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१. िावर्िक नीवि िथा कार्िक्रम 
वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम प्रस्ििु हुन े र्स कार्िक्रमको अध्र्क्षिा गरििहनभुएका गाउँपातिकाका 

उपाध्र्क्ष ज्र्,ू सम्परू्ि गाउँसभाका सदस्र्ज्र्हूरू, प्रमुख प्रशासकीर् अतिकृि िगार्ि सम्परू्ि 

कमिचािीहरू ।  

१. ऐतिहातसक संतविान सभाबाट जािी भएको संतविान अनरुुप संघीर् िोकिान्त्रीक गर्िन्त्रिाई संस्थागि 

गने ददसामा हामी अगाडी बदििहकेा छौ । र्स अवसिमा नेपािको संघीर् िोकिातन्त्रक गर्िन्त्र 

स्थापनाका िातग भएको ऐतिहातसक जनआन्त्दोिन शसस्त्र संघषि एवं सामातजक परिवििनका तनतम्ि 

वतिदान ददनुहुन ेज्ञाि अज्ञाि सतहद प्रति भावपूर्ि श्रद्धासुमन अपिर् गनि चाहान्त्छु । साथै वेपत्ता एवं तपतडि 

नागरिक प्रति सम्मान व्यक्त गदिछु । नेपािको र्ुगान्त्िकािी परिवििनका िातग भएको िोकिान्त्रीक 

आन्त्दोिनमा महत्वपूर्ि र्ोगदान पु-र्ाउनु भएका नेपाि कम्र्ूतनष्ट पाटीका संस्थापक नेिा पुष्पिाि शे्रष्ठ 

जननिेा मदन भण्डािी जननार्क तव.तप. कोईिािा प्रति भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गनि चाहान्त्छु । 

२. नेपािको इतिहासमा पतहिो पटक संतविानको भावना अनुरुप संघीर्िािाई कार्ािन्त्वर्न गने उदशे्र्का 

साथ पतहिो स्थानीर् तनवािचनमा तवरुवा गाउँपातिकाबासी मिदािाहरुिे आफ्नो अमूल्र् मिदान गिी 

हामीिाई तवजर् गिाई तवरुवा गाउँपातिकािाई समृद्ध बनाउने तजम्मेबािी प्रदान भएको अतभभािािाई 

पुिा गद ै२०७४/३/३० गिे पतहिो गाउँ सभा सम्पन्न गिेका छौ । उक्त गाउँसभा द्वािा पारिि नीति िथा 

कार्िक्रमिाई कार्ािन्त्वर्न गद ैआज आगामी आर्थिक वषि ०७५/०७६का िातग नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िाव 

गदिछु । 

३. संवैिातनक व्यवस्था अनसुाि गाउँसभा ि स्थानीर् सिकािको गठन भै सचंािनमा आएको एक वषि पुिा 

भै सकेको छ । र्ो शासकीर् प्रर्ािीको सविीकिर्को माध्र्ामबाट संतविानको पूर्ि कार्ािन्त्वर्नमा हामी 

प्रतिबद्ध छौ । 

४. नेपािको संतविानिे अंगीकाि गिेको िीन िहको संघीर् संिचनािाई कार्ि मूिक बनाउने अतभभािा 

स्थानीर् िह ि स्थानीर् सिकािको सामू िहकेो छ । िाजतनतिक दि, तनतज क्षेर, िाष्ट्र सेवक कमिचािी, 

सुिक्षा तनकार्, नागरिक समाज, परकाि जगि िगार्ि सब ै िाई आ-आफ्नो क्षेरबाट संतविान 

कार्ािन्त्वर्नमा सहर्ोग गनि अतपि गदिछु । 

५. तवरुवा गाउँपातिकाको समग्र उन्निी ि प्रगतिको िातग चािु आर्थिक वषि ०७४/७५ का िातग पारिि 

भएका नीति िथा कार्िक्रमिाई तनिन्त्िििा ददद ै आगामी आर्थिक वषि ०७५/७६ का िातग दहेार् 

बमोतजमको नीति िथा कार्िक्रमहरुको प्रस्िाव गदिछु ।   

आर्थिक तवकास  

६. सिकािी, सहकािी ि तनजी ३ खम्बे आर्थिक नीति अविम्वन गरिनेछ । ग्रातमर् क्षेरको तवकासको मेरुदण्ड 

कृतष नै िहकेो हुदँा कृतष उत्पादन वृतद्ध गनिका िातग तवशेष कार्िक्रम संचािन गरिनछे । वीउ उत्पादन 

क्षेर घोषर् गिी वीउ उत्पादन कार्ि शुरु गरिनेछ । जसका िातग प्रदशे सिकाि ि केन्त्र सिकािसंग सहकार्ि 

गरिनेछ । हिेक वडामा नमुना कृर्षि अतभर्ान शुरु गरिनेछ । 

७. भू उपर्ोगको नीतिको आिािमा कृतषको आिुतनकीकिर् िथा व्यवसार्ीकिर् गद ै प्रमुख बािीहरुको 

उत्पादनामा आत्मतनभिि गिाउन आर्थिक ि सामातजक रुपिे पतछ पिेका कृषक केन्त्रीि कार्िक्रम संचािन 

गनि सम्वतन्त्िि तनकार् ि कृषकको सम्वन्त्ि जोडिे कृतषमा आत्मतनभिि गिाउने नीति तिइनेछ । 

८. जतमनिाई वाँझो िाखे्न प्रवृतििाई तनरुत्सातहि गद ैकृतष भतूममा पानी तसचाईमँा िगानीको नीति अनुरुप 

कार्ि गरिनेछ । उन्नि मि तवउ ि औजािमा अनुदानको नीति तिइनेछ । दकसानबाट उत्पाददि वस्िुको 

वजाि व्यवस्थापन गनिका िातग ८ वटै वडाहरूिाई दक्रर्ातशि गिाईनेछ । साथै एक गाउँ एक उत्पादनको 

नीति िागु गरिनेछ । सुन्त्ििा सुपिजोनको कार्िक्रम िागु गने नीति अविम्वन गरिनेछ । 
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९. सहकािी क्षेरिाई आर्थिक समतृद्ध जनिाको जीवनस्ििमा वतृद्ध कृतषको व्यवसार्ीकिर् ि िोजगािी 

अतभवृतद्धको माध्र्मका रुपमा अगाडी विाइनेछ । 

१०. स्थानीर् उद्योगी व्यापािी ि तनमािर् व्यवसार्ीहरुको समन्त्वर्मा तवरुवा उद्योग बातर्ज्र् संघ ईकाई गठन 

भैसकेको छ । तवरुवा उद्योग बातर्ज्र् संघका माध्र्ामबाट स्विोजगाि कार्िक्रममा जोड ददद ै र्ुवा 

जनशतक्तिाई स्थानीर् क्षेरमा नै काम गन ेवािाविर् सजृना गने नीति तिईनेछ । पिम्पिागि रुपमा 

संचािन गद ै आईिहकेो घिेिु उद्योगहरुिाई व्यवसार्ीक रुपमा संचािन गनि प्रोत्साहन गने नीति 

तिईनेछ ।    

११. तवरुवा गाउँपातिकािाई आत्म तनभिि बनाउनु िपाई ँहाम्रो सबैको कििब्र् हो । कानुनको अतिनमा  िही 

एकीकृि सम्पतत्त कि, घिबहाि कि,  व्यवसार् कि, नक्सा पास, सवािी सािन कि, तनमािर् सामाग्री कि,  

मनोिञ्जन कि, तवज्ञापन  कि आदद किहरूिाई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।  

१२. पर्िटन क्षेर िातष्ट्रर् अथििन्त्रको मूि आिाि वन्त्द ैआएको सन्त्दभििाई मध्र्नजि िाख्द ैतवरुवा गाउँपातिका 

क्षेर तभर िहकेा ऐतिहातसक, िार्मिक, साँस्कृतिक सबै प्राकृतिक सौन्त्दर्ि र्ुक्त स्थानहरुको खोजी गन,े 

पतहचान गने ि प्राथतमकिाको आिािमा पर्िटन उद्योगको तवकास गद ेितगनेछ ।  

१३. औिोतगक ग्राम स्थापनाका तनतम्ि उपर्ूक्त जग्गाको खोतज गिी औिोतगक िगानीको बािाविर् सृजना 

गने नीति तिईनेछ । 

१४. पर्िटन तवकास िथा प्रवद्विन गनि उपर्ूक्त ठाउँहरुमा होमस्टे स्थापना गने नीति तिईनछे । 

सामातजक तवकास ्

१५. स्वस्थ तशतक्षि ि सभ्र् नागरिक िर्ाि गनुि हामी सबैको दातर्त्व हो । गुर्स्ििीर् तशक्षा ि स्वास््र्मा 

गाउँपातिकावासी सबैको पहुचँ पुगोस भने्न कुिामा ध्र्ान ददँद ै सबै तवद्यािर्मा सचूना िथा संचाि 

प्रतवतििाई अतनवार्ि गने, िाइवे्रिी स्थापना गने, सामुदातर्क तवदर्ािर्को तशक्षािाई गुर्स्ििीर्, 

प्रतिस्पिी बनाउन प्रभावकािी अनुगमन ि प्रतिफिमुखी जवाफदतेहिाको वािाविर् तसजिना गरिनेछ ।  

१६. स्वास््र् सबैभन्त्दा ठूिो सम्पतत्त हो । स्ििीर् स्वास््र् सवेा पाउनु प्रत्र्ेक नागिीकको नैसर्गिक अतिकाि 

होोः संतविान प्रदि मौतिक हक पतन हो । र्सैिाई मध्र्ेनजि गद ै गाउँपातिकामा २५ शैर्ाको एक 

आिुतनक अस्पिाि ि प्रत्र्ेक वडामा कतम्िमा एउटा स्वास््र् चौकी स्थापना गने नीिी तिइनेछ । साथ ै

प्राथातमक स्वास््र् केन्त्र स्थापनामा जोड ददईनेछ ।  

१७. सुितक्षि मािृत्व कार्िक्रमिाई सफि बनाउद ैतशशु मृत्र्ुदि न्त्र्ून गनि स्वास््र् संस्थामा सुत्केिी गिाउन 

प्रोत्साहन गरिनेछ । उपचािात्मक कार्ि भन्त्दा तनवािक ि प्रवििनात्मक कार्िक्रमिाई प्राथतमकिा ददईनेछ 

। गाउँपातिका तभर एक आर्वुेददक औषिािर् स्थापना गने नीति तिईनेछ । 

१८. हाम्रो परिकल्पना समद्ध तवरुवा गाउँपातिका हुनेछ । व्यवतस्थि ि समृद्ध गाउँ तनमार्िमा सेवाक्षेर तभरका 

आर्थिक साम्र्िको पतहचान ि परिचािनमा तवशेष जोड दददँ ैसमाजमा पतछ पिेका वगि समुदार्हरुिाई 

मातथ उठाउने कार्िक्रम संचािनको नीति तिईनेछ । हिेक वडामा भौगोतिक अवस्थाको अध्र्र्न गिी एक 

नमूना वस्िी (model village) को परिकल्पना गिी आगामी वषि दखेी शुरु गनि वडा सतमतििे कार्ि 

गनुिपने र्ोजना बनाईने छ । 

१९. तवरुवा गाउँपातिकाको पार्श्ि तचर Village Profile ि स्रोि  नक्शाङ्कन िर्ाि गिी ६ मतहना तभर 

गुरुर्ोजना िर्ाि गरिनेछ । जसमा अल्पकातिन, मध्र्कातिन ि दीघिकातिन गिी आवतिक र्ोजना तनमािर् 

गिी कार्ािन्त्वर्न गरिन ेछ ।  

२०. स्वच्छ खानेपानी पाउनु प्रत्र्ेक नागरिकको हक हुनेछ । सोही अनुसाि व्यवस्थापकीर् तजम्मेवािी 

गाउँपातिकाको सम्झी स्थानीर् स्ििमा भएका पानी मुिको खोज गने, संिक्षर् गने ि एक घि एक िािा, 
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एक घि एक शौचािर्को नीति तिई सोही अनुरुप कार्ि  गरिनेछ ।र्स ै वषि तभर गाउँपातिकािाई 

पूर्िसिसफाई घोषर्ा गरिनछे ।  

२१. हिेक टोिमा टोि तवकास सतमति गठन गिी टोि तवकास, वािाविर्ीर् सिसफाई, सामातजक 

समावेशीकिर् िगार्ि तवतवि कार्िमा सदक्रर् बनाउने नीति िाई तनिन्त्िििा ददईनछे  । साथै तवकास 

तनमािर् कार्िक्रमिाई रिु गतिमा अतघ बिाउन साझेदािी कार्िक्रम संचािन गरिनेछ ।  

२२. खेिपे्रमी र्ुवाहरुिाई सक्षम खिेाडी, प्रतिस्पिी खिेकूद द्वािा शािीरिक, मानतसक ि सामातजक रुपमा 

िन्त्रसु्ि िाख्न,  सामुतहक भावनाको तवकास गनि ि अनुशातसि जीवनको तवकास गने उद्दशे्र् िाखी 

खेिपे्रमीिे भागतिन सके्न गिी िङ्गशािा, खेि मैदान  ि पाकि हरु तनमािर् गद ैिग्ने नीति तिईनेछ । भतिवि 

खेििाई िातष्ट्रर् खेिको रुपमा अतघ बिाईएको हुदँा उक्त खेििाई प्रोत्साहन गनिका िातग एक टोि, एक 

भतिवि खेि मैदान तनमािर् गने नीति तिइनेछ । सामातजक रुपान्त्ििर्को आन्त्दोिनका प्रमुख व्यतत्तत्वहरु 

पुष्पिाि शे्रष्ठ ि मदन भण्डािी को स्मृतिमा स्थपना गरिएको र्स ैगाउपातिका वाड न ं८ मेथाभुरुङ तस्थि 

२५ िोपनी क्षेरफिमा तनमािर् शुरु भएको पुष्पमदन खेि मैदानिाई प्राथतमकिामा िाखी अन्त्िििातष्ट्रर् 

खेिहरु संचािन गनि सके्न गिी िंगशािा तनमािर्को िातग कार्िक्रम अतघ बिाईनेछ । तवरुवा 

गाउँपातिकाको आर्ोजनामा वार्षिक रुपमा अध्र्क्ष कप भतिवि खेि सञ्चािन गरिनछे ।  

२३. सवै जािी, भाषा , िमि, संस्कृतिको संिक्षर् ि सम्बििन गद ैिार्मिक सतहष्रु्िािाई बतिर्ो  बनाउँद ैआ 

आफ्नो पतहचान कार्म िाख्न सहर्ोग गरिनेछ ।  

२४. िैंतगक समानिा ि सामातजक समावेशीकिर्िाई ध्र्ानमा िाख्द ै समिामूिक समाजको तनमािर् गन,े 

समाजमा िहकेा सबै प्रकािका तवभेदहरुिाई अन्त्त्र् गने नीति तिईनेछ ।  

२५. जेष्ठ नागरिक हामी सवैका पे्रिर्ाका श्रोि हुन् । उहाँहरुको  मान मर्ािदा ि सम्मान गनुि हामी सबैको कििव्य 

हो । उपर्ुक्त स्थानहरुमा जषे्ठ नागरिक आवास गृह, पाकि , वाचनािर् आदद तनमािर् गिी उहाँहरुिाई 

तवश्राम, मनोिञ्जन ि तनोःशुल्क आवासको सुतविा उपिब्ि गिाउने नीति तिईनेछ ।  

२६. मतहिा शशतक्तकिर् एवं मतहिा सहभातगिामा वृतद्ध गन ेकार्िक्रमहरु सचंािनमा तवशेष जोड ददईनेछ । 

२७. गाउँपातिका तभरका सामूदातर्क तवद्यािर्हरुको भौतिक पूवाििाि तनमािर्का िातग कार्ि र्ोजना 

बनाईनेछ । एक स्थानीर् िह एक प्रातवतिक तशक्षािर् स्थापनाको नीति तिईनेछ । 

२८. आिािभूि िहको सामुदातर्क तवद्यािर्हरुको शैतक्षक गुर्स्िि अतभबृतद्ध ि बािमैरी तशक्षाका िातग नीति 

बनाई कार्ािन्त्वर्न गरिनेछ ।  

पूवाििाि तवकास  

२९. महातवनाशकािी भूकम्पबाट कतिपर् नागरिकहरुको घिहरु क्षति हुन पुगेका छन् । तिनको  पुनर्निमार्को 

काम बाँकी न ै छ । पुनर्निमािर् प्रातिकिर्सँग समन्त्वर् गिी भुकम्पबाट प्रभातवि परिवाििाई पुनोः 

स्थातपि गने कार्ि शुरु भईसकेको छ ।र्स कार्ििाई तनिन्त्िििा दददै स्थानीर् स्ििमा तवपद ्व्यवस्थापन 

कोष खडा गिी भतवष्र्मा हुन सके्न भतविब्र्िाई ब्र्वस्थापन गने नीति तिईनेछ । 

३०. स्थानीर् िहको सडकको मापदण्ड िर् गिे अनुरुप गाउँपातिका तभरका सब ैटोि बस्िीमा सडक संजाि 

तनमािर् गनि तवशेष जोड ददईनेछ । प्रदशे ि स्थानीर् िहसम्म आउने जाने मुख्र् सडक हरुिाई कािोपर े

गनि प्रदशे ि केन्त्रसंग पहि गरिनेछ । 

३१. िातष्ट्रर् गौिबको रुपमा िहकेो ज्र्ाग्दी खोिा किीडोि तवरुवा गाउँपातिका भएि गएको तवददिै छ । 

र्सिाई आबश्र्क वजेट सतहि समर्मा नै सम्पन्न गनि केन्त्रमा तवशेष पहि गरिनेछ । ज्र्ाग्दी खोिा 

किीडोिसंग जोतडएका मुख्र् सडकहरु समेििाई केन्त्रीर् र्ोजनामा समावेश गनि सम्बतन्त्िि तनकार्मा 

पहि गने नीति तिईनेछ । सबै वडाहरुवाट गाउँपातिका केन्त्रसम्म नजोतडएका  सडकहरुिाई र्सै वषि 
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जोड्ने ि जोतडएका सडकहरुको स्ििोन्निी गद ैिग्ने नीति तिईनेछ । बास्ििा खोिा- िाउसेघाट पक्कीपुि, 

म्र्ाङखोिा- आम्बोट पक्कीपुि ि स्र्ाङदी खोिा, गैिीघाट  पक्की पुि तनमािर्को िातग तवशेष पहि 

गरिनेछ । गाउँपातिका तभरका प्रमुख भौतिक पूवाििािहरुको र्ोजनाहरुिाई प्रथातमकिाका आिािमा 

तड.तप.आि. िर्ाि गनिका िागी बजेटको व्यवस्था गरिनेछ । 

३२. कृतष भतूममा  पानी ससचंाईमा िगानी भने्न अविािर्ा अनुरुप  गाउँपातिका तभरका खेिीर्ोग्र् 

जतमनहरुमा तसचाईकँो प्रबन्त्ि तमिाउने नीति तिईनेछ । 

३३. दीगो ि पर्ािविर् मरैी तवकास, हरिर्ािी र्कु्त बस्िी ि सिुतक्षि आवास भन्न ेकार्िक्रमिाई आत्मसाथ गद ै

गाउँपातिका सदिमुकाम िगार्ि सबै वडामा िहकेा आवासर्ोग्र् स्थानहरुमा एकीकृि वस्िी तवकासको 

कार्िक्रमिाई अतघ बिाउँद ैसाना शहिको रुपमा तवकास गने नीति तिईनेछ । र्सिी वस्िी तवकास गद ै

गदाि जैतवक तवतवििाको संिक्षर्, जिवार्ु प्रर्ािीिाई सन्त्िुतिि ि प्राकृतिक स्रोिहरुको दीगो 

व्यवस्थापनका िातग स्थानीर् समुदार्िाई परिचातिि गरिनेछ । 

३४. भूकम्प सुितक्षि आवास तनमािर् गनिका िातग स्थानीर् कातिगिहरुिाई िातिम ददईसदकएको छ । घि 

तनमािर् गनुिपूवि नक्सा पास गिी गाउँपातिकाबाट स्वीकृि गनुिपने ब्र्वस्था गरिनेछ ।साथै र्सै वषि दखेी 

ठूि ससंचाई आर्ोजना संचािन गरिनेछ । 

३५. स्थानीर् ज्र्ाग्दीखोिामा बग्ने पानीको स्थार्ी बहाबको अध्र्र्न गरिनेछ । संभाब्र्िाका आिािमा 

भतवष्र्मा घिघिमा तवजुिी जनजनमा शेर्िको नीति अनरुुप जनिाको साझेदािीमा तवद्यूि उत्पादन गन े

कार्िक्रमिाई अतघ बिाईनेछ । 

३६. गाउँपातिका तभरका सबै बस्िीहरुमा सूचना िथा संचाि ि प्रतवतिको पहुँच पु-र्ाउन आबश्र्क प्रबन्त्ि 

तमिाउनु साथ ैसामुदातर्क िेतडर्ो संचािनका िातग पहि गरिनेछ । जसमा स्थानीर् ब्र्ापािी उद्योगी ि 

जनिाको संर्ुक्त िगानीिाई प्रथातमकिा ददईनेछ । 

३७. तवरुवा गाउँपातिका तभरका अतिकांश घििुिीमा सामुदातर्क ग्रामीर् तविुि उपभोक्ता सतमतिद्वािा 

तवद्यूिीकिर् भएको छ । र्सिाई एकीकृि गिी एउटै सतमति मािहाि   िाने प्रर्ास गरिनेछ । भिपदो ि 

तवर्श्सनीर् सेवा उपिब्ि गिाउन आवश्र्क व्वस्थापकीर् एवम् प्रातवतिक पक्षमा सुिाि गरिनेछ । काठका 

पोिहरू तवस्थातपि गिी क्रमशोः स्टीि पोिहरू िाख्ने नीति अगाडी बिाईनेछ । 

३८. गाउँपातिका तभरका सामुदातर्क तवद्यािर् वडा कार्ाििर् एवं अन्त्र् सिकािी कार्ाििर्हरुमा वैकतल्पक 

एवं नतवकिर्ीर् उजाि प्रर्ािी जडान गन ेनीति तिईनछे । घि घिमा  वार्ोग्र्ास ि सुिारिएको चुिो 

जडान कार्ििाई प्राथातमकिा ददईनेछ ।  

३९. आगामी आर्थिक वषि ०७५/७६ दखेी गाउँपातिकाको कार्ाििर् भवन सभाहि ि वडा कार्ाििर् 

भवनहरुको तनमािर् कार्ि शुि गद ैितगनेछ । 

४०. झोिुङ्गे पुिको आवश्र्किा भएका ठाँउहरुमा आवश्र्किाका आिािमा तनमािर् गद ैितगनेछ । 

वािाविर् िथा तवपद ्व्यवस्थापनोः 

४१. महत्वपूर्ि वनस्पति, जडीबुटी ि अन्त्र् पैदावि तवस्िािमा जोड ददइनेछ । वनिाई वािाविर् एवम् जिवार् ु

मैरी पूवाििािको रुपमा अगाडी विाउँद ैवन संिक्षर्को नीति तिइनेछ । गाउँपातिका क्षेरतभर िहकेा 

सीमसाि ि जिािाि क्षेरको संिक्षर् गने, वगैंचा, वृक्षािोपर्, हरिर्ािी प्रवििन ि साविजतनक सौन्त्दर्ि 

अतभवृतद्ध हुन ेकार्िक्रम सचंािन गरिनेछ । न्त्र्ूनिम १ घि २ फिफुिका तवरुवा िोपे्न अतभर्ान िाग ु

गरिनेछ । 

४२. स्थानीर् नदी, खोिा, पोखिी, िाि ििैर्ा, िार्मिक स्थि, खानेपानीको मुहान, खुिा क्षेर, सडक, टोि 

वा अन्त्र् साविजतनक क्षेरहरुमा सफाई सुतनतिि गरिनछे । जिउत्पन्न प्रकोप तनर्न्त्रर् गनिका िातग 

आवश्र्क कार्िहरू थािनी गरिनेछ ।  

४३. प्राकृतिक तवपद ्बाट हुने भौतिक िथा मानवीर् क्षति न्त्र्नूीकिर् गनि आवश्र्क कार्िहरू गरिनेछ । साथ ै

नदद तनर्न्त्रर्का िातग िटबन्त्िन तनमािर् गरिनेछ । 
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ससं्थागि तवकास, सवेा प्रवाह ि सशुासन 

४४. र्स गाउँपातिका िहमा आिुतनक ि सािनश्रोि सम्पन्न सूचना िथा अतभिेख केन्त्र स्थापना गरिनेछ । 

स्थानीर् िहका सबै सूचनाहरू अनिाइन माफि ि् िातष्ट्रर् ि अन्त्ििाितष्ट्रर् क्षेरमा प्रवातहि गिी ग्रातमर् पर्िटन 

तवकासमा सहर्ोग पु-र्ाउनछे । र्ो कार्िक्रमिाई वडा िहसम्म तवस्िाि गरिनेछ । सबै तवद्यािर्, 

प्रशासतनक भवन, सभा भवन, स्वास््र् चौकी, सिुक्षा तनकार् ि सेवाकेन्त्रहरूमा तनोःशुल्क इन्त्टिनेट सेवा 

उपिब्ि गिाउन र्सै वषि पहि गरिनेछ  ।  

४५. पािदर्शििा, जवाफदतेहिा, जनमुखी ि मुस्कान सतहिको साविजतनक सेवा प्रवाहका तनतम्ि कमिचािी 

व्यवस्थापन एवम् क्षमिा अतभबृतद्धमा तवशेष जोड ददईनेछ ।कार्ि सम्पादनका आिािमा तशक्षक 

कमिचािीिाई सम्मान गरिनछे ।  

४६. गाउँपातिका तभर िहकेा सब ैसिकािी िथा गैिसिकािी संघ-संस्थाहरूको ि्र्ाङ्क संकिन गिी तिनको 

क्षमिा अतभबृतद्ध गनिका िातग अतभमुखीकिर् कार्िक्रम संचािन गने ि सामातजक तवकास कार्िमा िाग्न 

प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

४७. संतविानमा व्यवस्था भए बमोतजम गाउँपातिकाका तनवाितचि उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा न्त्र्ार्ीक सतमति 

गठन गरिसदकएको, न्त्र्ातर्क सतमतिद्वािा गिीव, असहार् िथा तपछतडएका समुदार्का व्यतक्तहरूको 

न्त्र्ार्मा सहज पहचँ पु-र्ाउन तनोःशुल्क कानूनी पिामशि िथा सहर्ोगको व्यवस्था गरिनेछ । समाजमा 

अनावश्र्क रुपमा मुद्दा मातमिा गने प्रवृतत्तिाई तनरुत्साहन गरिनेछ  । 

४८. स्थानीर् िहको प्रशासतनक सिंचना, न्त्र्ूनिम दिबन्त्दी संख्र्ाका कािर् प्रभावकािी सेवा प्रदान गनि करठन 

भएको कािर् कमिचािी िथा तशक्षक दिबन्त्दी तमिान एवं पुिा गनि सम्बतन्त्िि तनकार्हरुसंग समन्त्वर् 

गरिनेछ ।  

४९. िातष्ट्रर् एकिा ि भौगोतिक अखण्डिामा आँच पु-र्ाउन सके्न कुनैपतन तवभाजनकािी ि तवखण्डनकािी 

दक्रर्ाकिापिाई कानूनको दार्िामा ल्र्ाईनेछ । जनिामा दशेभतक्त ि िातष्ट्रर् हीिको चेिना फैिाउँद ै

िातष्ट्रर् स्वातिनिा ि स्वातभमानको िक्षा गरिनेछ ।  

५०. अन्त्िमा, आ.व. २०७५/७६ का िातग र्स तवरुवा गाउँपातिकाको िफि बाट पेश गरिएको नीति िथा 

कार्िक्रम मातथ छिफि गिी केही अपूर्ि भएको भए महत्वपूर्ि सुझाव सतहि पारिि गरिददनुहुन अनुिोि 

गदिछु ।  

िन्त्र्वाद । जर् तवरुवा गाउँपातिका ।  

 

 

प्रस्िुिकिािोः 

चुनप्रसाद शमाि 

अध्र्क्ष 

तवरुवा गाउँपातिका स्र्ाङ्जा । 
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२. बजेट बक्तव्य 
 र्स सभाका अध्र्क्ष ज्र्,ू 

 गाउँ सभाका सदस्र् ज्र्हूरू, 

 प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि िगार्ि सम्परू्ि िाष्ट्रसवेक कमिचािी तमरहरू ।  

१. स्थानीर् सिकािको गठन पिाि र्स गाउँपातिकाको गिीमामर् िेश्रो गाउँ सभामा आर्थिक वषि 

२०७५/७६ को िातग बजेट िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गनि पाउँदा म आफूिाई तनकै गौिवातन्त्वि ठानेको 

छु । र्स अवसिमा नेपािमा तवतभन्न समर्मा भएमा जनआन्त्दोिन ि सशर सघंषिमा ज्र्ानको 

विीदानी ददनुहुने वीि सहीदहरूिाई हार्दिक श्रद्धासुमन सतहि श्रद्धान्त्जिी अपिर् गदिछु । नेपािी 

आमाका िी सपुिहरूिे दखेाएको नर्ा ँनेपािको अग्रगामी पथमा िपाई ँहामी सबै अगातड बढ्न सकौं, 

र्ही कामना पतन गदिछु ।  

२. प्रदशे नं. ४, स्र्ाङ्जा तजल्िा अन्त्िगििको र्स गाउँपातिका िुिनात्मक रूपमा केही भौगोतिक 

तवशमिा भएको स्थानीर् िह हो । भौगोतिक रूपमा तवतवतिकृि भूबनोट भएकािे तवकास तनमािर्का 

िातग हामीमाझ अवसि ि चुनौति दबुै िहकेािे र्सिफि  हामी सबै जनप्रतितनतिहरूको ध्र्ान आकृष्ट 

हुन जरूिी ठान्त्दछु ।  

३. स्थानीर् िहको तनवािचन सम्पन्न भई गठन भएको स्थानीर् सिकाििे एक आर्थिक वषि तविाइसकेको 

छ । र्ो प्रथम वषि िपाई ँ हाम्रो िातग एक तसकाई वषिको रूपमा पतन िह्यो । स्थानीर् सिकाि 

सञ्चािनमा आइपने तवतवि परितस्थतिहरूसँग साक्षत्काि हुने अवसि प्राप्त भर्ो । र्ो वषिको अनुभवि े

हाम्रा आउँदा वषिहरू सुखद ्रूपमा व्यतिि हुनेमा आशा िाख्ने प्रशस्ि सम्भावनाहरू िहकेा छन् ।  

४. िामो समर्दखेी स्थानीर् िहहरू तनवाितचि पदातिकािी तवहीन िहकेािे र्ो आर्थिक वषिमा जनिाको 

प्रतितनतित्व गद ैतवतभन्न तवकास तनमािर्का कार्िक्रमहरू सञ्चािन गर्ौं । र्ोजना तनमािर्को पतहिो 

वषि िहकेािे जनअपेक्षा िेिै तथर्ो । सोही बमोतजम सबैका अपेक्षा संबोिन गदाि केही साना र्ोजनाहरू 

पतन छनौट गनुिपने बाध्र्िा तथर्ो । अब आउँदा वषिहरूबाट र्ोजनाको संख्र्ा घटाउँद ैर्ोजनामा गन े

िगानी िकमिाई ठूिो आकाि बनाउँद ैिैजानुपने दतेखन्त्छ ।  

गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्र्,ू 

५. अब म चािू आर्थिक वषि २०७४/७५ को बजेट नीति िथा कार्िक्रमहरूको संतक्षप्त समीक्षा गने अनुमति 

चाहन्त्छु ।  

६. चािू आर्थिक वषि व्यतिि हुनका िातग अब केही ददनहरू मार बाँकी िहकेा छन् । गि वषि मैिे र्स ै

गाउँसभामा बजेट पेश गदाि कूि २७ किोड ८२ िाख ८१ हजािको बजेट पेश गिेको तथए ँ। सो िकम 

मध्र्े कूि चािू खचि ४ किोड १२ िाख ६७ हजाि ५ सर् ि पँूजीगि जम्मा खचि १० किोड ९१ िाख 

४९ हजाि ५ सर् िथा सशिि सघंीर् खचििफि  जम्मा १२ किोड ७८ िाख ६४ हजाि िहकेो तथर्ो ।  

चािू आर्थिक वषिको खचि संिचनामा आन्त्िरिक श्रोि प्रक्षेपर् कूि १ किोड १ िाख ५८ हजाि िहकेोमा 

दोश्रो गाउँ सभाबाट आन्त्िरिक श्रोि पूिक अनुमान रू २० िाख िहकेो तथर्ो । पूिक अनुमान रू २० 

िाख िहिेापतन चािू आर्थिक वषिको अन्त्त्र् सम्ममा कूि २६ िाख आन्त्िरिक श्रोि सकंिन हुन े

संशोतिि अनुमान िहकेो छ । 
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७. उतल्ितखि बमोतजमको खचि संिचनाबाट र्स आर्थिक वषिको अन्त्त्र् सम्ममा चािूिफि  कूि २ किोड 

६२ िाख ६७ हजाि ५ सर् खचि हुने संशोतिि अनुमान छ । त्र्सैगिी पँूजीगि िफि  र्स आर्थिक वषिको 

आषाि मसान्त्ि सम्म कूि १० किोड १६ िाख ४९ हजाि ५ सर् खचि भई चािू ि पँूजीगि िफि बाट 

कूि जम्मा २ किोड २५ िाख खचि हुन बाँकी िहने संशोतिि अनुमान छ । र्ो िकम स्थानीर् संतचि 

कोषमा जम्मा गने प्रबन्त्ि तमिाएको छु । संघीर् सशिि अनुदान िफि बाट कूि प्रस्िातवि िकम १२ 

किोड ७८ िाख ६४ हजाि मध्र्े संघीर् मातमिा िथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रािर्िे सशिि 

अनुदानिाई संशोिन गिी कूि ११ किोड ३० िाख ४ हजाि चािू आर्थिक वषिका िातग पठाएको 

तथर्ो । सो संशोतिि िकमबाट र्स आर्थिक वषिको अन्त्त्र् सम्ममा कूि १० किोड ८२ िाख ९१ हजाि 

७ सर् ६९ खचि भई जम्मा ४७ िाख १२ हजाि २ सर् ३१ बचि हुन ेप्राितम्भक अनुमान छ । सो 

बचि िकम नेपाि सिकािको सविसतञ्चि कोषमा दातखिा गने प्रबन्त्ि तमिाएको छु । मातथ प्रस्िुि 

गरिएको ि्र्ाङ्कमा गरिवसंग तवर्श्ेर्श्ि, एि.तज.सी.तड.पी, पतिम नेपाि खानेपानी िथा सिसफाई 

परिर्ोजनाको खचि संिग्न गरिएको छैन । िी शीषिकहरूमा प्राप्त िकम मध्र्े चािू आर्थिक वषिमा खचि 

हुन नसकेको िकमहरू नेपाि सिकािको संघीर् सविसतञ्चि कोषमा दातखिा गिी गाउँपातिकाको 

खािामा िी शीषिकहरूमा िकम शून्त्र् वनाउने व्यवस्था तमिाएको छु ।  

८. चािू आर्थिक वषि र्ोजना तनमािर्को पतहिो वषि िहकेो, दशे संघीर्िामा गएपतछ स्थानीर् सिकािि े

बनाउनु पने पतहिो बजेट भएकािे ि प्रदशे सिकाि गठन नभईसकेको अवस्थामा बजेट तनमािर्मा 

केही अन्त्र्ौििा िहन गएको तथर्ो । संघबाट प्राप्त हुने तवत्तीर् समानीकिर्को िकमबाट कुन कुन 

तवषर् क्षेरमा बजेट तवतनर्ोजन गन ेभनी प्रष्ट तनदशेन प्राप्त नहुदँा शुरुमा कृतष, पशुसेवा, मतहिा िथा 

वािवातिका कार्ाििर् िफि का र्ोजनाहरू समेट्न सदकएन । दोश्रो गाउँ सभाबाट केही बजेट संशोिन 

गिी छुटेका तवषर्क्षेरका िातग केही बजेट व्यवस्था तमिाइएको तथर्ो ।  

९. चािू आर्थिक वषिको अतिकाशं बजेट पूवाििाि तवकास िफि  नै तवतनर्ोजन गरिएको तथर्ो । जनिाका 

प्रार्ोः अपेक्षाहरू स्थानीर् सडक तनमािर्मा िहकेा हुनाि ेपतन ठूिो आकािको बजेट स्थानीर् सडक 

तनमािर्मा खचि भर्ो । पूवाििाि तवकासका अिावा चाि ूआर्थिक वषिमा कृतष, सामातजक तवकास िफि  

मतहिा िथा वािवातिका कार्ाििर्का कार्िक्रम िथा तवपद ्व्यवस्थापन, संस्थागि तवकासका केही 

कार्िक्रमहरू कार्ािन्त्वर्नमा आएको समेि र्स गरिमामर् गाउँ सभाको बैठकमा जानकािी गिाउन 

चाहन्त्छु ।  

१०. चािू आर्थिक वषिमा तशक्षा, स्वास््र् क्षेर िफि  सशिि अनदुानबाट पर्ािप्त चािू प्रकृतिका कार्िक्रमहरू 

कार्ािन्त्वर्नमा आएका छन् । आकतष्मक/ परितस्थतिजन्त्र् भौतिक तनमािर् िथा प्रकोप व्यवस्थापन 

सम्बन्त्िमा समेि केही िकम खर्चिएको छ । मतहिा, वािवातिका, जेष्ठ नागरिक, दतिि समुदार् िथा 

तवपन्न वगिका नागरिकको जीवनस्ििमा प्रभाव पान ेखािका केही साना खाि ेआर्ोजनाहरू समेि 

कार्ािन्त्वर्न भए ।  

११. संस्थागि तवकास िफि  गाउँपातिका अन्त्िगििका तवद्यािर्हरू, स्वास््र् संस्थाहरू, आमा समूहहरू, 

गाउँपातिका अन्त्िगििका वडा कार्ाििर्हरूका िातग समेि केही कार्िक्रमहरू सञ्चािनमा ल्र्ाइर्ो । 

चािू आर्थिक वषिको अनुभविे आगामी आर्थिक वषिमा अझै प्रभावकािी कार्िक्रमहरू कार्ािन्त्वर्मा 

ल्र्ाउनको िातग गाउँ कार्िपातिका कार्ाििर् हिदम ित्पि ि िर्ाि िहकेो र्हाँहरूसगँ तनवेदन गनि 

चाहन्त्छु ।  
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१२. समग्रमा, चािू आर्थिक वषि सन्त्िोषजनक रूपमै व्यतिि भएको मैिे अनुभव गिेको छु ि आगामी आर्थिक 

वषिमा अझै सघन रूपमा सेवाप्रवाह िथा तवकास तनमािर्का कार्िहरू अतघ बिाइनेछ । र्सिफि  सब ै

सिोकािवािाहरूको चासो ि तचन्त्िा िहनेछ भने्नमा पूर्ि अपेक्षा पतन तिएको छु ।  

अध्र्क्ष महोदर्, 

१३. अब म आगामी आर्थिक वषि २०७५/७६ को आर्थिक  नीति, बजेट िथा कार्िक्रमिफि  सबैको ध्र्ान 

आकृष्ट गिाउन चाहन्त्छु ।  

१४. हामी सबैको ध्र्ान अब समदृ्ध नपेाि, सखुी नपेािी भने्न जुन नािा नेपाि सिकाििे अघी सािेको छ, 

त्र्ही नािािाई पछ्याउँद ै तवरुवा गाउँपातिकाको सन्त्िुतिि तवकास िफि  अगाडी बिाउनुपन े

आवश्र्किा पिेको छ । संघीर् सिकाि ि प्रदशे सिकािि ेतिएका समग्र नीति, कार्िक्रमको अिावा 

आगामी ४ वषिमा र्स गाउँपातिकािाई सबैिे अनुभूति गनि सके्न खािको तवकास तनमािर्मा अतघ 

बिाउनुपने आजको आवश्र्किा िहकेो छ ।  

१५. अब म आगामी आर्थिक वषिका िातग बजेट िथा कार्िक्रम िर्ाि पादाि तिइएका आिािहरूको सकं्षेपमा 

जानकािी गिाउन चाहन्त्छु । आगामी आर्थिक वषिको बजेट िथा कार्िक्रम िर्ाि पादाि तनम्नानुसािका 

कानून/ नीति िथा दस्िाबेजहरूको सहर्ोग तिइएको छ ।  

 नेपािको संतविान 

 नेपाि सिकािको चािू तरबषीर् र्ोजना 

 स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ 

 आर्थिक कार्ितविी ऐन, २०५५ 

 साविजतनक खरिद ऐन, २०६३ ि तनर्माविी, २०६४ 

 स्थानीर् िहको वार्षिक र्ोजना, बजेट िजूिमा ददग्दशिन, २०६४ (परिमार्जिि) 

 संघीर् सिकािको आर्थिक वषि २०७५/७६ को वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम 

 प्रदशे सिकािोः प्रदशे नं. ४ को वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम 

 तवरुवा गाउँपातिकाको आर्थिक वषि ०७५/७६ को नीति िथा कार्िक्रम 

 नेपाि सिकाििे बेिा बेिा गिेका नीतिगि तनर्िर्हरू 

 साविजतनक खचिमा तमिव्यर्ीिा ि प्रभावकारििा कार्म गने सम्बन्त्िी नीतिगि मागिदशिन, 

२०७५ 

 दीगो तवकास िक्ष्र्हरू 

 बजेट िजूिमा सम्बन्त्िी प्रचतिि नेपाि कानूनका सान्त्दर्भिक दफा िथा तनर्महरू ।  

१६. आगामी आर्थिक वषिको बजेट िथा कार्िक्रम िजूिमा सम्बन्त्िी कार्िहरू वस्िीस्ििबाट शुरू गिी वडा 

कार्ाििर्, तवषर्गि सतमति, र्ोजना िथा कार्िक्रम िजूिमा सतमतिमा छिफि गिी गाउँ 

कार्िपातिकामा छिफिको प्रबन्त्ि तमिाई गाउँ कार्िपातिकाको तसफारिसिे आजको र्स 

गाउँसभामा पेश गिेको बेहोिा समेि सबै गाउँ सभाका सदस्र्हरूिाई जानकािी गिाउन चाहन्त्छु ।  

१७. आगामी आर्थिक वषिमा थुपै्र र्ोजनाहरू संघ ि प्रदशेको सहकार्िमा सम्पन्न हुनेछन ् । त्र्स्िा ठूिा 

खािका र्ोजनाहरूमा संघ/ प्रदशे िथा स्थानीर् िहको िागि साझेदािी िहने छ । िागि साझेदािीका 

आर्ोजनाहरू सम्पन्न गनिका िातग छुटै्ट समपूिक कोषमा रू १ किोड बजेट प्रस्िाव गिेको छु ।  

१८. गाउँपातिकाको र्ोजना तनमािर् प्रकृर्ािाई तवकेन्त्रीि िथा वडाहरूिाई समेि तवकास र्ोजनाहरू 

छनौट गनि स्वार्त्तिा तमिोस भन्त्ठानेि प्रत्र्ेक वडािाई रू. ४० िाखका दििे आर्ोजना िथा कार्िक्रम 

छनौट गने व्यवस्था तमिाईएको छ । िी आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको िातग कूि ३ किोड २० िाख 
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बजेटको प्रस्िाव गिेको छु । प्रत्र्ेक वडािाई उपिब्ि भएको श्रोि सुतनतिििाबाट प्राप्त आर्ोजनािाई 

हुबह र्ोजना पुतस्िकामा प्रस्िाव गिेको छु  ।  

१९. तवरुवा गाउँपातिकाको समग्र तवकासका िातग कृतष ि पर्िटन क्षेरको तवकास नै पतहिो सिि हो । 

त्र्सैिे कृतष क्षेरको प्रवद्धिन िथा पिम्पिागि कृतष प्रर्ािीमा आिुतनक प्रतवतिको प्रर्ोग गिी कृतष 

क्षेरको तवकासमा टेवा पु-र्ाउने कार्िक्रमहरू िागू गन े प्रस्िाव गिेको  छु । वडा स्ििबाट श्रोि 

सुतनतिििा भएका कार्िक्रमहरूिाई र्थावि प्रस्िाव गिी कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमको िातग 

थप ५६ िाख बजेट प्रस्िाव गिेको छु । र्सबाट एक वडा एक नमूना कृतष कार्िक्रम िागू गिाइनेछ । 

उपाध्र्क्ष मतहिा उद्यमशीि कृतष कार्िक्रमका िातग १६ िाख बजेटको प्रवन्त्ि तमिाएको छु । त्र्स्ि ै

नगद िागि साझेदािीमा आिारिि कृतष कार्िक्रमका िातग छुटै्ट २५ िाखको प्रस्िाव गरिएको छ । 

र्ुवा आर् आजिन कृतष कार्िक्रमका िातग थप १० िाख बजेट प्रस्िाव गिेको छु ।  

२०. तवरुवा गाउँपातिकामा पर्िटक आगमनिाई प्रवद्धिन गनि तवशेष कार्िक्रमको प्रस्िाव गिेकोछु । 

पर्िटकीर् क्षेर िथा होमस्टे पूवाििाि तनमािर्को िातग रू. १० िाख बजेटको प्रस्िाव गरिएको छ । र्ो 

वषि वडा न.ं ७ ि ८ मा र्ो कार्िक्रम िाग ूगरिनेछ । आउँदा वषिहरूमा क्रमैसंग अन्त्र् वडाहरूमा पतन 

सम्भाव्यिा अध्र्र्न गिी कार्िक्रम अघी बिाइनेछ । वडा नं. ७ को अतिमहत्वपूर्ि, र्स गाउँपातिकाको 

िार्मिक आस्थाको ििोहि मनकामना मतन्त्दि जाने बाटोमा ससंडी तनमािर् गनि रू. १० िाख बजेट 

तवतनर्ोजन गरिएको छ । तमनाहाम गुफा पदमागिका िातग बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

२१. तवरुवा गाउँपातिकाको बहुपक्षीर् गुरूर्ोजना तनमािर्का िातग १० िाख वजटेको व्यवस्था 

तमिाइएको छ ।  

२२. गाउँपातिका तवतभन्न कार्ाििर्हरूका िातग आवश्र्क भौतिक तनमािर् गनिका िातग जग्गा व्यवस्थापन 

कार्ििाई सहर्ोग पुगोस भन्नािे बजेटको व्यवस्था तमिाईएको छ ।  

२३. गाउँपातिका अन्त्िगििका तवद्यािर्हरूको शैतक्षक गुर्स्िि सुिाि गनिको िातग आवश्र्क बजेटको 

व्यवस्था तमिाइएको छ । चािू आर्थिक वषिमा सबै माध्र्तमक तवद्यािर्हरूमा तवद्यूिीर् हाजीिी 

मेसीन जडान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वषिमा थप आिािभूि तवद्यािर् िथा स्वास््र् संस्था ि 

सबै वडा कार्ाििर्हरूमा तवद्यूिीर् हाजीिी प्रर्ािीको जडान गरिनेछ । र्सका िातग आवश्र्क 

बजेटको प्रबन्त्ि तमिाएको छु । स्वास््र् संस्थामा औषिी िथा उपकिर्को अभाव नहोस भन्नािे सशिि 

बाहके थप १० िाख बजेट व्यवस्था तमिाइएको छ । गाउँपातिका तभरका पूवि प्राथतमक िहका 

कक्षाहरू थप व्यवतस्थि बनाउन रू १० िाख बजेटको व्यवस्था तमिाइएको छ ।  

२४. अध्र्क्ष कप खेिकूद प्रतिर्ोतगिाका िातग र्स वषि पतन रू १० िाख बजेटको प्रवन्त्ि तमिाइएको छ ।  

२५. तवरुवा गाउँपातिकाको तवद्यूि व्यवस्थापनमा सहर्ोग गनिको िातग रू १० िाखको बजेट व्यवस्थापन 

गरिएको छ ।  

२६. प्रकोप व्यवस्थापनको िातग रू १० िाख ि आकतष्मक परितस्थतिजन्त्र् भौतिक तनमािर्को िातग रू 

१० िाख गिी कूि २० िाख बजेटको व्यवस्था तमिाइएको छ । प्रकोप व्यवस्थापन िथा आकतष्मक 

परितस्थतिजन्त्र् भौतिक तनमािर्मा आगामी आर्थिक वषिदतेख तनदतेशका िर्ाि गिी व्यवस्थापकीर् 

कार्ििाई सुदिृ ि प्रभावकािी बनाइनेछ ।  
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२७. पूवाििाि तनमािर्िफि  गाउँपातिकाको केन्त्र दखेी वडा कार्ाििर्हरू जोड्न ेस्थानीर् सडकमा र्ो वषि 

पतन आवश्र्क बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भञ्ज्र्ाङ बाह ँतवरूवा सडक खण्डको डीपीआि तनमािर्को 

िातग रू १० िाख ि सडक तनमािर्को िातग रू ५० िाख बजेट तवतनर्ोजन गरिएको छ । ओिष्ट े

खरीगाउँ सिाङ्से सीरूखेि सडकखण्डको िातग रू १० िाख बजेटको व्यवस्था तमिाएको छु ।  वडा 

नं ४ मा तनमािर्ातिन मनमोहन स्मृति वृद्धाश्रमको िातग रू १५ िाख बजेट प्रस्िाव गरिएको छ । 

बेिघािी मेथाभुरूङ सपाउँद ेकुमेरूदङु ग्रामीर् सडकको िातग कुि १७ िाख बजेटको प्रवन्त्ि गरिएको 

छ । ज्र्ाग्दी किीडोिको तचने्नबास खण्डिाई रु ५ िाख ि दकचनाश खण्डिाई रू १० िाख बजेटको 

प्रस्िाव गरिएको छ ।  

२८. कटहिेमा गाउँपातिकाको कार्ाििर् सञ्चािनका िातग आवश्र्क भौतिक तनमािर् ि ममिि संभाि गनिका 

िातग रू ४० िाख बजेट प्रस्िातवि िहकेो छ । सबै वडा कार्ाििर्हरुमा एकीकृि सम्पतत्त किको सकंिन 

गनि सफ्टवेर्ि जडान गनिको िातग रू २ िाखको दििे कुि १६ िाख वजेट प्रस्िाव गिेको छु । आउँदो 

आर्थिक वषिबाट बैज्ञातनक कि प्रर्ािी एकीकृि सम्पतत्त कि िागू हुनेछ ि सो कार्िका िातग सब ै

तवरूवाबासीको साथ ि सहर्ोगको िातग समेि अतपि गदिछु ।  

२९. वडा नं ८ मा िहकेो मेथाभरुूङ मा.तव. िाई प्रातवतिक तशक्षािर् सञ्चािनाथि र्सै वषि सञ्चातिि 

महार्ज्ञमा गाउँपातिका िफि बाट कबूि गिेको रू १० िाख िकम आगामी आर्थिक वषिमा सोझै अनुदान 

ददने प्रवन्त्ि तमिाइएको छ । सोही वडामा िहकेो पुष्पमदन खेिमैदानिाई रू १० िाख बजेट प्रस्िाव 

गिेको छु  ।  

३०. आगामी आर्थिक वषिका िातग प्रस्िातवि वडा स्ििीर् िथा गाउँपातिका स्ििीर् आर्ोजना िथा 

कार्िक्रमहरूिाई छुट्टाछुटै्ट अनुसूचीमा प्रस्िुि गिेको छु । तवस्िृि तवविर् अनुसूचीहरूबाट तिन 

सदकनेछ ।  

अध्र्क्ष महोदर् िथा सम्परू्ि गाउँसभाका सदस्र्हरू िथा कमिचािी तमरहरू 

३१. अब म आगामी आर्थिक वषिका िातग प्रस्िातवि खचि सिंचना प्रस्ििु गनि चाहन्त्छु ।  आगामी आर्थिक 

वषिका िातग कूि बजेट रू ३० किोड २३ िाख प्रस्िाव गरिएको छ ।  कूि बजेटमध्र्े चािू खचि िफि  

रू ४ किोड ९८ िाख , पँूजीगि खचि रू. १२ किोड १० िाख ि सशिि संघीर् अनुदान िफि को खचि रू 

१३ किोड १५ िाख प्रस्िाव गरिएको छ ।  

३२. प्रस्िातवि खचि संिचनामा आगामी आर्थिक वषिका िातग आन्त्िरिक श्रोि कूि ८६ िाख ८० हजाि 

अनुमान गरिएको छ । त्र्स्िै संघीर् तवत्तीर् समानीकिर् रू. ७ किोड २९ िाख, प्रदशे तवत्तीर् 

समानीकिर् रू १ किोड १३ िाख ३५ हजाि, संघीर् िाजस्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमातनि िकम 

रू. ५ किोड ४ िाख ५८ हजाि, प्रदशे सवािी सािन कि वाँडफाँड रू. १९ िाख ४६ हजाि ि संघीर् 

सशिि अनुदानिफि बाट प्राप्त हुने बजेट िकम रू. १३ किोड १५ िाख िहकेो छ ।  

३३. र्सिी आगामी आर्थिक वषिका िातग कूि आर् िफि  रू. २७ किोड ६८ िाख १९ हजाि ि कूि खचि िफि  

रू. ३० किोड २३ िाख प्रस्िातवि खचि संिचना हुदँा कूि रू. २ किोड ५४ िाख ८१ हजाि बजेट न्त्र्ून 

हुन आउँछ । उक्त न्त्र्ून हुन आउने िकम चािू आर्थिक वषिको चािू खचि बजेट बचि हुने अनुमातनि िकम 

रू. १ किोड ५० िाख, चािू आर्थिक वषिको पँूजीगि िकमबाट बचि अनुमान रू ७५ िाख हुदँा अझ ै

रू २९ िाख ८१ हजाि न्त्र्ून बजेट हुन आउँछ । उक्त २९ िाख ८१ हजािको न्त्र्ून बजटे पूर्िि आगामी 

आर्थिक वषिमा आन्त्िरिक शृ्रर्को सहार्िािे गरिनेछ । आन्त्िरिक शृ्रर् िफि बाट कार्ािन्त्वर्न हुने र्ोजना 

िथा कार्िक्रमहरू सबै उत्पादनमूिक क्षेरसँग सम्बतन्त्िि हुने व्यवस्था तमिाएको छु । वडागि रूपमा 
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तवतनर्ोजन भएको बजेटको पूर्ि रूप अनुसूचीहरूमा प्रस्ििु गिेको छु । तवस्िृि तवविर् अनुसूचीहरूबाट 

तिनुहोिा ।  

३४. आगामी वषिका िातग गाउँपातिकािे िगाएको किका दिहरू िथा अनुमातनि आन्त्िरिक श्रोिको 

तवविर् संिग्न  आर्थिक तविरे्क, २०७५ र्स सभामा पेश गिेको छु । सो आर्थिक तविेर्कको पूर्ि पाठ 

गाउँ सभाका सदस्र्ज्र्ूहरूिाई उपिब्ि गिाइएको छ । आर्थिक तविेर्कको साथसाथै आगामी वषिमा 

स्थानीर् सतञ्चि कोषबाट खचि गन ेअनुमति तिनका िातग तवतनर्ोजन तविेर्क, २०७५ समेि र्स ै

सभाको बैठकमा पेश गिेको छु । र्ी तविेर्कहरू मातथको छिफि आगामी वैठकमा गिाउने प्रवन्त्ि 

तमिाइएको छ ।  

३५. संघीर् सशिि अनुदान िफि बाट कार्ािन्त्वर्न हुने तशक्षा, स्वास््र्, वन वािाविर्, मतहिा वािवातिका, 

पतिम नेपाि खानेपानी िथा सिसफाई परिर्ोजना िफि का आर्ोजनाहरू, गिीबसंग तवर्श्ेर्श्ि 

कार्िक्रम समेि अन्त्र् कार्िक्रमहरूको तवस्ििृ सचूी र्स ैबजेट बक्तव्यसाथ संिग्न गिेको छु । तवस्िृि 

तवविर् तिनै अनसुूचीहरूबाट ग्रहर् गनुिहोिा ।  

३६. बजेट नीति, र्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको तनमािर्िे मार तवकास व्यवस्थापनिे मूिि रूप तिन सक्दनै 

। तवकास व्यवस्थापन ि बजटे, नीति, र्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको कार्ािन्त्वर्नमा भि पदिछ । त्र्सैिे 

तवतनर्ोतजि र्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको सफि कार्ािन्त्वर्नमा सबै सिोकािवािहरूको पूर्िरुपेर् 

साथ सहर्ोग जरूिी पदिछ ।  

३७. र्स गाउँपातिकाको तवकास तनमािर्को कार्िमा सबै पक्षबाट वस्िुगि, पािदशी ि िटस्थ भूतमका 

तनवािह गनि सकेमा र्स गाउँपातिकािे केही समर्मा नै उन्नति ि प्रगतिको फड्को मानिसके्न बेहोिा 

अवगि गिाउन चाहन्त्छु ।  

३८. अन्त्त्र्मा, आगामी आर्थिक वषिको बजेट िथा कार्िक्रम तनमािर्का िातग सुझाव िथा  सहर्ोग पु-र्ाउन ु

हुने गाउँपातिकाका श्रदर् अध्र्क्ष ज्र्ू,  सबै तनवाितचि जनप्रतितनिीज्र्हूरू, िाजनीतिक दिहरूका 

तजम्मेवाि पदातिकािीहरू, तवषर्गि सतमति िगार्ि अन्त्र् सतमतिका सदस्र्ज्र्ूहरू, गाउँ 

कार्िपातिकाका सब ैसाथीहरूिाई आभाि प्रकट गद ैबजटे तनमािर्को प्रातवतिक पाटो व्यस्थापनमा 

सहर्ोग गनुिहुने प्रमुख प्रशासकीर् अतिकृि िगार्ि संिग्न सबै कमिचािी तमरहरूमा हार्दिक िन्त्र्वाद 

व्यक्त गद ैमेिो भनाई र्ही अन्त्त्र् गने अनुमति चाहन्त्छु । िन्त्र्वाद ।  

 

 

दवेीकूमािी थापा 

उपाध्र्क्ष िथा सरं्ोजक 

तवरूवा गाउँपातिकाको बजटे  िथा कार्िक्रम िजूिमा सतमति 
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३. विरुिा गाउँपाविकाको आवथिक ऐन, २०७५ 

 

तवरुवा गाउँपातिकाको अथि सम्बन्त्िी प्रस्िाविाई कार्ािन्त्वर्न गनि बनकेो ऐन 

प्रस्िावनाोः 

तवरुवा गाउँपातिकाको आर्थिक वषि २०७५/७६ को अथि सम्बन्त्िी प्रस्िाविाई कार्ािन्त्वर्न गनिको तनतमत्त 

स्थानीर् कि िथा शुल्क सकंिन गने, छुट ददने िथा आर् संकिनको प्रशासतनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् 

भएकोिे,  

 

नेपािको संतविानको िािा २२८ को उपिािा (२) बमोतजम तवरुवा गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. सतंक्षप्त नाम ि प्रािम्भोः (१) र्स ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७५” िहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन २०७५ साि श्रावर् १ गिेदतेख तवरुवा गाउँपातिका क्षेरमा िागू हुनेछ । 

२. र्स गाउँपातिकामा अनुसूची १ मा उल्िेख गरिए बमोतजमका कि िथा दस्ििुहरू तिइने छ । 

३. कि छुटोः र्स ऐन बमोतजम कि तिने दातर्त्व भएका व्यतक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पतन दकतसमको 

कि छुट ददईने छैन ।  

४. कि िथा शलु्क सकंिन सम्बतन्त्ि कार्ितवतिोः र्ो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसाि कि िथा शुल्क 

संकिन सम्बतन्त्ि कार्ितवति गाउँपातिका िोके अनसुाि हुनेछ । 

 

-०- 
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अनुसूची – १ 

तस.न ं िाजस्वको क्षरेहरु 
चाि ुआर्थिक 

 वषिको दि 

प्रस्िातवि  

दि 
पुष्याई कैदफर्ि 

१ व्यापारिक वस्ि ु

  तडिितसप सबै प्रकािका १०००-२००० १५०० गि वषिको अनुभविे 

समोर्ोजन 

  

  तडपाटिमेन्त्टि स्टोि १५००-२००   

  सवािी सािन तवके्रिा 

  साइकि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  मोटि साइकि ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  तनमािर् सामग्री, कम््र्ूटि, 

तवद्यूि सामान, क्र्ामेिा,टेतितभजन, 

िेतडर्ो, कापेट,पेट्रोतिर्म पदाथि 

५००-२००० १००० एकरूपिा कार्म गनि   

  पेट्रोि पम्प   २५०० नर्ाँ व्यवसार् स्थापना 

हुन सके्न  

  

  हाडिवोर्ि पसि सब ै २०००-५००० २००० एकरूपिा कार्म गनि   

  फेन्त्सी, हाडिवेर्ि,भाडावििन, जुत्ताच्पि 

समेिका तमतश्रि पसि 
  ३००० व्यवसार्को 

तवतवतिकिर् 

  

  दतैनक उपभोग्र् सामान ५००-१००० १००० एकरूपिा कार्म गनि   

  दतैनक उपभोग्र् सामानको थोक तवके्रिा १०००-२००० २००० एकरूपिा कार्म गनि   

  साना दकिाना खुरा पसि  ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  फिफूि िथा ििकािी पसि ५००-१००० ८०० एकरूपिा कार्म गनि   

  फेन्त्सी पसि सबै प्रकािका १०००-२००० २००० एकरूपिा कार्म गनि   

  तमनी फेन्त्सी पसि   १००० व्यवसार्को 

तवतवतिकिर् 

  

  सून पसि ५०००, ३०००, 

२००० 

३,००० एकरूपिा कार्म गनि   

२ तनमािर् व्यवसार् 

  गाउँपातिका क्षेरमा प्रिान कार्ाििर् भएका 

तनमािर् व्यवसार्ी 
        

  तनमािर् व्यवसार्ी संघ         

  क वगि ५२०० ५२०० अपरिवर्ििि   

  ख वगि ४२०० ४२०० अपरिवर्ििि   

  ग वगि ३२०० ३२०० अपरिवर्ििि   
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  घ वगि २२०० २२०० अपरिवर्ििि   

३ उत्पादनमिूक उद्योग 

  साना घिेिु उद्योगोः मैनवत्ती, वेसाि, 

मसिा, दनुटपिी समेि  

४०० ५०० घिेिु उद्योग दिाि 

शुल्क 

वापि 

रु. 

१०० 

मार 

तिन े

  कापी उद्योग २००० २००० अपरिवर्ििि   

४ कृतष िथा वनजन्त्र् उद्योग 

  िोिी पेल्ने मीि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  कुटानी तपसानीोः घिार्सी २ फेज बाट 

सञ्चातिि साना खािे  
  ५०० घिार्सी प्रकृतिका 

भएकािे 

  

  कुटानी तपसानी सतहिको ििे पेल्ने तमि २२०० २००० अनुभविे समार्ोजन   

  कुटानी तपसानी तमि १५०० १००० अनुभविे समार्ोजन   

  फर्निचि उद्योग ५००० ३००० अनुभविे समार्ोजन   

  पशु दाना उद्योग १८०० १५०० अनुभविे समार्ोजन   

  पोल्ट्री फमि उच्च २३०० १५०० अनुभविे समार्ोजन   

  पोल्ट्री फमि सानो १८०० अनुभविे समार्ोजन   

  वंगुि पािन १५००-३००० १५०० अपरिवर्ििि   

  भैंसी पािन व्यवसार् १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  गाई पािन व्यवसार् १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  वाख्रा पािन व्यवसार् १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  माछापािन व्यवसार् १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  स- मीि ५००० ३००० अनुभविे समार्ोजन   

५ पर्िटन उद्योग 

  होटि मध्र्र्म २००० १००० एकै प्रकािका 

होटिमार हुनाि े

  

  होटि सानो १०००   

  अन्त्र् स-साना तचर्ा  खाजा िथा खाना 

पसि 

१००० ८०० साना पसिहरू हुनाि े   

  िेषु्टिेन्त्ट एण्ड वाि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  िज  ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  गजि/ दोहोिी िेषु्टिेन्त्ट ३५०० ३५०० अपरिवर्ििि   

  मेिा/ महोत्सव इजाजि शुल्क   १००० किका दार्िामा बृतद्ध   

६ सवेा उद्योग 
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  अपसेट पे्रस २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  िेटि पे्रस १३०० १३०० अपरिवर्ििि   

  चितचर तभतडर्ो  १००० १००० अपरिवर्ििि   

  साविजतनक परिवहन सेवा/ गाउँपातिका 

तभर प्रिान कार्ाििर् भएको 

५००० ५००० अपरिवर्ििि   

  साविजतनक परिवहन सेवा/ गाउँपातिका 

तभर शाखा कार्ाििर् भएको 

३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  फोटोग्राफी १००० १००० अपरिवर्ििि   

  प्रर्ोग शािा १२०० १२०० अपरिवर्ििि   

७ तनमािर् उद्योग 

  तसमेन्त्ट ब्िक उद्योग १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  मेटि/ ग्रीि उद्योग ३००० २५०० अनुभविे समार्ोजन   

  इट्टा उद्योग/ तचम्नी भट्टा ३५०० ३५०० एकरूपिा कार्म गनि   

  इट्टा उद्योग/ सािािर् भट्टा १०००-३००० ३००० एकरूपिा कार्म गनि   

  अन्त्र् उद्योग १३०० १३०० अपरिवर्ििि   

८ सञ्चाि सवेा 

  तनजी मोबाइि सेवा केन्त्र १०००-२००० १००० एकरूपिा कार्म गनि   

  तनजी टेतिफोन िथा फ्र्ाक्स सेवा १००० १००० अपरिवर्ििि   

  फ्र्ाक्स फोटोकपी िथा तप्रतन्त्टङ् १००० १००० अपरिवर्ििि   

  मोवाइि फोन तवक्री, ममिि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  कुरिर्ि सेवा ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  साइवि सेवा १२०० १२०० अपरिवर्ििि   

  छपाई िथा प्रकाशन  १००० १००० अपरिवर्ििि   

  फोन इनक्वाएिी ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  मोबाइि टावि   ५००० किका दार्िामा बृतद्ध   

९ तवत्तीर् सवेा 

  आर्थिक कािोबाि समेि गने तवत्तीर् 

कम्पनीको मुख्र् कार्ाििर् 

१०००० १०००० अपरिवर्ििि   

  तवत्तीर् कम्पनीको शाखा/ उपशाखा 

कार्ाििर् 

५००० ५००० अपरिवर्ििि   

  वातर्ज्र् बैंक क वगि शाखा   ७५०० किका दार्िामा बृतद्ध   

  तवमा कम्पनी ५५०० ५५०० अपरिवर्ििि   

  तवदशेी मुरा सटही २००० २००० अपरिवर्ििि   

  मनी ट्रान्त्सफि ३००० ३००० अपरिवर्ििि   
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  तििो पर कािोबाि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  सहकािी संस्था ३ किोड बिी वार्षिक 

कािोबाि हुन े

४००० ४००० अपरिवर्ििि   

  सहकािी संस्था अन्त्र् २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  तनजी क्षेरका बातर्ज्र् बैकहरू ५००० ० संस्था नहुनाि े   

  तनजी क्षेर समेिको स्वातमत्वमा िहकेा 

बैंकका शाखा कार्ाििर्हरू 

५००० ० संस्था नहुनाि े   

  तवमा कम्पनीका शाखा वा सम्पकि  

कार्ाििर्हरू 

२५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  सभेर्ि सेवा केन्त्र १३०० १३०० अपरिवर्ििि   

१० स्वास््र् सवेा 

  गैह् सिकािी अस्पिाि २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  सामुदातर्क अस्पिाि ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  तनजीस्ििका अस्पिाि िथा रिसचि सेन्त्टि ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  नर्सिङ होम ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  ल्र्ाव िथा तक्ितनक,िेतडर्ोग्राफी समेि २००० २००० अपरिवर्ििि   

  होतमर्ो्र्ाथी िथा प्राकृतिक तचदकत्सा 

तक्ितनक 

१००० १००० अपरिवर्ििि   

  औषिी पसि थोक २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  औषिी पसि खुरा १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  औषिी पसि आर्ुवेद १२०० १२०० अपरिवर्ििि   

  औषिी पसि पशुस्वास््र् १२०० १२०० अपरिवर्ििि   

  पशु पंक्षी दाना पसि १३०० १३०० अपरिवर्ििि   

  जडी बुटी पसि ५५० ५५० अपरिवर्ििि   

  तवशषेज्ञ सवेा िथा अन्त्र् व्यवसातर्क सवेा 

  तचदकत्सक १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  दन्त्ि तचदकत्सक रिसचि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  पशु तचदकत्सक १००० १००० अपरिवर्ििि   

  कतविाज ७०० ७०० अपरिवर्ििि   

  इतन्त्जतनर्ि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  कानून व्यवसार्ी १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  िेखापरिक्षक     अपरिवर्ििि   

  क वगि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  ख वगि १२०० १२०० अपरिवर्ििि   
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  ग वगि ९०० ९०० अपरिवर्ििि   

  घ वगि ७०० ७०० अपरिवर्ििि   

  तवमा एजेण्ट ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  सभेर्ि  १००० १००० अपरिवर्ििि   

  अनुवादक ७०० ७०० अपरिवर्ििि   

  नोटिी पतव्िक सेवा ७०० ७०० अपरिवर्ििि   

  अनुसन्त्िानकिाि िथा पिामशि दािा/ भाषा 

अनुवादक समेि 

१००० १००० अपरिवर्ििि   

  कम््र्ूटि एनातिष्ट िथा प्रोग्रामि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  शेर्ि दिाि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  सामान िुवानी किाि कम्पनी १६०० १६०० अपरिवर्ििि   

  संस्थागि पेन्त्टि ५२०० ५२०० अपरिवर्ििि   

  तशक्षा सवेा 

  तनजी क्षरेका स्कूि, क्र्ाम्पस, तवर्श्तवद्यािर् 

  तनजी क्षेरका क्र्ाम्पस ि ्िस टू १५०० २००० समर्ानकूि परिवििन   

  तनजी क्षेरका मा.तव. स्कूि १५०० २००० समर्ानकूि परिवििन   

  तनजी क्षेरका आिािभिू तवद्यािर् १००० १००० अपरिवर्ििि   

  तनजी क्षेरका पूवि प्राथतमक तवद्यािर् १००० १००० अपरिवर्ििि   

  तनजी क्षेरका होस्टेिहरू १००० १००० अपरिवर्ििि   

  िािीम िथा अनुसन्त्िान केन्त्र २००० २००० अपरिवर्ििि   

  तनजी प्रातवतिक तशक्षािर् २००० २००० अपरिवर्ििि   

  टाइतपङ, कम््र्ूटि िथा भाषा प्रतशक्षर् 

केन्त्र संस्था 

१००० १००० अपरिवर्ििि   

  टाइतपङ १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  कम््र्ूटि टाइतपङ १००० १००० अपरिवर्ििि   

  यूसन िथा कोतचङ सेन्त्टि २००० २००० अपरिवर्ििि   

  भाषा प्रतशक्षर् केन्त्र २००० २००० अपरिवर्ििि   

११ ममिि सभंाि केन्त्र 

  हभेी इक्र्ू्मेन्त्ट ममिि केन्त्र ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  बस,ट्रक,काि ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  मोटि साइकि २००० १५०० अनुभविे समार्ोजन   

  साइकि िथा अन्त्र् १००० १००० अपरिवर्ििि   

  िेतडर्ो रटभी ममिि केन्त्र १४०० १५०० समर्ानकूि परिवििन   
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  िेतडर्ो िथा घडी ममिि केन्त्र १२०० १२०० अपरिवर्ििि   

  घडी ममिि केन्त्र १००० १००० अपरिवर्ििि   

  पे्रसि कुकि, तहटि, टेतिफोन सेट, तसिाई 

मेशीन ममिि 

८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  कम््र्ूटि, तवजुिीका सामान, क्र्ामेिा, 

िेतडर्ो, टेतितभजन, फर्नितसङ पसि 

२४०० २४०० अपरिवर्ििि   

  फोटोकपी/ कम््र्ूटि तवक्री िथा ममिि २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  अन्त्र् इिेतक्ट्रक िथा इिेक्ट्रोतनक्स ममिि १४०० १००० अनुभविे समार्ोजन   

  अन्त्र् सवेा 

  तवज्ञापन एजेन्त्सी १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  वैदतेशक िोजगाि सेवा १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  स्वदशेी िोजगाि सेवा १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  हाउतजङ कम्पनी िथा घि जग्गा खरिद 

तवक्री/ रिर्िस्टेट 

४००० ४००० अपरिवर्ििि   

  व्यूटी पाििि, केश श्रृंगाि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  ड्राई तक्िनसि ७०० ७०० अपरिवर्ििि   

  फोटो स्टुतडर्ो १२०० १००० अनुभविे समार्ोजन   

  साइन्त्बोडि पेतन्त्टङ सेवा १२०० १२०० अपरिवर्ििि   

  पशु विशािा ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  मास ुतवके्रिा 

  कुखुिा १००० १००० अपरिवर्ििि   

  खशी/ बोका १००० १००० अपरिवर्ििि   

  िांगा/ बुंगुि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  माछा १००० १००० अपरिवर्ििि   

  टेिसिोः कपडा सतहिको २००० २००० अपरिवर्ििि   

  तसिाई केन्त्रोः २ भन्त्दा बिी मेशीन भएको १००० १००० अपरिवर्ििि   

  तसिाई प्रतशक्षर् केन्त्र १००० १००० अपरिवर्ििि   

  कवाडी २००० २००० अपरिवर्ििि   

१२ मातथको वगीकिर्मा नपिेका तवतवि सवेा व्यवसार् िथा कािोबािहरू 

  कपडा जुत्ता पसि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  छािा जुत्ता पसि उच्च २००० २००० अपरिवर्ििि   

  छािा जुत्ता पसि सािािर् १००० १००० अपरिवर्ििि   

  छािा जुत्ता तनमािर् िथा ममिि केन्त्र १००० १००० अपरिवर्ििि   
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  भाडा पसिोः उच्च २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  भाडा पसिोः मध्र्म १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  भाडा पसिोः सािािर् १००० १००० अपरिवर्ििि   

  चुिा पसिोः टंकीमा िाखेको ६०० ६०० अपरिवर्ििि   

  चुिा पसि ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  काठ िथा तस्टि फर्निचि पसि २००० २००० अपरिवर्ििि   

  चस्मा पसि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  मेशीनिी पाटि पूजाि २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  हजाम पसि १००० ५०० अपरिवर्ििि   

  ड्राइतभङ इतन्त्स्टच्र्ूट २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  तडतजटि किि ल्र्ाव ३५०० ३५०० अपरिवर्ििि   

  तडतजटि किि ल्र्ाव मध्र्र्म २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  फ्िेक्स तप्रन्त्टि सेवा १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  किि ल्र्ाब १००० १००० अपरिवर्ििि   

  अतडर्ो िथा तभतडर्ो सेन्त्टि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  दगु्िडिेी/ सहकािी संघ १३०० १३०० अपरिवर्ििि   

  दगु्िडिेी १००० १००० अपरिवर्ििि   

  दगु्ि तचस्र्ान केन्त्र २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  स्र्ानीटिी सामानको पसि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  ्िातष्टक मेच कुसी िथा अन्त्र् सामाग्रीको 

पसि 

१००० १००० अपरिवर्ििि   

  ग्र्ाँस तसतिण्डि तवके्रिा १००० १००० अपरिवर्ििि   

  कोल्ड तड्रङ्क्स पसि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  ऊन पसि ९०० ९०० अपरिवर्ििि   

  होजीर्ािी उद्योग उच्च १४०० १४०० अपरिवर्ििि   

  होजीर्ािी उद्योग मध्र्म ९०० ९०० अपरिवर्ििि   

  होजीर्ािी उद्योग सािािर् ७०० ७०० अपरिवर्ििि   

  कस्मेटीक पसि उच्च २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  कस्मेटीक पसि मध्र्म १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  कस्मेटीक पसि सािािर् १००० १००० अपरिवर्ििि   

  स्टेशनिी होिसेि ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  स्टेशनिी खुरा १००० १००० अपरिवर्ििि   

  पर/पतरका पसि ९०० ९०० अपरिवर्ििि   
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  तचर्ा पसि ६५० ६५० अपरिवर्ििि   

  तमठाई पसिोः तमष्ठान्न भण्डाि  १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  मोःम / िेषु्टिाँ ११०० ११०० अपरिवर्ििि   

  भोजनािर् १५०० १००० साना पसिहरू हुनाि े   

  कन्त्सल्टेन्त्सी िथा पिामशि सेवा १४०० १४०० अपरिवर्ििि   

  Manpower company शाखा कार्ाििर् २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  कृतष फिफूि िथा वन नसििी व्यवसार् १००० १००० अपरिवर्ििि   

  केवि िाइन प्रसािर् ३५०० ३५०० अपरिवर्ििि   

  एफ.एम िेतडर्ो प्रसािर् २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  इन्त्टिनेट सेवा प्रदार्क १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  केवि िथा इन्त्टिनेट सेवा प्रदार्क   ५००० तवतवतिकिर्   

  एफ.एम िेतडर्ो सामुदातर्क २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  पुि हाउस/ इस्नुकि ९०० ९०० अपरिवर्ििि   

  ट्रान्त्सपोटि सेवा ११०० ११०० अपरिवर्ििि   

  ठेका भाँडा ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  माटाका भाँडा ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  मादि ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  डािा, नाङ्िा पसि ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  दाना िथा आिु/ ्र्ाज थोक तवक्री पसि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  सोिाि पावि स्िार्सि २००० २००० अपरिवर्ििि   

  खेिौना िथा उपहाि सामग्री पसि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  चस्मा ममिि िथा तवक्री केन्त्र १००० १००० अपरिवर्ििि   

  मददिाजन्त्र् पसि २००० २००० अपरिवर्ििि   

  पेपि हणे्डीक्राफ्ट सम्बन्त्िी पसि ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  जतडबुटी पसि ८०० ८०० अपरिवर्ििि   

  पाँच वा सोभन्त्दा बिी व्यवसार् िहकेो 

प्रा.ति. 

५००० ५००० अपरिवर्ििि   

  अन्त्र् प्रकािका प्रा.ति. ३५०० ३५०० अपरिवर्ििि   

  दईु दतेख ४ वटा व्यवसार् भएको प्रा.ति. ३५०० ३५०० अपरिवर्ििि   

  फ्र्ाक्स िथा तप्रन्त्टि सेवा १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  ्िातस्टक मेच कुची पसि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  ्िातष्टक अन्त्र् पसि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  चाउतमन उद्योग ८०० ५०० साना पसिहरू हुनाि े   
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  तमनिि वाटि उद्योग २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

  तमनिि वाटि होिसेि पसि १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  आल्मुतनर्म उद्योग २५०० २५०० अपरिवर्ििि   

१३ पटके कि (व्यवसार्) 

  फेन्त्सी पसि/ प्रति पसि ४५० ४५० अपरिवर्ििि   

  ठेका भाँडा प्रति पसि ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  माटोको भाँडा पसि/ प्रति पसि १०० १०० अपरिवर्ििि   

  प्रोतभजनि प्रति पसि २५० २५० अपरिवर्ििि   

  मादि प्रति पसि २०० २०० अपरिवर्ििि   

  औजाि भाँडा प्रति पसि १२५ १२५ अपरिवर्ििि   

  सून चाँदी प्रति पसि ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  तचर्ा नास्िा प्रति पसि १५० १५० अपरिवर्ििि   

  डािा नाङ्िा प्रति पसि २०० २०० अपरिवर्ििि   

  चुिापोिे प्रति पसि २०० २०० अपरिवर्ििि   

  तजिामसिा प्रति पसि ४०० ४०० अपरिवर्ििि   

  जतडबुटी प्रति  पसि २०० २०० अपरिवर्ििि   

  
अन्त्र् पसि हिेेि 

१००-३०० १००-

३०० 

अपरिवर्ििि   

१४ सवािी कि (सवािी सािनको दकतसम) 

  डोजि, एक्साभेटि,  ३००० ३००० अपरिवर्ििि   

  जेसीबी, व्याकहोडि २००० २००० अपरिवर्ििि   

  वस,ट्रक,िहिी िथा अन्त्र् हभेी गाडी, 

याक्टि 

२००० १००० अनुभविे समार्ोजन   

  भाडाका काि,जीप,भ्र्ान  १००० ५०० अनुभवि ेसमार्ोजन   

  भाडाका टेम्पो,पावि टेिि ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  भाडाका तमनीबस/ तमनीट्रक १००० ५०० अनुभवि ेसमार्ोजन   

  तनजी काि िथा टेम्पो,तमनी बस,ट्रक ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  स्कुटि,मोटिसाइकि िथा अन्त्र् सवािी 

 सािन 

३०० २०० अनुभवि ेसमार्ोजन   

  ठेिा गाडा िथा रिक्सा ५० ५० अपरिवर्ििि   

  दिाि िथा सञ्चािन इजाजि दस्िुिोः 

ठेिा,रिक्सा,टाँगा दिाि गिी नम्बि ददए 

बापि 

१०० १०० अपरिवर्ििि   

१५ मनोिञ्जन कि (मनोिञ्जन सािन ) 
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  तसनेमा हि,तभतडर्ो हि, सासँ्कृतिक 

प्रदशिन स्थि, तथएटि संगीि िथा 

मनोिञ्जन प्रदशिन स्थिको प्रवेश शुल्कमा 

१० १० अपरिवर्ििि   

  जाद,ु सकिस, चटक आददमा प्रतिददन ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  व्यवसातर्क तभतडर्ो कि २५० २५० अपरिवर्ििि   

१६ घि बहाि कि  

बहाि िकमको 

१० प्रतिशििे 

हुन आउने िकम 

।  

 

बहाि 

िकमको 

१० 

प्रतिशििे 

हुन 

आउने 

िकम ।  

अपरिवर्ििि   

१७ पटके व्यवसार् कि  

(तवक्री तवििर्को िातग ल्र्ाउने ि घमु्िी 

पसि) 

        

  भैंसी, िाँगा,प्रति गोट प्रति पटक रू. २५ २५ अपरिवर्ििि   

  खसी, बोका, प्रति गोटा प्रति पटक रू. १० १० अपरिवर्ििि   

  हाँस कुखुिाोः चल्िा बाहके प्रति गोटा  

प्रति पटक रू 

५ ५ अपरिवर्ििि   

  घुम्िी व्यवसार्ोः फेन्त्सी १०० १०० अपरिवर्ििि   

  घुम्िी व्यवसार्ोः अन्त्र् १०० १०० अपरिवर्ििि   

१८ तसफारिस दस्ििु 

  वंशजको नागरिकिा तसफारिसोः तनवेदन 

दस्िुि समेि 

२०० २०० अपरिवर्ििि   

  जन्त्मको आिािमा गरिने नागरिकिा 

तसफारिस 

५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  अंतगकृि नागरिकिा तसफारिस ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  नागरिकिाको प्रतितिपी तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  नागरिकिाको संशोिन तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  नािा प्रमातर्ि नेपािी ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  नािा प्रमातर्ि अंगे्रजी ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  तवद्यूि जडान तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  तवद्यूि जडान तिफेज ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  नाम संशोिन, नाम छुट िथा दईु नाम एकै 

तसफारिस 

३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  जन्त्मतमति प्रमातर्ि नेपािी  ३०० ३०० अपरिवर्ििि   
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  स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्बन्त्िी 

तसफारिस 

२५० २५० अपरिवर्ििि   

  नामथि जन्त्मतमति संशोिन तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  घिजग्गा नामसािी तसफारिस ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  सम्बन्त्ि तवच्छेद भएको तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  फुकुवा तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  पेन्त्सन गाडि वा सो सम्बन्त्िी अन्त्र् तसफारिस ४०० ४०० अपरिवर्ििि   

  हकवािा सिंक्षक तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  अतववातहि प्रमातर्किर् तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  नक्कि प्रमातर्ि दस्िुिोः मािपोि िसीद 

समेि 

१०० १०० अपरिवर्ििि   

  व्यवसार् दिाि प्रमार्परको नक्कि २०० २०० अपरिवर्ििि   

  व्यवसार् दिाि िगि कट्टाको तसफारिस २०० २०० अपरिवर्ििि   

  घिनक्सा नामसािी ४०० ४०० अपरिवर्ििि   

  घि तनमािर् सम्पन्न तसफारिसोः आितससी १००० १००० अपरिवर्ििि   

  घि तनमािर् सम्पन्न तसफारिसोः कच्ची ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  तनजी क्षेरमा रुख कटान तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  तमिापर दस्िुि २५० २५० अपरिवर्ििि   

  नावािक परिचर्पर तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  व्यतक्तगि घटना दिाि ३५ ददनसम्म तनोःशुल्क तनोःशुल्क अपरिवर्ििि   

  व्यतक्तगि घटना दिाि ३५ ददन पतछ  १०० १०० अपरिवर्ििि   

  दतिि,जनजाति,आददवासी तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  कि तक्िर्ि तसफारिसोः नेपािी ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  पारिवारिक तवविर् तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  खानेपानी जडान सम्बन्त्िी तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

उद्योग दिािको िातग तसफारिस 

  क. साना ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  ख. मझौिा १००० १००० अपरिवर्ििि   

  ग. ठूिा १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

तनजी तवद्यािर् सञ्चािन िथा कक्षा थप अनमुतिको तसफारिस 

  क. वाि तवकास केन्त्र सञ्चािन अनुमति १००० १००० अपरिवर्ििि   

  ख. आिािभूि तवद्यािर् १२०० १२०० अपरिवर्ििि   

  ग. मा.तव. १५०० १५०० अपरिवर्ििि   

  घ. स्नािक/ स्नािकोत्ति  २००० २००० अपरिवर्ििि   
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सामदुातर्क तवद्यािर् सञ्चािन िथा कक्षा थप सम्बन्त्िी तसफारिस 

  क. वाि तवकास केन्त्र सञ्चािन अनुमति ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  ख. आिािभूि तवद्यािर् ७०० ७०० अपरिवर्ििि   

  ग. मा.तव. १००० १००० अपरिवर्ििि   

  घ. स्नािक/ स्नािकोत्ति  १२०० १२०० अपरिवर्ििि   

  अंग्रेजी भाषामा गरिने प्रति तसफारिस 

दस्िुि 

५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  चािदकल्िा प्रमातर्ि ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  ग्रातमर् क्षेरमा घिबाटो तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  शहिी क्षेरमा घिबाटो तसफारिस ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  संस्था दिाि तसफारिस ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  घि ििान गदाि वाटो प्रर्ोग सम्बन्त्िी 

तसफारिस 

३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  मातथ उल्िेख भएका बाहके सबै प्रकािका 

तसफारिस 

३०० ३०० अपरिवर्ििि   

  नक्शा प्रमातर्ि १००० १००० अपरिवर्ििि   

  भवन तनमािर् अनुमतिपरको प्रतितिपी ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  व्यवसार् दिाि तसफारिस ५०० ५०० अपरिवर्ििि   

  मुचुल्का प्रमातर्ि ३०० ३०० अपरिवर्ििि   

१९ मलू्र्ाङ्कन सवेा कि 

  सम्पतत्त मूल्र्ाङ्कन प्रति हजाि रुपैर्ाको १ १ अपरिवर्ििि   

  आर्श्रोि प्रमातर्ि प्रति हजाि रूपैर्ाको १ १ अपरिवर्ििि   

  रु १ किोड सम्म १०००० १०००० अपरिवर्ििि   

  रु १ किोड दतेख २ किोड सम्म १२५०० १२५०० अपरिवर्ििि   

  रु २ किोड दतेख ३ किोड सम्म १५००० १५००० अपरिवर्ििि   

  रु ३ किोड दतेख ४ किोड सम्म १७५०० १७५०० अपरिवर्ििि   

  रु ४ किोड दतेख ५ किोड सम्म २०००० २०००० अपरिवर्ििि   

  रु ५ किोड दतेख मातथ २५००० २५००० अपरिवर्ििि   

२० नक्सापास दस्ििु कि 

  नक्सापास तनवेदन फािामको रू. २०० १००० समर्ानकूि परिवििन   

  भुई ँििा ि पतहिो ििामा प्रति वगि दफट 

Plinth Area समेि 

५ ५ 

अपरिवर्ििि 

  

  दोश्रो ििामा प्रति वगि दफट ७ ७ अपरिवर्ििि   

  िेश्रो ि सोभन्त्दा मातथ प्रति वगि दफट ८ १० समर्ानकूि परिवििन   
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  अस्थाई ि छाप्रो तनमािर् गदाि अस्थाई नक्सा पास पेश गनुि पनेछ । ५०० वगि दफटसम्मका छाप्रोको िातग 

तनमािर् दस्िुि रू. १००० ि ५०० वगि दफट भन्त्दा विी भएका छाप्रोको विी हुन आउने प्रति वगि दफट रू. २ 

का दििे तिन े। कुनै दकत्तामा एक भन्त्दा विी छाप्रो बनाउने पने भएमा सबै छाप्रोको नक्सा पेश गिी सोही 

बमोतजम दस्िुि िाग्नेछ ।  

२१ मािपोि कि 

  आर्थिक वषि २०७५/७६ को साउन१ बाट मािपोि कि उठाइने छैन । एकीकृि सम्पतत्त कि सकंिन सम्बन्त्िी 

सम्पूर्ि कार्िहरू साउन १ सम्ममा समाप्त हुन नसकेमा पतछ सोही मािपोि किमा समार्ोजन हुने गिी िीन 

िोपनी सम्मको न्त्र्ूनिम रू. १०० ि त्र्सपतछको  जग्गाको प्रति िोपनी तनम्नानुसाि थप दस्िुि िाग्नेछ ।  

खेि अब्बिोः रू २५, खेि दोर्मोः रू. २०, खेि सीमोः रू. १५ ि खेि चाहािोः रू. ५ 

बािी अब्बिोः रू. २०, बािी दोर्मोः रू. १५, बािी सीमोः रू. १० ि बािी चाहािोः रू. ५   

२२. न्त्र्ार्ीक सतमतिमा उजिूी/ तनवदेन दिाि शलु्कोः १००       

२३. गाउँपातिका अन्त्िगििका वन उपभोक्ता सतमतिहरूिाई पतन गाउँपातिकाको आन्त्िरिक आर् संकिनका िातग 

तहस्सेदाि बनाइनेछ । वन उपभोक्ता समूहहरूिाई गाउँ कार्िपातिकाको कार्ाििर्मा दिाि गनुिपने छ ।  

२४. पशतुनकासी किोः र्स गाउँपातिकाबाट तनर्ािि हुन ेपशुहरूमा दहेार्बमोतजमको दिि ेकि िाग्नेछ । 

(प्रतिगोटा) 

 भैंसी िाँगा   - रू. १०० 

बंगुि सुंगुि   - रू. १०० 

खसी/ बोका/  - रू. ५० 

पाडा/पाडी/ बाच्छा/बाच्छी  - रू. ५० 

बंगुि/ सुंगुिको पाठा/पाठी   - रू. ५० 

कुखुिा/हासँ/पिेवा              - रू. ३ 
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४. आगामी आवथिक िर्ि (२०७५/७६) को िावग अनुमावनि कर िथा गैरकर राजस्व रकम      

रू.हजािमा 

तस.न.ं िाजस्वको क्षरेहरू 
गि आ.व. को 

र्थाथि िकम 

चाि ू

आ.व. को 

सशंोतिि 

अनमुान 

आगामी 

आ.व.को 

अनमुान 

कैदफर्ि 

१ व्यवसार् दिाि 

तवतभन्न सेवा 

शुल्क, मािपोि 

दस्िुि िथा 

तसफारिस, 

घटना दिाि 

समेि वापिको 

सातवक गाउँ 

तवकास 

सतमतिहरूबाट 

हस्िान्त्ििर् भई 

आएको एकमुष्ठ 

िकम रू. 

२२२९९४.२५ 

१०० 

१००   

२ व्यवसातर्क कि २००   

३ तनमािर् व्यवसार् ० १५   

४ उत्पादनमूिक उद्योग ० ५   

५ कृतष िथा वनजन्त्र् उद्योग ० ४०   

६ पर्िटन उद्योग ० ४   

७ सेवामूिक उद्योग ० ५   

८ सञ्चाि सेवा ० १५   

९ तनमािर् उद्योग ० ५   

१० तवतत्तर् सेवा ० ५०   

११ दतैनक उपभोग्र् सामान िथा व्यवसार् कि ० २००   

१२ तवशेषज्ञ पिामशि िथा व्यवसातर्क सेवा ० ५   

१३ तशक्षा सेवा ० १०   

१४ ममिि संभाि केन्त्र ० १०   

१५ अन्त्र् आर् ० १००   

१६ हाट बजाि ० २   

१७ सवािी कि ० १००   

१८ मनोिञ्जन कि ० १   

१९ सम्पतत्त मूल्र्ाङ्कन ० १०००   

२० तसफारिस दस्िुि १२०० १५००   

२१ व्यतक्तगि घटना दिाि १५० २००   

२२ तवज्ञापन कि ० १०   

२३ मािपोि/ एकीकृि सम्पतत्त कि १२०० ३०००   

२४ पटके व्यवसार् कि ० ५   

२५ नक्सा पास/ अतभिेखीकिर् ० ३००   

२६ बहाि कि ० ५००   

२७ तज.स.स. श्रोि उपर्ोग बाँडफाँड ० ३००   

२८ मािपोि ितजष्ट्रशेन वाँडफाँड ० ५००   

२९ नदीजन्त्र् पदाथि ठेक्का ० ३००   

३० पशुतनकासी कि ० २०   

३१ सडक ममिि सम्भाि/ पटके कि  ० १५१   

३२ वन उपभोक्ता सतमति ० २५   

३३ न्त्र्ार्ीक सतमतिमा उजूिी दिाि ० २   

  कूि आन्त्िरिक आर् प्रक्षपेर् २२३ २६५० ८६८०   
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५. विरुिा गाउँपाविकाको विवनर्ोजन ऐन, २०७५ 
तवरुवा गाउँपातिकाको आर्थिक बषि २०७५/७६ को सेवा ि कार्िहरुको िातग स्थानीर् सतञ्चि कोषबाट केही 

िकम खचि गने ि तवतनर्ोजन गने सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, 

सभाबाट स्वीकृि तमतिोः २०७५/०३/२४ 

प्रस्िावनाोः  

तवरुवा गाउँपातिकाको आर्थिक बषि २०७५/७६ को सेवा ि कार्िहरुको िातग सतञ्चि कोषबाट केही िकम 

खचि गने अतिकाि ददन ि सो िकम तवतनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संतविानको िािा २२९ को उपिािा (२) बमोतजम तवरुवा गाउँ सभाि ेर्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संतक्षप्त नाम ि प्रािम्भोः (१)र्स ऐनको नाम “ तवरुवा गाउँपातिकाको तवतनर्ोजन ऐन, २०७५” िहकेो छ । 

 (२) र्ो ऐन िुरुन्त्ि प्रािम्भ हुनेछ । 

२. आर्थिक वषि २०७५।०७६ को तनतमत्त सतञ्चि कोषबाट िकम खचि गने अतिकािोः 

(१) आर्थिक वषि २०७५।०७६ को तनतमत्त तवरुवा गाउँपातिका, वडा सतमति, तवषर्गि शाखािे गने सेवा ि 

कार्िहरुका तनतमत्त अनुसचूी १ मा उतल्ितखि चािू खचि, पूँजीगि खचि ि तबत्तीर् व्यवस्थाको िकम 

समेि गिी जम्मा िकम रु. ३०२३०००००।- (अक्षेरुपी िीस किोड िेइस िाख रुपैंर्ा) मा नबिाई 

तनर्दिष्ट गरिए बमोतजम सतञ्चि कोषबाट खचि गनि सदकने छ ।  

३.  तवतनर्ोजनोः (१) र्स ऐनद्वािा सतञ्चि कोषबाट खचि गनि अतिकाि ददइएको िकम आर्थिक वषि २०७५।७६ 

को तनतमत्त तवरुवा गाउँपातिका, गाउँ कार्िपातिका, वडा सतमति ि तवषर्गि शाखािे गन ेसेवा ि कार्िहरुको 

तनतमत्त तवतनर्ोजन गरिने छ । 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा िेतखएको भएिा पतन कार्िपातिका, वडा सतमति ि तवषर्गि शाखाि े

गने सेवा ि कार्िहरुको तनतमत्त तवतनर्ोजन गिेको िकम मध्र्े कुनैमा बचि हुने ि कुनमैा अपुग हुने 

दतेखन आएमा गाउँ कार्िपातिकािे बचि हुने शीषिकबाट नपुग हुने शीषिकमा िकम सानि सके्नछ । र्सिी 

िकम सादाि एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा िकमको १० प्रतिशिमा नबढ्ने गिी कुनै एक वा एक 

भन्त्दा बिी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्त्दा बिी शीषिकहरुमा िकम सानि िथा तनकासा ि खचि 

जनाउन सदकनेछ । पूँजीगि खचि ि तवत्तीर् व्यवस्थािफि  तवतनर्ोतजि िकम साँवा भुक्तानी खचि ि व्याज 

भुक्तानी खचि शीषिकमा बाहके अन्त्र् चािू खचि शीषिक िफि  सानि ि तबत्तीर् व्यवस्था अन्त्िगिि साँवा 

भुक्तानी खचि िफि  तबतनर्ोतजि िकम ब्र्ाज भुक्तानी खचि शीषिकमा बाहके अन्त्र्र सानि सदकने छैन । 

िि चािु िथा पूँतजगि खचि ि तवत्तीर् व्यवस्थाको खचि व्यहोनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा िकम 

सानि सदकने छ । 

(३)  उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा िेतखएको भएिा पतन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा स्वीकृि 

िकमको १० प्रतिशिभन्त्दा बढ्ने गिी कुनै एक वा एक भन्त्दा बिी शीषिकहरुमा िकम सानि पिेमा 

गाउँ सभाको स्वीकृति तिनु पनेछ ।  

-०- 
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अनुसूची १ 

दफा २ (१) सँग सम्बतन्त्िि 

नेपािको संतविानको िािा २२९ -२_ adf]lhd 

सतञ्चि कोषबाट तवतनर्ोजन हुने िकम 

 

                                   रू. हजािमा 

क्र.सं. अनुदान 

संख्र्ा 

शीषिकको नाम चािू खचि पँूजीगि खचि तवत्तीर् 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ 

२ 

गाउँ कार्िपातिका 

१८१३०० 

 
१२१००० - ३०२३०० 

२ वडा सतमति 

३ तवषर्गि शाखा 
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६. आवथिक िर्ि ०७५/७६ को कूि बजेट म्यावटि क्स 
विरुिा गाउँपाविका 

गाउँ कार्िपाविकाको कार्ाििर्, स्याङ्जा 

कूि बजेट म्यावटि क्स 

िकम रु.हजािमा 

आर् िफि    

क्र.सं. श्रोिको प्रकाि बजेट कैदफर्ि 

१ आन्त्िरिक आर् ८६८०   

२ संघीर् तवत्तीर् समानीकिर् ७२९००   

३ प्रदेश तवत्तीर् समानीकिर् ११३३५   

४ संघीर् िाजस्व वाँडफाँड ५०४५८   

५ प्रदेश सवािी सािन कि वाँडफाँड १९४६   

६ सशिि संघीर् अनुदान १३१५००   

कूि जम्मा २७६८१९   

    

व्यर् िफि         

१ वडागि र्ोजना ३२०००   

२ थप र्ोजना िथा कार्िक्रम ८९०००   

३ 

चािुिफि  कमिचािी पदातिकािी ििबभत्ता िथा गा.का.पा.ि वडा 

कार्ाििर् सञ्चािन अनुमातनि खचि ४९८००   

४ संघीर् सशिि कार्िक्रम १३१५००   

  कूि जम्मा ३०२३००   

न्त्र्नू हुन आउन ेकूि िकम २५४८१  

न्त्र्नू परू्िि    

१ चािू आ.व.को चािू खचि बचि १५०००   

२ चािू आ.व.को पूँजीगि खचि बचि ७५००   

३ आन्त्िरिक श्ररृ् २९८१   

कूि न्त्र्नू परू्िि िकम २५४८१   
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७. आ.ब. २०७५/२०७६ को िावग चािु िर्ि को प्रस्ताविि खचि वििरण 

   रु हजािमा  

तस. न.ं बजटे शीषिक न.ं तवविर् प्रस्िातवि िकम कैदफर्ि 

१ 21111 कमिचािी पारिश्रतमक १२५००   

२ 21112 पदातिकािी पारिश्रतमक ५१४८   

३ 21121 पोसाक खचि ५७०   

४ 21132 महगंी भत्ता  १४४०   

५ 21133 दफल्ड भत्ता  ३६०   

६ 21134 बैठक भत्ता  ५००   

७ 21135 कमिचािी प्रोत्साहन  ५५०   

८ 21139 अन्त्र् भत्ता  ६००   

९ 21141 पदातिकािी बैठक भत्ता  ३२४०   

१० 21142 पदातिकािीका अन्त्र् सुतबिा  ११५०   

११ 21212 र्ोगदानमा आिारिि उपदान १००   

१२ 21213 र्ोगदानमा आिारिि तवमा ५०   

१३ 21214 कमिचािी कल्र्ार् कोष ५००   

१४ 22111 पानी िथा तवजुिी १००   

१५ 22112 सञ्चाि महसुि ६५०   

१६ 22211 ईन्त्िन पदातिकािी १५००   

१७ 22212 ईन्त्िन कार्ाििर् ५००   

१८ 22213 सवािी सािन ममिि ४००   

१९ 22214 सवािी सािन नवीकिर् /तवमा १५०   

२० 22221 मेशीनिी औजाि ममिि सम्भाि ४००   

२१ 22231 तनर्मिि साविजतनक सम्पतिको ममिि सम्भाि ४००   

२२ 22291 अन्त्र् सम्पतिको ममिि सम्भाि १००   

२३ 22311 मसिन्त्द िथा कार्ििर् सामाग्री खचि  २५००   

२४ 22313 पुस्िक पर पतरका िथा सामाग्री खचि  २००   

२५ 22721 गाउ सभा सञ्चािन खचि ५००   

२६ 27312 उपदान २००   

२७ 27313 सेवा तनवृिको सतञ्चि तवदा  १००   

२८ 27314 सेवा तनवृिको औषति उपचाि खचि  १००   

२९ 28142 घि भाडा  १२००   

३० 28143 सवािी सािन िथा मेतशनिी औजाि भाडा  १३८०   

३१ 28149 अन्त्र् भाडा  १००   

३२ 28911 भैपरि आउने चाि ुखचि  १००   
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३३ 27219 अन्त्र् सामातजक सहार्िा २५०   

३४ 22611 अनुगमन मलु्र्ाङ्कन खचि  १५००   

३५ 25312 सुत्केिी बाटो खचि अनुमान  २००   

३६ 22231 बाटो हिेािो खचि  ६३०   

३७ 22522 कार्िक्रम खचि  ५००   

३८ 22529 तवतवि कार्िक्रम खचि  १००   

३९ 22612 भ्रमर् खचि  १०००   

४० 22419 अन्त्र् सेवा सुल्क ५५००   

४१ 22511 कमिचािी िातिम िथा अध्र्र्न भ्रमर् ८००   

४२ 22411 सेवा ि पिामशि  २००   

४३ 22315 प्रकाशन प्रशािर्  १३३२   

४४ 22139 अन्त्र् कार्ाििर् सञ्चािन खचि २००   

४५ 22314 ईन्त्िन अन्त्र् २००   

४६ 22413 किाि सेवा सुल्क  ५०   

४७ 22414 सिसफाई सेवा सुल्क ५०   

जम्मा  ४९८००   
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८. िडागि िथा विर्र्गि खचि प्रविशि 
तवरुवा गाउँपातिका 

गाउँ कार्िपातिकाको कार्ाििर् 

तवरुवा, स्र्ाङ्जा  

आवथिक िर्ि २०७५/७६ को बजेट वििरण िाविका 

िकम रु हजािमा 

कूि अनुमातनि व्यर् ३०२३००   

चािू खचि ४९८००   

सशिि कार्िक्रम खचि १३१५०० 
छुटै्ट अनुसचूीमा कार्िक्रमहरू 

प्रस्ििु गरिएको 

पूँजीगि र्ोजना िथा कार्िक्रम १२१०००   

पूजँीगि खचिको वडागि िथा तवषर्गि तवििर्को सिंचना ि प्रतिशि 

वडा न.ं % िकम कैदफर्ि शीषिक िकम % कैदफर्ि 

वडा नं. १ 8.02 ९७००   कृतष 11625 9.61   

वडा नं. २ 6.65 ८०५०   पर्िटन 2000 1.65   

वडा नं. ३ 6.28 ७६००   तवत्तीर् 10000 8.26   

वडा नं. ४ 14.3 १७३५०   तशक्षा 6080 5.02   

वडा नं. ५ 7.93 ९६००   स्वास््र् 1800 1.49   

वडा नं. ६ 9.01 १०९००   खानेपानी िथा सिसफाइ 10550 8.72   

वडा नं. ७ 7.11 ८६००   संस्कृति प्रवद्धिन 2950 2.44   

वडा नं. ८ 8.02 ९७००   खेिकूद िथा मनोिञ्जन 4200 3.47   

गा.पा. स्ििीर् कार्िक्रम 32.6 ३९५००   िै.स.सा.समावेशीकिर् 2350 1.94   

जम्मा १०० १२१०००   स्थानीर् सडक 36450 30.1   

        ससंचाई 1275 1.05   

        भवन िथा सहिी तवकास 16120 13.3   

        ऊजाि िघु तवदू्यि 1500 1.24   

        जिािाि संिक्षर् 1950 1.61   

        वािाविर् संिक्षर् 800 0.66   

        फोहोिमैिा िथा िि व्य. 650 0.54   

        जिउत्पन्न प्रकोप तनर्न्त्रर् 300 0.25   

        तवपद ्व्यवस्थापन 2200 1.82   

        सामान्त्र् सेवा 2700 2.23   

        सूचना प्रतवति 1800 1.49   

        सुशासन प्रवद्धिन 1800 1.49   

        अन्त्र्र वगीकृि नभएको 1900 1.57   

        जम्मा १२१००० १००   
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९. पाँच विर्र् के्षत्रहरूमा विवनर्ोवजि खचि संरचना 

तवरुवा गाउँपातिका  

गाउँ कार्िपातिकाको कार्ाििर् 

तवरुवा, स्र्ाङ्जा 

आवथिक िर्ि २०७५/७६ को िावर्िक बजेट विवनर्ोजनमा पाँच विर्र् के्षत्रहरूमा विवनर्ोवजि खचि संरचना 
िकम रू. हजािमा 

आर्थिक तवकास सामातजक तवकास पूवाििाि तवकास वन वािाविर् तवपद ् सशुासन अन्त्र् 

कूि 

पँूजीगि 

खचि 

कृतष 11625 तशक्षा 6080 स्थानीर् सडक 36450 जिािाि संिक्षर् 1950 सामान्त्र् सेवा 2700 1900 

पर्िटन 2000 स्वास््र् 1800 ससंचाई 1275 वािाविर् संिक्षर् 800 सूचना प्रतवति 1800   

तवत्तीर् 10000 

खानेपानी िथा 

सिसफाइ 10550 

भवन िथा सहिी 

तवकास 16120 फोहोिमैिा िथा िि व्य. 650 

सुशासन 

प्रवद्धिन 1800   

    संस्कृति प्रवद्धिन 2950 ऊजाि िघु तवद्यिू 1500 

जिउत्पन्न प्रकोप 

तनर्न्त्रर् 300       

    खेिकूद िथा मनोिञ्जन 4200     तवपद ्व्यवस्थापन 2200       

    िै.स.सा.समावेशीकिर् 2350               

िकम 23625 िकम 27930 िकम 55345 िकम 5900 िकम 6300 १९०० १२१००० 

प्रतिशि 19.52 प्रतिशि 23.08 प्रतिशि 45.74 प्रतिशि 4.88 प्रतिशि 5.21 1.57 १०० 
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१०. िडा नं. १ अन्तगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
रकम रू. हजारमा 

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
कार्ािन्त्वर्न 

हुन ेस्थान 

तवतनर्ोतजि 

िकम 
तवषर्क्षरे 

१ ििकािी खेिी (फमि/समुह गठन) तवरुवा १ ५०० आर्थिक 

२ पशुपािन ( पाडापाडी संिक्षर्) तवरुवा १ ५०० आर्थिक 

३ 

कुखुिा/बाख्रा/पशुतवमा/फमि/समुह गठन/ 

भकािो सुिाि कार्िक्रम तवरुवा १ २०० 
आर्थिक 

४ सिसफाई कार्िक्रम तवरुवा १ २०० सामातजक 

५ स्वास््र् सेतवका परिचािन तवरुवा १ १०० सामातजक 

६ मािमुि ससंचाई र्ोजना तवरुवा १ ३०० पूवाििाि 

७ बहाचौि ससंचाई र्ोजना तवरुवा १ ३०० पूवाििाि 

८ कटहिे सटाहा काकीडाडाँ गोिेटो बाटो तनमािर् तवरुवा १ ३०० पूवाििाि 

९ श्रीदवेी आमा समुह भवन तनमािर् तवरुवा १ ३०० पूवाििाि 

१० 

भर्िथान तििडाडाँ हकेडाडाँ हुद ैििाङ 

 मोटिबाटो तनमािर् तवरुवा १ २०० 
पूवाििाि 

११ तमिनचोक  झाक्रीथुम्का ग्रा.स. तवरुवा १ १५० पूवाििाि 

१२ खहिे िानाबारि खानेपानी र्ोजना ििाङ तवरुवा १ १०० पूवाििाि 

१३ 
गा.पा. तभर ठुिापोखिी वडा नं.१ 

तवरुवा १ १५० 

वािाविर् 

तवपद ्व्य. 

१४ ठुिाखेि ससंचाई र्ोजना तवरुवा १ १०० पूवाििाि 

१५ 

तवरुवा कुिोदखेी मातथल्िो तवरुवा 

 गोिेटो बाटो तनमािर् तवरुवा १ ३०० 
पूवाििाि 

१६ 

जनजागृिी आिािभूि तवद्यािर् तवद्यूिीर् 

सामाग्री िथा घिेावाि तवरुवा १ ३०० 
सामातजक 

१७ व्यूरटतसर्न िातिम तवरुवा १ १०० सामातजक 

१८ 

संस्कृति संिक्षर् िाखे नाँच समाग्री खरिद िथा 

वािवातिका/ जेष्ठनागरिक सम्मान कार्िक्रम तवरुवा १ १०० 
सामातजक 

१९ 

नमूना कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमोः एक वडा एक 

उत्पादन तवरुवा १ 
७०० आर्थिक 

२० 
आकासे पानी संकिन पोखिी तनमािर्/ ममिि 

तवरुवा १ 
१०० 

वािाविर् 

तवपद ्

२१ 
स्र्ानीटेिी दफल्ड साइट तनमािर् 

तवरुवा १ 
५०० 

वािाविर् 

तवपद ्

२२ समशान घाट तवरुवा १ ६०० सामातजक 

२३ नवज्र्ोति मा.तव. शातन्त्ि मन्त्रािर् अपुिो र्ोजना तवरुवा १ ६०० सामातजक 
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२४ तवरुवा बहुमुखी क्र्ाम्पस भवन तवरुवा १ १००० सामातजक 

२५ 
बाहाचौि बगैंचा पाकि  तनमािर् 

तवरुवा १ 
५०० 

वािाविर् 

तवपद ्व्य. 

२६ उपाध्र्क्ष महीिा उद्यमशीि नमूना कृतष कार्िक्रम तवरुवा १ २०० आर्थिक 

२७ काकीडाँडा खानेपानी र्ोजना तवरुवा १ ४०० सामातजक 

२८ 
समाजकल्र्ार् आमा समूह भवन पतहिो तनर्न्त्रर् 

तवरुवा १ 
२०० 

वािाविर् 

तवपद ्व्य. 

२९ तवरुवा झो.पु. दतेख नवज्र्ोति मा.तव. गोिेटो बाटो तवरुवा १ १०० पूवाििाि 

३० मोचाबािी खानेपानी ममिि १ तवरुवा १ २०० सामातजक 

३१ 
वडा कार्ाििर्हरुिाई तवतवि खचि सोझै अनुदान  

तवरुवा १ 
३०० संस्थागि... 

३२ 
नेपाि िेडक्रस सोसाइटी तवरुवा उपशाखा अनुदान 

तवरुवा १ 
१०० संस्थागि... 

जम्मा  ९७००   
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११. िडा नं. २ अन्तगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
िकम रू. हजािमा 

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रमको नाम 
कार्ािन्त्वर्न 

हुन ेस्थान 
िकम तवषर्गि क्षरे 

१ वडा स्ििीर् कृतष कार्िक्रम तवरुवा २ ३०० आर्थिक 

२ जामुनेडाडा मा.तव. ICT जडान तवरुवा २ ३०० संस्थागि... 

३ स्वास््र् ईकाई वेसािडाँडा तवरुवा २ १०० सामतजक 

४ वेसािडाडाँ तिफ्ट खानेपानी र्ोजना तवरुवा २ ३०० सामतजक 

५ 
ितक्षि( दतिि जेष्ठनागरिक मतहिा वािवातिका 

जनजाति अपाङगिा  तवरुवा २ ३०० सामतजक 

६ 
बेसािेडाडाँ तशवमतन्त्दि िमोदर् आमासमुह  

श्र्ामपोखिी हुद ैक्र्ूनथान भ्र्ूटावि ग्रा.स. तवरुवा २ ३०० पूवाििाि 

७ िुल्सीचौि हुद ैदािा फुस्िुङखोिा ग्रा.स. तवरुवा २ ३०० पूवाििाि 

८ जनतहि आमासमुह भवन स्ििउन्निी तसिीडाडाँ तवरुवा २ ६०० पूवाििाि 

९ बौद्ध अघो सदन गुम्बा तनमािर् तवरुवा २ ३०० सामातजक 

१० 
मनकामना आमा समुह भवन दतेख जामुनेडाडाँ 

मा.तव सम्म जाने गोिेटो बाटो तनमािर् तवरुवा २ ३०० पूवाििाि 

११ तवरुवा आकेकोट गावँु हुद ैअचििे ग्रा.स. स्ििउन्निी तवरुवा २ ३०० पूवाििाि 

१२ अचििे सभाहि स्ििउन्निी तवरुवा २ ४०० पूवाििाि 

१३ गौखा दतेख च्र्ानडाडाँ सम्म जाने बाटो ससंिी तवरुवा २ ३०० पूवाििाि 

१४ तसमिगैिा िटबन्त्िन तवरुवा २ ३०० वािाविर् तवपद ्

१५ 
नमूना कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमोः एक वडा 

एक उत्पादन तवरुवा २ 
७०० आर्थिक 

१६ आकासे पानी संकिन पोखिी तनमािर्/ ममिि 
तवरुवा २ 

१०० वािाविर् तवपद ्

१७ जामुनडाँडा मा.तव. घेिावाि तवरुवा २ ३०० सामातजक 

१८ उपाध्र्क्ष महीिा उद्यमशीि नमूना कृतष कार्िक्रम तवरुवा २ २०० आर्थिक 

१९ र्ूवा आर् आजिन कार्िक्रम तवरुवा २ २०० पूवाििाि 

२० झाँगडी मोटिबाटो तवरुवा २ ५०० पूवाििाि 

२१ वडा कार्ाििर्हरुिाई तवतवि खचि सोझै अनुदान  
तवरुवा २ 

३०० संस्थागि... 

२२ क्र्ूथान डाँडा भ्र्ूटावि तनमािर् तवरुवा २ १००० आर्थिक 

२३ २ नं वडा कार्ाििर् ममिि तवरुवा २ २०० संस्थागि... 

२४ सृजना र्ूवा क्िव खेिमैदान  तवरुवा २ १५०  सामातजक 

 कूिजम्मा ८०५०  
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१२. िडा नं. ३ अन्तगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
िकम रू. हजािमा  

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू ठेगाना िकम तवषर्क्षरे 

१ तभरी गोिेटो बाटो खाङिाङ तवरुवा ३ ५०० पूवाििाि 

२ िाँड दतेख पुिामीथि सम्म मोटि बाटो तवरुवा ३ ५०० पूवाििाि 

३ आचािङवास समाज घि तनमािर् तवरुवा ३ ३०० पूवाििाि 

४ िम्पािी थि दतेख खोम्पा सम्म मोटि बाटो तवरुवा ३ २०० पूवाििाि 

५ जिुकेनी बोडीखोिा मोटि बाटो तवरुवा ३ २०० पूवाििाि 

६ भञ्र्ाङ विडाँडा कातिका मतन्त्दि मोटिबाटो तवरुवा ३ ३०० पूवाििाि 

७ मतन्त्दि तनमािर् िोबादी तवरुवा ३ ३०० सामातजक 

८ फिफुि खेति तवरुवा खरिद तवरुवा ३ १५० आर्थिक 

९ उन्नि जािको पशुपािन तवरुवा ३ ३५० आर्थिक 

१० कृतष अविोकन भ्रमर् तवरुवा ३ २०० आर्थिक 

११ अितनको मा.तव. आकाशे टंकी ममिि तवरुवा ३ ५० सामातजक 

१२ तसद्धमण्डिी आ.तव. ममिि तवरुवा ३ ८० सामातजक 

१३ साविजतनक शौचािर् तनमािर् खाङिाङ तवरुवा ३ १५० वािाविर् िथा तवपद ् 

१४ आमा समुह भवन तनमािर् िोवादी तवरुवा ३ २०० पूवाििाि 

१५ टोि भवन तनमािर् िल्िोखािी तवरुवा ३ १७० पूवाििाि 

१६ खानेपानी टंकी तनमािर् िाँड तवरुवा ३ १५० सामातजक 

१७ िािजािी िथा कुिो तनमािर् खाङिाङ तवरुवा ३ १०० पूवाििाि 

१८ पखािि तनमािर् िथा िािजािी तवरुवा ३ १०० पूवाििाि 

१९ 

नमूना कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमोः एक वडा 

एक उत्पादन तवरुवा ३ 
७०० आर्थिक 

२० आकासे पानी संकिन पोखिी तनमािर्/ ममिि तवरुवा ३ १०० वािाविर् िथा तवपद ् 

२१ िोवादी खािी बगािथि गा.स. तवरुवा ३ ८०० पूवाििाि 

२२ उपाध्र्क्ष महीिा उद्यमशीि नमूना कृतष कार्िक्रम तवरुवा ३ २०० आर्थिक 

२३ सीिािाम आमा समूह भवन मातथल्िो खािी तवरुवा ३ ३०० पूवाििाि 

२४ िाङभाङ खानेपानी सातवक ८ तवरुवा ३ ८०० सामातजक 

२५ खािी माझथि आमा समूह भवन तवरुवा ३ १०० पूवाििाि 

२६ वडा कार्ाििर्हरुिाई तवतवि खचि सोझै अनुदान  तवरुवा ३ ३०० संस्थागि... 

२७ चण्डीथान जल्िातबिे टोकिाङ गा.स. तवरुवा ३ ३०० पूवाििाि 

कूिजम्मा ७६००  
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१३. िडा नं.४ अन्तगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
िकम रू. हजािमा 

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू ठेगाना िकम तवषर्क्षरे 

१ उन्नि जािको भैसी पािन तवरुवा ४ २०० आर्थिक 

२ 

बिाहखोिा मडदकना गोफा टंकी सम्म पाईप िथा 

िािा तनमािर् तवरुवा ४ २०० 
सामातजक 

३ 

भोिे डाडाघि दतेख वडा कार्ाििर् सम्मको 

मोटिबाटो तनमािर् तवरुवा ४ ३०० 
पूवाििाि 

४ मण्डिीथान टंदक तनमािर् तवरुवा ४ ४०० सामातजक 

५ डाँडाथोक आमासमुह शौचािर् तनमािर् तवरुवा ४ २०० सामातजक 

६ घो्टे तपपिडाँडा साविजतनक शौचािर् तनमािर् तवरुवा ४ २०० सामातजक 

७ 

चातिसे खानेपानी टंदक तनमािर् ि दतिि वस्िी 

पत्थिखोिा ईनटंकी तनमािर् तवरुवा ४ २०० 
सामातजक 

८ 

सुत्केिी डाडाँ दखेी मातथल्िो टोि सपाङद ेमोटिबाटो 

तनमािर् तवरुवा ४ २०० 
पूवाििाि 

९ 

छेिछेिे खानेपानी र्ोजना िथा कोखे  

डूिोपँिेिा तनमािर् तवरुवा ४ ३०० 
सामातजक 

१० ४ नं. वडा तभरका आन्त्िरिक बाटो ममिि तवरुवा ४ ५०० पूवाििाि 

११ वडास्ििीर् खेिकूद कार्िक्रम तवरुवा ४ १०० सामातजक 

१२ सामातजक समावेशीकिर् तवरुवा ४ ३०० सामातजक 

१३ तसरुखेि समशानघाँट तनमािर् तवरुवा ४ २०० सामातजक 

१४ श्री ददव्यप्रकाश मा.तव. ICT तवरुवा ४ २०० संस्थागि... 

१५ श्री भतवष्र्तनमािर् मा.तव. ICT तवरुवा ४ २०० संस्थागि... 

१६ जामरुङ खानेपानी याङकी तनमािर् तवरुवा ४ १०० सामातजक 

१७ तमिन र्ुवा क्िव शौचािर् तनमािर् तवरुवा ४ १०० सामातजक 

१८ उपे्रिथि खानेपानी ममिि तवरुवा ४ १०० सामातजक 

१९ 

नमूना कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमोः एक वडा एक 

उत्पादन तवरुवा ४ 
७०० आर्थिक 

२० आकासे पानी संकिन पोखिी तनमािर्/ ममिि तवरुवा ४ १०० वािाविर् तवपद ्

२१ भञ्ज्र्ाङ बाह ँतवरुवा गा.स. तवरुवा ४ ५००० पूवाििाि 

२२ ओिष्ट ेखरीगाउँ सिाङ्से सीरूखेि गा.स. तवरुवा ४ १००० पूवाििाि 

२३ 

पाट्ने औसेिूस्वाँिा जफिी सािडाँडा घो्टे मल्र्ाङ 

गा.स. तवरुवा ४ 
५०० पूवाििाि 
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२४ ददव्यप्रकाश मा.तव. शातन्त्ि मन्त्रािर् अपुिो र्ोजना तवरुवा ४ ६०० सामातजक 

२५ भतवश्र् तनमािर् मा.तव. घेिावाि तवरुवा ४ ३०० सामातजक 

२६ मनमोहन स्मृति भवन तवरुवा ४ १५०० पूवाििाि 

२७ उपाध्र्क्ष महीिा उद्यमशीि नमूना कृतष कार्िक्रम तवरुवा ४ २०० आर्थिक 

२८ भर्िथान खेि मैदान ओिष्ट े तवरुवा ४ ५०० सामातजक 

२९ भन्त्ज्र्ाङ बाह ँतवरुवा सडक DPR तवरुवा ४ १००० पूवाििाि 

३० भन्त्जर्ाङ झाँक्रीडाँडा खानेपानी र्ोजना तवरुवा ४ ८०० सामातजक 

३१ टापरूङ् खानेपानी ममिि-४ तवरुवा ४ १०० सामातजक 

३२ खुदी घो्टे कोखे मोटिबाटो  तवरुवा ४ ३०० पूवाििाि 

३३ 
वडा कार्ाििर्हरुिाई तवतवि खचि सोझै अनुदान  

तवरुवा ४ 
३०० संस्थागि... 

३४ नेपाि िेडक्रस सोसाइटी ओिष्ट ेउपशाखा अनुदान तवरुवा ४ १०० संस्थागि... 

३५ तखिदपुाखा खानेपानी ममिि तवरुवा ४ १०० सामातजक 

३६ वडा कार्ाििर् ममिि  तवरुवा ४ २५० पूवाििाि 

 कूि जम्मा १७३५०  
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१४. िडा नं.५ अन्तगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
िकम रू. हजािमा 

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू ठेगाना 
तवतनर्ोतजि 

िकम 
तवषर् क्षरे 

१ जुकेपानी ससंचाई तवरुवा ५ ७५ पूवाििाि 

२ 

वडा नं. ५ मा सुन्त्ििा कागिी एवं अन्त्र्  

फिफूि तवरुवा खरिद  तवरुवा ५ १२५ आर्थिक 

३ उखुवािी िपिपे दास ििेमुिा खानेपानी र्ोजना तवरुवा ५ ३०० सामातजक 

४ िल्िो चे्टे खानेपानी र्ोजना तवरुवा ५ ३०० सामातजक 

५ तसखिससं खानेपानी र्ोजना पुष्पगाउँ  तवरुवा ५ ३०० सामातजक 

६ कल्र्ार्ी आमा समुह भवन तनमािर् तवरुवा ५ ३०० पूवाििाि 

७ 

न्त्र्ौपानेिािा खानेपानी व्यवस्थापन िथा दफस्टापोिे 

मुि संिक्षर् तवरुवा ५ ३०० सामातजक 

८ मतहिा वािवातिका िथा अपाङ्ग कार्िक्रम तवरुवा ५ १५० सामातजक 

९ 

करिडोि दखेी वडा कार्ाििर् तभिगतम्ड मोटि बाटो 

तनमािर् तवरुवा ५ ३०० पूवाििाि 

१० 

तडतह तपपिडािी कुिामुनी दह मोटिबाटो 

 तनमािर् तवरुवा ५ ३०० पूवाििाि 

११ 

नाङ्गेडाँडा दउेिािी डाडाँघि चे्टेखोिा भोिे 

मोटिबाटो तनमािर् तवरुवा ५ ३०० पूवाििाि 

१२ वडा नं. ५ मोटिबाटो सिंक्षर् तवरुवा ५ ३५० पूवाििाि 

१३ करिडोि गोपािे मुिाबािी चोक मोटिबाटो तनमािर् तवरुवा ५ ३०० पूवाििाि 

१४ मातथल्िो दतम्सदद खानेपानी तिनिािा मुि सिंक्षर् तवरुवा ५ ३०० सामातजक 

१५ 

नमूना कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमोः एक वडा एक 

उत्पादन तवरुवा ५ 
७०० आर्थिक 

१६ आकासे पानी संकिन पोखिी तनमािर्/ ममिि तवरुवा ५ १०० वािाविर् तवपद ्

१७ ज्र्ाग्दी करिडोि दकचनाश खण्ड तवरुवा ५ १००० पूवाििाि 

१८ 

नवज्र्ोति तशखिससंह मीिनचोक दम्सीदी बगिीबोट 

सामडाडा टािा  गा.स. तवरुवा ५ 
१००० पूवाििाि 

१९ तसखिससंह दखेी ५ नं वडा कार्ाििर् सडक तवरुवा ५ ३०० पूवाििाि 

२० 

मीिनचोक पुष्पगाउँ ५ नं. वडा कार्ाििर् दहखोिा 

गा.स. तवरुवा ५ 
६०० पूवाििाि 

२१ उपाध्र्क्ष महीिा उद्यमशीि नमूना कृतष कार्िक्रम तवरुवा ५ २०० आर्थिक 

२२ दहपोखिी तनमािर् वडा नं ५ तवरुवा ५ ५०० वािाविर् तवपद ्
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२३ पुष्पगाउँ गोिेटो बाटो- ५ तवरुवा ५ १०० पूवाििाि 

२४ 

५ नं. वडा कार्ाििर् दकचनास दतेख खैिीकोट हरिनाश 

चे्टेखोिा गा.स. तवरुवा ५ 
६०० पूवाििाि 

२५ ५ नं वडा कार्ाििर् घिेाबाि  तवरुवा ५ ३०० पूवाििाि 

२६ मुिाबािी बेसी खानेपानी र्ोजना तनमािर् ५ तवरुवा ५ २०० सामातजक 

२७ 
वडा कार्ाििर्हरुिाई तवतवि खचि सोझै अनुदान  

तवरुवा ५ 
३०० संस्थागि... 
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१५. िडा नं.६ अन्तगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
िकम रू. हजािमा 

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू ठेगाना 
तवतनर्ोतज

ि बजटे 

तवषर्गि 

क्षरे 

१ तिची आँप फिफुि  तवरुवा  खरिद तवरुवा ६ २०० आर्थिक 

२ 

जन वािकल्र्ार् आिािभूि तवद्यािर् 

कम्पाउण्ड िथा गेट तनमािर् तवरुवा ६ ३०० सामातजक 

३ जनचेिना आमा समुह गैिी भवन तनमािर् तवरुवा ६ ३०० पूवाििाि 

४ भुवान ििादी आमडाडा िेवा ग्रामीर् सडक तनमािर् तवरुवा ६ ७०० पूवाििाि 

५ 
भुवान िल्के खमािीखण्ड चाक्से काँिे ठकुिी गाउँ मान्त्के 

ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ६ ६०० पूवाििाि 

६ सल्र्ानी मान्त्के आग्रीडाँडा ग्रातमर् सडक तवरुवा ६ ३०० पूवाििाि 

७ थुम्का िामाखेि ग्रामीर् सडक तनमािर् तवरुवा ६ ३०० पूवाििाि 

८ कुवादी तचने्नवास ग्रामीर् सडक तनमािर् तवरुवा ६ ५०० पूवाििाि 

९ बिेउ कप्राङदी ग्रातमर् सडक ममिि तवरुवा ६ ३०० पूवाििाि 

१० बिेउ पल्िोगाउँ खेिमैदान तनमािर् तवरुवा ६ ३०० सामातजक 

११ नमूना कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमोः एक वडा एक उत्पादन तवरुवा ६ ७०० आर्थिक 

१२ आकासे पानी संकिन पोखिी तनमािर्/ ममिि तवरुवा ६ १०० वािाविर् 

१३ िल्िो पीपि सारुगाउँ भािूखोिा िनुवाँसे तचन्नेबास गा.स. तवरुवा ६ ५०० पूवाििाि 

१४ सुरूङ तचने्नबास गा.स. तवरुवा ६ ३०० पूवाििाि 

१५ भुवन तचने्नबास िाम्कीथुम्की गा.स. तवरुवा ६ ८०० पूवाििाि 

१६ टाि गैिी  गा.स. तवरुवा ६ ३०० पूवाििाि 

१७ िेवा स्वास््र् इकाई शौचािर् तनमािर् तवरुवा ६ ३०० सामातजक 

१८ जनप्रीर् मा.तव. घेिावाि तवरुवा ६ ३०० सामातजक 

१९ उपाध्र्क्ष महीिा उद्यमशीि नमूना कृतष कार्िक्रम तवरुवा ६ २०० आर्थिक 

२० तचने्नबास सभा हि तवरुवा ६ ५०० पूवाििाि 

२१ ग्र्ाग्दी खानेपानी र्ोजना तवरुवा ६ ३०० सामातजक 

२२ िल्िो बिेऊ खानेपानी वडा  ६ तवरुवा ६ २०० सामातजक 

२३ ज्र्ाग्दी करिडोि तचन्नेबास खण्ड  तवरुवा ६ ५०० पूवाििाि 

२४ ििादी आमा समूह भवन तनमािर् -६  तवरुवा ६ २०० पूवाििाि 

२५ तचने्नबास खेि मैदान तवरुवा ६ २०० सामातजक 

२६ सुरूङ्ग ेिापपाखा थुम्का खा.पा. -६ तवरुवा ६ ३०० सामातजक 

२७ माटेकूिो ससंचाई ६ तवरुवा ६ २०० पूवाििाि 

२८ नेपाि िेडक्रस सोसाइटी तचने्नबास उपशाखा अनुदान तवरुवा ६ १०० संस्थागि... 

२९ वडा कार्ाििर्हरुिाई तवतवि खचि सोझै अनुदान  तवरुवा ६ ३०० संस्थागि... 

३० वडा नं. ६ अन्त्िगिि मोटिबाटो सफा गने (चाडपवि) तवरुवा ६ २०० पूवाििाि 

३१ बंगुि पािन कार्िक्रम तवरुवा ६ २०० आर्थिक 

३२ वडा कार्ाििर् ममिि  तवरुवा ६ ४००  संस्थागि 

कूि जम्मा १०९००  
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१६. िडा नं.७ अन्तगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
िकम रू. हजािमा 

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू ठेगाना 
तवतनर्ोतजि 

िकम 
तवषर् क्षरे 

१ बज्र्ै तसदक्रथान सिंक्षर्  तवरुवा ७ १५० सामातजक 

२ गहिे दतिि वस्िी गोिेटो बाटो तनमािर् तवरुवा ७ १५०   

३ कुसुम भञ्र्ाङ खेिमैदान  तवरुवा ७ ३००   

४ 

मतहिा दतिि िथा कृतष कार्िक्रम( पुिाना सुन्त्ििा 

व्यवस्थापन) तवरुवा ७ ३०० आर्थिक 

५ मातथल्िो बिेउ तसिी तनमािर् तवरुवा ७ ३०० पूवाििाि 

६ वडा स्ििीर् शैतक्षक सामाग्री तवििर् कार्िक्रम तवरुवा ७ ३०० सामातजक 

७ खेिकुद कार्िक्रम तवरुवा ७ १५० सामातजक 

८ सिसफाई कार्िक्रम तवरुवा ७ १५० सामातजक 

९ भुवान्त्डाँडा क्र्ूँखोिा ससंगाि भञ्र्ाङ ग्रा.स. तनमािर्  तवरुवा ७ ३०० पूवाििाि 

१० सुरुङ िनुवासे तचन्नेवास ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ७ ३०० पूवाििाि 

११ गोफादी भासेपोखरि  ग्रा.स. तवरुवा ७ ३०० पूवाििाि 

१२ िल्िो बिेउ तिनघिे भािुखोिा ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ७ ४०० पूवाििाि 

१३ 

र्ादी, र्ादी भञ्र्ाङ हुद ैगहिे मनकामना 

 मतन्त्दि ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ७ ३०० पूवाििाि 

१४ तडतह ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ७ ३०० पूवाििाि 

१५ खाल्डाडा ँसमाज भवन तनमािर् तवरुवा ७ ३०० पूवाििाि 

१६ कुसुम भञ्र्ाङ गोिेटो बाटो  तवरुवा ७ ३०० सामातजक 

१७ 

नमूना कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमोः एक वडा एक 

उत्पादन तवरुवा ७ 
७०० आर्थिक 

१८ आकासे पानी संकिन पोखिी तनमािर्/ ममिि तवरुवा ७ १०० वािाविर् तवपद ्

१९ मनकामना मतन्त्दि परिसि पोखिी तनमािर् तवरुवा ७ ३०० वािाविर् तवपद ्

२० मनकामना मतन्त्दि ससंडी तनमािर् तवरुवा ७ १००० सामातजक 

२१ उपाध्र्क्ष महीिा उद्यमशीि नमूना कृतष कार्िक्रम तवरुवा ७ २०० आर्थिक 

२२ गहिे दतिि वस्िी खा.पा. ममिि तवरुवा ७ ३०० सामातजक 

२३ र्ादी तितफ्टङ खानेपानी साझेदािी तवरुवा ७ ३०० सामातजक 

२४ जीवनज्र्ोति मा.तव. खेि मदैान तवरुवा ७ ३०० सामातजक 

२५ वडा कार्ाििर्हरुिाई तवतवि खचि सोझै अनुदान  तवरुवा ७ ३०० संस्थागि... 

२६ वडा नं. ७ अन्त्िगिि मोटिबाटो सफा गने (चाडपवि) तवरुवा ७ २०० पूवाििाि 

२७ सीमिडाँडा िामडाँडा खिडाँडा  गा.स. तवरुवा ७ ६०० पूवाििाि 

कूि जम्मा ८६००  
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१७. िडा नं. ८ अन्तगििका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
िकम रू. हजािमा 

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रम ठेगाना 
तवतनर्ो

तजि िकम 
तवषर् क्षरे 

१ ििाङ खेि मैदान तनमािर् तवरुवा ८ २०० सामातजक 

२ तभिकोट स्वास््र् चौकी भवन ममिि तवरुवा ८ ३०० सामतजक 

३ घोिेडाडा मोचाबािी भुवानडाडा ग्रा स तवरुवा ८ १०० सामातजक 

४ ्ितम्वङ िथा हाउस वार्रिङ तवरुवा ८ ३०० संस्थागि... 

५ तहम शृ्रखिा आमासमुह भवन तनमािर् तवरुवा ८ २०० सामातजक   

६ घर्ििखोिा आरुखकि  ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ८ ५०० पूवाििाि 

७ पेल्का गैिीस्वािा ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ८ ४०० पूवाििाि 

८ स्र्ािडाडा ँगैिीस्वािा ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ८ २०० पूवाििाि 

९ कुसुन्त्ड ेखुसािनीडाडाँ ग्रा.स. तवस्िाि िथा ममिि तवरुवा ८ ३०० पूवाििाि 

१० तसमिगैिा ििेदोबाटो  ग्रा.स. तनमािर् तवरुवा ८ ३०० पूवाििाि 

११ तसमिडाडा ँसामुदातर्क भवन तनमािर् तवरुवा ८ ३०० पूवाििाि 

१२ कुमाि गैिा ििे पदमागि तवरुवा ८ ४०० पूवाििाि 

१३ कोिडाडाँ दतेवमतन्त्दि घेिाबाि िथा पदमागि तनमािर् तवरुवा ८ ३०० पूवाििाि 

१४ कब्रीस्थान जाने मोटि बाटो तनमािर् तवरुवा ८ १०० पूवाििाि 

१५ नमूना कृतष िथा पशु तवकास कार्िक्रमोः एक वडा एक उत्पादन तवरुवा ८ ७०० आर्थिक 

१६ आकासे पानी संकिन पोखिी तनमािर्/ ममिि तवरुवा ८ १०० वािाविर् तवपद ्

१७ भुरूङचौकी मा.तव. प्रातवतिक तशक्षािर् सोझै अनुदान तवरुवा ८ १००० सामातजक 

१८ पुष्पमदन िङ्गशािा तवरुवा ८ १००० पूवाििाि 

१९ तमनाहाम गुफा पदमागि तवरुवा ८ ३०० सामातजक 

२० मदन  आतश्रि पाकि  भातसपोखिी तवरुवा ८ ३०० वािाविर् तवपद ्

२१ उपाध्र्क्ष महीिा उद्यमशीि नमूना कृतष कार्िक्रम तवरुवा ८ २०० आर्थिक 

२२ मनकामना मेथाभरुूङ खा.पा. र्ोजना ममिि तवरुवा ८ ३०० सामातजक 

२३ मनकामना खा.पा. स्कीम वी वडा नं. ८ तवरुवा ८ ३०० सामातजक 

२४ ििे बाहुनगाउँ ससंचाई -८ तवरुवा ८ २०० पूवाििाि 

२५ िुिुङ्गा पतहिो तनर्न्त्रर्-८ तवरुवा ८ २०० वािाविर् तवपद ्

२६ वडा कार्ाििर्हरुिाई तवतवि खचि सोझै अनुदान तवरुवा ८ ३०० संस्थागि.. 

२७ वडा नं. ८ अन्त्िगिि मोटिबाटो सफा गने (चाडपवि) तवरुवा ८ ३०० पूवाििाि 

२८ च्का  खानेपानी र्ोजना तवरुवा ८ २०० सामातजक 

२९ ििे िातिङ िाटापीपि गा.स. तवरुवा  ८ ४०० पूवाििाि 

कूि जम्मा ९७००  
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१८. गाउँपाविका स्तरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू 
िकम रू. हजािमा 

क्र.स.ं र्ोजना िथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न हुन े

स्थान 

तवतनर्ोतजि 

िकम 
तवषर् क्षरे 

१ समपूिक कोष गाउँपातिका १०००० आर्थिक 

२ जग्गा खिीद गाउँपातिका ५००० पूवाििाि 

३ अध्र्क्ष कप खेिकूद प्रतिर्ोतगिा गाउँपातिका १००० सामातजक 

४ तवद्यूिीर् सेवा तवस्िाि गाउँपातिका १००० पूवाििाि 

५ स्वास््र् कार्िक्रम औषिी/उपकिर् खिीद गाउँपातिका १००० सामातजक 

६ पूर्ि सिसफाई िथा वास समपुिक  गाउँपातिका १००० सामातजक 

७ तशशु कक्षा व्यवस्थापन गा.पा. भिी गाउँपातिका १००० सामातजक 

८ 

तन.मा.तव. तवद्यािर् स्वास््र् चौकी 

तवद्यूिीर् हातजिी वडा कार्ाििर्समेि 
गाउँपातिका ६०० संस्थागि.. 

९ दतिि समुदार् आर् आजिन कार्िक्रम गाउँपातिका ४०० सामातजक 

१० अति तवपन्न अपाङ्ग कार्िक्रम गाउँपातिका ४०० सामातजक 

११ प्रकोप/तवपद ्व्यवस्थापन गाउँपातिका १००० वािाविर् तवपद ्

१२ परपतरका तवज्ञापन सूचना प्रकाशन प्रसािर्  गाउँपातिका ५०० वािाविर् तवपद ्

१३ तवरुवा गा.पा. गुरूर्ोजना तनमािर् गाउँपातिका १००० पूवाििाि 

१४ र्ुवा आर् आजिन कृतष कार्िक्रम  गाउँपातिका १००० आर्थिक 

१५ गोबि ग्र्ाँस जडान अनुदान साझेदािी गाउँपातिका ५०० पूवाििाि 

१६ 

IPT सफ्टवर्ि खरिद गा.पा. ि वडा 

कार्ाििर्हरूिाई समेि 
गाउँपातिका १८०० संस्थागि.. 

१७ आकतष्मक परितस्थतिजन्त्र् तनमािर् उद्धाि गाउँपातिका १००० वािाविर् तवपद ्

१८ 

कटहिे गा.पा. कार्ाििर् तनमािर् ममिि 

फर्निचि दफक्सि 
गाउँपातिका ४००० पूवाििाि 

१९ तवरुवा आकीकोट गा.स. तवरुवा १ ि २ ३०० पूवाििाि 

२० पर्िटकीर् क्षेर िथा होमस्टे पूवाििाि तनमािर् तवरुवा ७ ि ८ १००० आर्थिक 

२१ ििाङ ििे कुशुमभञ्जय्र्ाङ गा.स. तवरुवा ७ ि ८ ८०० पूवाििाि 

२२ मेथाभुरूङ भासीपोखिी कुसुमभञ्ज्र्ाङ गा.स. तवरुवा ७ ि ८ ३०० पूवाििाि 

२३ दउेिािी द्वािे मेिडाँडा गा.स. ७ ि ८ तवरुवा ७ ि ८ २०० पूवाििाि 

२४ बेिघािी मेथाभुरूङ सपाउँद ेकुमेरूदङु गा.स तवरुवा १/८/ ७ १७०० पूवाििाि 

२५ न्त्र्ातर्क सतमति िातिम िथा अन्त्र् खचि गाउँपातिका २०० सामातजक 

२६ मतहिाको िातग बंगुि पािन िातिम समेि अन्त्र् खचि गाउँपातिका ५०० सामातजक 

२७ गाउँपातिका स्ििीर् फुटकि र्ोजना गाउँपातिका १६०० आर्थिक 

२८ 
मािमुि बिाहखोिा िोजीखोिा ग्रा.स. 

तवरुवा १ 

भीिकोट २०० पूवाििाि 

२९ दकचनाश अम्बट खा.पा. र्ोजना तवरुवा ५ ि ४ ५०० सामातजक 

कुि जम्मा ३९५००  
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१९. आवथिक िर्ि २०७५/७६ को संघीर् सशिि कार्िक्रमहरू  

बजटे शीषिक न.ं २६६१२ 

िकम रु. हजािमा 

१ िातष्ट्रर् ग्रामीर् िथा नवीकिर्ीर् उजाि कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि नीतिगि,प्रशासतनक िथा ब्र्बस्थापन खचि 250 

२ िातष्ट्रर् ग्रामीर् िथा नवीकिर्ीर् उजाि कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि सुिारिएको चिुो (बार्ोमास) प्रतबति जडान  50 

३ िातष्ट्रर् ग्रामीर् िथा नवीकिर्ीर् उजाि कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि सौर्ि उजाि प्रतबति जडान 473 

४ िातष्ट्रर् ग्रामीर् िथा नवीकिर्ीर् उजाि कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि बार्ोग्र्ास जडान 294 

५ पशु सेवा तवभाग नगद 110101 नेपाि सिकाि एक गाँउ एक पशु प्रातवतिकको ििब भत्ता 887 

६ कृषक पाठशािा संचािन (पशु/कृतष) सम्बन्त्िी नगद 110101 नेपाि सिकाि कृषक पाठशािा संचािन (पशु/कृतष) सम्बन्त्िी 200 

७ माटो पिीक्षर् िथा सुिाि सेवा कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि भकािो सुिाि 52 

८ 
सहकािी खेिी, साना तसचांइ िथा मि बीउ 

िुवानी कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि साना ससंचाई तनमािर्/ ममिि संभाि /्िातष्टक पोखिी तनमािर् / तहउ पोखिी 540 

९ 

पशु स्वास््र् ,िोग अन्त्वेशर् सेवा िथा  क्वािेन्त्टाईन 

कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि तडतजज सर्भििेन्त्स िथा रिपोर्टिङ, इतपडेतमर्ोिोतजकि रिपोर्टिङ,आउटब्रेक इन्त्भेतस्टगशेन 66 

१० पशु तवकास सेवा कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि नश्ल सुिािका िातग कृतरम गभाििान कार्िक्रम 120 

११ पशु तवकास सेवा कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि नश्ल सुिािका िातग प्राकृतिक गभाििान कार्िक्रम (गाइ/भैसी/भडेा/बाख्रा/वंगिु) 40 

१२ वािाविर्ीर् सिसफाइ आर्ोजना नगद 110101 नेपाि सिकाि वािाविर् सिसफाइ  सम्बन्त्िी  कार्िक्रम संचािन गनि  45 

१३ वािाविर्ीर् सिसफाइ आर्ोजना नगद 110101 नेपाि सिकाि सिसफाइ सम्बन्त्िी तनमािर् कार्िहरु 136 

१४ संस्कृति प्रवद्धिन कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि ईरदवेी मतन्त्दिको संिक्षर् एवम् ममिि वडा नं. २ 500 
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१५ 
सामुदातर्क तवकास िथा वन / जिािि संिक्षर् 

आर्ोजना नगद 110101 नेपाि सिकाि प्राकृतिक श्रोि व्यवस्थापन 300 

१६ 
सामुदातर्क तवकास िथा वन / जिािि संिक्षर् 

आर्ोजना नगद 110101 नेपाि सिकाि ग्रातमर् सडकसँग भ ूसंिक्षर् 500 

१७ 

सामुदातर्क तवकास िथा वन / जिािि संिक्षर् 

आर्ोजना नगद 110101 नेपाि सिकाि पानी श्रोि व्यवस्थापन 400 

१८ सामुदातर्क िथा कवुतिर्िी वन तवकास कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि सामुदातर्क वनमा पर्ािपर्िटन/उद्यम प्रवििन 100 

१९ 

समाज कल्र्ार् कार्िक्रम (जेष्ठ नागरिक कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि सबै स्थानीर् िहमा समुदार्मा आिारिि पनुस्थािपना कार्िक्रम (तस.तव.आि तनदेतशका अनुसाि) संचािन  66 

२० 
समाज कल्र्ार् कार्िक्रम (जेष्ठ नागरिक कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि ज्र्ेष्ठ नागरिक सम्बन्त्िी सिोकािवािावीच अन्त्ििदक्रर्ा  35 

२१ 
समाज कल्र्ार् कार्िक्रम (जेष्ठ नागरिक कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि 

ज्र्ेष्ठ नागरिक सम्बन्त्िी ददवसीर् कार्िक्रम (अल्जाइमशि चेिना ददवस, ज्र्ेष्ठ नागरिक प्रति हुने दवु्यिवहाि 

तवरुद्धको ददवस, अन्त्ििाितष्ट्रर् ज्र्ेष्ठ नागरिक ददवस) 29 

२२ बाि कल्र्ार् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि बािक्िव गठन, संचािन िथा तनर्मन  20 

२३ बाि कल्र्ार् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि बािबातिकामातथ हुने शािीरिक, मानतसक दण्ड सजार् िथा र्ौनजन्त्र् दवु्यिवहाि न्त्र्ूतनकिर्  33 

२४ 
मतहिा तवकास कार्िक्रम(मतहिा जागृति कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि िा.प.अन.तद्ध. तव. ििब 381 

२५ 
मतहिा तवकास कार्िक्रम(मतहिा जागृति कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि महतग भत्ता 12 

२६ 
मतहिा तवकास कार्िक्रम(मतहिा जागृति कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि िैसगंक सहंसा तनवािर्मा न्त्र्ातर्क सतमतिको क्षमिा तवकास िातिम 50 

२७ 
मतहिा तवकास कार्िक्रम(मतहिा जागृति कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि नेिृत्व िथा संस्थागि तवकास िातिम 52 

२८ 

मतहिा तवकास कार्िक्रम(मतहिा जागृति कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि समुह गठन ि परिचािन 5 
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२९ 
मतहिा तवकास कार्िक्रम(मतहिा जागृति कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि समुह सदस्र्को अनुतशक्षर् 31 

३० 
मतहिा तवकास कार्िक्रम(मतहिा जागृति कार्िक्रम 

समेि) नगद 110101 नेपाि सिकाि अन्त्ििाितष्टर् मतहिा ददवश 20 

३१ खेिकुद तवकास कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि िाष्ट्रपति ितनङ्ग तसल्ड प्रतिर्ोतगिा 100 

३२ सबैका िातग तशक्षा- आिािभूि/माध्र्ातमक िह नगद 110101 नेपाि सिकाि तशक्षकको जगेडा ििव 608 

३३ सबैका िातग तशक्षा- आिािभूि/माध्र्ातमक िह नगद 110101 नेपाि सिकाि 

आिािभूि िथा माध्र्तमक िहका स्वीकृि दिवन्त्दीका तशक्षक, िाहि कोटा अनुदान तशक्षक एवम्  प्रातवतिक 

िािका प्रतशक्षक िथा सहार्क प्रतशक्षकका िातग ििब भत्ता अनुदान 87387 

३४ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि कक्षा १-१० सम्म  अध्र्र्निि तवद्याथीहरुका िातग पाठ्यपुस्िक अनुदान 966 

३५ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि तवद्यािर् कमिचािी व्यबस्थापन अनदुान (आिािभूि िथा माध्र्तमक िह) 2756 

३६ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि प्राितम्भक बाि तवकास / पूबि प्राथतमक कक्षाका सहजकिािहरुको पािीश्रतमक 2187 

३७ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि 

तशक्षर् तसकाइ  सामग्री िथा  Book Corner ब्र्वस्थापन िथा तसकाइका िातग तनिन्नि तवद्याथी मुल्र्ांकनका 

िातग  प्रति तवद्याथी िागि अनुदान (कक्षा वाितवकास-१२) 634 

३८ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि 

 कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्निि िोदकएका ितक्षिवगिका तवद्याथीहरुका िातग पुस्िकािर्मा आिारिि हुने गिी 

पाठ्यपुस्िक उपिब्ि गिाउन तवद्यािर्िाइ अनुदान 215 

३९ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि 

सामुदातर्क तवद्यािर्का आिािभूि िथा माध्र्तमक िहमा अध्र्र्निि तवद्याथीहरुका िातग तवपन्न ितक्षि 

हुने गिी गैिआवासीर्  छारबृत्ती 586 

४० तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि सामुदातर्क तसकाइ केन्त्र  सञ्चािन अनदुान 144 

४१ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि कक्षा ८ को पिीक्षा सञ्चािन व्यवस्थापन खचि 56 

४२ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि 

उत्कृष्ट तसकाइ उपिव्िी भएका तवद्यािर्िाइ तसकाइ सुदिृीकिर् िथा तवद्यािर्िाइ कार्ि सम्पादनमा 

आिारिि अनुदान( Performance based Grants) 324 

४३ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि तशक्षकको तशक्षर् तसकाइमा तविाउन ेसमर्ाविी सुिाि र्ोजना कार्ािन्त्वर्न 8 
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४४ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि 

माध्र्ातमक तवद्यािर्मा पुस्िकािर् स्थापना िथा व्यवस्थापन(दफक्सीङ, दकिाव खरिद, िथा इ पुस्िकािर् 

समेि) 468 

४५ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि 

तशक्षर् तसकाइमा सुचना प्रतवति को प्रर्ोग( कम््र्टूि, इन्त्टिनेट, कनेतक्टतभटी इक्रू्पमेन्त्टस िथा सामग्री 

खरिद) का िातग अनुदान 468 

४६ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि माध्र्ातमक तवद्यािर्मा तवज्ञान प्रर्ोगशािा अनुदान 468 

४७ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि गतर्ि तवज्ञान ि अङ्गेजी तवषर्का िातग दक्रर्ाकिापमा आिारिि सामाग्री अनुदान 36 

४८ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि पानी िथा स्वास््र् ि सिसफाई सुतविा सतहिको शौचािर् तनमािर् 1007 

४९ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि नगद 110101 नेपाि सिकाि तवद्यािर् सञ्चािन  व्यबस्थापन  अनुदान 1228 

५० तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. कक्षा १-१० सम्म  अध्र्र्निि तवद्याथीहरुका िातग पाठ्यपुस्िक अनुदान 187 

५१ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. तवद्यािर् कमिचािी व्यबस्थापन अनदुान (आिािभूि िथा माध्र्तमक िह) 532 

५२ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. प्राितम्भक बाि तवकास / पूबि प्राथतमक कक्षाका सहजकिािहरुको पािीश्रतमक 422 

५३ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. 

तशक्षर् तसकाइ  सामग्री िथा  Book Corner ब्र्वस्थापन िथा तसकाइका िातग तनिन्नि तवद्याथी मुल्र्ांकनका 

िातग  प्रति तवद्याथी िागि अनुदान (कक्षा वाितवकास-१२) 122 

५४ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. 

 कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्निि िोदकएका ितक्षिवगिका तवद्याथीहरुका िातग पुस्िकािर्मा आिारिि हुने गिी 

पाठ्यपुस्िक उपिब्ि गिाउन तवद्यािर्िाइ अनुदान 42 

५५ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. 

सामुदातर्क तवद्यािर्का आिािभूि िथा माध्र्तमक िहमा अध्र्र्निि तवद्याथीहरुका िातग तवपन्न ितक्षि 

हुने गिी गैिआवासीर्  छारबृत्ती 113 

५६ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. सामुदातर्क तसकाइ केन्त्र  सञ्चािन अनदुान 28 

५७ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. कक्षा ८ को पिीक्षा सञ्चािन व्यवस्थापन खचि 11 

५८ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. 

उत्कृष्ट तसकाइ उपिव्िी भएका तवद्यािर्िाइ तसकाइ सुदिृीकिर् िथा तवद्यािर्िाइ कार्ि सम्पादनमा 

आिारिि अनुदान( Performance based Grants) 62 

५९ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. तशक्षकको तशक्षर् तसकाइमा तविाउन ेसमर्ाविी सुिाि र्ोजना कार्ािन्त्वर्न 1 
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६० तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. 

माध्र्ातमक तवद्यािर्मा पुस्िकािर् स्थापना िथा व्यवस्थापन(दफक्सीङ, दकिाव खरिद, िथा इ पुस्िकािर् 

समेि) 90 

६१ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. 

तशक्षर् तसकाइमा सुचना प्रतवति को प्रर्ोग( कम््र्टूि, इन्त्टिनेट, कनेतक्टतभटी इक्रू्पमेन्त्टस िथा सामग्री 

खरिद) का िातग अनुदान 90 

६२ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. माध्र्ातमक तवद्यािर्मा तवज्ञान प्रर्ोगशािा अनुदान 90 

६३ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. गतर्ि तवज्ञान ि अङ्गेजी तवषर्का िातग दक्रर्ाकिापमा आिारिि सामाग्री अनुदान 7 

६४ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. पानी िथा स्वास््र् ि सिसफाई सुतविा सतहिको शौचािर् तनमािर् 194 

६५ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने अनुदान 211121 एस.एस. तड. तप. तवद्यािर् सञ्चािन  व्यबस्थापन  अनुदान 237 

६६ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. कक्षा १-१० सम्म  अध्र्र्निि तवद्याथीहरुका िातग पाठ्यपुस्िक अनुदान 191 

६७ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. तवद्यािर् कमिचािी व्यबस्थापन अनदुान (आिािभूि िथा माध्र्तमक िह) 545 

६८ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. प्राितम्भक बाि तवकास / पूबि प्राथतमक कक्षाका सहजकिािहरुको पािीश्रतमक 433 

६९ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. 

तशक्षर् तसकाइ  सामग्री िथा  Book Corner ब्र्वस्थापन िथा तसकाइका िातग तनिन्नि तवद्याथी मुल्र्ांकनका 

िातग  प्रति तवद्याथी िागि अनुदान (कक्षा वाितवकास-१२) 125 

७० तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. 

 कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्निि िोदकएका ितक्षिवगिका तवद्याथीहरुका िातग पुस्िकािर्मा आिारिि हुने गिी 

पाठ्यपुस्िक उपिब्ि गिाउन तवद्यािर्िाइ अनुदान 43 

७१ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. 

सामुदातर्क तवद्यािर्का आिािभूि िथा माध्र्तमक िहमा अध्र्र्निि तवद्याथीहरुका िातग तवपन्न ितक्षि 

हुने गिी गैिआवासीर्  छारबृत्ती 116 

७२ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. सामुदातर्क तसकाइ केन्त्र  सञ्चािन अनदुान 28 

७३ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. कक्षा ८ को पिीक्षा सञ्चािन व्यवस्थापन खचि 11 

७४ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. 

उत्कृष्ट तसकाइ उपिव्िी भएका तवद्यािर्िाइ तसकाइ सुदिृीकिर् िथा तवद्यािर्िाइ कार्ि सम्पादनमा 

आिारिि अनुदान( Performance based Grants) 64 

७५ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. तशक्षकको तशक्षर् तसकाइमा तविाउन ेसमर्ाविी सुिाि र्ोजना कार्ािन्त्वर्न 1 
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७६ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. 

माध्र्ातमक तवद्यािर्मा पुस्िकािर् स्थापना िथा व्यवस्थापन(दफक्सीङ, दकिाव खरिद, िथा इ पुस्िकािर् 

समेि) 92 

७७ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. 

तशक्षर् तसकाइमा सुचना प्रतवति को प्रर्ोग( कम््र्टूि, इन्त्टिनेट, कनेतक्टतभटी इक्रू्पमेन्त्टस िथा सामग्री 

खरिद) का िातग अनुदान 92 

७८ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. माध्र्ातमक तवद्यािर्मा तवज्ञान प्रर्ोगशािा अनुदान 92 

७९ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. गतर्ि तवज्ञान ि अङ्गेजी तवषर्का िातग दक्रर्ाकिापमा आिारिि सामाग्री अनुदान 7 

८० तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. पानी िथा स्वास््र् ि सिसफाई सुतविा सतहिको शौचािर् तनमािर् 199 

८१ तवद्यािर् के्षर तवकास कार्िक्रम- तजल्िा स्िि सोिभनाि हुने ऋर् 211121 एस.एस. तड. तप. तवद्यािर् सञ्चािन  व्यबस्थापन  अनुदान 243 

८२ 
पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

वास इकाइ कमिचािीहरुको ििव, र्ािार्ाि खचि िथा दैतनक भ्रमर् भत्ता,  कमिचािी छनौट, वास व्यवस्थापन 

सतमति ि वास समन्त्वर् सतमतिको बठैक खचि िथा अन्त्र् सम्वन्त्िी खचि 316 

८३ 
पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

गाउपतिका/नगिपातिका/वडा िहमा िैंतगक समानिा िथा सामातजक समाबशेीकिर् ि उपभोक्ता सतमति 

व्यवस्थापन िातिम हरु 158 

८४ 

पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि कार्ाििर् मसिन्त्द सामान खचि 12 

८५ 
पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि झमनडाडा खानेपानी िथा सिसफाई र्ोजना, तचन्नेबास 1195 

८६ 
पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि िौसी तनर्ाबािी खानेपानी िथा सिसफाई र्ोजना, दकचानास 267 

८७ 

पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि सतिडाडा खानेपानी िथा सिसफाई र्ोजना, ओिस्टे 850 

८८ 

पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम सोझै भुक्तानी अनुदान 220901 दफनल्र्ाण्ड 

वास इकाइ कमिचािीहरुको ििव, र्ािार्ाि खचि िथा दैतनक भ्रमर् भत्ता,  कमिचािी छनौट, वास व्यवस्थापन 

सतमति ि वास समन्त्वर् सतमतिको बठैक खचि िथा अन्त्र् सम्वन्त्िी खचि 323 

८९ 
पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम सोझै भुक्तानी अनुदान 220901 दफनल्र्ाण्ड 

गाउपतिका/नगिपातिका/वडा िहमा िैंतगक समानिा िथा सामातजक समाबशेीकिर् ि उपभोक्ता सतमति 

व्यवस्थापन िातिम हरु 161 
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९० 
पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम सोझै भुक्तानी अनुदान 220901 दफनल्र्ाण्ड कार्ाििर् मसिन्त्द सामान खचि 13 

९१ 
पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम सोझै भुक्तानी अनुदान 220901 दफनल्र्ाण्ड झमनडाडा खानेपानी िथा सिसफाई र्ोजना, तचन्नेबास 1220 

९२ 

पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम सोझै भुक्तानी अनुदान 220901 दफनल्र्ाण्ड िौसी तनर्ाबािी खानेपानी िथा सिसफाई र्ोजना, दकचानास 272 

९३ 
पतिम नेपाि ग्रामीर् खानेपानी िथा सिसफाई 

कार्िक्रम सोझै भुक्तानी अनुदान 220901 दफनल्र्ाण्ड सतिडाडा खानेपानी िथा सिसफाई र्ोजना, ओिस्टे 867 

९४ 

प्राथतमक स्वास््र् सेवा (जनस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्त्र, चौकी िथा उपचौकीहरू) नगद 110101 नेपाि सिकाि कमिचािीहरुको ििब वापिको  खचि 8870 

९५ 
प्राथतमक स्वास््र् सेवा (जनस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्त्र, चौकी िथा उपचौकीहरू) नगद 110101 नेपाि सिकाि स्थानीर् भत्ता 400 

९६ 
प्राथतमक स्वास््र् सेवा (जनस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्त्र, चौकी िथा उपचौकीहरू) नगद 110101 नेपाि सिकाि महंगी भत्ता 240 

९७ 

प्राथतमक स्वास््र् सेवा (जनस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्त्र, चौकी िथा उपचौकीहरू) नगद 110101 नेपाि सिकाि अन्त्र् स्वास््र् कमीको दफल्ड भत्ता 110 

९८ 
प्राथतमक स्वास््र् सेवा (जनस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्त्र, चौकी िथा उपचौकीहरू) नगद 110101 नेपाि सिकाि अन्त्र् भत्ता 60 

९९ 
प्राथतमक स्वास््र् सेवा (जनस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्त्र, चौकी िथा उपचौकीहरू) नगद 110101 नेपाि सिकाि कमिचािीहरूको पोषाक भत्ता 188 

१०० 

प्राथतमक स्वास््र् सेवा (जनस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्त्र, चौकी िथा उपचौकीहरू) नगद 110101 नेपाि सिकाि पािे, स्वीपि, गाडि, वगैंच,े का.स.आददको सेवा किािमा तिन े 600 

१०१ 
प्राथतमक स्वास््र् सेवा (जनस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्त्र, चौकी िथा उपचौकीहरू) नगद 110101 नेपाि सिकाि कार्ाििर् मसिन्त्द सामान, पानी, तवजिुी, संचाि, घिभाडा, भ्रमर् खचि 86 

१०२ िातष्ट्रर् स्वास््र् तशक्षा, सूचना िथा संचाि केन्त्र नगद 110101 नेपाि सिकाि 

स्वास््र् प्रबििन (मेिो वषि अतभर्ान, महामािी,  सने ,नसने िोग िोकथाम, प्रजनन िथा बाि बािाबिर् 

स्वास््र् आदद) स्वास््र् संचाि सचेिना कार्िक्रम 80 

१०३ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

तभटातमन ए क्र्ा्सुि आम तवििर् कार्िक्रमका िागी म.स्वा.स्व. से . परिचािन खचि (२ चिर् कातिकि  ि 

वैशाख) 75 
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१०४ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

पोषर् सम्बतन्त्ि िातष्ट्रर् ददवस संचािन (स्िनपान सप्ताह, आर्ोतडन मतहना, तबद्यािर् स्वास््र् िथा पोषर् 

सप्ताह आदद िगार्ि कार्ि संचािनको िातग बहुके्षरीर् पोषर् र्ोजना िाग ुभएका बाहेकका तजल्िाका ४४५ 

ओटा स्थानीर् तनकार्हरुको िातग) 33 

१०५ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि एच एम आई एस को िातिम(५०) ि अतभिेख िथा प्रतिवेदन फािाम छपाइि(५०) 100 

१०६ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि स्वास््र् चौकी/ प्राथतमक स्वास््र् केन्त्रहरूको सेवा सुदिृीकिर् दक्रर्ाकिाप 100 

१०७ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

महामािी िथा प्रकोपजन्त्र् िोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT परिचािन गन,े  चौमातशक रिभ्रु् िथा 

अतभमुखीकिर् गन े 44 

१०८ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि स्वास््र् चौकी स्ििमा औजाि उपकिर्, फर्निचि साथ ैस्वास््र् संस्था ममिि सुिाि (पुंजीगि) 120 

१०९ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि स्थानीर् िहका स्वास््र् र्ूतनटमा डी.एच.आई.एस २ तसष्टम सेटअपका िातग कम्र्ूटि खरिद (पुंजीगि) 100 

११० एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि औषति, भ्र्ातक्सन, सािन, सामाग्री रि्र्ादकड. िथा िुवानी ि पूनोः तवििर् समेि 60 

१११ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि तनोःशुल्क स्वास््र् सेवाको िातग औषति खरिद 600 

११२ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि सामातजक पिीक्षर् कार्िक्रम (पिुानो ि नर्ां थप हुन ेस्वास््र् संस्था) 100 

११३ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

औिो तनर्न्त्रर् कार्िक्रमको अनुगमन एवम् मूल्र्ाङ्कन, औिो माहामािी हुने औिो ग्रसीि क्षेरको छनौट गिी 

तबषादद छकि न े(िेस्पोन्त्सीभ स्प्रेइङ समेि),तवर्श् औिो तनर्न्त्रर् ददवस मनाउने िथा औिो तनर्न्त्रर्का िातग 

बहुतनकार् अन्त्ििदक्रर्ा 21 

११४ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि स्थापना भएका ि थप हुने सामुदातर्क स्वास््र् इकाइ संचािन अनुदान  1200 

११५ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि तनर्तमि रूपमा खानेपानी गुर्स्िि तनगिातन गन े 50 

११६ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि अस्पिािहरुमा पाठेघिको मुखको क्र्ान्त्सिको जाँचको िातग VIA Set , िथा तसल्कन रिङ प्रेशिी खरिद 22 

११७ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

परिवाि स्वास््र् कार्िक्रमको िातग पाटोग्राफ, DMT, MEC Wheel, Flow Chart Job Aid सतहि फमि फिमेट 

छपाइ  5 

११८ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि पािीकावाट अनुगमन मुल्र्ांकन (प्रजनन् स्वास््र् कार्िक्रमहरुको Facility हरु सम्म) 30 
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११९ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि अस्पिाि िथा Birthing Centre  मा २४ घण्टा प्रसुिी सेवा संचािन गनि किािमा अ०न०मी० तनरु्तक्त 532 

१२० एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि अव्ष्टरेटक दफस्टुिा ि पाठेघि खसे्न िोगीको तस्क्रसनंग, रिंगपेशिी िथा VIA जाँच 35 

१२१ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

आमा सुिक्षा कार्िक्रम सेवा प्रदान शोिभनाि, र्ािार्ाि खचि, गभिविी िथा सुत्केिी उत्प्रेिर्ा सेवा (4th ANC), 

तनशुल्क गभिपिन, तजल्िा अस्पिाि ि सो भन्त्दा ििका सिकािी स्वास््र् सस्थाहरुमा प्रसूति हुने सुत्केिी िथा 

नवजाि तशशिुाई न्त्र्ानो झोिा (िुगा सेट) 650 

१२२ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि आइ.र्.ु तस डी. िथा इम््िान्त्ट सेवा प्रदान 31 

१२३ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि परिवाि तनर्ोजन, सुितक्षि मािृत्व, FCHV सेवा ददवस मनाउन े 30 

१२४ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि वन्त्ध्र्ाकिर् घुम्िी तशतवि अगावै म०स्वा०से०सँग छिफि 35 

१२५ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि गाउघि तक्ितनक सचािन र्ािार्ाि खचि 58 

१२६ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि म स्वा स्व से हरुिाइ पोशाक भत्ता 345 

१२७ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि म स्वा स्व से अििवार्षिक समीक्षा बैठक (जना) 181 

१२८ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि म स्वा स्व से हरुिाइ दीघिकािीन सेवाका िातग सम्मानजनक तबदाइ (जना) 40 

१२९ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि िामो अवतिको जन्त्मान्त्ििको िातग सेटिाइट सेवा 33 

१३० एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद 110101 नेपाि सिकाि 

दकशोि दकशोिी कार्िक्रम अन्त्ििगि मतहनावािी स्वास््र् व्यवस्थापनको िागी स्कूिमा स्र्ानेटिी ्र्ाड 

तवििर्" 25 

१३१ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम नगद अनदुान 230501 गाभी िोटा खोप शुरुवाि गनि स्वास््र् संस्था स्ििमा स्वास््र्कमीहरुको अतभमूतखकिर् एक ददने (७७ तजल्िा) 25 

१३२ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम सोझै भुक्तानी अनुदान 222701 र्ु एस एड 

१००० ददनका मतहिा िथा तनर्िर्किाि ितक्षि पोषर्र्ुक्त खाध्र् प्रदशिनी (सुआहिा २ कार्िक्रम िागु भर्का 

२७ तजल्िाका २२८ स्थानीर् तनकार्)  27 

१३३ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम सोिभनाि हुने अनुदान 231601 दािाको संर्ुक्त कोष 

पूर्ि खोप गा.पा., न.पा.  सुतनतिििा ि दीगोपना सुक्ष्म र्ोजना अध्र्ावतिकको िातग न.पा , गा.पा खोप 

समन्त्वर् सतमति, स्वास््र् संस्था प्रमुख सतहि न.पा. ि गा.पा. प्रमुख िथा वडा प्रमुखहरु ि 

सिोकािवािाहरुको १ ददन ेगोष्ठी (७७ तजल्िाका सबै स्थातनर् िह) 50 
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१३४ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम सोिभनाि हुने अनुदान 231601 दािाको संर्ुक्त कोष 

खोपको पहुँच बिाई छुट बच्चािाई खोप ददिाई पूर्िखोप सुतनतिि गनि वैशाख मतहनािाइ खोप मतहना 

संचािन गन े 30 

१३५ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम सोिभनाि हुने अनुदान 231601 दािाको संर्ुक्त कोष 

पूर्ि खोपको दीगोपनाको िातग साझेदाि ि स्थानीर् स्वास््र् संस्था सञ्चािन िथा ब्र्वस्थापन सतमतिका 

सदस्र् ि वडा खोप समन्त्वर् सतमतिहरुसँग अन्त्ििदक्रर्ा, स्थानीर् र्ोजना तनमािर् (७७ तजल्िा, सबै स्वास््र् 

संस्था) 50 

१३६ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम सोिभनाि हुने अनुदान 231601 दािाको संर्ुक्त कोष 

पहुँच नपुगकेा ि ड्रप आउट (छुट) वच्चाको खोजी िथा पूर्ि खोप ददिाउन मतहिा स्वास््र् स्वंर्म 

सेतवकाहरुिाई अतभमूतखकिर् ि र्ोजना तनमािर् ( ७७ तजल्िाका सबै स्वास््र् संस्था ) 40 

१३७ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम सोिभनाि हुने अनुदान 231601 दािाको संर्ुक्त कोष बाह्य खोप केन्त्रको भवन तनमािर् ७५० वटा (७७ तजल्िा) 300 

१३८ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम सोिभनाि हुने अनुदान 231601 दािाको संर्ुक्त कोष 

पातिकास्ििमा खोप ऐन, तनर्माविी, ए.ई.एफ.आई. को जानकािी खोप कार्िक्रमको सतमक्षा, सूक्ष्म र्ोजना 

अध्र्ावतिक कार्िक्रम २ ददने ७५३ िह (स्वास््र् संस्था प्रमुख, खोप कार्िकिाि समेि ) 60 

१३९ एकीकृि तजल्िा स्वास््र् कार्िक्रम सोिभनाि हुने अनुदान 231601 दािाको संर्ुक्त कोष पूर्ि खोप न.पा., गा.पा. भेरिदफकेसन, अनगुमन िथा घोषर्ा सभा व्यवस्थापन 25 

१४० क्षर्िोग तनर्न्त्रर् नगद 110101 नेपाि सिकाि कम्र्ुतनरट डट्स कार्िक्रम िाग ुभैसकेका तजल्िामा कार्िक्रम संचािन  खचि 12 

१४१ क्षर्िोग तनर्न्त्रर् नगद 110101 नेपाि सिकाि 

उपचाि केन्त्रहरुमा आकतस्मक अवस्थामा औसति, ल्र्ाब सामाग्री िुवानी, फमि फिमेट फोटोकपी,ममिि 

सम्भाि, ल्र्ाव िथा आवश्र्क सामाग्री खरिद ि  ई-रट.तब ितजस्टि अध्र्ावतिक 26 

१४२ क्षर्िोग तनर्न्त्रर् नगद 110101 नेपाि सिकाि 

स्वास््र् संस्थाबाट टािा िहेका बस्िी िथा स्वास््र् सेवामा पहच कम भएको जनसंख्र्ामा माइक्रोस्कोतपक 

क्र्ाम्प सञ्चािन 16 

१४३ क्षर्िोग तनर्न्त्रर् नगद 110101 नेपाि सिकाि उपचाि केन्त्रहरुमा गई अनुगमन िथा मुल्र्ांकन गरि कार्िक्रमको गुर्स्ििीर्िा सुतनतस्चि गन े 15 

१४४ क्षर्िोग तनर्न्त्रर् नगद 110101 नेपाि सिकाि 

उपचाििि क्षर्िोगका तबिामीको उपचािको कोहटि नतिजा, कार्िक्रमको प्रगति एव ंचुनौिी ि क्षर्िोग 

कार्िक्रममा  भएका नर्ा  तबषर्मा उपचाि केन्त्रका स्वास््र् कमीहरुिाई  अध्र्ावतिक गन ेउपचाि केन्त्र स्िि 

कोहटि तवश्लषेर् कार्िक्रम 30 

१४५ क्षर्िोग तनर्न्त्रर् नगद 110101 नेपाि सिकाि पुनोःउपचाि क्र्ाटेगोिीमा भएका सबै पी.तब.सी. तबिामीहरुिाई उपचाि अवतिभि पोषर् भत्ता 8 

कूि जम्मा १३१५०० 
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२०. िेश्रो गाउँ सभामा वनणिर्हरू 
१. गाउँ कार्िपाविकाद्वारा संशोधन सवहि पेश हुन आएको संिग्न बमोवजमको आवथिक िर्ि २०७५/७६ को िावर्िक 

बजेट िथा कार्िक्रम स्वीकृि गने ।  

२. गाउँ सभाका सदस्य िथा िडा नं. ४ का िडा अध्यक्ष श्री थमनराज गुरूङ, िडा नं. ५ का िडा अध्यक्ष श्री 

इन्द्रप्रसाद पौडेि, िडा नं. १ का िडा सदस्य श्री भुिनेश्र्िर शमाि, िडा नं. ४ का िडा सदस्य श्री सोमनाथ शमाि 

र िडा नं. ८ का िडा सदस्य श्री धनबहादुर गुरूङ्गिाई िहाँहरूका समकक्षीहरूिे पाउने गरेको मावसक 

पाररश्रवमकको ५० प्रविशििे हुन आउने रकम २०७४ साि साउन महीनादेखी नै िागू हुने गरी मावसक विशेर् 

प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउने र उक्त रकम र्स गाउँपाविकाको आन्तररक श्रोिबाट व्यिस्थापन गने ।  

३. २०७५ सािको साउन मवहनाबाट र्स गाउँपाविकाका िडा कार्ाििर्हरूमा बसे्न बैठकहरुमधे्य बढीमा २ िडा 

िैठकहरूको िैठक भत्ता उपिब्ध गराउने । बैठक भत्ता चािू आवथिक िर्िको बराबर नै कार्म गने ।  

४. चािू आवथिक िर्िको श्रािण महीनादेखी आजका वमविसम्म कार्िपाविकाद्वारा गररएका नीविगि िथा अन्य 

वनणिर्हरूिई अनुमोदन गने ।  

५. गाउँ कार्िपाविकाको कार्ाििर् िथा अन्तगििका कार्ाििर्हरूमा दरबन्दीमा कार्िरि कार्ाििर् 

सहर्ोगीहरुिाई आगामी आवथिक िर्ि २०७५/७६ को  साउन महीनादेखी िागू हुने गरी नेपाि सरकारिे िर् 

गरेको कार्ाििर् सहर्ोगीको दरबन्दीमा पाउने िरािरको मावसक ििब उपिब्ध गराउने ।  

६. र्स कार्ाििर् अन्तगिि स्वास्थ्य शाखामा कार्िरि कार्ाििर् सहर्ोगी श्री नानीमार्ा अर्ािििाई सशिि अनुदान 

िर्ि बाट उक्त पदका िावग प्राप्त अनुदान बमोवजम ििब उपिब्ध गराइने गरेकोमा आगामी आ.ि. २०७५/७६ 

को साउन महीनादेखी वनजको ििबमानमा मावसक रू. ६२३०/- गाउँ कार्िपाविकाको कार्ाििको िर्ि बाट 

थप गरी भुक्तानी गने ।  

७. र्स गाउँ सभाबाट ििब िृद्धि गररएका करार कमिचारीहरू बाहेक अन्य कार्िरि गाउँपाविका िथा 

अन्तगििका करार सेिामा कार्िरि कमिचारीहरूिाई नेपाि सरकारिे िर् गरेको महङ्गी भत्ता मावसक रूपमा 

आगामी आ.ि. को साउन महीनादेखी थप गरी भुक्तानी गने, साथै वनर्मानुसारको चाडपिि खचि र पोशाक 

खचि समेि िावर्िक रूपमा उपिब्ध गराउने ।  

८. र्स गाउँपाविकाको २ नं. िडा कार्ाििर्मा कार्िरि कार्ाििर् सहर्ोगी श्री वकरण थापाको िढुिा सम्बन्धमा 

वनर्मानुसार प्रकृर्ा अवघ बढाउनिाई गाउँ कार्िपाविकाको कार्ाििर्िाई अनुरोध गने ।  

९. आगामी आवथिक िर्ि २०७५/७६ देखी गाउँपाविकावभत्र एकीकृि सम्पवत्त कर संकिन  गनि सहमवि वदने ।  

१०.  गाउँ कार्िपाविकाका सदस्यहरूको िावग मावसक रुपमा रू. ५०० का दरिे सञ्चार खचि उपिब्ध गराउने ।  

११. गाउँ कार्िपाविकाको कार्ाििर्बाट प्रसु्ति संिग्न बमोवजमको चािू आवथिक िर्िको आवथिक वििरण स्वीकृि 

गने ।  

१२.  विशेर् पररद्धस्थवििस आकद्धिक रूपमा ६ नं. िडा कार्ाििर् ममिि संभार गनुिपरेको, आवथिक िर्िको अन्त्यको 

समर् र िर्ािको कारणिे ित्कािै ममिि संभार नगरीनहुने अिस्थाको कारणबाट सो िडा कार्ाििर्िे 

प्राविवधकको िागि इविमेटको आधारमा ममिि कार्ि गरेकोमा िर्ार हुने प्राविवधक अद्धन्तम िीिको भुक्तानी 

सम्बद्धन्धि िडा कार्ाििर्का सवचििाई वदने ।  

१३. आगामी आवथिक िर्िको र्ोजना पुद्धस्तकामा हुने सामान्य भावर्क शुििा िथा सामान्य अंकगणीिीर् शुििा 

कार्म गनि गाउँ कार्िपाविकाको कार्ाििर्िाई अवधकार प्रत्यार्ोजन गने ।  

१४. आगामी आवथिक िर्िका िावग िर्ार गररएका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको कार्ािन्वर्नमा आई पने बाधा 

अड्काउ रू्काउनका िावग गाउँ कार्िपाविकािाई अवधकार प्रत्यार्ोजन गने ।  

१५.  आगामी आवथिक िर्िदेद्धख सबै िडा कार्ाििर्हरूमा १/१ जना सहार्क कम्प्यूटर अपरेटरको प्रिन्ध 

वमिाउनको िावग गाउँ कार्िपाविकाको कार्ाििर्िाई अवधकार वदने । 


