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अर्जनुचौपारी गाउपालिकाको ऐलिहालिक नवौं गाउँिभाका अध्यक्षिा 
गरररहन ज भएका अध्यक्ष ज्यू, प्रशािककय अलिकृि ज्यू ,६ वटै वडाका वडा 
अध्यक्ष ज्यूहरु, कायपुालिका िदस्य ज्यूहरु, िम्पूर् ु गाउँिभाका िदस्य 
ज्यूहरु एंव राष्ट्रिेवक कर्चुारी ज्यूहरु िथा यि िम्र्ालनि िभर्ा उपस्स्थि 
िम्पजर् ुव्यस्ित्व ज्यूहरुर्ा यि गररर्ार्य नवौं गाउँिभार्ा शब्द ्ारा प ज् प 
गजच्छारुपी स्वागि अलभवादन टक्राउन चाहन्छज  । 

कवकवि िालर्कु िास्कृलिक िथा पौरास्र्क एंव प्राकृलिक िम्पदािे 
भररप जर् ु भई फरक िरािि िकहिको भौगोिीक वनावटबाट िस्र्िर्ावट 
कचौरा आकारर्ा फौलिएको यि िजन्दर अर्जनुचौपारी गाउँपालिकाको 
उपाध्यक्षको गररर्ार्य स्र्म्र्ेबारी पदर्ा रकह र्नप्रलिलनलिको हैलियिर्ा ४औ ं
बिन्ि पार गरी ५औ ं  बिन्िको िंघारर्ा पाईिा टेकी नवौं गाउँिभा िम्र् 
आइपजग्दा पकै्क पलन कहर्ोको अर्जनुचौपारी र आर्को अर्जनुचौपारीर्ा 
स्वास््य,स्शक्षा, खानपेानी ,यािायाि िकहिका भौलिक पूवाुिार िथा 
प्रशािनका कहिाविे पलन िेरैनै पररविनु भएको आभाि गरेकी छज । 
यिैक्रर्र्ा कवगिका रार्लनलिक पररविनुको लनम्िी स्र्वन आहजिी गदै 
आर्को िंस्घय िोकिान्रीक गर्िन्र नपेािको लनर्ाुर्को िागी आफ्नो 
ज्यानको बलिदानी गनजहुन े िम्प जर् ु िकहदहरु प्रलि भावपजर्ु श्रद्धाञ्जिी अपरु् 
गन ुचाहन्छज । 

गाउँपालिका वािीको कवकाि लनर्ाुर् प्रलिको लिव्र चाहना िगायि 
हरेक क्षेरर्ा द्र जिगलिर्ा पररविनुको इच्छा आकांक्षाको िजखद अनजभ जिीको 
आभाि खोस्र्रहेको यथाथिुािाइ र्हशजि गदै कवश्विाइ आक्रान्ि पारेको 
कोलभड-१९ को र्हार्ारीर्ा िर्ेि हार्ी िंग उपिब्ि लिलर्ि स्रोि 
िािनको अलिकालिक उपयोग गदै यि पालिकाका नागररकहरुको दैलनक 
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स्र्वनशैिीर्ा उल्िेस्यय पररविुनको आभाष हजने गरर िबै क्षेरर्ा 
नलिर्ारू्िक कार्को शजरपाि भएको र्हशजि भएको छ । 

 

यिै अविरर्ा कहर्ो गाउँपालिका लनर्ाुर् देस्ख कवकाि लनर्ाुर् िगाएि 
र्निािंग ददनान जददन र्ोलडन े हरेक कार्कार्हरुिाइ नस्र्कैबाट लनयािी 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपर्ा िल्िाह ,िजक्षाव ददइ िकारात्र्करुपर्ा अगालड बढ्न 
हौििा प्रदान गनजहु जन ेिबै िबै गाउँपालिका बािीर्ा िन्यवाद आभार प्रकट 
गन ुचाहन्छज । 

र्निाको चाहना भावना र इच्छा आकांक्षिाइ आत्र्ािाि गदै हरेक 
क्षेरर्ा र्निािाइ र्हशजि हजन ेगरर अगालड बढ्न ेक्रर्र्ा खािगरर न्याकयक 
िलर्लि,रार्श्व िंकिन ,अनजगर्न एवं र्कहिा िथा बािबालिका,बदृ्धबदृ्धा र 
अपाङ्गहरुको हककहि र िंरक्षर्को िालग आफज िाइु अझ कक्रयास्शि 
बनाएको र्हशजि र्निािाइ ददिाउन अहोरार प्रयािरि रकहरहे । र्िाई 
िाग्छ यि अवलिभर गाउँपालिकाका ३८ वटै टोिहरुका कवलभन्न 
बस्िीहरुर्ा छररएर रहेका र्कहिा, बािवालिका देस्ख बृद्ध िम्र् दलिि 
आददवािी, र्नर्ािी देस्ख खि आय ु र्ािी िम्र्, अलि कवपन्न गररब देस्ख 
िनी वग ु िम्र्, फरक क्षर्िा भएका व्यिी देस्ख िपाङ्ग व्यस्िहरुको 
न्यायको स्शिस्शिार्ा ककह किै पलन कज ठाराघाि हजन नददई ,नभई आर्को 
लर्लि िम्र् लनश्पक्ष र कवलभन्न रुपर्ा दजिको दजि पानीको पानी िकहि 
न्यायोस्चि रुपर्ा न्याय िम्पादन गरेको र्िाई र्हशजि भएको छ । चािज 
बष ु २०७७/७८ र्ा 20 उर्जरी दिाु भएकोर्ा १9 वटै उर्जरी उपर 
छिफि गरी लर्िापर गन ुिफि भएका छौ ।वडा न.१ देस्ख ६ िम्र् 
नोभेम्बर २५ देस्ख लडिेम्बर १० िम्र् िैंलगक कहंिा लबरुद्धको १६ ददने 
अलभयान व्यापक रुपर्ा िन्चािन गरेको र्ानकारी गराउन चाहान्छज।  
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रार्श्व िंकिनर्ा िोचे भन्दा 72 प्रलिशि बकि िंकिन, बाि पोषर् एवं 
गभवुिी र्कहिािाई आयजवेददक दजग्ि बिकु औषलि एवं क्याल्िीयर् 
िकहिको घरघरर्ा स्वास््य िेवा र बदृ्धवृद्धा िथा अपाङ्गहरुको हककहिर्ा 
गररएको कार्को थािनीिे केकह र्ारर्ा भए पलन आफूिाई गौरवको 
अनजभ जिी भएको छ, आ.वा. ०७७।०७८ र्ा क वगकुो अपाङ्ग पररचयपर 
४९ ,ख वगकुो ५३, ग बगकुो २४  र घ बगकुो १५ वटा कविरर् 
गररएको छ ,भन ेअकहिे शजरुवाि गररएका कार्हरुको नलिर्ा र्जि:ि रुपर्ा 
र्हशजि हजन े गरर पररविनुको िालग खट्दै यि पालिकािाई अझ बकि 
िर्जन्नि र प्रगलि उन्र्जख गराउदैं िैर्ाने स्शिस्शिार्ा आगार्ी आलथकु बषु 
०७८।०७९ को बाकषकु आयव्यय बरे्ट यहँाहरु र्ाझ प्रस्ि जि गने अनजर्लि 
चाहन्छज । 
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गाउँिभाका आदरर्ीय अध्यक्षज्यू, 

गाउँिभाका िदस्य ज्यूहरु, 

राष्ट्रसवेक कर्मचारी मर्त्रहरु , 

अव र् यस गररर्ार्य सभार्ा आगार्ी आ.व.को बजेट प्रस्तुत गर्म सभा अध्यक्षज्यूको 

अर्ुर्मत चाहन्छु ।  

१. बरे्ट िर्जरु्ा गदा ुरै्िे रू्िि: 

 नेपािको िंकविान ,२०७२ 

 स्थानीय िरकार िंचािन ऐन ,२०७४  

 अन्िर िरकार कवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 राकष्ट्रय प्रकृलिक श्रोि िथा कवत्त आयोग ऐन, २०७४ 

 िंघीय र गण्डकी प्रदेश िरकारिे र्ारी गरेका नीलि, कानून िथा  

र्ापदण्डहरु 

 स्थानीय िहर्ा बरे्ट िर्जरु्ा कायाुन्वयन, आलथकु व्यवस्थापन िथा  

िम्पत्ती हस्िान्िरर् िम्वन्िी लनदेस्शका, २०७४ 

 िंघीय, प्रादेस्शक र स्थानीय िहको आवलिक कवकाि योर्ना 
 स्थानीय िहको र्ध्यर् कालिन खच ुिंरचना  

 स्थानीय श्रोि िािन, स्थानीय ऐन, लनयर्, कानून िथा कायकुवलिहरु  

 कवकािका अन्िरिम्वस्न्िि कवषयहरु  

 नेपाि िरकारिे अन्िराकष्ट्रय र्गिर्ा र्नाएका प्रलिवद्धिाबाट लिस्र्िु 
दाकयत्वहरु, िंघ र प्रदेश िरकारिे अबिम्वन गरेका अन्य आलथकु नीलिहरुिाई 
कवशेष ध्यान ददएकोछज  । 

२. स्थानीय िरकारको आन्िररक स्रोि, नेपाि िरकार  र प्रदेश िरकारबाट 
हस्िान्िररि अनजदान िथा रार्स्व वाँडफाँटिाई र्जि आिार र्ानी यो बरे्ट िथा 
कायकु्रर् िर्जरु्ा गरेको छज । िाथै, यि बरे्टर्ा गाउँपालिकाको आफ्नो 
क्षेरालिकारलभर कर िथा गैर कर रार्स्व पररचािन र व्यवस्थापनिाई 
प्राथलर्किार्ा राखेको छज । कोलभड १९ को कारर् रार्श्वर्ा आउने 
िंकज चनिाई र्ध्यनर्र गरी िथा िंघीय िरकारको लनदेशनिाई पािना गदै 
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रार्श्व वाडफाडबाट प्राप्त हजने बरे्टिाई िचकदार िररकािे व्यवस्थापन गरेकी 
छज ।  

३. अनजत्पादक िथा अनावश्यक खच ुघटाउने, पजँर्ीगि बरे्टको अंश बिाउने र  

चािज खचरु्ा लर्िव्यकयिा ल्याउने गरी बरे्ट प्रस्िाव गरेकोछज  । िाथै 
कायकु्रर्को छनौट,िािन स्रोिको बाँडफाँट र कवलनयोर्नर्ा देस्खने 
दोहोरोपनािाई न्यूनीकरर् गन ु प्रशािलनक िथा प्राकवलिक क्षर्िा,स्रोि िथा 
कवलनयोर्नका वीचर्ा िन्िजिन कायर् हजने गरी स्रोि व्यवस्थापन गने व्यवस्था 
लर्िाएको छज  । 

४. िर्ार्वाद उन्र्जख अथिुन्रको लनर्ाुर्,पररपूरक कानजन िर्जरु्ा,भौलिक पूवाुिारको 
लनर्ाुर् र व्यवस्थापन,आन्िररक स्रोिको आिार कवस्िार,उत्पादन र उत्पादकत्व 
बकृद्ध,आयोर्नाको प्राथलर्कीकरर्, अिि  शािन प्रवदुन र अन्िरिरकारी 
िर्न्वय हाम्रो िरकारको प्रर्जख च जनौिी रहेका छन ्।                                  

 िभाका अध्यक्षज्यू, 

 िभाका िदस्यज्यूहरु,  

अव र् आगार्ी आलथकु वष ु२०७८/७9 को वरे्टका उदेश्य िथा प्राथलर्किा 
प्रस्िजि गने अनजर्लि चाहन्छज  ।बरे्टका िोंच, िक्ष्य, उदे्दश्य र अपेस्क्षि 
उपिव्िी लनम्न अनजिार रहेका छन ्। 

 ;f]+r  
अग्रगार्ी ,िार्ास्र्क न्यायर्ा आिाररि अर्जनुचौपारी गाउँपालिका 

 िक्ष्य : 
शिस्िकृि, िभ्य िर्ार् र उन्नलिस्शि अर्जनुचौपारी गाउँपालिका 

 उद्धशे्य : 
शैस्क्षक रुपान्िरर्, गररबी न्यूलनकरर्, उत्पादरू्िक, रोर्गार िरृ्ना, िर्ास्र्क 
न्यायर्ा आिाररि, न्यायोस्चि कविरर्, िम्पन्निा र आत्र्लनभरु अर्जनुचौपारी 
गाउँपालिका बनाउने 
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अपेस्क्षि उपिव्िी : 
यि गाउँपालिकाको नबौं गाउँिभाको प्रर्जख िर्स्या शैस्क्षक, िार्ास्र्क, 

आलथकु,नैलिक,भौलिक कवकािर्ा िजिनात्र्क रुपर्ा अकहिेको भन्दा शैस्क्षक 
िंस्थाहरु गजर्स्िररय भएको हजनेछ । वािवालिकाहरुको शैस्क्षक क्षर्िार्ा 
औििर्ा ७ % िे बिेको हजनेछ । िर्ार्र्ा रहेको परम्परागि कज रीलि, 

लबकृलिको न्यूलनकरर् भई िभ्य िर्ार् उन्र्जख हजनेछ । बाकषकु आलथकु 
वृकद्धदरर्ा औििर्ा २ प्रलिशििे बकृद्ध हजनेछ । कृकष के्षरर्ा उत्पादन  
व्यवस्थापनर्ा बाकषकु औषिर्ा ११ प्रलिशि बकृद्ध हजनेछ । र्ानव कवकािको 
िूचकाङ्क, िैकङ्गक शशस्िकरर्, िार्ास्र्क भेदभाव कोलभड १९ को िंक्रर्र् 
घटी र्नस्र्वनर्ा िहर् र आलथकु,िार्ास्र्क क्षेर िथा पूवाुिार कवकािको 
बकृद्ध हजनेछ । 

5. र्निहभालगिा, उत्तरदाकयत्व, पारदस्शिुा िजलनस्िि गरी िजिभ र गजर्स्िरीय िेवा 
प्रदान  गनज,ु स्वास््य िेवािाई गजर्स्िरीय िथा र्निाको पहजँचर्ा पजयाुउनज, 
न्यायको पहजँच िथा अनजभ जिी िजल्याउनज । 

6. िोकिन्रका िाभहरुको िर्ानजपालिक िर्ावेशी र न्यायोस्चि कविरर् गनज,ु 
7. कानजनी राज्य र ददगो कवकािको अविारर्ाअनजरुप िर्ार्वादउन्र्जख िंघीय 

िोकिास्न्रक गर्िन्रात्र्क शािन प्रर्ािीिाई स्थानीय िहदेस्ख नै िजदृिीकरर् 
गनज,ु 

8. स्थानीय नेितृ्वको कवकाि गदै स्थानीय शािन पद्धलििाई थप कवकलिि गनज,ु 
9. स्थानीय िहर्ा कविाकयकी,कायकुाररर्ी र न्याकयक अभ्याििाई िंस्थागि गनज ु। 

10.  आगार्ी आलथकु वषकुो बरे्टर्ा देहायका क्षेरर्ा िगानीिाई उच्च प्राथलर्किा 
ददएको छज  । 

11. ग्रार्ीर् िडक, प्रशािकीय भवन िथा  शहरी  कवकाि  र्ाफुि पूवाुिार कवकाि, 

12. कृकष, पयटुन, उिोग िथा वास्र्ज्य,िहकारी, कवत्तीय क्षेरको कवकाि र्ाफुि 
आलथकु कवकाि , 

13. स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी िथा िरिफाई, िंस्कृलि प्रविन,ु िैकङ्गक िर्ानिा 
िथा िार्ास्र्क िर्ावेशीकरर् को कवकाि र्ाफुि िार्ास्र्क कवकाि, 
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14. वन, वािावरर् िथा कवपद् व्यवस्थापन 

15. िजशािन िथा िंस्थागि कवकाि  

अव र् चािज आलथकु वष ु२०७७/७8 को आय व्ययको यथाथ ु स्स्थलि प्रस्िजि 
गन ुचाहन्छज  । 

16. चािज आलथकु वषरु्ा रु  ४० िाख रार्स्व पररचािन हजने अनजर्ान रहेकोर्ा 
चािज आलथकु वषकुो हाि िम्र् कररब 69 िाख 64 हर्ार २ िय 78 
रुपैया रार्स्व िंकिन भै िकेको छ । त्यिैगरी चािज आलथुक वषकुो रे्ष्ठ 
र्िान्ि िम्र् नेपाि िरकारबाट कवत्तीय िर्ानीकरर् अनजदानबापि हाििम्र् 
प्राप्त रु ४ करोड 4 िाख 50 हर्ार रुपैया र्ध्ये रु ३ करोड २९ िाख ६४ 
हर्ार ९ िय ८०.09 खच ुभएको छ भने िंघीय रार्स्व वाँडफाडँबाट रु 5 
करोड 55 िाख रुपैया आय प्राप्त हजनजपनेर्ा चािज आ.व.को रे्ष्ठ र्िान्ि 
िम्र्र्ा रु 4 करोड 2 िाख 36 हर्ार 7 िय 45.99 रुपैया र्ार प्राप्त भै 
रु 1 करोड 53 िाख 61 हर्ार 3 िय 84 रुपैया 01 पैिा प्राप्त हजन 
बाँकी छ ।िो प्राप्त हजने िंभावना कोलभड-१९ को दोस्रो िहर र अस्पिािर्ा 
अस्क्िर्नको अभाव भइ अस्पिािहरुर्ा खच ु व्यवस्थापन गनज ु परेको कारर् 
िगभग िककएको अवस्था हो ।  

17. चािज आलथकु वषकुो िशि ुअनजदान िफु रु 17 करोड 31 िाख 51 हर्ार 
5 िय  40 रुपैया र्ध्य े चािज आ.व.को रे्ष्ठ र्िान्ि िम्र् रु 13 करोड 
86 िाख 94 हर्ार प्राप्त भएको छ। त्यस्िै िार्ास्र्क िजरक्षा भत्ता बापि रु 
6 करोड 62 िाख  4 हर्ार प्राप्त भइ अस्न्िर् ककस्िा कविरर् प्रकृया र्ा 
रहेको छ ।  

18. अनजदान िथा रार्स्व बाँडफाँटका अलिररि स्थानीय पूवाुिार कवकाि कायकु्रर् 
िफु रु 45 िाख, प्रिानर्न्री रोर्गार कायकु्रर् िफु रु 52 िाख , गररव 
िंग कवश्वशे्वर कायकु्रर् िफु रु 5 िाख 46 हर्ार, िार्ास्र्क कवकाि िफु 
भगवलि र्स्न्दर र फज षारु्ाटा र्स्न्दर गरर रु.14 िाख,आन्िररक र्ालर्िा 
(गण्डकी िर्ार् िभ्य िर्ार्) िफु रु. ४३ हर्ार, िार्ास्र्क कवकाि 
र्न्राियबाट शशिु रु.2 िाख, कृकष िफु रु ५७ िाख, उद्दोग िफु रु २९ 
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िाख, िौय ु उर्ाु बायोग्याि िफु रु ७ िाख, गररब घरकपरवार पकहचान 
कायकु्रर् िफु रु १ िाख, स्शक्षा िफु रु ११ करोड ६ िाख, स्वास््य िफु 
रु २ करोड ९२ िाख, िैकङ्गक िर्ानिा िथा िार्ास्र्क िर्ावेस्शकरर् िफु रु 
३ िाख, यजवा िथा खेिकूद िफु रु १ िाख रुपैयाको लििै अस्यियारी प्राप्त 
भएको छ । यस्िा कायकु्रर्को िालग प्राप्त भएको रकर्को प्रलिवेदन लििै 
नेपाि िरकारर्ा पठाउने गरी अस्यियारी प्राप्त भएकािे स्थानीय िरकारको 
बरे्ट प्रर्ािीर्ा िर्ावेश गररएको छैन ।  

19. आलथकु वष ु२०७७/७८ को रार्स्व र व्ययको यथाथ ुकववरर् ,ज्येष्ठ र्िान्ि 
िम्र्को आलथकु वष ु२०७७/७८ को आय िथा व्यय कववरर् िथा िंशोलिि 
अनजर्ान र आलथकु वष ु २०७8/७9 को अनजर्ालनि आयव्ययको कववरर् 
कवलनयोर्न ऐनको अनजिूचीर्ा उल्िेख गरेको छज  ।  

 

 िभाध्याक्ष र्होदय, 

 िभाका िदस्य ज्यूहरु, 

अब र् क्षेरगि रुपर्ा आगार्ी वष ु २०७8/७9 को बरे्ट िथा कायकु्रर् 
प्रस्िजि गन ुचाहन्छज  । 

 

िडक पूवािुार 

20. गाँउपालिकाको िदरर्जकार् देस्ख वडा कायाुिय र्ोड्ने िडकहरुिाई बाहै्र 
र्कहना यािायाि िहर् िङ्गिे िजचारु गने उदेश्यिे त्यस्िा ग्रार्ीर् िडकहरुको 
स्िरोन्निीका िालग बरे्ट कवलनयोर्न गरेको छज  । िघं  िरकारबाट प्राप्त 
िर्पजरक अनजदान रकर् रु 83 िाख प्राप्त भएको छ । अर्जनुचौपारी –
आरुचौर िडक,आरुचौर खण्ड िाइ रु.50 िाख, अर्जनुचौपारी देस्ख वडा न.६ 
दरौं िडक िाइ रु.50 िाख , अर्जनुचौपारी देस्ख वडा न.२ िडक िाइ रु.५० 
िाख, शहरे राम्चे िािपोखरी िडक िाइ रु.50 िाख, िािपोखरी –
झाक्रीखोिा- डहरे िडक रु.२० िाख, लबरौटा र्ाझपाटा िडक रु.१० िाख 
,रैिे लिर्िचौर िडक रु.१० िाख, शहरे-िर्ाखजबारी-रार्स्वारँा िडक रु.15 
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िाख ,स्चिापानी-काउरे िडक रु.20 िाख , बाङ्गेबर्ार-स्शरुखकु िडक रु.5 
िाख, खाल्टे-िार्डाँडा िडक रु.5 िाख, िजिे-चैनपजर िडक रु.2 िाख, घटे्ट 
पहरो फोड्ने काय ुरु.२५ िाख लबलनयोर्न गरेको छज । 

 
 

भवन  

२१. गाँउपालिकाको  लनर्ाुर्ालिन प्रशािकीय भवन लनर्ाुर्को िालग यि आ.व.को रु 
४ करोड बरे्ट कवलनयोर्न र्ध्ये २ करोड ५० िाख खच ु भएकोिे रु. १ 
करोड ५० िाख अल्या गरेको छज।  

कृकष क्षरे 

22. नागररकको खािअलिकार िजरस्क्षि गदै गररवीको अन्त्य गन,ु ठजिो िंययार्ा 
रहेका कृषक पररवारको आयस्िर वृकद्ध गन,ु कोलभड १९ बाट प्रभाकवि भई 
रोर्गारी गजरे्का व्यस्िहरुिाई स्थानीय स्िरर्ा रोर्गारी िरृ्ना गन ुिथा िवि 
अथिुन्रको लनर्ाुर् गन ुकृकषको आिजलनकीकरर्, यान्रीकरर् र व्यविायीकरर् 
र्रुरी छ । यिका िालग कृकषयन्र उपकरर् र कृकष िार्ाग्रीहरुको व्यवस्था 
गन ु५० प्रलिशि अनजदानर्ा वरे्टको व्यवस्था गरेको छज  । 

23. नर्जना निरुी फर् ुस्थापना िथा िन्चािनका िालग रु.8 िाख ,प्िान्ट क्िलनक 
का िालग रु.६ िाख ,पशज लबर्ा कायकु्रर्का िालग रु.20 िाख , दजि 
उत्पादनर्ा अनजदान कायकु्रर्का िालग रु.5 िाख, कृकष उपर् िङ्किन केन्द्रका 
केन्द्र िरकारिंघ िाझदेारीका िालग रु.10 िाख ,र्ाटो पररक्षर् कायकु्रर्का 
िालग रु.6 िाख, कृकष और्ार अनजदानको िालग रु 3 िाख, कृकष िथा 
पशजपन्छी क्षेरर्ा व्याविाकयक रुपर्ा फर् ु िञ्चािन गरेका कृषकहरुिाई 
उत्पादनर्ा प्रोत्िाहन गन ुरु २ िाख बरे्ट कवलनयोर्न गरेको छज  । 

 

खानेपानी 
24. आिारभ जि खानेपानी नपजगेको गाउँवस्िीर्ा खानेपानी पजयाुउन वडागि रुपर्ा 

योर्ना कवलनयोर्न गरेको छज  ।र्र्िु िम्भार कायकु्रर्िाइु लनरन्िरिा ददएको छज  
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।एक घर एक िारा कायकु्रर्िाई िरे्ि िंघ र प्रदेश िरकारको िर्न्वयर्ा 
अगालड बिाउने िक्ष्य राखेको छ । 

ऊर्ा ुकवकाि 

25. प्रदेश िरकारिँगको िहकायरु्ा र्ीर् ु अवस्थार्ा रहेका कवर्जिीको काठको 
पोििाई कवस्थाकपि गरी स्टीिको पोिको व्यवस्था गररनेछ ।िम्पूर् ु
अर्जनुचौपारी गाउँपालिकािाई उज्यािो गाउँपालिका बनाउन पहि गररनेछ । 

शहरी कवकाि 

26. आिजलनक िभ्यिाको र्ानक नै िजकविायजि शहर भएको िथा र्जिजकको 
कवकािको स्वरुप शहरी पूवाुिारबाटै प्रलिकवस्म्वि हजने यथाथिुाई ध्यान दददै 
शहरी कवकाि िफु पूवाुिार िकहिको व्यवस्स्थि शहर र बस्िी कवकाि 
कायकु्रर्  िञ्चािनको िालग िङ्घ र प्रदेश िरकारिाई अनजरोि गरेर कायाुन्वयन 
गररनेछ ।  

 

पयटुन 

27. गाउँपालिका लभरका ऐलिहालिक,िांस्कृलिक,िालर्कु,पजरािास्त्वक िम्पदाहरुको 
पकहचान, िंरक्षर्, प्रवदुन एवं प्रचार प्रिार गन ु लबलभन्न िालर्कु िथा पयटुककय 
स्थि-डहरे देउरािी ,थाप्िे िगायि िम्पूर् ुगाउँपालिकाको डकज रे्न्टरी लनर्ाुर् 
गरी अर्जनुचौपारी गाँउबािीहरु बिाई िरी बिोबाि गने प्रर्जख शहर 
बर्ारहरुर्ा डकज रे्न्टरी प्रदुशन गने व्यवस्था लर्िाईनेछ । 

28. स्थानीय अथिुन्रको कवकाि गन ु अर्जनुचौपारी गाँउपालिकाको िबै पयटुकीय 
क्षेरहरु िरे्ट्ने गरी बनाईएको पयटुन गजरुयोर्ना कायाुन्वयन गररनेछ ।िाथै 
गाउँपालिका लभर िञ्चालिि होर्स्टेको िालग होर्स्टे प्रवदुन कायकु्रर् िञ्चािन 
गररनेछ र अन्य स्थानहरुर्ा पलन होर्स्टे िञ्चािन गन ुउत्पेररि गररनेछ । 
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िहकारी 
29. िहकारी के्षरको पूँर्ी पररचािनको र्ाध्यर्बाट िहकारी के्षरिाई कवस्त्तय 

उत्प्रेरकका रुपर्ा कवकाि गरी स्थानीय अथिुन्रको र्हत्वपूर् ुस्िम्भको रुपर्ा 
कवकाि गने व्यवस्था लर्िाएको छज  ।गाउँपालिका लभरका िहकारी िंस्थाको 
क्षर्िा अलभवृकद्ध गन ु िहकारी कवस्त्तय कवश्लषेर् कायकु्रर्का िालग आवश्यक 
पहिको व्यवस्था लर्िाएको छज  ।िाथै िहकारी क्षेरको िागि िाझेदारीर्ा 
लबलभन्न क्षरेर्ा कायकु्रर् िंचािन गन ुबरे्टको व्यवस्था लर्िाएको छज  । 

 

वन, वािावरर् र कवपद व्यवस्थापन 

30. कवकाि लनर्ाुर्िे िविुािारर् नागररकको र्ीवनस्िरर्ा गजर्ात्र्क पररविनु र 
िजिार ल्याउन िक्नजपदुछ भने्न कवश्वव्यापी र्ान्यिािाई अकङ्गकार गदै भौलिक 
लनर्ाुर् गदाु वािावरर्ीय पक्षिाई िरे्ि ययाि गररनेछ ।िाथै स्थानीय 
वन,वन्यर्न्िज,पंक्षी,वनस्पलि िथा रै्कवक कवकवििाको िंरक्षर्,िंवदुन र ददगो 
उपयोग िम्वन्िी कायकु्रर्िाई प्राथलर्किा ददईनेछ ।  

31. कवपद व्यवस्थापन हाम्रो स्थानीय िरकारको दाकयत्व हो भने्न कवषयिाई बोि 
गरी प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक र्न्य घटनाको र्ोस्खर्िाई न्यूनीकरर् िथा 
कोलभड १९ को िंक्रर्र् व्यवस्थापन िथा र्निाको दैलनक स्र्वनिाई 
िहस्र्करर् गन ुछज टै्ट कवपद व्यवस्थापन कोष खडा गरी रु 4० िाख बरे्ट 
कवलनयोर्न गरेको छज  ।  

स्शक्षा, यजवा िथा प्रकवलि 

32. आगार्ी आलथकु वषकुो बरे्ट कवलनयोर्न गदा ु रै्िे िार्ास्र्क रुपान्िरर् र  
आलथकु कवकािको आिारस्शिा रहेको स्शक्षाको कवकािर्ा िवोपरी र्ोड ददएको 
छज।स्शक्षािाई प्राकवलिक र व्यविाकयक बनाउँदै िक्षर्,नैलिक एवं राकष्ट्रयकहि 
प्रलि िर्कपिु र्नशस्ि लनर्ाुर् गन ुआवश्यक वरे्ट लर्िाएको छज। 

33. िार्जदाकयक कविाियको शैस्क्षक स्िरिाई  प्रकवलिरै्री बनाई लनर्ी 
कविाियहरुिँग प्रलिस्पिाु गन ु िक्ने बनाउन कविाियहरुर्ा ईन्टरनेट िथा 
कविजिीय हास्र्री र्डान गररएकोर्ा थप प्रभावकारी िथा प्रकवलिरै्री बनाउन 
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बरे्टको व्यवस्था गरेको छज  ।आगार्ी आलथकु वष ु िरे्ि अन्िर-र्ाध्यलर्क 
कविािय राष्ट्रपलि रलनङस्शल्ड प्रलियोलगिा रु १ िाख र वडाको क्िबस्िरीय 
खेिकूद प्रलियोलगिा पररर्ास्र्िु िकहि िञ्चािन गन ुरु १० िाख गरी र्म्र्ा रु 
11 िाख बरे्ट खेिकूद कवकाि कायरु्ा कवलनयोर्न गरेको छज । 

34. हार्ी र्नप्रलिलनलि र गाउँपालिकाकै आलथकु, िार्ास्र्क, रार्लनलिक, िास्कृलिक 
ज्ञान र स्शक्षाको कवकािका िालग स्थानीय पाठ्यपजस्िक लनर्ाुर्का िालग रु.३० 
िाख ,शैस्क्षक क्यािेण्डर लनर्ाुर् रु. ५० हर्ार,कक्षा ३ र ५ पररक्षा 
िंचािनका िालग रु.1 िाख ,हास्र्री र्वाफ,लनवन्ि िगायिका कायकु्रर् 
िंचािनका िालग रु.50 हर्ार , न्यून आय भएकािाइ कविालथिुाइ शैस्क्षक 
िहयोगका िालग रु.1 िाख ,नेपाि स्काउट गाउँपालिका स्िरीय कायकु्रर् 
रु.50 हर्ार ,नव स्शक्षक िेवा प्रवेश िालिर्का िालग रु.2 िाख ,अध्यक्षिंग 
बािबालिका िथा कविाियर्ा कज िि िैकङ्गक कहिा ं दजवयशुन र्ङ्कफज ड लनयन्रर् 
िम्बन्िी र्नचेिनार्जिक कायकु्रर्का िालग रु.5 िाख , कविाियर्ा 
अत्यावश्यक आिारभूि िेवा िंचािनका िालग रु.5 िाख, कविािय र्र्िु िजिार 
कायकु्रर् ४ िाख 50 हर्ार रुपैया कवलनयोर्न गरेको छज  ।  

35. िार्जदाकयक कविाियहरुको शैस्क्षक गजर्स्िर िजिार गन ु शैस्क्षक िस्थाहरुिाई 
िहायिा कायकु्रर्को िालग आवश्यक वरे्टको व्यवस्था लर्िाएको छज। 

स्वास््य 

36. कवकािको िाध्य र िािन दजवै नागररक नै भएकािे िवै नागररकिाई स्वस्थ 
बनाई उत्पादकत्व अलभवृकद्ध गन ु र िवि र्ानव पजँर्ी लनर्ाुर् गन ु स्वास््य 
क्षेरिाई कवशेष प्राथलर्किा ददई वरे्ट कवलनयोर्न गरेको छज  ।दरौं स्वास््य 
चौकीर्ा स्वास््य प्रयोगशािा स्थापना िथा व्यवस्थापन गन ुरु ७ िाख , बलथङु्ग 
िेन्टरर्ा अत्यावश्यक िार्ान व्यवस्थापन गन ु रु.2 िाख, िजरस्क्षि गभपुिन 
टेलिरे्लडलिन िेवाका िालग रु.1 िाख , गभवुिी र्कहिाको स्वास््य कायकु्रर्को 
लनरन्िरिाका िालग रु.2 िाख ,कविाियर्ा र्जकाको औषलि कविरर् 
कायकु्रर्का िालग रु.1 िाख, कोलभड-19 िस्क्षि िार्ास्र्क र्नो परार्श ु
कायकु्रर् रु.2 िाख ,कोलभड-19 रोकथार् लनयन्रर्का िालग व्यवहार 
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पररविनु िथा रोग प्रलिरोिात्र्क  औ स्थानीय र्लडबजकट पकहचान कायकु्रर्को 
िालग रु १ िाख, कोरोना लनयन्रर् िथा रोकथार्का िालग रोग प्रलिरोिात्र्क 
औषािी कविरर् िथा क्षर्िा अलभवृकद्ध कायकु्रर्को िालग रु 5 िाख,स्वास््य 
प्रोटोकि अनजिार गभ ुर्ाँच गरर गाउँपालिका अन्िगिु स्वास््य िंस्थार्ा िजत्केरी 
भएका िाइ २ िाख ,लबिािय स्वास््य कायकु्रर् २ िाख ,स्वयंर्िेकवका 
अविोकन भ्रर्र् रु.4 िाख, टोिटोिर्ा गभवुलि क्िब गठन ५० हर्ार, 

कविािय लभर र बाकहर िबै ककशोर ककशोरीिाइ आइरन चक्की कविरर् रु.१ 
िाख, गभवुलि पररक्षर् ककटका िालग रु. ५० हर्ार बरे्टको व्यवस्था गरेको 
छज  । 

37.  स्वस्थ नागररक,स्वस्थ िर्ार्,स्वस्थ र्ीवन र त्यिका िालग स्वस्थ उत्पादन र 
स्वयर् उपभोग गने बानी कवकाि गन ुिार्ास्र्क र्ागरर् ल्याईनेछ । र्कहिा 
प्रर्नन स्वास््य िथा गभवुिी र्कहिा िजरक्षा कायकु्रर् िरे्िका िालग रु २ 
िाख बरे्टको व्यवस्था गरेको छज  ।  

38. र्कहिा स्वास््य स्वयंर्िेकवकाहरुिे गाउँपालिकाको आिारभिू स्वास््य, 
िरिफाइ िथा पोषर्िम्वन्िी क्षेरर्ा गरेको उल्िेखीय कायकुो उच्च रू्ल्यांकन 
गदै उहाँहरुिे प्राप्त गदै आएको प्रोत्िाहन भत्ता िाई लनरन्िरिा ददन बरे्टको 
व्यवस्था  गरेको छज  । 

 

िार्ास्र्क िंरक्षर् र िर्ावेशीकरर् 

39. आलथकु र िार्ास्र्क रुपर्ा र्ोस्खर्र्ा रहेका नागररकिाई िहायिा र िंरक्षर् 
प्रदान गनज ुिबै िरकारको दाकयत्व हो भने्न कवषयिाई र्ध्यनर्र गरी िार्ास्र्क 
िहायिा कायकु्रर्को िालग बरे्टको व्यवस्था लर्िाएको छज ।िाथै आलथकु 
िहायिा िम्वस्न्ि कायकुविी लनर्ाुर् गरी िहायिा रकर्िाई उदे्दश्यरू्िक 
बनाईनेछ ।िाथै घरेिज कहंिा न्यूलनकरर् िथा िैकङ्गक कहंिािाई न्यूलनकरर् गरी 
कपलडिहरुिाई िर्ार्र्ा स्थापीि गन ु रु २ िाखको िैकङ्गक कहंिा लनवारर् 
कोषको व्यवस्था गरेकोछज  ।िाथै िर्ार्र्ा पलछ पाररएका, दलबएका, कपस्ल्िएका, 
लथचोलर्चोर्ा परेका र्कहिाहरुको शिस्िकरर्का िालग रु ३ िाख बरे्ट 
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व्यवस्था गरेको छज  ।िाथै िस्क्षि बग ु कायकु्रर् अन्िगिु दलिि र्नचेिना 
र्जिक िथा शिस्िकरर् कायकु्रर् अन्िगिु रु.2 िाख ,र्कहिा िार्ास्र्क 
िजरक्षाको दायरार्ा नपने गररव, कहंिा, कपलडि ,अिहाय ,आलथकु एवं िार्ास्र्क 
रुपर्ा कपक्षलडएको कवपन्न, एकि र्कहिा,  शिस्िकरर् कायकु्रर् िथा िहयोग 
रु. 3 िाख ,र्नर्ालि र्नचेिनार्जिक िथा शिस्िकरर् कायकु्रर् रु.2 िाख 
,अपाङ्ग लिप लबकाि शिस्िकरर् िथा व्यविाय िहयोग कायकु्रर् रु.2 िाख , 
रे्ष्ठ नागररक अनजभव आिारप्रिान िथा िम्र्ान कायकु्रर्  रु.1 िाख,  
उपाध्क्षिंग र्कहिा िचेिना कायकु्रर् रु.1 िाख , गभवुलि र्कहिा िजरक्षा रु.1 
िाख ,िार्जदाकयक र्कहिा अगजवा िालिर् रु.1 िाख ५० हर्ार , र्कहिा कहंिा 
िथा घरेिज कहंिा िम्बस्न्ि िचेिना कायकु्रर् रु.१ िाख बरे्ट लबलनयोर्न 
गरेको छज  । 

40. र्कहिा,अपाङ्गिा भएका व्यस्ि, दलिि, कवपन्न िथा र्नर्ालि वगहुरुिाई 
िावरु्लनक िेवार्ा िबैको अपनत्व बोि गराउने हेिजिे कवकवि कायकु्रर् खचरु्ा 
बरे्ट व्यवस्था गरेको छज  ।िाथै पररवार लनयोर्नका िािनहरुको पहजँच नभएका 
अलनच्छजक गभिुारर् गन ु बाध्य ककशोरी िथा र्कहिाहरुको िर्स्यािाई 
र्ध्यनर्र गदै िजरस्क्षि गभ ुपिन िेवाको िालग रु 1 िाख बरे्ट कवलनयोर्न 
गरेकोछज  ।  

41. न्याकयक अभ्याििाई िस्थागि गरी न्यायिम्पादन प्रकृयािाई रे्िलर्िाप र 
र्ध्यस्थिाको र्ाध्यर्बाट न्याय लनरोपर् गने पद्धलिको लनर्ाुर् गन ु न्याकयक 
िलर्लििाई रु ५ िाख वरे्ट कवलनयोर्न गरेको छज  । 

 

िंस्कृलि 

42. स्वस्थ र िभ्य िंस्कृलिको कवकाि गरी िर्ास्र्क िज-िम्वन्िर्ा आिाररि 
िर्ार्को लनर्ाुर् गन ु िर्,ुिंस्कृलि,िंस्कार,प्रथा,परम्परा,प्रचिन वा अन्य कज नै 
पलन आिारर्ा हजने िवै प्रकारका कवभेद,शोषर् र अन्यायको अन्त्य गरी िभ्य र 
िर्िारू्िक िर्ार्को लनर्ाुर् गररनेछ ।  
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43. गाउँपालिका लभर रहेका प्राचीनकिा,िाकहत्य र िंस्कृलि कवस्शष्ट पकहचान 
झल्काउने स्थान र वस्िजहरुको िस्स्वरहरु लनर्ाुर् गरी िर्ावटका िालग पलन 
आवश्यक व्यवस्था लर्िाएको छज।  

िजशािन र िावरु्लनक िेवा प्रवाह 

44. शािकीय स्वच्छिा र िजशािन प्रवदुनिाई  प्राथलर्किार्ा राखी िवै क्षेरर्ा 
िदाचार पद्धलि अविम्वन गररनेछ । 

45. िावरु्लनक प्रशािनको काय ु िंस्कृलिर्ा आरू्ि पररविनु गरी िंघीय शािन 
प्रर्ािी अनजरुपको िोच र काय ु शैिीको कवकाि गररनेछ । िावरु्लनक 
पदालिकारीहरुको र्वाफदेकहिा िजलनस्िि गररनेछ ।  

46. कर्चुारी िथा स्शक्षकहरुको गाउँपालिका लभर िरुवा,पजरस्कार,िर्ाय,वृस्त्त 
कवकाि र क्षर्िा अलभवकृद्धको अविरिाई कायिुम्पादनर्ा आिाररि बनाइनेछ 
।कर्चुारीको िालग िंस्घय िरकारिे व्यवस्था गरे बर्ोस्र्र् रु.२ हर्ार बदृद्द र 
१० ददन बराबारको पररश्रलर्क िकहिको पयटुन कार्को व्यवस्था लर्िाएको छज 
। 

47. कर्चुारीहरुिाई िेवाप्रवाह प्रलि उर्ाुस्शि र उत्पेररि गन,ु कोलभड १९ को 
िंक्रर्र् व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाई र्ोस्खर् न्यूलनकरर्र्ा अग्रपंलिर्ा रकह 
अहोरार खकटने राष्ट्रिेवहरुको र्नोवि उच्च राख्न प्रोत्िाहन िथा पजरस्कार 
कायकु्रर्को व्यवस्था लर्िाएको छज  । 

48. आलथकु वष ु२०७६/७७ देस्ख रार्श्व व्यवस्थापन, वरे्ट ियारी, िेखांकन िथा 
प्रलिवेदन र्स्िा काय ुस्थानीय िंस्ञ्चि कोष व्यवस्थापन प्रर्ािी (SUTRA) िाई 
थप प्रभावकारी रुपर्ा िागू गरी गाँउपालिकाको आलथकु कायपु्रर्ािी र 
प्रशािलनक कार्कारवाहीर्ा िजशािन कायर् गररनेछ । 

49. नेपाि िरकार,प्रदेश िरकार िथा अन्य कवकाि  िाझेदार िंस्था िंग 
िाझेदारीर्ा गाउँपालिकाको पूवाुिार कवकािका िालग िर्पूरक कोषर्ा रु २ 
करोड व्यवस्था लर्िाएको छज  । उि कोषर्ाफुि िाझेदारीर्ा गाँउपालिकार्ा 
िडक, औिोलगक ग्रार् स्थापना, आिजलनक कभड ु हििकहिको खेिरै्दान, 
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बहजउदेश्यीय िभाहि लनर्ाुर्, कृकष बर्ार केन्द्र र कोल्डस्टोर लनर्ारु्  िगायि 
लबलबि पूवाुिर लनर्ाुर् गररनेछ । 

50. गाँउपालिकािे िहभालगिारू्िक योर्नािाई प्राथलर्किा ददई वडाबाट छनौट 
भएका वडास्िरीय योर्नाहरु : िडक र्र्िु िजिार २5 िाख ५० हर्ार, 
प्रिानर्न्री रोर्गार कायकु्रर्र्ा रु ८ िाख ५० हर्ार, कवपद व्यवस्थापन 
कोषर्ा रु 4 िाख ५० हर्ार, खेिकूद कवकाि िफु रु १ िाख ५० हर्ार, 
कृकष कायकु्रर्को िालग रु ६ िाख ५० हर्ार, भौलिक पूवाुिार िथा अन्य 
िफु रु १ करोड ३ िाख ५० हर्ार गरी र्म्र्ा रु १ करोड ५० िाख 
रुपैया बरे्ट कवलनयोर्न गरेको छज  । 

51. आगार्ी आ.व.र्ा गाँउपालिकार्ाफुि कायाुन्वयन हजने योर्नाहरुको हकर्ा 
स्थानीय पूवाुिार कवकाि िाझेदारी कायकु्रर् र िडक पूवाुिार लनर्ाुर् बाहेक 
अन्य क्षेरको कायकु्रर्र्ा चािज आ.व.र्ा भएको िागि िाझेदारीिाई लनरन्िरिा 
ददईनेछ । 

52.  गाउँपालिकाको प्रथर् पञ्चबकषयु आवलिक योर्नािाई आिार बनाई 
गाउँपालिकािे आगार्ी ५ बषकुो योर्ना िथा कायकु्रर् कायाुन्वयन गने 
व्यवस्था लर्िाएकोछज  ।  

53. आगार्ी आलथकु वष ु २०७८/७9 र्ा कवलभन्न क्षरेगि कवषय :- आलथकु, 

िार्ास्र्क, पूवाुिार, वन, वािावरर्, कवपद व्यवस्थापन, िजशािन िथा िंस्थागि 
कवकािर्ा अनजर्ालनि कवलनयोर्न भएको वरे्ट कवलनयोर्न कविेयकको अनजिूचीर्ा 
िर्ावेश गरेको छज । िाथै कवगि बषहुरुर्ा योर्नाहरुको कायाुन्वयनर्ा 
उपभोिा िलर्लि र्ाफुि अग्रीर् रुपर्ा राख्नज पने २० प्रलिशि रकर् आगार्ी 
बष ुदेस्ख हटाएको छज  । 

िभाका अध्यक्ष र्होदय, गाउँिभाका िदस्यज्यूहरु, 

अव र् बरे्टर्ा उस्ल्िस्खि क्षेरगि नीलि िथा कायकु्रर्हरु कायाुन्वयन गन ुआवश्यक 
पने बरे्ट कवलनयोर्न र स्रोि अनजर्ान प्रस्िजि गन ुचाहन्छज  । 

54. आगार्ी आलथकु वषकुा नीलि िथा कायकु्रर् कायाुन्वयन गन ु र्म्र्ा रु ३५ 
करोड 86 िाख 79 हर्ार खच ुहजने अनजर्ान गरेको छज  । कज ि कवलनयोर्न 
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र्ध्ये चािजिफु रु ६ करोड 41 िाख १८ हर्ार र पजँर्ीगििफु रु 12 करोड 
3 िाख ११ हर्ार रहेको छ भने िशि ुअनजदान िफु चािज र पजँर्ीगि गरी रु 
१७ करोड 59 िाख रहेको छ ।  

55. आगार्ी आलथकु वषकुो व्यय अनजर्ानको कववरर् (खच ु शीषकुगि िथा 
उपस्शषकुगि िरे्ि) गाउँपालिकाको कवलनयोर्न कविेयक,२०७8 िंगै पेश 
गरेको छज । त्यि कववरर्र्ा पदालिकारी अन्य िजकविा, कर्चुारी ििव 
भत्ता,पानी िथा कवर्जिी र्हिजि, घर भाडा, करार कवलभन्न कायकु्रर् खच,ु शजल्क, 
िवै कायकु्रर् खच,ु औषलि व्यवस्थापन खच,ु राहि उद्धार खच,ुशैस्क्षक िंस्थािाई 
अनजदान,बौकद्धक िम्पत्ती प्राप्ती र्स्िा प्रशािलनक प्रकृलिका चािज खचकुो िालग 
रार्श्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हजने रकर् र्ार चािज खच ुस्शषकुर्ा रु ६ करोड 41 
िाख 18 हर्ार रुपैया कवलनयोर्न गररएको छ। 

56. आगार्ी आलथकु वषकुा िालग अनजर्ान गररएको खच ुव्यहोने स्रोि र्ध्ये नेपाि 
िरकारबाट प्राप्त हजने कवत्तीय िर्ानीकरर् अनजदान रु ८ करोड 57 िाख, 
िंघीय कवभाज्य कोषबाट प्राप्त हजने रार्श्व वाँडफाँड रु ५ करोड ५9 िाख, 
िशि ुअनजदान रु १7 करोड 5९ िाख, प्रदेश िरकारबाट प्राप्त हजने कवत्तीय 
िर्ानीकरर् अनजदान रु 93 िाख 5 हर्ार, प्रदेश रार्श्व वाँडफाँड रु 31 
िाख 28 हर्ार, िंघ िर्पजरक अनजदान रु 83 िाख, आन्िररक रार्श्वबाट 
प्राप्त हजने रु 5० िाख र गि वषकुो नगद र्ौज्दाि रु 1 करोड 53 िाख 
११ रुपैया र्ार रहने अनजर्ान गरेको छज।   

 
 

िभाका अध्यक्ष र्होदय, 

िभाका िदस्यज्यूहरु, 

 अव  र् आलथकु वष ु २०७8/७9 को िालग रार्स्वका नीलि प्रस्िजि गन ु
चाहन्छज , 
57. स्थानीय िरकारको क्षेरलभरका करको आिार फराककिो पादै आन्िररक रार्स्व 
वृकद्ध गन ुकर िथा गैरकर रार्स्वको अलिकिर् पररचािन गने नीलि लिएको छज ।  
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58. कर िथा गैरकर रार्स्व िंकिनिाई प्रभावकारी बनाउन कानजनी िथा िंस्थागि 
िजिार गररनेछ ।कर िथा गैरकरका दरिाई प्रगलिशीि बनाई रार्स्व 
पररचािन गने व्यवस्था लर्िाएको छज  । 

59. आलथकु रुपिे कवपन्न,अशि र अिहाय अवस्थार्ा रहेका नागररक रै्री कर 
प्रर्ािी कवकलिि गररनेछ । 

60. गाउँपालिका के्षरलभरका फरक क्षर्िा भएकाहरुको पररचयपर िम्वन्िी,आलथकु 
रुपर्ा कवपन्नहरुको लनशजल्क उपचार िम्वन्िी िथा प्राकृलिक प्रकोप िम्वन्िी 
लिफाररश दस्िजर छजट गररनेछ । 

61. रोडा, िजङ्गा, लगटी, बािजवा, च जनिजङ्गा िगायिका दहत्तर बहत्तर शजल्क,कवज्ञापन 
कर र र्नोरञ्जन कर स्थानीय िहबाट िंकिन गरी ग-४-२ बाँडफाँट खािार्ा 
र्म्र्ा गरी ६० प्रलिशि स्थानीय िहर्ा राखी ४० प्रलिशि प्रदेश िस्ञ्चि कोषर्ा 
र्म्र्ा हजने कानजनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपर्ा कायाुन्वयन गररनेछ ।  

62. गाउँपालिका लभरका व्यापाररक र व्याविाकयक प्रकृलिका र्नोरञ्जनका र्होत्िव, 
उत्िव िथा रे्िा आददर्ा र्नोरञ्जन करको व्यवस्था लर्िाईनेछ । 

63. गाउँपालिका लभरर्ा िगाईएको िम्पस्त्त करिाई थप िरि र प्रभावकारी हजने 
व्यवस्था लर्िाएकोछज  ।  

64. गाउँपालिका के्षरलभर व्यापार,व्यविाय वा िेवार्ा पजँर्ीगि िगानी र आलथकु  
कारोवारको आिारर्ा व्यविाय दिा ु गन ु प्रोत्िाकहि गरी व्यविाय करको 
दायरार्ा लिईनेछ ।िाथै प्यान नं. लिने िथा कर स्शकवरको िालग आवश्यक 
व्यवस्था लर्िाएको छज  ।   

65. आलथकु ऐन िम्वन्िी प्रस्िाकवि कविेयक,२०७8 यिै िभाबाट पाररि भैिकेको 
छ ।  त्यस्िै कर िथा गैर करको दर रेट िम्बन्िी अथ ुिम्वन्िी प्रस्िाव यिै 
बरे्ट र्न्िब्य िँग िंिग्न राखेको छज  । िो कविेयक िम्वि २०७8 िाि 
िाउन १ गिेबाट िागू हजने व्यवस्था लर्िाएकोछज  ।  

िभाका अध्यक्ष र्होदय, 

िभाका िदस्यज्यहरु, 
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66. यो बरे्टको कायाुन्वयनर्ा नागररक िहभालगिािाई नागररकको अलिकारको 
रुपर्ा स्थाकपि गरी स्वशािन र र्निा्ारा शािनको चररिाथ ु गरी र्निाप्रलि 
पूर् ुस्र्म्रे्वारपूवकु भलूर्का लनवाुह गने कायरु्ा हार्ी पूर् ुप्रलिवद्ध छौ । 

67. यो बरे्ट िर्जरु्ाका िालग र्ागदुशनु गनजहुजने गाउँपालिका अध्यक्ष,गाउँिभाका 
िदस्यहरु,कवलभन्न रार्नीलिक दि, राष्ट्रिेवक कर्चुारी, लनर्ी क्षेर, िहकारी क्षेर 
र कवषयगि क्षेरका कवज्ञहरु िथा परकार र्गिबाट प्राप्त िजझाव, िहयोग र 
िल्िाह प्रलि हाददुक आभार प्रकट  गदुछज  ।  

68.  यो बरे्टको िफि कायाुन्वयनर्ा िवै पक्षको पूर् ुिहयोग रहने अपेक्षा गरेको 
छज  ।िाथै,र्जिजक लभर र वाकहर रहनज भएका िवै नेपािीिाई —िर्दृ्ध 
अर्जनुचौपारी, िजखी अर्जनुचौपारीवािी‘ लनर्ाुर्को यारार्ा िहभागी हजन आब्हान 
गदुछज  । लबगिको भोगाई, गल्िी र लिकाई, बिरु्ानको र्कटल्िाको बीच 
भकव्यको गोरेटोहरु खोज्दै िम्पूर् ु र्नप्रलिलनिीहरु, राष्ट्रिेवक कर्चुारीहरु 
अगाडी बकिरहनजहजनेछ भने्न आिा र भरोिा लिदैं अब र् पालिकाका गौरबका 
योर्ना िथा वडागि रुपर्ा कवलनयोस्र्ि बरे्ट प्रस्िजि गने अनजर्लि चाहन्छज  ।  
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qm=;= of]hgfsf] gfd ah]6(रु.हजारमा) s}lkmot 
1 ;dk''/s sf]if  20000  
2 k"jf{wf/ ljsf; sfo{qmd 46500  
 ch'{grf}kf/L–cf?rf}/ ;8s, cf?rf}/ v08  5000  
 ch''{grf}kf/L l;dnrf}/ x'b}+ j8f g+= ^ b/f}+ ;8s  5000  
 ch'{grf}kf/L j8f g+= @ ;8s  5000  
 zx/]–/fDr]–tfnkf]v/L ;8s  5000  
 tfnkf]v/L–emfFsLvf]nf–8x/] ;8s  2000  
 lj/f}6f–dfemkf6f ;8s  1000  
 /}t]–l;dnrf}/ ;8s  1000  
 zx/]–tdfv'af/L–/fh:jfF/f ;8s 1500  
 lr;fkfgL–sfp/] ;8s 2000  
 jfªu]ahf/–lz?v{s ;8s 500  
 vfN6]–nfd8fF8f ;8s 500  
 w'n]–r}gk'/ ;8s 200  
 3§] kx/f] Joj:yfkg -kmf]8\g] sfo{_ 2500  
 cf}Bf]lusu|fd sNe{6 lkmlnË  3000  
 7f8fv]t u]6 lgdf{0f l8lh6n ;d]t 500  
 aofn] u]6 ;'wf/ l8lh6n ;d]t 200  
 ;fj{hlgs lgdf{0f, ef}lts ;'wf/  1000  
 ;b/d'sfd v]nd}bfg tf/af/ u]6 lgdf{0f 1000  
 gfln Joj:yfkg -tNnf] dflyNnf] ahf/_ 2000  
 ;8s dd{t ;'wf/ 1000  
 k~rsGof dlGb/ lgdf{0f 1000  
 lgldt{ ;+/rgfsf] dd{t ;'wf/  2100  
 ;x/]–lgj'jfaf]6–l;v'{ ;8s 500  
 hUuf clwu|x0f  3000  
2 nlIft ju{ -blnt, dlxnf, hghftL, ckfË, h]i7gfu/Ls_ 1000  
 blnt hgr]tgfd'ns tyf zzlQms/0f sfo{qmd 200  
 dlxnf -;fdflhs ;''/Iffsf] bfo/fdf gkg]{ ul/a, lx;f+ 

lkl8t, c;xfo, cfly{s Pj+ ;fdflhs ?kdf lk5l8Psf], 
ljkGg_ sfo{qmd tyf ;xof]u 

300  

 hghftL hgr]tgfd'ns tyf zzlQms/0f sfo{qmd 200  
 ckfË l;k ljsf; zzlQms/0f tyf Joj;fo ;xof]u 

sfo{qmd 
200  

 h]i7gful/s cgej cfbfg k|bfg tyf ;Ddfg sfo{qmd 100  
3 s[lif If]q k|j4{gfTds sfo{qmd 6000  
 gd'gf g;{/L km{d 800  
 Plant Clinic  600  
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 kz'ljdf sfo{qmd 2000  
 b'w pTkfbgdf cg'bfg sfo{qmd 500  
 s[lif pkh ;+sng s]Gb| ;/sf/ ;Fu ;fem]bf/L 1000  
 df6f] kl/If0f sfo{qmd 600  
 s[lif cf}hf/ -%)Ü_ cg'bfg 300  
 s[lif pTkfbg k|f]T;xfg sfo{qmd 200  
4 lzIff If]q k|j4{gfTds sfo{qmd 5000  
 :yfgLo kf7\ok':ts  lgdf{0f 3000  
 z}lIfs Sofn]08/ lgdf{0f 50  
 # / %  kl/Iff ;+rfng 100  
 xflh/L hjfkm, lgaGw nufotsf sfo{qmd ;+rfng 50  
 Go"g cfo ePsfnfO{ z}lIfs ;xof]u 100  
 g]kfn :sfp6 uf=kf=:t/Lo sfo{qmd 50  
 ;]jf k|j]z tflnd 200   
 ljb\ofndf s'nt n}lËs lx;f+, b'Jo{zg, h+Ëkm'8 lgoGq0f 

;DjGwL hgr]tgfd'ns sfo{qmd 
500  

 ljb\ofnodf cTofjZos cfwf/e"t ;]jf ;+rfng  500  
 ljb\ofno dd{t ;'wf/ sfo{qmd 450  
5 :jf:Yo If]q k|j4{gfTds sfo{qmd  3000  
 b/f}+:jf:Yo rf}sL k|of]uzfnf :yfkgf tyf ;+rfng 700  
 aly{Ë ;]G6/df cTofjZos ;fdfg Joj:yfkg 200  
 ;'/lIft ue{ktg 6]lnd]8Ll;g ;]jf 100  
 ue{jtL dlxnfsf] :jf:Yo sfo{qmdsf nflu lg/Gt/tf 200  
 ljb\ofnodf h'sfsf] cf}ifwL ljt/0f sfo{qmd ^÷^ 

dlxgfdf 
100  

 sf]le8 !( nlIft ÷;fdflhs dgf]k/fdz{ sfo{qmd 200  
 sf]le8 !( /f]syfd lgoGq0fsf nflu Jojxf/ kl/jt{g 

tyf /f]u k|lt/f]wfTds cf}ifwL ljt/0fsf nflu ufpF3/ 
sfo{qmd 

500  

 :jf:Yo Protocal adf]lhd ;'Ts]/L ePsfnfO{  200  
 ljb\ofno :jf:Yo sfo{qmd 200  
 :j+o;]jLsf cjnf]sg e|d0f 400  
 6f]n–6f]ndf ue{jtL Sna u7g 50  
 ljb\ofno÷aflx/sf ;j} lszf]/ lszf]l/nfO{ cfO/g rSsL 

ljt/0f 
100  

 ue{jtL kl/If0f l6s 50  
6 ;fdflhs ljsf;  4500  
 cWoIf sk k|ltof]lutf  500  
 Goflos ;ldlt  1000  
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 v]ns"b ljsf; sf]if 1000  
 ;xsf/L tyf u}=;=;= ;Fu ;fem]bf/L sfo{qmd 1000  
 /fxt k'g:yfkgf / k'gMlgdf{0f 1000  
7 ljkb\ Joj:yfkg 4000  
8 j8fut of]hgf  15000  
 hDdf 105000  
    

 
गाउँपामिकास्तरीय योजर्ा तथा कायमक्रर्हरू 

qm=; of]hgf tyf sfo{qmd j8f g+= 

/sd(रु.ह
जारमा) 

कै 

१ lkkn8fF8f 7f8fv]t kfs{ lgdf{0f  j8f g+= ! 200  

२ lbh]{vf]nf nfdkf6f l;+rfO{ s"nf] lgdf{0f j8f g+= # 150  

३ b]jsf]6fy/ df]6/af6f] :t/f]GgtL j8f g+= ! 300  

४ 
dfpG6 Pe/]i6 g]kfn xa{n k|f]8S;g k|f=ln= 6+sL 
lgdf{0f j8f g+= $ 200  

५ gfOsf] d''xfg cf}n]af/L vf=kf= dd{t j8f g+= $ 200  

६ e"jfgL l9n7fF6L lgdf{0f / kfgL Joj:yf  j8f g+= $ 100  

७ u}/f s'jf vfg]kfgL ;+/If0f j8f g+= % 100  

८ s'gf g'jf/ vfg]kfgL ;'wf/ j8f g+= ! 100  

९ 4f/s''gf k|ltIffno lgdf{0f j8f g+= % 100  

१० lkkn8fF8f lzjdlGb/ zf}rfno lgdf{0f j8f g+= % 100  

११ e6df;] v]n d}bfg lgdf{0f j8f g+= @ 100  

१२ uf8vs{ s6'jf df]6/af6f] lgdf{0f j8f g+= ! 150  

१३ blnta:tL uf]/]6f]af6f] lgdf{0f l;dnrf}/ j8f g+= ! 100  

१४ gjlbk o'jf Snj v]nd}bfg :6]h lgdf{0f v]jfË j8f g+= $ 150  

१५ d'';''/af/L v08df ;8s gfnL lgdf{0f j8f g+= ^ 700  

१६ ldngrf]s skf;] v08 ;8s ;'wf/ j8f g+= ! 300  

१७ lj=kL :d[tL ejgdf kmlg{r/ vl/b j8f g+= % 100  
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१८ gofFufpF df]6/af6f] lgdf{0f j8f g+= ^ 100  

19 lbubz{g o'jf Sna v]nd}bfg lgdf{0f j8f g+= @ 300  

20 ;xn] kmfF6 l;+rfO{ s"nf] lgdf{0f j8f g+= ! 300  

21 l6d'/]e~HofË ;dfh3/ ;'wf/  j8f g+= # 150  

22 s]j/]–dNofËbL df]6/af6f] lgdf{0f  j8f g+= @ 200  

23 s]j/]kmfF6 gofFa:tL gfnL lgdf{0f j8f g+= ! 200  

24 euf/L ;xsf/Lsf] ejg b]lv ;fhsf] ?v x''b} 
u0f]z k|f=lj= hfg] uf]/]6f]af6f] lgdf{0f 

j8f g+= # 
200 

 

25 38]/L yfkf6f]n hfg] df]6/af6f] lgdf{0f j8f g+= @ 100  

26 ;Nofgsflnsf dlGb/ k'gMlgdf{0f j8f g+= # 300  

२७ दारेगौडाँ र्ालथल्िो टोि र्ोटरबाटो वडा नं.१ १00 
 

२८ र्ालथल्िो िाडा(गार्) र्ालथल्िो गोरेटो बाटो वडा नं.१ 50 
 

२९ िल्िो घिी टोि कहर्पाइप र्ािी वडा नं.१ १00 
 

३० दलिि बस्िी िंरक्षर् लिर्िचौर 
वडा नं.१ 100 

 

३१ र्गरटोि िडक र्र्िु 
वडा नं.१    50 

 

३२ भजर्ेि िर्ार् भाडा खररद 
वडा नं.१ 50 

 

३३ लिवारीडाँडा लिँचाइ र्र्िु 
वडा नं.१ 50 

 

३४ आयखोिा बगाहाखेि कल्भटु 
वडा नं.१ 100 

 

३५ वयरबारीडाडा गोरेटो बाटो  वडा नं.१ 100 
 

३६ अलिकारी कटजवा खेि लिचाँइ 
वडा नं.१ 50 

 

३७ दानजवाथान कज िो लिँचाइ  
वडा नं.१ 50 

 

३८ ठजिोखेि िटबन्ि लिर्िचौर वडा नं.१ 50 
 

३९ स्शद्दबाबा यजवा क्िब भिीकोट खेि रै्दान वडा नं.२ 100 
 

४० पिीपानी कज वा भटर्ािे दिीि बस्िी गोरेटो बाटो वडा नं.२ 100 
 

४१ अिैचीबारी उपल्िा खाल्टे गोरेटोबाटो वडा नं.२ 100 
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४२ िल्िो पानी थापाथर गोरेटोबाटो वडा नं.२ 100 
 

४३ िृर्नस्शि यजवा क्िब खेिरै्दान वडा नं.२ 100 
 

४४ बनपाखे खानेपानी पाइप खररद वडा नं.२ 50 
 

४५ घडेरी िार्जदाकयक भवन वडा नं.२ 100 
 

४६ छहरे खानेपानी र्र्ुि वडा नं.२ 100 
 

४७ अगददुप यजवा पररवार शौचािय लनर्ाुर् वडा नं.२ 200 
 

४८ स्शवशस्ि यजवा क्िब भवन र्र्ुि वडा नं.३ 300 
 

४९ लिनघरे खानेपानी वडा नं.३ 200 
 

५० आगीखकु खानेपानी र्र्ुि वडा नं.३ 100 
 

५१ िािर्जिे हजँदै िेकर्ाने र्ोटरबाटो वडा नं.३ 100 
 

५२ छापा िार्जदाकयक भवन फलनुचर खररद वडा नं.३ 100 
 

५३ लिर्िचौर स्शवािय र्स्न्दर लनर्ारु् वडा नं.३ 100 
 

५४ र्िौदी खोिा गौडा र्ोटरबाटो वडा नं.३ 50 
 

५५ िाप पंिेरा खोरीया खानेपानी लनर्ारु् वडा नं.४ 200 
 

५६ कर्रेबाटो र्न र्ा.लब र्ाने र्ोटरबाटो लनर्ाुर् वडा नं.४ 200 
 

५७ कज रुनडाँडा खानेपानी लनर्ाुर् वडा नं.४ 200 
 

५८ िािपोखरी गैरागाउँ र्ोटरबाटो वडा नं.५ 100 
 

५९ पन्चपजर्ा र्ोटरबाटो वडा नं.५ 100 
 

६० क्षरी िर्ार् दजवारकज ना खोिरै्दान वडा नं.५ 250 
 

६१ दलिि िार्जदाकयक भवन  वडा नं.५ 150 
 

६२ कज डहर खोिा िागज लनर्ारु् वडा नं.५ 50 
 

६३ चौलडल्िा लडिको चौपारी गोरेटो बाटो वडा नं.५ 50 
 

६४ कोिर्जनी दाि गोरेटोबाटो वडा नं.५ 50 
 

६५ र्िाउरे खोिा गोरेटोबाटो वडा नं.५ 50 
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६६ खजर जङ् ठजल्िजङा नयाचँौपारी गोरेटो बाटो वडा नं.५ 100 
 

६७ लिखज ुआर्ा िर्जह ग्राउण्ड लनर्ाुर् वडा नं.५ 100 
 

६८ पोखरीलडि र्जि िंरक्षर् वडा नं.५ 100 
 

६९ घिे पालन टंकफ लनर्ाुर् वडा नं.६ 100 
 

७० अगजल्टे गोरेटो बाटो लनर्ाुर् वडा नं.६ 100 
 

७१ भािजखकु गोरेटोबाटो वडा नं.६ 50 
 

७२ िाङ खोररया खानेपानी र्र्ुि वडा नं.६ 50 
 

७३ िानो पंिेरो र्जि िंरक्षर् भेडाबारी वडा नं.६ 50 
 

७४ िर्ाखजबारी दलिि बस्िी िंरक्षर् वडा नं.६ 100 
 

७५ भिीकोट खानेपानी र्र्िु वडा नं.६ 100 
 

 
                                                                                                    /sd ? ))) df  

j8f g+=! बाट श्रोत सुमर्मितता अन्तगमत छर्ौट भई आएका योजर्ा तथा कायमक्रर्हरू 
qm=; of]hgf tyf sfo{qmd j8f g+= /sd /sd 

१ j8f ;8s dd{t ;'wf/ j8f g+ ! 500 500 

२ ljkb\ Joj:yfkg sf]if j8f g+ ! 100 100 

३ v]ns"b ljsf; sf]if j8f g+ ! 100 100 

४ kmf]x/d}nf Joj:yfkg j8f g+ ! 150 150 

५ vfg]kfgL / l;+rfO{ kfO{k vl/b j8f g+ ! 100 100 

६ 
ljB't Joj:yfkg tyf 3/ glhs hf]lvd 
lgoGq0fsf nflu ?vx? vf6\g] sfo{qmd j8f g+ ! 100 100 

७ s]j/]kmfF6 hL/f] ;8s aQL Joj:yfkg j8f g+ ! 50 50 

८ :jf:Yo ljkb\ ;fdfu|L vl/b j8f g+ ! 50 50 

९ 9sfn8fF8f vf]k pks]Gb| Joj:yfkg j8f g+ ! 50 50 

१० blnta:tL 7'nfv]t l;+rfO{ s"nf] lgdf{0f j8f g+ ! 100 100 

११ lji6y/–le/d'gL–s6'jf df]6/af6f] lgdf{0f j8f g+ ! 150 150 

१२ dflyNnf] ahf/ ;fd''bflos ejg ;+/rgfTds j8f g+ ! 100 100 
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;''wf/ 

१३ lem+u]vf]nf -v_ vfg]kfgL dd{t j8f g+ ! 50 50 

१४ aufxfv]t vf]l/of8fF8f vfg]kfgL Joj:yfkg j8f g+ ! 100 100 

१५ u8]/Lvf]nf pkNnf] l;+rfO{ s"nf] dd{t j8f g+ ! 50 50 

१६ km'';f{df6f vfg]kfgL Joj:yfkg j8f g+ ! 100 100 

१७ u}/L:jfF/f vfg]kfgL Joj:yfkg j8f g+ ! 50 50 

१८ u}/L:jfF/f uf]/]6f]af6f] lgdf{0f j8f g+ ! 50 50 

19 cr{n] /f4fn]y/ vfg]kfgL Joj:yfkg j8f g+ ! 50 50 

20 ln:g] dfem:jfF/f lrKn]rf}/ s"nf] lgdf{0f j8f g+ ! 50 50 

21 a/fxfyfg vfg]kfgL dd{t j8f g+ ! 50 50 

22 unun] vfg]kfgL dd{t j8f g+ ! 50 50 

23 ao/jf/L vfg]kfgL dd{t j8f g+ ! 50 50 

24 a]n6f/L e+u]/sf]yfg b]lv emf]nË'] k"n ;Dd 
t];f]{af/L uf]/]6f]af6f] lgdf{0f÷dd{t 

j8f g+ ! 
100 

k|wfdGqL 
/f]huf/ tkm{ 

25 blnt a:tL u'Kt]Zj/ uf]/]6f]af6f] lgdf{0f÷dd{t 
j8f g+ ! 

50 
k|wfdGqL 
/f]huf/ tkm{ 

26 k~rsGof k|f=lj= 5jLnfn b]jsf]6fsf] 3/ ;Dd 
uf]/]6f]af6f] lgdf{0f÷dd{t 

j8f g+ ! 
100 

k|wfdGqL 
/f]huf/ tkm{ 

27 sf}8Lvf]nf wf/fkfgL gjb''uf{ uf]/]6f]af6f] 
lgdf{0f÷dd{t 

j8f g+ ! 
50 

k|wfdGqL 
/f]huf/ tkm{ 

28 j8f leqsf slRr ;8s gfnf Joj:yfkg 
j8f g+ ! 

- 
k|wfdGqL 
/f]huf/ tkm{ 

 
hDdf  2500 2500 

 

                                                                                                    /sd ? ))) df  

j8f g+=@ बाट श्रोत सुमर्मितता अन्तगमत छर्ौट भई आएका योजर्ा तथा कायमक्रर्हरू 
qm=; of]hgf tyf sfo{qmd j8f g+= /sd /sd 

१ j8f sfof{no hfnL em\ofn, 3]/fjfn 6«:6 j8f g+ @ 400 400 
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२ cf/s'gf d;fg3f6 lgdf{0f j8f g+ @ 400 400 

३ d;fg3f6 lgdf{0f kfn]sf] jg j8f g+ @ 400 400 

४ jof/f vf=kf j8f g+ @ 100 100 

५ 38]/L yfkf6f]n vf=kf= j8f g+ @ 100 100 

६ df]6/af6f] dd{t ;+ef/ j8f g+ @ 450 450 

७ ;fd''bflos ejg zf}rfno lgdf{0f s]j/] j8f g+ @ 150 150 

8 rDjf/fh' lzj dlGb/ dd{t j8f g+ @ 50 50 

9 5x/] vf=kf= 6+sL dd{t j8f g+ @ 50 50 

10 7'nf]rf}tf/L–s]j/] ;8s :t/f]GgtL j8f g+ @ 200 200 

11 d}k/L tyf ljkb\ Joj:yfkg  j8f g+ @ 100 100 

12 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd ;Fu ;fem]bf/L  j8f g+ @ 100 100 

14 kfª\u|fsf] emfnb]lv j8f sfof{no ;Ddsf] 
uf]/]6f]af6f] lgdf{0f÷dd{t 

j8f g+= @ 
 

 

15 nfd8fF8f xf]d:6] ;fd''bflos ejg vfN6f] k'g]{sfd j8f g+= @ 
 

 

15 e6f;] rf}/b]lv sfdL ufpF ;Ddsf] uf]/]6f]af6f] dd{t j8f g+= @ 
 

 

17 j8fsfof{no b]lv nfd8fF8f ;Ddsf] df]6/af6f] gfnL 
dd{t 

j8f g+= @ 
 

 

18 hnhn] b]lv ;fd''bflos ejg ;Ddsf] df]6/af6f] 
gfnL sf6\g] sfd  

j8f g+= @ 
 

 

 
hDdf  2500 2500 

 

  



 
 
 

28 
 

                                                                                                    /sd ? ))) df  

j8f g+= # बाट श्रोत सुमर्मितता अन्तगमत छर्ौट भई आएका योजर्ा तथा कायमक्रर्हरू 
qm=; of]hgf tyf sfo{qmd j8f g+= /sd /sd 

१ 
Knfli6s 6g]n, kmnkm"nsf lj?jf ljt/0f tyf 
s[lif cf}hf/ ljt/0f  j8f ३   350 350 

२ # g+= j8f leqsf] df]6/af6f] dd{t j8f ३   
200 200 

३ 5fk l;/af/] uf}8f df]6/af6f] lgdf{0f tyf dd{t j8f ३   
100 100 

४ vg8fF8f vfg]kfgL dd{t of]hgf j8f ३   
100 100 

५ uxt] ;fd''bflos ejg lgdf{0f j8f ३   
100 100 

६ ;f]tf y'DsL vfg]kfgL dd{t of]hgf j8f ३   
100 100 

७ l;l/G8fF8f vfg]kfgL d'xfg Joj:yfkg j8f ३   
100 100 

८ 8f8fb]lv km''naf/L k}bndfu{ lgdf{0f j8f ३   
100 100 

९ l;l/G8fF8f ;fj{hlgs zf}rfno lgdf{0f j8f ३   
50 50 

१० :jfF/f7f6L dd{t of]hgf j8f ३   
50 50 

११ l6p/]e~HofË ;dfh3/ lgdf{0f j8f ३   
50 50 

१२ l6p/] vfg]kfgL dd{t j8f ३   
50 50 

१३ vl/sfa'6f vfg]kfgL dd{t j8f ३   
50 50 

14 8fF8f3/af/L l;+rfO{ 6\ofª\sL lgdf{0f j8f ३ 
150 150 

15 jf/Lahf/ 9n lgsfz of]hgf j8f ३ 
100 100 

16 sfdIfo lrDg]af; uf]/]6f]af6f] lgdf{0f j8f ३ 
50 50 

17 uf8{vs{ vfg]kfgL dd{t of]hgf j8f ३ 
50 50 

18 dh'jfvf]nf ;f]tf l;+rfO{ kfO{k vl/b j8f ३ 
100 100 

19 l;dnrf}/ ljB'ttf/f tyf kf]n Joj:yfkg j8f ३ 
50 50 

20 dh''jfvf]nf l;:g]/L l;+rfO{ s"nf] lgdf{0f j8f ३ 
100 100 

21 yfpg''Ë vfg]kfgL dd{t of]hgf j8f ३ 
100 100 

22 l8xL l;+rfO{ kfO{k vl/b of]hgf  j8f ३ 
50 50 
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23 j8f sfof{nodf u]6 tyf tf/af/ lgdf{0f j8f ३ 
150 150 

24 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd -Hofnf afx]s_ j8f ३   
200 200 

25 nfdfv]t l;+rfO{ s"nf] lgdf{0f÷dd{t j8f ३   
  

26 8fF8fF b]lv km'naf/L ko{6sLo k}bndfu{ 
lgdf{0f÷dd{t 

j8f ३   
  

27 l/dfnkm]bL uxt] l;dnrf}/ uf]/]6f]af6f] 
lgdf{0f÷dd{t 

j8f ३   
  

28 8fF8f3/af/L l;+rfO{ 6\ofÍL lgdf{0f÷dd{t j8f ३   
  

29 kw]/fvf]nf s'ndlGb/ x'Fb} a8x/] uf]/]6f]af6f] 
lgdf{0f÷dd{t 

j8f ३   
  

30 rf}tf/L lbh]{vf]nf l;+rfO{ of]hgf j8f ३   
  

31 h''u]vf]nf 7'nfv]t l;+rfO{ of]hgf j8f ३   
  

32 la/f}6f l;+rfO{ of]hgf j8f ३   
  

33 ;Nofg r't''8fF8f tNnf] uxt] ;f]tf uf]/]6f]af6f] dd{t j8f ३   
  

34 e~HofË b]lv lrnfpg]vs{ uf]/]6f]af6f] dd{t j8f ३   
  

35 lkkn8fF8f kmf]lS;Ë uf]/]6f]af6f] dd{t j8f ३   
  

 hDdf  2500 2500 
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                                                                                                   /sd ? ))) df  

j8f g+= $ बाट श्रोत सुमर्मितता अन्तगमत छर्ौट भई आएका योजर्ा तथा कायमक्रर्हरू 
qm=; of]hgf tyf sfo{qmd j8f g+= /sd /sd 

१ ljkb Joj:yfkg sf]if j8f $ 100 100 

२ 6g]n ;lxt s[lif cf}hf/ vl/b tyf ljt/0f j8f $   250 250 

३ $ g+= j8f leqsf] df]6/af6f] dd{t j8f $ 500 500 

४ kz' lzlj/ ;~rfng tyf cf}ifwL vl/b j8f $ 100 100 

५ PsfgGb u'kmf lzj dlGb/ Joj:yfkg j8f $ 300 300 

६ d/]z b]vL nfFs'/L ;Dd uf]/6f] af6f] lgdf{0f j8f $ 100 100 

७ /fkfsf]6 sflnsf dlGb/df k/]jf vf]/ Joj:yfkg j8f $ 50 50 

८ 
sfdL ufFp b]vL sflnsf dlGb/;Dd uf]/]6f] af6f] 
lgdf{0f 

j8f $ 100 100 

९ d]nkfgL k|ltIffno dd{t j8f $ 50 50 

१० wf/fkfgL d';'/fjf/L s'nf] lgdf{0f j8f $ 100 100 

११ h's]wf/f uf}/L vfg]kfgL d'n dd{t j8f $ 100 100 

१२ lzj dlGb/ lgjfaf]6 dd{t j8f $ 50 50 

१३ v]jfª blnt ;fd'bflos ejg Joj:yfkg j8f $ 50 50 

१४ u/L / ;fsL{ d"n vfg]kfgL dd{t j8f $ 100 100 

१५ g]kfg] n]s k|ltIfno lgdf{0f j8f $ 50 50 

16 /fDr] v]n d}bfg lgdf{0f j8f $ 50 50 

17 jgkfv] uf]/]6f] af6f] lgdf{0f j8f $ 100 100 

18 vfg]kfgL kfOk vl/b, l;rfFO tyf hfnL lgdf{0f j8f $ 150 150 

19 :jf:Yo Joj:yfkg j8f $ 50 50 

20 !))) lbg leqsf ;'Ts]/L dlxnf k|f]T;fxg 
sfo{qmd 

j8f $ 100 100 

२१ k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd j8f $ 50 50 

22 hg df lj b]vL s6';sf]  ?v;Dd uf]/]6f] af6f] 
lgdf{0f÷dd{t 

j8f $   
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23 b]p/fnL df]6/af6f] b]vL r08L 8fF8f;Dd uf]/]6f] af6f] 
lgdf{0f÷dd{t 

j8f $   

24 hfd'g] b]vL cfu] k'R5/ 3/ x'Fb} hg df lj ;Dd 
uf]/]6f] af6f] dd{t 

j8f $   

25 $ g+ j8f leqsf df]6/af6f] dd{t tyf sRrf gfnL 
lgdf{0f÷dd{t 

j8f $   

26 sfdL ufFp b]vL sflnsf dlGb/ ;Dd uf]/]6f] af6f] 
lgdf0f{÷dd{t 

j8f $   

 
hDdf  2500 2500 
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                                                                                                    /sd ? ))) df  

j8f g+=% बाट श्रोत सुमर्मितता अन्तगमत छर्ौट भई आएका योजर्ा तथा कायमक्रर्हरू 
qm=; of]hgf tyf sfo{qmd j8f g+= /sd /sd 

१ j'4 cf=lj=af6 s"n dlGb/ uf]/]6f]af6f] j8f %   100 100 

२ ;fx''y/ s'jf ;+/If0f j8f %   100 100 

३ e''iffn] vf]/yfk] uf]/]6f]af6f]  j8f %   100 100 

४ ;"of]{bo cf=jf= 3]/faf/ u]6 lgdf{0f j8f %   100 100 

५ lzjfno dlGb/ lkkn8fF8f uf]/]6f]af6f]  j8f %   100 100 

६ $ g+= 6f]n vfg]kfgL dd{t j8f %   100 100 

७ bhL{ 6f]n vf]nf ;+/If0f j8f %   100 100 

८ tfnkf]v/L ;fj{hlgs zf}rfno  j8f %   200 200 

९ l;v'{ uf]/]6f]af6f] lgdf{0f j8f %   100 100 

१० ljkb\ Joj:yfkg j8f %   100 100 

११ e]6]l/g/L cf}ifwL vl/b  j8f %   100 100 

१२ j8f sfof{no Joj:yfkg j8f %   200 200 

१३ j8f leqsf df]6/af6f] dd{t j8f %   400 400 

14 b]lj:yfg cf=lj= ejg dd{t tyf /Ë/f]ug j8f %   100 100 

15 lxn]vf]nf vfg]kfgL  j8f %   100 100 

16 aofn] uf]/]6f]af6f] lgdf{0f j8f %   100 100 

17 le/dfly k|ltIffno lgdf{0f j8f %   100 100 

18 sflnsf dlGb/ u]6 lgdf{0f j8f %   100 100 

19 u}lx/fnf ;ltkf]n] s[lif ;8s  j8f %   100 100 

20 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd j8f %   100 100 

21 d'/faf/L 306] df]6/af6f]  j8f % 
 

 

22 j8f sfof{no 306] df]6/af6f]  j8f % 
 

 

23 l;v'{ a's]vf]nf b]lj:yfg tfnkf]v/L df]6/af6f] j8f % 
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24 306] aofn] df]6/af6f] j8f % 
 

 

25 bf]jfgvf]nf emfs|Lvf]nf aofn] df]6/af6f] j8f % 
 

 

26 af]l8Ë bf]jfgvf]nf df]6/af6f] j8f % 
 

 

27 ;fx''y/ uf}8fvs{ df]6/af6f] j8f % 
 

 

28 j8fsfof{no e08Lnf df]6/af6f] j8f % 
 

 

29 sflnsf cf=lj= b]lv dNsfjfg df]6/af6f]  j8f % 
 

 

 
hDdf  2500 2500 

 

                                                                                                    /sd ? ))) df  

j8f g+= ^ बाट श्रोत सुमर्मितता अन्तगमत छर्ौट भई आएका योजर्ा तथा कायमक्रर्हरू 
qm=; of]hgf tyf sfo{qmd j8f g+= /sd /sd 

१ ljkb Joj:yfkg j8f g+= ^ 50 50 

२ v]ns'b ljsf; sf]if j8f g+= ^ 50 50 

३ kz'k+IfL cf}ifwL vl/b j8f g+= ^ 50 50 

४ 
/fli6«o cfwf/e't ljBfnosf] zf}rfno dd{t, 
tdfv'jf/L 

j8f g+= ^ 100 100 

५ uf=km=h= ljBfno dd{t j8f g+= ^ 100 100 

६ b/f}+ :jf:yorf}sL Joj:yfkg j8f g+= ^ 200 200 

७ s]p/] kfgL wf/f dd{t j8f g+= ^ 100 100 

८ 
j8f g+ ^ leqsf vfg]kfgL 6+sL dd{t tyf kfO{k 
vl/b 

j8f g+= ^ 300 300 

९ wf/fkfgL vfg]kfgLd'n ;+/If0f, gofufpF j8f g+= ^ 100 100 

१० 
j8f g+ ^ leqsf ljh'nLtf/ jl/kl/sf] If]qdf?v 
s6fg 

j8f g+= ^ 100 100 

११ j8f g+ ^ leqsf df]6/af6f] dd{t j8f g+= ^ 500 500 

१२ dfemufFp df]6/af6f] ;+/If0f, tdfv'jf/L j8f g+= ^ 100 100 

१३ d';'/af/L b]lv :jf:yorf}sL, uf]/]6f]af6f] lgdf{0f, 
d';'/af/L 

j8f g+= ^ 100 100 
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१४ dfemFs'nf ;+/If0f, tdfv'jf/L j8f g+= ^ 100 100 

१५ ax/sf] km]lb b]lv af}/ ;Dd uf]/]6f]af6f], lgdf{0f 
l;pF8faf/L 

j8f g+= ^ 100 100 

१६ afO{vfg] vf]nf uf]/]6f]af6f] ;+/If0f, e]8fjf/L j8f g+= ^ 100 100 

१७ blnt d;fg3f6 k|ltIffno lgdf{0f, lxn]8fF8f j8f g+= ^ 100 100 

१८ j8f sfo{fno dd{t tyf Joj:yfkg j8f g+= ^ 150 150 

१९ k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd j8f g+= ^ 100 100 

20 ^ g+= j8fleqsf] df]6/af6f] dd{t j8f g+= ^   

21 8f8fkfl/ b]lv lzjfno dlGb/ uf]/]6f]af6f] lgdf{0f j8f g+= ^   

22 ;fpg]kfgL uf]/]6f]af6f] lgdf{0f j8f g+= ^   

23 yfKn] ko{6sLo :yfg ;/;kmfO{ j8f g+= ^   

24 :jf:yo rf}sL b]lv e'ld:yfg uf]/]6f]af6f] lgdf{0f j8f g+= ^   

25 nfªvf]l/of b]lv hg ljsf; ljBfno ;Dd 
uf]/]6f]af6f] lgdf{0f 

j8f g+= ^   

 hDdf  2500 2500 

 

 

हालर् िबैको प्रयािबाट यी योर्नाहरु िफि रुपर्ा कायाुन्वयन भइ यि 
पालिकाको कवकािर्ा आगालर् आलथकु वषकुो लनलिकायकु्रर् िथा बर्ेट 
कोिेिजङ्गा िालबि हजनछे भन्ने आशा भरोिा िथा कवश्वाि लिदैं लबदा हजन 
चाहान्छज । 

िन्यवाद ! 
चीनर्ाया गजरुङ्ग  

उपाध्यक्ष, अर्जनुचौपारी गाउँपालिका 


