ्चयकताको सॊशोधन ङ्झसपाङ्चयस २०० ५००   

५ नाता प्रभाङ्ञणत नेऩारी ३०० ३००   

६ नाता प्रभाङ्ञणत अॊग्रजेी ५०० ५००   

७ ङ्जवदू्यत जडान ङ्झसपाङ्चयस ३०० ३००   

८ ङ्जवदू्यत जडान ङ्झथ्रपेज ५०० २०००   

९ नाभ सॊशोधन, नाभ छङ्टट तथा दङ्टई नाभ एकै ङ्झसपाङ्चयस २०० ३००   

१० जन्भङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत नेऩारी  २०० २००   

११ स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस २०० २००   

१२ नाभथय जन्भङ्झभङ्झत सॊशोधन ङ्झसपाङ्चयस २०० २००   

१३ घयजग्गा नाभसायी ङ्झसपाङ्चयस २०० ५००   

१४ पङ्ट कङ्ट वा ङ्झसपाङ्चयस ३०० ५००   

१५ ऩेन्सन काड ुवा सो सम्फन्धी अन्म ङ्झसपाङ्चयस १०० २००   

१६ हकवारा /सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस १०० २००   

१७ ङ्जववाङ्जहत/ अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणकयण ङ्झसपाङ्चयस २०० ३००   

१८ नक्कर प्रभाङ्ञणत दस्तङ्टय् भारऩोत यसीद सभेत १०० ३००   

१९ व्मवसाम दताु रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयस १०० २००   

२० घयनक्टसा नाभसायी ५०० ५००   

२१ घय ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ ङ्झसपाङ्चयस् आयङ्झससी १००० १५००   

२२ घय ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ ङ्झसपाङ्चयस् कच्ची ५०० ५००   

२३ ङ्झनजी ऺेत्रभा रुख कटान ङ्झसपाङ्चयस ५०० १०००   

२४ ङ्झभराऩत्र दस्तङ्टय (प्रत्मेक ऩऺफाट) २०० ५००   

२५ नावारक ऩङ्चयचमऩत्र ङ्झसपाङ्चयस १०० २००   
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२६ व्मङ्ञक्तगत घटना दताु ३५ ङ्छदनसम्भ ङ्झन्शङ्टल्क     

२७ व्मङ्ञक्तगत घटना दताु ३५ ङ्छदन ऩङ्झछ  

१ वषसुम्भ 
१०० य सो 
बन्दा भाङ्झथ 
२०० 

२ वषसुम्भ 
१०० य 
सो बन्दा 
भाङ्झथ 
२००   

२८ दङ्झरत,जनजाङ्झत,आङ्छदवासी ङ्झसपाङ्चयस १०० १००   

२९ कय ङ्ञक्टरमय ङ्झसपाङ्चयस् नेऩारी १०० ३००   

३० ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जववयण ङ्झसपाङ्चयस १०० ३००   

३१ ऩशङ्ट सम्फन्धी/ सङ्टकङ्ट टी ङ्झसपाङ्चयस सभेत (प्रङ्झत के.जी.)   २०   

३२ खानेऩानी जडान सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस १०० १००   

३३ उद्योग दताकुो राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस       

  क. साना ५०० ५००   

  ख. भझौरा १००० २०००   

  ग. ठूरा १५०० ५०००   

३४ ङ्झनजी  ङ्जवद्यारम सञ्चारन तथा कऺा थऩ अनङ्टभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस       

  क. वार ङ्जवकास केन्र सञ्चारन अनङ्टभङ्झत १००० १०००   

  ख. आधायबतू ङ्जवद्यारम १२०० १२००   

  ग. भा.ङ्जव. १५०० १५००   

  घ. स्नातक/ स्नातकोत्तय  २००० २०००   

३५ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम सञ्चारन तथा कऺा थऩ सम्फन्धी दस्तङ्टय       

  क. वार ङ्जवकास केन्र सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ५०० ५००   

  ख. आधायबतू ङ्जवद्यारम ७०० ७००   

  ग. भा.ङ्जव. १००० १०००   

  घ. स्नातक/ स्नातकोत्तय  १२०० १२००   

३६ अॊग्रजेी बाषाभा गङ्चयने प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय ५०० ५००   

३७ चायङ्जकल्रा प्रभाङ्ञणत ३०० ३००   

३८  घयफाटो ङ्झसपाङ्चयस ३०० ३००   

३९ सॊस्था दताु ङ्झसपाङ्चयस/ नवीकयण ५०० ५००   

४० नक्टशा प्रभाङ्ञणत ५०० ५००   

४१ व्मवसाम दताु ङ्झसपाङ्चयस ५०० ५००   

४२ 

ङ्ञशऺक सरूवा अनङ्टभङ्झत ङ्झसपाङ्चयस (गा.ऩा. फाङ्जहय जाॉदा य 
वाङ्जहयफाट आउॉदा) ५०० १०००   
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४३ भङ्टच ङ्टल्का प्रभाङ्ञणत २०० २००   

४४ 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरूराई ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमोजनको राङ्झग ङ्छदइने 
ङ्झसपाङ्चयस   ३००   

४५ ऩशङ्टऩन्छी उऩचाय सेवा शङ्टल्क       

  क. फाख्रा, फॊगङ्टय, कङ्ट खङ्टया   १०   

  ख. गाई, बैसी, झोऩा, माक   ५०   

  ग. घोडा, खच्चय   ५०   

  घ. कङ्ट कङ्ट य, ङ्जवयारो   ५०   

४६ भाङ्झथ उल्रेख बएका फाहेक सफै प्रकायका ङ्झसपाङ्चयस ३०० ३००   
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अनङ्टसूची ३  

(ऐनको दपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
आन्तङ्चयक आमको अनङ्टभान 

याजश्व 

सॊकेत नॊ. 

याजश्व शीषकु 

आ.व. 
०७५।०७६ 
को मथाथ ु

चारङ्ट 
आ.व.०७६।०
७७ को सॊशोङ्झधत 

अनङ्टभान 

आगाभी आ.व. 
०७७।०७८ को 

अनङ्टभान 

कैङ्जपमत 

११३१३ एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय ० ०.०० ०.००   

११३१४ 
बङू्झभकय/भारऩोत 208922.00 

२०००००.
०० 

२२००००.०० 
  

११३२१ 
घय वहार कय 

१०८५६२
९.७९ 

१०८०२७३
.०० 

१५०००००.०० 
  

११३२२ वहार ङ्झफयौयी कय ० ०.०० २५०००.००   

११४५२ 

ऩूवाुधाय सेवाको उऩमोगभा 
राग्ने कय 

० ०.०० ०.०० 
  

११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय ० ०.०० २५०००.००   

११६११ व्मवसामरे ब ङ्टक्तानी गने ० ०.०० ०.००   

११६२१ 

व्मवसाम फाहेक अन्मरे ब ङ्टक्तानी 
गने कय 

० ०.०० ०.०० 

  

११६३१ 

कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म व्मवसामको 
कायोवायभा राग्न े

४१०१५०.
०० 

४२५४५०.
०० 

५०००००.०० 

  

११६३२ अखेटोऩहायाभा राग्ने कय ० ०.०० ०.००   

११६९१ 
अन्म कय ४९८५.०० 

३४४५४३.
०० 

५०००.०० 
  

१४१११ ङ्जवत्तीम ङ्झनकामफाट प्राप्त व्माज ० ०.०० ०.००   

१४११२ 

व्माऩायीक ङ्झनकामफाट प्राप्त 
व्माज 

० ०.०० ०.०० 
  

१४११३ 

औधोङ्झगक ङ्झनकामफाट प्राप्त 
व्माज 

० ०.०० ०.०० 
  

१४११४ 

सेवाभूरक ङ्झनकामफाट प्राप्त 
व्माज 

० ०.०० ०.०० 
  

१४११९ अन्म ङ्झनकामफाट प्राप्त व्माज ० ०.०० ०.००   
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१४१२१ ङ्जवत्तीम ङ्झनकामफाट प्राप्त राबाॊश ० ०.०० ०.००   

१४१२२ 

व्माऩायीक ङ्झनकामफाट प्राप्त 
राबाॊश 

० ०.०० ०.०० 
  

१४१२३ 

औधोङ्झगक ङ्झनकामफाट प्राप्त 
राबाॊश 

० ०.०० ०.०० 
  

१४१२४ 

सेवाभूरक ङ्झनकामफाट प्राप्त 
राबाॊश 

० ०.०० ०.०० 
  

१४१२९ अन्म ङ्झनकामफाट प्राप्त राबाॊश ० ०.०० ०.००   

१४१५१ 

सयकायी सम्ऩत्तीको वहारफाट 
प्राप्त आम 

४७१५८८.
२२ 

७१००००.
०० 

१२१००००.०० 

  

१४१९१ ऩमटुन शङ्टल्क ० ०.०० ०.००   

१४१९२ ऩदमात्रा शङ्टल्क ० ०.०० ०.००   

१४२११ 

कृङ्जष उत्ऩादनको ङ्जवक्रीफाट प्राप्त 
यकभ 

० ०.०० ०.०० 
  

१४२१२ 

सयकायी सम्ऩत्तीको ङ्जवक्रीफाट 
प्राप्त यकभ 

० ०.०० १००००.०० 

  

१४२१३ अन्म ङ्जवक्रीफाट प्राप्त यकभ ० ०.०० ०.००   

१४२१६ ङ्झनजी धाया वाऩतको शङ्टल्क ० ०.०० ०.००   

१४२१७ 

नहय तथा कङ्ट रो उऩमोग 
वाऩतको शङ्टल्क 

० ०.०० ०.०० 

  

१४२१८ ङ्जवद्यङ्टत सेवा शङ्टल्क ० ०.०० ०.००   

१४२१९ अन्म सेवा शङ्टल्क तथा ङ्जवक्री ० ०.०० ०.००   

१४२२१ न्माङ्जमक दस्तङ्टय ० ०.०० ०.००   

१४२२३ ङ्ञशऺा ऺेत्रको आम्दानी ० ०.०० ०.००   

१४२२४ ऩङ्चयऺा शङ्टल्क ५०००.०० ०.०० १००००.००   

१४२२५ मातामात ऺेत्रको आम्दानी ०.०० ०.०० ०.००   

१४२२९ 
अन्म प्रशासङ्झनक सेवा शङ्टल्क 

१५६२०२.
०० 

२०१५००.
०० 

२५००००.०० 
  

१४२४१ 
ऩाङ्जकुङ शङ्टल्क 

२५८०००.
०० 

३५०३७५.
०० 

३०००००.०० 
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१४२४२ 
नक्टसाऩास दस्तङ्टय 

१८८७८.०
० 

४२९४८.०
० 

१००००००.०० 
  

१४२४३ 
ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय 
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घरपझोङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
जोमसोम, मुस्ताङ 
फोन नं. ०६९-४४००१६ 
Email: gharapjhongruralmunicipality@gmail.com 
website: www.gharapjhongmun.gov.np 
Facebook: www.facebook.com/GharapjhongRM 

mailto:gharapjhongruralmunicipality@gmail.com
http://www.gharapjhongmun.gov.np/
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घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको ऐन नॊ.  

ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 

भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा  

गण्डकी प्रदेश  

गाउॉ सबाफाट स्वीकृत ङ्झभङ्झत: २०७७/०३/०९ 
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घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७७ 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथकु फष ु२०७७/२०७८ को सेवा य कामहुरुको राङ्झग स्थानीम सङ्ञञ्चत 
कोषफाट केही यकभ खच ुगने य ङ्जवङ्झनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गन ुफनेको ऐन, 

गाउॉ सबाफाट  स्वीकृत ङ्झभङ्झत : 207७/03/०९ 

प्रस्तावना्  

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथकु वष ु२०७७/७८ को सेवा य कामहुरुको राङ्झग सङ्ञञ्चत कोषफाट 
केही यकभ खच ुगने अङ्झधकाय ङ्छदन य सो यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गन ुवाञ्छनीम बएकोरे, 

घयऩझोङ गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “ घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७७” 

यहेको छ । 

 (२) मो ऐन सम्वत ्२०७७ सार श्रावण १ गतेफाट रागू हङ्टनेछ । 

२. आङ्झथकु वष ु२०७७/७८ को ङ्झनङ्झभत्त सङ्ञञ्चतकोष फाट यकभ खच ुगने अङ्झधकाय्  

(१) आङ्झथकु वष ु २०७७/७८ को ङ्झनङ्झभत्त गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरम, वडा कामारुम य 

ङ्जवषमगत शाखारे गने सेवा य कामहुरुका ङ्झनङ्झभत्त अनङ्टसूची -१ भा उङ्ञल्रङ्ञखत चारू खच,ु  

ऩूॉजीगत खच ुय ङ्जवत्तीम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु. ३०,७०,१३,०५३। 
(अऺेरुऩी तीस कयोड सत्तयी राख तेह्र हजाय ङ्झत्रऩङ्ङ रुऩैमाभात्र) भा नफढाई ङ्झनङ्छदुि गङ्चयए 
फभोङ्ञजभ सङ्ञञ्चतकोष फाट खच ुगन ुसङ्जकनेछ ।  

३. ङ्जवङ्झनमोजन् (१) मस ऐनद्धाया सङ्ञञ्चतकोषफाट खच ु गन ु अङ्झधकाय ङ्छदइएको यकभ आङ्झथकु वष ु
२०७७/७८ को ङ्झनङ्झभत्त घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको कामाुरम, वडा कामाुरम य 
ङ्जवषमगत शाखारे गने सेवा य कामहुरुको ङ्झनङ्झभत्त ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन गाउॉ कामऩुाङ्झरका, वडा कामाुरम य 
ङ्जवषमगत शाखारे गने सेवा य कामहुरुको ङ्झनङ्झभत्त ङ्जवङ्झनमोजन गयेको यकभ भध्मे कङ्ट नैभा 
फचत हङ्टने य कङ्ट नैभा अऩङ्टग हङ्टने देङ्ञखन आएभा गाउॉ कामऩुाङ्झरकारे फचत हङ्टने शीषकुफाट 
नऩङ्टग हङ्टने शीषकुभा यकभ सान ुसक्टनेछ । मसयी यकभ सादाु एक शीषकुफाट सो शीषकुको 
जम्भा यकभको १० प्रङ्झतशतभा नफढ्ने गयी कङ्ट नै एक वा एक बन्दा फढी शीषकुहरुफाट 
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अको एक वा एक बन्दा फढी शीषकुहरुभा यकभ सान ु तथा ङ्झनकासा य खच ु जनाउन 
सङ्जकनेछ । ऩूॉजीगत खच ुय ङ्जवत्तीम व्मवस्थातपु ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ साॉवा ब ङ्टक्तानी खच ुय 
व्माज ब ङ्टक्तानी खच ुशीषकुभा फाहेक अन्म चारू खच ुशीषकु तपु सान ुय ङ्झफत्तीम व्मवस्था 
अन्तगतु साॉवा ब ङ्टक्तानी खच ुतपु ङ्झफङ्झनमोङ्ञजत यकभ ब्माज ब ङ्टक्तानी खच ुशीषकुभा फाहेक 
अन्मत्र सान ुसङ्जकने छैन । 

तय चारू तथा ऩूॉजीगत खच ुय ङ्जवत्तीम व्मवस्थाको खच ुव्महोन ुएक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ 
सान ुसङ्जकने छ । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन एक शीषकुफाट सो शीषकुको जम्भा 
स्वीकृत यकभको १० प्रङ्झतशतबन्दा फढ्ने गयी कङ्ट नै एक वा एक बन्दा फढी शीषकुहरुभा 
यकभ सान ुऩयेभा गाउॉ सबाको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।  

४.  ङ्जवशषे व्मवस्था् (१)  मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन मस गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेत्रङ्झबत्र हङ्टनसक्टन ेकोयोना भहाभायीकोको सॊक्रभणको न्मूनीकयण, याहत तथा उद्धाय, क्टवाङ्चयन्टाइन 
व्मवस्थाऩन सभेतका सम्बाङ्जवत खचहुरूभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटरे अऩङ्टग हङ्टने अवस्था ङ्झसजनुा बएभा 
जनताको जीउज्मानको यऺाको राङ्झग कामऩुाङ्झरकाको ङ्झनणमुफाट अन्म कङ्ट नैऩङ्झन शीषकुहरूफाट कोयोना 
कोषभा यकभ यकभान्तय गन ुसङ्जकनेछ ।  

 (२) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै व्मवस्था गङ्चयएताऩङ्झन सॊघीम तथा प्रदेश सयकाय य मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक श्रोत प्रऺेङ्जऩत अनङ्टभान फभोङ्ञजभ प्राप्त हङ्टन नसकी आगाभी आङ्झथकु वषकुा 
राङ्झग छाङ्झनएका मोजना तथा कामकु्रभहरू सफै कामाुन्वमन गन ुनसङ्जकएभा मस ऐन ङ्जवऩङ्चयत बएको 
भाङ्झनने छैन ।  

-0- 
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अनङ्टसूची–१ 

(दपा २ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२९ (२) फभोङ्ञजभ 

सङ्ञञ्चतकोषफाट ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टन ेयकभ 

रु.  

क्र.सॊ. अनङ्टदान 
सॊख्मा 

शीषकुको नाभ चारू खच ु

 

ऩूॉजीगत 
खच ु

ङ्जवत्तीम 
व्मवस्था 

जम्भा 
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ 
 

2 

गाउॉ कामऩुाङ्झरकाको 
कामाुरम 

३०,७०,१३,०५३|- -  ३०,७०,१३,०५३।- 
वडा कामाुरम 

ङ्झफषमगत शाखा 

 
  



याजस्व तथा अनङ्टदान प्राङ्झप्तको अनङ्टभान 

आ.व. २०७७|७८ 

यकभ रू. हजायभा 

शीषकु 

चारू वषकुो 
हारको खचकुो 

अवस्था 

चारू आ.व. को 
सॊशोङ्झधत अनङ्टभान 

आ.व. 
२०७७|७८ को 

अनङ्टभान 

श्रोत 

आन्तङ्चयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी ङ्जवत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण जनसहबाङ्झगता 

नेऩार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

    

चारू खच ु                   

२११११ कभचुायी ऩाङ्चयश्रङ्झभक 10653734 १२८८३०४४ १५२०००००             

२१११२ ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा 1000400 १०००४०० ९५०००००             

२११२१ ऩोशाक 45000 ४५००० ६०००००             

२११३१ स्थानीम बत्ता 1497887 १९०५५८७ ४५०००००             

२११३२ भहङ्गी बत्ता 370326 ४००७७५ ९०००००             

२११३४ फैठक बत्ता 304775 400000 ४०००००             

२११३५ कभचुायी प्रोत्साहन 1390500 2000000 २००००००             

  कोयोना जोङ्ञखभ बत्ता     २००००००             

२२१११ ऩानी ङ्जवजङ्टरी ७५२२७ 200000 ३०००००             

२२११२ सञ्चाय भहशङ्टर १२७५०९ 200000 ३०००००             

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी) १०२२२५ 300000 ३०००००             
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२२२१२ इन्धन कामाुरम प्रमोजन ५५००० 125000 ३०००००             

२२२१३ सवायी साधन भभतु खचु ४१०४७९ 550000 ८०००००             

२२२३१ अन्म सावजुङ्झनक सम्ऩत्ती भभतु ४९९१०८ 499108 ५०००००             

२२२१४ फीभा तथा नवीकयण १२२७२ 100000 २५००००             

  वडा कामाुरम व्मवस्थाऩन ० 0 १००००००             

३११२३ पङ्झनचुय ङ्जपक्टचस ु ० 0 १००००००             

२२३१९ अन्म कामरुम सञ्चारन खचु ० ० १५००००             

२२३११ भसरन्द तथा कामाुरम साभग्री ८०१७४८ 1500000 २५०००००             

२२३१४ इन्धन (अन्म प्रमोजन) ० 0 २०००००             

२२३१५ 
ऩङ्झत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन 

३९९२९८ 
500000 १००००००             

२२४११ ऩयाभश ुतथा अन्म सेवा शङ्टल्क ० 0 २०००००             

२२६११ अनङ्टगभन/ भूल्माॊकन ११८०२० 400000 ८०००००             

२२६१२ भ्रभण खचु १०७६८३० 1500000 २००००००             

२२७११ ङ्जवङ्जवध/ आकङ्ञस्भक खचु १४४५२९६ 1800000 १७४४००० **           

२२७२१ गाउॉ सबा सञ्चारन खच ु ० 300000 ५०००००             

२८१४२ घय बाडा १४८५०० 198000 २०००००             

  सावजुङ्झनक सङ्टनङ्टवाई ० 0 १५००००             

  साभाङ्ञजक ऩयीऺण ० 0 १०००००             

२२४१२ सम्ऩङ्ञत्त कय व्मवस्थाऩन, सफ्टवेमय खयीद, तथा 
अन्म ङ्जवदू्यतीम साभग्री खयीद 

  

500000 ५०००००             
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२२७११ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सभायोह, ङ्छदवश तथा अङ्झतथी सत्काय 

० 

50000 ५०००००             

२२४११ ङ्जवऻ ऩयाभश ुसेवा ० 0 १००००००             

२१२१२ 
कभचुायी मोगदानभा आधाङ्चयत ङ्झनवङृ्ञत्तबयण 
मोजना     ९०००००             

२२५२२ अन्म कामकु्रभ खचु   1000000 १००००००             

  कूर जम्भा 20534134 २८३५६९१४ 53294000             

 आमोजना व्मवस्थाऩन खच ु(कन्टेन्जेन्सी)   २५०००५३       
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वाङ्जषकु ङ्जवकास कामकु्रभ 

आ.व. २०७७|७८ 

सॊकेत नॊ. 10: आङ्झथकु ङ्जवकास 

  यकभ रू.  

क्रभ 
सॊख्मा कामकु्रभ/ आमोजनाको नाभ 

कामानु्वमन 
हङ्टन ेस्थान रक्ष्म ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रू. 

श्रोत 

आन्तङ्चयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी ङ्जवत्तीम 
हस्तान्तयण ऋण जनसहबाङ्झगता 

१ मोजनाहरूको राङ्झग सभऩूयक कोष     ७५०००००             

२ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सभेत अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ कोषहरू     २५०००००             

३ गौयवको आमोजना् ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ङ्झनभाणु जोभसोभ   १०००००००             

४ छैयो ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जवस्ताय् ठेक्का (क्रभागत) छैयो   १००००००             

५ ङ्ञचभाङ भङ्जहरा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको साभूङ्जहक कङ्ट टानी ङ्जऩसानी ङ्झभर (बवन सङ्जहत) ङ्ञचभाङ   ९०००००             

६ ङ्ञचभाङ ङ्झभङ्झरजङ्टरी दङ्झरत सभाजको साभूङ्जहक वाख्राऩारन कामकु्रभ ङ्ञचभाङ   २२५०००             

७ भापाु कृषक सभूहद्वाया भौयीऩारन मोजना भापाु   ३०००००             

८ भापाु गाउॉको भाङ्झथल्रो ढोङ्गा खेतभा ङ्झसॊचाई य गह्रा सङ्टधाय भापाु    ६०००००             

९ 

भापाु कृङ्जष सहकायी सॊस्था ङ्झर. को अधङ्टयो कृङ्जष उऩज सॊकरन केन्र ङ्झनभाुण 
मोजना (क्रभागत)  

भापाु   ९०००००             

१० भापाु दङ्झरत सभङ्टह फाख्रा ऩारन भापाु   ३०००००             

११ फाख्रा ङ्झडङ्जऩङ ट्याङ्की ङ्झनभाणु मोजना भापाु   २५००००             

१२ झोनाघाङ ऩाकुभा येङ्झरङ सङ्जहतको फाटो य बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभाणु मोजना स्माङ   १९०००००             

१३ ऩङ्टथाङ साभङ्टदाङ्जमक बवनको ङ्जकचन भभतु मोजना एमयऩोटु   ४०००००             

१४ पयक ऺभता बएकाहरूको राङ्झग वाख्राऩारन कामकु्रभ स्माङ   १०००००             

१५ दङ्झरत सभूदाम वाख्राऩारन कामकु्रभ जोभसोभ   २०००००             

१६ जनङ्जहत भाङ्जवभा तायवाय जोभसोभ   ३०००००             

१७ खेतफायी सॊयऺण तथा तायफाय वडा नॊ ४ जोभसोभ   ९०००००             

१८ खानेऩानी दोस्रो भङ्टहान सॊयऺण ङ्जपङ्झनङ्झसङ ताय जारी ब्मफस्थाऩन जोभसोभ   १०००००             

१९ जोभसोभ ४ साङ्जवक (८)  ढरभा स्ल्माऩ ब्मफस्थाऩन जोभसोभ   ३०००००             
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२० खेतको कङ्ट रोभाथी ठाउॉ ठाउॉभा स्ल्माऩ ब्मफस्थाऩन जोभसोभ   १५००००             

२१ जनङ्जहत ऩछाडी जोभसोभ(६) फाॉकी यहेको नारी  तथा ढर व्मवस्थाऩन जोभसोभ   ३०००००             

२२ फाह्रगाउॉ सभाज सेवा सङ्झभङ्झतको अधङ्टयो जस्ता ऩाता छाउने जोभसोभ   २५००००             

२३ दङ्झरत उत्थान साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था फाख्राऩारन ङ्झडऩीङ ट्याङ्क जोभसोभ   २५००००             

२४ परपूर सॊकरन केन्रभा शौचारम ङ्झनभाणु तथा खानेऩानी व्मवस्था ङ्छठनी   ६०००००             

२५ ङ्छठनी जोभसोभ खेतभा तायजारी मोजना ङ्छठनी   ९०००००             

२६ ढङ्टम्फा सम्रे खेत तायजारी मोजना ढङ्टम्फा सम्रे   ७०००००             

२७ ऩशङ्टसेवा कामकु्रभ तपु गाउॉऩाङ्झरका   ५०००००             

२८ कृङ्जष कामकु्रभ तपु गाउॉऩाङ्झरका   २६४४०००             

२९ आवङ्झधक मोजना ङ्झनभाणु गाउॉऩाङ्झरका   १५०००००             

कूर जम्भा ३६४६९०००             

थऩ ङ्झनणमु् मस गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ ऩङ्टथाङको नभूना आधायबतू ङ्जवद्यारम य साभङ्टदाङ्जमक बवन अगाङ्झड आगाभी आङ्झथकु वषबुयीभा गाउॉऩाङ्झरकारे तायफाय, कम्ऩाउण्ड य भभतु  

           गने गयी आमोजना व्मवस्थाऩन गने  । 
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वाङ्जषकु ङ्जवकास कामकु्रभ 

आ.व. २०७७|७८ 

सॊकेत नॊ. ३०: ऩूवाधुाय ङ्जवकास 

  यकभ रू.  

क्रभ 
सॊख्मा 

कामकु्रभ/ आमोजनाको नाभ 
कामानु्वमन 
हङ्टन ेस्थान 

रक्ष्म ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रू. 

श्रोत 

आन्तङ्चयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी ङ्जवत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण जनसहबाङ्झगता 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 
    

१ गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवन ङ्झनभाुण जोभसोभ   १०००००००             

२ 
गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवन ङ्झनभाुण्  प्रदेश सयकायको सभऩूयक 
अनङ्टदान 

जोभसोभ   ५००००००         
    

३ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत आवास ङ्झनभाुण जोभसोभ   २००००००             

४ ङ्ञचभाङ तायाखेर इन्डोय ङ्झनभाुण ङ्ञचभाङ   २००००००             

५ छैयो आभा बवनको छत ढरान  छैयो   ७०००००             

६ भापाु गाउॉङ्झबत्र ङ्जवद्यङ्टत प्रशायण राईन अण्डय ग्राउण्ड गने (क्रभागत) भापाु   १००००००             

७ भापाु साभङ्टदाङ्जमक ऩाङ्जकुङ ङ्जवस्ताय मोजना भापाु   ५०००००             

८ कारीगण्डकी तटफन्धन मोजना  भापाु   १००००००             

९ सऩी जाने भोटय फाटो भभतु भापाु   ६०००००             

१० 
स्माङ आभा सभूह थोऩा ङ्झसॊचाई ऩानी ट्याङ्की ङ्झनभाुण य वृऺ ायोऩण 
कामकु्रभ स्माङ   ५०००००             

११ दङ्झरत बवन कम्ऩाउण्ड ङ्झनभाणु मोजना स्माङ   ३०००००             

१२ एमयऩोटु ऺेत्रभा ढर ङ्झनकास मोजना एमयऩोटु   ६०००००             

१३ ऩङ्टल्चोक ऺेत्रभा कारीगण्डकी तटफन्धन मोजना ऩङ्टल्चोक   १००००००             

१४ स्माङ पोराभा वत्ती वाल्ने घय ङ्झनभाुण मोजना स्माङ   ४०००००             
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१५ जनङ्जहत ऩङ्टस्तकारम बवन ङ्झनभाणु जोभसोभ   २००००००             

१६ रङ्कङ्टचीको सॊयऺण तथा ब्मफस्थाऩन जोभसोभ   ५०००००             

१७ ङ्छठनी खेर भैदान ङ्झनभाुण (क्रभागत) ङ्छठनी   ५०००००             

१८ ढङ्टम्फा सम्रे ङ्झसॊचाई कूरो तथा भङ्टहान ङ्जवस्ताय (क्रभागत) ढङ्टम्फा सम्रे   ५०००००             

१९ सम्रे गाउॉ ङ्झसॊचाईँ कूरो तथा ढर ङ्झनभाुण सम्रे   ५०००००             

२० ङ्छठनी गाउॉ ढर ङ्झनकास मोजना (क्रभागत) ङ्छठनी   ३०००००             

२१ दङ्झरत बवन भभतु तथा पङ्झनचुय खङ्चयद मोजना ङ्छठनी   २०००००             

२२ 
भापाु माकखकु कृङ्जष सडक ङ्झनभाुण् अङ्ञघल्रो आ.व. को भुक्तानी 
(समपूरक)     ५००००००             

  कूर जम्भा ३५१०००००             
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वाङ्जषकु ङ्जवकास कामकु्रभ 

आ.व. २०७७|७८ 

सॊकेत नॊ. ४०: साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

  यकभ रू.  

क्रभ 
सॊख्मा 

कामकु्रभ/ आमोजनाको नाभ 
कामानु्वमन 

हङ्टन ेस्थान 
रक्ष्म ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रू. 

श्रोत 

आन्तङ्चयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी ङ्जवत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण जनसहबाङ्झगता 

१ 
जनङ्जहत भा.ङ्जव. भा प्राङ्जवङ्झधक धाय तपुको बवन ङ्झनभाुण (प्रदेश ङ्जवशेष 
अनङ्टदान) 

जोभसोभ   ५००००००         
    

२ कऺा ५ य ८ को ऩयीऺा व्मवस्थाऩन थऩ     ५००००             

३ साथी दौंतयी ङ्ञशऺा कामकु्रभ     ३००००             

४ ऩढाई उत्सव तथा भेरा य ऩढाई प्रङ्झतमोङ्झगता     ५००००             

५ प्र.अ. तथा ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत फैठक खच ु     ६००००             

६ ङ्जवद्यारम छाऩाभम कामकु्रभ     २०००००             

७ खेरकूद तथा अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ     ३०००००             

८ वार ङ्जवकास ङ्ञशऺक तरफ प्रोत्साहन अनङ्टदान 

 
  २३४०००             

९ क्टमारेण्डय प्रकाशन खच ु   
 

५००००             

१० उत्कृष्ठ ङ्जवद्यारम ऩङ्टयस्काय     १०००००             

११ फार ङ्जवकास ङ्ञशऺण ताङ्झरभ     १५००००             

१२ ङ्ञशऺक तारीभ     २०००००             

१३ कम्प्मूट ताङ्झरभ (फेङ्झसक) ङ्ञशऺकहरुका राङ्झग     ५००००             

१४ उत्कृष्ठ ङ्ञशऺक ऩङ्टयस्काय     १००००             

१५ मङ्टवा रङ्ञऺत कामकु्रभ     ५००००             

१६ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणु     १०००००             

१७ कोयोना व्मवस्थाऩन खच ु     २५०००००             

१८ आधायबतू स्वास््म केन्र  (स्माङ य ङ्ञचभाङ)     ५००००             
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१९ जोभसोभ स्वास््म चौकीको राङ्झग कम्प्मूटय तथा भेङ्झडकर औजाय खङ्चयद     १०००००             

२० जोभसोभ स्वास््म चौकी भभतु     १०००००             

२१ भापाु स्वास््म चौकी इङ्ञन्सङ्झनमटय ङ्झनभाुण     १५००००             

२२ HMIS भाङ्झसक फैठक     ५००००             

२३ भङ्जहरा स्वास््म स्वमभ ्सेङ्जवका तै्रभाङ्झसक फैठक     १२००००             

२४ ऩूण ुसॊस्थागत सङ्टत्केयी तथा सङ्टनौरा १००० ङ्छदन कामकु्रभ     १०००००             

२५ अध ुतथा वाङ्जषकु स्वास््म सङ्झभऺा गोष्ठी      ५००००             

२६ स्वास््मकभॉ ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध कामकु्रभ     १५००००             

२७ भङ्टस्ताङ अस्ऩतार पाभेसी सञ्चारन कभचुायी तरफ     ३१२०००             

२८ ऩूण ुखोऩ दीगोऩन सङ्टङ्झनङ्ञश्चत कामकु्रभ     ५००००             

२९ भङ्टस्ताङ साभूदाङ्जमक दन्त सेवा केन्रराई दन्त ङ्ञचङ्जकत्सक वाऩत अनङ्टदान     ३०००००             

३० गाउॉघय ङ्ञक्टरङ्झनक पङ्झनचुय व्मवस्थाऩन (छैयो य ढङ्टम्फा)     १०००००             

३१ 
जेष्ठ नागङ्चयक, एकर भङ्जहरा, ऩूण ुअऩाङ्ग स्वास््म उऩचाय, ङ्जवऩङ्ङ ङ्जवयाभी 
सहामता य औषधी व्मवस्थाऩन कोष     

१००००० 

            

३२ स्कूटय खङ्चयद      २०००००             

३३ भङ्जहरा सॊस्था सङ्झभङ्झत भङ्जहरा सभूह आभा सभूहको अध्मऺ फीच अन्तङ्जकु्रमा     ४००००             

३४ रैंगीङ ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कोष     २५०००             

३५ भङ्जहराहरूराई प्रजनन स्वास््म सम्फन्धी २ ङ्छदने ताङ्झरभ     ५५०००             

३६ अन्तयाुङ्जिम भङ्जहरा ङ्छदवस तथा याङ्जष्ट्रम भङ्जहरा अङ्झधकाय ङ्छदवस     ७५०००             

३७ रैंगीङ ङ्जहॊसा ङ्जवरूद्धको १६ ङ्छदने अङ्झबमान तथा अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण     १०००००             

३८ फार क्टरवको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध तारीभ (२ ङ्छदने)     ५५०००             

३९ गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम वार सञ्जार तथा अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण (२ङ्छदने)     १५००००             

४० फारअङ्झधकाय, वार मौन दूव्मवुहाय, ङ्जहॊसा आङ्छद ङ्जवरूद्ध सचेतना कामकु्रभ     ३५०००             

४१ 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका साभूदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूफाट २०७६ सारको SEE 

ऩयीऺाभा उत्कृि छात्र छात्रा ऩङ्टयस्काय     
१०००० 
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४२ याङ्जष्ट्रम वार ङ्छदवस, अन्तयाुङ्जष्ट्रम वार अङ्झधकाय ङ्छदवस      ६००००             

४३ अन्तयाुङ्जष्ट्रम अऩाङ्गता ङ्छदवस      ५००००             

४४ 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, सयोकायवारा, जनप्रङ्झतङ्झनधी फीच अन्तङ्जकु्रमा 
कामकु्रभ     

३५००० 
            

४५ अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण सङ्झभङ्झतको फैठक तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण     ५००००             

४६ अऩाङ्गता बएका ङ्जवद्याथॉराई शैङ्ञऺक साभग्री सहमोग     १००००             

४७ 
ङ्झनशङ्टल्क आॊखा ङ्झसङ्जवय, स्वास््म ङ्झसङ्जवय सञ्चारन तथा सचेतना कामकु्रभ 
(अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त तथा जेष्ठ नागङ्चयक)     

१००००० 
            

४८ जेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण     २००००             

४९ अन्तयाुङ्जष्ट्रम जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवस     ८००००             

५० गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम वार सञ्जार फैठक     २००००             

५१ चारूकोष तथा फीउ ऩूॉजी कोष थऩ     ६४०००             

५२ ङ्ञचभाङ जेष्ठ नागङ्चयक बवन यॊगयोगन तथा येङ्झरङ ङ्झनभाणु ङ्ञचभाङ   ४०००००             

५३ दरीत बवन भापाभुा ङ्चयटेङ्झनङ वार स्तयोङ्ङती तथा आगन ढरान भापाु   ३०००००             

५४ टसी ल्हखाङ गङ्टम्फा छाना भभतु येम्ऩोछेको (ङ्छठ) गद्दी ङ्झनभाुण मोजना स्माङ   ५०००००             

५५ ढोक्टचे भने ङ्झनभाुण स्माङ   ३०००००             

५६ ङ्छठनी आभा सभूह बवन ङ्झनभाणु (क्रभागत) ङ्छठनी   १५०००००             

कूर जम्भा १५१०००००             
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वाङ्जषकु ङ्जवकास कामकु्रभ 

आ.व. २०७७|७८ 

सॊकेत नॊ. ५०: वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

  यकभ रू.  

क्रभ 
सॊख्मा 

कामकु्रभ/ आमोजनाको नाभ 
कामानु्वमन 
हङ्टन ेस्थान 

रक्ष्म ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रू. 

श्रोत 

आन्तङ्चयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी ङ्जवत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण जनसहबाङ्झगता 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 
    

१ सम्रे गाउॉ सॊयऺण ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण (क्रभागत) सम्रे   ५०००००             

२ ल्हेकोथाङदेङ्ञख स्माङ ऩूरसम्भ कारीगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण ढङ्टम्फा सम्रे   ५०००००             

३ 

कारीगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण (बऩूेन्र शेयचनको घयदेङ्ञख याजङ्ट बट्टचनको 
घय ऩछाडीसम्भ) जोभसोभ   

१०००००० 

            

४ ऩानीघट्ट भभतु जोभसोभ   १५००००             

५ ङ्ञशवभङ्ञन्दय नङ्ञजक बरऩानी ङ्झनमन्त्रण एमयऩोटु   ३०००००             

६ स्माङ खोराभा तटफन्धन (पोरा सहकायी) स्माङ   ५०००००             

७ भापाु वङ्ञस्त ऩछाङ्झड ढर ङ्झनकास तथा वृऺ ायोऩण मोजना भापाु   १००००००             

८ भापाु पोहय भैरा सॊकरनकेन्र ङ्झनभाुण भापाु 
 

४०००००             

९ कारीगण्डकी तटफन्धन (छैयो क्टमाम्ऩदेङ्ञख छैयो ऩङ्टरसम्भ) छैयो   १००००००             

१० छैयो छहया गङ्टम्फा छाना भभतु छैयो   ५०००००             

११ पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तारीभ गाउॉऩाङ्झरका   ३०००००             

१२ शव फहान खयीद गाउॉऩाङ्झरका   १५०००००             

  कूर जम्भा ७६५००००             
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वाङ्जषकु ङ्जवकास कामकु्रभ 

आ.व. २०७७|७८ 

सॊकेत नॊ. ५०: सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास मोजना 

  यकभ रू.  

क्रभ 
सॊख्मा 

कामकु्रभ/ आमोजनाको नाभ 
कामानु्वमन 
हङ्टन ेस्थान 

रक्ष्म ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रू. 

श्रोत 

आन्तङ्चयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी ङ्जवत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण जनसहबाङ्झगता 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 
    

१ मोजना व्मवस्थाऩन सफ्टवेमय खयीद     ३०००००             

२ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण तारीभ     २५००००             

३ कभचुायी ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध ताङ्झरभ     २०००००             

४ मङ्टवाहरूको राङ्झग रोकसेवा तमायी कामकु्रभ     २५००००             

५ ऩत्रकाङ्चयता सम्फन्धी तारीभ     १५००००             

६ सहकायी व्मवस्थाऩन ताङ्झरभ     ३०००००             

७ उद्घोषण तथा बाषणकरा ताङ्झरभ 

 
  २०००००             

८ कानूनी साऺयता तारीभ   
 

२५००००             

९ घयऩझोङ फ्माक्ट्स प्रकाशन     ५०००००             

१० न्मामीक सङ्झभङ्झत खच/ु भेरङ्झभराऩ तारीभ खच ु     ३०००००             

११ सडक वत्ती भहशङ्टर (गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र)     ४०००००             

१२ होभस्टे व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सम्फन्धी ताङ्झरभ     १०००००             

१३ वडा कामाुरमभा हटरूभ फनाउने (१, २,३ य ५ भा)     १७०००००             

१४ अन्तयऩाङ्झरका ऩङ्चयषद् फैठक सञ्चारन खच ु     १०००००             

  कूर जम्भा ५००००००             
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स्थानीम तह 

ङ्झभङ्झत : प्रमोगकताु   2077-02-23 प्रङ्झतवेदन नॊ. ०5 

आङ्झथकु वष ु 2077/78 

ऩाना नॊ.1 / 4  

801 स्थानीम तह 219000 

80104354 घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 219000 
3 चारङ्ट 219000 

फजेट उऩशीषकु/ङ्जक्रमाकराऩ प्रस्ताङ्जवत फजेट ऩङ्चयभाण 

26331 

26332 

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान 

शसत ुअनङ्टदान 

67100 

106900 

सभाङ्झनकयण अनङ्टदान- स्थानीम तह(स्थानीम तह) 

सावजुङ्झनक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग छात्रफङृ्ञत्त (आवासीम तथा गैयआवासीम)  
भसरन्द साभान खङ्चयद (सेवा केन्र सञ्चारानाथ)ु 
योजगाय सेवा केन्रको सॉचारन खच ु
एभ. आइु. एस. अऩयेटय य ङ्जपल्ड सहामक देङ्झनक भ्रभण बत्ता तथा मातामत खचु 
स्थानीम तहका कभचुायी य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको राङ्झग अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माकन खचु 
ङ्जवद्यारम बौङ्झतक ऩङ्टवाुधाय ङ्झनभाुण अनङ्टदान 
भेङ्ञशनयी आजाय तथा पङ्झनचुय भभतु सम्बाय (सेवा केन्र सञ्चारानाथ)ु 
ङ्झफद्यारम स्वास््म ङ्ञशऺा, आभा सभूह तथा स्थानीम तहभा स्वास््मका राङ्झग साभाङ्ञजक व्मवहाय   
ऩङ्चयवतनु प्रवध्दुन अङ्झबमान  
गङ्चयफ ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामकु्रभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक (गणक/सङ्टऩयीवेऺक/गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई   
अङ्झधकायी/अङ्झतङ्चयक्त काम ुप्रोत्साहन बत्ता))  
गङ्चयफ ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामकु्रभ भहशङ्टर (गणक/सङ्टऩयीवेऺक इन्टयनेट खच)ु 
गङ्चयफ ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामकु्रभ प्रचायप्रसाय 
गङ्चयफ ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामकु्रभ भ्रभण तथा अनङ्टगभन 
गङ्चयफ ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामकु्रभ ट्याब्रेट खङ्चयद 
गङ्चयफ ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामकु्रभ ङ्जवङ्जवध (गणक/सङ्टऩयीवेऺक मातामात खच ुय   
ङ्जवङ्जवध)  
ऩाङ्झरकास्तयभा खोऩ य सयसपाई प्रवद्र्धन कामकु्रभको सङ्झभऺा, सूक्ष्भमोजना अध्मावङ्झधक य   
ऩाङ्झरका खोऩ सभन्वम सङ्झभङ्झतको अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण सभेत ऩाङ्झरका स्तयभा २ ङ्छदन, वडा खोऩ सभन्वम   
सङ्झभङ्झतको स्वास््म सॊस्था, वडा सतयभा अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण १ ङ्छदन तथा ऩूण ुखोऩ सङ्टङ्झनश्चतताको रागी   
घयधङ्टयी सवेऺण, बेङ्चयङ्जपकेशन काम ुसभेत  
फाह्य खोऩ केन्र फाट गङ्टणस्तङ्चयम खोऩ सेवा प्रदान गन ुखोऩ केन्रभा ब्मवस्थाऩनको राङ्झग पङ्झनचुय  
ब्मवस्था, सम्फङ्ञन्धत वडा खोऩ सभन्वम सङ्झभङ्झत भापुत तमायी एवॊ खङ्चयद, ३००० खोऩ केन्रभा   
प्रङ्झत खोऩ केन्र रु १०००० दयरे, कङ्ञम्तभा  टेवर १, कङ्ट सॉ १ य सानो फेञ्च १ य हात धङ्टने   
सेटअऩ सङ्जहत  तमायी तथा खङ्चयद  
ऩोषण कामकु्रभ 
सभङ्टदामभा आधाङ्चयत नवजात ङ्ञशशङ्ट तथा फार योगको एकीकृत व्मवस्थाऩन (I MNCI ) कामकु्रभ सङ्झभऺा  
तथा स्वास््म सॊस्थाहरुभा onsi t e coachi ng  
भात ृतथा नवङ्ञशशङ्ट कामकु्रभ अन्तगतु आभा सङ्टयऺा, गबवुती उत्प्रेयणा सेवा, न्मानो झोरा य   
ङ्झनशङ्टल्क गबऩुतन कामकु्रभ  
भात ृतथा नवङ्ञशशङ्ट कामकु्रभ 
स्वास््म चौकीको न्मङ्टनतभ सेवा भाऩदण्ड कामनु्वमन, सङ्टङ्छरढीकयण तथा सङ्झभऺा  (स्वास््म   
चौकीको न्मङ्टनतभ सेवा भाऩदण्ड कामकु्रभको सङ्झभऺा )  
आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवाको सङ्टङ्झनश्चततका राङ्झग औषधीको आऩूङ्झत ुय उऩमोग, सम्वङ्ञन्ध   
कामकु्रभहरुको अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन (अनङ्टगभन  भङ्टल्माङ्कन तथा कामकु्रभ कामाुन्वमन    
भ्रभण खच)ु  
ङ्जवयाभीको राङ्झग ओ.ङ्जऩ.ङ्झड.ङ्जटकट (कावनु कऩी सङ्जहतको ) छऩाई 
आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवाको राङ्झग औषङ्झध य स्वास््म सङ्टयऺा साभग्री (PPE फाहेक) खङ्चयद तथा   
औषङ्झध रगामतका साभग्रीको ढङ्टवानी तथा ङ्चयप्माङ्जकॊ ग य ङ्जवतयण सभेत   
  
स्थानीम तह ङ्झबत्रका स्वास््मकभॉहरु,भ.स्वा.स्वम.से. का राङ्झग आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक सेवा   
अन्तगतु   आॉखा, नाक, कान, घाटी तथा भङ्टख स्वास््म सम्वङ्ञन्ध प्राथङ्झभक उऩचाय फाये    
अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण / ताङ्झरभ  
  

6.2.1.1 

7.2.1.1 
2.4.1.4 
2.4.1.5 
2.8.1.5 
2.8.1.6 
11.1.2.1 
2.3.2.1 
1.1.2.10 

6.2.2.187 

6.2.2.188 
6.2.2.189 
6.2.2.190 
6.2.2.191 
6.2.2.192 

6.2.2.269 

6.2.2.270 

6.2.2.272 
6.2.2.294 

6.2.2.296 

6.2.2.297 
6.2.2.305 

6.2.2.307 

6.2.2.308 
6.2.2.321 

6.2.2.322 

 67100 

 3745 
 90 
 64 

 156 
 40 

 14951 
 42 

 100 

 360 

 20 
 100 
 130 

  
 190 

 95 

 40 

 365 
 100 

 350 

 950 
 300 

 50 

 50 
 2000 

 100 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.25 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

95 

40 

397 
100 

116.67 

313 
1 

3 

1 
1 

1 

ऩटक 

ऩटक 
भङ्जहना 
ऩटक 
वटा 
वटा 
ऩटक 
वटा 
ऩटक 

ऩटक 

ऩटक 
ऩटक 
ऩटक 
ऩटक 
ऩटक 

ऩटक 

ऩटक 

ऩटक 
ऩटक 

केन्र,ङ्ञजल्रा 

केन्र,ङ्ञजल्रा 
ऩटक 

ऩटक 

ऩटक 
ऩटक 

ऩटक 

1 

1264.92 
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फजेट उऩशीषकु/ङ्जक्रमाकराऩ प्रस्ताङ्जवत फजेट 

ऩाङ्झरका स्तयभा स्वास््म सॊस्थाहरुको भाङ्झसक सूचना सॊकरन, बेङ्चयङ्जपकेशन एवॊ गङ्टणस्तय सङ्टधाय साथै   
चौभाङ्झसक एवॊ फाङ्जषकु सङ्झभऺा  
व्मङ्ञक्तगत घटना दताुका दताु ङ्जकताफ ङ्झडजीटाइुजेशनका राङ्झग ऩयाभश ुसेवा 
ङ्जवऩङ्ङ श्रङ्झभकको ज्मारा (दैङ्झनक रु. 517 * सॊख्मा 100 * ङ्छदन 100) 
ऩूण ुघटना दताु सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गन ुदताु ङ्झसङ्जवय ऩश्चात ऩ ङ्टयक दताु ङ्झसङ्जवय (Post  Regi st r at i on   
Camp) सञ्चारन  
आधायबतू तहका स्वीकृत दयवन्दीका ङ्ञशऺक, याहत अनङ्टदान ङ्ञशऺकका राङ्झग  तरफ बत्ता अनङ्टदान   
(ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद अन्तयगतका ङ्ञशऺक/कभचुायीहरु सभेत)  
घटना दताु तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा दताु ङ्झसङ्जवय सञ्चारन 
भाध्मङ्झभक तहका स्वीकृत दयवन्दीका ङ्ञशऺक, याहत अनङ्टदान ङ्ञशऺक  राङ्झग तरफ बत्ता अनङ्टदान   
(ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद अन्तयगतका ङ्ञशऺक/कभचुायी,प्राङ्जवङ्झधक धायका प्रङ्ञशऺक सभेत)  
प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास  सहजकताुहरुको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा ङ्जवद्यारम कभचुायी व्मफस्थाऩन अनङ्टदान  
प्रङ्झतष्ट्ऩधाुभा छनौट बएका व्मवसाम ङ्जवकास सेवा प्रदामक सॊस्थाहरु भापुत रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास   
भोडेरभा नमाॉ रघङ्ट उद्यभी ङ्झसजनुा गने  
प्रङ्झतष्ट्ऩधाुभा छनौट बएका व्मवसाम ङ्जवकास सेवा प्रदामक सॊस्थाहरु भापुत उद्यभीको स्तयोङ्ङङ्झत   
(आवश्मकता ऩङ्जहचानका आधायभा ऩ ङ्टनताुजगी  य एडबान्स सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ कामकु्रभ)  
अङ्झत गङ्चयफ ऩङ्चयवायहरुको राङ्झग कङ्ञम्तभा १० जनाको राङ्झग हङ्टने गयी साझा सङ्टङ्जवधा केन्रको स्थाऩना। 
सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्व य फजाय प्रङ्झतस्ऩधाु फङृ्जद्ध गनकुा राङ्झग कङ्ञम्तभा ५ जनाको   
सभङ्टहभा प्रङ्झफङ्झध हस्तान्तयण  
ऩशङ्टऩॊऺी आदीफाट हङ्टने ईन्पङ्ट एन्जा, फड ुफ्रङ्ट, AMR, ङ्झसङ्जिसकोङ्झसस, टक्टसोप्राज्भोङ्झसस आङ्छद ङ्जवङ्झबङ्ङ  
सरुवायोग सम्फङ्ञन्ध योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग सचेतना कामकु्रभ  
ङ्जवङ्झबङ्ङ सरुवायोग, नसने योग, जङ्टनोङ्जटक, भानङ्झसक स्वास््म सम्फङ्ञन्ध अन्तयङ्जक्रमा कामकु्रभ तथा   
ङ्छदवसहरु (Hyper t ensi on, Di abet es, COPD, Cancer  Days, आत्भहत्मा योकथाभ ङ्छदवस, भानङ्झसक   
स्वास््म ङ्छदवस, अल्जाईभय ङ्छदवस, येङ्झफज ङ्छदवस, ङ्जवश्व औरो ङ्छदवस) भनाउने  
योजगाय सेवा केन्रको सङ्टदृढीकयण 
सावजुङ्झनक ङ्जवद्यारमका  ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग ङ्झनशङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान 
(१) आमोजना सम्फन्धी अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामकु्रभ सञ्चारन (२) दताु ङ्झसङ्जवय सञ्चारन सम्फन्धी   
अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण/कामशुारा/ताङ्झरभ कामकु्रभ सञ्चारन (३) गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाइ सम्फन्धी अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण   
कामकु्रभ सञ्चारन । सहबागीहरु:  हयेक वडाका प्रङ्झतङ्झनधी, स्थानीम CSO, स्थानीम ङ्झनकामका अन्म  
कभचुायी तथा ऩदाङ्झधकायी, छनौट बएको सेवा प्रदामकको कभचुायी तथा अन्म सयोकायवाराहरु  
एभ. आइु. एस. अऩयेटय य  ङ्जपल्ड सहामक ऩाङ्चयश्रङ्झभक, चाडऩव ुखत ुतथा ऩोशाक खचु 
योजगाय सॊमोजकको तरव 
योजगाय सॊमोजकको स्थानीम बत्ता 
योजगाय सॊमोजकको ऩोसाक 
प्राङ्जवङ्झधक सहामकको तरव 
प्राङ्जवङ्झधक सहामकको स्थानीम बत्ता 
प्राङ्जवङ्झधक सहामकको ऩोसाक 
एभ. आइु. एस. अऩयेटय य ङ्जपल्ड सहामको राङ्झग सञ्चाय खचु 
सयुवाङ खोरा, ङ्छदप्री खोरा, दाङखोरा देउताङ्झबय, भहयखोरा, भज्जाखोरा,  दौताङ्झबय खोरा झो.ऩ ङ्ट.   
भाङ्झरका ५, ऩतयने खोरा झो.ऩ ङ्ट. भाङ्झरका ६ , कङ्ट भरघोय खोरा झो.ऩ ङ्ट. घोसे खोरा झो.ऩ ङ्ट., बङ्झत खोरा   
झो.ऩ ङ्ट. ङ्झछऩङ्झछऩ खोरा झो.ऩ ङ्ट. भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका, म्माग्दी  
अन्म ङ्जवङ्जवध खचु-Per i odi c meet i ng cost s of  LGPCC 
अन्म ङ्जवङ्जवध खचु-Mobi l i zat i on of  CSOs, Ci vi c Gr oups, NGOs f or  i ncr eased soci al    
account abi l i t y  
इन्टयनेट सेवा शङ्टल्क 
 तोङ्जकएका  ङ्जवद्याथॉको ङ्छदवा खाजाका राङ्झग  ङ्जवद्यारमराई अनङ्टदान  
याङ्जष्ट्रम य स्थानीम भहत्वका खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाभभा टेवा ऩ ङ्टमाुउने वारी वस्तको साना   
व्मवसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जवकास कामकु्रभ सॊचारन  
फाख्राको साना व्मवसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जवकास कामकु्रभ सॊचारन 
स्थानीम तहको रैङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कोषभा यकभ 

6.2.2.323 

2.5.3.1 
2.7.3.1 
2.5.3.2 

1.1.3.3 

2.5.3.3 
1.1.3.4 

1.1.4.1 
2.6.4.11 

2.6.4.12 

2.6.4.13 
2.6.4.14 

2.7.5.5 

2.7.5.6 

2.7.5.10 
2.4.6.1 
2.6.6.6 

2.5.7.4 
2.5.7.5 
2.5.7.6 
2.5.7.7 
2.5.7.8 
2.5.7.9 
2.5.7.10 
2.1.8.1 
11.4.8.783 

2.9.9.3 
2.9.9.4 

2.1.10.1 
2.7.11.1 
5.1.11.4 

5.1.11.8 
2.7.12.3 

 100 

 41 
 5203 
 220 

 26100 

 223 
 12800 

 1774 
 2380 

 480 

 500 
 140 

 20 

 125 

 217 
 178 
 145 

 1105 
 468 
 89 
 10 

 367 
 72 
 10 
 7 

 6800 

 22 
 11 

 120 
 645 

 2400 

 1500 
 100 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
80 

40 

1 
2 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 

ऩटक 

वटा 
जना 
वटा 

ङ्ञशऺक 

वटा 
ङ्ञशऺक 

ऩटक 
ऩटक 

ऩटक 

ऩटक 
ऩटक 

ऩटक 

ऩटक 

ऩटक 
ऩटक 
वटा 

जना 
जना 
जना 
जना 
जना 
जना 
जना 
जना 
ऩटक 

वटा 
वटा 

भङ्जहना 
ऩटक 
सॊख्मा 

सॊख्मा 
ऩटक 
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फजेट उऩशीषकु/ङ्जक्रमाकराऩ प्रस्ताङ्जवत फजेट 

26333 ङ्जवषेश अनङ्टदान 45000 

प्रङ्झत ङ्जवद्याथॉ  रागतका आधायभा ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ  साभग्री एवभ ्कऺा ८ को  ऩयीऺा   
व्मवस्थाऩन अनङ्टदान  
ङ्जवद्यारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनङ्टदान 
शैङ्ञऺक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता, अनौऩचाङ्चयक तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺा कामकु्रभ   
(ऩयम्ऩयागत ङ्जवद्यारम, वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवद्यारम, साऺयता य ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺाका कामकु्रभ सभेत)  
ङ्जवद्यारमभा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टदृढीकयण  एवभ ्कामसुम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन अनङ्टदान 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छात्राहरुराई ङ्झनशङ्टल्क स्माङ्झनटयी प्माड ब्मवस्थाऩन 
याष्ट्रऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्झसल्ड प्रङ्झतमोङ्झगता (स्थानीम तहस्तयीम) 
सञ्चाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाइु (सञ्चाय य ऩॉहङ्टच अङ्झबमान सञ्चारान) 
नमाॉ फहङ्टउदे्दश्मीम नसयुी स्थाऩना 
कृषक दताु व्मवस्थाऩन कामकु्रभ 
कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्वङ्ञन्ध त्माॊक अध्मावङ्झधक कामकु्रभ 
याङ्जष्ट्रम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका  कामकु्रभ (ऩोशाक प्रोत्साहन, मातामात खच,ु वाङ्जषकु   
सङ्झभऺा गोष्ठी य ङ्छदवस भनाउने खचु सभेत)  
कोङ्झबड १९ रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ भहाभायीजन्म योगहरुको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनगयानीका राङ्झग   
सयोकायवारा सॉगको अन्तयङ्जक्रमा तथा RRT, स्वास््मकभॉ ऩङ्चयचारन  
प्रमोगशाराभा ऺमयोग सॊक्रभण ङ्झनमन्त्रण (बेङ्ञन्टरेसन,एक्टजहस्ट फ्मान, पङ्झनचुय,अटोक्टरेब,   
भभतु-सम्बाय तथा ऩङ्चयवतनु) सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩ  
आङ्झथकु ङ्ञस्थङ्झत कभजोय यहेका ऩ ङ्टन्उऩचायभा यहेका ऩी.ङ्झफ.सी. ङ्झफयाभीहरुराई उऩचाय अवङ्झधबय ऩोषण खचु  
तथा सम्ऩकु ऩयीऺण  
उऩचाय केन्रहरुभा आकङ्ञस्भक अवस्थाभा औसङ्झध एवॊ ल्माफ साभाग्री ढङ्टवानी, कामकु्रभका राङ्झग   
आवश्मक स्टेशनयी, ट्यारी सीट रगामतका पभ ुपयभेट पोटोकऩी,  कामकु्रभको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन  
तथा भङ्टल्माॊकन,स्थरगत अनङ्टङ्ञशऺण, ऺमयोगका ङ्झफयाभीको चौभाङ्झसक कोहटु ङ्जवश्लेषण य ई-ङ्जट.ङ्झफ   
यङ्ञजस्टय अध्मावङ्झधक, ङ्जवश्व ऺमयोग ङ्छदवस भनाउने  
ऺमयोगका जोङ्ञखभमङ्टक्त जनसॊख्माभा (दूगभु वस्ती, ङ्जऩछङ्झडएको वग ुफसोवास स्थर, कामकु्रभ   
स्वास््म सॊस्थाफाट टाढा यहेका फस्ती तथा स्वास््म सेवाभा ऩहूच कभ बएका, कायागाय, गङ्टम्फा, स्कङ्ट र,  
फधृाश्रभ,ॵद्योङ्झगक ऺेत्र)सकृम ऺमयोग खोजऩडतार कामकु्रभ  
स्थानीम तहका स्वास््म चौकी, प्रा.स्वा.के. य अस्ऩतारहरुभा कामयुत कभचुायीहरुको तरव, भहगी   
बत्ता, स्थानीम बत्ता, ऩोषाक रगामत प्रशासङ्झनक खच ुसभेत  
स्वास््म सॊस्था नबएका वडाहरूभा आधायबतू स्वास््म सेवा केन्रहरुको सॊचारन खच ु
भापाु स्माउ ऩाकु तथा ऩमटुकीम ऩूवाुधाय ङ्झनभाुण धयऩझोङ गाऩा २ भङ्टस्ताङ 

ङ्झनरङ्झगयी ङ्जहभारको वेसक्टमाम्ऩभा ऩमटुक ङ्जवश्राभस्थरको ङ्झनभाुण धयऩझोङ गाऩा ५ भङ्टस्ताङ 

सौम ुउजाु प्रङ्झफङ्झध जडान 

सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो (फामोभास) प्रङ्झफङ्झध जडान  

नीङ्झतगत,प्रशासङ्झनक तथा ब्मफस्थाऩन खचु 

औरो तथा काराजाय भाहाभायी हङ्टने ऺेत्रको छनौट गयी ङ्झफषाङ्छद छकुने (येस्ऩोन्सीब स्प्रेइङ सभेत),    
ङ्जकटजन्म योग ङ्झनमन्त्रण कामकु्रभको अनङ्टगभन एवभ ्भूल्माङ्कन तथा ङ्जकटजन्म योग ङ्झनमन्त्रणका   
राङ्झग फहङ्टङ्झनकाम अन्तयङ्जक्रमा गने  
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारमको काम ुऺेत्र (भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाॊगता   
बएका व्मङ्ञक्त, जेष्ठ नागङ्चयक तथा मौङ्झनक तथा रैंङ्झगक अल्ऩसॊख्मक) का त्माॊक सॊकरन तथा   
अद्यावङ्झधक गङ्चय भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारमभा ऩठाउनका राङ्झग  
१) सभाजभा यहेका कङ्ट यीङ्झत, कङ्ट प्रथा, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, भानव वेचङ्जवखन तथा ओसायऩसाय ङ्जवरुद्ध   
सचेतनाभूरक कामकु्रभ तथा अङ्झबमान सॊचारन 2)  भङ्जहरा ङ्जवकास कामकु्रभद्धाया प्रवङु्छदत भङ्जहरा   
सहकायी सॊस्थाहरुको सङ्टदृढीकयण एवॊ स्थानीम  तहको भङ्जहरा उद्यभी सॊजार स्थाऩनाको राङ्झग सहजीकयण  

सशस्त्र प्रहयी फरको क्टमाम्ऩदेङ्ञख कारीगण्डकी नदीको ऩक्की ऩ ङ्टरसम्भ दङ्टफै तपु नदीभा तटफन्धन  
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काम ु
तेज ङ्झनयारा जनङ्जहत फहङ्टभङ्टखी क्टमाम्ऩस बवन ङ्झनभाुण 
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