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खण्ड १: पररर्चय र सतमक्षा 
१.१ गाउँपातिकाको संस्क्षप्त पररर्चय         

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

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

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

१ केरौजा ७,८ र ९ 
२ केरौजा १,२,३,४,५ र ६ 
३ उर्हया १ देस्ख ९ 
४ िाप्राक १ देस्ख ९ 
५ गजम्दा १ देस्ख ९ 
६ काशीगाउँ १ देस्ख ९ 
७ िापज १ देस्ख ९ 
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स्रोत 1 गाउँपातिका बेबसाइट,2075 

अवस्तथतत तथा क्षते्रर्ि       

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

जनसंख्या र जाततगत र्ववरण पररवार संख्या, िैर्िक अनजपात    

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

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

जनसंख्याको आकार र जनघनत्व 

वडा 
२०६८ २०७६ 

जनसंख्या जनसंख्याको प्रततशत जनसंख्या जनसंख्याको प्रततशत 

१ ७८३ ५.९२ १०९७ ५.८६ 
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२ २४६५ १८.६३ ३३८६ १८.०८ 

३ १८५७ १४.०४ २३४४ १२.५२ 

४ २१६१ १६.३४ ३१०७ १६.५९ 

५ २३०३ १७.४१ ३६२७ १९.३७ 

६ १८३७ १३.८९ २४७८ १३.२३ 

७ १८२३ १३.७८ २६८५ १४.३४ 

जम्मा १३२२९ १०० १८७२४ १०० 

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

वडागत रुपमा जनसंख्याको तजिनात्मक अवतथा 

वडा 
२०६८ २०७६ 

घरपररवार घरपररवारको प्रततशत घरपररवार घरपररवारको प्रततशत 

१ १९२ ९.०२ २३५ ५.९८ 

२ ५८१ २७.३० ८१२ २०.६५ 

३ ४२७ २०.०७ ५०४ १२.८२ 

४ ५२९ २४.८६ ६०३ १५.३४ 

५ ५३५ २५.१४ ६९२ १७.६० 

६ ४१४ १९.४५ ५४६ १३.८९ 

७ ४५० २१.१५ ५४० १३.७३ 

जम्मा ३१२८ १४६.९९ ३९३२ १००।०० 

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

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

जम्मा ३२८० ४३२ १९२ ७ 
प्रततशत ८३.८४ ११.०४ ४.९१ ०.२१ 

स्रोत 4 धारे्च घरधजरी सवेक्षण,2076 

िैर्िक अनजपात 

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

भ–ूउपयोग स्तथतत          

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

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

कृर्ष क्षते्र, वन क्षते्र, र्चरन क्षते्र, संरस्क्षत क्षते्र 

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

ताितिैया, नदी, धातमिक एवं पयिटकीय क्षते्र         

यस गा.पा.मा अर्वरि पानी वग्ने १२ वटा खोिा तथा नदीहरु रहेको छ भने स–
साना पानीका मूिहरु वस्ततका नस्जकै रहेका छन ्। नदी तनयन्त्रण तर्ि  माछी खोिा, वजढी 
गण्डकी, नौिी खोिा आददको प्रकोप र्वद्यमान छ भनें अध्ययन र्वनाको अतनयस्न्त्रत पूवािधार 
र्वकासिे पर्हराको समतया झनझन वढ्दै गएको छ । गा.पा.को तथ्याङ्क अनजसार १६ 
पोखरीहरु, ११ वटा झरनाहरु छ । यस गाउँ पातिकामा सबै भन्दा बढी अथाित ३८.९६ 
प्रततशत वौद्ध धमािविम्बी बतदछन ्। त्यसै गरी दोश्रो ठजिो रुपमा ३४.९९ प्रततशत र्हन्दज 
धमि माने्नहरु रहेका छन ्। साथै १३.८५ प्रततशतिे वोन धमि र १२.१७ प्रततशत र्क्रस्ियन 
धमि माने्नहरु रहेका छन भने ०.०३ प्रततशतिे अन्य धमि अबिम्बन गदै आएका छन ्।  
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यस गाउँ पातिकामा रहेको पयिटर्कय क्षेत्रहरु तातो पानी कज ण्ड (माछी खोिा), 
झाँक्री पजि (इस र्चाम), धारे्च डाँडा, र्हम ताि, एन आर एन मोडेि तभिेज (िाप्राक), 
क्यजिजम्रे्चत पररदृश्य, धारे्च स्रं्चकार (प्राकृततक स्शवतिङ्घ), ह्यारर र्हि (डम्र्ज  डाँडा) िापज वेतस, 
तभ.तस. र्हि (रुकाङ डाडा), थमन गजरुङ तभ.तस. पाकि  (तसङ्िा), सगरमाथा आरोर्ह पाकर,् 
भ जमेकाङ (िाप्राक), क्याण्टी तिभर पजि (यारु खोिा), दददी वर्हनी र्हि (यारु वगर), गणेश 
कज ण्ड (रुन्रे्चत), गणेश र्हमाि वेश क्याम्प (हजल्र्च जक), कािा पोखरी (रुन्रे्चत), ताम्िाकोट 
(केरौजा), खोिािकोट (खोिा), र्च जङकाङ तभरकोट (गजम्दा), सातकन्या देर्व पोखरी (याम 
गाँउ), दजध पोखरी (उर्हया), रुप्रे्च ताि (िाप्राक) रहेको छ । 

 

पेशा, रोजगारी, गरीवी र गरीवी मापन स्तथतत  

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

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

गाउँपातिकावाट हािै संकतित र्ववरण अनजसार १५ वषि भन्दा मातथ जम्मा १३५२० 
जना मध्ये ७०.७२  प्रततशत जनसंख्या साक्षर (पढ्न र िेख्न जाने्न) रहेका छन ्। जस 
मध्ये ६३ प्रततशत मर्हिा छन ्भने ७७ प्रततशत पजरुष छन ्।  वडागत आधारमा वडा ३ 
मा न्यून मात्रामा साक्षर रहेका छन । गाउँपातिको औसत ७०.७२ को तजिनामा यस 
वडामा ५५.१४ प्रततशत मात्र साक्षर रहेको देस्खन्छ । यसै गरर वडा १, २ र ६ मा समेत 
गाउँपातिका औसत भन्दा न्यून मात्र साक्षर रहेका छन ्।  
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यस गाउँपातिकामा ५ वषि भन्दा मातथको उमेर समजहमा ९६३१ जनािे औपर्चाररक 
स्शक्षा तिएको देस्खन्छ । यो  ५ वषि भन्दा मातथको जनसंख्याको ५५.२१ प्रततशत हो । 
सवै भन्दा वर्ढिे (६१४६)ुे आधारभतू तह सम्म अध्ययन गरेको देस्खन्छ भने २८३७ 
जनािे माध्यतमक तहको अध्ययन पजरा गरेका छन ्। प्रार्वतधक एस ्एि ्सी पजरा गने ३१ 
जना रहेका छन ्भने २९९ जनािे तनातक र २१ जनािे तनातकोत्तर सम्मको अध्ययन पजरा 
गरेका देस्खन्छ । कज ि २७ ओटा  र्वद्यािय रहेको यस गाउँपातिका मा १ वटा तनजी र 
अन्य सम्पूणि सरकारी एवं संतथागत र्वद्याियहरु रहेका छन।्  वडा ततरको बतगिकरण हेदाि 
वडा नम्बर १ मा २ वटा, २ ,३,४,५,६,७ मा क्रमश ४,५,२,४,३ र ६ वटा  सरकारी 
एवं संतथागत तबद्यािय  अवस्तथत छन ्भने वडा नम्वर ४ मा मात्र १ वटा तनजी तबद्यािय  
रहेको छ । यस गाउँपातिकामा कररव ६२ प्रततशत घरको १ र्क तम तभत्र प्राथतमक 
र्वद्यािय पजग्न सर्कने अवतथा रहेको छ । यसै गरर अको २० प्रततशत घरको २ र्क तम 
तभत्र, ९ प्रततशत घरको ३ र्क तम तभत्र र बाँकी ९ प्रततशतिे ३ र्क तम भन्दा वढी यात्रा 
तय गनजि पने अवतथा छ । यसै गरर माध्यतमक र्वद्याियका हकमा दजई ततहाईिे २ र्क तम 
तभत्र, अको १५ प्रततशतिे ४ र्क. तम. तभत्र र बाँकी २२ प्रततशतिे ४ घन्टा भन्दा बढी 
र्हंडनज पने देस्खन्छ ।  

तवातथ्य, तवातथ सेवा संतथाहरु, तवातथ्य सेवामा पहजँर्चको स्तथतत     

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

खानेपानी तथा सरसर्ाई स्तथतत, पहजँर्च तथा र्चपी प्रयोग 

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

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

उद्योग व्यवसाय कृर्ष, पशज सेवा, पोषण, खाद्य तनभिरता   

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

यस गाउँपातिकाको कज ि क्षेत्रर्ि धेरै भएपतन कृर्ष योग्य भ–ूभाग ९.८३ प्रततशत 
रहेको छ । आर्नै तथा अन्यको जग्गा प्रयोग गने समेतको संख्याको आधारमा ३२७३ 
(८३.३५ प्रततशत) को कृर्ष योग्य जतमनमा पहजँर्च रहेको देस्खन्छ भने ६५९ घरपररवार 
(१६.७५ प्रततशत ) को कज नै पतन प्रकारको कृर्ष योग्य जतमनमा पहजँर्च रहेको छैन । कृर्ष 
यहाँको मजख्य पेशाको रुपमा रहेको छ । आिज, मकै, कोदो, जौ, गहजँ , तसिाम यहाँका 
प्रमजख खाध्यान्न वातिहरु रहेका छन ्। दिहन तर्ि  भट्मास, तसमी आदद यहाँ उत्पादन हजन े
गदिछ । हररयो तरकारी तर्ि  प्याज, वन्दा, खजसािनी, अदजवा, काँक्रा,ुे गोिभेँडा आदद 
उत्पादन हजन्छ । र्ि र्ज ि तर्ि  सजन्तिा यहाँको उत्पादन हो । वन िसजन र यार्चाि यहाँको 
उच्र्च मजल्यका सकिन हजने जतडवजर्ि हजन ्।  
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यहाँ ५७ प्रततशत धरधजरीिे मकै उत्पादन गदिछन ् । धारे्चमा गत वषि कज ि 
४४४.१४ मे.ट. मकै उत्पादन गरर १२३ मे. ट. र्वक्री गरेको देस्खन्छ । कररव ५२ 
प्रततशत घर पररवार कोदो उत्पादनमा सम्िग्न रहको र गत वषि करीव ३२५ मे. ट. कोदो 
यहाँ उत्पादन भएको देस्खन्छ । ४१ प्रततशत घर पररवारिे आिज खेतत गरेका छन।् गत 
वषि ३९८ मे. ट. आिज उत्पादन भएको पाइन्छ । यसै गरर गहँज, जौ र भटमास क्रमशः 
२६, १४ र १८ प्रततशत घरपररवारिे उत्पादन गने देस्खन्छ भने यी वततजहरु क्रमशः 
१४४, ६३ र ४० मे ट. उत्पादन भएको देस्खन्छ । धान उत्पादनमा कररव २ प्रततशत 
घर पररवार संिग्न रहेका र यहाँ १३ मे. ट. जतत धान गत वषि उत्पादन भएको देस्खन्छ 
। यसै गरर तसमी ६ प्रततशत, तसिाम ४ प्रततशत, तोरी १ प्रततशत पररवारिे उत्पादन 
गरेको देस्खन्छ । हररयो तरकारी तर्ि  कररव १ प्रततशत घरपररवार मात्र सिग्न रहेको 
देस्खन्छ जसमा वन्दा ५ मे. ट जतत उत्पादन भएको छ भने अन्य तरकारी न्यून मात्रामा 
उत्पादन भएको अवतथा छ भने वन िसजन को उत्पादन १००० र्किो रहेको छ ।   

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

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

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

 
१.२ संघ, प्रदेश तथा अन्य तनकायहरुसंग भएका समन्वय, समझदारीहरु तथा ततनका 
उपिस्धधहरु 

क्र.सं. संघ प्रदेश अन्य तनकायहरुसंग 

1 

दजङ्िा सडक तनमािण, 

हजल्र्च जक गोरेटो बाटो तनमािण, 

धारे्च आमा समूह भवन तनमािण, 

केरौंजा यजवा क्िब भवन तनमािण, 

मञ्जजश्री मा.र्व. घेराबार तनमािण । 

तमज क्वोइवज 
भवन 
तनमािण, 
िाप्राक 

 

तड.एर्.आइडी/मोटम्याकडोनाल्ड, 
स्ज.एन.आइ, िेजातम द िाप्राक, 
यज.एन.तड.पी, छायाँ नेपाि आदद 
तनकायहरुसंगको सहकायिमा 
र्वतभन्न कायिक्रम संञ्चािन 
भइरहेको तथा सम्पन्न गररएको। 
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१.३ कज ि र्वतनयोस्जत बजेट र सतमक्षा अवतध असार मसान्तसम्मको खर्चि स्तथतत 

तमतत २०७७ श्रावण १ गते देस्ख २०७८ असार ३१ गते सम्मको आय र्ववरण 

शीषिक प्रततार्वत आय वाततर्वक आय मौज्दात 

संघीय सरकार २५,८७,१९,८१० २२,९७,१९,८१० २,९०,००,००० 

१३३११ समातनकरण 

अनजदान 

९,०४,००,००० ९,०४,००,००० ० 

१३३१२ शसति अनजदान र्चािज १३,९३,१९,८१० १३,९३,१९,८१० ० 

१३३१४ र्वषेश अनजदान 
र्चािज 

५०,००,००० ० ५०,००,००० 

१३३१६ समपजरक अनजदान 
र्चािज 

२,४०,००,००० ० २,४०,००,००० 

प्रदेश सरकार २,८२,२३,००० २,६७,२३,००० १५,००,००० 

१३३११ समातनकरण 

अनजदान 

१,२२,८१,००० १,२२,८१,००० ० 

१३३१२ शसति अनजदान र्चािज ३९,४२,००० ३९,४२,००० ० 

१३३१६ समपजरक अनजदान 
र्चािज 

१,२०,००,००० १,०५,००,००० १५,००,००० 

राजतव बाडर्ाड ७,७६,९८,२१० ६,४५,२१,३६०.१४ १,३१,७६,८४९.८६ 

११३१५ घरजग्गा रस्जषे्टशन 
दततजर 

३,००,००० ४,६३,३७०.४० (१,६३,३७०.४०) 

११४११ बाँडर्ाडँ भई प्राप्त 
हजने मूल्य अतभबरृ्द्ध कर 

७,४७,८०,२१० ६,०१,२२,८१३.७४ १,४६,५७,३९६.२६ 

११४५६ बाँडर्ाँटबाट प्राप्त 
हजने सवारी साधन कर 

२६,१८,००० ३९,३५,१७६ (१३,१७,१७६) 

अन्तररक श्रोत ६,०८,७५,५०० २१,०७,८२२ ५,८७,६७,६७८ 

११३१४ भ जतमकर/मािपोत ८,००,००० ८,४१,३१२ -४१,३१२ 

११३२१ घरवहाि कर १,००,००० ८१,४१२ १८,५८८ 

११३२२ वहाि र्वटौरी कर ५०,००० ० ५०,००० 

११६९१ अन्य कर २०,००० ० २०,००० 

१४२२१ न्यार्यक दततूर १०,००० ० १०,००० 
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१४२२४ परीक्षा शजल्क १,८०,५०० १,७१,२०० ९,३०० 

१४२४१ पार्कि ि शजल्क १०,००० ० १०,००० 

१४२४२ नक्सापास दततजर ५०,००० ० ५०,००० 

१४२४३ तसर्ाररश दततजर ३,००,००० ५२,५०० २,४७,५०० 

१४२४४ व्यस्क्तगत घटना 
दताि दततजर 

४,००,००० १,०५,६०० २,९४,४०० 

१४२४५ नाता प्रमास्णत 
दततजर 

२०,००० १३,६९५ ६,३०५ 

१४२४९ अन्य दततजर १०,००० ७७,८१५ -६७,८१५ 

१४२५३ व्यावसाय रस्जिेशन 
दततजर 

१,००,००० १,७५,२५० -७५,२५० 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, 

जररवाना र जर्त 

१०,००० २,००० ८,००० 

१४५२९ अन्य राजतव ३,००,००० ५,५७,०९० (२,५७,०९०) 

१५१११ बेरूज ू २,५०,००० २९,९४८ २,२०,०५२ 

३२१२२ बैंक मौज्दात ५,८२,६५,००० ० ५,८२,६५,००० 

जम्मा ४२,५५,१६,५२० ३२,३०,७१,९९२.१४ १०,२४,४४,५२७.८६ 

 

तमतत २०७७ श्रावण १ गते देस्ख २०७८ असार ३१ गते सम्मको व्यय र्ववरण 
शीषिक बार्षिक बजेट खर्चि खर्चि(%) 

र्चािज २५,४५,८६,८३५.५६ १९,११,३४,७८८.९१ ७५.०८ 

२११११ पाररश्रतमक कमिर्चारी ९,०५,०६,७६४ ६,७५,७८,४७८.७७ ७४.६७ 

२१११२ पाररश्रतमक पदातधकारी ६०,००,००० ५६,०४,५०० ९३.४१ 

२११२१ पोशाक १५,८२,००० ७,५७,२०० ४७.८६ 

२११३१ तथानीय भत्ता ४९,३१,००० १२,७६,३५२ २५.८८ 

२११३२ महंगी भत्ता १८,००,००० ८,२४,८०३ ४५.८२ 

२११३३ र्र्ल्ड भत्ता ७०,००० ० ० 

२११३४ कमिर्चारीको बैठक भत्ता ३,००,००० ३,००,००० १०० 
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२११३५ कमिर्चारी प्रोत्साहन तथा 
पजरतकार 

१,००,००० १,००,००० १०० 

२११३९ अन्य भत्ता ६,५०,००० ५,४०,३०० ८३.१२ 

२११४१ पदातधकारी बैठक भत्ता ३,००,००० ३,००,००० १०० 

२११४२ पदातधकारीअन्य सजतबधा १,०२,१०,००० ८६,७१,२३८ ८४.९३ 

२१२१२ कमिर्चारीको योगदानमा 
आधाररत तनवतृभरण तथा उपदान 
कोष खर्चि 

२०,००,००० ५,१०,९४१.५४ २५.५५ 

२१२१३ कमिर्चारीको योगदानमा 
आधाररत बीमा कोष खर्चि २,००,००० ० ० 

२१२१४ कमिर्चारी कल्याण कोष १०,००,००० १,००,००० १० 

२२१११ पानी तथा तबजजिी १,५०,००० ४८,६४४ ३२.४३ 

२२११२ संर्चार महसजि १३,२७,००० ४,२८,०३० ३२.२६ 

२२११३ साविजतनक उपयोतगताको 
सेवा खर्चि १,००,००० ० ० 

२२२११ इन्धन (पदातधकारी) ४,००,००० ३,०७,३४३.५० ७६.८४ 

२२२१२ इन्धन (कायाििय प्रयोजन) ४,००,००० ७२,६६४ १८.१७ 

२२२१३ सवारी साधन ममित खर्चि १२,००,००० ९,५१,२८०.८२ ७९.२७ 

२२२१४ तबमा तथा नवीकरण खर्चि ४,००,००० १,७४,०११.६० ४३.५ 

२२२२१ मेस्शनरी तथा औजार ममित 
सम्भार तथा सञ्चािन खर्चि ३,००,००० १,८०० ०.६ 

२२३११ मसिन्द तथा कायाििय 
सामाग्री ५१,५८,००० ४८,४८,३८८.२० ९४ 

२२३१३ पजततक तथा सामग्री खर्चि २६,६७,००० २६,६७,००० १०० 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन १,५०,००० ११,३५० ७.५७ 
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२२३१५ पत्रपतत्रका, छपाई तथा 
सूर्चना प्रकाशन खर्चि २२,१४,२८१.७१ २२,०७,९९२.४८ ९९.७२ 

२२४११ सेवा र परामशि खर्चि १,०३,००० ५९,२२० ५७.५ 

२२४१२ सूर्चना प्रणािी तथा 
सफ्टवयेर संर्चािन खर्चि १०,००,००० ६,८६,५८८ ६८.६६ 

२२४१३ करार सेवा शजल्क ९४,००,००० ६७,००,४८६.३३ ७१.२८ 

२२५११ कमिर्चारी तातिम खर्चि १०,००,००० १,३८,२४० १३.८२ 

२२५१२ सीप र्वकास तथा जनरे्चतना 
तातिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्चि ७१,४१,१०७.१८ २१,९५,५१७.५३ ३०.७४ 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा 
खर्चि २०,३६,५५४.२२ १३,६९,७८०.३० ६७.२६ 

२२५२२ कायिक्रम खर्चि ३,१२,४१,६८९.५३ २,२५,४१,५९१.२१ ७२.१५ 

२२५२९ र्वर्वध कायिक्रम खर्चि २,५०,००० २,००,००० ८० 

२२६११ अनजगमन, मूल्यांकन खर्चि ५२,४२,००० ४८,८१,०१५ ९३.११ 

२२६१२ भ्रमण खर्चि ३,००,००० ६३,२०० २१.०७ 

२२७११ र्वर्वध खर्चि २,३५,५७,४३८.९२ १,९८,२२,५११.१८ ८४.१५ 

२२७२१ सभा सञ्चािन खर्चि ८,००,००० ७,९९,१८५ ९९.९ 

२५१११ गैर र्वत्तीय संतथानहरूिाई 
र्चािज सहायता १,२६,३७,००० १,०२,९८,०१८.९९ ८१.४८ 

२५११२ गैर र्वत्तीय संतथानहरूिाई 
पूजँीगत सहायता 

५२,००,००० ५१,९५,८९३.८६ ९९.९२ 

२५३१५ अन्य सतथा सहायता १३,००,००० १२,५१,८४२.२० ९६.३ 

२७२११ छात्रवृस्त्त ४३,४२,००० ३१,९१,६०० ७३.५१ 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा 
पजनतथािपना खर्चि ८०,००,००० ८०,००,००० १०० 

२७२१३ औषधीखररद खर्चि ३९,२०,००० ३७,९६,३१२ ९६.८४ 
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२७२१९ अन्य सामास्जक सहायता ८,००,००० ४५,००० ५.६३ 

२८१४२ घरभाडा १५,००,००० १०,३६,५५० ६९.०९ 

२८१४९ अन्य भाडा ७,००,००० ५,७९,९१९.४० ८२.८५ 

पंूजीगत १७,०९,२९,६८४.४४ ७,६८,८९,५५४.१२ ४४.९८ 

३११११ आवासीय भवन 
तनमािण/खररद 

६०,००,००० ८,९९,२२८ १४.९९ 

३१११२ गैर आवासीय भवन 
तनमािण/खररद 

८,६४,४२,००० २,९०,६५,७७९.७९ ३३.६१ 

३११२१ सवारी साधन १२,००,००० ११,३२,००० ९४.३३ 

३११२२ मेस्शनरी तथा औजार ३१,३४,००० २९,८५,८६४.७० ९५.२७ 

३११२३ र्तनिर्चर तथा र्र्क्र्चसि १६,३२,००० १५,८९,९९९.८५ ९७.४३ 

३११५१ सडक तथा पूि तनमािण ५७,५५,७८६.३० ४८,४१,५५६.७८ ८४.१२ 

३११५३ र्वद्यजत संरर्चना तनमािण ५,००,००० ४,८०,००० ९६ 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँधतनमािण ४,९७,०६०.३७ ४,१७,१५३.६८ ८३.९२ 

३११५५ तसंर्चाई संरर्चना तनमािण ८,००,००० ७,०८,७४७.४० ८८.५९ 

३११५६ खानेपानी संरर्चना तनमािण ६३,००,००० १०,९२,६०२.५८ १७.३४ 

३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण ३,९७,३१७.२७ ३,६६,०४३ ९२.१३ 

३११५८ सरसर्ाई संरर्चना तनमािण १८,६३,११२.४१ १७,२०,७६९.४१ ९२.३६ 

३११५९ अन्य साविजतनक तनमािण ५,१७,६५,२८९.९० २,८७,१२,८०८.४५ ५५.४७ 

३११७२ पूजँीगत अनजसन्धान तथा 
परामशि ४६,४३,११८.१९ २८,७७,०००.४८ ६१.९६ 

जम्मा ४२,५५,१६,५२० २६,८०,२४,३४३.०३ ६२.९८ 

 

 

 

 

 



17 
 

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

आ.व. : २०७७/७८   मर्हना : सबै   अवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१ 

तस.नं. क्षते्र/उपक्षते्र र्वतनयोजन खर्चि खर्चि (%) 

क आतथिक र्वकास २,६७,४६,५७७.३२ १,८७,४६,६७६.४० ७०.०९ 

१ कृर्ष १,४८,४३,६०२.१७ १,१०,५९,४३३.५९ ७४.५१ 

२ उद्योग ३०,००,००० २०,८९,३६५ ६९.६५ 

३ पयिटन ४८,०८,५४२.१८ २३,२२,०५०.९८ ४८.२९ 

४ जिश्रोत तथा तसंर्चाई १०,००,००० ९,०७,५९७.९३ ९०.७६ 

५ पशजपन्छी र्वकास ३०,९४,४३२.९७ २३,६८,२२८.९० ७६.५३ 

ख सामास्जक र्वकास १२,५८,५५,५७५.०८ ९,९१,५३,९८१.३१ ७८.७८ 

१ स्शक्षा ७,६०,४५,४३३.९८ ७,०७,६२,८५७.७९ ९३.०५ 

२ तवातथ्य ३,८१,६६,५२५.६८ २,३६,४६,९३९.२९ ६१.९६ 

३ खानेपानी तथा सरसर्ाई  ६३,००,००० १०,९२,६०२.५८ १७.३४ 

४ भाषा तथा संतकृतत १,००,२८१.७१ ९८,८७५ ९८.६ 

५ 
िैंतगक समानता तथा 
सामास्जक समावेशीकरण 

१५,१६,२६५.५४ ३,९६,१८९.१५ २६.१३ 

६ यजवा तथा खेिकज द ४,९७,०६८.१७ ३,९६,४७७ ७९.७६ 

७ 
सामास्जक सजरक्षा तथा 
संरक्षण 

३२,३०,००० २७,६०,०४०.५० ८५.४५ 

ग पूवािधार र्वकास १४,७६,६०,६२९.९० ६,२७,७८,५१६.७६ ४२.५२ 

१ यातयात पूवािधार १,६६,२२,०७५.१९ १,४०,३८,५६४.०३ ८४.४६ 

२ 
भवन, आवास तथा सहरी 
र्वकास 

१०,४४,४५,११२.५८ ३,५३,७५,१९०.५१ ३३.८६ 

३ उजाि ८,००,००० ७,८०,००० ९७.५ 

४ सम्पदा पूवािधार २,५७,९३,४४२.१३ १,२५,८४,७६२.२२ ४८.७९ 

घ 
सजशासन तथा 
अन्तरसम्बस्न्धत क्षते्र 

१,५४,६४,२८३.७० ९८,२७,९५९.५९ ६३.५५ 

१ बन १,९७,३१७.२७ १,८७,५९० ९५.०७ 

२ वातावरण तथा जिवायज ७,९४,३२५.९१ ६,८५,३५३.६८ ८६.२८ 
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३ र्वपद व्यवतथापन ३,५७,००० ० ० 

४ मानब संशाधन र्वकास १,७७,८१९.५१ ७४,८८५ ४२.११ 

५ शास्न्त तथा सजव्यवतथा ३२,००,००० २९,५३,८३१.२९ ९२.३१ 

६ कानजन तथा न्याय ४,००,००० ३,४९,९५० ८७.४९ 

७ शासन प्रणािी ८४,८२१.०१ ८१,९५० ९६.६२ 

८ तथ्यांक प्रणािी २,०३,००० १,२९,०७० ६३.५८ 

९ श्रम तथा रोजगारी ९४,७०,००० ४८,८६,३१४.६२ ५१.६ 

१० 
योजना तजजिमा र 
कायिन्वयन  

३,००,००० २,९९,६०० ९९.८७ 

११ प्रशासकीय सजशासन २,८०,००० १,७९,४१५ ६४.०८ 

ङ 
कायाििय सञ्चािन तथा 
प्रशासतनक 

१०,९७,८९,४५४ ७,७५,१७,२०८.९७ ७०.६१ 

१ 
कायाििय सञ्चािन तथा 
प्रशासतनक 

१०,९७,८९,४५४ ७,७५,१७,२०८.९७ ७०.६१ 

कज ि जम्मा ४२,५५,१६,५२० २६,८०,२४,३४३.०३ ६२.९८ 

 

१.५ र्चािज आ.व.मा देस्खएका मजख्य समतया तथा अवरोधहरु 

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

सरकार बीर्चमा आवश्यक समन्वय तथा सहकायिको कमी ।  

ख) कोतभड १९ को महामारीबाट तसजीत बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव योजना 

कायािन्वयनको मजख्य समयमा पदाि सम्पूणि कायिक्रमहरु कायािन्वयन हजन नसक्नज । 

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

क्षेत्रातधकारमा अन्योिता हजनज । 

घ) स्रोत र्वतनयोजनको मापदण्ड भगूोििगायत अन्य पूवािधारिाई मान्नजपने साथै समयमै 

तथानीय सरकारिाई स्रोत उपिव्ध नहजनज । 
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ङ) उपभोक्ता सतमततहरुको क्षमतामा कमी, राजनीततक प्रततसोध तथा समन्वयको अभाविे 

योजना संञ्चािन तथा कायिन्वयनमा समतया । 

र्च) ददगो र्वद्यजतीकरण, सूर्चना तथा संञ्चार माध्यमको अभाव । 

खण्ड २ : आगामी आ.व.२०७८।०७९ को नीतत, बजेट तथा कायिक्रम 

२.१ सोर्च, िक्ष्य, उद्दशे्य र अपेस्क्षत उपिस्धधहरु 

सोर्चः“सजन्दर, सजरस्क्षत, समदृ्ध धारे्च” 

दीघिकािीन सोर्चको व्याख्याः  

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

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

समदृ्ध: १) आय वरृ्द्ध भई समतामूिक र्वतरण भएको । 

  २) मानव र्वकास सूर्चकांकमा उल्िेख्य वरृ्द्ध भएको ।  

  ३) रोजगारका अवसरहरु र्वततार भएको । 

  ४) ददगो र्वकास तथा आवतधक योजनाका िक्ष्य प्राप्त भएको । 

िक्ष्य  

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

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

रोजगारी र आयमावरृ्द्ध गनजि,  

२) आधारभतू तवातथ र सरसर्ाइ तथा गजणततरीय स्शक्षाका माध्यमबाट समावेशी 

र्वकास गनजि  

३) वातावरणमैत्री ददगो भौततक पूवािधारको र्वकास गनजि,     

४) प्राकृततक श्रोत र साधनहरुको ददगो उपयोग गनजि,      

५) संतथागत सजशासन कायम भई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हजनज, 

अपेस्क्षत उपिस्धधहरु (प्रततर्ि) 

आवतधक 
योजनाको 
समर्ष्टगत 
िक्ष्य 

सूर्चक इकाई 

आधाररेखा 

आ.व. 

०७५÷७६ 

सम्मको 

अवतथा  

िक्ष्य (सम्मको अवतथा) 

०७८।0७९ ०८०।0८१ 

 मानव र्वकास सूर्चकाङ्क सूर्चकांक ०.५७४ ०.६०० ०.६२४ 

 आतथिक वरृ्द्ध प्रततशत ७.०६ ९.५ ९.५ 

 कज ि गाहितथ्य उत्पादन रु अबि १.५९ २.०८ २.५० 

 प्रततव्यस्क्त वार्षिक आय रु हजार ८४ १०४ १२० 

 
आफ्नो उत्पादनबाट 
वषिभरर खान पजग्ने पररवार 

प्रततशत २२ २५ ३५ 

 
कृर्ष क्षेत्रमा संिग्न घर 
पररवार (कृर्ष र पशजपन्छी 

प्रततशत ८३ ७८ ७० 
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पािन) 

 
आम्दानीको दजई 
ततहाइभन्दा बढी खानामा 
खर्चि गने पररवार 

प्रततशत ७८ ७० ६५ 

 
मापदण्डअनजसार बनेका 
आवास घर 

प्रततशत ७० ८५ ९० 

 
बाहै्र मर्हना संर्चािन हजने 
सडक 

र्कतम १५ ३० ६० 

 
रुख र्वरुवािे ढाकेको 
क्षेत्र 

प्रततशत ३७ ४० ४५ 

 बेरोजगारी प्रततशत २.२४ २ १ 

 
व्यवसार्यकरप्रार्वतधक 
सीपयजक्त जनशस्क्त 

संख्या ३७६ ५०० १,००० 

 
बैदेस्शक रोजगारीमा 
गएकाको संख्या 

प्रततशत ७.८ ६ ५ 

 काम गने उमेर समूहमध्ये प्रततशत ९७ ९८ १०० 

 
पाइपबाट खानेपानी 
सजर्वधा पजगेको पररवार 

प्रततशत २१.३२ १८ १३ 

*रार्िय आकँडामा आधाररत ।   
**प्रदेशको आतथिक वरृ्द्धिाई आधार मातनएको । 
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२.२ आतथिक वषि २०७८।०७९ को नीतत तथा कायिक्रम 

क) सम्बोधन  

उपस्तथत सम्मातनत उपाध्यक्ष ज्यू, 
गाउँसभा सदतयज्यूहरु,  
राि सेबक कमिर्चारीहरु, 
  
१) र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्तिएको कोरोना भाइरस (कोतभड–१९) को पर्हिो 
िहरको संक्रमणिे मानव सभ्यता र मानव जाततमातथ परेको अकल्पनीय संकटसँग जजतधरहँदा 
अझै संक्रामक, घातक नयाँ प्रकारको दोस्रो िहरको कोरोना भाइरस (कोतभड–१९) 
संक्रमणिे मानवीय जनतवातथ्यमा परेको गर्हरो, अतजिनीय क्षततका साथै यसैको कारणिे 
र्चौतर्ी पनि गएको नकारात्मक प्रभावसँग जजतधरहेको छ । यस महामारी र्वरुद्ध धारे्च 
गाउँपातिका (तथानीय सरकार) आफ्नो सम्पूणि क्षमता, स्रोत र साधनका साथ जजर्टरहेको यस 
कदठन पररस्तथततमा धारे्च गाउँपातिकाको दशौं गाउँ सभामा आ.व.०७८।०७९ को नीतत 
तथा कायिक्रम प्रततजत गदैछज ।   

२) प्रततजत नीतत कायिक्रमिे कोरोना भाइरस (कोतभड–१९) बाट धारे्च गाउँपातिकाबासीको 
जीवन रक्षा गनिको िातग संघ, प्रदेशसँगको सहकायिमा कोरोना भाइरसको खोप व्यवतथा गनजि 
र सम्भार्वत तेस्रो िहरसँग जजध्न तयारी हजँदै यस महामारीबाट स्शतथि भएको आतथिक, 
सामास्जक िगायतका सम्पूणि क्षेत्रिाई र्चिायमान वनाई सम्बरृ्द्ध हातसि गने िक्ष्य तिएको 
छ ।    

३) दोस्रो िहरको संक्रामक, घातक नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको (कोतभड–१९) 
संक्रमणिे मानव तवतथ्यको क्षेत्रमा देस्खएको र्वषम पररस्तथततमा पतन गररमामय यस सभा 
सामज धारे्च गाउँपातिकाको आ.व.०७८÷०७९ को नीतत तथा कायिक्रम पेश गनि पाउँदा 
आरै्मा गौरव महसजस गरेको छज ।  

४) नपेािमा संघीय िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र तथापनाका िातग नेपािी जनतािे पटक–पटक 
गरेको ऐततहातसक जनआन्दोिनहरु, जनयजद्व र मधेश आन्दोिनको क्रममा जीवन उत्सगि 
गनजिहजने सम्पूणि ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रतत भावपणूि श्रद्वाञ्जिी अपणि गदिछज । साथै यस 
अतभयानमा संिग्न हजँदा वेपत्ता भएका सम्पूणि नागररकहरु प्रतत तमरण गदै घाइते र पीतडत 
प्रतत उच्र्च सम्मान व्यक्त गदै नेपािको यजगान्तकारी पररवतिनका िातग भएका रार्ियता, 
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िोकतन्त्र र जनजीर्वकाको आन्दोिनमा अगजवाई गनजिहजन े सम्पूणि अग्रजहरुको योगदानको 
उच्र्च सम्मान सर्हत तमरण गनि र्चाहन्छज ।   

ख) र्वद्यमान पररवेश  

५) सेवा प्रवाहको क्रममा र्वश्वव्यापी रुपमा रै्तिएको दोस्रो िहरको कोतभड–१९ को 
महामारीबाट जीवन गजमाउनज भएका रािसेवक कमिर्चारीहरु, तवदेश तथा र्वदेशमा जीवन 
गजमाउनज भएका सम्पूणि दाजजभाई तथा दददी वर्हनीहरु प्रतत भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदै 
शोकाकज ि पररवारजन प्रतत गर्हरो समवेदना व्यक्त गदै कोरोना भाइरसबाट संक्रतमत हजनज 
भएका सबै नेपािी दाजजभाई तथा दददी वर्हनीको शीघ्र तवातथ्य िाभको कामना गदिछज ।   

६) महासंकटको यस घडीमा एकजजट भई महामारीको रोकथाम, तनयन्त्रण र उपर्चारको 
क्रममा अग्रपंततमा अहोरात्र खर्टनज हजने तवातथ्यकमी, सजरक्षाकमी, एम्वजिेन्स र्चािक िगाएत 
राि सेवक तथा संघ सतथाका कमिर्चारीको योगदानको उच्र्च प्रशंसा गदिछज । जोस्खम पूणि 
यस पररस्तथततमा आ–आर्नो तहबाट खर्टनज हजने जनप्रतततनतध, राजनीततक दि, सञ्चारकमी, 
व्यापारी, नागररक समाज िगायत सबै संघ संतथा तथा व्यस्क्तहरुिाई धन्यवाद व्यक्त 
गदिछज।    

७) महामारीको रुपमा रै्तिएको नयाँ अतत घातक कोरोना भाइरसको महामारीबाट सबै 
नागररकिाई सजरस्क्षत राख्नको िागी गररएको वन्दावन्दी र संघ सरकार तथा धारे्च 
गाउँपातिकािे िागज गररएको तवातथ्य सजरक्षा मापदण्डको पूणि पररपािना गरर कोरोना 
भाइरसवाट धारे्च गाउँपातिकावासीमा पनि सक्ने गम्भीर असर कम गनि सहयोग गनजि भएका 
सम्पूणि धारे्चवासीमा धन्यवाद व्यक्त गदै आगामी ददनहरुमा अझ बढी सतकि ता, समन्वय र 
एकता आवश्यक भएकोिे एकजजट भएर दृढताको साथ िाग्न र यस महामारीबाट बच्न 
सरकारिे र्चाल्ने हरेक कदममा तनरन्तर साथ र सहयोग पाई रहने र्वश्वास धारे्च गा.पा.िे 
तिएको छ ।  

८) यस महासंकटमा जजध्न गाउँपातिकासँग हातेमािो गदै गाउँपातिकािे तथापना गरेको 
कोतभड–१९ उपर्चार कोषमा तवस्च्छक रुपमा एम्वजिेन्स, तवातथ्य सामाग्री, स्जन्सी सामान 
तथा आतथिक सहयोग गनजि हजने सबै संघसंतथा एवं व्यस्क्तहरु प्रतत हाददिक आभार प्रकट गदै 
आगामी ददनहरुमा पतन यततै साथ र सहयोगको अपेक्षा गदिछज ।   
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९) कोरोना भाइरसको दोस्रो महामारीसँग जजध्दै धरासायी भएका व्यवसाय, रोजगारी तथा 
दैतनककायििाई तनरन्तरता दददै भावी अवतथािाई मध्यनजर गरर रणनीततक कायियोजना 
तयार गरी यस महामारीवाट रोजगारी गजमाएका श्रतमक, असाहाय, अपाि व्यस्क्त, एकि 
मर्हिा, जेष्ट नागररक, गररव तथा र्वपन्न वगि िस्क्षत तवातथ्य, साना र्कसान, स्शप र्वकास 
तातिम, आय आजिन तथा रोजगारी सृजना हजने उत्थानस्शि कायिक्रम सञ्चािन गररने छ ।   

१०) र्वपद र जोस्खमको दृिीकोणिे धारे्च गा.पा.अतत जोस्खम क्षेत्रमा पने भएकोिे 
सम्भार्वत प्राकृततक र्वपदवाट हजन सक्ने जोस्खम, पनि सक्ने क्षती र असरिाई न्यजनीकरण 
गनिको िातग समावेशी र्वपद् जोस्खम न्यजतनकरण, व्यवतथापन ऐन, तनयम र नीतत तथा 
प्रततकायियोजना तनमािण गरर अविम्वन गररनेछ । र्वपदवाट क्षतत भएका साविजतनक तथा 
तनजी संरर्चनाको पजनतनमािण र भ जकम्प पिात सजरस्क्षत घर पजनतनमािण गनि बाँकी रहेका 
संकटासन्न घर पररवारको िगत तयार पारी शत प्रततशत घरहरुको पजनतनमािण कायि सम्पन्न 
गररनेछ ।  

११) वढ्दो जिवायज पररवतिन र यसवाट र्वश्वव्यापीरुपमा परेको असरवाट धारे्च गाउँपातिका 
पतन अछजतो नभएकोिे यसको असरिाई कम गदै अनजकज िनका िातग र्वशषे कायिक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ र भर्वष्यमा पनि सक्ने थप असरवाट पनि सक्ने प्राकृततक र्वपदको 
असरिाई न्यूनीकरण गनि तथानीय अनजकज िन योजना वनाई कायािन्वयन गररनेछ ।    

१२) सजन्दर सजरस्क्षत समदृ्ध धारे्च भने्न सोर्च र िक्ष्यका साथ तनमािण गररएको पञ्च वर्षिय 
आवतधक योजना अनजसार िक्ष्य तथा उदे्दश्य हातसि प्रातप्तको अवतथा अध्यावतधक गरर 
गजणततरीय सेवा प्रवाह गदै समरृ्द्ध हातसि गनिका िातग गाउँपातिका तनरन्तर कृयास्शि रहेको 
छ ।   

१३) धारे्च गाउँपातिका संस्घय सरकारको पहजँर्च बाट ज्यादै टाढा, र्वकट भौगतिक 
अवतथामा भएता पतन पवूािधार, आतथिक, सामास्जक, साँतकृततक िगाएत र्वर्वध क्षेत्रका 
तबकासको तनस्म्त सधै समर्पित रहने प्रण गदै सजशासन, पारदस्शिता र जवार्देर्हता तबना समग्र 
तबकासको िक्ष्य र्च जम्न सर्कन्न भने्न अठोटका साथ धारे्च गाउँपातिकािाई उत्कृष्ट र आकि षक 
पयिटर्कय गन्तव्यका रुपमा अस्घ बढाउन पयिटन पूवािधार तनमािण गनि जजर्टरहेको तमरण 
गराउन र्चाहन्छज ।  

१४) “पछातड कोर्ह पतन नछजटजन” Leave no one behind भन्न े पक्षिाई मध्यनजर गदै 
जोस्खममा रहेका तथा िस्क्षत वगििाई प्रत्यक्ष िाभहजने सहभातगतामजिक कायिक्रम तथा ददगो, 
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भ जकम्प प्रततरोधात्मक तथा अपािमैत्री भौततक संरर्चना, आतथिक वरृ्द्ध, रोजगारी सजृना गने 
योजनाहरुिाई प्राथतमकता ददई वजेट र्वतनयोजन गदै साना तथा टजके्र योजना कायािन्वयन गने 
पररपाटीिाई वन्द गरर समावेशी अनजगमन र मजल्यांकन प्रणािीिाई पूणिरुपमा अविम्वन 
गररनेछ ।   

१५) धारे्च गाउँपातिका सधै िोकतास्न्त्रक मूल्य र मान्यता, प्रतततप्रधाित्मक वहजदतिय 
िोकतास्न्त्रक शासन प्रणािी, नागररक तवतन्त्रता मौतिक अतधकार, मानव अतधकार, वातिग 
मतातधकार, आवतधक तनवािर्चन, र्वर्वधताको सम्मान, पूणि प्रसे तवतन्त्रता तथा तवतन्त्र 
तनतपक्ष र सक्षम न्यायपातिका र कानूनी राज्यको अवधारणाको कायािन्वयनमा प्रततवद्व रहेको 
कज रा अवगत गराउन र्चाहन्छज ।   

१६) धारे्च गाउँ सरकार आफ्नो गन्तव्यमा सजतनस्ित छ िक्ष्यहरु तनधािररत छन ्। नीतत तथा 
कायिक्रमहरु जनमजस्ख छन ्तथापी हामीसँग सवै अवसरहरुिाई कायािन्वयन गनि हाम्रा र्वकट 
भौगतिक अवतथा, कानजनी जर्टिता, राि सेवक कमिर्चारीको रे्रवदि र र्वश्व व्यापी कोरोना 
भाइरसको महामारी आदद कारणहरुिे हामीिे शत प्रततशत पररणाम हातसि गनि कदठनाई 
भईरहेको छ । र्चार आतथिक वषि सम्पन्न गदै गदाि तसकेका तसकाई, पर्हर्चान भएका अवसर, 
आन्तररक तथा वाह्य समतया र र्च जनौतीहरुिाई अबसरमा रुपान्तरण गने थप स्जम्मेवारीहरु 
हाम्रो काँधमा रहेको छ भने प्रभावकारी र जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गदै जवार्देर्हता, 
पारदशीता र सजशासनिाई सतथागत गदै तथानीय सरकारको स्जम्मेवारी र भ जतमकािाई थप 
सशक्त पानि हामी दृढसंकस्ल्पत छौं ।  

उपस्तथत गाउँसभा सदतय ज्यू तथा रािसेवक कमिर्चारीहरु, 

अब म धारे्च गाउँपातिकािे र्वकास र समरृ्द्धको िक्ष्य प्रातप्तको िातग गररएका महत्वपूणि 
प्रयास, अवसर तथा र्च जनौततहरु प्रततजत गनि गइरहेको छज। 

(१७) केन्रीय सेवा, सजर्वधा, पहजँर्च देस्ख धेरै टाढा तथा र्वकट भौगोतिक क्षेत्रमा पनजि धारे्च 
गाउँपातिकाको वाध्यता नै हो भने अस्घल्िो आ.व. जततै र्वश्वव्यापी रुपमा रै्तिएको घातक 
कोरोना भाइरसको महामारीको कारणिे गदाि तथानीय सरकारिे गनजि पने कायि र प्रवाह गनजि 
पने सेवाहरुमा तनकै न ैसमतया र र्च जनौतत थर्पएको छ । तथार्प यस र्वषम पररस्तथातको 
वावजजद पतन यस आ.व.मा धारे्च गा.पा.िे सजन्दर सजरस्क्षत समदृ्ध धारे्च तनमािण गनिको िातग 
गररएको पररकल्पनािाई पजरा गनि र्चातिएका कदम तथा महत्वपूणि प्रयासहरु तनम्नानजसार 
छनः   
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• आ.व. ०७७/७८ मा धारे्च गा.पािे आन्तररक तथा वाह्य पयिटनिाई िस्क्षत गरर 
तातोपानी मेिाको अवसरमा धारे्च पयिटन महोत्वस आयोजना गररयो ।   

• भकूम्पिे ददएको र्च जनौततिाई अवसरमा पररणत गदै इपीसेन्टर साहतसक माउण्टेन 
वाईक िेि तनमाणि तथा उद्घाटन ।  

• नयाँ वषिको अवसर पारी आरुघाट, वारपाक सजिीकोट र धारे्च गा.पाको समन्वयमा 
धारे्चको पयिटन र्वकास सम्वन्धी अन्तरकृया ।   

• कोरोना महामारीवाट थतिएको आन्तररक पयिटनिाई प्रविद्धन गनिको िातग धारे्च 
गा.पा.मा कायिरत कमिर्चारीहरुिाई ३ ददने पयिटन र्वदाको व्यवतथा ।  

• कागज रर्हत तडस्जटि धारे्च भने्न अवधारणा अनजसार अनजगमन तथा सजपररवेक्षणमा 
सोतिष्टीक एपको प्रयोग गरर अनजगमन गररएको ।  

• वौद्ध र्हमािवाट आएको पानीिाई प्रशोधन गरी वौद्ध र्हमाि शजद्धजिको नामवाट 
व्राण्डीङको िातग तयारी ।  

• भकूम्प रर्हत सजरस्क्षत आवास तनमािण ।  

• जैर्वक गाउँ तनमािण गने प्रयास ।  

• मेगा तकज ि आवसीय छात्रावास तनिमाणाधीन ।  

• १५ शैयाको सामजदार्यक अतपताि तनमािणाधीन ।   

• भकूम्प पतछको धारे्चको पजनतनमािण पजततक प्रकाशोन्मजख ।  

र्वद्यमान अवसरहरुः   

• धारे्च गाउँपातिका प्राकृततक सम्पदा र जैर्वक र्वर्वधातािे भररपूणि ।  

• पयिटन (पयािपयिटन, साहतसक, साँतकृततक) र्वकासको प्रर्च जर सम्भावना वोकेको धारे्च 
गाउँपातिका आन्तररक र वाह्य पयिटनको िातग भस्जिन गन्तव्यको रुपमा रहेको छ 
।  

• धारे्च गाउँपातिकामा जिस्रोत सम्पदाको र्वकासमा प्रर्च जर सम्भावना रहेको छ ।  

• धारे्च गाउँपातिकामा तथानीय जैर्वक उत्पादनहरुको व्राण्डीङ र वजाररकरण ।  

• गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा खतनज पदाथिमा आधाररत उद्योग तथापना ।  

• सेतमनार, र्चिस्र्चत्र छायाँङ्कन, रे्ष्टीवि पयिटन सञ्चािन ।  

• अध्ययन अनजसन्धानको िातग उपयजक्त ठाउँ ।  

र्वद्यमान र्च जनौततहरुः  

• दजगिम गाउँपातिकाको कारणिे केन्र तथा संघ सरकारसँगको पहजँर्चमा कतम ।  
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• र्वषम भौगोतिक वनावटका कारण पूवािधार र्वकास िगाएत अन्य र्वकास तनमािणका 
कायिहरु सञ्चािनमा कदठनाई ।  

• र्वकट भ जगोिका कारण एकीकृत वततीर्वकास तथा यातायात सजर्वधामा कदठनाई ।  

• वषेनी पर्हरो तथा वाढी प्रकोपको कारणिे र्वकासमा अवरोध ।  

• र्वद्यजत तथा सञ्चारका पूवािधारहरुको पूणि र्वकास हजन नसक्नज ।  

• र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्तिएको दोस्रो िहरको कोरोना भाइरसवाट सवै क्षेत्र 
प्रभार्वत हजनज ।  

• जनप्रतततनधी तथा कमिर्चारीहरुिाई समय अनजसार सशस्क्तकरण गदै जान नसक्नज ।  

• आन्तररक राजतव संकिनको अवसरिाई उपयोग गनि नसक्नज ।  

• छाडा र्चरन, डढेिो तथा खजल्िा र्चोरी तसकारी ।  

• परम्परागत खेतीप्राणिीमा आधाररत रहनज र तथानीय उत्पाददत वततजहरुको 
वजाररकरणको अभाव हजनज ।  

• पशज तथा वािी र्वमा कायिक्रमिाई व्यापकता ददन नसर्कएको ।  

• सामजदार्यक वन र गाउँपातिका र्वर्चमा आवश्यक समन्वय र सहकायि हजन नसक्नज ।  

• प्रर्च जर सम्भावना रहेको क्षेत्रहरुमा िगानी कतािहरु तभत्र्याउन नसर्कएको ।   

गाउँपातिकाको वार्षिक नीतत तथा कायिक्रम तजजिमाका आधार र प्रावधानहरु तनम्न रहेका 
छन।्  

• गाउँपातिकािे आफ्नो अतधकार क्षेत्र तभत्रका र्वषयमा तथानीय ततरको र्वकासका 
िातग आवतधक, बार्षिक, रणनीततक र्वषय क्षेत्रगत दीघिकातिन र्वकास योजना बनाई 
िागू गनजि पनेछ ।   

• योजना बनाउँदा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीतत, िक्ष्य, उदे्दश्य, समय सीमा र 
प्रर्क्रयासँग अनजकज ि हजन े गरी सजशासन, वातावरण, बािमैत्री, जिवायज पररवतिन 
अनजकज िन, र्वपद व्यवतथापन, सामास्जक समावेशीकरण जतता अन्तर सम्बस्न्धत 
र्वषयहरुिाई ध्यान ददनज पनेछ ।  

• योजना बनाउँदा प्राथतमकता ददनज पने र्वषयहरुको आधारमा आयोजना तथा 
कायिक्रमको प्राथतमकता तनधािरण तथा छनौट गनजि पनेछ ।    

• योजना तजजिमा गदाि मध्यम र ददघिकातिन प्रकृततका आयोजनाहरुको सूर्ची तयार गनजि 
पनेछ ।   

• गाउँ कायिपातिकाबाट तवीकृत योजना तजजिमा कायिर्वतध बमोस्जमको र्वतध तथा 
प्रर्क्रया अनजसरण गनजि पनेछ ।   
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योजना तथा वजेट तजजिमाका आधारहरुः  

• नेपािको संर्वधान   

• राज्यको तनदेशक तसद्धान्त, नीततहरु, मौतिक हक (भाग ४)  

• आतथिक अतधकार (धारा ५९), आतथिक प्रणािी (भाग १९)   

• कर िगाउने क्षेत्र (अनजसूस्र्च ८ वमोस्जम)  

• तथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४  

• तथानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तजजिमा ददग्दशिन, २०७४ (पररमास्जित)   

• तथानीय तहको वार्षिक योजना तजजिमा ददग्दशिन, २०७५  

• राजतव परामशि सतमततको प्रततवेदन,   

(१८) भौगतिक र्वकट्ता र तसतमत स्रोत साधनको वावजजद, कोरोना भाइरसको दोस्रो 
महामारीिे सृजना गरेको र्वषम पररस्तथततमा पतन धारे्च गाउँपातिका आफ्नो िक्ष्य प्राप्तीको 
िातग अगातड वर्ढ रहेको अवतथा भए पतन गाउँपातिकाको सेवा प्रवाह, र्वकास तनमािण 
िगाएतका समग्र गततर्वतधहरु तनकै प्रभार्वत भएका छन ्भने र्य सवै अवतथाहरुिे तसकाएका 
तसकाईवाट आगामी ददनहरुमा कतत पतन र्वर्चतित नभै अगातड वढ्नको िातग क्षमता 
र्वकासका अवसर प्राप्त भएको छ । तथार्प यस र्वषम पररस्तथततमा पतन आवश्यक सहकायि, 
समन्वयको र्ितवरुप गाउँपातिकािे हातसि गरेका केर्ह महत्वपूणि उपिव्धीहरु सम्मातनत 
सभा समक्ष प्रततजत गनि र्चाहन्छज ।  

 (१) भौततक पूवािधार र्वकास तर्ि को उपिव्धी  

• भ जकम्प पिातको तनजी आवास पजनतनमािणको कायिहरु ७ वटा वडाहरुमा गजनोसोमा 
परेका केर्ह घरहरु वहेक ७ वटै वडाहरुमा सम्पन्न भएको । यो आ.व.मा वजेट 
र्वतनयोजन गरर तनमािण कायिसजरुवात गररका ४ वटा वडाका वडाभवनहरु मध्ये २ 
वटा पूणिरुपमा सम्पन्न भएको र अन्य भवनहरुको काम र जतगततमा सञ्चािनमा रहेको 
छ । यसै आ.व.मा नयाँ ७ र्क.तम.नयाँ सडक तनमािण भएको र १.७ र्क.तम सडक 
ततरउन्नती भएको छ । गाउँपातिका र प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमवाट ७ र्क.तम. 
गोरेटो वाटो तनमािण गररएको छ ।   

• गा.पाको प्रशासतनक भवन तनमािणातधन रहेको ।  

• ४ वटा वडा कायाििय भवन तनमािणाधीन, १ कोल्ड तटोर, २ रष्टीक तटोर, १ 
तमजकोइवो भवन, काशी गाउँ सभाहि तनमािण सम्पन्न भएको छ ।  

• २ वटा अतपताि तनमािणाधीन ।   
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• ३ वटा जिर्वद्यजत तनमाणिधीन ।   

• गा.पा. ततरीय हाटवजार तथा कोशेिी घर तनमािण ।  

• दोभानको वजढीगण्डकीमा पक्की पजिको DPR गररएको ।  

(२) आतथिक र्वकास तर्ि को उपिव्धी  

• गा.पा.को पयिटन गूरुयोजना तनमािण गने र्चरणमा रहेको ।   

• धारे्च गा.पा. र तसतभि बैंक र्वर्च सम्झौता गरी ७ जनािे सहजतियतपूणि कजाि प्राप्त 
गरेको ।  

• धारे्च गा.पा.मा व्यवसायीहरुको सहजताको िातग व्यवसार्यक सहायता कक्ष तथापना 
गरर पान नम्वर उपिव्ध गराएको ।  

• िाप्राक नमजना वततीमा पयिटकीय सजर्चना केन्र र कोशेिी भवन तनमाणि ।  

• तनशाराङ च्छो पदमागि तनमािणको िातग DPR तयार गरर टेण्डर खोतिएको ।  

• पर्हिो पटक पशजमा कृततम गभािधानको सजरुवात गररएको ।  

• पशज तवातथ्य कमीहरुको सञ्जाि गठन । 

• धारे्च गाउँपातिकािे IMTA(International Mountain Tourism Alliance) को तनशजल्क 
सदतयता प्राप्ती ।  

• नेपाि पयिटन वोडििे धारे्च उत्कृष्ट ठाउँहरुको र्ोटो आफ्नो वेवसाइटमा राखेको ।  

(३) सामास्जक र्वकास तर्ि को उपिव्धी  

• कोरोना भाइरस संक्रमण र्वरुद्ध गा.पा. कमिर्चारी, जनप्रततनीतध तथा अन्य 
व्यस्क्तहरुिाई खोपको व्यवतथा गररएको ।  

• र्वश्व भरी रै्तिएको महामारी कोतभड १९ को संक्रतमतहरुिाई राख्न ेक्वाररन्टीनको 
तनमाणि र संक्रतमतहरुको उपर्चारको िातग कोतभड १९ उपर्चार कोष तथापना गरी 
सञ्चािनमा ल्याएको ।   

• एऋर्च ्जाँर्च गने व्यवतथा गरीएको ।  

• एक घर एक धारा कायिक्रम अन्तरगत काशी गाउँ, गजम्दा, िापजवेशीमा तनमािणधीन 
रहेको ।  

• मेगा र्वद्याियको छात्रावास भवन तनमाणािधीन रहेको ।  

• ४ वटा क्वारीनटीन तनमािण, १ इसोिेसन सेन्टर तनमािण गररएको ।  

• गा.पा ततरीय खेिकज द सतमतत गठन   

• धारे्च गा.पा ततरीय मर्हिा सञ्जाि गठन,  
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• गा.पा.को समन्वयमा धारे्च उद्योग वास्णज्य संघ एकाई गठन भएको ।  

• ३८ वटा तथायी स्शक्षक दरवन्दी पदपूती ।  

• धारे्च गा.पा.को तवातथ्य क्षेत्रको अवतथािाई मध्यनजर गरर सम्भव नेपािसँगको 
सहकायि र आतथिक सहयोगमा थप एक एम्वजिेनस व्यवतथापन गररएको ।  

• ४३४ (२३६ मर्हिा र १९८ पजरुष) जेष्ठ नागररक तथा २५२ (११४ मर्हिा र 
१३८ पजरुष) अपािता भएका व्यस्क्तहरुिाई पररर्चय पत्र र्वतरण गररएको ।   

(४) वन वातावरण तथा र्वपद व्यवतथापन तर्ि को उपिव्धी  

• कततजरी तथा मगृ पािन सम्वन्धी गोष्टी सम्पन्न गररएको ।  

• ४ अग्नी र्पतडत घरपररवारिाई राहत र्वतरण गररएको ।  

(५) सतथागत तथा सजशासन तर्ि को उपिव्धी  

• तथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे व्यवतथा गरे अनजसार धारे्च गाउँपातिकाको 
सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी तमतव्यायी, सरि र पहजँर्च योग्य वनाउन राजतव संकिन 
गने कायििाई सरि, सहज र भरपदो वनाउनको िातग एकीकृत कर संकिन प्रणािी 
सफ्टवेयर जडान गरर कायािन्वयनमा ल्याएको,    

• धारे्च गाउँ पातिकािे आ.व.०७६।०७७ को सतथागत तवमूल्यांकन सञ्चािन गरर 
१० र्वषयगत क्षेत्र अन्तगित १०० वटा सजर्चकहरुमा तवमूल्यांकन गने कायि सम्पन्न 
गररएको छ । सो मूल्यांकनवाट १०० मा ४६.५० अङ्क प्राप्त गरी कमजोर 
अवतथामा रहेको देस्खन्छ ।   

• गाउँपातिकाको काम कारवाहीिाई व्यवस्तथत गरर र्वतधको शासन, पारदशी, 
जवार्देर्ह, पररणाममूस्ख र नागरीकमैत्री शासन व्यवतथा कायम गनि ४ ऐन, २१ वटा 
कायिर्वतध, १ नीतत तनदेस्शका, २ तनयमाविी, ३ वटा तनदेस्शका, १ नीतत, १ मागिदशिन 
तनमािण गरी सम्मानीत सभािे पास गरी गदै आएको छ ।   

(र्च) आगामी आ.व.का प्राथातमकता प्राप्त प्रमजख कायिक्रमहरु  

  (क) आतथिक र्वकास  

  (ख) सामास्जक र्वकास   

  (ग) भौततक पूवािधार  

  (घ) वन वातावरण  
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  (ङ) संतथागत तथा सजशासन   

(छ) आगामी आ.व.का प्रमजख नीततहरु   
क, आतथिक र्वकास                      
  राजतव तर्ि                        
(१९) आन्तररक राजतव संकिन गने कायििाई सर्ि वनाउनको िातग “राजश्व संकिन 
भार होइन संमरृ्द्धको आधार हो” भन्न े रे्चतना जागरण गराउन कर सम्बस्न्ध प्रस्शक्षण, 
छिर्ि वा तातिम कायिक्रम मार्ि त सरे्चतना अतभयान तनरन्तर संर्चािन गररनेछ भन े
गाउँपातिका तभत्र उच्र्चतम तथा समयमा कर ततने करदातािाई सम्मान गररनेछ ।   
(२०) आन्तररक राजतव वरृ्द्धको िातग धारे्च गाउँपातिकािे तनमािण गरेको आन्तररक राजश्व 
सजधार कायियोजना अनजसार आन्तररक राजतव संकिन गरर धारे्च गाउँपातिकािाई आत्मतनभिर 
बनाउन आन्तरीक राजश्व सजधार कायियोजना अनजसार आन्तररक राजतव संकिनमा वरृ्द्ध 
गररनेछ । साथै राजतवका थप क्षेत्रहरु पर्हर्चान गरी राजतव वरृ्द्ध गदै िैजाने नीतत तिइनेछ 
।  
(२१) व्यवसायको पर्हर्चान, दताि, अतभिेखीकरण र वगीकरण गरर व्यवसायिाई व्यवस्तथत 
गनि सफ्टवेयर प्रणािीमा आवद्ध गने साथै वगीुृकरण र कारोवारको आधारमा व्यवसाय 
करको दर तनधािरण गरी राजश्व संकिन गररनेछ ।   
(२२) गाउँपातिकािाई प्राप्त राजतवका अतधकारसँग सम्बस्न्धत व्यस्क्तगत सम्पस्त्तहरू, 
व्यापार व्यवसायहरू, सेवा सजर्वधाहरू आददको अतभिेख तयार गरी अद्यावतधक गररने छ । 
सेवा शजल्क तनधािरण गदाि सामास्जक न्यायको आधारमा उपेस्क्षत वगिका िातग सहजतियत हजन े
गरी तोर्कए बमोस्जम सेवा शजल्क तनधािरण गररनेछ ।  
(२३) राजतव प्रशासनिाई अझ र्च जतत र पारदशी बनाउन गाउँपातिका र सबै वडा 
कायािियहरुमा राजतव प्रशासनका िातग सफ्टवेयर जडान गरी कम्प्यजटर तबतिङको सजरुवात 
गररनेछ । राजतव प्रशासनमा काम गने कमिर्चारीहरुको क्षमता अतभवरृ्द्ध गररनेछ । 
गाउँपातिकाको राजतव प्रशासनिाई थप प्रभावकारी बनाउन, राजतव परामशि सतमततको 
सर्क्रयतामा सतमततिे तनयतमत राजतव असजिीको अनजगमन गने व्यवतथा तमिाइनेछ ।  
(२४) व्यवसायीहरुिाई करको दायरामा िैजाने र यसका िातग उद्योतग व्यवसार्यहरुसँग 
आवश्यकतानजसार समन्वय गरी कायि गने । व्यवसायमा कर ततने व्यवतथा तथा कर 
नीततको बारेमा आवश्यक अतभमजस्खकरण गने व्यवतथा तमिाउने, तथानीय तहमा संर्चािनमा 
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रहेका दताि भएका र नभएका सबै खािे उद्योग व्यावसायहरुको तथ्यांक अध्यावतधक गने 
व्यावसाय दताि अतभयान संर्चािन गने ।  
कृर्ष तर्ि                          
(२५) धारे्च गाउँपातिकामा कृर्ष तथा पशजपािन क्षेत्रको र्वकासका िातग आवश्यक पने 
प्रार्वतधक कमिर्चारीको व्यवतथा गरी सेवा केन्र मार्ि त सबै र्कसानको पहजँर्च हजने गरी कृर्ष 
तथा पशजपािन सम्बन्धी प्रार्वतधक सेवा र्वततार गररनेछ ।   
(२६) धारे्च गा.पा. को कज ि क्षेत्रर्िको ९.८३% कृर्ष योग्य भतूमको अतसतमत उपयोग गरी 
कृर्षमा आत्म तनभिर वन्नको िातग र कृर्ष योग्य जतमनमा पहजँर्च नरहेका िगभग १७% घर 
पररवारको खाद्य असजरक्षािाई घटाउने नीतत तिईने छ । यसको िातग वाँझो तथा खािी 
जग्गािाई उपयोग गने नीतत अनजसार कृर्ष उत्पादन वढाउन कृर्षयोग्य जतमनमा पहजर्च वरृ्द्ध 
गदै तसर्चाई सजर्वधािाई वढाईने छ ।   
(२७) धारे्च गाउँपातिकाको हावापानी र माटो सजहाउँदो कृर्ष उत्पादन (मकै, आिज, गहजँ, जौ, 
भटमास, कोदो) आददको उत्पादनमा वरृ्द्ध गनिको िातग जग्गा वतगिकरण गरर िागत सङ्किन 
गररनेछ भने खाद्य सजरक्षामा र्वशेष जोड दददै आवश्यक वजेट र्वतनयोजन गराइने छ ।   
(२८) रैथाने र्वउ तथा र्वजनको नशि सजधार गरर उन्नत रैथाने र्वउको र्वकासको नीतत 
तिईने छ भने आिज, गहजँ, जौ, भटमास र स्शिाम खेततको क्षेत्र र्वततार गरर कृर्षमा 
आत्मतनिभर गने नीतत अनजसार हररयो तरकारी उत्पादन र प्रयोग दर १ प्रततशत वाट वढाएर 
१० प्रततशत वनाइने छ ।   
(२९) कृर्षमा यास्न्त्रकरण, आधजतनकीकरण तथा व्यवसायीकरण गदै यसिाई मयािददत 
पेशाको रुपमा र्वकास गररनेछ । यसका िातग वडागत रुपमा संर्चािन भई रहेको 
पकेट÷धिक कायिक्रमिाई तनरन्तरता ददईनेछ भने यो आ.व. देखी कृषक दताि तथा 
सूस्र्चकरण गरर रार्िय र्कसान पररर्चय पत्र र्वतरण गने व्यवतथा तमिाईने छ ।  
(३०) उत्पादनमा हाम्रो साथ वतदीन म खािी हात भन्न े नारािाई सर्ि वनाउन 
गाउँपातिकामा रहेको सवै खािे जतमनको उपयोग गदै खाद्य असजरक्षािाई हटाउन कृर्ष 
योग्य भतूमको पूणि उपयोग, परम्परागत कृर्ष पेशािाई आधजतनर्ककरण गदे अगाितनक खेतीको 
िातग र्वतभन्न तनकायहरुसँगको सहकायिमा कायिक्रम सञ्चािनिाई तनरन्तरता ददइने छ ।  
(३१) तथानीय उत्पादन र खपतमा र्वशेष जोड ददई प्रत्येक आ.व.मा धारे्चवाट उत्पादद 
तथानीय वततजको व्राण्डीङ, िेवतिङ र प्याकेस्जङ गनिको िातग वजेट र्वतनयोजन गररने छ ।   
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(३२) गाउँपातिका तभत्र उत्पाददत वततजहरुको व्यवतथापन र वजारीकरणको िातग “एक वडा 
एक मर्हिा कृर्ष सहकारी तनमािण” गरी उत्पाददत वततजहरुको व्यवतथापन र वजारीकरणको 
िातग कोष खडा गरी अनजदानको व्यवतथा गररने छ ।   
(३३) उपयोग र्वर्हन भतूमिाई गा.पा.को तवातमत्वमा ल्याई कृर्षमा आत्मतनभिर वन्नको िातग 
व्यवसार्यक कृर्ष कायिक्रम सञ्चािन गनि जग्गा तिजमा उपिव्ध गराइने नीतत तिइनेछ ।   
(३४) व्यवसार्यक तसप तसकेका, वैदेस्शक रोजगारीवाट र्र्कि एका, कोरोना भाइरसको 
महामारीवाट व्यवसाय तथा रोजगारी गजमाएका श्रम शस्क्तहरुको तथ्याङ्क सङ्किन गरी तत 
व्यस्क्तहरु िस्क्षत गरर व्यवसाय सञ्चािनको िातग यजवा तथा िस्क्षत वगि उद्यमस्शिता र्वकास 
अनजदान कोषिाई तनरन्तरता ददई सञ्चािन गररने छ ।  
(३५) वातावरण तथा मानव तवातथ्यमा प्रततकज ि असर पनि नददन तथा दीघिकातिन कृर्ष 
र्वकासको तनस्म्त रासयतनक र्वषादीको प्रयोगिाई तनरुत्सार्हत गदै माटो पररक्षण, बािी 
उपर्चार स्शर्वर सञ्चािन, जैतबक तथा वनतपततक तबषादी तनमािण पद्धततमा जोड ददईने छ, भन े
होटि तथा पसिहरुमा अगाितनक उत्पादनको टे«ड माकि  राखी व्यबसायिाई प्रोत्साहन गने 
कायिक्रमिाई तनरन्तरता ददइने छ ।  
(३६) कृर्षिाई व्यवसार्यक तथा आधजतनकीकरण गनिको िातग कृर्षजन्य पजवािधार तनमािण 
गररनेछ भने आिजको सजपर जोन र अन्य सवै वडाहरुिाई पकेट एररयावाट व्िकमा ततर 
उन्नती गरीने कायििाई तनरन्तरता ददइने छ । उत्पाददत तथानीय कृर्ष वततजहरुको खपतको 
िातग एक वडा एक सङ्किन केन्र र हाटबजार नभएका वडारुमा हाटबजार तनमािण गने साथै 
गा.पा. ततरीय संकिन केन्र तनमािण गररने छ ।  
(३७) एक वतती एक व्यबसार्यक अगाितनक खेती उत्पादनको िातग (बेसार अदजवा, र्ापर, 
तरुि, सखरखण्ड, कर्र्, तसतनज, अल्िो, अिैंर्ची, कागती, केरा भ जँइकटहर, एवोकाडो, 
जापानीज कटजस, तयाउ, र्कम्वज, र्टम्मजर, दाँते ओखर, तरकारी खेती) कृषक समजहहरुिाई 
र्वउ खररदमा ७५% अनजदान तनरन्तरता ददइने छ ।   
(३८) माटोको तवतथता कायम गरी उविराशस्क्त दीघिकािीन रुपमा कायम राख्न गोठेमि, 
कम्पोष्ट मि, जैर्वक मि, हररयो मि, पशजमजत्र सङ्किन र प्रयोगमा जोड ददईने छ ।   
(३९) गाउँपातिका तभतै्र प्रमजख रुपमा उत्पादन हजने नगदेवािी (आिज, भटमास, तसिाम) 
आददमा गाउँपातिकािाई आत्म तनभिर बनाइनेछ भने र्य नगदे वािीको र्वउ र्वजनको 
उत्पादन केन्रकोरुपमा र्वकास गररने छ ।  
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(४०) उच्र्च मूल्यका सम्भार्वत जतडवजर्िहरु, मौसमी तथा वेमौसतम र्िर्ज िहरुको 
व्यावसार्यक खेतत गनिको िातग कृषक समजहहरुिाई आवश्यक अनजदानको व्यवतथा तमिाईने 
छ ।   
(४१) मौसमी तथा वेमौसतम र्िर्ज िहरुको व्यावसार्यक खेततको िातग आवश्यक पने 
तसर्चाइको व्यवतथा गररनेछ भने तसंर्चाइको सम्भावना नभएको ठाउँमा थोपा तसर्चाई, पिार्ष्टक 
पोखरी तनमािण कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।   
(४२) भ जतमको खण्डीकरण गरी वाँझो राख्न ेर्चिनिाई तनरुत्सार्हत गनि भ जमी बैंकको तथापना 
गरी खण्डीकरणमा आधाररत खेती प्रणािीमा जोड ददई कृर्ष उत्पादकत्व बढाउन तसंर्चाईको 
व्यवतथा तमिाईने छ । साथै भ जतम सम्बस्न्ध अतभिेखिाई तबद्यजस्त्तय प्रणािीमा व्यवस्तथत गदै 
अध्यक्ष कृर्ष पयिटन पररयोजना सञ्चािनमा ल्याई हरेक वषि उत्कृष्ट कृषकिाई पजरतकार 
र्वतरण गररने छ ।   
(४२) व्यवसार्यक सजरक्षणका िातग व्यवसाय र्वमा तथा सजरक्षाको सामातग्र सम्वन्धमा 
अतभमजस्खकरण कायिक्रम संर्चािन गररने छ । कृर्ष र्मि बाति तबमा गदाि िाग्ने र्प्रतमयममा 
नेपाि सरकारिे ददने सजर्वधा वाहेकिाई १०० प्रततशत मातन ५० प्रततशत अनजदान यस 
पातिकाद्वारा प्रदान गने ।  
(४३) हािैमात्र नेपाि तभतत्रएको जापानीज प्रर्वतधको अंगारवाट वनाइने अगािनीक वायो र्चार 
मिमा गौमजत्रको सतमश्रण भएकोिे िाके र्हमाि वायो र्चार प्रा.ति.िे गोरखाको १० र्किोमा 
उत्पादन गनि िागेको उक्त प्रातिसँग धारे्चको गौमजत्र संकिन गरी र्वक्री र्वतरण गनि 
गोठािोहरुिाई प्िास्तटकको रम र्वतरण गने नीतत तिएको छ भने उक्त मि खररदमा 
कृषकहरुिाई अनजदान उपिव्ध गराइने छ।  
(४४) रोपेको वषि ददनमै र्टप्न तमल्ने धजपी र धजपीतभत्र रोपेको वषि ददनमै ३ पटक पात र्टप्न 
तमल्ने रोजमेरी र्ज ि खेती १४०० देस्ख २२००तमटर) गनि िाके र्हमाि जतडवजटी उद्योग 
प्रातिसँग सहकायि गरी ५० रोपनी जग्गामा खेती गनि ३ वटा समजहिाई ५० प्रततशत 
अनजदान ददिाउने नीतत तिइने छ।   
(४५) धारे्च गाउँपातिकाको अवतथा अनजसार नगदे वािीको िातग स्शत भण्डारण, पिाष्टीक 
पोखरी तनमाणि गनिको िातग र्कसानहरुिाई आवश्यक वजेट अनजदानको व्यवतथा गररने छ 
भने कृषकहरुिाई तनशजल्क तरकारीको बीउ तमनीर्कट र्वतरण कायिक्रम संर्चािन गररनेछ ।   
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(४६) धारे्च गाउँपातिकाको कृर्ष क्षेत्रिाई व्यवतथीत र मयािददत वनाउनको िातग कृषकको 
व्यस्क्तगत र्ववरण, व्यवसायीक र्ववरण, प्राप्त गरेको सहजतियत तथा सजर्वधा समेतिाई 
जानकारी हजने गरी कृर्ष डायरी तथा कृषक पररर्चय पत्र कायिक्रम संर्चािन गररनेछ ।   
पशजपक्षी ंर्वकास                       
(४७) यस गा.पा. मा पशज तथा पक्षीकंो र्वकास तथा व्यवसार्यक उत्पादनको प्रर्च जर 
सम्भावना भएता पतन ४९% घरपररवार मात्र स्जर्वको पाजिनका िातग यस पेशामा संिग्न 
रहेका छन । यस अवतथािई सजधार गरर पशज तथा पंक्षीको र्वकास तथा व्यवसार्यक 
उत्पादनिाई र्वशेष प्राथतमकता ददन ेनीतत तिदै व्यवस्तथत र व्यवसार्यक पशजपंक्षी पािनमा 
अनजदानको व्यवतथा गरी मासज, अण्डा तथा दूधमा आत्मतनिभर हजने नीतत तिइनेछ ।   
(४८) भेडा तथा वाख्राको व्यावसार्यक उच्र्च महत्व रहेका हजल्र्च जक, केरौजा, तभरकज ना, 
गजम्दामा बाख्रापािन व्यवसायिाई व्यवतथीत गररने छ । िाप्राक, तसङिा, उर्हयाको 
िाक्पाि क्षेत्रमा भेडा पािन व्यवसाय सञ्चािनको िातग र्वशेष कायिक्रम सञ्चािन गदै वाख्रा 
तथा भेडाको पकेट क्षेत्र बनाईने छ ।  
(४९) धारे्च गाउपातिकािाई, मासज तथा अण्डामा आत्मातनभिर बनाउनको िातग िाप्राक, 
गजम्दा, केरौजा, उर्हया र िापजमा कज खजरा, कातिज, विाई तथा ततत्रा पािनमा जोड ददई 
उपयजक्त तथानमा ह्यार्चरी सेन्टर तथापना तथा गाउँपातिका तभत्र कज खजराको र्चल्िा उत्पादन 
गनिको िातग अन्य तनकायसँग सहकायि गरीनेछ ।  
(५०) बार्हरबाट अबैध रुपमा तभत्रने पशज पंक्षीिाई रोक िगाई तथानीय पशज नश्ल सजधारको 
माध्यमबाट पशजपािन व्यवसार्यिाई प्रोत्साहन गरी धारे्च गाउँपातिकाको बजार क्षेत्रमा 
आवश्यकता अनजसार पशज बधशािाको तनमािण गरी तवच्छ र तवतथ्य मासज खपत गराईनेछ ।  
(५१) एर्ककृत पशजपािन कायििाई प्रोत्साहान गरी पानीको अभाव रहेको खकि हरुमा आकासे 
पानी संकिनको िातग प्िातटीक पोखरी, सामजर्हक गोठ, र्चरन खकि  आददको तनमािण गदै 
ितगने छ ।  
(५२) धारे्च गाउँपातिका तभत्र उत्पाददत भेडाको उन सङ्किन गरी उनसँग सम्वस्न्धत 
व्यवसाय, मौरी पािन व्यवसाय सञ्चािन गनिको िातग कृर्ष समूहमा आवद्ध व्यवसार्यक कृर्ष 
र्मििाई ददने अनजदानिाई तनरन्तरता ददइने छ ।  
(५३) धारे्च तभत्र रहेका सहकारीिाई उत्पादनस्शि क्षेत्रमा जोड्दै तनयमन, व्यवतथापन र 
शसस्क्तकरण गररनेछ, साथै िघजर्वत्त, सहकारीहरुिाई कृर्ष क्षेत्रमा िगानी गनि र व्यवसाय 
र्वततार गनि उस्र्चत वातावरणको व्यवतथा गराईनेछ ।   
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(५४) गाउँपातिका क्षेत्रमा एक वडा एक कृतत्रम गभािधान तथिको तनमािण गरी तनशजल्क 
कृतत्रम गभािधान कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।   
(५५) माछीखोिा, खोिाि बेसी, िाप्राक, कास्शगाउँमा माछापािन व्यवसायिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ ।   
(५६) गाउँपातिकामा दताि गररएका पशज र्मि र संकटासन्न पररवार अतत गररवीको रेखामजनी 
रहेका अपांग, दतित पररवारहरुिे पािेको जम्मा २००० गाई भैंसी तथा भेडावाख्राहरुको 
र्वमा गराई र्वमा शजल्क गाउँपातिकािे ततने नीतत तिएने छ ।   
उद्योग, वास्णज्य तथा व्यापार तर्ि ः                        
(५७) संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा गा.पा.मा १ उद्योग ग्राम तथापनाको िातग 
DPR गनि वजेटको व्यवतथा  गरीनेछ । धारे्चमा िगानी मैत्री वातावरणको तसजिना गरर उच्र्च 
र तत्काि आतथिक प्रततर्ि प्राप्त हजने क्षेत्रमा तनस्ज र सहकारी क्षेत्रको िगानीिाई प्रोत्सार्हत 
गररनेछ । व्यवसायीहरुिाई व्यवसाय सञ्चािन गरे वापत र्वशेष अनजदान, करमा सहजतियत 
र र्वद्यजत महसजिमा २० प्रततशत छजटको व्यवतथा गररने छ ।   
(५८) उद्योगी व्यवसार्यहरुको क्षमता र्वकासका िातग आवश्यकतामा आधारीत 
व्यवतथापर्कय तथा प्रार्वतधक सीप र्वकास गने, व्यवसाय व्यवतथापन, उद्यमस्शिता र्वकास, 
व्यवसार्यक योजना तनमािण, बजारीकरण जतता तातिमका कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  
(५९) अपािता भएका नागररक, एकि मर्हिा, र्वपन्न, भ जःकम्पको कारण र्वतथापनमा परेका 
(आन्तररक तथा बाह्य र्वतथार्पतहरुको)ु ेआतथिक र्वकासको िातग आवश्यक नीततगत तथा 
कायिक्रमको सजतनस्ितता गररने छ ।  
(६०) तनजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुसँग समन्वय गरी तथानीय तहमा तीनका शाखा र्वततार 
गनि सहस्जकरण गरर राजश्व परामशि सतमततमा तनजी क्षेत्रको प्रतततनतधत्वको सजतनस्ितता गने र 
व्यावसार्यक सजरक्षाका िातग व्यवसाय र्वमाको नीतत तिइने छ ।   
(६१) िघज एवं घरेिज उद्योगको संरक्षण, र्वततार तथा क्षमता अतभवरृ्द्धको िातग र्वशेष 
अनजदानको व्यवतथा गररने छ । तथानीय तसपिाई आधजतनर्ककरण र व्यवसायीकरण गनि 
घरेिज तथा साना उद्योगहरुको व्यवतथापन, र्वकास र प्रवद्र्धन गने कायिक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ । यस कायिक्रम अन्तगित (तभर मह, स्शिास्जत, वोल्याह स्र्चया िगाएत तथानीय 
खाद्मन्नको उत्पादन, ठेकी, आरान, अल्िो प्रसोधन तथा राडीपाखीिाई) वजारीकरण गररने छ 
।   
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(६२) गाउँ गाउँमा उद्यमस्शल्ता र्वकास गनि िघज उद्यमको आवश्यकता र महत्व अतत न ै
रहेकोिे यसको र्वकासको माध्यमबाट रोजगारीमा वरृ्द्ध गरर गररवी तनवारण गने वतियो 
आधार भएकोिे आवश्यक वजेटको र्वतनयोजन गरीुे तनस्ज क्षेत्र समेतको सहभातगतामा िघज 
उद्यम कायिक्रम सञ्चािनमा जोड दददै अध्यक्ष उद्यमस्शिता र्वकास कायिक्रम िागज गाराइनेछ 
।  
(६३) तथानीय तहमा दताि भइ सञ्चािनमा रहेका र नभएका सबै खािे उद्योग 
व्यवसायहरुको तथ्याङ्क अध्यावतधक गने र व्यवसाय दताि अतभयान सञ्चािन गरर पान नम्वर 
उपिव्ध गराउन सहस्जकरण गररने छ ।  
(६४) व्यवसार्यक सजरक्षाका िातग व्यवसाय र्वमाको नीतत तिइदै मर्हिाहरुको आतथिक 
सशस्क्तकरणमा जोड दददै मर्हिा उद्ममस्शल्ता र्वकास गनि उतनहरुको आवश्यकतामा 
आधारीत कायिक्रमहरु सञ्चािन गनि वजेटको व्यवतथापन गररनेछ ।   
(६५) बैंक तथा र्वस्त्तय सतथाहरुको सहभातगतामा कोरोना भाइरसिे धरासयी भएका 
व्यावसायिाई र्वकास प्रवद्र्धनका िातग सहजतियत व्याजदर र शजन्य व्याजदरमा ऋण 
उपिधध गराइनेछ ।  
(६६) सहकारी संतथाको दताि, अतभिेस्खकरण, तनयमन िगायतका कायिहरुिाई सहज र 
व्यवस्तथत गररनेछ साथै सहकारी संतथाको क्षमता र्वकासका िातग सहकारी स्शक्षा, नेततृ्व 
र्वकास एवं व्यवतथापन तातिम सञ्चािन गररनेछ ।  
पयिटन, संतकृतत प्रवद्धिन तर्ि ः  
(६७) प्रकृतत र संकृततको खजल्िा संग्रहािय धारे्च” भन्न ेपयिटकीय व्राण्डिाई साकार पानिको 
िातग पयिटन गजरु योजना अनजसार प्रर्च जर सम्भावना रहेको पयिटकीय तथिहरुमा आवश्यक 
पूवािधार तनमािण गनि वजेटको व्यवतथापन गररनेछ ।   
(६८) धारे्चको समरृ्द्धको मेरुदण्ड पयिटन भएकोिे ददगो, मयािददत पयिटन र्वकासिाई र्वशषे 
जोड ददइने छ ।   
(६९) पर्हर्चान भएका पयिटकीय तथिहरु मार्ि त ग्रातमण जीवन पद्वततमा सजधार ल्याउन 
आवश्यक पूवािधारहरु(वाटो, पानी, वत्ती, होटेि) तनमाणि गररने छ । सामजदार्यक होम तटे 
सञ्चािनिाई र्वशेष जोड ददइने छ र प्रत्येक होम तटेहरुमा तथानीय प्राङगाररक खाध्यन्नको 
प्रयोग, कोशेतिको रुपमा हततकिा तथा अन्य सामाग्रीहरुको आवश्यक व्यवतथा तमिाइने छ 
।   
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(७०) पयािपयिटन, सहातसक पयिटन, साँतकृततक तथा धातमिक पयिटनिाई र्वशेष जोड ददई 
धारे्चमा रहेको गजरुङ समजदाय र उतनहरुको धमि र सँतकृततसँग सम्वन्धीत र्चाडपवि, जात्रा, 
नार्चहरुिाई प्रर्चार प्रसार गररनेछ । साथै साहातसक पयिटनको िातग र्च जमनजव्री गापासँगको 
समन्वयमा मे ९ मा मनातिज डे र मनातिज अल्िा म्याराथोन सञ्चािन गररने छ ।  
(७१) धारे्चको पयिटन र्वकास, प्रर्चार प्रसार गनिको िातग सम्वद्ध तनकायहरु (संघ, प्रदेश र 
पयिटन वोडि पयिटन व्यवासार्य) सँग समन्वय गररनेछ भने पयिटनसँग सम्वन्धीत गततवीतध 
तथा सम्पदाहरुको र्ोटोहरु संकिन गरर र्ोटो एक्जीर्वसन गरर धारे्च र्ोटो ग्यािरर तनमािण 
गररनेछ । साथै धारे्च डाँडामा धारे्चका र्पतहृरुको एक्जीर्वसन सर्हतको आउटडोर ग्यािरर 
तनमाणि गररनेछ ।  
(७२) पयिटन क्षेत्रको र्वकासको िातग नीस्ज क्षेत्रको िगातन आकर्षित गनि गा.पा.िे र्वशेष 
वातावरण र कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ भने पयािपयिटन, साहातसक पयिटन, साँतकृततक तथा 
धातमिक पयिटनको र्वकास र प्रवद्धिन िातग र्वशेष कायिक्रम सञ्चािनको िातग (संघ, प्रदेश र 
पयिटन वोडि) समन्वय गररनेछ ।   
(७३) तथानीय र्वस्शष्ट पर्हर्चान झल्कीने खािका उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गदै आय 
आजिनका िातग उपयजक्त तथानहरुमा कोशेिी घरको तथापना गररनेछ ।   
(७४) पाहजना देवता सरह हजन्छन भने्न पक्षिाई साकार वनाउन पयिटन तथा होटि 
व्यावसार्यहरुिाई पयिटन नैततक स्शक्षा, अतततथ सत्कार, सरसर्ाई सम्वस्न्ध रे्चतना 
अतभवरृ्द्धको िातग कायिक्रम सञ्चािनिाई तनरन्तरता ददइनेछ ।   
(७५) धारे्च गाउँपातिका तभत्र वसोवास गने गजरुङ समजदायको िोक भाषा, किा सतकृतत, 
धातमिक तथा साँतकृततक तमारक र पजरातास्त्वक महत्वका तथिहरु संरक्षण सम्बद्धिनको िातग 
अध्ययन अनजसन्धान गरर दततावेजीकरण गनि आवश्यक बजेटको व्यवतथा गरीनेछ ।   
(७६) तथानीय रुपमा परम्परा देखी काट्दै आएको तभर मह, मनाउदै आएको मकै तबवाह, 
घाटज नार्च, साइवा नार्च, तछज्यू नार्च, माने नार्च, नारा पवि, आिज महोत्सब, तमज िोसार, 
तातोपानी जात्रािाई महोत्सवको रुपमा मनाई वाह्य तथा आन्तररक पयिटक प्रवद्र्वन गने 
नीततिाई तनरन्तरता ददइनछे ।  
(७७) धातमिक तथा साँतकृततक महत्व वोकेका सम्पदाहरुको पजनतनमािणमा जोड दददै 
कोटहरुको ममित संभार गररने छ । पयिटन र्वकास र प्रवद्धिन िातग साविजतनक तथा 
सामजदार्यक वन तभत्र रहेका जग्गाहरुमा पयािपयिटन गततर्वतधहरु सञ्चािनको िातग 
व्यवसार्यहरुिाई तिजमा सञ्चािन गनिको िातग आवश्यक व्यवतथा तमिाइने छ ।  
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(७८) पयिटकीय साहशीक खेिकज द गततर्वतध सञ्चािन गनि गण्डकी अल्पाइन क्िवसँग 
सहकायि गरर नागररक उड्ययन प्रातधकरणसँग प्यारागिाइडीङ खेि सञ्चािन गनि आवश्यक 
पहि गररनेछ । िाप्राक नमजना वततीमा जीपिाइन पररयोजनािाई तनरन्तर ददन थप वजेट 
र्वनीयोजन गररनेछ।  
(७९) पयिटन क्षेत्रमा मर्हिाको सहभातगता वरृ्द्ध गने नीतत अनजसार मर्हिा िेर्कङ गाईड 
तातिम सञ्चािन गनि सम्भव नेपािसँग सहकायि गररनेछ । नेपाि पयिटन वोडि, तान पोखरा 
च्याप्टरसँग सहकायि गरी तभतडयो तटोरी टेतिङ तथा धारे्चिे गरेको नमजना योग्य कायिको 
डकज मेन्िी वनाई ल्त्द्य मा प्रकास्शत गराइने छ ।  
ख, सामास्जक र्वकास तर्ि                    
स्शक्षाः                        
(८०) स्शक्षा नै मानव संशाधन र्वकासको आधार ततम्भ भएकोिे समतामजिक, समावेशी 
तथा गजणततरीय स्शक्षामा सवैको पहजँर्च पज¥याउनज अतनवायि भएकोिे धारे्चको ७१% साक्षरता 
दरमा वरृ्द्ध गरी ९०% प्रततशत पज¥याउने गा.पाको स्शक्षा नीतत रहेको छ ।               
(८१) र्वश्वव्यापी महामारीकोरुपमा रै्तिएको कोतभड(१९ को दोस्रो िहरवाट र्वद्याियमा 
परेको प्रभाव र भर्वष्यमा आउन सक्न े संभार्वत जोस्खम र प्रभाविाई मध्यनजर गदै हाि 
िकडाउनको कारणिे र्वद्यािय बन्द रहेको अवतथामा पतन नेपाि सरकारिे तोकेको 
मापदण्ड बमोस्जम वैकस्ल्पक र्वतधहरु प्रयोग गरी पठनपाठन गने व्यवतथा तमिाइने छ ।  
(८२) धारे्च गाउपातिका तभत्र असि पठन संतकृततको र्वकास गनि आधजतनक सजर्चना तथा 
सञ्चार प्रर्वतधयजक्त सजर्वधा सम्पन्न पजततकािय तनमािण गररनेछ ।  
(८३) धारे्चको भ जगोििाई मध्यनजर गदै तोर्कएको मापदण्डका आधारमा थप र्वद्याियहरुमा 
प्रारस्म्भक बािर्वकास कक्षा र र्वद्यािय बार्हर प्रारस्म्भक बािर्वकास केन्र तथा तयाहार 
केन्र तथापना एवं सञ्चािनिाई तनरन्तरता ददइनेछ र बाि कक्षा उमेर समजहका 
बािवातिकाहरुिाई र्वद्याियमा भनाि गनि आवश्यक व्यवतथा तमिाइनेछ ।  
(८४) तथानीय तहिे सञ्चािन गने ततर मापन परीक्षाहरु, आधारभतू तह उस्त्तणि परीक्षा एवं 
माध्यतमक तह उस्त्तणि परीक्षा थप म¥याददत तथा उपिस्धध मूिक बनाउन आवश्यक बजेट 
र्वतनयोजनिाई तनरन्तरता गररनेछ ।   
(८५) स्शक्षामा प्रर्वधी मैतत्र गजणततरीय स्शक्षा आजको आवश्कता भने्न नाराका साथ 
अन्तरार्िय स्शक्षा ददवसको अवसरमा सामजदार्यक र्वद्याियवाट SEE मा ३.५ भन्दा वढी प्राप्त 
गने र्वद्याथीिाई १ वषिको छात्रवतृतको व्यवतथा गररने छ । साथै अतभभावक र्वर्हन 
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वािवतिकाहरुको िातग वेसहाराको साहार धारे्च गा.पा.भने्न कायिक्रम अन्तगित प्रतत र्वद्यातथि 
रु ५०० को दरिे छात्रवसृ्त्त प्रदान गने कायििाई तनरन्तरता ददइनेछ ।  
(८६) स्शक्षण कायििाई म¥याददत वनाउनको िातग र्वद्यािय कक्षा कोठािाई मोवाइि रर्हत 
वनाइने छ, र्वद्यािय शैस्क्षक र्वकासका िातग व्यवतथापन सतमततको क्षमता र्वकास गरी 
शैस्क्षक गजणततर वरृ्द्ध गररनेछ ।   
(८७) उत्कृष्ट मा.र्व, आ.र्व. र उत्कृष्ट तसकाई उपिव्धी हातसि गने स्शक्षकिाइ प्रत्येक 
वषि अन्तरार्िय साक्षरता तथा रार्िय स्शक्षा ददवसको अवसरमा पजरतकृत गने कायििाई 
तनरन्तरता ददइनेछ ।   
(६६) सवै र्वद्याियिाई वािमैत्री तथा अपािमैत्री वनाई तथानीय पाठ्यक्रम वनाई पठन 
पाठन गराइनेछ।   
(८८) र्वद्यािय स्शक्षामा स्जवनोपयोगी व्यवहाररक ज्ञान तसकाउने शैस्क्षक कायिक्रमहरु 
आवद्ध गररने छ । र्वद्यािय स्शक्षा पजरा नगरेका र्कशोर र्कशोरीहरुिाई र्वद्यािय केस्न्रत 
व्यवसार्यक स्शक्षाका कायिक्रम सञ्चािन गररने छ ।   
(८९) स्शक्षाको ततर उन्नतीको िातग अंग्रजेी भाषािाई प्राथतमक्तामा राखेर अध्यापन गराइन े
छ । साथै  आधारभ जत तहमा अंग्रजेी माध्यमबाट पठनपाठन गराउन र्चाहने र्वद्याियको 
प्राथतमक तहका स्शक्षकहरुिाई आवश्यक तातिमको प्रवन्ध तमिाइनेछ ।     
(९०) पाठ्यक्रम र्वकास केन्र र्वकास केन्रसँग समन्वय गरर र्वद्याियहरुमा र्वपद तथा 
उत्थानतसि सम्वन्धी कक्ष सञ्चािन गररने छ भने सामजदार्यक तबद्याियका र्वज्ञानका र्वद्यातथि 
र स्शक्षकहरुिाई तथानीय श्रोत साधनको सदजपयोग गरी र्वज्ञान सामाग्री तनमािण गनि तातिम 
सञ्चािन गराईनेछ ।   
(९१) र्वद्याियमा र्वषयगत स्शक्षक आवश्यकताको वारेमा सतमतत गठन गररने छ भन े
र्वद्यािय स्शक्षािाई गजणततरीय र प्रभावकारी बनाउन तनयतमत रुपमा अनजगमन, तनरीक्षण तथा 
सजपरीवेक्षणको व्यवतथा तमिाईनेछ । अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण अवतथा अनजसार तथिगत 
तथा र्वधजतीय माध्यामवाट गने व्यवतथा तमिाइनेछ ।  
(९२) गाउँपातिका क्षेत्र तभत्र एवम ्र्वद्यािय हाता तभत्र छजवाछजत, बािश्रम र िैर्ङगक र्हंसा 
एवं दजरव्यवहार र्वरुद्ध शजन्य सहनस्शिताको नीतत अविम्वन गररनेछ । यतता घटनाको 
रोकथाम र तनयन्त्रणको िातग र्वद्याियहरुमा गाउँपातिका मार्ि त मनोसामास्जक मनोर्वमिश 
कतािहरुबाट परामशि सेवाको व्यवतथा गररनेछ ।  
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(९३) र्वद्यािय र समजदाय बीर्च सहयोग, सहकायि र साझेदारी तनमाणि गदै र्वद्यािय 
र्वकासका िातग हाम्रो र्वद्यािय राम्रो र्वद्यािय को रुपमा र्वकास गनि सम्वस्न्धत 
तनकायहरुिाइ जवार्देही बनाइनेछ।   
(९४) र्वद्यािय तनमाणि भई सञ्चािनमा रहेता पतन र्वद्याियको तवामीत्वमा नआएको जग्गा 
र्वद्याियको नाममा पजजाि तिने व्यवतथा तमिाइने छ । तकज िको नाममा तथा सामजदायी 
वनको खािी जग्गाको उपयोग गरी र्वद्याियिाई आत्मतनिभर वनाइने छ ।   
(९५) िागजऔषध दजव्यिसनी, बािर्ववाह, बहजर्ववाह, सम्बन्धी सरे्चतना मूिक कायिक्रमहरु 
गाउँपातिकाको प्रत्येक र्वद्याियहरुमा हप्तामा एक पटक डकज मेन्िी तथा तसकाई कक्षा मार्ि त 
सञ्चािन गररनेछ । साथै यस अतभयानिाई प्रभावकारी बनाउन फ्िेक्स, रोसर, सडक 
नाटक, िगायतका कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।   
(९६) १ र्वद्यािय १ खेि मैदान र एक र्वद्यािय एक बगैंर्चा कायिक्रम सञ्चािन गररने छ 
।  
(९७) र्वद्याथीिाई र्वतभन्न कारणिे पने मनोसामास्जक समतयािाई समाधान गनि 
गाउँपातिकातभत्र रहेका कक्षा ५ मातथका प्रत्येक र्वद्याियमा हप्तामा एक घण्टी 
मनोसामास्जक मनोर्वमशि कक्षा संर्चािन गररने छ ।    
(९८) र्वतभन्न क्षेत्रमा र्वद्याथीहरुिाई आकि र्षित गने र प्रततभावान र्वद्याथीको प्रततभा पर्हर्चान 
तथा प्रतर्ज टन गरी प्रततभावान र्वद्याथीिाई तसकाईको अवसर प्रदान गनि स्र्चत्रकिा, नतृ्य र 
संतगतको स्शक्षक व्यवतथा गरी सबै र्वद्याियमा मर्हनाको एक ददन प्रस्शक्षण गने व्यवतथा 
गररनेछ ।   
(९९) र्कशोर र्कशोरी अवतथामा आउने शारीररक तथा मानतसक पररवतिनिाई जानकारी 
गराउने र उक्त अवतथाका र्कशोर र्कशोरीिाई सही बाटोतर्ि  मागि तनदेश गनि प्रत्येक 
माध्यतमक र्वद्याियमा र्कशोर र्कशोरी स्शक्षा सञ्चािन गररनेछ ।    
(१००) धारे्च गा.पा.को स्शक्षा नीतत अनजसार र्वद्याथी संख्या नपजगेका र मार्वको मापदण्ड पजरा 
गनि नसक्ने र्वद्याियहरुिाई मेगा तकज िमा गातभने छ र सो आवतसय मेगा तकज िको 
छात्रावास भवन तनमािण गनिको िातग रु. ५० िाख र्वतनयोजन गररने छ ।   
तवतथ्य र पोषणः                     
   
(१०१) र्वश्वव्यापी कोरोना भाइरसको दोस्रो महामारीको रोकथाम, तनयन्त्रण र उपर्चारको 
भरपदो व्यवतथा गरी सबै धारे्चवासीहरुको जीवन रक्षा गनि गाउँपातिका प्रततवद्ध छ । 
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कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा तनयन्त्रणका िातग गाउँपातिकािे संघ, प्रदेश सरकार 
तथा दाततृनकायहरुसँग तनरन्तर समन्वय गरी कायिक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।  
(१०२) र्वश्व व्यार्परुपमा रै्तिरहेको कोरोना भाइरस (कोतभड –१९) को दोस्रो महामारी र 
आउन सक्ने तेस्रो िहर र अन्य तवातथ्यसँग सम्वन्धीत र्वपद तथा सक्रमणिाई मध्य नजर 
गदै अत्यन्त आवश्यक औषधी, सामाग्री िातग र्वशेष वजेटको व्यवतथािाई तनरन्तरता ददइन े
छ ।  
(१०३) कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारको सक्रमणिे महामारीकोरुपमा तिई जनतवातथ्यमा 
उत्पन्न जोस्खम न्यूनीकरण गनि गा.पा. केन्र माछीखोिामा आइसोिेसनमा आवश्यक 
व्यवतथापन गने र क्वारेन्टाइन तथापना नभएका वडाहरुमा तथापना गने र भएका वडाहरुमा 
आवश्यक व्यवतथापन गने । कोरोना भाइरसबाट संक्रतमत तबरामीको उपर्चारमा 
अस्क्सजनको कतम हजन नददन आइसोिेसन र क्वारेन्टाइन सेन्टरहरुमा अस्क्सजन तसतिण्डर 
को व्यवतथापन गररनेछ ।  
(१०४) कोरोना भाइरसको संङक्रमण जोस्खम तनयन्त्रण गनि आवश्यकता अनजसार वडा तथा 
पातिकामा हेल्थ डेतक संर्चािन गररनेछ । कोरोना भाइरसबाट संक्रतमत भई घरमा रहेका 
तबरामीको तवातथ्य अवतथाको तनरन्तर तनगरानी, परामशि तथा उपर्चारको िातग घजम्ती सेवा, 
मनोसामास्जक परामशि, आपतकातिन उपर्चार र अस्क्सजन सहयोग िगायतका सेवा तनःशजल्क 
उपिधध गने व्यवतथा तमिाइने छ । गाउँपातिकामा रहेको सबै तवातथ्य र्चौकीहरु २४ 
घण्टै संर्चािन हजनेछ ।  
(१०५) संङक्रमण जोस्खम रहदा सम्म अशक्त, असहाय एवम ् आतथिक रुपिे र्वपन्न 
घरपररवार, गभिवती मर्हिा, जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ता भएका व्यस्क्तहरुका िातग राहातका 
कायिक्रमहरु संर्चािन गररनेछ । कोरोनाबाट सङ्क्रतमत तथा प्रभार्वत व्यस्क्त तथा 
उनीहरुका पररवार प्रतत हजन सक्ने भेदभाव र्वरुद्ध गाउँपातिका भरर जनरे्चतना मजिक 
कायिक्रमिाई अतभयानका रुपमा संर्चािन गररनेछ ।  
(१०६) र्वश्व व्यार्परुपमा रै्तिएको कोरोना भाइसर (कोतभड –१९) को महामारी प्रभार्वत 
भई तवदेश तथा र्वदेशमा रही घर र्र्कि एका व्यस्क्तहरुिाई र्ज िी खोिामा वनाइएको मास 
क्वारीन्टीनमा राख्न े व्यवतथा गररने छ भने गा.पा तभत्रका संक्रतमतहरुको व्यवतथापनको 
िातग सम्वस्न्धत वडाहरुमा तनमािण भएको क्वारीन्टीन सेन्टरिाई प्रयोग गररने छ ।  
(१०७) धारे्चमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रै्तिन नददन संस्घय सरकारिे िागज गरेको 
वन्दा वन्दीको पूणि पािना गदै ४ र्च ् ९च्भअयर्चम, च्भअयनिष्शभ च्भनगतबतभ बिम 
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च्भउयर्चतष्िन० को नीतत कायािन्वनको ितग टोि र्वकास सतमतत, तवमसेवक दतताको 
पररर्चािन गररने छ भने कोतभड १९ प्रततकायि योजना तथा कोतभड–१९ को कारण उत्पन्न 
प्रततकज ि अवतथामा सेवा सञ्चािन सम्वस्न्ध कायिर्वतध, २०७७ को पूणि पािना गररने छ । 
भने गाउँपातिका तथा वडामा कायिरत सम्पजणि कमिर्चारीहरु, तवातथ्य कमिर्चारीहरु, एम्बजिेन्स 
र्चािकहरुिाई कोतभडको जोस्खम कम गनि आवश्यक तवातथ्य सामाग्रीहरु उपिधध गराइने 
छ ।  
(१०८) कोतभड १९ संङक्रमण जोस्खम तनयन्त्रण गनि गाउँपातिकािे सङघ र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वय गरी मापदण्ड अनजसारको सबै धारे्च वासीहरुिाई खोप उपिधध गराउन 
आवश्यक पहि गररनेछ । सम्भार्वत जोस्खममा परेका नागररक तथा कमिर्चारीहरुका िातग 
गाउँपातिकाबाट तनःशजल्क र्प.तस.आर.पररक्षणको व्यवतथा तमिाइने छ ।  
(१०९) संक्रमण र सरुवा रोगको प्रषेणको व्यवतथा गनि सम्वस्न्धत तनकाय सँग समन्वय र 
सहकायि गरी गाउँपातिकामा मौजजदा रहेको एम्वजिेन्समै अयर्चयिब ष्िाभअतभम र्वरामीिाई 
िाने र िैजाने कायि गरीने छ भने कोरोना रोगको कारण मतृ्यज भएकािाई व्यवस्तथत 
र्वसजिन गनिको िातग शव वाहन र सजरस्क्षत तथानको प्रवन्ध गरीने छ भने काजर्क्रया खर्चिको 
व्यवतथापन गररनेछ ।   
(११०) तवातथ्य सेवा सविसजिभ र गजणततरीय वनाउन तवातथ्यसँग सम्वस्न्धत नीततगत 
व्यवतथा गरीनेछ, तवातथ्य क्षेत्रमा रहेको समतयािाई सजदृढीकरण गने कायिक्रमिाई 
तनरन्तरता ददइ तवातथ्य सेवािाई पहजँर्च योग्य र गजणततरीय वनाउन न्यजनतम तवातथ्य सेवा 
मापदण्ड कायािन्वयनको सजतनस्ितता गरीनेछ।   
(१११) संघीय सरकारिे तिएको शजन्य होम डेतिभरी नीतत अविम्वन गदै गा.पा.अन्तगतिका 
तवातथ्य र्चौकीहरुमा आधारभ जत र आकस्तमक मात ृ तथा नव स्शशज तयाहार सेवािाई 
सजदृढीकरण गरी तवतथ्य सतथामा सजत्केरी हजने प्रततशतिाई वढाउने कायििाई तनरन्तरता 
ददइने छ । यसको िातग हजल्र्च जक, िापज उर्हयामा थप वतथिङ सेन्टर तनमािणको िातग 
आवश्यक वजेटको व्यवतथा र हाि कायिरत नतसङ तटार् िाई थप SBA तातिम ददइने छ  
।   
(११२) धारे्च गा.पा. भौगोतिक रुपिे अतत र्वकट रहेकोिे जर्टितामा रहेका गभिवती, 
सजत्केरी र नवजात स्शशज जीवन रक्षाको िातग हेिीवाट उद्धार गरी सजर्वधा सम्पन्न अतपताि 
सम्म पजऱ्याउने प्रवन्ध तमिाइने छ । गभिवती स्शशज वािवातिका र्कशोरी र अपािता भएका 
व्यस्क्तहरुको पोषण स्तथतीमा सजधार ल्याउन नेपाि सरकार, र्वकास साझेदारहरुसँगको 
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सहकायिमा साझेदारीमा वहजक्षेतत्रय पोषण सजधार कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ 
।  
(११३) पजणि खोपयजक्त गा.पा.कायम राख्न खोप कायिक्रमिाई तनरन्तरता ददइनेछ । 
गा.पा.को १५ शैयाको अतपताि तनमािण कायििाई तछटो सम्पन्न गरी सेवा सजर्चारु गराउन 
आवश्यक वजेट र्वतनयोजनिाई तनरन्तरता ददइने छ ।  
(११४) र्वतभन्न रोग तथा महामारीको प्रभावबाट मानतसक रुपमा र्वस्क्षप्त व्यस्क्त, पररवार 
तथा समजदायिाई िस्क्षत गरर “एक वडा एक मनोर्वमशिकताि” मार्ि त मनोपरामशि सेवा 
उपिधध गने कायििाई संर्चािन गररनेछ । तथा जनरे्चतना मजिक घजस्म्त तवातथ्य स्शर्वर 
सञ्चािन तथा आधारभ जत औषतध तनशजल्क र्वतरण कायिक्रम, जोस्खममा रहेका वगिहरुिाई 
आवश्यक घजस्म्त स्शर्वर सञ्चािन गररनेछ ।  
(११५) संघीय सरकारको समन्वयमा सवै नागरीकिाई आगामी ३ वषि तभत्रमा तवातथ्य 
र्वमा कायिक्रममा आवद्व गररनजका साथै कोरोना र्वमािाई पतन जनततर सम्म पज¥याइन े
कायििाई तनरन्तरता ददइन ेछ ।   
(११६) नसने रोगको रोकथाम तनयन्त्रण र व्यवतथापनका िातग एकीकृत जनतवातथ्य 
प्रवद्र्वन कायिक्रम संर्चािन गरीनेछ । तथा दीघि रोग (क्यान्सर, मजटजरोग, मगृौिा रोग, 
तसकिसेि, एतनतमया, तपाइनि इन्जजरी, पर्कि न्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जजरी) को उपर्चारको 
िातग अतत गरीव र्वरामी उपर्चार कोष खडा गरी सहयोग कायििाई तनरन्तरता ददइनेछ ।   
(११७) आतथिक अभावका कारण तवातथ्य सेवा तथा उपर्चार पाउन नसकेका अपाङ्घ, 
असहाय अशक्त, ज्येष्ठ नागरीक र र्वपन्न वगिको उपर्चारको िातग प्रदान गदै आएको 
सजर्वधािाई तनरन्तरता ददइनेछ ।  
(११८) नागररकहरुको तवातथ्यिाई र्वशेष ध्यानमा राखी प्राकृततक स्र्चर्कत्सा र योग 
अभ्यासिाई प्राथितमकता ददइनेछ, साथै मनोसामास्जक परामशि सम्बन्धी कायिक्रम गैर सरकारी 
संघ संतथासँग समन्वय गरी संर्चािन गररनेछ ।  
(११९) आधारभ जत तवातथ्य सेवाको सजतनस्ितता िातग अत्यावश्यक औषधी तवातथ्य उपकरण 
तथा सामाग्री आपजतीको व्यवतथा तमिाइनेछ भने र्वरामी पदाि तवातथ्य सतथामा जाने प्रतत 
व्यस्क्त प्रततश्त वढाई ९० पज¥याइने छ ।  
(१२०) धारे्च गाउँ पातिकाको प्रयासमा नेपाि पररवार व्यवतथापनको नारािाई साकार पानि  
IUCD/Vascetomy/Minilap, दाँत, आखँा, नाक कान घाँटी, पाठेघर खतने, प्रजनन तवातथ्य 
सम्वन्धी स्शर्वर सञ्चािनको िातग र्वकास सझेदारहरुसँग सहकायि गररनेछ ।  



45 
 

(१२१) आवश्यक औषधीहरु तथा मेतडकि सामाग्री खरीद र व्यवतथापनको िातग थप 
वजेटको व्यवतथा गररने छ नागररकहरुको तवातथ्यिाई र्वशेष ध्यानमा राखी प्राकृततक 
स्र्चर्कत्सा र योग अभ्यासिाई प्राथतमकता ददइनेछ, साथै मनोसामास्जक परामशि सम्बन्धी 
कायिक्रम गैर सरकार संघ संतथाहरुसँग समन्वय गरी सञ्चािन गररनेछ ।  
(१२२) आफ्नो तबरामी तवातथ्यिाई िगानी गनिको सिा उल्टै धामी झाँक्री स्झकाई 
उनीहरुको स्र्चत्त बजझाउने धारे्चको परम्परागत रुढीवादी संतकृततिाई पररमाजिन गनि 
तवातथ्यकतमि धातम झाँर्क्र र अन्य आम समजदाय र्वर्च वडा िेविमा जनरे्चतना, सडक नाटक, 
गोर्ष्ट तथा तयामोतनजम रे्तटीवि आयोजना गने कायिक्रम सञ्चािन गररने छ ।   
(१२३) मात ृतथा नवजात स्शशजको मतृ्यजदर घटाउन र घरमा शजन्य प्रसजती घोषणा अतभयान 
कायिक्रमिाई टेवा पजग्नको िातग आकस्तमक तवातथ्य उपर्चार कायिक्रमिाई तनरन्तरता 
गररनेछ र ततनपान कक्ष तथापना सबै तवातथ्य र्चौकीमा गररनेछ । तवमसेर्वकाहरुिे मेतडक 
मोवाइि सञ्चािन गरेवापत रु २०० को ररर्चाजि गररने नीतत तिइने छ । उत्कृष्ट मर्हिा 
तवयमसेर्वकािाई तवयम सेर्वका ददवको ददनमा पजरतकृत गररने छ ।  
(१२४) पोषणको अवतथािाई सजधार गनि, तमसावटयजक्त तथा हातनकारक खानािाई 
तनरुत्सार्हत गदै गजणततरीय एवंम तवातथ्यवधिक खाद्यपदाथिको प्रवद्धिन ,उत्पादन, प्रयोग र 
पहजँर्चिाई र्वततार अन्तगित पोषणयजक्त सातजिाई अतनवायि प्रयोग गररनछे र तवातथ्य 
सतथाहरुमा पोषण कनिरको तथापना गररने छ।  
यजवा तथा खेिकज दः                       
(१२५) धारे्च गा.पा.को हािको वेरोजगारीको संख्या २.४% रहेकोमा उक्त संख्यािाई 
आगामी आवमा १% मा घटाउने िक्ष्यका साथ यजवा उद्यमस्शिता अतभवदृ्धी गनि रोजगारी 
तसजिना गरी गाउँपातिकाको आतथिक समरृ्द्ध हातस गराइनेछ ।  

(१२६) गाउँपातिकामा रहेको वेरोजगार तथा श्रमशस्क्तको तथ्याङ्क सङ्किन तथा अध्यावतधक 
गरी सजर्चना प्रणािीमा रास्खनेछ । यजवाहरुको दक्षता, क्षमता अतभवरृ्द्ध र उतनहरुको 
क्षमताको आधारमा उद्यमशीिता र्वकास, समास्जक कायिमा संिग्न गनिको िातग र्वशेष 
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।   

(१२७) खेिकज द पूवािधारको र्वकास मार्ि त धारे्चमा िजकेर रहेको प्रततभाहरुको उजागर गरी 
रार्िय तथा अन्तरार्िय ततरमा स्र्चनाउने खेिाडीहरुको उत्पादनको िातग कायिक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । यसको िातग गाउँपातिका ततरीय १ रिसािा तनमािण गरी धारे्चको िातग 
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खेिकज द, तवातथको िातग खेिकज दू भने्न मजि नाराका साथ वार्षिक पातिका ततररय अध्यक्ष 
कप खेिकज द गततर्वतधहरु सञ्चािन गरीनेछ ।   

(१२८) यजवाका समतयाहरुिाई वहसको रुपमा उठान गनि नमजना यजवा संसदको अभ्यास तथा 
यजवा र्वकासका िातग नीतत सम्वाद कायिक्रम गररने छ ।   

(१३९) हाि धारे्च गाउँपातिकामा रहेका ३७६ जना प्रार्वतधक तसप यजक्त दक्ष व्यस्क्तहरु 
भएकोमा ०७८ साि सम्ममा ४२५ जना पज–याउने िक्ष्य िाई तनरन्तरता ददइने छ । 
यसको तनस्म्त यजवा उद्यतमहरुको सञ्जाि तनमािण गरी उद्यमीहरुको अनजभव आदान प्रदान तथा 
प्रोर्ाईि तयार गराईने छ।  

(१४०) यजवा तथा िस्क्षत वगि उद्यमस्शल्ता र्वकास कोषिाई यो आ.व.मा पतन तनरन्तरता 
ददइनेछ ।  

(१४२) धारे्च गा.पा.को समग्र खेिकज द र्वकासको िातग कज ि वजेटको ५ प्रततशत र्वतनयोजन 
गररनेछ।  

िैससासः                         
(१४३) िैससास तनती अनजरुप वार्षिक तनती तथा कायिक्रम वनाइ िैर्िक उत्तरदायी बजेट 
तजजिमा प्रर्क्रया अविम्बन गररनेछ । योजना कायिन्वन, अनजगमन, मूल्याङ्कनमा िैससासको 
अक्षरस पािना गररनेछ र नेपाि सरकार पक्ष भएका अन्तरार्िय सन्धी सम्झौताको तथानीय 
ततरमै कायािन्वयनको व्यवतथा गररनेछ ।   
(१४४) “हाम्रो भर्वष्यको पर्हर्चान र आधार, बािबातिकाको अतधकार सर्हतको समग्र 
र्वकास” भन्न े नाराका साथ यस धारे्च गाउँपातिकािाई बािमैत्री गाउँपातिका घोषणा गनि 
बािश्रम उन्मजिन तथा बािमैत्री गाउँपातिका तनमािणका िातग बाि र्वकास र संरक्षणमा 
सघाउ पजऱ्याउने कायिक्रम संर्चािनको िातग कोषको व्यवतथा गररनेछ । यस बषि 
गाउँपातिकािाई बािश्रम मजक्त गाउँपातिका घोषणा गररने छ ।   
(१४५) वािर्ववाहको अर्हिेको अवतथाको वारेमा तथ्याङ्क अध्यावतधक गररने छ । यततो 
र्कतसमको र्ववाहिे धेरै क्षेत्रमा नकरात्मक असर पाने भएकोिे यसको अन्त्यको िातग र्वशेष 
कायिक्रम (कानजनी सारक्षरता तथा तवतथ्य सम्वन्धी) सञ्चािनिाई तनरन्तरता ददइने छ । 
कानजनिे र्ववाह गने तोकेको उमेर भन्दा अगातड र्ववाह गने व्यस्क्तहरुको पररवारिाई 
राज्यिे प्रदान गने सेवा सजर्वधावाट वस्ञ्चत गररने छ ।   
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(१४६) पातिका ततरीय एकि मर्हिा, अपांगता िगाएतका वगिहरुको सहयोगको िातग 
छजिा छज िै कोष तथापना गरीने छ । जोस्खममा रहेका समजदायिाई उपिव्ध राज्यका सेवा, 
सजर्वधा, नीतत, कानजन र संवैधातनक व्यवतथा र पातिकािे उपिव्ध गराउने सेवा तथा 
सजर्वधाका सम्वन्धमा, िैंतगक तथा सामास्जक समावेशीकरणको वारे सरे्चततकरण गररनेछ ।   
(१४७) गाउँपातिका तभत्र रहेका अतत र्वपन्न घरपररवारिाई तवरोजगार एवम ्आयआजिनको 
कायिक्रम मार्ि त गररबी तनवारणको गने नीतत तिइने छ ।   
(१४८) मर्हिा, दतित, तसमान्तकृत िस्क्षत समजदाय तथा अन्य घरेिज र्हंसाबाट र्पतडत 
मर्हिाहरुिाई िस्क्षत गरर र्वतभन्न सीपमूिक तातिम सञ्चािन गनजिका साथै “उद्यमीसँग 
उपाध्यक्ष” कायिक्रमको माध्यमबाट उनीहरुको जीवन ततर उकातने गरी आतथिक 
सशस्क्तकरण गररने छ भने वदृ्धवदृ्धाहरुको िातग न्यानो कायिक्रम अन्तगित व्ल्याङ्केट तथा 
रार्िय प्रसारणिाईन पजगेका वततीहरुमा र्वजजिी र्हटर खररद गरर र्वतरण गररने छ ।  
(१४९) गाउँपातिका क्षते्र तभत्र रहेका मर्हिा, अपाि, जेष्ठ नागररक, बािबातिका र 
र्पछतडएको वगिको सशस्क्तकरणमा र्वशेष जोड ददइनेछ । गाउँपातिका क्षेत्रतभत्रका सम्पूणि 
मर्हिाको समग्र र्वकासका िातग एक पररवार कम्तीमा एक सदतय रहने गरी गाउँपातिका 
क्षेत्रभरी मर्हिा समूह गठन, पररर्चािन गरी मर्हिाको क्षमता र्वकास, सशस्क्तकरण तथा 
संतथागत र्वकास गने नीतत तिइने छ ।   
(१५०) अपांगता भएका व्यस्क्तहरुिाई समजदायमा आधाररत पजनितथापना कायिक्रम संर्चािन 
गनिको िागी कज ि बजेटको ८ प्रततशत रकम र्वतनयोजन गररने छ । अपांगता भएका 
व्यस्क्तहरुको जीवनयापनिाई सहज बनाउन उनीहरुिाई आवश्यक पने सहायता सामाग्रीको 
व्यवतथापनमा र्वतभन्न सहयोगी व्यस्क्त तथा संघ संतथाहरुसँग सहकायि तथा सहिगानीका 
िातग र्वशेष पहि गररने छ ।   
(१६०) सामाजमा र्वद्यमान रहेका हातनकारक अभ्यासहरु, कज ररतीहरु र कज संतकृती जततै 
बािर्ववाह, बहजर्ववाहको अन्त्य गदे बािर्हंसा, िैंतगक र्हंसा मजक्त गाउँपातिका बनाउन 
र्वतभन्न सरे्चतना मजिक कायिक्रमिाई अतभयानका रुपमा संर्चािन गररने छ ।  
(१६१) अवसरवाट वस्ञ्चत नेततृ्वतहवाट टाढा, र्वकासको मजि प्रवाहमा आउन नसकेका 
वािवातिका एकि मर्हिा, जेष्ठ नागररक, र्रक क्षमता भएका समजहिाई र्वकासको मजि 
प्रवार्हकरणमा समेट्ने नीतत तिइनेछ । वस्ञ्चतीकरण र भेदभावमा परेका वगि (मर्हिाहरु) 
को सशक्तीकरण गरी सामास्जक, आतथिक र्वकासको मूि प्रवाहीकरणमा ल्याइनेछ ।   
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(१६२) सङ्कटासन्न बगिको आयआजिनका िातग स्शप र्वकास तातिम सञ्चािन गनि र्वकास 
साझेदारहरुसँगको सहकायिमा सञ्चािन गररने छ भने स्शप तसकेका तथा स्जर्वकोपाजिनका 
िातग सहयोग पाएकाहरुिाई समेर्ट सामजर्हक व्यवसाय सञ्चािनको िातग आवश्यक अनजदान 
कोष व्यवतथािाई तनरन्तरता ददइनेछ ।   
(१६३) गाउँपातिका तभत्र रहेका दतित, जेष्ठ नागररक, एकि मर्हिा र र्रक क्षमता 
भएका व्यस्क्तहरुको िातग पररर्चय पत्र र्वतरणिाई तनरन्तरता, सेवा प्रदानमा सहजता तथा 
अवसरमा समान पहजँर्चको सजतनस्ित गररने छ । उतनहरुको हकर्हत तथा संरक्षणको िातग 
गा.पा.तथा वडा ततरीय सञ्जाि तनमाणि तथा क्षमता र्वकास गनिको िातग आवश्यक कायिक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।    
(१६४) मर्हिा तथा बािबातिकामातथ हजने घरेिज र्हंसा, साबिजतनक तथानमा हजने र्हसां, 
श्रमशोषण बाितबवाह, मानव बेर्च तबखन, शारीररक तथा मानतसक यातना िगायतका सबै 
खािका र्हसांको अन्त्य गररनेछ । र्हसां पीतडत मर्हिा तथा बािबातिकाको िातग 
मनोसामास्जक परामशि, तवातथ्य उपर्चार, कानजनी उपर्चार जतता सेवा तनःशजल्क उपिधध 
गराउदै ितगने व्यवतथा तमिाईने छ ।   
(१६५) गाउँपातिकाको िैर्िक समानता तथा सामास्जक समाबेसीकरण नीतत अनजसार मर्हिा 
तथा पछाडी परेका वगिहरुको सशस्क्त्तकरणको िातग नेततृ्व र्वकास, उद्यमस्शिता र सीप 
र्वकासको साथै धारे्चको आह्वान नारीको उत्थान मजिभावका साथ “उपाध्यक्ष मर्हिा उत्थान 
कायिक्रम” सञ्चािन गररनेछ।  
(१६६) जेष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यस्क्तको संरक्षण, क्षमता र्वकास गरी अवसरमा 
पहजँर्च, सम्मानपूणि जीवनको अनजभतूत ददिाउने नीतत तिइने छ ।   
(१६७) मर्हिातबरुद्ध हजने िैतगक र्हंसा, अपांगता भएका व्यस्क्तिाई हेने समाजको 
नकारात्मक दृर्ष्टकोण, जातीय र्वभेदको आदीको अन्त्य गने तनती तय गररने छ । साथै 
आवश्यक कायिक्रमहरुको माध्यमबाट र्वकृततको न्यूतनकरणमा जोड तिईने छ ।  
खानेपानी तथा सरसर्ाईः                             
(१६८) खानेपानी तथा सरसर्ाइ मानव जीवनयापनको अत्यावश्यक आधार भएकोिे तवच्छ 
तथा सजरस्क्षत खानेपानीको सहज पहजँर्च सवै घर पररवारमा पज¥याउने र पूणि सरसर्ाई 
गाउँपातिका घोषणा गने अतभयानका साथ सरसर्ाई गजरुयोजना अनजसार कायिक्रम 
सञ्चािनिाई तनरन्तरता ददइनेछ ।   
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(१६९) एक घर एक खाने पानी धारा नभएको ठाउँमा एक घर एक धारा खाने पानीको 
नीतत तिनेछ, साथै सर्ा सजरस्क्षत खानपेानीको िातग Lab Test गरी शजद्ध र्पउने पानीको 
व्यवतथापन गनिको िातग आवश्यक वजेटको व्यवतथापन गररने छ । वौद्ध र्हमािवाट 
आएको पानीिाई प्रशोधन गरी वौद्ध र्हमाि शजद्धजिको नामवाट व्राण्डीङको िातग तयारी ।  
(१७०) सबै घरमा व्यवस्तथत र्चर्र्पीको व्यवतथा गररने छ भने र्चर्र्पी वनाउन नसक्ने अतत 
र्वपन्न पररवारिाई अनजदानको व्यवतथा गररने छ । पूणि सरसर्ाइ यजक्त गाउँपातिका घोषणा 
गनि सरसर्ाइ अतभयान, रे्चतना अतभवरृ्द्ध र्ोहोर मैिा र्वसजिनको िातग वतती तथा 
वजारहरुमा वातकेट तथा कन्टेनरको व्यवतथा र सवािजतनक धारा अतन शौर्चाियको व्यवतथा 
गररने छ ।  
(१७१) वातावरणमैत्री गाउँपातिका तनमािणका िातग र्ोहोरमैिा व्यवतथापन गनि डंम्पीङ 
साइड तनमािण कायि अगाडी बढाइनेछ । साथै साविजतनक, तनजी, साझेदारीमा साविजतनक 
तथि सरसर्ाई, बाटो सरसर्ाई, प्िार्ष्टकजन्य वततजको प्रयोगमा न्यजनीकरण तथा तनषेध गनि 
सहकायि, समन्वय र पारतपाररक सहयोगका आधारमा कायिक्रमहरु संर्चािन गररनेछ ।  
 
ग, पूवािधार र्वकास तर्ि   
(१७२) धारे्च गाउँपातिका स्जल्िा सदरमजकाम देस्ख तनकै टाढा र र्वकट भएकोिे स्जल्िा 
दररेट अनजसार योजनाका कायिसञ्चािन र सम्पादन गनि गाह्रो भएको अवतथािाई मध्ये नजर 
गदै आफ्नै दररेट तनधािरण गरी िागज गने नीतत तिइने छ भने यसको िातग दररेट तनधािरण 
सतमतत गठन गरर कायिन्वयन गररनेछ।  
(१७३) पूवािधार क्षेत्रको र्वकासको िातग अध्ययन गनजि पने र तनमाणि गनजि पने आवश्यक 
नीतत, कायियोजनाहरु तनमाणि गनि परामशिदाता तनयजस्क्त गनि आवश्यक वजेट र्वतनयोजन गररने 
छ ।  
(१७४) यातायात पूवािधार र्वकासको मेरुदण्ड भएकोिे यसको ददगो तथा उत्थानस्शि, 
वातवरण मैत्री वनाउनको िातग यातायात गूरुयोजना वनाई सडक तथा वाटोहरुको तनमािण 
गररनेछ ।  
(१७५) आवतधक योजनािे सडक र्वकासमा तिएको िक्ष्य अनजसार वाहै्र मर्हना सञ्चािन हजन े
सडक तनमािणमा र्वशेष जोड ददइने छ भने नयाँ सडक तनमािण तथा सञ्जाि र्वकास गनिको 
िातग प्रदेश तथा संघ सकारसँग सहकायि गने नीतत िाई तनरन्तरता ददइनेछ ।   
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(१७६) धारे्च गाउँपातिकाको प्रथम पञ्च वषीय योजनािे औल्याएका यातायात क्षेत्रगत 
योजनाहरुको योजना बैंक वनाई रणनीततक तथा गाउँपातिका केन्रवाट सबै वडाकेन्र र 
महत्वपूणि तथानमा सवियाम सडक सञ्जािको र्वततार गने नीतत तिइनेछ । यो आ.व.मा 
तयाम्राङ–तभरकज ना सडक, तवारागाउँ देस्ख ठाँटी गाउँिाई सडक सञ्जाि तनमािण र 
माछीखोिा– तसङिा (तभतस थमन मागि), माछीखोिा–िाप्राक जोड्ने कृर्ष सडकको िातग 
DPR गररनेछ ।   
(१७७) नयाँ ियाक खोल्ने कायििाई दजरुत्साहन गदै मौजजदा (अधजरा) सडक सम्पन्न तथा 
ततरोन्ती र तनयतमत ममित सम्भारको िातग वजेट व्यवतथापन गररनेछ । सडकको दीगो 
व्यवतथापनका िातग सडक उपभोक्ता सतमतत तथा सडक ममित सम्भार कोष खडा गरी 
तथानीय सडक यातायात शजल्क, सडक वोडि वाट प्राप्त रकम समेत यसमा जम्मा गररने 
कायििाई तनरन्तरता ददइन ेछ ।   
(१७८) धारे्चको भ जगोि अनजसार सडकको संम्रक्षणको िातग सडक दायाँ वायाँ र्िरू्ि, 
अतम्रसो, डािेघाँस आदद िगाई वायो इस्न्जतनयररङ गरर तथानीय समजदायको आय आजिन सँग 
आवद्ध गराइने छ।   
(१७९) वैकस्ल्पक पयिटन पद मागि तनमािण र सञ्चातित पद मागिहरु तथा भूकम्प वाट क्षतत 
भएका पदमागिहरुको मापदण्ड अनजसार ततरोन्नतत र ममित सम्भार गररनेछ ।   
(१८०) पयिटनको सम्भार्वत ठाउँहरुको पर्हर्चान गरी पयिटन वोडि, प्रदेश तथा अन्तर 
तथानीय तनकायसँगको सहकायिमा पदमागि तनमािण गररनेछ भने गा.पा.मा रहेको सम्पणूि 
काठेप जििाई आगातम ५ वषि तभत्र र्वतथार्पत गरर झोिजिे प जि तनमािण तथा पजरानाको ममित 
सम्भार गने कायििाई तनरन्तरता ददइने छ ।   
(१८१) सडक सञ्जाि तनमािण गदाि यातायातिाई आतथिक प्रणािी सँग आवद्ध गरी पजवािधार र 
आतथिक र्वकासिाई सँगसँगै िैजानका िातग कृर्ष उत्पादन र बजारीकरणिाई प्राथितमकतामा 
राखी सडकको र्वकास र र्वततार गदे िैजाने नीतत अविम्बन गररने छ ।    
आवास, भवन तथा वतती र्वकास   
(१८२) धारे्च गा.पा.को केन्र माछीखोिा वजारको रहेको महंगीिाई मध्ये नजर गरी दजगिम 
क्षेत्रमा आई सजगमको तिव भत्तामा आरू्िाई स्र्चत्त वजझाउनज पने रािसेवक कमिर्चारी तथा 
जनप्रतततनधहरुको सजर्वधाको तनस्म्त कमिर्चारी तथा जनप्रतततनतध आवास गहृ तनमािण गने नीतत 
तिइनेछ ।   
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(१८३) घर र्वर्हन पररवारिाई आवसको सजतनस्ितता गरीनेछ, सङ्कटासन्न घर पररवारको 
आवस पजनतनमािणको िातग प्रातधकरण, गा.पा. र र्वकास साझेदारहरुसँगको सहकायि 
अनजदानको व्यवतथा गरीनेछ।   
(१८४) भवन तथा शहरीकरणिाई व्यवस्तथत गनि प्रकोप प्रततरोधी संरर्चना तनमािण गरी 
जोस्खम न्यजनीकरण गनि भवन आर्चार संर्हता अनजसार कायािन्वयन गररने छ र नयाँ बने्न तनजी, 
सामजदार्यक र सरकारी भवन तनमािण गदाि नक्सापास अतनवायि गररनेछ ।   
(१८५) गाउँपातिकाको केन्र माछीखोिामा सजर्वधा सम्पन्न सभाहि र कभिड हि तनमािण 
गररनेछ ।   
(१८६) जोस्खम यजक्त वततीहरुको पर्हर्चान तथा नक्साङ्कन गरर वतती र्वकास योजना वनाई 
िागज गररने छ । छररएर रहेका एवं जोस्खममा परेका वततीहरुिाई एकीकृत बततीमा 
तथानान्तरण गरी िापजवेसीिाई सेटेिाईट तसटीको रुपमा र्वकास गनि DPR गने कायििाई 
तनरन्तरता ददइने छ ।   
(१८७) संघीय र प्रादेस्शक सरकार र तनजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकायिमा र्वद्यजत 
उत्पादनको थप संभाव्यता अध्ययन गररने छ । थप र्वद्यजत उत्पादन गनिको िातग तनस्ज 
क्षेत्रिाई िगातनको िातग उपयजक्त वातावरण सजृना गररनेछ भने सञ्चातित माइक्रो हाइरोिाई 
पूणि क्षमतामा उपयोग गररने छ ।  
(१८८) गाउँपातिकाको सबै वडाहरुमा ठूिा आयोजनाहरु सडक, खानेपानी, तसंर्चाई एवम ्
अन्य पूवािधार तनमािणमा DPR तनमािण गरर व्यवस्तथत रुपमा कायि संर्चािन गररने छ । 
गाउँपातिकाबाट गररने खररद िगायतका कायिहरु e-bidding मार्ि त गररने छ ।   
(१८९) प्रर्वतधको प्रयोग बढेसँगै यस गाउँपातिकािाई पतन प्रर्वतधमैत्री बनाउन 
गाउँपातिकाका मजख्य मजख्य भौततक संरर्चनाहरुको तडस्जटि नक्शांकनको कायि प्रारम्भ 
गररनेछ । सडक अतभिेस्खकरणको कायििाई जी.आई.एस.(भौगोतिक सूर्चना प्रणािी) सँग 
आवद्ध गरी अगाडी बढाइनेछ ।   
(१९०) र्वद्यािय, सामजदार्यक भवन र सरकारी भवन तनमािण गदाि तनमािण हजने संरर्चनाहरु 
अपािमैत्री, बािमैत्री, िैंतगकमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउने नीतत अविम्बन गररने छ ।   
घ, वन वातावरण तथा र्वपद व्यवतथापन तर्ि                 
(१९१) २०७२ सािमा गएको महा भ जकम्पको असर र वारम्वार गइ रहने पराकम्प, 
पर्हरोिाई मध्ये नजर गदै जोस्खम क्षेत्रहरुको अध्ययन गरी नक्साङ्कन गररने छ भने अतत 
जोस्खममा परेको क्षेत्रहरुको पर्हर्चान तथा पर्हर्चान भएका वततीको तथानान्तरण, एकीकृत 
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वतती र्वकासको िातग संघ, प्रदेश, अन्य तथानीय तनकाय, र्वकास साझेदारहरुसँग आवश्यक 
समवन्य गरीनेछ । उच्र्च जोस्खममा रहेका क्षेत्रहरुिाई प्राथतमक्ताका आधारमा क्रमश 
व्यवतथापन गदै ितगने छ ।   
(१९२) सम्भार्वत दजघिटना र जनको क्षती हजन नददन प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक हेिी 
प्याड तनमािण गररने छ भने आवश्यक्ता अनजसार वडाका बततीहरुमा थप हेिी प्याड तनमािण 
गररनेछ ।  
(१९३) भ जकम्पिे धारे्च गा.पा.मा धेरै प्रभाव पारेकोिे र्वपद जोस्खमिाई मध्यनजर गरर 
यसिाई प्रभावकारी वनाउने र्वपद व्यवतथापन कोषमा थप वजेट र्वतनयोजन िाई तनरन्तरता 
ददइनेछ ।  
(१९४) गा.पा.ततररय आपत कातिन कायि सञ्चािन केन्र तनमाणि गनिको िातग आवश्यक 
वजेट र्वतनयोजन गररनेछ भने गा.पा. को र्वपद व्यवतथापन नीतत र र्वपद प्रततकायि योजना 
वनाई र्वपद व्यवतथापन पूवि तयारी, सामाग्री खररद, र्वपद व्यवतथापन सतमती र 
कमिर्चारीिाई तातिम ददइने छ    
(१९५) जिवायज पररवतिन यसको असर सम्बन्धी समजदाय ततरमा अन्तरर्क्रया कायिक्रम 
सञ्चािन गररनेछ।  
(१९६) तबपदका दृर्ष्टिे जोस्खम क्षेत्रको पर्हर्चान गरी बैज्ञातनक नक्शांकन र आधजतनक 
प्रर्वतधको प्रयोग गरी र्वपदको पूवि सूर्चना प्रवाह गरी र्वपदबाट हजने क्षतत न्यूतनकरण गररनेछ 
। र्वपदबाट हजनसक्ने क्षततको तत्काि उद्धार, राहत र पूनितथापनाका िातग आवश्यक 
जनशस्क्त सामाग्री र श्रोतको व्यवतथापन गररनेछ ।  
(१९६) उच्र्च जोस्खममा रहेका क्षेत्र िस्क्षत समजदायमा आधाररत र्वपद् जोस्खम व्यवतथापन 
कायिक्रम संर्चािन गरी समजदायको र्वपद् उत्थानशीिता अतभवरृ्द्ध गररनेछ । 
(१९७) डढेिो सल्काउन,े खजिा स्शकार गने, जतडबजटी र्चोरी गने जतता अपरातध पत्तािगाई 
सजराकी गने व्यस्क्तिाई रु.१०,००० नगद पजरतकार उपिधध गराइनेछ तथा उजजरीकतािको 
सम्पूणि र्ववरण गोप्य रुपमा राख्न ेव्यवतथा तमिाउने कायििाई तनरन्तरता ददइने छ ।  
(१९८) व्याक टज नेर्चर नारामा आधाररत एक घर एक करेसावारी तथा र्िरू्ि, एक गाउँ 
एक बगंुैर्चा, एक र्वद्यािय एक बगैंर्चा तयार गरर सजन्दर धारे्च तनमािण कायििाई तनरन्तरता 
ददइनेछ ।   
(१९९) र्वतभन्न संघ संतथाहरुसँगको सहकायिमा धारे्च गापािाई धजँवा तथा प्िार्ष्टक मजक्त 
बनाउने अतभयान सञ्चािन गररने छ । साथै जिवायज पररवतिनको असर न्यूनीकरण तथा 
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अनजकज िन सम्बन्धी जनरे्चतनाका िातग कायिक्रम सञ्चािन गने कायििाई तनरन्तरता ददइनेछ 
।   
(२००) जिर्चरहरुको संक्षण र संवद्र्धन गरी पाररस्तथततर्कय प्रणािीिाई संरक्षण गनि 
पोखरी, नदी तथा खोिामा करेन्ट तथा र्वष प्रयोग गनेिाई आवश्यक कारवाही गरीनेछ ।   
(२०१) पानीका मजहान, जिाधार क्षेत्र, जैर्वक र्वर्वधताको संरक्षणका िातग समजदायमा 
आधाररत र्वशेष कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । काविन उत्सजिन कटौती वापतका क्षततपतूतिका 
िातग सम्बस्न्धत तनकायमा समन्वय गररनेछ ।  
(२०२) र्ोहरमैिा संकिन, पून उपयोग, प्रशोधन र र्वसजिन गरी सर्ा गाउँ शहर तनमािण 
नीतत अबिम्बन गररने छ । वनजंगि, वन्यजन्तज, ढजंगा, बािजवा तगिी, नदी, खोिा, खानी 
आदी प्राकृततक श्रोतहरुको उस्र्चत व्यवतथापन गदे प्रकृततजन्य सम्पदाहरुिाई दीगो 
र्वकासको तसद्धान्त अनजकज ि बनाईने नीतत अविम्बन गदै अवैध रुपमा र्चोरी तनकासी हजने 
तगटी वािजवािाई रोक्न आवश्यक कानजन तथा नीततगत व्यवतथा गराइने छ ।  
(२०३) वन संरक्षण, व्यवतथापन, ददगो उपभोग र तवच्छ वातावरणका िातग समजदायमा 
आधाररत वन व्यवतथापन प्रणािीिाई अझ सजदृढीकरण गररनेछ । जैर्वक र्वर्वधताको 
संरक्षण, वातावरणीय सेवा र जीर्वकोपाजिनका कायिक्रमहरुिाई तनरन्तरता ददइनेछ ।  
(२०४) धारे्चको रार्िय तथा सामजदार्यक वन उत्पादन हजने अतत नै वहजमजल्य जतडवजर्ट वन 
िसजन, पाँर्च औिें जटामतस जतता जतडवजर्टहरुको मजल्य ददनानज ददन आकँासीदो छ यर्ह 
र्वषयिाई मध्यनजर गरर िेक तथा खकि  भएका वडाहरुमा यसको व्यवसार्यक खेतत र्वततार 
गनि ४ वटा सेल्टर तनमाणि गनिको िातग आवश्यक वजेट र्वतनयोजना गररने छ ।   
(२०५) माछीखोिा र वजढीगण्डकी नददिे माछीखोिामा रहेको वतती र तनमाणि गररएको 
संरर्चनामा क्षेतत पज¥याएको र कज नै पतन समयमा वजढीगण्डकीमा रहेको झोिजिे प जि र वतती 
वगाउने खतरा रहेकोिे माछीखोिा र वजढीगण्डकी नदीमा रे्चक ड्याम र तट्वन्धनको िातग 
आवश्यक वजेट र्वतनयोजन गररनेछ ।  
(२०६) रुवीनािा क्षेत्रमा कततजरी र्ारमीङ मार्ि त प्रजनन गराई र्वना उत्पादन गने 
कायििाई आवश्यक वजेट र्वतनयोजन गररने छ ।  
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ङ, संतथागत तथा सजशासन र्वकास तर्ि                 
(२०७) प्रभावकारी सेवा प्रवाह, पारदस्शिता, जवार्देर्ह प्रशासतनक शजसाशनको पूणि अभ्यास 
गदै समदृ्ध धारे्च तनमािण गनिको िातग कमिर्चारी तथा जनप्रततनीतधहरुिाई क्षमता अतभवरृ्द्ध गदै 
सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी वनाइने छ ।   
(२०८) गाउँपातिकाको कायाििय तभत्र रहेको सजर्चना केन्रको सजदृढीकरण गरी 
गाउँपातिकावासीिाई सूर्चनाको पहजँर्चमा अतभवरृ्द्ध गररनेछ । भने सबै वडा कायािियहरुबाट 
प्रवाह गररने सेवािाई थप सूर्चना प्रर्वतधमैत्री बनाइनेछ । गाउँपातिका र वडा कायािियबाट 
प्रवाह गररने सेवाहरुिाई थप प्रभावकारी, र्च जतत र पारदशी बनाइने छ ।   
(२०९) क्षमता र्वकास योजना वनाई सबै कमिर्चारीहरुिाई सेवाकािीन तािीम उपिधध 
गराइनेछ, र्वषयगतरुपमा आबश्यक तातिम, अतभमजखीकरण, अध्ययन भ्रमण आदद जतता 
क्षमता र्वकास कायिकािातग बजेट र्वतनयोजन गरी प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयनमा ल्याइन े
छ ।   
(२१०) इन्र्रमेसन टेक्नोिोस्जिे संसारिाई जतत नस्जक बनाए पतन धारे्च गा.पा.मा यतता 
पजतताहरु छन जसिाई मोवाईि र्चिाउन आउदैन, रेतडयोमा आएको समार्चार बजझदैनन ्ती 
पजतताहरुको तनस्म्त परम्परा देस्ख र्चति आएको सूर्चना सम्प्रशेण गराउन कटजवाि प्रथा 
(ग्यावो) िाई तनरन्तरता ददनको िातग एक वडा एक कटजवाििाई पाररश्रतमक ददन े
कायिक्रमिाई तनरन्तता ददईने छ ।   
(२११) गापािे तिएको तडस्जटि धारे्च भने्न नीतत सर्ि वनाउनको िातग योजना 
सपm्टवोएर, सेटेिाइट, एक्मीिेवि, रोन िगाएत अततआवश्कीय उपकरणहरु तथा 
साधनहरु गररद गररनेछ भने जनप्रतततनतध तथा कमिर्चारी हरुिाई सजर्चना प्रर्वतधमा जानकार 
तथा अभ्यतत वनाउनको िातग आधारभ जत कम्प्यजटर तातिम सञ्चािन गररने छ ।   
(२१२) सजर्चनाको हक सम्बन्धी ऐनका बारेमा गाउँपातिकावासीिाई सजसूस्र्चत गररनेछ । 
साथै गाउँपातिकाबाट भएका र्वकास गततर्वतधहरुिाई तथानीय एर्.एम., पत्रपतत्रका तथा 
सामास्जक सञ्जाि मार्ि त प्रर्चार प्रसार गने कायििाई तनरन्तरता ददइनेछ ।   
(२१३) धारे्च गा.पा.को प्रवद्धिन, कायिसम्पादन िगाएत सम्पजणि गततर्वतध समेट्ने गरर धारे्च 
आवाजिाई अनिाईन पतत्रकाको रुपमा दताि गरर सञ्चािन गनि आवश्यक वजेट र्वतनयोजन 
गररने छ ।   
(२१४) गाउँपातिका अन्तगित कायिरत तथानीय तहका तथायी, अतथायी एवं करार सेवामा 
कायिरत कमिर्चारीहरुको सेवाको आतथिक सजरक्षा एवं तथार्यत्वको तनस्म्त कमिर्चारी कल्याण 
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कोषिाई तनरन्तरता ददइ कमिर्चारी तथा जन प्रततनीधीहरुको सामजर्हक दजघटिना र्वमा गररने 
कायििाई तनरन्तरता ददइनछे ।   
(२१५) साविजतनक सजनजवाई, सामास्जक पररक्षण, साविजतनक पररक्षण िगायतका साविजतनक 
उत्तर दार्यत्वका औजारहरुको प्रयोग गरी जवार्देही शासन प्रणािीको तथापना गररनेछ ।  
(२१६) नागररक बडापत्र प्रतत संम्पूणि सेवाग्राही र कमिर्चारीको ज्ञान अतभवरृ्द्ध गरी सोको 
व्यवहाररक प्रयोग गने, साथै क्षतीपूती सर्हत नागररक बडापत्रको व्यवहाररक कायािन्वयन 
गररनेछ ।  
(२१७) गाउँकायिपातिकाको कायािियमा कायिरत शाखा प्रमजख, वडा कायाििय, तवातथ्य 
संतथा प्रमखसँग कायि सम्पादन सम्झौता गरी आतथिक वषिको अन्त्यमा उत्कृष्ट कायि सम्पादन 
गने कमिर्चारीिाई सम्मान गररनेछ ।   
(२१८) गाउँपातिकािे सम्पन्न गरी सकेका संतथागत तवमूल्याकंन तथा िैतगक समानता 
तथा सामास्जक समावेशीकरण परीक्षण पिात ्तयार गररएको कायि योजनाहरुिाई प्रभावकारी 
कायािन्वयन गदे िैजाने नीतत तिइने छ ।   
(२१९) गाउँपातिकाको सेवा प्रवाहको गजणततरिाई थप प्रभावकारी बनाउन सो बारेमा 
सतमक्षा गनि कायिपातिका, शाखा प्रमजख तथा वडा सस्र्चवहरुको र्चौमातसक प्रगतत सतमक्षा 
बैठक संर्चािन गररने छ।   
(२२०) गाउँपातिका तथा वडाको काम कारवाहीिाई अझ बर्ढ प्रभावकारी र व्यवस्तथत 
बनाउन अनजगमन तथा मूल्याकंन प्रणािीिाई सूर्चकमा आधाररत बनाई संतथागत गने 
प्रभावकारी रुपमा िागज गररनेछ । र्वषयगत स्शषिक अन्तगित वडा अन्तगित र्वनीयोजने भएका 
योजना कायिन्वयन गदाि गा.पा.को सम्वन्धीत शाखाको परामशि तिएर सञ्चािन गररने छ ।   
(२२१) गाउँपातिकाको पारदस्शिता एवम ् सजशासनका िातग गाउँपातिकाको आम्दानी तथा 
खर्चििाई साविजतनकीकरण गने कायििाई तनरन्तरता ददनजका साथै गाउँपातिका र्वकास तनमािण 
कायिमा पारदस्शिता कायम गनि योजना तथिमा नै साविजतनक सजनजवाई र सामास्जक परीक्षण 
गने कायििाई तनरन्तरता ददइनेछ।   
(२२२) गाउँपातिकािे सम्पादन गरेको कायिको संबन्धमा र्चौमातसक रुपमा साविजतनक 
सजनजवाई गने, सेवा प्रवाहिाई सहज बनाउन प्रत्येक वडामा एर्ककृत घजम्ती सेवा संर्चािन 
गररनेछ । आम नागररकिाई सूर्चनामा सहज पहजँर्च सजृना गनि गाउँपातिकाको सम्पूणि 
र्वषयगत सूर्चनाहरु गाउँपातिकाको वेभसाइटमा अद्यावतधक गने ।  
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(२२३) नागररकिाई आवश्यक सजर्चना तथा सेवामा सहज पहजंर्च पज¥याउनका िातग 
(सहस्जकरण गनि) गाउँ कायिपातिकाको कायािियमा नागररक सहायता कक्ष तथापना गदै 
ितगने छ भने सेवा प्रवाहको गजणततरका वारेमा सेवाग्राहीको गजनासो, सजझाव, प्रततर्क्रया आदद 
समयमा थाहा पाउनका िातग टेिीर्ोन, सामास्जक सञ्जाि, सजझाव पेर्टका जतता 
प्रर्वतधहरुको प्रयोगिाई तनरन्तरता ददइने छ ।   
(२२४) गाउँपातिका तथा वडाहरुवाट सम्पादन हजने कायिहरु तथा सेवा प्रवाहिाई वढी 
प्रभावकारी, तमतव्ययी तथा आन्तररक तनयन्त्रण व्यवतथा मजवजत वनाउन र कायि 
स्जम्मेवारीमा थप प्रष्टता ल्याई कायि सम्पादनमा थप प्रभावकाररता ल्याउन कमिर्चारी, र्वषयगत 
संयोजकहरुको कायि स्जम्मेवारी वनाइ िागज गररनेछ ।   
(२२५) संगठन तथा प्रशासन सम्वन्धी आवश्यक कानजन तथ नीततगत व्यवतथा गरर 
तनयतमतरुमा र्वषयगत शाखा, र्वयषयगत संयोजक, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँगको वैठक (मातसक 
र र्चौमातसक) रुपमा सञ्चािन गने कायििाई तनरन्तरता ददइनेछ ।   
(२२६) भौगतिक अवतथािाई मध्यनजर गदै नागररकता, जेष्ट नागररक, एकि मर्हिा 
पररर्चयपत्र तथा अन्य सजर्वधा प्रदान गनिको िातग वडागतरुपमा स्शर्वर सञ्चािन गरर सेवा र 
सजर्चना प्रर्वधी मार्ि त नागररकिाई सहज र सजिभ रुपमा साविजतनक सेवामा पहजँर्च पज¥यान े
कायििाई तनरन्तरता ददइनछे ।   
(२२७) अन्य तथानीय तनकायिे सम्पादन गरेको नमजना र्वकासका मोडेिको अध्ययन भ्रमण 
गरी तसकाइ कायिन्वयन गनिको िातग अध्ययन अविोकन भ्रमण तथा अनजसन्धानमजिक कायि 
संञ्चािनको िातग आवश्यक वजेटको व्यवतथा गररने छ ।    
(२२८) आन्तरीक राजतव सजधार कायियोजना अनजसार करको दायरा र दरहरुको अक्षरस 
पािना गररनेछ भने अर्हिे सम्म करको दायरामा नआएका व्यवसायी, व्यस्क्त तथा 
र्मिहरुिाई अतनवायि करको दायरामा ल्याइनेछ ।   
(२२९) सवै भन्दा धेरै राजतव संकिन गने वडा र कमिर्चारीिाई र्वशेष पजरतकारको व्यवतथ 
गररनेछ भने सवै भन्दा धेरै कर ततने व्यस्क्त÷र्मििाई कायितबतध बनाई ५० प्रततशत कर 
छजटको व्यवतथा गररनेछ । र्वतभन्न आधारमा छजट्याइने वडागत वजेट एउटा महत्वपूणि 
आधार राजतव संकिन र वडाको कायिसम्पादनिाई आधारमातन वार्षिक वजेट र्वनीयोजन 
गररने छ ।   
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(२३०) खररद गजरुयोजना अनजसार वार्षिक खररद योजना वनाई खररद प्रतत्रियािाई अगातड 
वढाइने छ भने योजना कायिन्वयनको िातग वार्षिक योजना वनाइ िागज गररनेछ । साथै 
मिेप प्रततवेदनिे औल्याएको वेरुजजिाई अन्त्य गदै ितगने कायििाई तनरन्तरता ददइनेछ ।   
(२३१) धारे्च गाउँपातिकाको प्रोर्ाििाई सम्भव भए सम्म वार्षिकरुपमा अध्यवतधक गररदै 
ितगने छ भन े संकतित तथ्याङ्क प्रत्येक घर धजरी सर्हतको व्यस्क्तगत र्ववरण) र्वद्यजततय 
प्रणािीमा रास्खने छ ।   
(२३२) आगामी आ.व. तभत्र गा.पा.को प्रशासतनक भवन तनमािण सम्पन्न भई आफ्नै भवनमा 
कायाििय सञ्चािन गने व्यवतथा तमिाइने छ साथै तबषयगत शाखाहरुको सजदृर्ढकरण गरी 
कायिसम्पादनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।   
(२३३) धारे्च गा.पा.कायािियिाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सेवाग्राही प्रततक्षािय, सहायता कक्ष, 
र सोधपजछ कक्षको व्यवतथा तमिाइनेछ ।  
(२३४) प्रततार्वत नीतत तथा कायिक्रमको सर्ि कायिन्वयन गनिको िातग हातम सवैको साथ 
सहयोग र स्जम्मेवारीवाट मात्र सम्भव छ । र्य नीतत तथा कायिक्रमको कायािन्वनवाट 
उच्र्चदरको आतथिक वरृ्द्ध हाँतसि हजनेछ, कोरोना भइरसको महामारीको असर न्यजन गदै 
आतथिक सामास्जक क्षेत्रमा थप गततशीि हजनेछ, पारतपररक सम्मान र अवसर सर्हत 
सामास्जक न्याय कायम हजनेछ, सजन्दर सजरस्क्षत समदृ्ध धारे्च तनमािणको िक्ष्य पूरा गनि योग्दान 
पजग्नेछ भने यी नीतत तथा कायिक्रमको कायिन्वयनमा धारे्च गाउँपातिकािाई सवैवाट 
सकारात्मक र सकृय सहयोग हजने र्वश्वास व्यक्त गदिछज । अन्त्यमा, मजिजकको समग्र 
र्वकासमा योगदान गने राजनीततक दि, राि सेवक, नीस्ज, सहकारी, सामजदार्यक क्षेत्र, 
श्रतमक वगि, नागररक समाज, सञ्चार जगत िगाएत सम्पूणि दददी वर्हनी तथा दाजजभाईहरु, 
धारे्चको र्वकासमा सहयोग पज¥याउने र्वकास साझेदारहरु र गैर आवतसय नेपािी समजदायिाई 
हाददिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछज।  
।। जय धारे्च ।। 
 
प्रततजतकताि 
सन्त बहादजर गजरुङ 
अध्यक्ष, धारे्च गा.पा., गोरखा ।   
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मजख्य आयोजना कायिक्रमहरुको र्ववरण तथा अनजमातनत व्यय र श्रोत व्यवतथापन 

२.३. अनजमातनत व्यय र श्रोत व्यवतथापन : 

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

क्र. सं. र्ववरण रकम 
१ संघीय सरकार र्वत्तीय समानीकरण  9,36,00,000 
२ संघीय सरकार शसति अनजदान 14,81,00,000 
३ संघीय सरकार र्वशेष अनजदान 0 
४ संघीय सरकार समपजरक अनजदान 0 
५ संघीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँड 7,53,07,000 
६ प्रदेश सरकार र्वत्तीय समानीकरण  1,05,08,000 
७ प्रदेश सरकार र्वशेष अनजदान 30,00,000 
८ प्रदेश सरकार समपजरक अनजदान 70,00,000 
९ प्रदेश सरकार राजश्व बाँडर्ाँड 49,85,000 
१० बेरुजज असजिी 0  
११ आन्तरीक आम्दानी  30,00,000 
१२ अल्याह 10,00,00,000 

जम्मा ४४,५५,००,००० 
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खण्ड ३ : वार्षिक र्वकास कायिक्रम ( आ.व. २०७८।०७९)  

तस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको नाम उप क्षते्र खर्चि शीषिक जम्मा (रु. हजारमा) 

८०४३६५०५१०१ धारे्च गाउँपातिका 

१ पाररश्रतमक कमिर्चारी कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११११ १,६०,०० 

२ पोशाक कमिर्चारी कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११२१ ३,०० 

३ तथानीय भत्ता कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११३१ ८,०० 

४ महंगी भत्ता कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११३२ ८,०० 

५ कमिर्चारीको बैठक भत्ता कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११३४ ४,०० 

६ कमिर्चारी प्रोत्साहन तथा पजरतकार कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११३५ १,०० 

७ अन्य भत्ता कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११३९ ६,०० 

८ पदातधकारी बैठक भत्ता कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११४१ ३,०० 

९ पदातधकारी अन्य सजतबधा कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११४२ ४९,८५ 

१० पदातधकारीअन्य सजतबधा कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११४२ ५,०९ 

११ पदातधकारीअन्य सजतबधा कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २११४२ ४५,०६ 

१२ कमिर्चारीको योगदानमा आधाररत तनवृतभरण तथा उपदान कोष खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २१२१२ १०,०० 

१३ कमिर्चारी कल्याण कोष कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २१२१४ १५,०० 

१४ पानी तथा तबजजिी  कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२१११ १,०० 
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१५ पानी तथा तबजजिी कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२१११ १,०० 

१६ संर्चार महसजि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२११२ २,०० 

१७ संर्चार महसजि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२११२ १२,०८ 

१८ इन्धन (पदातधकारी) कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२२११ ५,०० 

१९ इन्धन (कायाििय प्रयोजन) कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२२१२ ९,०० 

२० इन्धन (कायाििय प्रयोजन) कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२२१२ १,०० 

२१ सवारी साधन ममित खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२२१३ २०,०० 

२२ तबमा तथा नवीकरण खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२२१४ ४,०० 

२३ मेस्शनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा सञ्चािन खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२२२१ २,०० 

२४ मेस्शनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा सञ्चािन खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२२२१ २,४२ 

२५ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२३११ २,०० 

२६ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२३११ ४०,०० 

२७ इन्धन - अन्य प्रयोजन कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२३१४ २,०० 

२८ पत्रपतत्रका, छपाई तथा सूर्चना प्रकाशन खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२३१५ ३२,०० 

२९ सूर्चना प्रणािी तथा सफ्टवयेर संर्चािन खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२४१२ १५,०० 

३० सूर्चना प्रणािी तथा सफ्टवयेर संर्चािन खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२४१२ ५,०० 

३१ करार सेवा शजल्क कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२४१३ ४०,०० 

३२ करार सेवा शजल्क कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२४१३ ५५,०० 
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३३ कमिर्चारी  र्वतभन्न तातिम खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२५११ १०,९० 

३४ 
सामजदार्यक र्वद्याियका िेखाका कमिर्चारीहरुिाइ िेखासम्बस्न्ध र 

कम्प्यजटर सम्बस्न्ध तातिम 
कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२५११ ४,०० 

३५ उपभोत्ता सतमततका पदातधकारीहरुिाइ अतभमजस्खकरण सम्बस्न्ध तातिम योजना तजजिमा र कायिन्वयन  २२५२२ ४,०० 

३६ गा पा ततरीय जनप्रतततनधी तथा कमिर्चारी अध्ययन भ्रमण कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२५२२ ७,०० 

३७ वडा ततरमा योजना छनोट सम्बस्न्ध तातिम योजना तजजिमा र कायिन्वयन  २२५२२ ५,०० 

३८ र्वतभन्न कायिक्रम खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२५२२ ५,०० 

३९ 
साविजतनक सजनजवाइ गा पा तथा ७ वटै वडा तथा  वार्षिक सतमक्षा 
कायिक्रम 

कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२५२२ ८,०० 

४० र्वर्वध कायिक्रम खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२५२९ ४,०० 

४१ अनजगमन, मूल्यांकन खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२६११ ५०,०० 

४२ भ्रमण खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२६१२ ५,०० 

४३ पयिटन काज भ्रमण खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२६१९ १०,०० 

४४ र्वर्वध खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२७११ ५०,०० 

४५ सभा सञ्चािन खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २२७२१ १०,०० 

४६ गैर र्वत्तीय संतथानहरूिाई र्चािज सहायता कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २५१११ ५०,०० 

४७ गैर र्वत्तीय संतथानहरूिाई र्चािज सहायता कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २५१११ ५०,०० 

४८ अन्य सामास्जक सजरक्षा कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २७११२ ५,०० 

४९ उद्दार, राहत तथा पजनतथािपना खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २७२१२ ५,०० 
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५० औषधीखररद खर्चि कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २७२१३ २०,०० 

५१ अन्य सामास्जक सहायता कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २७२१९ ५,०० 

५२ घरभाडा कायाििय सञ्चािन तथा प्रशासतनक २८१४२ १५,०० 
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३८४ 

गररबी तनवारणका िातग िघज उद्यम र्वकास कायिक्रम संर्चािन 
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गररबी तनवारणका िातग िघज उद्यम र्वकास कायिक्रम संर्चािन 
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तवातथ्य २२५१२ १,६७ 



83 
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पूणि खोप सजतनितताको िागी घरधजरी सर 

तवातथ्य २२५१२ २,२१ 

३८८ पोषण कायिक्रम तवातथ्य २२५१२ १०,०७ 

३८९ तसतबआईएमएनतसआई Onsite कोस्रं्चि र समता तथा पहजँर्च कायिक्रम तवातथ्य २२५१२ २,०० 

३९० 
GPE को सहयोगमा कोतभड - १९ का कारण उत्पन्न पररस्तथततमा 
तसकाइ सहजीकरणका िातग शैस्क्षक कायिक्रम 

स्शक्षा २२५२२ ५०,०० 

३९१ 
आ.व. २०७७/७८ मा तथापना भएका कृर्ष तर्ि का साना 
व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) र्वकास कायिक्रम तनरन्तरता कृर्ष २२५२२ १२,०० 

३९२ 
आ.व. २०७७/७८ मा तथापना भएको बाख्राको साना व्यवसार्यक 
कृर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) र्वकास कायिक्रम तनरन्तरता कृर्ष २२५२२ ७,०० 

३९३ 

उपर्चारात्मक सेवा अन्तगितका कायिक्रमहरु ( ,आधारभतू तवातथ्य सेवा 
केन्र (तवातथ्य र्चौकी ) / आधारभतू अतपतािको न्यजनतम सेवा 
मापदण्ड कायिक्रम संर्चािन तथा सजदरतधकरण र आखँा, नाक, कान, 

घांटी तथा मजख तवातथ्य सम्वस्न्ध अतभमजखीकरण तथा तबद्यािय 
तक्रीतनंग कार 

तवातथ्य २२५२२ ५,०० 
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३९४ 
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अनजगमन एवम ्मूल्याङ्कन तथा र्कटजन्य रोग तनयन्त्रणका िातग 
बहजतनकाय अन्तरर्क्रया गने 

तवातथ्य २२५२२ ३० 

३९५ 

क्षयरोगका जोस्खम समजह तथा तवातथ सेवाको पहजर्च कम भएका 
समजदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताि कायिक्रम, घरपररवारका 
सदतयहरूको सम्पकि  पररक्षण, समजदायमा क्षयरोगका र्वरामीहरूको 
खोजपडतािका िातग क्षभता अतभवरृ्द्ध तथा  पररर्चािन । 

तवातथ्य २२५२२ १,०५ 

३९६ कृर्ष, पशजपन्छी तथा मत्तय तथ्याकं अध्यावतधक कायिक्रम कृर्ष २२५२२ १,०० 

३९७ र्कसान सूर्चीकरण कायिक्रम कृर्ष २२५२२ ३,०० 
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कोतभड १९ िगायत र्वतभन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 
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तथा RRT, तवातथ्यकमी पररर्चािन 

तवातथ्य २२५२२ २५ 

३९९ पररवार तनयोजन र्कशोर र्कशोरी तथा प्रजनन ्तवातथ्य कायिक्रम तवातथ्य २२५२२ ५,०० 

४०० 
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तनयन्त्रणका िातग सरे्चतना कायिक्रम 

तवातथ्य २२५२२ २० 

४०१ पोपण र्वशेष (तवातथ्य) के्षत्रका कायिक्रम सञ्चािन सामास्जक सजरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ ३,४० 
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४०२ 

पोषण संवदेनशीि (खानेपानी तथा सरसर्ाइ, कृर्ष, पशजसेवा, मर्हिा 
तथा बािबातिका, स्शक्षा र शासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका कायिक्रमहरू 
सञ्चानि) 

सामास्जक सजरक्षा तथा संरक्षण २२५२२ ४,६० 

४०३ र्िरू्ि दशक र्वरुवा रोपण कायिक्रम कृर्ष २२५२२ ५,०० 

४०४ रािपतत रतनि तसल्ड प्रततयोतगता (तथानीय तहततरीय) यजवा तथा खेिकज द २२५२२ १,०० 

४०५ 
र्वद्यािय तवातथ्य स्शक्षा/आमा समजह तथा मर्हिा तवातथ्य 

तवयंसेर्वकाहरूका िातग सामास्जक व्यवहार पररवतिन कायिक्रम 
तवातथ्य २२५२२ १,०० 

४०६ 

र्वभागिे उपिव्ध गराएको तातिम खाका बमोस्जम घटना दताि तथा 
सामास्जक सजरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, वडा कायािियका 
कमिर्चारीहरुको िातग तातिम तथा जनप्रतततनतधहरुिाई अतभमजस्खकरण 
कायिक्रम सञ्चािन 

तथ्यांक प्रणािी २२५२२ १,९८ 

४०७ 

र्वतभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जजनोर्टक, मानतसक तवातथ्य सम्बस्न्ध 

अन्तरर्क्रया कायिक्रम तथा ददवसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम ददवस, मानतसक तवातथ्य 
ददवस, अल्जाईमर ददवस, रेतबज ददवस, र्वश्व औिो ददवस) मनाउन े

तवातथ्य २२५२२ १,२५ 

४०८ 

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

स्शक्षा २२५२२ १,८६ 
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४०९ 

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

स्शक्षा २२५२२ १४ 

४१० 

तथिगत अनजस्शक्षण गरर तवातथ्यकतमिहरूको क्षमता अतभवृस्ध्द एवं 

तथ्यांङकको गजणततर सजतनस्ित,  क्षयरोगका कायिक्रमको अधि बार्षिक 
सतमक्षा तथा उपर्चार नततजाको कोहटि र्वश्लषेण 

तवातथ्य २२५२२ ६० 

४११ 
आिज बािीको साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) र्वकास 

कायिक्रम सञ्चािन 
कृर्ष २२५२९ १२,०० 

४१२ 
सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतततपधाि बरृ्द्ध गनिका 
िातग कस्म्तमा ५ जनाको समजहमा प्रतबतध हततान्तरण 

उद्योग २२५२९ १,४० 

४१३ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र र्र्ल्ड सहायक देतनक भ्रमण भत्ता तथा 
यातायत खर्चि तथ्यांक प्रणािी २२६११ १,६८ 

४१४ 
मर्हिा, बािबातिका, अपािता भएका व्यस्क्त, ज्येष्ठ नागररक र यौतनक 

तथा िैंतगक अल्पसंख्यक का तथ्याङ्क संकिन र अधावतधक गने 
िैससास २२६११ १,०० 

४१५ 
तथानीय तहका कमिर्चारी र जनप्रतततनतधहरुको िातग अनजगमन तथा 
मजल्याकन खर्चि 

तथ्यांक प्रणािी २२६११ ५६ 

४१६ 
अन्य र्वर्वध खर्चि-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 
तथ्यांक प्रणािी २२७११ ५० 

४१७ अन्य र्वर्वध खर्चि-Periodic meeting costs of LGPCC तथ्यांक प्रणािी २२७११ २३ 
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४१८ ईर्पडेतमयोिोजी ररपोर्टिङ कृर्ष २२७११ ६ 

४१९ 

कोतभड १९ र्वरुद्ध खोप अतभयान संर्चािन धयवतथापन खर्चि -
पातिकाततररय सतमक्षा तथा योजना र पातिका तथा तवातथ्य सतथा 
ततररय सजपररवेक्षण_ 

तवातथ्य २२७११ १,५१ 

४२० पशज आहारा तमसन कायिक्रम कृर्ष २२७११ ३,९४ 

४२१ 
पातिका ततरमा तवातथ्य संतथाहरुको मातसक बैठक, डाटा 
भेररर्र्केशन एवं गजणततर सजधार साथै र्चौमातसक एवं बार्षिक सतमक्षा तवातथ्य २२७११ २,०० 

४२२ 
मात ृतथा नवस्शशज कायिक्रम अन्तगित आमा सजरक्षा, गभिवती उत्प्ररेणा 
सेवा, न्यानो झोिा र तनशजल्क गभिपतन कायिक्रम 

तवातथ्य २२७११ ७,९६ 

४२३ 
रार्िय मर्हिा तवातथ्य तवयंसेर्वका  कायिक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

यातायात खर्चि, वार्षिक सतमक्षा गोष्ठी र ददवस मनाउन ेखर्चि समेत) 
तवातथ्य २२७११ १०,०० 

४२४ 

तवातथ्य संतथामा  आकस्तमक अवतथामा औसतध एवं ल्याब सामाग्री 
ढजवानी, रेकतडिङ तथा ररपोर्टिङका िातग र्मि र्रमेट छपाइ तथा 
र्ोटोकपी,  ई-र्ट.तब रस्जतटर अध्यावतधक,  र्वश्व क्षयरोग ददवस 
सम्बन्धी कायिक्रम 

तवातथ्य २२७११ ३५ 

४२५ 
सामजदार्यक र्वद्याियका छात्राहरुिाई तनशजल्क तयातनटरी प्याड 

धयवतथापन 
स्शक्षा २२७११ ५,६७ 

४२६ 
सामजदार्यक र्वद्याियका छात्राहरुिाई तनशजल्क तयातनटरी प्याड 

धयवतथापन 
स्शक्षा २२७११ ४१ 

४२७ तोर्कएका  र्वद्याथीको ददवा खाजाका िातग  र्वद्याियिाई अनजदान स्शक्षा २५१११ ४,५२ 

४२८ 
र्वद्याियमा शैस्क्षक गजणततर सजदृढीकरण  एवम ्कायिसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनजदान 

स्शक्षा २५१११ १,६९ 
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४२९ 
र्वद्याियमा शैस्क्षक गजणततर सजदृढीकरण  एवम ्कायिसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनजदान 

स्शक्षा २५१११ २३,२९ 

४३० 
साविजतनक र्वद्याियका  र्वद्याथीहरुका िातग तनशजल्क पाठ्यपजततक 
अनजदान 

स्शक्षा २५१११ १८,२९ 

४३१ तोर्कएका  र्वद्याथीको ददवा खाजाका िातग  र्वद्याियिाई अनजदान स्शक्षा २५१२१ ६२,४१ 

४३२ 
प्रतत र्वद्याथी  िागतका आधारमा स्शक्षण तसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा ८ 
को  परीक्षा व्यवतथापन अनजदान 

स्शक्षा २५३११ ८,५९ 

४३३ 
प्रतत र्वद्याथी  िागतका आधारमा स्शक्षण तसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा ८ 
को  परीक्षा व्यवतथापन अनजदान 

स्शक्षा २५३११ ६३ 

४३४ र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवतथापन अनजदान स्शक्षा २५३११ १,३४ 

४३५ र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवतथापन अनजदान स्शक्षा २५३११ १८,४४ 

४३६ कामका िातग पाररश्रतमक अनजदान सामास्जक सजरक्षा तथा संरक्षण २६३१२ २०,०५ 

४३७ कामका िातग पाररश्रतमक अनजदान (यजवा रुप) सामास्जक सजरक्षा तथा संरक्षण २६३१२ १३ 

४३८ कामका िातग पाररश्रतमक अनजदान (यजवा रुप) सामास्जक सजरक्षा तथा संरक्षण २६३१२ ४१,०० 

४३९ 
साविजतनक र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका िातग छात्रबसृ्त्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 
स्शक्षा २७२११ १,३३ 

४४० 
साविजतनक र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका िातग छात्रबसृ्त्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 
स्शक्षा २७२११ २,७७ 
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४४१ 
साविजतनक र्वद्याियमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका िातग छात्रबसृ्त्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 
स्शक्षा २७२११ ३७,०७ 

४४२ आधारभतू तथा आकस्तमक तवातथ्य सेवाको िातग औषतध खररद तवातथ्य २७२१३ १९,०० 

४४३ 
सजरस्क्षत नागररक आवास कायिक्रम :-गण्डकी प्रदेशको गोरखा स्जल्िा 
क्षेत्र नं. १ अन्तगित धारे्च गाउँपातिका- २८ वटा 

भवन, आवास तथा सहरी र्वकास ३११११ ७,०० 

४४४ 
रोजगार सेवा केन्रको सजदृर्ढकरण (कम्प्यूटर, र्तनिर्चर र्र्क्र्चसि, 
क्यामरा, अन्य र्वद्यजतीय उपकरण) 

सामास्जक सजरक्षा तथा संरक्षण ३११२२ २,०० 

४४५ तवातथ्य सूर्चना साथै आइ एम यू सजदृढीकरण कायिक्रम तवातथ्य ३११३४ २,०० 

४४६ 

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

यातयात पूवािधार ३११५१ ५४,०० 

४४७ 
नवीकरणीय ऊजाि प्रवतध जडान (वायोग्याँस/र्वद्यजतीय र्च जिो/सजधाररएको 
र्च जिो/सौयि ऊजाि) उजाि ३११५३ ८,०० 

८०४३६५०५५२२ प्रदेश सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (र्वषेश अनजदान) 

४४८ कास्शगाउँ उज्यािो कायिक्रम उजाि ३११५३ ३०,०० 

८०४३६५०५५२३ प्रदेश सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (समपजरक अनजदान) 

४४९ गजम्दा बहजउदेश्यीय सभाहि तनमािण भवन, आवास तथा सहरी र्वकास ३११११ ७०,०० 

कज ि जम्मा ४५,३२,०० 
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श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा तनधािरण सतमततबाट तयार भएको र र्वतरणको खाकामा 
आधाररत भई नेपािको संर्वधानको धारा २३० बमोस्जम तथानीयतहको वार्षिक बजेट तथा 
कायिक्रम तजजिमा गनि देहाय बमोस्जमको सतमतत गठन गररएको छ । 

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

र्वकास 
श्री सररता गजरुङ श्री ददतिप गजरुङ   

श्री सजक वहादजर गजरुङ  
श्री प्रतमना घिे   
श्री राम वहादजर गजरुङ   
श्री आस वहादजर घिे  
श्री सोम वहादजर गजरुङ  

2 आतथिक 
र्वकास 

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

३ पूवािधार 
र्वकास 

श्री इन्र प्रसाद गजरुङ श्री र्वमान घिे   
श्री स्र्चनमाया गजरुङ  
श्री तनसा गजरुङ   
श्री अनािद गजरुङ    
श्री कान्डे गजरुङ   
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श्री सूयिमान गजरुङ 
४ वातावरण तथा 

र्वपद 
धयवतथापन 

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

५ संतथागत 
र्वकाससेवा 
प्रवाह  

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

६ वडा ततरीय 
अनजगमन 
सतमतत 

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

७ गा.पा. ततरीय 
अनजगमन 
सतमतत तथा 
सजपररवेक्षण 
सतमतत 

श्री उपाध्यक्ष रू्िमाया 
गजरुङ 

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

८ उच्र्च ततरीय 
अनजगमन  

श्री गा.पा. अध्यक्ष सन्त 
बहादजर गजरुङ  

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

९ उम्मेदवार 
छनौट तथा 

प्रमजख प्रशासकीय 
अतधकृत 

श्री सम्वस्न्धत र्वषयको र्वषय र्वज्ञ 
श्री प्रशासन प्रमजख 
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तसर्ाररस 
सतमतत 

१० खररद सतमतत प्रमजख प्रशासकीय 
अतधकृत 

श्री िेखा शाखा प्रमजख 
श्री तटोर शाखा प्रमजख 
श्री प्रार्वतधक शाखा प्रमजख 
(तरे्सीर्र्केशन सर्हतको खररदमा) 

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

धारे्च गाउँपातिकाको आतथिक ऐन,२०७८ 
प्रततावना : धार्चें गाउँपातिकाको आतथिक वषि ०७८/०७९ को अथि सम्वन्धी प्रतताविाई 
कायािन्वयन गनिको तनतमत्त तथानीय कर तथा  शजल्क संकिन गने, छजट ददने तथा आय 
संकिनको प्रशासतनक व्यवतथा गनि वान्छनीय भएकोिे,नेपािको संर्वधानको धारा २5८ को 
उपधारा (२) वमोस्जम धारे्च गाउँपातिकाको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम धारे्च गाउँपातिकाको आतथिक ऐन, २०७८ 
रहेको छ । 
(२) यो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गते देस्ख धारे्च गाउँपातिका क्षेत्रमा िागज हजनेछ । 
२ सम्पस्त्त कर :(१) गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र कज नै व्यक्त वा संतथाको तवातमत्वमा रहेको जग्गा 
र सो जग्गामा बनेको तथायी संरर्चना (घर, टहरा,गोदाम आदी समेत) मा सम्पतत कर 
िगाईने र असजि उपर गररनेछ । 
(२) उपदर्ा (१) बमोस्जम िगाईने सम्पततको मूल्यांकन र करको दर अनजसूर्ची (१) 
वमोस्जम हजनेछ। 
(३) नेपाि सरकारको पूणि तवातमत्वमा रहेको जग्गा तथा सो जग्गामा बनेको भौततक 
संरर्चनामा सम्पततकर िगाईने छैन । 
(४) अनजसूर्ची (१) वमोस्जम िगाईने सम्पस्त्तकर र्चािज आ.व.को प्रथम र्चौमातसक काततिक 
मसान्त तभत्र बजझाउनेिाई िाग्ने करमा १० प्रततशत छजट ददईनेछ । साथै सोही आ.व. तभत्र 
कर भ जक्तान नगरी बक्यौता कायम हजन गएमा पर्हिो वषि १० प्रततशत र सो भन्दा पर्हिेका 
वषिहरुको बन्यौतामा क्रमश: थप 5/5 प्रततशतका दरिे थप र्विम्ब शजल्क तिनेछ । 
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(५) सम्पस्त्त कर बजझाउने कज नै करदातािे आरू्िो नाममा रहेको सम्पस्त्त िजकाई वा 
खण्डीकरण गरी वा भौततक संरर्चना नदेखाई सम्पस्त्त मूल्याङ्कन गराई कर ततरेको प्रमास्णत 
भएमा वाततर्वक सम्पततको मूल्यांकनबाट िाग्ने कर रकममा पूवि बजझाएको रकम घटाई 
बाकँी रहने रकममा ५० प्रततशतिे हजने थप रकम जररवाना गरी असजि गररनेछ । 
३. भतूम कर (मािपोत): गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र अनजसूर्ची (२) बमोस्जम भतूमकर (मािपोत) 
िगाइने र असजि उपर गररने छ । 
४. घर जग्गा बहाि कर: (१) कज नै व्यस्क्त वा संतथािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, 
टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंस्शक तवरिे बहािमा ददएकोमा वहाि 
अंक रकमको १० प्रततशतका दरिे वहािकर तिइनेछ । तर कज नै घरधनीिे तनजी तनवास 
प्रयोजनका िातग व्यस्क्त वा पररवारिाई वहािमा ददएकोमा िाग्ने बहािकर रकममा २० 
प्रततशत छजट ददईनेछ । 
(२) बहाि कर तनधािरण गने प्रयोजनको िातग भाडाको न्यजनतम दर अनजसूर्ची (३) वमोस्जम 
हजनेछ । 
(३) अनजसूर्ची (३) बमोस्जम िगाईने वहािकर र्चािज आ.व.को प्रथम र्चौमातसक (काततिक 
मसान्त) अवतधतभत्र सोही आ.व.को बहािकर अतग्रम रुपमा बजझाउनेिाई िाग्ने करमा १० 
प्रततशत छजट ददईनेछ। बक्यौता कायम हजनज गएको वहािकर रकममा पर्हिो वषि १० 
प्रततशत र सोभन्दा अस्घल्िा वषिहरुको बक्यौतामा क्रमश: हरेक वषिका िातग थप 5/5 
प्रततशतका दरिे र्विम्ब शजल्क तिईनेछ। 
४. व्यवसाय कर : 
(१) गाउँ पातिका क्षेत्रतभत्र व्यवसाय गने गरी दताि वा ईजाजत प्राप्त गरी तथार्पत उच्र्चोग, 
व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यततै प्रकारका जजन सजकै कारोवार गने व्यस्क्त वा सतथािाई 
व्यवसायको प्रकृतत, आतथिक कारोवार, तथान र्वशेष र िगानीका आधारमा अनजसूर्ची (४) 
बमोस्जम व्यवसाय कर िगाई असजि उपर गररनेछ । 
(३) गाउँपातिका क्षेत्रमा व्यवसाय गदै आएका तर गाउँपातिकामा व्यवसाय दताि नगराएका 
व्यवसायीहरुिाई जतत सजकै वषि व्यवसाय गरेको भए तापतन र्चािज आतथिक वषिको पर्हिो 
र्चौमातसक तभत्र दताि गराउन आएमा पतछल्िो अवतधको बढीमा ५ वषिको कर तिई व्यवसाय 
दताि वा नवीकरण गररनेछ र सो अवतधमा िाग्ने जररवानामा शतप्रततशत छजट ददइनेछ । 
(४) अनजसूर्ची (४) बमोस्जम िगाईने व्यवसाय कर र्चािज आ.व.को प्रथम र्चौमातसक (काततिक 
मसान्त) तभत्र बजझाउनेिाई िाग्ने करमा १० प्रततशत छजट ददईनेछ । साथै सोही आ.व तभत्र 
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कर भ जक्तान नगरर बक्यौता कायम हजन गएमा पर्हिो बषि १० प्रततशत र सो भन्दा अस्घका 
बषिहरुको बक्यौतामा क्रमश: हरेके बषिको िातग थप ५ प्रततशतका दरिे तबिम्ब शजल्क 
तिईनेछ। 
५. जतडबजटी, कवाडी र स्जवजन्तज कर : तथातनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दर्ा 
११(१) र २ (घ)४ को अतधकार प्रयोग गरी नेपाि सरकार, संघीय मन्त्रािय तथा प्रदेश 
सरकारका प्रदेश मन्त्राियिे जारी गरेको ऐन तनयम तनदेस्शका तथा तनणियहरुको अतधनमा 
रही र्वगतको तथानीय तवायत्त शासन ऐन, २०५५ र तनयमाविी २०५६ िे गरेको व्यवतथा 
बमोस्जम सार्वकमा स्जल्िा र्वकास सतमततिे तिएको कर, दततजर,शजल्क, राजतव समेतिाई 
मध्यनजर गरी यस गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र उत्पादन हजने जतडबजटी तथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारहरुको सम्बन्धमा उक्त वततज र सेवाको संकिन उपयोग र्वक्री र्वतरण तथा 
तनकासीमा धारे्च गाउँपातिकािे आतथिक वषि २०७८।०७९ का िातग कायम गरेको वततज 
तथा सेवाको शजल्क दततजर गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र कज नै व्यस्क्त वा संतथािे उन, खोटो, 
जतडबजटी, वनकस, कवाडीमाि र प्रर्चतित कानूनिे तनषेध गररएको स्जवजन्तज वाहेकका अन्य 
मतृ वा माररएका स्जवजन्तजको हाड, तसङ, प्वाख, छािा जतता बततजको व्यवसार्यक कारोवार 
गरेवापत अनजसूर्ची (५) बमोस्जमको कर िगाईने र असूि उपर गररने छ । 
६. सवारी साधन कर : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनजसूर्ची (६) 
बमोस्जम सवारी साधन कर िगाईने र असजि उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानजनमा अन्यथा 
व्यवतथा भएको अवतथामा सोही बमोस्जम हजनेछ । 
७. र्वज्ञापन कर : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र हजने र्वज्ञापनमा अनजसूस्र्च (७) बमोस्जम र्वज्ञापन कर 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानजनमा अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा 
सोही बमोस्जम हजनेछ। 
८. मनोरञ्जन कर : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र हजने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनजसूस्र्च (८) 
बमोस्जम व्यवसाय कर िगाइने र असजि गररनेछ । तर अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा 
सोर्ह बमोस्जम हजनेछ । 
९. बहाि र्वटौरी शजल्क : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र आरू्िे तनमािण, रेखदेख वा संर्चािन गरेका 
अनजसूस्र्च (९) मा उल्िेख भए अनजसार हाट बजार वा पसिमा सोही अनजसूस्र्चमा भएको 
व्यवतथा अनजसार बहाि तबटौरी शजल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
१०. पार्कि ङ शजधक : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र कज न ैसवारी साधनिाई पार्कि ङ सजर्वधा उपिधध 
गराए बापत अनजसूर्ची (१०) बमोस्जम पार्कि ङ शजल्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 
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११. सेवा शजल्क, दततजर : गाउँपातिकािे तनमािण, सञ्चािन वा व्यवतथापन गरेका अनजसूर्ची 
(११) मा उस्ल्िस्खत तथानीय पूवािधार र उपिधध गराईएको सेवामा सेवाग्राही बाट सोही 
अनजसूर्चीमा व्यवतथा भए अनजसार शजल्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 
१२.पयिटन शजल्क : गाउँपातिकािे आर्नो क्षेत्रतभत्र प्रवेश गने पयिटकहरुबाट अनजसूस्र्च 
[१२) मा उल्िेस्खत दरमा पयिटन शजल्क िगाईने र असजि उपर गररनेछ । तर, प्रदेश 
कानजन तवीकृत भई सो कानजनमा अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हजनेछ । 
१३. साविजतनक तथि प्रयोग दततजर : (१) आवागमनमा अवरोध नहजने गरी सावजितनक 
तथिमा टेण्ट िगाउनज पने भएमा कारण खजिाई सम्वस्न्धत वडा कायािियबाट अनजमतत तिनज 
पनेछ । 
(२) अनजमतत दददा प्रततददन प्रतत बगिर्र्ट रु २.०० का दरिे शजल्क तिईनेछ । 
(३) र्वना अनजमतत टेण्ट िगाएको पाईएमा िाग्ने शजल्क बराबर थप जररवाना तिईनेछ । 
(४) मजिजक बार्हरबाट टेन्ट स्झकाई िगाएमा कज ि टेन्ट भाडाको १० प्रततशत भाडा कर 
तिईने छ। सोको असजिी सम्वस्न्धत बडाहरुबाट गररनेछ । 
(५) न्याउिी झरना प्रवेश शजल्क: नेपािीको िातग रु २०, र्वदेशीको िातग रु ५० 
१४. बनपैदावार र्वक्री शजल्क : (१) गाउँपातिका क्षेत्रतभत्रका सबै सामजदार्यक वन उपभोक्ता 
सतमततबाट बन पैदावार र्वक्री गदाि प्राप्त गने रकममा १० प्रततशतका दरिे वनपैदावार 
तबक्री शजल्क िगाई असजि उपर गररनेछ । 
१५. िेर्कङ र प्यार्र्टड शजल्क : गाउँपातिका क्षेत्रतभत्र िेर्कड वा -यास्फ्टि सेवा वा 
व्यवसाय सञ्चािन गरे वापत अनजसूर्ची (१३) बमोस्जमको शजल्क िगाईने र असजि उपर 
गररनेछ । 
१६. कर छजट : यस ऐन बमोस्जम कर ततने दार्यत्व भएका व्यस्क्त वा संतथाहरुिाई 
कज नैपतन र्कतसमका कर छजट ददइने छैन । 
१७. कर तथा शजल्क संकिन सम्बन्धी कायिर्वतध : यो ऐनमा भएको व्यवतथा अनजसार कर 
तथा शजल्क संकिन सम्बन्धी कायिर्वतध गाउँपातिकािे तोके अनजसार हजनेछ । 

अनजसूर्ची १ 
सम्पतत कर 

तस .न . राजश्वका 
क्षते्रहरु 

र्चािू आतथिक वषिको दर आगामी आ.व.को िातग प्रततार्वत दर 

१ सम्पतत 
कर 

दजई तिे वा सो भन्दा माथीको 
तसमेन्टेड RCC को रु २००, एक तिे 

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

RCC को रु १५०, जतता तथा ढजगांको  
छाना भएको रु १००, अन्य रु ५० 

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

अनजसूर्ची २  
भतूमकर (मािपोत) 

तस .न . राजश्वका 
क्षते्रहरु 

र्चािू आतथिक वषिको 
दर 

प्रततार्वत दर पजष्ट्याई कैर्र्यत 

१ मािपोत 
दततजर, 
भतूम कर 

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

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

 १ 

 
अनजसूर्ची ३ घर बहाि कर 

गा.पा.क्षेत्र तभत्र तपस्शि बमोस्जम घर बहाि कर िगाईने र असजि उपर गररने छ । 
घर बहाि रकमको १० प्रततशत 
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अनजसूर्ची ४ 
व्यवसाय कर 

वार्षिक रुपमा व्यवसाय कर तनम्न अनजसार व्यवसाय कर उठाइनेछ । 

तस .न . राजश्वका क्षते्रहरु 
आ.व. २०७७।०७८ को दर 

(रू) 
आ.व. २०७८।०७९ को 

दर (रू) 
  क) ख) ग) क) ख) ग) 

१ 

होटि, िज, रेष्टज रेन्ट 
क) कोठा भन्दा बढी कोठा भएको िज तथा होटििाई । 
ख) ५ देस्ख १० कोठा भएको होटि तथा िजिाई 
ग) साधारण होटि, िज र रेष्टज रेन्ट  

२००० १००० ५०० २००० १००० ५०० 

२ होमतटे नवीकरण शजल्क 500   500   

३ 

मासज पसि 
क) रांगाको समेत सवै प्रकारका मासज मात्र बेच्निेाई। 
ख) रांगा बाहेक खसी वोका सर्हतको मासज बेच्निेाई । 
ग) रांगा खसी ,बोका वाहेकको मासज मात्र बेच्ने िाई । 

६०० ४०० २०० ६०० ४०० २०० 

४ 
मददरा पसि 
क) ईजाजत प्राप्त थोक मददरा पसििाई । 
ख) ईजाजत प्राप्त खजरा मददरा पसििाई । 

१००० ८००   १००० ८००   

५ कोस्ल्डंक्स पसि १००     १००     
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६ 
सून र्चादँी गहना पसि 
क) आफ्नै सून र्चाँदी तिई वनाउने र बेच्नेिाई । 
ख) अरुको सून र्चाँदी तिई वनाउनेिाई । 

८०० ५५०   ८०० ५५०   

७ रेतडयो, मोवाईि र्वर्क्र तथा ममित ३००     ३००     

८ संर्चार सेवा २५०     २५०     

९ घतड र्वर्क्र तथा ममित २००     २००     

१० केवि र्ट .तभ  . सेवा १५००     १५००     

११ 
र्ोटो तटूतडयो 
क) किर ल्याविाई । 
ख) र्ोटो तटूतडयोिाई । 

८०० ३००   ८०० ३००   

१२ हजाम ७०     ७०     

१३ टेिररङ १५०     १५०     

१४ 
जूता पसि 
क) जूत्ता तमिाई र बेच्निेाई 
ख) जूत्ता ममित मात्र गनेिाई  

३०० १५०   ३०० १५०   

१५ 
मोटर वकि शप,गाडीको वडी वनाउने तथा ममित गने । 
क) सम्पूणि सवारी साधन ममित तथा पाटि बेच्न।े 
ख) मोटरसाईकि ममित र पाटिस बेच्नेिाई । 

१००० ५०० २०० १००० ५०० २०० 
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ग) मोटरसाईकि मात्र ममित गनेिाई । 

१६ 
छापाखाना 
क) अपसेट प्रसे 
ख) साधारण प्रसे 

१००० ७००   १००० ७००   

१७ 

तवातथ्य सेवा 
क) अतपताििाई । 
ख) पोति स्क्िनीकिाई,थोक मेतडकि िाई । 
ग) मेतडकििाई । 

१००० ८०० ५०० १००० ८०० ५०० 

१८ मोटर वकि शप १०००     १०००     

१९ 

काष्ठ उद्योग 
क) काठ स्र्चरानी मेस्शन सर्हत काठहरुको र्वतभन्न र्तनिर्चर र अरु 
काठहरुको झयािढोका आदी बनाउनेिाई । 
ख) कज नै एक मात्र बनाउनिेाई  

२४०० १५००   २४०० १५००   

२० 
ईटा भिा र ईटा तडपो 
क) ईटा भटािाई  
ख) ईटा तडपोिाई  

२४०० ७००   २४०० ७००   

२१ कम्प्यजटर इस्न्तटच्यजट ५००     ५००     

२२ दाउरा तडपो २००     २००     

२३ तमठाई पसि ५०     ५०     
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२४ 
बेकरी उद्योग र बेकरी पसि 
क) बेकरी उद्योग  
ख) बेकरी पसि 

१००० ८००   १००० ८००   

२५ तरकारी र र्िरू्ि पसि ५००     ५००     

२६ स्र्चया पसि ३००     ३००     

२७ 
तमिहरु 
क) १० हसिपावर भन्दा मातथको क्षमताको तमि। 
ख) सो भन्दा कम हजि पावर क्षमताको तमि । 

१००० ६००   १००० ६००   

२८ तडिर २०००     २०००     

२९ साईकि भाडा तथा ममित १००     १००     

३० 

ठेकेदार 
(क) नेपाि सरकारको ईजाजत प्राप्त घ वगिको ठेकेदारिाई ईजाजत दततजर 
१५०००।- 
(ख) नर्वकरण दततजर  
असोज मसान्त सम्म रु २५००।- 
मसान्त सम्म रु ३५००।- 
(ग) नामसारी र ठाउँसारी तसर्ाररस दततजर रु १०००।- 

  - - - - - 

३१ कपडा पसि १०००     १०००     

३२ 
र्कराना पसि 
क) थोक सर्हतको र्कराना पसििाई । 

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

३३ 
खाद्य पसि 
(क) थोक सर्हतको खाद्य पसि 
(ख) खूरा मात्रको खाद्य पसि 

५०० २००   ५०० २००   

३४ 
भाडा पसि 
धातू तथा प्िार्ष्टकको भाँडा तथा सामान बेच्नेिाई   

४०० २००   ४०० २००   

३५ 

र्चरूा धागो तथा शृ्रिारका सामान पसि 
(क)थोक सर्हतको पसििाई  
(ख)पर्चासहजार भन्दा बढी िगानी भएको पसििाई  
(ग) सो भन्दा कम िगानी गने पसििाई 

५०० ३०० १०० ५०० ३०० १०० 

३६ 
कूखजरा पािन 
क) एक हजार भन्दा बढी कज खूरा पाल्निेाई । 
ख) एकहजार भन्दा कम कज खूरा पाल्निेाई 

१००० ६००   १००० ६००   

३७ तैयारी पोशाक पसि २००     २००     

 तैयारी जूत्ता पसि २००     २००     

 औषधी पसि संर्चािन इजाजत पत्र २०००   २०००   

३८ दन्त स्क्ितनक २००     २००     

३९ हाडिवेयर पसि ८००     ८००     



102 
 

४० ईिेस्क्टक पसि ७००     ७००     

४१ कानूनी र्मि ५००     ५००     

४२ साईन बोडि पेन्टीि २००     २००     

४३ र्तनिर्चर एण्ड र्तनितसंग पसि १०००     १०००     

४४ 
तटेशनरी पसि 
क) खेिकूदका साम्रागी सर्हत भएकोिाई । 
ख) तटेशनरी मात्र भएको िाई  

५०० ३००   ५०० ३००   

४५ जडीवूटी खररद तबर्क्र पसि १५००     १५००     

४६ िेखापरीक्षक ५००     ५००     

४७ टेतितभजन पसि १०००     १०००     

४८ 

अन्य उद्योग 
क) २० िाख भन्दा बढी िगानी भएकोिाई । 
ख) ५ िाख भन्दा माथी २० िाख सम्म िगानी भएकोिाई। 
ग) पाँर्च िाख भन्दा कम िगानी भएकोिाई  

५००० २००० १२०० ५००० २००० १२०० 

४९ र्वज्ञापन सेवा वा ऐजन्ट ५००     ५००     

५० पशज वधशािा १२००     १२००     

५१ 
कृर्ष व्यवसार्यक र्ामि 
(वंगजर ,माछा ,गाई पािनर्ामि ) 

१०००     १०००     
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५२ र्वस्त्तय सेवा  ६००० २००० १००० ६००० २००० १००० 

५३ नीस्ज तकूि १२००     १२००     

५४ 
तसनेमा हि 
क) तसनेमा हििाई  
ख) तभतडयो हििाई 

१००० ५००   १००० ५००   

५५ र्चतमा पसि ५००     ५००     

५६ स्शिाई मेस्शन र्वक्री तथा ममित गने पसि ६००     ६००     

५७ रेर्िजेरेटर ममित ५००     ५००     

५८ दूग्ध तडपो ,पसि ६००     ६००     

५९ व्यूटी पाििर ५००     ५००     

६० सप्िायसि १२००     १२००     

६१ टेतिर्ोन टावर रास्ख संर्चार सेवा उपिधध गराउन ेसंतथािाई ६०००     ६०००     

६२ जग्गा र्वकास  ,हाउस्जंि ६०००     ६०००     

६३ म्यानपावर सेवा १५००     १५००     

६४ क्याटेररि सेवा १०००     १०००     

६५ र्वस्त्तय कारोवार वाहेक अन्य कारोवार गने सहकारी संतथा १०००     १०००     

६६ माविि ,टायि पसि १०००     १०००     
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६७ 

सवारी साधनको शो रुम 
क) गाडीको शोरुम  
ख) मोटरसाईकि शोरुम 
ग) ट्याक्टर तथा अन्य मसे्शनरीको शोरुम 

६००० ३००० २००० ६००० ३००० २००० 

६८ कृर्ष सामग्रीको पसि ,भेटनरी सम्बन्धी पसि ५००     ५००     

६९ आईस र्क्रम पसि ३००     ३००     

७० दाना उद्योग १०००     १०००     

७१ तारजािी वनाउने उद्योग १०००     १०००     

७२ नीस्ज किेज ७०००     ७०००     

७३ धिक उद्योग १८००     १८००     

७४ तमनरि वाटर उद्योग २५००     २५००     

७५ पानी टयाकंर ५००     ५००     

७६ ग्यास तडपो ७००     ७००     

७७ कोल्डतटोर(स्शतभण्डार) १२००     १२००     

७८ 
खच्र्चड व्यवसाय शजल्क 
क) १० वटा सम्मको खच्र्चडको िातग 

ख) सो भन्दा बढीको िातग 
१००० १५००  १००० १५००  
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नोटः 
१.  तडिर, ऐजेन्ट, तडपो सवतडिर आददवाहेक अन्य पसि, उद्योग व्यवसायको हकमा कसैिे एउटै पसिमा 
धेरै आईटम राखी पसि वा व्यवसाय गरेको छ भने सवै आईटममध्ये कज नै एकको मात्र कर तिइनेछ तर 
यसमा सवै आईटम मध्ये जजन आईटमको कर रकम बढी छ सोहीिाई कायम गरी कर असूि गररनेछ । 
२. म्याद तभत्र नबजझाउने कज न ैकरदाताहरुवाट बजझाउनज पने सम्पूणि व्यवसायकर र प्रततवषि १२ प्रततशतका 
दरिे जररवाना सर्हत असजि गररनेछ । 

अनजसूर्ची ५  
जडीबजटी, कबाडी र जीवजन्तज कर 

क्र.सं. जडीबजटीको नाम इकाई 
वन तनयमाविी 

अनजसारको राजश्व प्रतत 
इकाई 

आ.व. २०७८।७९ को 
गा.पा.को करको दर रेट 

१ तनरमसी के.जी. 50 25 
२ जटामसी के.जी. 20 10 
३ कज टको के.जी. 15 7 
४ मतसति कािो के.जी. 6 3 
५ कज ररिो जरा के.जी. 5 2 
6 सतजवा जरा के.जी. 15 7 
७ पदम र्चाि के.जी. 10 5 
८ गाम डोि के.जी. 10 5 
९ भ्याकज र के.जी. 15 7 
१० सजगन्धवाि के.जी. 15 7 
११ बोझो के.जी. 5 2.5 
१२ र्वष के.जी. 10 5 
१३ रतत के.जी. 7 3 
१४ दरुहस्ल्द के.जी. 8 4 
१५ सजगन्ध / र्चोत मरुवा के.जी. 20 10 
१६ कज कर तरुि / बन तरुि के.जी. 15 7 
१७ सेतक स्र्चनी / कज करदाइनो के.जी. 5 2.5 
१८ वनिसजन के.जी. 15 7.5 
१९ र्वष रे्ज के.जी. 10 5 
२० र्पपिा के.जी. 10 5 
२१ भ जतकेश / मजसजिी के.जी. 5 2.5 
२२ पाखानभेद के.जी. 5 2.5 
ख काठको बोक्रा जातत के.जी.   
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1 अल्िो के.जी. 5 2.5 
2 अगेिी के.जी. 5 2.5 
3 काउिो / परवन बोक्रा के.जी. 10 5 
4 दारको बोक्रा के.जी. 10 5 
5 िोक्ता के.जी. 5 2.5 
6 कार्ि के.जी. 100 50 
7 दािस्र्चनी / तसन्कौिी के.जी. 7 3.5 
8 भोजपत्र के.जी. 20 8 
9 नीम के.जी. 5 2 
10 सल्िा के.जी. 2 1 
11 दततवन के.जी. 10 5 
12 मसजिी सेतो  के.जी. 5 2 
ग पात जातत के.जी.   
1 िौठ सल्िा के.जी. 25 10 
2 धतसगरे / मतसनो पटपटे के.जी. 5 2.5 
3 तेजपात के.जी. 2 1 
4 तातिस पत्र के.जी. 5 2 
5 सजनपाती के.जी. 5 2 
6 घ्यजकज मारी के.जी. 5 2 
घ रू्ि वा र्वज जातत    
1 र्टम्मजर के.जी. 8 4 
2 अमिा के.जी. 1 1 
3 रततर्ि के.जी. 5 2 
4 बरो के.जी. 2 1 
5 हरो के.जी. 2 1 
6 बनकरेिा के.जी. 1 0.5 
7 इन्रायणी र्वया के.जी. 10 5 
8 अिैंर्ची के.जी. 4 2 
9 नागवेिी झ्याउ के.जी. 10 5 
10 हिहिे के.जी. 3 1 
11 टटिो के.जी. 3 1 
ङ रू्ि वा भ जवा जातत के.जी.   
1 जयन्ती रू्ि दोण पजष्प के.जी. 2 1 
2 नागेश्वर / नारेश्वर के.जी. 5 2 
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3 बजकी के.जी. 1 0.5 
4 गजराँस रू्ि के.जी. 2 1 
र्च र्वरुवा जातत के.जी.   
१ स्र्चराइतो के.जी. 15 7 
२ पाषणभेद पाखनभेद के.जी. 5 2.5 
३ अमिवेद / पदमर्चाि के.जी. 10 5 
४ मस्जठो के.जी. 15 5 
५ झ्याउ के.जी. 15 7 
6 गजस्च्र्च च्याउ के.जी. 300 150 
७ स्जवन्ती / सजनगाभा के.जी. 3 1 
८ तनगािो  के.जी. 100 50 
९ च्याउ साधारण के.जी. 5 1 
१० एक्िे र्वर के.जी. 5 2 
११ यासािगजम्बा के.जी. 10000 5000 
१२ ररठ्ठार्ि के.जी. 3 1 
१३ बज्रयन्ती के.जी. 2 1 
१४ रुराक्षर्ि के.जी. 8 4 
१५ गजजाि िहरा / गजजार गानो  के.जी. 5 2 
१६ तसिास्जत गजड्र्ची के.जी. 50 25 
१७ खयर के.जी. 300 150 
छ  बोक्रा जाततहरु के.जी.   
१ िोक्ता / अग्रिेी के.जी. 5 2 
२ ओखर के.जी. 5 2 
३ कार्ि के.जी. 100 20 
४ र्च जत्रो के.जी. 8 4 
५ धजपी के.जी. 25 12 
6 दािस्र्चनी / तेजपात के.जी. 7 3 
७ काउिो के.जी. 15 7 
८ भोजपत्र के.जी. 20 10 
९ अगेँरी के.जी. 5 2 
ज अन्य रेस्जन के.जी.   
१ सािको खोटो के.जी. 6 3 
२ साि धजप के.जी. 10 5 
३ मह (तभर मह) के.जी. 10 5 
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४ गजड्र्चा (गजर्चा)  के.जी. 5 2.5 
५ सल्िाको खोटो के.जी. 6 3 
6 भिृराज के.जी. 300 150 
७ ढजकज रे रू्ि के.जी. 100 50 
८ तततेपाती के.जी. 1 0.5 

 
अनजसूर्ची ६  

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

तवीकृत दर 
आगामी आ.व. को तवीकृत 
दर 

१ बस, ट्क, िहरी र अन्य हेभी गाडी ११०० ११०० 
२ भाडाका कार, स्जप, भ्यान र ट्याक्टर ६०० ६०० 
३ भाडाका तमतनबस, तमतन ट्क ८०० ८०० 
४ नीस्ज कार, तमतन बस, ट्क ४०० ४०० 
५ तकज टर, मोटरसाइकि तथा अन्य सवारी २०० २०० 
६ व्यवसार्यक हेतिकप्टर ल्यास्ङ्डङ शजल्क 

(प्रतत र्टप) 
 रु.१००० 

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

अनजसूर्ची ७ 
र्वज्ञापन कर 

गापा क्षेत्र तभत्र तपस्शि बमोस्जम र्वज्ञापन कर िगाईने र असजि उपर गररने छ । 
क) सववोडि प्रतत वगिर्र्ट रु. ५५ 
ख) होतडंगवोडि प्रतत वगिर्र्ट रु. ७५ 
ग) ग्िो साईनवोडि प्रतत वगिर्र्ट रु. ९० 
घ) तभते्तिेखन, सटर पेस्न्टंग प्रततवगिर्र्ट  रु २० 
ङ) धयानर प्रतत हप्ता रु. १२० 
र्च) पोिबोडि प्रतत गोटा प्रतत वषि रु. १००० 
छ) तडस्जटि बोडि प्रतत वगिर्र्ट रु. २०० 
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अनजसूर्ची ८ 
मनोरन्जन कर 

प्रदेश कानजन बमोस्जम हजनेछ । तर गा.पा. क्षेत्र तभत्रका महत्वपूणि पयिटर्कय तथि हरुमा 
सम्बस्न्धत पयिटर्कय तथिको व्यवतथापन तथा र्वकास सतमततिे तनधािरण गरे बमोस्जम 
पयिटर्कय प्रवेश शजल्क तिन सर्कने छ । 
क्र.सं. राजश्वको क्षते्र दर रेट कैर्र्यत 
1 मेिा महोत्सवमा तटि संर्चािन (प्रतत तटि) रु. 1000  
2 तनोकर व्यवसाय 

दताि 
नवीकरण 

 
रु. 500 
रु. 200 

 

3 गाउँपातिकातभत्र छायाङ्कन शजल्क 
म्यजस्जक तभतडयो 
र्चिस्र्चत्र 

 
रु. 500 
रु. 2000 

 

 
अनजसूर्ची ९ 

बहाि तबटौरी शजल्क 
तस .न . राजश्वका क्षते्रहरु तनधािररत शजल्क 
१ बहाि तबटौरी शूल्क होिसेि पसि, १० कोठा भन्दा बढी भएको होटि र तनस्ज 

र्वद्यािय रु. ३०००, मध्यम ततरको पसि, ५ देस्ख १० कोठा 
भएको होटि  रु २००० । सामान्य पसि, सामान्य होटि, 
व्यस्क्तगत आवास िगायत अन्य  रु १५०० । 

2 बहाि तबटौरी शूल्क कच्र्ची घर  रु. 500 
1 तिे ढिान घर रु. 1000 
2 तिे ढिान घर रु. 1500 
सोभन्दा मातथको ढिान घर  रु. 2000 

 
अनजसूर्ची १०  
पार्कि ङ शजल्क 

गापा क्षेत्र तभत्र तपस्शि बमोस्जम पार्कि ङ शजल्क िगाईने र असजि गररने छ । 
१. कज नै पतन सवारी साधनिे नीस्ज  तवातमत्वमा रहेको तथानमा पार्कि ि गरेको अवतथा 
बाहेक गाँउपातिका क्षेत्र तभत्रका साविजतनक तथानहरु सडकको छेउ आदद तथानमा १५ 
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तमनेट भन्दा बढी समयको िातग पार्कि ि गरेमा तपस्शि बमोस्जमको पार्कि ङ शजल्क तिईनछे 
। 
तस .न . राजश्वका क्षते्रहरु प्रततार्वत दर (प्रतत पटक) पजष्ट्याई कैर्र्यत 
१ पार्कि ङ शजल्क तनजी तथा भाडाका िक,बस रु. ३० 

तमनी बस, र्टप्पर रु. 20 
जीप, ट्याक्टर रु. 10 
मोटरसाइकि तकज टर रु. 5 

१  

 
अनजसूर्ची ११ 
पयिटन शजल्क 

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

अनजसूर्ची १२ 
सेवा शजल्क दततजर 

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

तस .न . राजश्वका क्षते्रहरु र्चािू आतथिक वषिको दर 
आगामी आ.व.को िातग प्रततार्वत 

दर 

१ 
नयाँ नागररकता 
तसर्ाररस दततजर 

वशंज रु.३००, नेपािी पजरुष 
सग ँर्ववाह गने र्वदेशी मर्हिा 
रु.१००० 

वशंज रु.३००, नेपािी पजरुष 
सग ँर्ववाह गने र्वदेशी मर्हिा 
रु.१००० 

२ 
अन्य तनकायको 
योजना सम्झौता र 
भ जक्तानी तसर्ाररस 

३०० ३०० 

३ 
अन्य 
कायािियहरुिाई 
तसर्ाररस 

३०० ३०० 

४ नाता प्रमास्णत ५०० ५०० 

५ 
अगँ्रजेी कागजात 
प्रमास्णत 

१००० १००० 
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६ 
जग्गा नामसारी 
तसर्ाररस 

५०० ५०० 

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

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

८ 

सँतथा दताि तथा 
नवीकरण रतसर्ाररस 
(गैरसरकारी सघं 
संतथा) 

INGO दताि ३०००, नवीकरण 
१५००, NGO  दताि २०००, 
नवीकरण १०००,  तसर्ाररस 
१००० 

INGO दताि ३०००, नवीकरण 
१५००, NGO  दताि २०००, 
नवीकरण १०००,  तसर्ाररस 
१००० 

९ 
हातहतथयार नवीकरण 
(बन्दजक) 

५०० (वार्षिक ) ५०० (वार्षिक ) 

१० 

घटना दताि शजल्क 
जन्म दताि 
मतृ्य दताि 
र्ववाह दताि 
बसाइसराई दताि 
सम्बन्ध र्वच्छेद 

जन्म, मतृ्य, र्वबाह र 
सम्बन्धर्वच्छेदको हकमा ३५ 
ददन तभत्र तनशजल्क र ३५ ददन 
नाघेमा रु २०० बसाईसराईको 
हकमा आर्नो गाँउपातिका तभत्र 
रु. २०० र गाउँपातिका भन्दा 
बार्हर बसाईसराइ गरेमा रु 
३००० 

जन्म, मतृ्य, र्वबाह र 
सम्बन्धर्वच्छेदको हकमा ३५ 
ददन तभत्र तनशजल्क र ३५ ददन 
नाघेमा रु २०० बसाईसराईको 
हकमा आर्नो गाँउपातिका तभत्र 
रु. २०० र गाउँपातिका भन्दा 
बार्हर बसाईसराइ गरेमा रु 
३००० 

११ 

प्रतततिर्प नागररकता 
तसर्ाररस तथाघटना 
दताि प्रमाणपत्र 
प्रतततिर्प 

५०० ५०० 

१२ आम्दानी प्रमास्णत 
न्यजनतम रु २०० मा नघटने 
गरी कज िआम्दानीको ०.३ 
प्रततशत 

न्यजनतम रु २०० मा नघटने 
गरी कज िआम्दानीको ०.३ 
प्रततशत 

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

न्यजनतम रु २०० मा नघटने 
गरी कज िआम्दानीको ०.३ 
प्रततशत 

१४ 
धारा र्वजजिी 
तसर्ाररस 

३०० ३०० 

१५ र्ववार्हत अर्ववार्हत ३०० ३०० 
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तसर्ाररस प्रमास्णत 

१६ 
वसोवास तसर्ाररस 
प्रमास्णत 

३०० ३०० 

१७ मोटर बाटो भएको 

बारपाक, िाप्राक, गजम्दा सडक 
तथासोती, मातछखोिा, खोिाि 
सडक रु २०००। मान्वज, 
कास्शगाउँ सडक रु १००० 

बारपाक, िाप्राक, गजम्दा सडक 
तथासोती, मातछखोिा, खोिाि 
सडक रु २०००। मान्वज, 
कास्शगाउँ सडक रु १००० 

 मोटर बाटो नभएको ५०० ५०० 

१८ 

दैर्व प्रकोप, 
अपाङगता, असहाय, 
र्वर्पन्न, छात्रवृस्त्त 
तसर्ाररस । 

तनशजल्क तनशजल्क 

१९ कन्सजिर प्रमास्णत ५०० ५०० 
२० नक्सा प्रमास्णत ३०० ३०० 

२१ 
घर तनमािण नक्सा 
पास 

ढिानघर प्रततवगिर्र्ट रु २, 
ढिाननगरेको घर रु १ माटोको 
जडान प्रततवगि रु ०।५० 

ढिानघर प्रततवगिर्र्ट रु २, 
ढिाननगरेको घर रु १ माटोको 
जडान प्रततवगि रु ०।५० 

२२ नक्सापास प्रमाणपत्र 
नयाँ नक्सापास रु २००, 
प्रतततिर्प रु ३०० 

नयाँ नक्सापास रु २००, 
प्रतततिर्प रु ३०० 

२३ रुख काटने तसर्ाररस रु १५०० रु १५०० 

२४ 
पसि दताि तथा 
नर्वकरण दततजर 

रु १००० र रु ५०० रु १००० र रु ५०० 

२५ 
होटि व्यवसाय दताि 
नर्वकरण 

दताि २००० नवीकरण १००० दताि २००० नवीकरण १००० 

२६ 

समूह दताि नर्वकरण 
कृर्ष समूह, आमा 
समूह, क्िव, मर्हिा 
समूह, उपभोक्ता 
सतमतत) 

दताि १००० नवीकरण ५०० दताि १००० नवीकरण ५०० 

२७ नक्सा नामसारी १००० १००० 

२८ 
घर तनमािण कायि 
सम्पन्न प्रमास्णत 

१००० १००० 
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२९ 
घर जग्गा कायम 
तसर्ाररस 

२०० २०० 

३० 
उद्योग व्यवसाय दताि 
एवं तसर्ाररस 

साना उद्योग ५००, मझौिा 
उद्योग १०००, ठजिा उद्योग 
२००० 

साना उद्योग ५००, मझौिा 
उद्योग १०००, ठजिा उद्योग 
२००० 

३१ मजद्दा मातमिा दताि रु २०० रु २०० 

३२ 
नाम संशोधन, नाम 
छजट तथा दजई नाम 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

३३ जन्म तमतत प्रमास्णत रु ३०० रु ३०० 

३४ 
तथाई तथा अतथाई 
बसोवास सम्बन्धी 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

३५ 
नाम थर जन्मतमतत 
संशोधन तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

३६ 
घर जग्गा नामसारी 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

३७ र्ज कज वा तसर्ाररस रु २०० रु २०० 

३८ 
पेन्सन काडि तथा सो 
सम्बन्धी अन्य 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

३९ 
हकवािा संरक्षण 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

४० नक्कि प्रमास्णत दततजर रु २०० रु २०० 

४१ 
व्यवसाय दताि प्रमाण 
पत्रको नक्कि प्रतत 

रु २०० रु २०० 

४२ तमिापत्र दततजर रु २०० रु २०० 

४३ 
दतित, जनजाती तथा 
अन्य थर प्रमास्णत 

रु २०० रु २०० 

४४ 
पाररवाररक र्ववरण 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

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

रु ५०० रु ५०० 

४७ 
आतथिक अवतथा 
कमजोर भएको 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

४८ 
दजवै नाम गरेको 
व्यस्क्त एउटै हो भने्न 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

४९ 
व्यवसाय बन्द 
तसर्ाररस 

रु ३०० रु ३०० 

५० 
व्यवसाय सञ्चािन 
नभएको तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

५१ 
कोटि र्र् तमनाहा 
तसर्ाररस 

रु २०० रु २०० 

५२ र्चौपाया तसर्ाररस रु ३०० रु ३०० 

५३ 
र्वद्यािय ठाउँसारी 
तसर्ाररस 

रु ५०० रु ५०० 

५४ 
संरक्षक तसर्ाररस 
व्यस्क्तगत 

रु २०० रु २०० 

५५ 
संरक्षक तसर्ाररस 
संतथागत 

रु ३०० रु ३०० 

५६ 
हकवािा र हकदार 
प्रमास्णत 

रु २०० रु २०० 

५७ अन्य तसर्ाररस रु २०० रु २०० 
 
सरसर्ाई शूल्क वार्षिक रुपमा तनम्न अनजसार हजने छ । 
तस .न . राजश्वका क्षते्रहरु र्चािू आतथिक वषिको दर प्रततार्वत दर 

१ आवासीय घर २ तल्िा सम्म १००।- १००।- 

२ आवासीय घर २ तल्िा माथी १५०।- १५०।- 
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३ होटि ,िज सर्हतको व्यवसार्यक १०००।- १०००।- 

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

५ मासज पसि रांगा ,खसी ३००।- ३००।- 

६ मासज पसि कज खूरा ४००।- ४००।- 

७ सैिजन १००।- १००।- 

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

१० माछा पसि १००।- १००।- 

११ र्कराना होिसेि पसि ४००।- ४००।- 

१२ र्कराना खजरा पसि २००।- २००।- 

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

१००।- १००।- 

१४ सजन पसि २००।- २००।- 

१५ तकज ि ,क्याम्पस सरकारी २००।- २००।- 

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

१७ तकज ि ,क्याम्पस नीस्ज ३००।- ३००।- 

१८ कायाििय सरकारी ३००।- ३००।- 

१९ कायाििय नीस्ज ,संघसंतथा ४००।- ४००।- 

२० उद्योग ठजिो व्यावसार्यक १०००।- १०००।- 

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

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

२३ र्तनिर्चर उद्योग ४००।- ४००।- 

२४ बस ,माइक्रो काउन्टर २००।- २००।- 

२५ हतपीटि ,पोिोस्क्ितनक सजई तसररन्ज बाहेक १५००।- १५००।- 

२६ मेतडकि हि ,एग्रो भेट ५००।- ५००।- 
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२७ कज खूरा र्ामि ठजिो ५०० भन्दा बर्ढ ६००।- ६००।- 

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

२९ हाडिवयर ,भाडापसि ३००।- ३००।- 

३० तटेशनरी पसि १००।- १००।- 

३१ कापी उद्योग ,छापाखाना ५००।- ५००।- 

३२ मोटर वकि शप १०००।- १०००।- 

३३ साईकिमोटरसाईकि वकि शप ५००।- ५००।- 

३४ मोटर ,मोटरसाईकि शोरुम ३००।- ३००।- 

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

३६ टायर ररसोतिङ १०००।- १०००।- 

३७ बैक ५००।- ५००।- 

३८ सहकारी संतथा ३००।- ३००।- 

३९ टेिररङ पसि ४००।- ४००।- 

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

४१ पेिोि पम्प ३००।- ३००।- 

४२ मददरा पसि ३००।- ३००।- 

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

४४ हततकिा ,आटिस ,फ्िेक्स २००।- २००।- 

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

४६ दजध तडपो ३००।- ३००।- 

४७ व्यजटी पाििर ३००।- ३००।- 

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

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

५० अन्य ३००।- ३००।- 
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साविजतनक शौर्चािय  -  नीस्ज क्षेत्र संग साझेदारी माध्यमबाट शजल्क तनधािरण गरी संर्चािन 
गने । 

अनजसूर्ची 13 
िेर्कङ् र -यास्फ्टि शजल्क 

िेर्कि र -यास्फ्टि शजल्क धारे्च गाउँ कायिपातिकाको तनणियबमोस्जम हजनेछ । 
राजश्व सम्बन्धी अन्य व्यवतथा 

❖ प्राकृततक स्रोतको रुपमा रहेका बजढीगण्डकी िगायतका अन्य खोिाहरुमा रहेको 
ढजगां, तगटी, बािजवा िगायत अन्य प्राकृततक स्रोतहरुको प्रदेश कानून बमोस्जम 
गररएको IEE प्रततवेदनमा उल्िेख भए बमोस्जम राजश्व संकिन गरी कानून बमोस्जम 
बाडर्ाँड गररनेछ । 

❖ आतथिक वषि २०७८।७९ बाट कायािन्वयन गने गरी नेपािको सँर्वधान बमोस्जम 
बनाउने पने राजतव सम्बन्धी अत्यावश्यक नयाँ कानून तत्काि बनाउने र सँशोधन 
गनजि पने भएमा संशोधन गरी िागज गररनेछ। 

❖ आय आजिन र व्यवसाय गने सबैिाई तथायी िेखा नम्बर प्राप्तगने कायाििाई 
प्रोत्साहन गरी त्यतता कायिको तसर्वर सञ्चािन गररनेछ  ।  

❖ राजश्वका थप क्षेत्रहरु पर्हर्चान गररनेछ । 
❖ कानजन बमोस्जम बाहेक कर िगाउने र कर असजल्ने कायि गररने छैन । 

 

धारे्च गाउँपातिकाको र्वतनयोजन ऐन, २०७८ 

गाउँ सभाबाट तवीकृत भएको तमततः २०७8।03।1१ 

धारे्च गाउँपातिकाको आतथिक बषि २०७8/०७9 को सेवा र कायिहरुको िातग तथानीय 
सस्ञ्चत कोषबाट केही रकम खर्चि गने र र्वतनयोजन गने सम्वन्धमा व्यवतथा गनि बनेको ऐन  
प्रततावनाः धारे्च गाउँपातिकाको आतथिक बषि २०७8।०७9 को सेवा र कायिहरुको िातग 
सस्ञ्चत कोषबाट केही रकम खर्चि गने अतधकार ददन र सो रकम र्वतनययोजन गनि वान्छनीय 
भएकोिे, नेपािको संर्वधानको धारा २२९ को उप– धारा (२) बमोस्जम धारे्च 
गाउँपातिकाको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ - यो ऐनको नाम “ धारे्च गाउँपातिकाको र्वतनयोजन ऐन, २०७८” 

रहेको छ। 
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२. आतथिक बषि २०७८।०७९ को तनतमत्त सस्ञ्चत कोषबाट रकम खर्चि गने आतधकार -
(१) आतथिक बषि ०७८।०७९ को तनतमत्त गाउँ कायिपातिका, वडा समतत, र्वषयगत 
शाखािे गने सेवा र कायिहरुका तनतमत्त अनजसूर्ची १ मा उल्िेस्खत नपेाि सरकारबाट 
सशति अनजदान तर्ि  14 करोड 81 िाख रुपैंया र र्वत्तीय समातनकरण अनजदान तर्ि  
रु.9 करोड 36 िाख , राजतव वाँडर्ाँडवाट प्राप्त रकम रु ७ करोड 53 िाख 7 
हजार, प्रदेश सरकारवाट  र्वस्त्तय समातनकरण अनजदान तर्ि   रु 1 करोड 5 िाख 8 
हजार, र्वशेष अनजदान तर्ि  रु 30 िाख , समपजरक अनजदान तर्ि  70 िाख, राजतव 
वाँडर्ाँड वापत रु 49 िाख 85 हजार, आन्तररक राजश्वबाट रु. 30 िाख 
(अनजमातनत)  र अस्घल्िो आ.व.को मौज्दात र अल्याह सर्हत रु 10 करोड 
(अनजमातनत)  गरी जम्मा 44 करोड 55 िाख रुपैंयामा नबढाई तनददिष्ट गररए बमोस्जम 
सस्ञ्चत कोषबाट खर्चि गनि सर्कने छ ।  

३. र्वतनयोजन - (१) यस ऐनद्वारा सस्ञ्चतकोषबाट खर्चि गनि अतधकार ददईएको रकम 
आतथिक बषि 2078।079 को तनतमत्त धारे्च गाउँपातिकाको गाउँ कायिपातिका,वडा 
सतमतत र र्वषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको तनतमत्त र्वतनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जजनसजकै कज रा िेस्खएको भए तापतन कायिपातिका, वडा सतमतत र 
र्वषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको तनतमत्त र्वतनयोजन गरेको रकममध्ये कज नैमा 
बर्चत हजने र कज नैमा अपूग हजने देस्खन आएमा गाउँ कायिपातिकािे बर्चत हजने शीषिकबाट 
नपूग हजने शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीषिकबाट सो 
शीषिकको जम्मा रकमको १० प्रततशतमा नबढ्न े गरी कज नै एक वा एकभन्दा बढी 
शीषिकहरुबाट अको एक वा एकभन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि तथा तनकासा र 
खर्चि जनाउन सक्नेछ । पूसँ्जगत खर्चि र र्वत्तीय व्यवतथातर्ि  र्वतनयोस्जत रकम साँवा 
भकू्तानी खर्चि र व्याज भूक्तानी खर्चि शीषिकमा बहेक अन्य र्चािज खर्चि शीषिकतर्ि  सानि र 
र्वत्तीय व्यवतथा अन्तगित साँवा भकू्तानी खर्चितर्ि  र्वतनयोस्जत रकम व्याज भकू्तानी खर्चि 
शीषिकमा बाहेक अन्यत्र सानि सर्कने छैन ।     
तर, र्चािज तथा पूसँ्जगत खर्चि र र्वत्तीय व्यवतथाको खर्चि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको 
स्रोतमा रकम सानि सर्कनेछ । 
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(३) उपदर्ा (२) मा जजनसजकै कज रा िेस्खएको भए तापतन एक शीषिकबाट सो 
शीषिकको जम्मा तवीकृत रकमको १० प्रततशत भन्दा बढ्ने गरी कज नै एक वा एक 
भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँसभाको तवीकृतत तिनज पनेछ । 

अनजसूर्ची १ 
(दर्ा २ सँग सम्वस्न्धत) 

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

क्र.सं. 
अनजदान 
संख्या 

शीषिकको नाम र्चािज खर्चि पूसँ्जगत खर्चि 
र्वत्तीय 
व्यवतथा 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  

गाउँ कायिपातिका तथा 
र्वषयगत शाखा र वडा 
कायाििय समेत (संघ तथा 
प्रदेशबाट प्राप्त सशति 
अनजदान बाहेक) 

14,34,00,000 15,40,00,000  29,74,00,000 

2  ऋणको साँवा धयाज 
भ जक्तानी 

0 0  0 

3  िगानी –शेयर/ ऋण 0 0  0 

4  शशति अनजदान 14,08,00,000 73,00,000  14,81,00,000 

जम्मा 44,55,00,000 

 

आज्ञािे 

राम बहादजर अतधकारी  

  प्रमजख प्रशासकीय अतधकृत 

 

बजेट बक्तधय– २०७८।०७९ 

 

उपस्तथत सम्मातनत अध्यक्ष ज्यू, 
गाउँसभा सदतयज्यूहरु, 
राि सेवक कमिर्चारीहरु 
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१. आज तमतत २०७८।३।११ गतेका ददन र्वद्यमान र्वषम पररस्तथतत बीर्च आगामी 
आतथिक वषि २०७८।0७९ को वजेट प्रततजत गनि गैरहेको छज । यस घडीमा 
िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र व्यवतथा तथापनाका िातग र्वतभन्न समयमा भएको आन्दोिनमा 
जीवन उत्सगि गनजिहजने ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रतत भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछज । 
मजिजकको साविभौतमकता, भौगोतिक अखण्डता, रार्िय एकता, तवाधीनता र तवातभमानको 
रक्षा गदै िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र प्रातप्तको आन्दोिनको कदठन पररस्तथततमा त्याग र 
नेततृ्व गनजिहजने आदरणीय अग्रज राजनीततज्ञहरु प्रतत उच्र्च सम्मान व्यक्त गदिछज  ।  

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

३. अर्हिेको यस र्वषम अवतथामा मैिे धारे्च गाउँपातिकाको पाँर्चौ आतथिक वषिको वजेट 
प्रततजत गरररहँदा कोतभड-19 बाट धारे्चबासी नागररकको जीवन रक्षा गदै र्वगत र्चार 
वषिको उपिधधीिाई टेकेर अथितन्त्रिाई थप बतियो बनाउनिाई यस ठाँउको समग्र 
र्वकासको िातग सवै जनप्रतततनतध, राजनीततक दि, संघ संतथा र आम नागररकहरु 
बीर्चको एकता र सहयोगिे मात्र वतिमान र्च जनौतीको सामना गदै अगाडी बढ्न सर्कन्छ 
भने्न र्वश्वास तिएको छज ।  

४. सम्मातनत गाउँ सभाका सभाअध्यक्ष महोदय, गाउँ सभाका सम्पूणि सदतय ज्यजहरु, पत्रकार 
ज्यूहरु, बजर्द्धजीवी, समाज सेवी, रािसेवक कमिर्चारीहरुमा धारे्च गाउँपातिकाको उपाध्यक्षको 
तर्ि बाट यहाँहरुिाई हाददिक तवागत गदै गदाि यस गरीमामय सम्मातनत गाउँसभा समक्ष 
तथानीय तहको तनवािर्चन पतछको पाँर्चौं आ.व. २०७८।0७९ को वार्षिक वजेट प्रततजत 
गनि पाउँदा खजशी तथा गौरवको अनजभव गरेको छज ।  

५. वजेट तजजिमा गदाि मैिे मजितः नेपािको बतिमान संर्वधान र कानजन, सम्मानीत संसदििे 
पाररत गरेका नीतत तथा कायिक्रम, र्वतनयोजन र्वधेयक २०७८ को तसद्धान्त, नपेाि 
सरकारको “सूखी नेपािी समदृ्ध नेपाि” को नारा साकार पानि संघीय सरकार तथा प्रदेश 
सरकारको बजेट वक्तधय २०७८, पन्र्चबर्षिय योजनाको आधारपत्रमा उल्िेस्खत िक्ष्य, 

नीतत, रणनीतत, ददगो र्वकास िक्ष्य, नीतत, रणनीततक योजना, संघीय सरकारिे गरेको सस्न्ध 
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संझौता, तनदेशक तसद्धान्त, नीतत तथा दार्यत्व साथै रार्िय प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त 
आयोगको पररपत्र तथा अथि मन्त्राियबाट प्राप्त अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 
सम्बन्धी व्यवतथा र मागिदशिन, संघीय सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट 
२०७८, संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको ऐन, तनयमाविी, पररपत्र, सम्मातनत 
सभाबाट पाररत भएको नीतत तथा कायिक्रम २०७८, आतथिक ऐन २०७८, तथातनय तह 
तनवािर्चन २०७४ मा जनता समक्ष गरीएका प्रततबद्धता, तथातनय सरकार संर्चािन ऐन 
२०७४ िे गरेको धयवतथा, धारे्च गा पा तभत्र कृयाशीि राजनीततक पाटीहरुको घोषणा 
पत्र र धारे्च गाउपातिकाको आबतधक योजनाको दृरदृर्ष्ट “सजन्दर सूरस्क्षत समदृ्ध धारे्च” 
समेतिाई आधार मानी तसतमत साधन श्रोत, अतसतमत ईच्छा आकांक्षा र आवश्यकतािाई 
साधन श्रोतिे भ्याए सम्म धारे्च गाउपातिका गौरबाको योजना, नीतत कायिक्रमिे समेटेका 
तथा व्यवतथा गरेका नीतत तथा कायिक्रमिाई मध्यनजर गरी समानूपाततक, समावेशी, 
समन्यार्यक, न्यायोस्र्चत र वैज्ञातनक ढंगिे बजेट व्यवतथा गने प्रयास गरेको छज ।  

६. आगामी आतथिक वषि २०७८/0७९ को वजेटको उदे्दश्य तथा प्रथातमकता तनम्नानजसार 
रहेका छनः् 
क) धारे्च गाउँपातिकामा संक्रामक िगायत सवै प्रकारको रोग र र्वपद् बाट नागररकको 

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

गरी आतथिक क्षेत्रको सजदृढीकरण गदै र्वकास तनमािणको गतीिाई तनरन्तरता ददई 
समदृ्ध धारे्च वनाउने, 

ग) तथातनय सरकारको भ जतमकामा वरृ्द्ध गदै िोक कल्याणकारी व्यवतथा तथापना गरर 
नागररकको मौतिक हक, अतधकार सजतनस्ितता गने ।  

७. वजेटका उदे्दश्य हातसि गनि देहाय अनजसार क्षेत्रगत कायिक्रमगत प्राथतमकता रहेका छन ्
- 

क) कोरोना िगाएत सवै प्रकारका तवातथ्य जोस्खमवाट धारे्चवासीिाई सजरस्क्षत राख्न र 
गजणततरीय तवातथ्य सेवािाई सविसजिभ वनाउन तवातथ्य सेवाको दायरा र्वततार, 

तवातथ्यको पूवाधार तनमाणि तथा ततरोन्नती,  
ख) कोरोना भाइरस सक्रमण रै्तिन नददनको िातग र्चातिएका कदमवाट आतथिक 

िगायत अन्य क्षेत्रमा परेको गर्हरो प्रभाववाट पजनउित्थान गरी धारे्चवासीको िातग 
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रोजगारीका अवसर, खाद्य सजरक्षा, सजरस्क्षत नीस्ज आवास, कृर्ष, उद्योग पयिटन िगायत 
क्षेत्रको र्वकास,  

ग) र्वकासमा शीघ्र प्रततर्ि प्राप्त हजने र आगामी वषि तभत्र सम्पन्न हजने अधजरा योजना 
कायािन्वयन, गजणततरीय स्शक्षा, सूर्चना प्रर्वतधको र्वततार, आधारभ जत खानेपानी, गजणततरीय 
तथा पहजँर्चयजक्त सेवा, उत्तरदायी तथा पारदशी शासन व्यवतथाको सजदृढीकरण ।  

अध्यक्ष महोदय, 
अब म आम्दानी तर्ि  आ.ब.२०७६/0७७ को यथाथि आम्दानी प्रततजत गनि अनजमतत 
र्चाहन्छज। 
आ.व. 2075।076 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनजदानहरु, 
राजश्व बाँडर्ाँड, आन्तरीक आम्दानी, अन्तरसरकारी अस्ख्तयारीबाट प्राप्त हजने रकम तथा 
र्वर्वध कोषहरुमा रहेको संस्र्चत रकम सर्हत  आ.व. 2076।077 को यथाथि आम्दानी 
कज ि रु. 38 करोड 80 िाख 94 हजार 68 रुपैंया 94 पैसा रहेको छ । 

आय तर्ि  

क्र  .सं .  र्ववरण रकम रु . 

1 गत आ.व.को. स्जम्मेवारी 50599786.93 

2 धरौटी आय 1982239 

3 नेपाि सरकारबाट र्वस्त्तय हततान्तरण   

  क. संस्घय सरकारबाट र्वत्तीय समानीकरण अनजदान  89400000.00 
  ख. संस्घय सरकारबाट प्राप्त सशति अनजदान 102682000.00 

4 संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाडर्ाडँ 49989816.95 

5 आन्तररक आम्दानी 1789244.40 

6 प्रदेश सरकार र्वत्तीय समानीकरण अनजदान 12058000.00 

7 प्रदेश सरकार समपजरक अनजदान 2900000 

8 नेपाि सरकारबाट सोझै अन्तरसरकारी अस्ख्तयारीबाट प्राप्त 
रकम 

65109045.66 

9 र्वर्वध कोषहरुबाट 11583936 

जम्मा 388094068.94 
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अध्यक्ष महोदय, 
अब म आ.ब.२०७६/0७७ को यथाथि खर्चि प्रततजत गनि अनूमतत र्चाहन्छज। 
आ.व. 2075।076 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनजदानहरु, 
राजश्व बाँडर्ाँड, आन्तरीक आम्दानी, अन्तरसरकारी अस्ख्तयारीबाट प्राप्त भएको रकम र्वतभन्न 
खर्चि स्शषिक तथा कोष खातामा रहेको रकम मध्येबाट आ.व. 2076।077 मा तपस्शि 
बमोस्जमको यथाथि खर्चि रु. 38 करोड 80 िाख 94 हजार 68 रुपैंया 94 पैसा रहेको 
छ । 

 
व्यय तर्ि  

तस.नं. र्ववरण रकम रु . 

1 र्चािज खर्चि 119203410.68 

2 पूजीगत खर्चि 67486488.44 

3 नेपाि सरकारबाट सोझै अन्तरसरकारी अस्ख्तयारीबाट खर्चि 65109045.66 

4 धरौटी र्र्ताि 1001499.36 

5 कोष खर्चि (प्रकोप व्यवतथापन तथा अन्य कोष) 7709397.24 

6 संस्र्चत कोष, धरौटी कोष तथा अन्य कोष खातामा रहेको 
बैंक मौज्दात 

94162211.10 

7 शसति अनजदान र्र्ताि   33422016.46 

जम्मा खर्चि 388094068.94 
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अध्यक्ष महोदय, 

अब म आम्दानी तर्ि  आ.ब.२०७७/0७८ को यथाथि आम्दानी प्रततजत गनि अनूमतत 
र्चाहन्छज। 

आ.व. 2076।077 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनजदानहरु, 
राजश्व बाँडर्ाँड, आन्तरीक आम्दानीबाट प्राप्त हजने रकम तथा र्वर्वध कोषहरुमा रहेको 
संस्र्चत रकम सर्हत  आ.व. 2077।078 को तमतत 2078।03।09 गतेसम्मको यथाथि 
आम्दानी कज ि रु. 29 करोड 80 िाख 61 हजार 9 सय 25 रुपैंया 53 पैसा रहेको 
छ। 
क्र.सं. शीषिक प्रततार्वत आय वाततर्वक आय मौज्दात 

1 संघीय सरकार २५,५०,४१,८१० २२,१८,४३,४६० ३,३१,९८,३५० 

 
१३३११ समातनकरण 

अनजदान 
९,०४,००,००० ९,०४,००,००० ० 

 
१३३१२ शसति अनजदान 
र्चािज 

१३,५६,४१,८१० १३,१४,४३,४६० ४१,९८,३५० 

 
१३३१४ र्वषेश अनजदान 
र्चािज 

५०,००,००० ० ५०,००,००० 

 
१३३१६ समपजरक अनजदान 
र्चािज 

२,४०,००,००० ० २,४०,००,००० 

2 प्रदेश सरकार २,७२,८१,००० १,९२,१०,७५० ८०,७०,२५० 

 
१३३११ समातनकरण 

अनजदान 
१,२२,८१,००० ९२,१०,७५० ३०,७०,२५० 

 
१३३१२ शसति अनजदान 
र्चािज 

३०,००,००० १५,००,००० १५,००,००० 

 
१३३१६ समपजरक अनजदान 
र्चािज 

१,२०,००,००० ८५,००,००० ३५,००,००० 

3 राजतव बाडर्ाड ७,७६,९८,२१० ५,६७,६९,९६८.५३ २,०९,२८,२४१.४७ 

 
११३१५ घरजग्गा रस्जषे्टशन 
दततजर 

३,००,००० ३,१७,४२४ -१७,४२४ 

 
११४११ बाँडर्ाँड भइि प्राप्त 
हजने मूल्य अतभबरृ्द्ध कर 

७,४७,८०,२१० ५,३४,३२,४२४.५३ २,१३,४७,७८५.४७ 

 
११४५६ बाँडर्ाँटबाट प्राप्त 
हजने सवारी साधन कर 

२६,१८,००० ३०,२०,१२० (४,०२,१२०) 

4 अन्तररक श्रोत ६,०६,७५,५०० २,३७,७४७ ६,०४,३७,७५३ 

 ११३१४ भजतमकर/मािपोत ८,००,००० ० ८,००,००० 

 ११३२१ घरवहाि कर १,००,००० १७,०६२ ८२,९३८ 



125 
 

 ११३२२ वहाि र्वटौरी कर ५०,००० ० ५०,००० 

 ११६९१ अन्य कर २०,००० ० २०,००० 

 १४२२१ न्यार्यक दततूर १०,००० ० १०,००० 

 १४२२४ परीक्षा शजल्क १,८०,५०० २०,५०० १,६०,००० 

 १४२४१ पार्कि ि शजल्क १०,००० ० १०,००० 

 १४२४२ नक्सापास दततजर ५०,००० ० ५०,००० 

 १४२४३ तसर्ाररस दततजर ३,००,००० ० ३,००,००० 

 
१४२४४ व्यस्क्तगत घटना 
दताि दततजर 

४,००,००० ४७,८६५ ३,५२,१३५ 

 
१४२४५ नाता प्रमास्णत 
दततजर 

२०,००० ० २०,००० 

 १४२४९ अन्य दततजर १०,००० ० १०,००० 

 
१४२५३ व्यवसाय रस्जिेशन 
दततजर 

१,००,००० ९०,२५० ९,७५० 

 
१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, 

जररवाना र जर्त 
१०,००० ० १०,००० 

 १४५२९ अन्य राजतव ३,००,००० ६२,०७० २,३७,९३० 

 १५१११ बेरूजू २,५०,००० ० २,५०,००० 

5 ३२१२२ बैंक मौज्दात ५,८०,६५,००० ० ५,८०,६५,००० 

जम्मा ४२,०६,९६,५२० २९,८०,६१,९२५.५३ १२,२६,३४,५९४.४७ 

अध्यक्ष महोदय,  

त्यततै गरी अब म र्चािज आ.ब.२०७७/0७८ को तमतत 2078 असार 9 गतेसम्मको 
यथाथि खर्चि प्रततूत गनि अनूमतत र्चाहन्छज। 

२०७७/0७८ को तमतत 2078 असार 9 गतेसम्मको र्चािज खर्चि तर्ि  : 

आ.व. 2076।077 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनजदानहरु, 
राजश्व बाँडर्ाँड, आन्तरीक आम्दानीबाट प्राप्त भएको रकमबाट र्वतभन्न खर्चि स्शषिक तथा 
कोष खातामा आ.व. 2077।078 मा तमतत 2078।03।09 गतेसम्मको यथाथि र्चािज 
खर्चि रु. 12 करोड 97 िाख 67 हजार 7 सय 91 रुपैंया 81 पैसा रहेको छ । जजन 
र्चािज खर्चि कज ि र्चािज बजेटको  51 (एकाउन्न) प्रततशत हजन आउने सम्मातनत गाँउ सभा 
समक्ष जानकारी गराउँदछज। 
क्र.सं. शीषिक बार्षिक बजेट खर्चि खर्चि(%) मौज्दात 

र्चािज तर्ि  २५,४४,२४,८३५.५६ १२,९७,६७,७९१.८१ ५१ १२,४६,५७,०४३.७५ 

1 २११११ 
पाररश्रतमक 

९,०५,०६,७६४ ५,६१,०१,४५१.७१ ६१.९९ ३,४४,०५,३१२.२९ 
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कमिर्चारी 
2 २१११२ 

पाररश्रतमक 
पदातधकारी 

६०,००,००० ५६,०४,५०० ९३.४१ ३,९५,५०० 

3 २११२१ 
पोशाक 

१४,२०,००० ६,३०,००० ४४.३७ ७,९०,००० 

4 २११३१ 
तथानीय भत्ता 

४९,३१,००० ११,६६,५४२ २३.६६ ३७,६४,४५८ 

5 २११३२ 
महंगी भत्ता 

१८,००,००० ७,५४,८०३ ४१.९३ १०,४५,१९७ 

6 २११३३ 
र्र्ल्ड भत्ता 

७०,००० ० ० ७०,००० 

7 २११३४ 
कमिर्चारीको 
बैठक भत्ता 

३,००,००० ३६,००० १२ २,६४,००० 

8 २११३५ 
कमिर्चारी 
प्रोत्साहन तथा 
पजरतकार 

१,००,००० १,००,००० १०० ० 

9 २११३९ 
अन्य भत्ता 

६,५०,००० ४,०६,३०० ६२.५१ २,४३,७०० 

10 २११४१ 
पदातधकारी 
बैठक भत्ता 

३,००,००० ५७,००० १९ २,४३,००० 

11 २११४२ 
पदातधकारीअन्य 
सजतबधा 

१,०२,१०,००० ७७,३१,३५० ७५.७२ २४,७८,६५० 

12 २१२१२ 
कमिर्चारीको 
योगदानमा 
आधाररत 
तनवृतभरण तथा 
उपदान कोष 
खर्चि 

२०,००,००० ४,८५,५८०.८० २४.२८ १५,१४,४१९.२० 

13 २१२१३ 
कमिर्चारीको 
योगदानमा 

२,००,००० ० ० २,००,००० 
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आधाररत बीमा 
कोष खर्चि 

14 २१२१४ 
कमिर्चारी 
कल्याण कोष 

१०,००,००० ० ० १०,००,००० 

15 २२१११ पानी 
तथा तबजजिी 

१,५०,००० ३,८६६ २.५८ १,४६,१३४ 

16 २२११२ 
संर्चार महसजि 

१३,२७,००० १,८६,६३० १४.०६ ११,४०,३७० 

17 २२११३ 
साविजतनक 
उपयोतगताको 
सेवा खर्चि 

१,००,००० ० ० १,००,००० 

18 २२२११ 
इन्धन 
(पदातधकारी) ४,००,००० २,३३,९६६.५० ५८.४९ १,६६,०३३.५० 

19 २२२१२ 
इन्धन 
(कायाििय 
प्रयोजन) 

४,००,००० ७२,६६४ १८.१७ ३,२७,३३६ 

20 २२२१३ 
सवारी साधन 
ममित खर्चि 

१२,००,००० ५,४६,६६६.०९ ४५.५६ ६,५३,३३३.९१ 

21 २२२१४ 
तबमा तथा 
नवीकरण खर्चि 

४,००,००० ८०,३०९ २०.०७ ३,१९,६९१ 

22 २२२२१ 
मेस्शनरी तथा 
औजार ममित 
सम्भार तथा 
सञ्चािन खर्चि 

३,००,००० १,८०० ०.६ २,९८,२०० 

23 २२३११ 
मसिन्द तथा 
कायाििय 
सामाग्री 

५१,५८,००० ४३,२३,४३९.८० ८३.८२ ८,३४,५६०.२० 
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24 २२३१३ 
पजततक तथा 
सामग्री खर्चि 

२६,६७,००० २०,३७,९९२.१६ ७६.४२ ६,२९,००७.८४ 

25 २२३१४ 
इन्धन - अन्य 
प्रयोजन 

१,५०,००० ४,९५० ३.३ १,४५,०५० 

26 २२३१५ 
पत्रपतत्रका, 
छपाई तथा 
सूर्चना प्रकाशन 
खर्चि 

२२,१४,२८१.७१ १६,६५,९३६.६८ ७५.२३ ५,४८,३४५.०३ 

27 २२४११ सेवा 
र परामशि खर्चि 

१,०३,००० ५९,२२० ५७.५ ४३,७८० 

28 २२४१२ 
सूर्चना प्रणािी 
तथा सफ्टवेयर 
संर्चािन खर्चि 

१०,००,००० ६,८६,५८८ ६८.६६ ३,१३,४१२ 

29 २२४१३ 
करार सेवा 
शजल्क 

९४,००,००० ५९,९०,८७७.३३ ६३.७३ ३४,०९,१२२.६७ 

30 २२५११ 
कमिर्चारी 
तातिम खर्चि 

१०,००,००० ० ० १०,००,००० 

31 २२५१२ सीप 
र्वकास तथा 
जनरे्चतना 
तातिम तथा 
गोष्ठी सम्बन्धी 
खर्चि 

७१,४१,१०७.१८ १२,८९,३५४.५३ १८.०५ ५८,५१,७५२.६५ 

32 २२५२१ 
उत्पादन 
सामग्री / सेवा 
खर्चि 

२०,३६,५५४.२२ ७६,५०० ३.७६ १९,६०,०५४.२२ 

33 २२५२२ 
कायिक्रम खर्चि 

३,१२,४१,६८९.५३ ६०,४८,२७३.९१ १९.३६ २,५१,९३,४१५.६२ 

34 २२५२९ 
र्वर्वध 

२,५०,००० २,००,००० ८० ५०,००० 
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कायिक्रम खर्चि 
35 २२६११ 

अनजगमन, 

मूल्यांकन खर्चि 
५२,४२,००० ३१,२१,९५० ५९.५६ २१,२०,०५० 

36 २२६१२ 
भ्रमण खर्चि 

३,००,००० ६३,२०० २१.०७ २,३६,८०० 

37 २२७११ 
र्वर्वध खर्चि 

२,३५,५७,४३८.९२ ९८,४१,३७४.६४ ४१.७८ १,३७,१६,०६४.२८ 

38 २२७२१ सभा 
सञ्चािन खर्चि 

८,००,००० ३,९८,६०५ ४९.८३ ४,०१,३९५ 

39 २५१११ गैर 
र्वत्तीय 
संतथानहरूिाई 
र्चािज सहायता 

१,२६,३७,००० ७८,६६,४५०.६६ ६२.२५ ४७,७०,५४९.३४ 

40 २५११२ गैर 
र्वत्तीय 
संतथानहरूिाई 
पूजँीगत 
सहायता 

५२,००,००० ० ० ५२,००,००० 

41 २५३१५ 
अन्य सतथा 
सहायता 

१३,००,००० ५,८८,००० ४५.२३ ७,१२,००० 

42 २७२११ 
छात्रवृस्त्त 

४३,४२,००० १८,३१,६०० ४२.१८ २५,१०,४०० 

43 २७२१२ 
उद्दार, राहत 
तथा 
पजनतथािपना 
खर्चि 

८०,००,००० ८०,००,००० १०० ० 

44 २७२१३ 
औषधीखररद 
खर्चि 

३९,२०,००० ४,७१,३०० १२.०२ ३४,४८,७०० 

45 २७२१९ 
अन्य 
सामास्जक 
सहायता 

८,००,००० ४५,००० ५.६३ ७,५५,००० 

46 २८१४२ 
घरभाडा 

१५,००,००० ६,२९,५५० ४१.९७ ८,७०,४५० 
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47 २८१४९ 
अन्य भाडा 

७,००,००० ३,२८,२०० ४६.८९ ३,७१,८०० 

जम्मा २५,४४,२४,८३५.५६ १२,९७,६७,७९१.८१ ५१ १२,४६,५७,०४३.७५ 
 

२०७७/0७८ को तमतत 2078 असार 9 गतेसम्मको यथाथि पूँजीगत खर्चि  

आ.व. 2076।077 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनजदानहरु, 
राजश्व बाँडर्ाँड, आन्तरीक आम्दानीबाट प्राप्त भएको रकमबाट र्वतभन्न खर्चि स्शषिक तथा 
कोष खातामा आ.व. 2077।078 मा तमतत 2078।03।09 गतेसम्मको यथाथि 
पूजँीगत खर्चि रु. 3 करोड 27 िाख 64 हजार 7 सय 96 रुपैंया 97 पैसा रहेको छ । 
जजन पूजँीगत खर्चि कज ि पूजँीगत बजेटको  19.71% (उन्नाइस दशमिव सात एक प्रततशत) 
हजन आउने सम्मातनत गाँउ सभा समक्ष जानकारी गराउँदछज। 
क्र.सं. शीषिक बार्षिक बजेट खर्चि खर्चि(%) मौज्दात 

पंूजीगत १६,६२,७१,६८४.४४ ३,२७,६४,७९६.९७ १९.७१ १३,३५,०६,८८७.४७ 

1 ३११११ 
आवासीय 
भवन 
तनमािण/खररद 

६०,००,००० ४,८०,००० ८ ५५,२०,००० 

2 ३१११२ गैर 
आवासीय 
भवन 
तनमािण/खररद 

८,५५,००,००० ८७,२८,६१८.८९ १०.२१ ७,६७,७१,३८१.११ 

3 ३११२१ 
सवारी साधन 

१२,००,००० ० ० १२,००,००० 

4 ३११२२ 
मेस्शनरी तथा 
औजार 

३१,३४,००० २०,२८,६४१.७० ६४.७३ ११,०५,३५८.३० 

5 ३११२३ 
र्तनिर्चर तथा 
र्र्क्र्चसि 

१४,३२,००० ७,१८,६१७.८५ ५०.१८ ७,१३,३८२.१५ 

6 ३११५१ 
सडक तथा 
पूि तनमािण 

५७,५५,७८६.३० १९,२०,००० ३३.३६ ३८,३५,७८६.३० 

7 ३११५३ 
र्वद्यजत संरर्चना 
तनमािण 

५,००,००० ४,८०,००० ९६ २०,००० 



131 
 

8 ३११५४ 
तटबन्ध तथा 
बाँधतनमािण 

४,९७,०६०.३७ २,७८,६९२ ५६.०७ २,१८,३६८.३७ 

9 ३११५५ 
तसंर्चाइि 
संरर्चना 
तनमािण 

८,००,००० ६,१२,९३५.२७ ७६.६२ १,८७,०६४.७३ 

10 ३११५६ 
खानेपानी 
संरर्चना 
तनमािण 

६३,००,००० ७,१७,७१८.८३ ११.३९ ५५,८२,२८१.१७ 

11 ३११५७ वन 
तथा 
वातावरण 
संरक्षण 

३,९७,३१७.२७ ० ० ३,९७,३१७.२७ 

12 ३११५८ 
सरसर्ाइि 
संरर्चना 
तनमािण 

१८,६३,११२.४१ १७,२०,७६९.४१ ९२.३६ १,४२,३४३ 

13 ३११५९ 
अन्य 
साविजतनक 
तनमािण 

४,८२,४९,२८९.९० १,४४,०८,६९८.०२ २९.८६ ३,३८,४०,५९१.८८ 

14 ३११७२ 
पूजँीगत 
अनजसन्धान 
तथा परामशि 

४६,४३,११८.१९ ६,७०,१०५ १४.४३ ३९,७३,०१३.१९ 

त्यततै गरी र्चािज आ.व. 2077।078 मा तमतत 2078।03।09 गतेसम्म र्चािज र 
पूजँीगत गरी यथाथि खर्चि रु. 16 करोड 25 िाख 32 हजार 5 सय अठासी रुपैंया 78 
पैसामात्र रहेको छ । जजन कज ि बजेटको  38.63 % (अठ्तीस दशमिव छ तीन प्रततशत) 
हजन आउने सम्मातनत गाँउसभा समक्ष जानकारी गराउँदछज। 

आ.व. 2077।078 को यथाथि खर्चि 

क्र.सं. शीषिक बार्षिक बजेट खर्चि खर्चि(%) मौज्दात 
1 र्चािज र 

पूजँीगत गरी 
जम्मा 

४२,०६,९६,५२० १६,२५,३२,५८८.७८ ३८.६
३ 

२५,८१,६३,९३१.२२ 
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अध्यक्ष महोदय,   

अव म आगामी आ.व. २०७८/0७९ मा हजने प्रततार्वत आम्दानी सम्मातनत सभा समक्ष पेश 
गदिछज। आ.व. 2077।078 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनजदानहरु, राजश्व बाँडर्ाँड, आन्तरीक आम्दानीबाट प्राप्त हजने रकम, र्वतभन्न खर्चि स्शषिक 
तथा कोष खातामा जम्मा रकम सर्हत यस धारे्च गाउँपातिकाको आ.व. 2078।079 मा 
कज ि अनजमातनत आम्दानी  44 करोड 55 िाख रुपैया हजने अनजमान गरेको छज। 

आम्दानी तर्ि  आ  .ब . 207८/07९ 

क्र  .सं .  स्शषिक अनजमातनत आय 

१ संघीय सरकार र्वत्तीय समानीकरण  9,36,00,000 

२ संघीय सरकार शसति अनजदान 14,81,00,000 

३ संघीय सरकार र्वशेष अनजदान 0 

४ संघीय सरकार समपजरक अनजदान 0 

५ संघीय सरकार राजश्व बाडँर्ाँड 7,53,07,000 

६ प्रदेश सरकार र्वत्तीय समानीकरण  1,05,08,000 

७ प्रदेश सरकार र्वशेष अनजदान 30,00,000 

8 प्रदेश सरकार समपजरक अनजदान 70,00,000 

9 प्रदेश सरकार राजश्व बाडँर्ाडँ 49,85,000 

१0 बेरुजज असजिी 0  

१1 आन्तरीक आम्दानी  30,00,000 

१2 अल्याह 10,00,00,000 

जम्मा अनजमातनत आय 44,55,00,000  

अध्यक्ष महोदय, 

मातथ प्रततार्वत आम्दानी तपस्शि बमोस्जमका स्शषिकहरुमा खर्चि गने गरी बजेट र्वतनयोजन 
गरेको छज ।जसमध्ये प्रशासतनक तथा र्चािू खर्चि तर्ि  संघ सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडर्ाँड, 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडर्ाँड र गाउँपातिकाको आन्तरीक आम्दानी गरी कज ि रु. 
14 करोड 34 िाख र संघ सशति रु. 14 करोड 8 िाख गरी कज ि जम्मा 28 करोड 
42 िाख रकम तबतनयोजन गरेको छज । 
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त्यसै गरी संघ र्वत्तीय समानीकरण र शसति पूजँीगत, प्रदेश र्वत्तीय समानीकरण, प्रदेश र्वशेष 
र समपजरक अनजदान र गत आ.व.को अल्याहसर्हत कज ि रु. 16 करोड 13 िाख 
र्वतनयोजन गरेको छज। साथै सामास्जक सूरक्षाभत्ता रकम गा.पा, तभत्रका जेष्ठ नागरीक, दतित 
जेष्ठ नागरीक तथा अन्य िाभाग्राहीिाई रकम तबतरण गने व्यवतथा तमिाएको छज ।  

र्वतनयोजन तर्ि   

 पातिका ततरीय वडागत 
पूवािधार र्वकास तर्ि   10,30,00,000 3,85,00,000 
आतथिक र्वकास तर्ि   96,72,000 1,89,00,000 
सामास्जक र्वकास तर्ि  83,00,000 70,00,000 
संतथागत र्वकास तथा सूशासन  64,70,000 28,00,000 
र्वपद व्यवतथापन  40,00,000 28,00,000 

जम्मा 13,14,42,000 7,00,00,000 
 

शसति अनजदान तर्ि  14,81,00,000 
प्रशासतनक खर्चि 9,59,58,000 
अध्यक्ष महोदय,   

अन्तमा यस आ.व. को बजेट तनमािण गनिको िातग सहयोग गनजिहजने सम्मातनत सभाका 
अध्यक्ष, गाउँ कायिपातिकाका सदतय, गाउँसभाका सदतय, राजश्व परामशि सतमतत, कमिर्चारी, 
अन्य संघ संतथाहरु, समाजसेवी, बजर्द्धजीवी िगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग तथा सजझाब 
ददनजहजने व्यस्क्तत्वहरु प्रतत हाददिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गदै बजेट मातथको छिर्ि 
तथा सहजीकरणको िातग गाउ सभाका सम्पजणि सदतय ज्यूहरुको सर्क्रय सहभागी भई 
सहयोग गनजिहजनेछ भन्दै बजेट प्रततजतीकरण यही अन्त्य भएको सम्मातनत सभा समक्ष 
जानकारी गराउँदछज। 

 

तमतत २०७८ असार ११ गते । 

 

 

प्रततजतकताि 
र्ज िमाया गजरुङ 

उपाध्यक्ष 

 

 


