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वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम 
लवरुवा गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभा लमलतिः २०७७/३/१० गत े गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री िनुप्रसाद 

शमािज्यिू े प्रस्ततु गनुि भएको आगामी आ.व. ०७७/०७८ को वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम 

 

१ ऐलतहालसक संलवधान सभाबाट जारी भएको नेपािको संलवधान २०७२ अनुरुप मुिुक संघीय 

िोकतान्रीक गणतन्रिाई ससं्थागत गने ददसामा अगाडी बदिरहकेो छ । यस अवसरमा नेपािको 

संघीय िोकतालन्रक गणतन्रात्मक राज्यमा रुपान्तट्ररत भएको छ । संलघय िोकतालन्रक गणतन्र 

स्थापनाका िालग भएको ऐलतहालसक जनआन्दोिन शसस्त्र संघर्ि एवं सामालजक पट्ररवतिनका 

क्रममा साहदत प्राप्त गनुिहुने ज्ञात अज्ञात सलहदहरु प्रलत यस घडीमा भावपूणि श्रद्वाञ्जिी अपिण गनि 

िाहान्छु । साथै बेपत्ता र घाईते नागट्ररक प्रलत सम्मान व्यक्त गदिछु । नेपािको युगान्तकारी 

पट्ररवतिनका िालग भएको िोकतान्रीक आन्दोिनमा नेततृ्वदायी योगदान पु-याउनु भएका नेपाि 

कम्यूलनष्ट पाटीका संस्थापक नेता स्व. क.पुष्पिाि शे्रष्ठ, जननतेा स्व.मदन भण्डारी, िोकलप्रय 

प्रधानमन्री मनमोहन अलधकारी, जननायक स्व. लव.लप. कोईरािा प्रलत भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण 

गनि िाहान्छु । आज लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना भाईरस COVID -19 को महामरीि े

गदाि लवश्वको अथितन्रनै संकटमा परेको छ । झण्ड ै५ िाख व्यलक्तहरुको ज्यान गईसकेको छ । यस 

महामारीबाट नेपाि पलन अछुतो रहन सकेन । नेपािमा पलन यसको संक्रमण भयावह बन्द ै

गईरहकेो छ । यस अवस्थामा कोरोना भाईरसको कारण ज्यान गुमाउने नागट्ररकहरु प्रलत 

श्रद्धासुमन व्यक्त गदिछु र आईसोिेसनमा रलह उपिारत सबैको लशघ्र स्वास््य िाभको कामना गद ै

क्वारेन्टाईनमा रहनुभएका सबैिाई  संयलमत हुन आग्रह गदिछु । 

कोलभड माहामारीको व्यवस्थापन तथा लनयन्रणको लसिलसिामा प्रत्यक्ष रुपमा खट्रटनु हुन े

जनप्रलतलनलध, कमाििारी,स्वास््यकर्मि, प्रहरी िगायत सम्पूणिमा हर्दिक आभार व्यक्त गनि 

िाहान्छु। 

२ नेपािको वतिमान संघीय सरकारको लमलत २०७७/२/५ गते बसेको मन्री पट्ररर्दको बैठकबाट 

नेपािको अलतक्रलमत भुलमिाई समेटी नयाँ नक्शा पाट्ररत गरेको छ । उक्त नक्शािाई २०७७/२/९ 

गते साविजलनक गनुिको साथ ै लमलत २०७७/०२/३१ गत ेसंलघय संसदबाट अनुमोदन भएको छ । 

नयाँ नक्शा जारी गने नेपाि सरकारको साहलसक कायििाई समथिन गद ै  संघीय सरकारिाई 

धन्यवाद व्यक्त गदिछु । 

संलवधानको भावना अनुरुप संघीयतािाई कायािन्वयन गने उदशे्यका साथ सामालजक 

न्याय सलहतको पट्ररष्कृत समाज, ददगो शान्ती लवकास, अनुशलसन र  समृद्ध लवरुवा 

गाउँपालिकाका लनमािण गने अलभभारा सलहतको लजम्मेवारी पुरा गनि लवगतका गाउँ सभाद्वारा 

पाट्ररत नीलत तथा कायिक्रमिाई कायािन्वयन गद ैआज हामी आगामी आ.ब. २०७७/७८ को िालग 

यो गट्ररमामय सातौं गाउँसभामा नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ताव गदिछु ।   

   

३ स्थानीय सरकार भौलतक संरिनाको अभाव र लवर्यगत लवज्ञ जनशलक्त एवं कमििारीको अभाव र 

केन्रीय ऐन, लनयमको अष्पस्टताको बाबजुद पलन जनभावना, जन आकाकं्षा र स्रोत पट्ररिािन 

गरेर प्रशासलनक ससुासन, नागट्ररकका अपेक्षा र समृलद्धको िाहाना पुरा गनि दिृ सकंलपपत छ । 

संवैधालनक व्यवस्था अनुसार गाउँसभा र स्थानीय सरकारको गठन भ ैसंिािनमा आएको लतन 

वर्ि पुरा भै सकेको छ । यो शासकीय प्रणािीको सविीकरणको माध्यामबाट संलवधानको पूणि 

कायािन्वय गद ैसमाजबाद तर्ि को यारामा  अगाडी बढ्न प्रलतबद्ध छौ । 
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४ नेपािको संलवधानिे अंगीकार गरेको तीन तहको संघीय संरिनािाई कायािन्वयन गन ेअलभभारा 

स्थानीय तह र स्थानीय सरकारको सामू रहकेो छ । राजलनलतक दि, नीलज क्षेर, राष्ट्र सेवक 

कमििारी,लशक्षक,सुरक्षा लनकाय, नागट्ररक समाज, परकार जगत िगायत सबिैे आ-आफ्नो 

क्षेरबाट संलवधान कायािन्वयनमा सहयोग गनि अलपि गदिछु । 

 

 

आर्थिक लवकास  

६. सरकारी, सहकारी र लनजी ३ खम्ब े आर्थिक नीलत अविम्वन गट्ररनेछ ।ग्रालमण क्षेरको लवकासको 

मेरुदण्ड कृलर् नै रहकेो हुदँा कृलर् उत्पादन वृलद्ध गनिका िालग लवशेर् कायिक्रम संिािन गट्ररनेछ । वीउ 

उत्पादन क्षेरघोर्ण गरी वीउ उत्पादन कायि शुरु गट्ररनेछ । जसका िालग प्रदशे सरकार र केन्र 

सरकारसंग सहकायि गट्ररनेछ । हरेक वडामा नमुना कृलर् अलभयान अन्तगित एक वडा एक नमुना कृलर् 

कायिक्रम संिािन भै आएकोमा उक्त कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददन ेलनलत लिईनेछ । 

७. भू उपयोगको नीलतको आधारमा कृलर्को आधुलनकीकरण तथा व्यवसायीकरण गद ैप्रमुख बािीहरुको 

उत्पादनामा आत्मलनभिर गराउन आर्थिक र सामालजक रुपिे पलछ परेका कृर्क केन्रीत कायिक्रम 

संिािन गनि सम्वलन्धत लनकाय र कृर्कको सम्वन्ध जोडरे कृलर्मा आत्मलनभिर गराउने नीलत िाई 

लनरन्तरता ददईनेछ । संघीय  सरकारको नीलत अनुरुप जलमनको िक्िाबन्धी र भुमी बैक स्थपना गरी 

जलमनको अलधकतम उपयोग गद ैलवरुवा गाउँपालिकािाई आत्मलनभिर बनाउने कायििाई प्राथालमकता 

ददईनेछ । 

८. जलमनिाई वाँझो राख्ने प्रवृलतिाई लनरुत्सालहत गद ै कृलर् भलूममा पानी लसिाईमँा िगानीको नीलत 

अनुरुप कायि गट्ररनेछ । उन्नत मि लवउ र औजारमा अनुदानको नीलत लिइनेछ । दकसानबाट उत्पाददत 

वस्तुको वजार व्यवस्थापन गनिका िालग ८ वटै वडाहरूिाई दक्रयालशि गराईनेछ । साथै एक गाउँ एक 

उत्पादनको नीलत िागु गट्ररनछे । सुन्तिा, कदर्, अदवुा र कागती सुपरजोनको कायिक्रम िागु गने नीलत 

अविम्वन गट्ररनेछ । साथै कृलर् उपज संकिन केन्र स्थापनाको िालग जोड ददईनेछ ।दगु्ध उत्पादन र 

मासु जन्य पदाथि उत्पादन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गट्ररनेछ । 

९. सहकारी क्षेरिाई आर्थिक समलृद्ध जनताको जीवनस्तरमा वलृद्ध भने्न भनाईिाई आत्मसाथ गद ैकृलर्को 

व्यवसायीकरण र रोजगारी अलभवृलद्धको माध्यमका रुपमा अगाडी विाइनेछ । 

१०. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम अन्तगित एक घर एक रोजगारको नीलत लिईनेछ । रोजगार शाखामा 

सुलिकृत व्यलक्तहरुिाई प्रथालमकताको आधारमा नेपाि सरकारिे तोकेको न्यूनतम ददन वरावरको 

रोजगारी यपिब्ध गराइने छ । गाउँपालिका लभर सञ्चािन हुने ठेक्का द्धारा सञ्चािन हुने योजनाहरुमा 

सम्भव भए सम्म स्थालनय वरेोजगार व्यलक्तहरुिाई रोजगारी उपिब्ध गराउन पहि गरीने छ ।  

११. गट्ररबीको रेखामुनी रहकेो जनताहरको पलहिान गरी यस ैवर्ि लभर पट्ररियपर लवतरण गट्ररनेछ सोको 

आधारमा सेवा सुलवधा र सहुलियत प्रदान गट्ररन ेलनलत लिईनेछ । 

१२. रु्सको(खर) छाना भएका घर पट्ररवारको िगत संकिन गरी प्राथालमकताको आधारमा रु्सको 

छानािाई लवस्थालपत गने लनलत लिएको छ । जस अनसुार िािु आ.ब. २०७६/७७ मा ३२ घरधुरीिाई 

२.५ हण्डरका दरिे ककि टपाता उपिब्ध गराईएको छ । आगामी आ.ब. २०७७/७८ मा पलन यो 

कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददईनेछ । घरबासै नभएका पट्ररवारहरुिाई पलहिान गरी आवास लनमािण 

गट्ररददने कायिक्रमको लनलत लिईनेछ । 

१३. स्थानीय उद्योगी व्यापारी र लनमािण व्यवसायीहरुको समन्वयमा  स्वरोजगार कायिक्रममा जोड ददद ै

युवा जनशलक्तिाई स्थानीय क्षेरमा नै काम गने वातावरण सृजना गने नीलत लिईएको छ । परम्परागत 

रुपमा संिािन गद ै आईरहकेो घरेि ु उद्योगहरुिाई व्यवसायीक रुपमा संिािन गनि प्रोत्साहन गन े

नीलत लिईनेछ । बैदलेशक रोजगार छोडी गाउँर्केका युवा हरुिाई बैकलपपक रोजगारको व्यवस्था गनि 
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िागत साझेदारीको कायिक्रम संिािन गट्ररनेछ । साथ ैप्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम मार्ि त उनीहरुको 

ज्ञान लसप र दक्षता अनसुार रोजगार ददन ेप्रयत्न गट्ररनेछ । 

१४. लवरुवा गाउँपालिकािाई आत्म लनभिर बनाउनु तपाई ँहाम्रो सबैको कतिब्य हो । काननुको अलधनमा  रही 

एकीकृत सम्पलत्त कर, घरबहाि कर, व्यवसाय कर, नक्सा पास, सवारी साधन कर, लनमािण 

सामाग्रीकर, मनोरञ्जन कर, लवज्ञापन  कर आदद करहरूिाई कायािन्वयनमा पयाईनेछ । कर 

प्रणालििाई व्यवलस्थत गद ैसफ्टवयरमा जोलडसदकएको छ । घर नक्शा पास अलनवायि गट्ररनेछ । यस 

मार्ि त गाउँपालिकाको आन्तट्ररक आम्दानी उन्िेख्य रुपमा वृलद्ध हुने अपेक्षा लिइएको छ । 

१५. वैदलेशक रोजगारी बाट र्केका युवािाई युवा स्वरोजगार कायिक्रम, िागत साझेदारी कायिक्रम तथा 

कृलर् अनुदान कायिक्रम मार्ि त गाउँपालिकामै रोजगारीको अवसर सृजना गट्ररनेछ। कृलर् क्षेरमा िाग्ने 

जनशलक्तिाई प्रोत्साहान गनि  हरेक बर्ि अध्यक्ष उत्कृष्ट कृर्क परुस्कार प्रदान गट्ररनेछ । 

१६. गाउँपालिकाको कृलर् शाखा मार्ि त न्यून मुपय तथा अनुदानमा लवलभन्न प्रकारका लवउलवजन तथा 

र्िरु्िका लवरुवा लवतरण गट्ररनेछ । 

१७. पयिटन क्षेर रालष्ट्रय अथितन्रको मूि आधार वन्द ै आएको सन्दभििाई मध्यनजर राख्द ै लवरुवा 

गाउँपालिका क्षेर लभर रहकेा ऐलतहालसक, धार्मिक, साँस्कृलतक एवं प्राकृलतक सौन्दयियुक्तस्थानहरुको 

खोजी गने, पलहिान गने र प्राथलमकताको आधारमा पयिटकीय स्थिका रुपमा लवकास गद ैिलगनेछ । 

ऐलतहालसक मनकामना मलन्दर, नारायणेश्वर लशवमलन्दर, क्यूथान डाँडा भ्यूटावर, राङभाङ गुर्ा, 

गजेपोखरी, िेवा, कालिछाँया, लमनाहाम गुर्ा, बािादवेी मलन्दर तथा घण्टेिेक क्षेरिाई धार्मिक एवं 

लवशेर् पयिटकीय क्षेरको रुपमा अगाडी बिाईनेछ । 

१८. औधोलगक ग्राम स्थापनाका लनलम्त उपयूक्त जग्गाको खोलज गरी औधोलगक िगानीको बातावरण सृजना 

गने नीलत लिईनेछ । 

१९. पयिटन लवकास तथा प्रवद्विन गनि उपयूक्त ठाउँहरुमा होमस्टे स्थापना गने नीलत लिईनछे । 

 

 

सामालजक लवकास ्

२०. स्वस्थ लशलक्षत र सभ्य नागट्ररक तयार गनुि हामी सबैको दालयत्व हो । गुणस्तरीय लशक्षा र स्वास््यमा 

गाउँपालिकावासी सबैको पहुिँ पुगोस भने्न कुरामा ध्यान दददँ ै सबै लवद्याियमा सिूना तथा संिार 

प्रलवलधिाई अलनवायि गने,पुस्तकािय लवज्ञान प्रयोगशािा र कम््यूटर पयाब स्थापना गने, सामुदालयक 

लवद्याियको लशक्षािाई गणुस्तरीय, प्रलतस्पधी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन र प्रलतर्िमुखी 

जवार्दलेहताको वातावरण लसजिना गट्ररनेछ ।  

२१. स्वास््य सबैभन्दा ठूिो सम्पलत्त हो । स्तरीय स्वास््य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरीकको नैसर्गिक अलधकार 

होिः संलवधान प्रदत मौलिक हक पलन हो । यसैिाई मध्येनजर गद ै गाउँपालिकामा २५ शैयाको एक 

आधुलनक अस्पताि र प्रत्यके वडामा कलम्तमा एउटा स्वास््य िौकी स्थापना गन े नीती लिइनेछ । 

स्वास््य लवमा मार्ि त सबैिाई स्वास््यको पहुिँ लभर यसै वर्ि पयाईने लनलत लिईनेछ । साथै प्राथालमक 

स्वास््य केन्र स्थापनामा जोड ददईनेछ । आ.ब. २०७६/७७ मा एक एम्बुिेन्स खट्ररद प्रकृया अगाडी 

बिी अलन्तम िरणमा पुगेको र आगामी आ.ब. दखेी उक्त एम्बुिेन्स द्धारा आकसलमक सेवा प्रदान 

गट्ररनेछ ।गाउँपालिका लभरका सवै स्वस््य िौकीहरुमा नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराउने बाहकेका 

अन्य ईमजेन्सी और्धीहरु उपिब्ध गराउने नीलत लिईनेछ ।कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट बच्न र 

बिाउन हाि सम्म स्थापना गट्ररएका क्वारेन्टाईनहरुिाई व्यवलस्थत गद ैआइसोिेसन कक्ष लनमािण गने 

कायिक्रम अलघ बिाईनेछ । 

२२. सुरलक्षत मातृत्व कायिक्रमिाई सर्ि बनाउद ैलशशु मृत्युदर न्यून गनि स्वास््य संस्थामा सुत्केरी गराउन 

प्रोत्साहन गट्ररनेछ । स्वास््य संस्थामान ै सुत्केरी हुन े मलहिािाई पोर्णका िालग ददद ै आएको रु. 
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१०००/- िाई लनरन्तरता ददईनेछ । उपिारात्मक कायि भन्दा लनवारक र प्रवधिनात्मक कायिक्रमिाई 

प्राथलमकता ददईनेछ । गाउँपालिका लभर एक आयुवेददक और्धािय स्थापना गने नीलत लिईनेछ । 

२३. हाम्रो पट्ररकपपना समृद्ध लवरुवा गाउँपालिका हुनेछ । व्यवलस्थत र समृद्ध गाउँ लनमाणिमा सेवाक्षेर 

लभरका आर्थिक साम्यिको पलहिान र पट्ररिािनमा लवशेर् जोड दददँ ै समाजमा पलछ परेका वगि 

समुदायहरुिाई मालथ उठाउने कायिक्रम संिािनको नीलत लिईनेछ । हरेक वडामा भौगोलिक 

अवस्थाको अध्ययन गरी एक नमूना वस्ती(model village)को पट्ररकपपना गरी आगामी वर्ि दखेी शुरु 

गनि वडा सलमलतिे कायि योजना बनाई गाउँपालिकामा पेश गने न्यवस्था लमिाइने छ । 

२४. लवरुवा गाउँपालिकाको पाश्वि लिर )Village Profile) र स्रोत  नक्शाङ्कन गनुिको साथै गुरुयोजना 

तयार गट्ररसदकएको छ । जसमा अपपकालिन, मध्यकालिन र दीघिकालिन गरी आवलधक योजना 

लनमािण गरीएको छ आगमी ददनमा यसैिाई आधार मानी योजना  कायािन्वयन गट्ररने छ ।  

२५. स्वच्छ खानेपानी पाउनु प्रत्येक नागट्ररकको हक हुनेछ । सोही अनुसार व्यवस्थापकीय लजम्मेवारी 

गाउँपालिकाको सम्झी स्थानीय स्तरमा भएका पानी मुिको खोज गने, सरंक्षण गन ेर एकघरएक धारा, 

एक घर एक शौिाियको नीलत लिई सोही अनुरुप कायि गट्ररएको छ ।यसै वर्ि लभर गाउँपालिकािाई 

पूणिसरसर्ाई युक्त पालिका घोर्णा गट्ररनेछ । 

२६. हरेक टोिमा टोि लवकास सलमलत गठन गरी टोि लवकास, वातावरणीय सरसर्ाई, सामालजक 

समावेशीकरण िगायत लवलवध कायिमा सदक्रय बनाउन ेनीलत िाई लनरन्तरता ददईनछे  । साथ ैलवकास 

लनमािण कायिक्रमिाई रतु गलतमा अलघ बिाउन साझेदारी कायिक्रम संिािन गट्ररनेछ ।  

२७. खेिपे्रमी युवाहरुिाई सक्षम खिेाडी, प्रलतस्पधी खिेकूदद्वारा शारीट्ररक, मानलसक र सामालजक 

रुपमातन्रसु्त राख्न,सामुलहक भावनाको लवकास गनि र अनुशालसत जीवनको लवकास गने उद्दशे्य राखी 

खेिपे्रमीिे भागलिन सके्न गरी रङ्गशािा, खेि मैदान  र पाकि हरु लनमािण गद ैिग्ने नीलत अनुरुप वडा 

नं. ८ मेथाभुरुङमा मापदण्ड अनुरुपको खेिमैदान लनमािण गट्ररएको छ । भलिवि खेििाई रालष्ट्रय 

खेिको रुपमा अलघ बिाईएको हुदँा उक्त खेििाई प्रोत्साहन गनिका िालग एक टोि, एक भलिवि खेि 

मैदान लनमािण गने नीलत लिइनेछ । सामालजक रुपान्तरणको आन्दोिनका प्रमुख व्यलत्तत्वहरु पुष्पिाि 

शे्रष्ठ र मदन भण्डारी को स्मृलतमा स्थपना गट्ररएको यसै गाउपालिका वाड नं ८ मेथाभुरुङ लस्थत २५ 

रोपनी क्षेरर्िमा लनमािण शुरु भएको पुष्पमदन खेि मैदानिाई प्राथलमकतामा राखी रालष्ट्रय खेिहरु 

संिािन गनि सके्न गरी रंगशािा लनमािणको िालग कायिक्रम अलघ बिाईएको छ । लवरुवा गाउँपालिकाको 

आयोजनामा वार्र्िक रुपमा भैरहकेो अध्यक्ष कप भलिवि खेििाई लनरन्तरता ददइनछे ।साथै एक वडा 

एक खेि मैदान लनमािणको लनलत लिईनेछ । लवद्यािय स्तरीय राष्ट्रपलत रलनङ लशपड प्रलतयोलगता िाई 

लनरन्तरता ददद ै हरेक वर्ि सञ्चािन गट्ररनेछ । साथ ै गाउँपालिकामा रहकेा खिेकुद मैदानहरुको 

स्तरउन्नती गने लनलत लिइनछे । 

२८. सवै जाती, भार्ा , धमि, संस्कृलतको संरक्षण र सम्बधिन गद ैधार्मिक सलहष्णुतािाई बलियो  बनाउँद ैआ 

आफ्नो पलहिान कायम राख्न सहयोग गट्ररनेछ । धमि संस्कृलत तथा भार्ा सरंक्षणका कायिक्रमहरुिाई 

गाउँपालिका बाट आर्थिक तथा प्रालवलधक सहयोग गने नीलत लिइनेछ । सालहलत्यक संस्था तथा 

लवद्याियहरु मार्ि त सालहलत्यक गलतलवलधहरुिाई प्रोत्साहान  गने लनलत लिइनेछ । 

२९. िैंलगक समानता र सामालजक समावेशीकरणिाई ध्यानमा राख्द ैसमतामूिक समाजको लनमािण गने, 

समाजमा रहकेा सबै प्रकारका लवभेदहरुिाई अन्त्य गने नीलत लिईनेछ । राज्यद्धारा घोर्णा गट्ररएको 

छुवाछुतमुक्त नेपािको व्यावहारीक कायािन्वयनमा जोड ददइनेछ ।  

३०. जेष्ठ नागट्ररक हामी सवैका पे्ररणाका श्रोत हुन् । उहाँहरुको  मान मयािदा र सम्मान गनुि हामी सबैको 

कतिव्य हो । उपयुक्त स्थानहरुमा जेष्ठ नागट्ररक आवास गृह, पाकि , वािनािय आदद लनमािण गरी 
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उहाँहरुिाई लवश्राम, मनोरञ्जन र लनिःशुपक आवासको सुलवधा उपिब्ध गराउन े तथा उहाहँरको 

स्वास््य अवस्था थाहा पाउन घरदिैो स्वास््य सेवा प्रदानको लनलत लिईनेछ । 

३१. मलहिा शशलक्तकरण एवं मलहिा सहभालगतामा मलहिाहरुकै पहुिँ वृलद्ध गने कायिक्रमहरु संिािनमा 

लवशेर् जोड ददईनेछ ।उपाध्यक्ष मलहिा उद्यम कायिक्रम अन्तगित मागमा आधाट्ररत उद्यमलशि 

कायिक्रमहरु सञ्चािन गट्ररनछे ।  

३२. गाउँपालिका लभरका सामूदालयक लवद्याियहरुको भौलतक पूवािधार लनमािणका िालग कायि योजना 

बनाईनेछ । गाउँपालिकामा कलम्तमा एक प्रालवलधक लशक्षािय स्थापनाको नीलत लिईनछे । 

३३. आधारभूत तहको सामुदालयक लवद्याियहरुको शैलक्षक गुणस्तर अलभबृलद्ध र बािमैरी लशक्षाका िालग 

गाउँ लशक्षा योजना बनाई कायािन्वयन गट्ररनेछ ।गाउँपालिका लभर रहकेा लवद्याियहरु मध्ये अत्यन्त 

न्यून संख्यामा लवद्याथी भएका र भौगोलिक लनकटता भएका लवद्याियहरुिाई एदककरण गने लनती 

लिईनेछ र त्यस्ता लवद्याियहरुिाई प्रोत्साहन अनुदान समेत उपिब्ध गराईनेछ । गाउँपालिका लभरका 

लवद्याियहरुमा तोदकए अनसुारको लशक्षक दरबन्दी नभएका लवद्याियिाई दरबन्दी लमिान गरी 

पट्ररपूर्ति गने र अपुग दरबन्दी सम्बलन्धत लनकायमा माग गने कायििाई लनयलमत गने लनलत लिईनेछ । 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र लशक्षकहरुिाई क्षेरगत तालिमको व्यवस्था गट्ररनेछ । 

३४. गाउँपालिकामा रहकेा सामुदालयक लवद्याियहरुको आवश्यकताको आधारमा ममित सहंार तथा पूवािधार 

लवकासमा सहयोग गन ेनीलत लिइनेछ । 

 

 

पूवािधार लवकास  

३५. िािु आर्थिक वर्िमा गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवन लनमािणको िालग बहुवर्ीय ठेक्का 

आव्हान भई सम्झौताको िरणमा रहकेो छ । आगालम लतन बर्ि लभर उक्त भवनको लनमािण कायि सम्पन्न 

गट्ररनेछ । आफ्न ैवडा कायाििय भवन नभएका वडाहरुमा क्रमशिः भवन लनमािण गने नीलत लिइनेछ । 

३६. महालवनाशकारी भूकम्पबाट  क्षलत भएका नागट्ररकहरुको घर पुनलनमािण गने कायि अलन्तम िरणमा 

पुगेको छ । छुटेका घरधुरीहरुको गुनासो र्ारम भराई पुनलनमािणमा सुलिकृत गन ेकायि भईरहकेो छ । 

यसै वर्ि पुनलनमािण गनुिपने सबै घरहरु लनमािण सम्पन्न गट्ररनेछ । स्थानीय स्तरमा रहकेो लवपद ्

व्यवस्थापन कोर् मार्ि त भलवष्यमा हुन सके्न भलवतब्यिाई ब्यवस्थापन गने नीलत लिईनेछ । 

३७. स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड तय गरे अनुरुप हाि सम्म ५४ दक. मी. कच्ची, ३० दक.मी. ग्राभेि र 

११ दक.मी. कािोपरे गने कायि भईसकेकोको र गाउँपालिका लभरका सबै टोि बस्तीमा सडक संजाि 

लनमािण गनि लवशेर् जोड ददईनेछ । प्रदशे र स्थानीय तहसम्म आउन े जान े मुख्य सडक र न्यूनतम 

पूवािधार पूरा भएका ग्रामीण सडकहरुिाई क्रमशिः स्तरउन्नती गद ैकािोपरे गने कायिक्रममा समाबेश 

गरी कािोपरे गनि प्रदशे र केन्रसंग पहि गट्ररनेछ । 

३८. िािु आर्थिक वर्िमा लवरुवा ससंखरससं दलम्सदी भिडाँडा सडक तथा खालि लवरुवा जस्ता महत्वपूणि 

सडकको लनमािण तथा स्तरउन्नतीको काम सम्पन्न भएको छ । आगालम आर्थिक वर्िमा ििाङ तिे 

कुसुमभञ्याङ सडक, ओरष्ट े लसरुखेत खरीगाउँ सडकको स्तरउन्नलत गट्ररनेछ साथ ै गाउँपालिकाको 

केन्रबाट सबै वडा कायाििय जोड्ने सडकको स्तरउन्नती तथा ग्राबेि गट्ररनेछ । 

३९. रालष्ट्रय गौरबको रुपमा रहकेो ज्याग्दी खोिा करीडोर लवरुवा गाउँपालिका भएर गएको लवददतै छ । 

यसिाई आबश्यक वजेट सलहत समयमानै सम्पन्न गनि केन्रमा लवशेर् पहि गट्ररनछे । ज्याग्दी खोिा 

करीडोरसंग जोलडएका मुख्य सडकहरु समेतिाई केन्रीय योजनामा समावेश गनि सम्बलन्धत लनकायमा 

पहि गने नीलत लिईनेछ ।सबै वडाहरुवाट गाउँपालिका केन्रसम्म नजोलडएका  सडकहरुिाई यसै वर्ि 

जोड्ने नीलत लिईनेछ ।बास्तरा खोिा- राउसेघाट पक्कीपुि, स्याङदी खोिा, गैरीघाट  पक्की पुि 

लनमािणको िालग लवशेर् पहि गट्ररनेछ र म्याङखोिा- आम्बोट पक्कीपुि यसै आर्थिक बर्िमा संिािनमा 
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आईसकेको छ । गाउँपालिका लभरका प्रमुख भौलतक पूवािधारहरुको योजनाहरुिाई प्रथालमकताका 

आधारमा लड.लप.आर. तयार गनिका िागी बजेटको व्यवस्था गट्ररनेछ । 

४०. कृलर् भलूममा  पानी ससिंाईमा िगानी भने्न अवधारणा अनुरुप  गाउँपालिका लभरका खेतीयोग्य 

जलमनहरुमा लसिाईकँो प्रबन्ध लमिाउने नीलत लिईनेछ । 

४१. दीगो र पयािवरण मरैी लवकास, हट्ररयािी यकु्त बस्ती र सरुलक्षत आवास भन्न ेकायिक्रमिाई आत्मसाथ 

गद ै गाउँपालिका सदरमुकाम िगायत सबै वडामा रहकेा आवासयोग्य स्थानहरुमा एकीकृत वस्ती 

लवकासको कायिक्रमिाई अलघ बिाउँद ैसाना शहरको रुपमा लवकास गने नीलत लिईनेछ । यसरी वस्ती 

लवकास गद ैगदाि जैलवक लवलवधताको संरक्षण,जिवायु प्रणािीिाई सन्तुलित र प्राकृलतक स्रोतहरुको 

दीगो व्यवस्थापनका िालग स्थानीय समुदायिाई पट्ररिालित गट्ररनेछ । 

४२. भूकम्प सरुलक्षत आवास लनमािण गनिका िालग स्थानीय कालिगिहरुिाई तालिम ददईसदकएको छ । घर 

लनमािण गनुिपूवि अलनवायि रुपमा नक्सा पास गरी गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गनुिपन े ब्यवस्था गट्ररनेछ 

।साथै यस ै वर्ि दखेी ठूिा ससंिाई आयोजना सिंािन गट्ररनेछ ।आगामी आर्थिक  वर्िदखेी आवास, 

भवन, कृलर् र्मि, उद्योग तथा दीघिकालिन संरिना लनमािण गदाि गाउँपालिकाबाट स्वीकृत अलनवायि 

लिनुपने लनलत अविम्बन गट्ररनेछ । पालिका लभरका खोिा खोपसी सडकको मापदण्ड लनधािरण 

गट्ररनेछ ।पूवािधार लनमािण कायििाई दतुिगलतमा अगाडी बिाउने उद्धशे्यिे समुदायको आर्थिक 

साझेदारीमा कायिक्रम सिंािन गनिका िालग बजेटको व्यवस्था लमिाउने लनलत लिईनेछ । 

४३. स्थानीय ज्याग्दीखोिामा बग्ने पानीको स्थायी बहाबको अध्ययन गट्ररनेछ । संभाब्यताका आधारमा 

भलवष्यमा घरघरमा लवजुिी जनजनमा शेयरको नीलत अनुरुप जनताको साझेदारीमा लवद्यूत उत्पादन 

गने कायिक्रमिाई अलघ बिाईनेछ । लवद्युलतकरणिाई लवश्वालसिो भरपदो स्थायी बनाउनु हाम्रो कतिव्य 

हो । अलधकांश ठाँउमा काठको पोि रहकेो र लजणि भैसकेकािे ८०० लस्टिपोि रे्ने कायि सदकसदकएको 

छ, िाि ुआ. व. मा थप १५०काठको पोि लवस्थालपत गरी लस्टि पोि राख्न ेकायिक्रम कायिन्वयनको 

िरणमा रहकेो छ भने आगामी २ वर्ि लभर काठको पोि लवस्थालपत गरी लस्टि पोि राख्ने कायि सम्पन्न 

गट्ररनेछ । 

४४. गाउँपालिका लभरका सबै बस्तीहरुमा सूिना तथा संिार र प्रलवलधको पहुँिपु-याउन आबश्यक प्रबन्ध 

लमिाउनु साथ ैसामुदालयक रेलडयो संिािनका िालग पहि गट्ररनेछ । जसमा स्थानीय ब्यापारी उद्योगी 

र जनताको संयुक्त िगानीिाई प्रथालमकता ददईनेछ । 

४५. लवरुवा गाउँपालिका लभरका अलधकांश घरधुरीमा सामुदालयक ग्रामीण लवधुत उपभोक्ता सलमलतद्वारा 

लवद्यतूीकरण भएको छ । लवद्युतिाई भरपदो र लवश्वसनीय सेवा उपिब्ध गराउन आवश्यक 

व्वस्थापकीय एवम् प्रालवलधक पक्षमा सुधार गट्ररनेछ । साथै वजार क्षेरहरुमा सडक बत्तीको अवधारणा 

पयाईनेछ । 

४६. गाउँपालिका लभरका सामुदालयक लवद्यािय वडा कायाििय एवं अन्य सरकारी कायािियहरुमा वैकलपपक 

एवं नलवकरणीय उजाि प्रणािी जडान गने नीलत लिईनछे । घर घरमा  वायोग्यास र सुधाट्ररएको िुिो 

जडान कायििाई प्राथालमकता ददईनेछ ।  

४७. लवलभन्न वडा कायािियको आफ्नै कायाििय भवन नभएको अवस्थािाई मध्यनगर गद ैआगालम आर्थिक 

बर्िमा कलम्तमा १ वटा वडा कायाििय भवनहरुको लनमािण कायि शुरु गट्ररन े छ भने थप वडा 

कायािियहरुको कायािय भवन लनमािणको िालग संघ र प्रदशेमा पहि गट्ररनेछ । सदरमुकाम वरपर 

ट्ररङरोडको अवधारणा शुरु गट्ररनेछ । 

४८. झोिुङ्गे पुिको आवश्यकता भएका ठाँउहरुमा आवश्यकताका आधारमा लनमािण गद ैिलगनेछ । 

४९. गाउँपालिका लभर रहकेा स्वास््य संस्थाको ममित सहंार तथा पूवािधार लवकासमा वजेट लवलनयोजन 

गट्ररनेछ । 
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वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापनिः 

५०. महत्वपूणि वनस्पलत, जडीबुटी र अन्य पैदावर लवस्तारमा जोड ददइनेछ । वनिाई वातावरण एवम् 

जिवायु मैरी पूवािधारको रुपमा अगाडी विाउँद ैवन संरक्षणको नीलत लिइनेछ । गाउँपालिका क्षेरलभर 

रहकेा सीमसार र जिाधार क्षेरको संरक्षण गने, वगैंिा, वृक्षारोपण, हट्ररयािी प्रवधिन र साविजलनक 

सौन्दयि अलभवृलद्ध हुने कायिक्रम संिािन गट्ररनेछ । न्यूनतम १ घर २ र्िरु्िका लवरुवा रोपे्न अलभयान 

िाई लनरन्तरता ददईनेछ । 

५१. स्थानीय नदी, खोिा, पोखरी, ताि तिैया, धार्मिक स्थि, खानेपानीको मुहान, खुिा क्षेर, सडक, टोि 

वा अन्य साविजलनक क्षेरहरुमा सर्ाई सुलनलित गट्ररनछे । जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्रण गनिका िालग 

आवश्यक कायिहरू थािनी गट्ररनेछ ।  

५२. प्राकृलतक लवपद ्बाट हुन ेभौलतक तथा मानवीय क्षलत न्यूनीकरण गनि आवश्यक कायिहरू गट्ररनेछ । साथ ै

नदद लनयन्रणका िालग तटबन्धन लनमािण गट्ररनेछ ।कोरोना भाईरस जस्तो महामारी भलवष्यमा पलन 

आउन सके्न हुदँा गाउँपालिकामा रहकेो लवपद व्यवस्थापन कोर्मा प्रत्येक वर्ि अलनवािय रुपमा लनलित 

रकम जम्मा गने प्रवन्ध लमिाईनेछ । 

५३. िािु आर्थिक वर्िमा बास्तारा खोिामा तटवन्ध लनमािण गने काम अगाडी विेको छ । आगालम आर्थिक 

वर्िमा बास्तारा खोिा, म्याङ खोिा र ज्याग्दी खोिाको कारणिे हुन  सके्न जलमन क्षलयकरणिाई 

लनयन्रण गनि तटबन्ध तथा वृक्षारोपण गने नीलत लिइनेछ । 

५४. गाउँपालिका लभर रहकेा साविजलनक जग्गाहरुको खोलज गट्रर उक्त स्थानको संरक्षणको िालग वृक्षारोपण 

कायिक्रम अगाडी विाइने छ । 

 

 

ससं्थागत लवकास, सवेा प्रवाह र सशुासन 

५५. यस गाउँपालिकामा एउटा आधुलनक र साधनश्रोत सम्पन्न सूिना तथा अलभिेख केन्र स्थापना गट्ररनेछ 

। स्थानीय तहका सबै सूिनाहरू अनिाइन मार्ि त् रालष्ट्रय र अन्तरािलष्ट्रय क्षेरमा प्रवालहत गरी ग्रालमण 

पयिटन लवकासमा सहयोग पु-याउनेछ । यो कायिक्रमिाई वडा तहसम्म लवस्तार गट्ररनेछ । सब ै

लवद्यािय, प्रशासलनक भवन, सभा भवन, स्वास््य िौकी र सेवाकेन्रहरूमा लनिःशुपक इन्टरनेट सेवा 

उपिब्ध गराउन यसै वर्ि पहि गट्ररनेछ  ।  

५६. पारदर्शिता, जवार्दलेहता, जनमुखी र मुस्कान सलहतको साविजलनक सेवा प्रवाहका लनलम्त कमििारी 

व्यवस्थापन एवम् क्षमता अलभबृलद्धमा लवशेर् जोड ददईनेछ ।कायि सम्पादनका आधारमा लशक्षक तथा 

कमििारीिाई सम्मान गट्ररनछे ।  

५७. गाउँपालिका लभर रहकेा सबै सरकारी तथा गरैसरकारी संघ-संस्थाहरूको त्याङ्क संकिन गरी 

लतनको क्षमता अलभबृलद्ध गनिका िालग अलभमुखीकरण कायिक्रम संिािन गन े र सामालजक लवकास 

कायिमा िाग्न प्रोत्साहन गट्ररनेछ ।  

५८. संलवधानमा व्यवस्था भए बमोलजम गाउँपालिकाका लनवािलित उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायीक 

सलमलत गठन गट्ररसदकएको छ । न्यालयक सलमलतद्वारा गरीव, असहाय तथा लपछलडएका समुदायका 

व्यलक्तहरूको न्यायमा सहज पहिँ पु-याउन लनिःशुपक कानूनी परामशि तथा सहयोगको व्यवस्था गट्ररनेछ 

। समाजमा अनावश्यक रुपमा मुद्दा मालमिा गने प्रवृलत्तिाई लनरुत्साहन गट्ररनेछ  । 

५९. स्थानीय तहको प्रशासलनक संरिना अनुसार कमििारीको दरबन्दी उपिब्ध हुद ै गएकािे उपिब्ध 

कमििारीहरुिाई लवर्यगत  तालिम र प्रलवलधको व्यवस्था गट्ररनेछ । जनतािाई लछटो छट्ररतो र 

प्रभावकारी सेवा प्रदान गनि प्रोत्साहन गट्ररनेछ  ।  

६०. िािु आर्थिक वर्िमा गाउँपालिका कायािियमा लडलजटि वडापरको प्रवन्ध गट्ररएको छ । नागट्ररकका 

गुनासोहरुको प्रभावकारी सनुुवाई तथा सम्बोधनको प्रवन्ध गट्ररनेछ । 
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६१. गाउँपालिकाका सम्पूरणि वडाहरुमा इन्टरनेट सेवाको पहुि पुलगसकेको छ । वडा कायाििय र 

गाउँपालिकालवि हुन ेलिठ्ठी पर र सूिनाको आदान प्रदान लवद्युलतय माध्यमबाट गट्रर सेवा प्रवाहिाई 

थप िुस्त दरुुस्त गराईने छ । 

६२. रालष्ट्रय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँि पु-याउन सके्न कुनैपलन लवभाजनकारी र लवखण्डनकारी 

दक्रयाकिापिाई काननूको दायरामा पयाईनेछ । जनतामा दशेभलक्त र रालष्ट्रय हीतको िेतना रै्िाउँद ै

रालष्ट्रय स्वालधनता र स्वालभमानको रक्षा गट्ररनेछ ।  

६३. अन्तमा यस आर्थिक वर्िको लनलत तथा कायिक्रम लनमािणमा सपिाह सुझाव तथा सहयोग प्रदान गनुि हुन े

सम्पूणि जनप्रलतलनलधहरु तथा कमििारीहरु प्रलत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गद ै  आ.व. २०७७/७८ का 

िालग यस लवरुवा गाउँपालिकाको तर्ि बाट पेश गट्ररएको नीलत तथा कायिक्रम मालथ छिर्ि गरी केही 

अपूणि भएको भए महत्वपूणि सुझाव सलहत पाट्ररत गट्ररददनुहुन अनुरोध गदिछु ।  

धन्यवाद । जय लवरुवा गाउँपालिका ।  

 

 

प्रस्तुतकताििः 

िुनप्रसाद शमाि 

अध्यक्ष 

लवरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा । 
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आर्थिक वर्ि ०७७/७८ 

को 

बजेट वक्तव्य 

 

 

 

 

 

 

 

लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

गण्डकी प्रदशे, स्याङ्जा 

गाउँ सभाको बठैकमा 

उपाध्यक्ष श्री दवेीकूमारी थापा ज्यिू े 

प्रस्ततु गनुि भएको 

 

आर्थिकवर्ि २०७७/७८ को 

बजेटवक्तव्य 

लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

लवरुवा, स्याङ्जा 
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२०७७ साि आर्ाि १० गत ेवधुवार  

 

बजेट बक्तव्य 

लवरुवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री दवेीकूमारी थापा ज्यूिे २०७७/०३/१० गते 

गाउँपालिकाको सातौ गाउँ सभामा ददनुभएको बजेट बक्तव्य 

 

यस सभाका अध्यक्ष ज्य,ू 

सभाका सदस्यज्यहूरू, 

गाउँ कायिपालिकाको कायािियका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िगायत अन्य राष्ट्रसवेक 

कमििारी लमरहरू । 

 

१. यस लवरुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैसयतिे सातौ गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्ि ०७७/७८ 

को िालग बजेट प्रस्ततु गट्रररहदँा गौरवको महससु गरेको छु  । यस महत्वपुणि अबसरमा मुिुकिाई 

संघीय िोकतालन्रक गणतन्रको युगमा पयाउने क्रममा जीवन उत्सगि गनुिहुने सम्पुणि महान सलहदहरु 

तथा राष्ट्रप्रलत समर्पित ददवङ्गत आदरणीय व्यलक्तत्वहरुमा भावपूणि श्रदाञ्जिी अपिण गदिछु । रालष्ट्रयता 

र स्वालधनताको रक्षा गद ै न्यायपुणि समाज लनमािण र समृलद्धको मागिमा एकताबद्ध रहकेा यस 

लवरुवावासी जनता र राजनीलतक नतेृत्व प्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनि िाहान्छु । 

 

२. यस लवरुवा गाउँपालिकाि े यस अलघ२आर्थिक वर्िको बजेट तजुिमा गरी पुणि रुपमा कायािन्वयन 

भईसकेको  र िािु आ.व.को बजेट कायािन्वयनको अलन्तम िरणमा रहकेो छ । यस अवस्था सम्म 

आईपुग्दा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायिबाट श्रोत, साधन र अवसरको अलधकतम 

पट्ररिािन गद ैसमृलद्ध तर्ि  अलघ बढ्ने आधारलशिा तयार भएको छ । नेपाि सरकारको रालष्ट्रय आकंक्षा 

“समृद्ध नपेाि, सखुी नपेािी”  हालसि गने मागिमा दिृताका साथ अलघ बिेको अवस्थामा लवरुवा 

गाउँपालिकािे समेत सामालजक न्याय सलहतको तीब्र लवकास, सुशासन सलहतको जनउत्तरदायी 

स्थानीय सरकार र सभ्य, ससुंस्कृत एवं कतिव्यलनष्ठ समाज लनमािण गद ैपूणि िोकतन्र तथा समाजवाद 

उन्मुख स्थानीय अथिव्यवस्था लनमािणका िालग लवरुवा गाउँ कायिपालिका प्रलतवद्ध छ ।  
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३. गण्डकी प्रदशेमा अवलस्थत यस लवरूवा गाउँपालिका प्राकृलतक श्रोत साधन, कृलर् तथा पशुजन्य लवकास, 

पयिटनको लवकासमा अद्वीलतय सम्भावना रहकेो गाउँपालिका हो । सोही अनुरुप लवरुवा गाउँपालिकाका 

जनताको जीवनस्तरको गुणस्तर बृलद्ध र यस गाउँपालिका अन्तगित रहकेा श्रोत साधनको अलधकतम 

तथा ददगो पट्ररिािन तथा उपिब्ध अन्य अवसर र सम्भावनाहरुको उपयोग गरी पुवािधार लवकासका 

साथसाथ ै आर्थिक सामालजक लवकासको लनलम्त आधारशीिा तयार भएको छ । िािु आर्थिक वर्िको 

लवरुवा गाउँपािकाको नीलत तथा कायिक्रम र बजेट कायािन्वयनबाट सुशासन, लवकास र समृलद्धको 

दट्ररिो आधारलशिा लनमािण तथा लवरुवावासीको जीवनस्तरमा त्यसको प्रलतर्ि दलेखन थािेको छ । 

स्थानीय स्तरमा रोजगारीका आवसरहरु लसजिना गरी गट्ररवी, लवपन्नता, लनरक्षरता र पछौटेपनको 

अन्त्य गनि गाउँपालिका प्रलतवद्ध रहकेो छ । लवरुवा गाउँपालिका अन्तगित आधारभूत लशक्षा तथा 

प्राथलमक स्वास््य सेवामा पहुिँ र सामालजक सुरक्षाको प्रत्याभूलत सुलनलित हुदँ ैगएको छ । 

 

४. अब म आगामी आर्थिक वर्िको िालग योजना तथा कायिक्रमहरूको तजूिमा गदाि अपनाइएका मुख्य मुख्य 

आधार तथा लवलधहरूको यहाँहरू समक्ष संक्षेपमा लववेिना गनि िाहन्छु ।  

 

५. नेपािको केन्रीकृत शासन व्यवस्थािाई संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गने गरी नेपािको 

संलवधान जारी भई िागू भएको हामीहरू सबैिाई लवददतै छ । सोही लशिलशिामा केन्रमा रहकेा 

अलधकार स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भईरहकेो लवद्यमान अवस्था छ । स्थानीय सरकारहरूको 

गठन पिात प्रत्येक वर्ि आर्ाि १० गते लभर स्थानीय सरकारहरूिे आगामी आर्थिक वर्िका िालग 

नीलत, योजना तथा कायिक्रमरू आ-आफ्नो सभामा पेश गनुि पने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

 

६. आगामी आर्थिक वर्िका िालग वस्तीस्तरबाट योजना तथा कायिक्रमहरू तयार भई वडा सलमलतहरूिे ती 

योजना तथा कायिक्रमहरूिाई लवर्यगत सलमलतको बैठकमा समेत छिर्ि भई प्राथलमकीकरण गरी 

बजेट तथा कायिक्रम तजूिमा सलमलतमा पठाउने व्यवस्था लमिाइएको छ । सो कायिपूवि गाउँपालिकाि े

संघ तथा प्रदशे सरकारबाट यस गाउँपालिकाको िागी समानीकरण, सशति, लवशेर्,समपुरक, राजश्व 

बाँडर्ाँड अनुदानमार्ि त आगामी आ.व. को िालग लसलिङ उपिब्ध गराएको लथयो । उपाध्यक्षको 

संयोजकत्वमा रहकेो राजश्व परामशि सलमलतबाट करका दरहरू सलहत आगामी आर्थिक वर्िका िालग 

आन्तट्ररक आयको प्रक्षेपण भएको छ । श्रोत अनुमान सलमलतको आन्तट्ररक आय प्रक्षेपण तथा संघ तथा 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त बजेट लसलिङको दायरामा रही गाउँपालिकाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहकेो 

श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधािरण सलमलतिे आगामी आर्थिक वर्िका िालग कूि लसलिङ लनधािरण 

गरेको छ । गाउँ कायिपालिकामा बजेट लनमािणका िालग लवलभन्न लवर्यगत सलमलतहरू तथा लवर्यगत 

क्षेर समूहहरूको गठन गट्ररएको छ । वडा स्तरबाट प्राथलमकीकरण गट्रर पठाएका योजनाहरूिाई 

कायिपालिका अन्तगितका लवलभन्न सलमलतहरू तथा समूहरूमा छिर्ि गरी प्राप्त सुझावहरुिाई समेत 

समेटी लनलत तथा काक्रि म तजुिमा सलमलतबाट आगामी आर्थिक वर्िको िालग बजेट तजूिमा गरी 

कायिपालिकाको बैठकबाट पाट्ररत भई छिर्िका िालग आजको यस सभामा पेश गट्ररएको छ । 

 

७. अब म आगामी आर्थिक वर्िका िालग बजेट तथा कायिक्रम तयार पादाि लिइएका आधारहरूको सकं्षेपमा 

जानकारी गराउन िाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कायिक्रम तयार पादाि लनम्नानुसारका 

कानून/ नीलत तथा दस्ताबेजहरूको सहयोग लिइएको छ ।  

a. नेपािको संलवधान 
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b. नेपाि सरकारको पन्रौं योजना( २०७६/७७-२०८०/८१) को आधारपर  

c. लवरुवा गाउँपालिकाको एकीकृत लवकास योजना  

d. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

e. आर्थिक कायिलवधी ऐन, २०५५ 

f. साविजलनक खट्ररद ऐन, २०६३ र लनयमाविी, २०६४ 

g. लवरुवा गाउँपालिकाको  साविजलनक खट्ररद लनयमाविी, २०७६ 

h. स्थानीय तहको वार्र्िक योजना, बजेट तजूिमा ददग्दशिन,(पट्ररमार्जित) 

i. नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम 

j. नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य 

k. गण्डकी प्रदशेको वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम 

l. गण्डकी प्रदशेको वजेट वक्तव्य 

m. लवरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि ०७७/७८ को नीलत तथा कायिक्रम 

n. नेपाि सरकारिे बेिा बेिा गरेका नीलतगत लनणियहरू 

o. साविजलनक खििमा लमतव्ययीता र प्रभावकाट्ररता कायम गने सम्बन्धी नीलतगत मागिदशिन, 

२०७५ 

p. दीगो लवकास िक्ष्यहरू 

q. बजेट तजूिमा सम्बन्धी प्रिलित नेपाि कानूनका सान्दर्भिक दर्ा तथा लनयमहरू । 

r. नेपाि सरकारिे अन्तरालष्ट्रय स्तरमा जनाएका प्रलतवद्धताहरु ।  

 

८. आगामी आर्थिक वर्िको बजटे तथा कायिक्रम तजूिमा सम्बन्धी कायिहरू वस्तीस्तरबाट शुरू गरी वडा 

कायाििय, लवर्यगत सलमलत, योजना तथा कायिक्रम तजूिमा सलमलतमा छिर्ि गरी गाउँ 

कायिपालिकामा छिर्िको प्रबन्ध लमिाई गाउँ कायिपालिकाको लसर्ाट्ररसिे आजको यस गाउँसभामा 

पेश गरेको बेहोरा समेत सबै गाउँ सभाका सदस्यहरूिाई जानकारी गराउन िाहन्छु । 

 

९. अब म यस आ.व. सदकद ैिाग्दा यस आ.ब.को बजेट कायािन्वयनको बारे लववेिना गनि िाहान्छु । लवरुवा 

गाउँपालिकािे िािु आ.व.मा गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवन लनमािणको िागी ठेक्का प्रकृया 

अगाडी विाई सम्झौताको िरणमा रहकेो छ यो भवन सम्पन्नता पिात सेवा प्रवाह थप सरिीकृत तथा 

िुस्तदरुुस्त हुने दलेखन्छ । यस आर्थिक वर्िमा लवरुवा गाउँ कायिपालिका र अन्तगितका वडा कायािियका 

काम काबािहीिाई सुिना प्रलवलध मैरी बनाउन े कायिमा अत्यन्तै सर्िता प्राप्त भएको छ । सम्पुणि 

वडामा ईन्टरनेटको पहुिँको व्यवस्था लमिाई व्यलक्तगत घटनादताि प्रणािीिाई पुणितया अनिाईन मा 

आधाट्ररत गराईएको छ । साथै आन्तट्ररक कर संकिन कायिको लनलम्त पलन पुणि रुपिे अनिाईन वेब 

बेसमा आधाट्ररत सफ्टवेयर जडान गरी सम्बलन्धत कमििारीिाई तालिम समेत प्रदान गरी सञ्चािनमा 

पयाईएको छ । िेखा प्रणािीिाई पलन नेपाि सरकार मन्रीपट्ररर्द लनणियअनुसार गत आ.व.को 

सुरुवात दखेी नै वेब बेसमा आधाट्ररत सुर प्रणािी मार्ि त सञ्चािन गट्ररएको छ  । 

१०. यस गाउँपालिका अन्तगित आधारभुत लशक्षा, प्राथलमक स्वास््य सेवाको सुलनलितताको लनलम्त 

यथेष्ठ कायिक्रम कायािन्वयनमा पयाईएको छ । िाि ु आ.व.दखेी कक्षा ८ को अलन्तम पट्ररक्षा पालिका 
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स्तरवाट संिािन भएको छ । यस आ.व.मा अलधकांश बजेट पुवािधार लनमािण कायिमा लवलनयोजन 

गरेको तथा जनताका आकंक्षा समेत पुवािधार तर्ि  सडक लनमािणमा रहकेोिे ठूिो आकारको बजेट 

स्थानीय पुवािधार सडक लनमािण कायिमा खिि भएको छ ।  

 

११. पशु तथा कृलर् लवकास कायिक्रमहरु पयािप्त रुपमा सञ्चािनमा आएका छन । एक वडा एक नमुना 

कृलर् कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चािनमा आएका छन । उपाध्यक्ष मलहिा उद्धमशीि कृलर् कायिक्रम 

पलन प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन आएको छ ।  

 

 

१२. युवा सीप लवकास तथा रोजगार प्रबिद्धिन कायिक्रमहरु यथषे्ठ सञ्चािनमा आएका छन । प्रधानमन्री 

रोजगार कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन बाट ५ वटा वडामा ५ वटा योजना संिािन भई 

वेरोजगार सिूीमा रहकेा व्यलक्तहरुिाई रोजगारी सजृना गट्ररएको छ ।  

 

१३. लवरुवा गाउँ कायिपालिकाको आफ्नै अस्थाई भवन बनाई त्यहीबाट कायिसञ्चािनको सुरुवात 

गट्ररएकोमा  यस िािु आ.व.मा प्रशासलनक भवन लनमािण कायिको िागी DPR तयार गरी सोही 

अनुरुप प्रशासलनक भवन लनमािण कायिको ठेक्का प्रकृया अलन्तम िरणमा पुगेको सभा समक्ष जानकारी 

गराउन िाहान्छु ।  

 

 

१४. पयिटन लवकास गरी यस गाउँपालिकािाई पयिटकीय गन्तव्यको रुपमा लवकास गनि पयािप्त योजना 

सञ्चािन गट्ररएको छ । यसै गाउँपालिकाको पयिटकीय सम्भावना भएको मनकामना मलन्दर नलजकै गहत े

मनकामना होमस्टे सञ्चािनमा पयाईएको छ ।  

 

 

१५. यस आ.व.मा पयािप्त रुपमा दलित, जनजाती, मलहिा  िलक्षत कायिक्रम सञ्चािनमा पयाईएको छ । 

अलत लवपन्न पट्ररवारको लनलम्त लवद्युतीय लवस्तार कायिक्रम सञ्चािन पयाइ प्रत्येक घरमा लवद्युत 

आपुर्तिको व्यवस्था लमिाउन कायिक्रम कायािन्वयनमा पयाईएको छ ।  

 

१६. लवरुवा गाउँपालिकाको समग्र क्षेरको एकीकृत लवकास योजना लनमािण गरी आगामी वर्िको िागी 

योजना  तथा कायिक्रम तजुिमामा त्यसै गुरुयोजनािाई आधार मानी तजुिमा गट्ररएको छ ।  

 

 

१७. समग्रमा िािू आर्थिक वर्ि सन्तोर्जनक रुपमै व्यलतत भएको मैिे अनुभव गरेको छु । यस आर्थिक 

वर्िमा गाउँ कायिपालिकाको कायािियमा एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह प्रयोजनको लनलम्त प्रशासकीय 

भवनको अभाव हुन,ु  कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जोलगनको िालग दशे िकडाउनमा गई उपभोक्ता 

सलमलत मार्ि त योजना तथा कायिक्रम सम्पन्न गदाि समयमै भुक्तानी हुन नसकु्न तथा अन्य लवलवध समस्या 
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लवद्यमान रहतेापलनआगामी आर्थिक वर्िमा अझै सघन रुपमा सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमािणका 

कायिहरु अलघ बिाईनेछ । यस तर्ि  सम्पुणि सरोकारवािाहरुको िासो र लिन्ता रहनेछ भने्नमा पुणि 

अपेक्षा पलन लिएको छु ।  

 

अध्यक्ष महोदय,  

१८. अब म िािु आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को अन्त्यसम्ममा हुने आय व्ययको अनुमालनत लववरण पेश गनि 

अनुमलत िाहान्छु । िािु आर्थिक वर्िमा नेपाि सरकार सशति अनुदान तर्ि  रु १४ करोड ६ िाख प्राप्त 

हुने अनुमान गट्ररएकोमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तट्ररत कायिक्रममा बृलद्ध भई  रु १६ करोड ५० िाख 

४४ हजार प्राप्त हुने संशोलधत अनुमान रहकेो छ । त्यस्तै नेपाि सरकार समानीकरण अनुदान तर्ि  ८ 

करोड १६ िाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँड तर्ि  ६ करोड १५ िाख, गण्डकी प्रदशे प्रदशे 

समानीकरण अनुदान तर्ि  १ करोड २१ िाख २५ हजार, गण्डकी प्रदशे प्रदशे सवारी साधन कर 

बाँडर्ाँड तर्ि  २३ िाख ५ हजार गण्डकी प्रदशे शसति अनदुान तर्ि  १ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा 

सोही अनुसार अनुदानहरु प्राप्त भई रहतेा पलन लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना भाईरस COVID-

19 को महामारीि ेगदाि लवश्व अथितन्रनै धारासायी हुन पुगेको अवस्थामा नेपाि सरकारवाट प्राप्त हुन े

राजश्व वाडरँ्ाड तर्ि को रकम ०७७ बैशाख सम्ममा रु.३ करोड ६० िाख मार प्राप्त भएकोिे अनुमान 

गरे अनुसारको सवै रकम प्राप्त हुने अवस्था दलेखदनै । यस वाट गाउँपालिकािे तय गरेका योजना तथा 

कायिक्रम प्रभालवत हुने दलेखन्छ । 

 

१९. त्यस्तै गरी स्थानीय पुवािधार लवकास साझेदारी कायिक्रमको िालग  ३९ िाख ,  जेष्ठ नागट्ररक दीघि सेवा 

सम्मान र सामालजक सुरक्षा कायिक्रमको िालग ८ करोड ६१ िाख ५५ हजार, गट्ररव सँग लवश्वशे्वर 

कायिक्रमको िालग४ िाख ९५ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदालयक लवकास कायिक्रमको IT 

अलपसरको ७५ प्रलतशत तिव भत्ताको िालग २ िाख ६३ हजार,  अनुदानहरु प्राप्त भएका छन । साथै 

गण्डकी प्रदशे प्रदशे, सामालजक लवकास मन्राियबाट कोरोना रोकथाम तथा लनयन्रण कायिको िालग  

रु ५ िाख अनुदान समेत प्राप्त भएको छ । यसरी  अन्य अनुदान तर्ि  कुि ९ करोड १३ िाख १३ हजार   

रकम प्राप्त भएको छ । 

२०. त्यस्तै गरी यस आ.व. मा आन्तट्ररक आम्दानी तर्ि  रु .४६ िाख  प्राप्त हुने अनुमान गट्ररएकोमा २०७७ 

असार ९ गत ेसम्म रु २०िाख ४० हजार मार सकंिन भएको र असार मसान्त सम्म ३० िाख   मार 

संकिन हुने संशोलधत अनुमान रहकेो छ ।  गत आर्थिक वर्िको अपया तर्ि  २ करोड ६० िाख बित हुन े

प्रारलम्भक अनुमान गट्ररएकोमा कुि ३ करोड ५९ िाख ०९ हजार ४ सय ७१ बित भएको छ । गत 

आर्थिक वर्िको अपया बितमा बृलद्ध भएको रकमबाट िािु आर्थिक बर्िको संघ राजश्व वाँडर्ाडमा 

लनकासा कम हुने अवस्था दलेखएकोिे अपया बित रकमबाट राजश्ववाँडर्ाड लशर्िकमा लवलनयोलजत 

योजना तथा कायिक्रममा खिि गने व्यवस्था लमिाएको छु । सम्पुणि प्राप्त अनुदानहरु, आन्तट्ररक आम्दानी 

तथा गत वर्िको अपया बित रकम गरी िाि ुआर्थिक बर्िमा लवरुवा गाउँपालिकाको कुि बजेट रु ४४ 

करोड ४४ िाख ८७ हजार  कायम रहने संशोलधत अनुमान रहकेो छ । 

२१. अब म यस आर्थिक वर्िमा हुने व्ययको अनुमान पेश गनि अनुमलत िाहान्छु । यस बर्िमा सशति अनुदान र 

अन्य अनुदानमा प्राप्त भएको बजेट अन्तरसरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण हुदँा योजना तथा कायिक्रममै 
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तोदकएर आएकोि ेसोही बमोलजम कायािन्वयन हुदँ ैगईरहकेो छ । सो बाहके बाँकी रहकेो रकम रु १८ 

करोड ८१ िाख ३० हजार मध्ये िाि ुतर्ि  ५ करोड ९० िाख र पुलजगत तर्ि  १२ करोड ९१ िाख  

३० हजार लबलनयोजन भएकोमा  यस आ.ब. को अन्त्य सम्ममा िाि ुतर्ि  रु ५ करोड  खिि हुने अनुमान 

रहकेो छ । जनु ८४.७५ प्रलतशत हुन आउँछ । त्यस्तै यस आ.ब. को अन्त्य सम्ममा पुलजगत तर्ि  रु ११ 

करोड ३१ िाख ३० हजार खिि हुन ेसँशोलधत अनुमान रहकेो छ । जनु लवलनयोलजत रकमको ८७.६१ 

प्रलतशत हुन आउँछ ।  त्यस्त ैगरी िािु /पुजीगत गरी जम्मा रु १६ करोड ३१ िाख ३० हजार खिि हुन े

अनुमान रहकेो छ । जनु कुि लवलनयोलजत रकमको ८६.७१ प्रलतशत हुन आउँछ । यसरी िाि ु

पुलजगतमा गरी कुि रकम रु २ करोड ५० िाख बित हुन आउने प्रारलम्भक अनुमान रहकेो छ । 

लवश्वभरी महामारीको रुपमा रै्लिइरहकेो कोरोना भाईरस COVID-19 को कारणिे िकडाउन भई 

समयमा योजना तथा कायिक्रम संिािन हुन नसकी  लवलभन्न लशर्िकमा लवलनयोलजत  रकम खिि हुन 

नसक्दा, दरबन्दी अनसुारका कमििारी नहुदँा सो रकम बित हुन ेअनुमान गट्ररएको हो । यसरी बित 

रकम यस ैगाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ का योजना तथा कायिक्रममा लवलनयोजन 

गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

२२. िािु आ.व.मा स्थानीय पुवािधार लवकास साझेदारी कायिक्रम अन्तगित रु. ३९ िाख वजेट प्राप्त भई ३ 

वटा सडक योजनाहरु संिािन भएकोमा १ वटा योजना सम्पन्न भई र्रर्ारक भई सकेको र २ वटा 

योजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा छन । साथै प्रदशे शसति अनुदानवाट प्राप्त रकम रु.१ करोडवाट लवरुवा -

भिडाँडा-दम्सदी मोटरवाटोको ठेक्का प्रकृया भई काम सम्पन्न हुने क्रममा छ । 

अध्यक्ष महोदय,  

२३. अव म यस गट्ररमामय सभामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िालग अनुमालनत आय व्यय पेश 

गने अनुमलत िाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्िको िालग अनुमालनत कूि बजेट रू. ४० करोड ७२ िाख 

९० हजार ३ सय ३४ रुपया ँकायम हुने प्रारलम्भक अनुमान छ । जस मध्ये नेपाि सरकारबाट लवत्तीय 

समानीकरण अनुदान तर्ि  ८ करोड ५८ िाख, नेपाि सरकारबाट सशति अनुदान तर्ि  १८ करोड २२ 

िाख, संघीय राजश्व बाँडर्ाँड तर्ि  ६ करोड २० िाख ५९ हजार ३ सय ३४, प्रदशे लवत्तीय 

समानीकरण अनुदान तर्ि  १करोड२० िाख ९७ हजार, प्रदशे राजश्व बाँडर्ाँड तर्ि  २६ िाख ३४ 

हजार, प्रदशे सशति अनुदान तर्ि  ५० िाख,प्रदशे समपुरक अनुदान तर्ि  १ करोड, यस आ.व. मा बित 

२ करोड ५० िाख र आन्तट्ररक आयश्रोत तर्ि  ६० िाख रकम प्राप्त हुने अनुमान गट्ररएको छ । झट्ट हदेाि 

आन्तट्ररक आयश्रोतको प्रक्षपेण केही महत्त्वाकांक्षी दलेखएतापलन यसिाई साथिक बनाउन सब ै

गाउँपालिकाबासी िाई हार्दिक अनुरोध गदिछु । साथै िािु आ.व.दखेी आन्तट्ररक आयमा वृलद्ध गराउन े

उदशे्यिे घर नक्सा पास अलनवायि गने प्रस्ताव पेश गरेको छु । आन्तट्ररक आयश्रोत तर्िका करका दरहरू 

छुटै्ट अनुसूिीमा प्रस्तुत गरेको छु । 

२४. आगामी आर्थिक वर्िका िालग िािू खिि तर्ि  कूि रु.६ करोड २० िाख ५९ हजार ३ सय ३४ रुपया ँ

प्रस्ताव गरेको छु । यस मध्येबाट गाउँपालिका अन्तगित रहकेा सम्पूणि कमििारीहरूको तिब भत्ता तथा 

कायाििय सञ्चािन खिि प्रस्ताव गट्ररएको छ । िाि ूखिि तर्ि  नै जनप्रलतलनधीहरूको िालग तिब भत्ता 

समेत प्रस्ताव गट्ररएको छ ।  

२५. आगामी आर्थिक वर्िका िालग पुजीगत खिि तर्ि  आर्थिक लवकास क्षेरमा रु. २ करोड २१ िाख ६० 

हजार, सामालजक लवकास क्षेरमा रु. ३ करोड३२ िाख ८५ हजार, भौलतक पुवािधार लवकास क्षेरमा 
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रु.४ करोड ६२ िाख ९० हजार, वन वातावरण तथा लवपद व्यव्यस्थापन क्षेरमा रु.७४ िाख , 

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह क्षेरमा २ करोड २४ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

२६. आगामी आर्थिक वर्िमा थुपै्र योजनाहरू संघ र प्रदशेको सहकायिमा सम्पन्न हुनेछन् । त्यस्ता ठूिा 

खािका योजनाहरूमा संघ/ प्रदशे तथा स्थानीय तहको िागत साझेदारी रहन ेछ । िागत साझेदारीका 

आयोजनाहरू सम्पन्न गनिका िालग छुटै्ट समपूरक कोर्मा रू १ करोड  २० िाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु 

।  

 

२७. गाउँपालिकाको योजना लनमािण प्रकृयािाई लवकेन्रीत तथा वडाहरूिाई समेत लवकास योजनाहरू 

छनौट गनि स्वायत्तता लमिोस भनी प्रत्येक वडािाई न्युनतम रू. ४० िाख दखेी अलधकतम रु ४५ 

िाखका दरिे आयोजना तथा कायिक्रम छनौट गने व्यवस्था लमिाईएको छ । ती आयोजना तथा 

कायिक्रमहरूको िालग कूि रु.३ करोड ४० िाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । प्रत्येक वडािाई उपिब्ध 

भएको श्रोत सुलनलितताबाट प्राप्त आयोजनािाई हुबह योजना पुलस्तकामा प्रस्ताव गरेको छु  ।  

२८. लवरुवा गाउँपालिकाको समग्र लवकासका िालग कृलर्, पयिटन र पुवािधार क्षेरको लवकास न ैपलहिो शति 

हो । त्यसैि ेकृलर् क्षेरको प्रवद्धिन तथा परम्परागत कृलर् प्रणािीमा आधुलनक प्रलवलधको प्रयोग गरी कृलर् 

क्षेरको लवकासमा टेवा पु-याउने कायिक्रमहरू िागू गने प्रस्ताव गरेको  छु । वडा स्तरबाट श्रोत 

सुलनलितता भएका कायिक्रमहरूिाई यथावत प्रस्ताव गरी नमुना कृलर् कायिक्रमको संिािनको िालग 

वडा स्तरबाटै आवश्यक  बजेट व्यवस्था गरी कायिक्रमको लनरन्तरताको िालग व्यवस्था गरेको छु । 

उपाध्यक्ष मलहिा उद्यमशीि कृलर् कायिक्रमका िालग रु.२० िाख बजेटको प्रवन्ध लमिाएको छु । त्यस्त ै

गाउँपालिका पुवािधार  साझेदारी कायिक्रमको िालग रु.२० िाखको प्रस्ताव गट्ररएको छ । युवा आय 

आजिन कायिक्रम तर्ि  रु.१० िाख र कोरोना महामारीको िपेटामा परी बैदलेशक रोजगार गुमाई   

स्वदशे दर्ताि आउने युवाहरुिाई िलक्षत गरी गाउँपालिका लभर स्वरोजगार  लसजिना गनिको िालग  

रु.४० िाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु । वास्तलवक कृर्कहरुको पलहिान गरी कृलर् उत्पादनिाई थप 

प्रभावकारी वनाउन कृर्क अनुदान मा रु.२५ िाख ,लनशुपक कृलर् लवउलवजन लवतरण, अगुवा कृर्क 

तालिम र अध्यक्ष उत्कृष्ट कृर्क पुरस्कारका समेतका िागी रु. ५ िाख वजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

साथै पशु और्धी तथा कायिक्रमको लनलम्त आवश्यक बजटेको व्यवस्था लमिाएको छु । 

२९. लवरुवा गाउँपालिकामा पयिटक आगमनिाई प्रवद्धिन गनि लवशेर् कायिक्रमको प्रस्ताव गरेको छु । । वडा 

नं. ७ को अलत महत्वपूणि, यस गाउँपालिकाको धार्मिक आस्थाको धरोहर मनकामना मलन्दर क्षेर वृहत्तर 

लवकासको िागी लड.लप.आर. कायि सम्पन्न भई सकेकोिे वृहत मनकामना क्षेर लवकास योजना लसिी र 

गेट लनमािणको िागी रु. १० िाख बजेटको प्रस्ताव गट्ररएको छ । पयिटन पुवािधार लवकासको लनलम्त 

समेत  रु.१० िाख  बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

अध्यक्ष महोदय, 

३०. िलक्षत वगिको क्षमता लवकास, सामालजक उत्थान, समावेशीकरण, िलक्षत कायिक्रमको लनलम्त बजेटको 

व्यवस्था गरेको छु । दलित वगि, अशक्त अपाङ्ग, जेष्ठ नागट्ररक, आददवासी जनजाती, िैलङ्गक रुपमा 

लपछलडएको वगि को लनलम्त आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । मलहिा लवकास तथा 

बािबालिका सम्बलन्ध कायिक्रमको लनलम्त रु१० िाख बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । लवपन्न वगिका 

घरहरुका खरका छाना प्रलतस्थापन कायिको लनलम्त रु२० िाख लबलनयोजन गरेको छु ।  
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३१. युवा वगिमा उद्धमलशिता जागृत गराउनको लनलम्त युवा आयआजिन कायिक्रम र युवा स्वरोजगार 

कायिक्रमको लनलम्त आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । गत आ.व.दखेी सुरु भएको प्रधानमन्री 

रोजगार कायिक्रमिाई स्थानीय तहका योजना तथा कायिक्रममा आबद्ध गद ैिैजान आवश्यक व्यवस्था 

लमिाईनेछ । खेिकुद लवकास को लनलम्त अध्यक्ष कप खेिकुद कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददईनेछ । 

रािपलत रलनङ लशपड प्रलतयोलगताको लनलम्त आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।  

३२. यस गाउँपालिका अन्तगित सबै स्वास््य िौकीमा अलत आवश्यक और्लधहरु को सहज उपिब्धताको 

लनलम्त आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । साथै आकलष्मक रुपमा लवरामीिाई उच्च स्तरको 

स्वाश््य केन्र मा िैजानको लनलम्त एम्वुिेन्स खट्ररदको प्रकृया अलन्तम िरणमा पुगेको छ । मलहिा 

स्वास््य स्वयं सेलवका  र सरसर्ाई कायिक्रमको लनलम्त आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । 

३३. लशक्षा अत्यन्तै महत्वपुणि क्षेर हो । माद्यालमक तहसम्मको लशक्षाको व्यवस्थापनको अलधकार तथा कतिव्य 

स्थानीय तहको हो । आगामी वर्िमा यस गाउँपालिका अन्तगित सम्पुणि लवद्याियिाई लवद्यािय 

व्यवस्थापन सुिना प्रणािीमा आवद्द गरी गाउँ कायिपालिकाको कायािियबाट नै लनयन्रण, अनुगमन, 

मुपयाङ्कन , त्याङ्क प्राप्त गने व्यवस्था लमिाएको छु । गत आ.व.मा पुवि प्राथलमक कक्षाका 

सहजकतािहरुको प्रोत्साहनको िालग मलहना रु एक हजार खाजा खििको व्यवस्था लमिाईएकोमा यस 

िाई लनरन्तरता ददईएको छ । आददवासी जनजातीको वाहुपयता रहकेो यस गाउँपालिका मा उनीहरुको 

भार्ा संस्कृलत संरक्षणको लनलम्त जनलप्रय लपपिभञ्ज्याङ आ.लव., बाहुमँा भार्ा कक्षा सञ्चािनको  गनि 

को िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । साथै अन्य लवद्याियको क्षमता वृलद्ध तथा शैलक्षक 

गुणस्तर अलभबृलद्धको लनलम्त आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । लवद्यािय व्यबस्थापन सलमलत, 

प्र.अ. तथा िेखा कमििारीिाई  तालिमको िालग वजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । साथै लवद्याथीिाई 

अलतट्ररक्त बाह्य दक्रयाकिापमा समेत सदक्रय गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

३४. यस गाउँपालिकाका लवद्याियमा  प्रालवलधक लशक्षा अध्यापन कायि सुरुवात गन ेलवद्याियिाई प्रोत्साहन 

स्वरुप अनुदानको व्यवस्था लमिाएको छु ।  प्रालवलधक लशक्षा सञ्चािनमा पयाउने जामुनेडाँडा मा.लव. 

िाई रु १० िाख,नवज्योलत मा.लव. िाई रु.३ िाख र भुरुङ िौकी मा.लव. िाई रु३ िाख   वजेट 

व्यवस्था लमिाएको छु ।   

३५. कायािियका काम काबािहीिाई सुिना प्रलवलधमैरी बनाई लवद्युलतय सुशासन अलभबृलद्ध गनिको लनलम्त 

आवश्यक बजेट व्यबस्था लमिाएको छु । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािणको िालग रु.२ करोड 

वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  गाउँ कायिपालिकाको सुशासन अलभवृलद्ध कायिको लनलम्त लडलजटि बडापर 

राख्ने काम सम्पन भएको छ । गाउँपालिका अन्तगितको ४ नं. वडा कायाििय भवन लनमािण कायिको िालग 

समपुरक कोर्को रुपमा रु.४० िाख बजेटको व्यवस्था लमिाएको  छु ।  

३६. जनताका गुनासाहरु प्रत्यक्ष रुपमा  सम्बोधन गने प्रयोजनको लनलम्त जनतासँग जनप्रलतलनधी तथा जेष्ठ 

बृद्ध स्याहार कायिक्रम सञ्चािनमा पयाउन आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । साथ ैयोजना संिािनमा 

सहयोग होस भने्न उदशे्यिे उपभोक्ता सलमलतिाई तालिमको व्यवस्थाको िालग वजेटको व्यवस्था 

लमिाएको छु ।  
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अध्यक्ष महोदय,  

३७. लवरुवा गाउँ कायिपालिका अन्तगितका वडा कायािियिाई गाउँ कायिपालिकाको कायाििय जोड्ने सडक 

लनमािण तथा लवस्तारको कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददईनेछ । ििाङ्-तिे-कुसुमभन्ज्याङ् सडक 

स्तरउन्नलतको िालग रु २० िाख, सराङ्से-लसरुखेत ग्रा.स.को िालग रु १५ िाख, बिेउ-लिने्नवास-िेवा 

ग्रा.स.स्तरउन्नलतको िालग रु.१० िाख, लवलभन्न सडकहरु ग्रावेिको िागी रु.४० िाख र क्युथेन डाँडा 

भ्युटावरका िालग रु.१५ िाख वजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । साथै अन्य सहायक सडक लनमािण, 

लवस्तार तथा स्तरउन्नलतको लनलम्त आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

३८. लवरुवा गाउँपालिका अन्तगित लवद्युतीकरण कायिक्रमको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।  

३९. प्रकोप व्यवस्थापनको िालग रू १० िाख र आकलष्मक पट्ररलस्थलतजन्य  लनमािण उद्धारको िालग रू ५ 

िाख बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । कोरोना कोर्को िालग रु.४० िाख वजेटको व्यवस्था लमिाएको 

छु ।  

४०. आगामी आर्थिक वर्िका िालग क्षेरगत रुपमा प्रस्तालवत आयोजना तथा कायिक्रमहरूिाई छुट्टाछुटै्ट 

अनुसूिीमा प्रस्तुत गरेको छु । लवस्तृत लववरण अनुसिूीहरूबाट लिन सदकनेछ ।  

अध्यक्ष महोदय,  

प्रस्तुत  बजेट तजुिमाको िालग मागि लनदशेन गनुिहुने गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू, गाउँ र वलस्तहरुमा 

योजना छनौट गनि सहयोग पुयािउने वडा अध्यक्ष ज्यू, वडा सदस्य ज्यूहरु, राजनलैतक दिहरु, 

नागट्ररक समाज, लवलभन्न सघं संस्थाहरु, परकार लमरहरु सबै क्षेरका लवलशष्टीकृत महानुभावहरु 

एवं राष्ट्र सेवक कमििारीहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गनि िाहान्छु ।  

प्रस्तुत आर्थिक ऐन तथा लबलनयोजन ऐनमा व्यवस्था भएको नीलत, कायिक्रम र बजटेिाई गाउँ 

सभाबाट पारीत गरी प्रस्तुत बजेटको सर्ि कायािन्वयनमा सकारात्मक सहयोग गनुिहुन सम्पुणि गाउँ 

सभा सदस्यज्यहूरुिाई हार्दिक अनुरोध गदिछु । साथ ै बजेटको सर्ि कायािन्वयनको क्रममा 

आवश्यक सहयोगको िालग राजनैलतक दिहरु, लवलभन्न सघं संस्थाहरु, परकार लमरहरु, सबै क्षेरका 

लवलशष्टीकृत महानुभावहरु एवं राष्ट्र सेवक कमििाट्ररहरुमा लवशेर् अनुरोध गदिछु । धन्यवाद ।  

 

          दवेी कुमारी थापा 

उपाध्यक्ष  

२०७७।०३।१० 
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23 
 

 
लवरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७७/७८ को सवेा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलञ्चत कोर्बाट केही 

रकम खिि गन ेर लवलनयोजन गन ेसम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ऐन, 

सभाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७७/०३/१० 

प्रस्तावनािः 

लवरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७७/७८ को सेवा र कायिहरुको िालग सलञ्चत कोर्बाट केही 

रकम खिि गने अलधकार ददन र सो रकम लवलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोलजम लवरुवा गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१)यस ऐनको नाम “ लवरुवा गाउँपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७७” रहकेो 

छ । 

 (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को लनलमत्त सलञ्चत कोर्बाट रकम खिि गने अलधकारिः 

 

(१) आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को लनलमत्त लवरुवा गाउँपालिका, वडा सलमलत, लवर्यगत शाखािे गन े

सेवा र कायिहरुका लनलमत्त अनुसूिी १ मा उलपिलखत िािू खिि, पँूजीगत खिि र लबत्तीय 

व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ४०,७२,९०,३३४।- (अक्षेरुपी िालिस करोड बहत्तर 

िाख नब्बे हजार लतन सय िौलतस रुपैंया) मा नबिाई लनर्दिष्ट गट्ररए बमोलजम सलञ्चत कोर्बाट 

खिि गनि सदकने छ ।  

 

३.  लवलनयोजनिः (१) यस ऐनद्वारा सलञ्चत कोर्बाट खिि गनि अलधकार ददइएको रकम आर्थिक वर्ि 

२०७७।७८ को लनलमत्त लवरुवा गाउँपालिका, गाउँकायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गने 

सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गट्ररने छ । 

 

(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत 

शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा 

अपुग हुने दलेखन आएमा गाउँ कायिपालिकािे बित हुन ेशीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम 

सानि सके्नछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा 

नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बिी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बिी शीर्िकहरुमा 

रकम सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सदकनेछ । पँूजीगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थातर्ि  

लवलनयोलजत रकम साँवा भकु्तानी खिि र व्याज भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िािू खिि 

शीर्िक तर्ि  सानि र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगित साँवा भुक्तानी खिि तर्ि  लबलनयोलजत रकम ब्याज 

भुक्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्यर सानि सदकने छैन । 

 

तर िािु तथा पँूलजगत खिि र लवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि 

सदकने छ । 
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(३) उपदर्ा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

स्वीकृत रकमको १० प्रलतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बिी शीर्िकहरुमा रकम 

सानि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृलत लिनु पनेछ ।  

-०- 
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अनुसूिी १ 

दर्ा २ (१) सँग सम्बलन्धत 

नेपािको संलवधानको धारा (२२९ -२) बमोलजम 

सलञ्चत कोर्बाट लवलनयोजन हुने रकम 

 

 रू. हजारमा 

क्र.सं. शीर्िकको नाम िािू खिि पँूजीगत 

खिि 

लवत्तीय 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ गाउँ 

कायिपालिका 
६२,०५९.३३

४ 

१,६३,०३

१ 

१,८२,२०

० 
४०,७२९०.३३४ 
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लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, स्याङ्जा 

आर्थिक वर्ि२०७७/७८ को कूल बजेट म्यार्टि क्स 

रकमरु.हजारमा 

आय तर्ि  
  क्र.सं. श्रोतको प्रकार बजेट कैदर्यत 

१ आन्तट्ररक आय ६,०००   

२ संघीय लवत्तीय समानीकरण ८५,८००   

३ प्रदेश लवत्तीय समानीकरण १२,०९७   

४ संघीय राजस्व वाँडर्ाँड ६२,०५९.३३४   

५ प्रदेश सवारी साधन कर वाँडर्ाँड २,६३४   

६ संघीय सशति अनुदान १,८२,२००   

७ संघीय समपुरक अनुदान ४,००० 
 ८ संघीय लवशेर् अनुदान १२,५०० 
 ९ प्रदेश सशति अनुदान ५,००० 
 १० प्रदेश समपरुक अनुदान १०,००० 
 ११ आ. व. २०७६/७७ बाट आ. व. २०७७/७८ मा सन ेरकम २५,००० 
 कूि जम्मा ४,०७,२९०.३३४   

    व्यय तर्ि        

१ वडागतयोजना ३४,०००   

२ थप योजनातथा कायिक्रम ९७,५३१   

३ 

िािुतर्ि  कमििारी पदालधकारी तिबभत्ता तथा गा.का.पा.र वडा 

कायािियसञ्चािन अनुमालनत खिि ६२,०५९.३३४   

४ संघीय सशति अनुदान १,८२,२००   

५ संघीय समपुरक अनुदान ४,००० 
 ६ संघीय लवशेर् अनुदान १२,५०० 
 ७ प्रदेश सशति अनुदान ५,००० 
 ८ प्रदेश समपरुक अनुदान १०,००० 
 

 
  कूि जम्मा ४,०७,२९०.३३४   
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लवरुवा गाउँपालिकाको 

आर्थिक ऐन,२०७७ 
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लवरुवा गाउँपालिकाकोआर्थिक ऐन,२०७७ 

 

लवरुवा गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनकेो ऐन 

प्रस्तावनािः 

लवरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन 

गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शपुक संकिन गने, छुट ददने तथा आय संकिनको 

प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोि,े  

 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम लवरुवा गाउँ सभािे यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७७” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेदलेख लवरुवा गाउँपालिका क्षेरमा िागू हुनेछ 

। 

२. यस गाउँपालिकामा अनुसूिी १ मा उपिखे गट्ररए बमोलजमका कर तथा दस्तुरहरू 

लिइने छ । 

३. कर छुटिःयस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन 

दकलसमको कर छुट ददईने छैन ।  

४. कर तथा शपुक सकंिन सम्बलन्ध कायिलवलधिः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर 

तथा शुपक संकिन सम्बलन्ध कायिलवलध गाउँपालिका तोके अनुसार हुनेछ । 

५. अनुसुलि १ मा समावेश भएका बाहकेका अन्य लशर्िकका करहरु संलघय सरकारि े

व्यवस्था गरे अनुरुप हुनेछ । 

 

-०-
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अनुसुलि १ 

लवरुवा गाउँपालिका     

आ ब ०७७।०७८ कालबरुवा गाउँपालिकामा िगाइन ेकरका दरहरु: 

लस.

न ं

राजस्वकोक्षेरहरु िािुआर्थिक 

वर्िको दर 

प्रस्तालवतनलव

करण 

शुपक 

प्रस्तालव

त दताि 

शुपक 

कै

दर्

यत 

१ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

व्यापाट्ररक वस्त ु         

लडिरलसप सबै प्रकारका १५०० १५०० २५००   

लडपाटिमेन्टि स्टोर १५०० २००० ३०००   

सवारी साधन लवके्रता         

साइकि १००० १००० २०००   

मोटर साइकि ३००० ३००० ४०००   

लनमािण सामग्री, कम््यूटर, 

लवदू्यत सामान, क्यामेरा,टेलिलभजन, रेलडयो, 

कापेट,पेिोलियम पदाथि 

१००० १००० २०००   

पेिोि पम्प २५०० २५०० ३५००   

हाडिवोयर पसि सबै भाडाबतिन ३००० ३००० ४०००   

रे्न्सी जुत्तापसि समेतका लमश्रीत पसि २००० २००० ३०००   

दैलनक उपभोग्य सामान १००० १००० २०००   

दैलनक उपभोग्य सामानको थोक लवके्रता २००० २००० ३०००   

साना दकराना पसि खुरा ८०० ८०० १८००   

र्िरू्ि तथा तरकारी पसि ५००-

१००० 

१५०० देलख 

२५०० 

१५००दे

लख 

२५०० 

  

लमनी रे्न्सी पसि १००० १००० २०००   

सून पसि ३,००० ३००० ४०००   

२ 

  

  

  

  

  

  

लनमािण व्यवसाय         

गाउँपालिका क्षेरमा प्रधान कायाििय भएका लनमािण 

व्यवसायी 
        

        

कवगि ५२०० २०००० ४०००

० 

  

खवगि ४२०० १५००० ३०००

० 
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घर लनमािणसम्पन्न लसर्ाट्ररसिः कच्ची ५०० ५००     

लनजीक्षेरमा रुख कटान लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

लमिापरदस्तुर २५० २५०     

नावािकपट्ररियपर लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

व्यलक्तगतघटना दताि ३५ ददनसम्म लनिःशुपक लनिःशुपक     

व्यलक्तगतघटना दताि ३५ ददन पलछ १०० १००     

दलित,जनजालत,आददवासीलसर्ाट्ररस ३०० ३००     

कर लक्ियरलसर्ाट्ररसिः नेपािी ३०० ३००     

पाट्ररवाट्ररकलववरण लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

खानेपानीजडान सम्बन्धी लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

आयप्रमालणत प्रलत हजार 

रु.१ 
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लधतोमुपयाङकन 

प्रलत हजार 

रु.१ 
      

२३ 

  

  

  

उद्योगदतािको िालग लसर्ाट्ररस   ०     

क. साना ५०० ५०० १५००   

ख. मझौिा १००० १००० २०००   

ग. ठूिा १५०० १५०० २५००   

२४ 

  

  

  

  

लनजीलवद्यािय सञ्चािन तथा कक्षा थप अनमुलतको 

लसर्ाट्ररस 
        

क. वािलवकास केन्र सञ्चािन अनुमलत १००० १०००     

ख. आधारभूतलवद्यािय १२०० १२००     

ग. मा.लव. १५०० १५००     

घ. स्नातक/स्नातकोत्तर २००० २०००     

२५ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

सामदुालयकलवद्यािय सञ्चािन तथा कक्षा थप सम्बन्धी 

लसर्ाट्ररस 
        

क. वािलवकास केन्र सञ्चािन अनुमलत ५००       

ख. आधारभूतलवद्यािय ७००       

ग. मा.लव. १०००       

घ. स्नातक/स्नातकोत्तर १२००       

अंग्रेजीभार्ामा गट्ररने प्रलत लसर्ाट्ररस दस्तुर ५००       

िारदकपिाप्रमालणत ३००       

ग्रालमणक्षेरमा घरबाटो लसर्ाट्ररस ३००       

शहरीक्षेरमा घरबाटो लसर्ाट्ररस ५००       

संस्थादताि लसर्ाट्ररस ३००       

घर ििानगदाि वाटो प्रयोग सम्बन्धी लसर्ाट्ररस ३००       

मालथउपिेख भएका बाहके सबै प्रकारका लसर्ाट्ररस ३००       

नक्शाप्रमालणत १०००       

भवनलनमािण अनुमलतपरको प्रलतलिपी ५००       

व्यवसायदताि लसर्ाट्ररस ५००       

मुिुपकाप्रमालणत ३००       

२६ 

  

  

  

  

नक्सा पास         

नक्सापासलनवेदन र्ारामको रू. २००       

भुईतँिा र पलहिो तिामा प्रलत वगि दर्ट ५       

दोश्रोतिामा प्रलत वगि दर्ट ७       

तेश्रो रसोभन्दा मालथ प्रलत वगि दर्ट ८       
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अस्थाई र छाप्रो लनमािण गदािअस्थाई नक्सा पास पेश गनुि पनछे । ५०० वगि दर्टसम्मका छाप्रोको िालग 

लनमािणदस्तरु रू. १००० र ५०० वगि दर्ट भन्दा विी भएका छाप्रोको विी हुन आउन ेप्रलतवगि दर्ट रू. 2 का 

दरि ेलिने । कुन ैदकत्तामा एक भन्दा विी छाप्रो बनाउने पनेभएमा सबै छाप्रोको नक्सा पशे गरी सोही बमोलजम 

दस्तुर िाग्नेछ । 
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आगामी आर्थिक वर्ि (२०७७/७८) को लार्ग अनुमार्न कर तथा गैर करराजस्व रकमरू.हजारमा 

लस.नं

. राजस्वको क्षरेहरू 

गत आ.व. 

कोयथाथिरकम 

िाि ूआ.व. 

कोसशंोलध

त अनमुान 

आगामी 

आ.व.कोअनमुा

न 

कैदर्य

त 

१ व्यवसायदताि 

लवलभन्न सेवाशुपक, 

मािपोतदस्तरु 

तथालसर्ाट्ररस, 

घटना दतािसमेत 

वापतको एकमुष्ठ 

रकम रू. 

४६,७०,३१६/१३ 

१२० १००   

२ व्यवसालयककर ५० १००   

३ लनमािणव्यवसाय ० १५   

४ उत्पादनमूिकउद्योग ५ ५   

५ कृलर् तथावनजन्य उद्योग ४० ४०   

६ पयिटनउद्योग २० ४   

७ सेवामूिकउद्योग ० ५   

८ सञ्चारसेवा १५ १५   

९ लनमािणउद्योग ५ ५   

१० लवलत्तयसेवा ५० ५०   

११ दलैनकउपभोग्य सामान तथा व्यवसाय कर २०० २००   

१२ लवशेर्ज्ञपरामशि तथा व्यवसालयक सेवा ५ ५   

१३ लशक्षासेवा १० १०   

१४ ममितसंभार केन्र ० १०   

१५ अन्य आय ० ५०   

१६ हाट बजार ० २   

१७ सवारी कर ० १०   

१८ मनोरञ्जनकर ० १   

१९ सम्पलत्तमूपयाङ्कन ० १०००   

२० लसर्ाट्ररसदस्तरु ३०० ५००   

२१ व्यलक्तगतघटना दताि २०० २००   

२२ लवज्ञापनकर १० १०   

२३ मािपोत/एकीकृत सम्पलत्त कर १४०० १४६०   

२४ पटकेव्यवसाय कर ० ५   

२५ नक्सा पास/अलभिेखीकरण ० ३००   

२६ बहाि कर १०० ५००   

२७ लज.स.स.श्रोत उपयोगबाँडर्ाँड १०० ३००   

२८ मािपोतरलजष्ट्रशेन वाँडर्ाँड ० ५००   
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२९ नदीजन्यपदाथि ठेक्का २०० ३००   

३० पशुलनकासीकर २० २०   

३१ सडक ममितसम्भार/ पटके कर ० १५१   

३२ वनउपभोक्ता सलमलत ० २५   

३३ न्यायीकसलमलतमा उजूरी दताि ० २   

३४ दहत्तर बहत्तर िुङ्गा,लगट्टी, वािुवा0   १५० १००   

  कूिआन्तट्ररक आय प्रक्षपेण ४६७० ३००० ६०००   
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आ.ब. २०७७।०७८ को िालग सातौ गाउँसभामा पेश हुन ेिािु तर्िको बजेटकोलववरणिः 

रु हजारमा 

लस. न.ं 
बजेट 

लशर्िक नं. 
लववरण 

आ.व.०७७/७८को 

प्रस्तालवत कैदर्यत 

 १ 21111 कमििारीपाट्ररश्रलमक १७०००.०००   

 २ 21112 पदालधकारीपाट्ररश्रलमक ७७०९.०००   

 ३ 21121 पोसाक खिि ७००.०००   

 ४ 21132 महगंीभत्ता १५००.०००   

 ५ 21133 दर्पडभत्ता ७००.०००   

 ६ 21134 बैठकभत्ता ५००.०००   

 

७ 21135 
कमििारी तथा पुवि प्राथालमक कक्षा सहजकताि 

प्रोत्साहन 
१५००.००० 

  

 ८ 21139 अन्य भत्ता ६००.०००   

 ९ 21141 पदालधकारीबैठक भत्ता/ यतायत खिि १५००.०००   

 १० 21142 पदालधकारीकाअन्य सुलबधा १००.०००   

 ११ 21214 कमििारीकपयाण कोर् १५००.०००   

 १२ 22111 पानी तथालवजुिी ४००.०००   

 १३ 22112 सञ्चारमहसुि ८००.०००   

 १४ 22211 ईन्धनपदालधकारी १०००.०००   

 १५ 22212 ईन्धनकायाििय १०००.०००   

 १६ 22213 सवारी साधनममित १५००.०००   

 १७ 22214 सवारी साधननवीकरण /लवमा ३००.०००   

 १८ 22221 मेशीनरीऔजार ममित सम्भार ३००.०००   

 १९ 22291 अन्यसम्पलतको ममित सम्भार १५०.०००   

 २० 22311 मसिन्द तथाकायििय सामाग्री खिि ३०००.०००   

 २१ 22313 पुस्तकपर पलरका तथा सामाग्री खिि २००.०००   

 २२ 22721 गाउ सभासञ्चािन खिि ८००.०००   

 २३ 28142 घरभाडा ९००.०००   

 २४ 28143 सवारी साधनतथा मेलशनरी औजार भाडा ३००.३३४   

 २५ 28149 अन्यभाडा २००.०००   

 २६ 28911 भैपट्रर आउनेिािु खिि १००.०००   
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२७ 27219 अन्यसामालजक सहायता ३००.०००   

 २८ 22611 अनुगमनमुपयाङ्कन खिि १५००.०००   

 २९ 25312 सुत्केरीबाटो खिि अनुमान २००.०००   

 ३० 22522 कायिक्रमखिि २५००.०००   

 ३१ 22529 लवलवधकायिक्रम खिि १००.०००   

 ३२ 22612 भ्रमणखिि १५००.०००   

 ३३ 22419 अन्य सेवासुपक ६०००.०००   

 ३४ 22511 कमििारीतालिम तथा अध्ययन भ्रमण ८००.०००   

 ३५ 22411 सेवा रपरामशि ८००.०००   

 ३६ 22315 प्रकाशनप्रशारण ८००.०००   

 ३७ 22139 अन्यकायाििय सञ्चािन खिि २००.०००   

 ३८ 22314 ईन्धन अन्य २००.०००   

 ३९ 22414 सरसर्ाईसेवा सुपक २००.०००   

 ४० 22711 लवलवधखिि १८००.०००   

 ४१ 21135 मलहिास्वयमसेलवका प्रोत्साहन भत्ता ९००.०००   

     जम्मा ६२०५९.३३४   
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कायि क्षरेगत ब्यय अनमुान 

आ.ब.०७७/७८ 

क्रस 

लशर्िक 

आ.ब. 

०७७/७८ 

को(रु. 
हजारमा) 
अनमुान प्रलतशत कैदर्यत 

१ आर्थिकलवकास २२१६० १७   

क कृलर् १२११० ९   

ख उद्योग तथावालणज्य २०० ०   

ग पयिटन २८५० २   

घ सहकारी ७००० ५   

ङ लवत्तीयक्षेर ० ०   

२ सामालजकलवकास ३३२८५ २५   

क लशक्षा ९५१५ ७   

ख स्वास््य ६८५० ५   

ग खानेपानीतथा सरसर्ाई ३६०० ३   

घ संस्कृलतप्रवद्विन ३६९० ३   

ङ खेिकुद तथामनोरञ्जन २९५० २   

ि 

िैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण ६६८० ५   

३ पवूािधारलवकास ४६२९० ३५   

क स्थानीयसडक पुि तथा झोिुङेपुि १९४९० १५   

ख ससंिाई २५०० २   

ग भवन तथासहरी लवकास २३५०० १८   

घ उजाि िघतुथा साना जिलवदु्यत ८०० १   

ङ संिार ० ०   

४ वातावरणतथा लवपद ब्यवस्थापन ७४०० ६   

क वन तथाभू-संरक्षण २००० २   

ख जिाधारसंरक्षण २८०० २   

ग वातावरणसंरक्षण जिवायु पट्ररवतिन ११०० १   

घ र्ोहरमैिातथा िि ब्यवस्थापन ० ०   

ङ जिउत्पन्नप्रकोप लनयन्रण २८०० २   
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ि लवपदव्यवस्थापन १५०० १   

छ वारुणयन्र संिािन ० ०   

५ 

ससं्थागत लवकास सवेा प्रवाह र 

सशुासन २२४०० १७   

क सामान्यसेवा २४०० २   

ख सुरक्षाव्यवस्थापन ० ०   

ग सूिनाप्रलवलध ५०० ०   

घ पलञ्जकरणब्यवस्थापन ० ०   

ङ 

स्थानीय त्याङ्क संकिन र 

अलभिेख ब्यवस्थान 

० ०   

ि सुशासनप्रवद्विन ११५० १   

छ अनुसन्धानतथा लवकास २०५० २   

ज अन्यवर्गिकृत नभएको १६३०० १२   

  जम्मा १३१५३५ १००   
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वार्र्िकलवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेत न.ं/लवर्यगतलशर्िकिः वडा न.ं १अन्तगितका योजना तथा कायिक्रमहरुरुहजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाकोनाम 
कायािन्वयन 

हुन ेस्थान 

लवलनयोजन 

 
क्षरे 

१ भयरथान- लतिडाँडा- ििाङ ग्रालमण सडक लवरुवा १ १५० पूवािधार 

२ मािमुि थामडाडँा ग्रामीण सडक लवरुवा १ ३०० पूवािधार 

३ श्री देवी आमा समुह भवन लनमािण लवरुवा १ २०० सामालजक 

४ सटाहा गोरेटो बाटो लनमािण लवरुवा १ ३०० वन वातावरण 

५ 

बाहािौर जिुकेनी लवरुवा कुिो तथा गोरेटो 

बाटो लवरुवा १ ३०० 
समालजक 

६ 

लजलवरकुना हटीया बजालत रमाइिो िोक देलख 

शालन्तडाँडा मोटरबाटो ममित लवरुवा १ ३५० 
पूवािधार 

७ 

साउनेपानी खानेपानी ममित र धारापानी 

खानेपानी टंङ्की ममित लवरुवा १ २०० 
सामालजक 

८ ठूिाखेत ससंिाई लनमािण लवरुवा १ ३०० समालजक 

९ लवरुवा बजार लभलर बाटो लनमािण लवरुवा १ ३०० संस्थागत 

१० बाि कन्या युवा क्िब भवन लनमािण लवरुवा १ ३०० समालजक 

११ काकीडाडाँ गेट लवरुवा १ १०० सामालजक 

१२ लवद्यालवकास आ. लव. तारबार लवरुवा १ १०० सामालजक 

१३ नमुना कृलर् कायिक्रम लवरुवा १ ७०० आर्थिक 

१४ जनजागृलत आ. लव. कम््यूटर खरीद लवरुवा १ १०० सामालजक 

१५ कृलर् सूिना केन्र लवरुवा १ ३०० आर्थिक 

जम्मा 
४०००   
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वार्र्िकलवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेतन.ं/लवर्यगतलशर्िकिःवडा न.ं २अन्तगितका योजना तथा कायिक्रमहरुरकमरु. हजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

हुन ेस्थान 

लवलनयोज

न 

 

क्षरे 

१ 

गोमान्दी पधरेा देखी गौंखा तपुसीिौर थामडाँडा 

दारा सडकस्तर-उन्नती लवरुवा २ १००० पूवािधार 

२ मयूर आमासमूह भवन आकेकोट लवरुवा २ ३०० सामालजक 

३ काईम्बो घरसेफ्टी वाि तथा ममित गाबुडाँडा लवरुवा २ २५० सामालजक 

४ कालिकामलन्दर ससंडी लनमािण लवरुवा २ १०० सामालजक 

५ नमुना कृलर्कायिक्रम लवरुवा २ ७०० आर्थिक 

६ 

मोिाबारी,गोबे्रखोिागोरेटो बाटो लनमािण 

(३००/२००) लवरुवा २ ५०० पूवािधार 

७ गोवन्दी पंधरेा खानेपानी ममित तथा संरक्षण लवरुवा २ २०० वन वातावरण 

८ वडाकायाििय व्यवस्थापन लवरुवा २ १०० संस्थागत 

९ धमोदयआमा समूह भवन स्तर-उन्नलत लवरुवा २ २०० सामालजक 

१० अिििेभञ्याङ् तटबन्ध लवरुवा २ १५० वन वातावरण 

११ 

लवद्यािय भौलतक सुधार (आदीकलव जीत, श्याम 

पोखरी) (७५,७५) लवरुवा २ १५० सामालजक 

१२ जामुनेडाँडामा. लव.(लसलसटीलभ तथा अन्य) लवरुवा २ २५० सामालजक 

१३ दाराखानेपालन योजना लवरुवा २ १५० सामालजक 

१४ दलित वगिकृलर् कायिक्रम लवरुवा २ ५० आर्थिक 

जम्मा ४१००   

 

 

 

 

 

 

  



 
 

50 

 

वार्र्िकलवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेत न.ं/लवर्यगतलशर्िकिः वडा न.ं ३ अन्तगितकायोजना तथा कायिक्रम रकम रु. हजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

हुन ेस्थान 
लवलनयोजन क्षरे 

१ नमुना कृलर्कायिक्रम लवरुवा ३ ८५० आर्थिक 

२ जिकेनीखानेपानी लवरुवा ३ २५० सामालजक 

३ 
राङभाङ स्वास््य िौकी बर्थिङ सेन्टर उपकरण 

खट्ररद 
लवरुवा ३ २०० सामालजक 

४ ३ न.ं वडा लभरका लवद्याियहरु भौलतक सुधार लवरुवा ३ २०० सामालजक 

५ सामुदायीक भवन लनमािणसारुथर खालि लवरुवा ३ १५० सामालजक 

६ वडा लभरका मलन्दरहरुलनमािण कायि सङख्या ३ लवरुवा ३ ३०० सामालजक 

७ वडा लभरमोटरबाटो लनमािण र ममित लवरुवा ३ ८०० पूवािधार 

८ सामुदालयकभवन धोवादी लवरुवा ३ ४०० सामालजक 

९ धोवादीखालि सडक लवरुवा ३ ४०० पूवािधार 

१० वडाकायाििय व्वस्थापन लवरुवा ३ ३५० संस्थागत 

११ वडा स्तरीयरु्टकर योजना लवरुवा ३ ३०० पूवािधार 

जम्मा ४२००   
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वार्र्िकलवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेतन.ं/लवर्यगतलशर्िकिःवडा न.ं ४अन्तगितका योजना तथा कायिक्रमहरु रकम रु. हजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

हुने स्थान 

लवलनयोजन 

 
क्षरे 

१ 
हाते ट्याक्टर तथा घाँस काट्न ेमेसीन (५० प्रलतशत 

अनुदान) 
लवरुवा ४ ४५० आर्थिक 

२ नमुना कृलर्कायिक्रम लवरुवा ४ ७०० आर्थिक 

३ पुरानो नमनुा कृलर् कायिक्रम स्तरेन्नती लवरुवा ४ २०० आर्थिक 

४ 
गोर्ा टंकी देलख भयंस्थान लवद्यािय सम्म खानेपानी 

पाईप खट्ररद 
लवरुवा ४ १५० सामालजक 

५ दईु मा. लव. रङरोगन (भलवष्य लनमािण,ददव्यप्रकाश) लवरुवा ४ २०० सामालजक 

६ वडाकायाििय जाने मोटर बाटो लनमािण लवरुवा ४ ८०० पूवािधार 

७ ४ न.ं वडालभरका आन्तट्ररक बाटो ममित लवरुवा ४ ५०० पूवािधार 

८ 
बाजे गुर्ा देलख झादक्रडाँडा टोि डाँसा सम्म मोटर 

बाटो 
लवरुवा ४ १५० पूवािधार 

९ बास्िुङलिरडाँडा मास्की डाँडा मोटर बाटो ममित लवरुवा ४ १५० पूवािधार 

१० कोखेमरडाँडा मोटर बाटो लनमािण लवरुवा ४ १५० पूवािधार 

११ सानावाङ साउनेपानी गाउँवस्ती गोरेटोबाटो लवरुवा ४ १५० वन वातावरण 

१२ भञ्याङ गरा देखी बझाडी पधंेरा सम्म गोरेटो बाटो लवरुवा ४ १५० वन वातावरण 

१३ घो्टे लपपि डाँडा/ मालथपिो डाँडा खुदी लसिी लनमािण लवरुवा ४ ३०० वन वातावरण 

१४ वडा स्तरीय रु्टकर योजना   ३०० पूवािधार 

१५ सामालजक परीक्षण तथा संस्थागत क्षमता लवकास लवरुवा ४ १५० संस्थागत 

  जम्मा ४५००   

 
 

 
  



 
 

52 

 

वार्र्िकलवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेतन.ं/लवर्यगतलशर्िकिःवडा न.ं ५अन्तगितका योजना तथा कायिक्रमहरुरकमरु. हजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

हुन ेस्थान 

लवलनयोजन 

 
क्षरे 

१ 

हातेट्याक्टरखट्ररदर ्िालस्टक 

टनेिखट्ररद(५०%साझेदारी) 

लवरुवा५ 
३०० आर्थिक 

२ 

सुन्तिा कागती र अन्य र्िरु्ि लवउ लवजन र 

लवरुवा खट्ररद(५०%साझेदारी) 

लवरुवा ५ 

२०० आर्थिक 

३ नमुना कृलर्कायिक्रम लवरुवा५ 
७०० आर्थिक 

४ वडा नं. ५खानेपालन लनमािण तथा ममित लवरुवा ५ 
१०० सामालजक 

५ गोपािेसमाज भवन लनमािण लवरुवा५ 
४०० सामालजक 

६ कपयाणीआमा समुह भवन लनमािण लवरुवा ५ 
२०० सामालजक 

७ वडा नं.५लभरकामोटरबाटो लनमािण र सरसर्ाई लवरुवा५ 
९०० पूवािधार 

८ स्वास््यिौकी पखािि लनमािण लवरुवा ५ 
३०० सामालजक 

९ 
पुवािधार लनमािण साझेदारी कायिक्रम 

लवरुवा५ 

२०० पूवािधार 

१० दहपोखरीलनमािण लवरुवा ५ 
४०० वन वातावरण 

११ 

दकिनास आ. लव. र देववालण आ. लव. शैलक्षक 

गुणस्तर वृलद्ध 

लवरुवा५ 

२०० सामालजक 

१२ 
इभरग्रीन युवा क्िब खेि मैदान 

लवरुवा५ 

१०० सामालजक 

१३ लवदु्यतव्यवस्थापन लवरुवा ५ लवरुवा ५ 
३०० सामालजक 

  जम्मा ४३००   
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वार्र्िकलवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेतन.ं/लवर्यगतलशर्िकिः वडा न.ं ६ अन्तगितका योजना तथा कायिक्रमहरु रकम रु. हजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

हुन ेस्थान 

लवलनयोजन 

 

क्षरे 

१ नमुना कृलर् तथापशपुािन कायिक्रम लवरुवा६ ७०० आर्थिक 

२ वडा नं. ६सडक ममित लवरुवा ६ ४०० पूवािधार 

३ जनलप्रयमा. लव. भवन लनमािण ममित संम्भार लवरुवा६ ३०० सामालजक 

४ लिन्नेवासखेि मैदान लवरुवा६ २०० सामालजक 

५ फे्रन्डलसपखेि मैदान लवरुवा६ १५० सामालजक 

६ काठेखोिाग्रालमण सडक लवरुवा६ २०० पूवािधार 

७ 

धरादद छरेआप िेवा आमडाँडा कृलर् कायिक्रम 

साझेदारी लवरुवा६ २०० आर्थिक 

८ िपकेखमाट्ररखण्ड िाक्से ग्रा. स. लवरुवा६ २०० सामालजक 

९ समाज भवनलनमािण िपके लवरुवा६ २०० सामालजक 

१० लबमािलिन्नेबास थुम्का कृलर् कायिक्रम साझेदारी लवरुवा ६ २५० आर्थिक 

११ कुवादीलिन्नेबास ग्रालमण सडक लवरुवा६ २०० पूवािधार 

१२ बिेउ पपिोगाउँ खेि मैदान लनमािण लवरुवा६ ४०० सामालजक 

१३ जनिेतनाआमा समुह गरैी भवन लवरुवा६ २०० सामालजक 

१४ गैरी कृलर्समुह तरकारी तथा टनेि साझेदारी लवरुवा ६ २०० आर्थिक 

१५ वडा स्तरीयरु्टकर योजना लवरुवा ६ ५०० पूवािधार 

  जम्मा ४३००   
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेतन.ं/लवर्यगतलशर्िकिःवडा न.ं ७अन्तगितका योजना तथा कायिक्रमहरुरकमरु. हजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

हुने स्थान 

लवलनयोजन 

 

क्षरे 

१ नमुना कृलर् कायिक्रम लवरुवा ७ ७०० आर्थिक 

२ अिििेकृलर् सडक लवरुवा ७ १५० आर्थिक 

३ गहते दलितवलस्त लसिी लनमािण लवरुवा ७ १५० पूवािधार 

४ यादीसामुदालयक भवन लनमािण लवरुवा ७ ३०० सामालजक 

५ गोर्ादीसमाज भवन लवरुवा ७ २५० सामालजक 

६ तपिोबिेउग्रालमण सडक लनमािण लवरुवा ७ २०० पूवािधार 

७ लडलह समाजभवन लनमािण लवरुवा ७ २०० सामालजक 

८ सुरुङ लसडीलनमािण लवरुवा ७ ३०० पूवािधार 

९ मालथपिोबिेउ लसडी लनमािण लवरुवा ७ ५०० पूवािधार 

१० गहतेिाणापाखा ग्रालमण सडक लवरुवा ७ ३०० पूवािधार 

११ िामडाँडाग्रालमण सडक लवरुवा ७ २५० पूवािधार 

१२ कुसुमभञ्याङलसिी लनमािण लवरुवा ७ १५० पूवािधार 

१३ लभरपानीखानेपानी ममित लवरुवा ७ १५० वनवातावरण 

१४ 

वडा स्तरीय रु्टकर योजना (जीवन ज्योलत मा. 

लव खेि मैदान,१५०, जनजागृलत आ. लव. 

तारबार,१००, मनकामना परीसर 

पोखरी,१००) लवरुवा ७ ४५० सामालजक 

१५ कुमेरदङुक्युखोिा ग्रालमण सडक लवरुवा ७ २५० पूवािधार 

  जम्मा ४३००   
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वार्र्िकलवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेतन.ं/लवर्यगतलशर्िकिःवडा न.ं ८अन्तगितका योजना तथा कायिक्रमहरु रकम रु. हजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

हुन ेस्थान 
लवलनयोजन 

क्षरे 

१ 

कृलर् सामाग्री खट्ररद तथा बाख्रा पािन (५० 

प्रलतशत अनुदान) लवरुवा ८ ४६० आर्थिक 

२ कुसुण्डेकिादद कृलर् सडक लवरुवा ८ २०० आर्थिक 

३ 

घर्ति खोिा सामुदालयक भवन र्िरु्ि तथा 

तरकारी संकिन केन्र लवरुवा ८ १०० आर्थिक 

४ ििाङ खेिमैदान लनमािण लवरुवा ८ ३०० सामालजक 

५ ओके्तपानीति ेलसमिगरैा िामाखेत ग्रा.स. लवरुवा ८ ४०० पूवािधार 

६ मोिाबारीगरेडाँडा पदमागि लवरुवा ८ २४० पूवािधार 

७ िुिुङ्गाग्रालमण सडक लवरुवा ८ २०० पूवािधार 

८ भुरुङिौकीमा. लव. प्रलवलधक लशक्षािय लवरुवा ८ ३०० सामालजक 

९ कोरोनाभाइरस लनयन्रण लवरुवा ८ १०० सामालजक 

१० तिेपानधारा िौतारो छाना लनमािण लवरुवा ८ १४० सामालजक 

११ वन पैदावारजलडबुटी संकिन र प्रशोधन लवरुवा ८ २०० वन वातावरण 

१२ लमिन आमासमुह भवन लनमािण लवरुवा ८ २०० सामालजक 

१३ 

ति ेदलित उत्थान आमा समूह भवन लनमािण 

तथा ममित लवरुवा ८ १८० सामालजक 

१४ नमुना कृलर् लवरुवा ८ ७०० आर्थिक 

१५ वडा स्तरीयरु्टकर योजना लवरुवा ८ ५८०   

  जम्मा ४३००   
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेतन.ं/लवर्यगतलशर्िकिःगाउँपालिका स्तरकायोजना तथा कायिक्रम रकम रु. हजारमा 

क्र.स. कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

हुने स्थान 

लवलनयोजन 

 
क्षरे 

१ समपुरक कोर् गाउँपालिका १२००० संस्थागत 

२ ४ न.ं वडाकायाििय लनमािण समपुरक कोर् लवरुवा ४ ४००० संस्थागत 

३ प्रशासकीय भवन गाउँपालिका २०००० पूवािधार 

४ कोरोना कोर् गाउँपालिका ४००० सामालजक 

५ अध्यक्षकप खेिकुद गाउँपालिका १००० सामालजक 

६ स्वास््य कायिक्रम /और्धी खट्ररद गाउँपालिका ५०० सामालजक 

७ दलित समुदाय आय आजिन कायिक्रम गाउँपालिका ९०० सामालजक 

८ सरसर्ाई कायिक्रम गाउँपालिका ४०० सामालजक 

९ लवरुवा बजार सरसर्ाई तथा व्यवस्थापन लवरुवा १ १०० सामालजक 

१० असक्त अपाङ्ग कायिक्रम गाउँपालिका ३०० सामालजक 

११ जेष्ठ नागट्ररक कायिक्रम गाउँपालिका २०० सामालजक 

१२ आददवासी जनजालत कायिक्रम गाउँपालिका ८०० सामालजक 

१३ मलहिा लवकास कायिक्रम गाउँपालिका ५०० सामालजक 

१४ मलहिा ससक्तीकरण/ददवश/लतज आदी गाउँपालिका ३०० सामालजक 

१५ लवपद व्यवस्थापन/प्रकोप लनयन्रण गाउँपालिका १००० वन वातावरण 

१६ पर पलरका लवज्ञापन सुिना गाउँपालिका ५०० संस्थागत 

१७ यूवाआय आजिन कायिक्रम गाउँपालिका १००० आर्थिक 

१८ नेट जडान तथा सफ्टवयर सम्बन्धी गाउँपालिका ५०० संस्थागत 

१९ आकलस्मकपट्ररलस्थती जन्य लनमािण उद्धार गाउँपालिका ५०० 
वन वातावरण 

२० 
गाउँपालिका वडा कायाििय ममित र्र्नििर 

दर्क्िर 
गाउँपालिका ८०० 

पूवािधार 

२१ पयिटन पूवािधार लवकास गाउँपालिका १००० पूवािधार 

२२ न्यालयक सलमलत तालिम गाउँपालिका २०० संस्थागत 

२३ गाउँपालिका स्तरीय रू्टकर योजना गाउँपालिका १५०० पूवािधार 

२४ मलहिा स्वास््य स्वंय सेलवका गाउँपालिका २०० सामालजक 

२५ जनप्रलतलनधी लसकाई भ्रमण गाउँपालिका ३०० संस्थागत 

२६ कृर्क अनुदान गाउँपालिका २५०० आर्थिक 

२७ लवद्यािय स्तरीय अलतट्ररक्त कायिक्रम गाउँपालिका ५०० सामालजक 

२८ उपाध्यक्ष मलहिा उद्यमलशि कायिक्रम गाउँपालिका २००० आर्थिक 
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२९ 
गाउँपालिका लभरका बाटो सरसर्ाई 

(हरेाि)ु 
गाउँपालिका ५०० 

सामालजक 

३० सवारी साधन खट्ररद मो.सा. गाउँपालिका १००० 
संस्थागत 

३१ वािबालिका सम्बलन्ध कायिक्रम गाउँपालिका २०० सामालजक 

३२ पशु और्धी खट्ररद गाउँपालिका २०० सामालजक 

३३ 
िाग ुऔर्ध दवु्यिसन तथा सहसंालवरुद्धको 

अलभयान संिािन 
गाउँपालिका ४०० 

सामालजक 

३४ साविजलनक सुनुवाई कायिक्रम गाउँपालिका २०० संस्थागत 

३५ अध्यक्ष उत्कृष्ठ कृर्क पुरस्कार गाउँपालिका १०० आर्थिक 

३६ पुराना कायाििय ममित गाउँपालिका २०० पूवािधार 

३७ राष्ट्रपलत रलनङ लशपड गाउँपालिका ३०० सामालजक 

३८ स्वास््य संस्था पुवािधार सहयोग कायिक्रम गाउँपालिका ३०० सामालजक 

३९ लवदू्यलतकरण कायिक्रम गाउँपालिका ४०० सामालजक 

४० 
जनता संग जनप्रलतलनधी तथा जेष्ठ बृद्ध 

कायिक्रम 
गाउँपालिका ५०० 

सामालजक 

४१ सराङ्से लसरुखेत ग्रा.स. लवरुवा ४ १५०० पूवािधार 

४२ लवलभन्न सडकहरु ग्रावेि गाउँपालिका ४००० पूवािधार 

४३ ससंखरससंङ दह सडक स्तरउन्नती लवरुवा ५ ३०० वन वातावरण 

४४ गाउँपालिका पूवािधार साझेदारी कायिक्रम गाउँपालिका २००० पूवािधार 

४५ ििाङ ति ेकुसुमभञ्याङ सडक स्तरउन्नती लवरुवा ७/८ २००० 
पूवािधार 

४६ कृलर् पशु शाखा तालिम गाउँपालिका २०० सामालजक 

४७ कृलर् लवउलवजन लवतरण गाउँपालिका २०० आर्थिक 

४८ अगुवा कृर्क तालिम गाउँपालिका २०० आर्थिक 

४९ लवपन्न पट्ररवार खरको छाना लवस्थालपत गाउँपालिका २००० सामालजक 

५० लवरुवाबजार वसपाकिव्यवस्थापन लवरुवा १ ३०० सामालजक 

५१ लशक्षक प्र अ तथा िेखातालिम गाउँपालिका ८०० सामालजक 

५२ 
लवद्यािय व्यवस्थापन /ICTतथा अन्य 

तालिम गाउँपालिका २०० सामालजक 

५३ आई लस टी तालिम गाउँपालिका २०० सामालजक 

५४ उपभोक्ता सलमलत तालिम गाउँपालिका ३०० संस्थागत 

५५ वडा कायाििय सोझै अनुदान वडा १- ८ २४०० संस्थागत 

५६ लवलभन्न प्रयोजनका DPR गाउँपालिका १००० पूवािधार 

५७ लवद्यािय सफ्टवयर खट्ररद गाउँपालिका ३०० सामालजक 

५८ कक्षा ८ पट्ररक्षा संिािन गाउँपालिका २०० सामालजक 

५९ सुनौिा हजार ददन आमा पोर्ण कायिक्रम गाउँपालिका ३०० सामालजक 
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६० कमििारी लसकाई भ्रमण गाउँपालिका ३०० संस्थागत 

६१ कमििारी सेवाकालिन तालिम गाउँपालिका ४०० संस्थागत 

६२ नवज्योलत मा. लव. प्रावालधक लशक्षािय लवरुवा १ ३०० सामालजक 

६३ क्युथेनडाँडा भ्यूटावर लवरुवा २ १५०० आर्थिक 

६४ बिेउ- लिन्नेबास ग्रा. स. स्तरउन्नती लवरुवा ६ ३०० पूवािधार 

६५ लिन्नेबास-स्याङ्दी- छरेआँप -िवेा ग्रा. स. लवरुवा ६ ७०० पूवािधार 

६६ प्रभात आ. लव. घरेाबार तथा स्वागतद्धार लवरुवा ७ २०० सामालजक 

६७ कपयाणी आमा समुह भवन लनमािण लवरुवा ५ २०० सामालजक 

६८ 
लसउदी- स्वास््य िौकी हुदै रोिबराहसडक लवरुवा ३ ६०० पूवािधार 

६९ कुमेरदङु पाकि  लवरुवा ७ १०० वन वातावरण 

७० 
लवद्यािय तथा सरकारी कायािियमा 

खानेपालन व्यवस्थापन गाउँपालिका ५०० सामालजक 

७१ प्रालवलधककमििारी क्षमता लवकास तालिम गाउँपालिका १५० संस्थागत 

७२ सामुदायीक लसकाई केन्र व्यवस्थापन गाउँपालिका २०० सामालजक 

७३ 
भार्ा लशक्षा प्रवद्धन कायिक्रम (जनलप्रय 

लपपिभञ्याङ आ. लव. ) लवरुवा ४ १५० सामालजक 

७४ गाँउपालिका स्वास््य प्रोर्ाइि गाउँपालिका १५० सामालजक 

७५ 
आर्थिक संवेक्षण (कृलर्, पशु,व्यावसाय, 

अन्य) गाउँपालिका २०० आर्थिक 

७६ मझुवार्ाट ससंिाई कुिो लवरुवा १ ३०० सामालजक 

७७ बाहािौर बगैिा पाकि  लनमािण लवरुवा १ ४०० वन वातावरण 

७८ खाङराङ खालि लवरुवा सडक लवरुवा ३ ५०० पूवािधार 

७९ मनमोहन पाकि  लवरुवा ४ १००० वन वातावरण 

८० वृहत दहपोखरी पयिटन योजना लवरुवा ५ ७०० वन वातावरण 

८१ दकिनास आरन व्यवस्थापन लवरुवा ५ २०० सामालजक 

८२ 
लिन्नेबास साना दकसान कृलर् संकिन केन्र लवरुवा ६ ५०० आर्थिक 

८३ कमििारी अलतट्ररक्त दक्रयाकिाप गाउँपालिका १३१ संस्थागत 

८४ ठकुरी गाउँ खा. पा./ राना गाउँ खा. पा. लवरुवा ६ २०० सामालजक 

८५ 
वृहत मनकामनाक्षेरलवकास योजना लसिी 

र गेट लवरुवा ७ ८०० वन वातावरण 

८६ गोर्ादी भासेपोखरी ग्रा. स. लवरुवा ७ २०० वन वातावरण 

८७ ति ेबाहुनगाउँ सादीखोिा िैनडाँडा कुिो लवरुवा ८ २०० सामालजक 

८८ आरुखकि  समाज घर लवरुवा ८ ३०० सामालजक 

८९ ओरष्ट ेदलित वलस्त र्िरु्ि बेनाि लवतरण लवरुवा ४ १५० आर्थिक 

९० तपिो िे्टे पद मागि लवरुवा ५ १०० वन वातावरण 

९१ लिन्नेबास स्वास््य िौकी व्यवस्थापन लवरुवा ६ २०० सामालजक 
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९२ जामुनेडाडा मा. लव. प्रलवलधक लशक्षािय लवरुवा २ १००० सामालजक 

९३ कुिोमुलन थर पलहरो लनयन्रण लवरुवा ५ १०० वन वातावरण 

९४ ५ न.ं वडा कायाििय हट्ररनास जाने बाटो लवरुवा ५ १५० वन वातावरण 

९५ मासखेत ससंिाई कुिो लवरुवा ६ १५० सामालजक 

९६ दलित बलस्त जामुनडेाँडा गोरेटो बाटो लवरुवा २ १०० सामालजक 

९७ 
बैदेलशक रोजगारबाट र्केकािाई 

स्वरोजगार कायिक्रम गाउँपालिका ४००० आर्थिक 

जम्मा ९७५३१   

 

  



 
 

60 

 

 

सघंतथाप्रदशेमालसर्ारीसगरीएकायोजनाहरु   

१ वास्ताराखोिाराउसेघाटमोटरपुि लवरुवा- १,८ संघ 

२ लवरुवावजारखानेपानीयोजना लवरुवा -१ प्रदेश 

३ लवरुवाबहुमुखीक्याम्पसभौलतकपूवािधारलनमािण लवरुवा - १ प्रदेश 

४ बहािौरससंिाईयोजनाबाँधलनमािण लवरुवा- १ प्रदेश 

५ मझुवार्ाँटससंिाईतथातटबन्ध लवरुवा- १ प्रदेश 

६ वडाकायािियभवनलनमािण लवरुवा- १ संघ 

७ बहािौरच्याङनासखानेपानीयोजना लवरुवा- १ प्रदेश 

८ लनमािणालधनमदनआश्रीतभवनसम्पन्न लवरुवा -१ संघ 

९ मदनआश्रीतभवनकोवरीपट्टीतटबन्धन लवरुवा- १ प्रदेश 

१० लवरुवाबजारनददलनयन्रण लवरुवा- १ संघ 

११ श्रीडाँडागौंखातिुलसिौरदाराहुदैरु्स्िुङमोटरबाटोस्तरउन्नती लवरुवा२ संघ 

१२ गाबुडाँडाहोमस्टेलनमािण लवरुवा२ प्रदेश 

१३ श्यामपोखरीदेखीभ्यूटावरससंदिलनमािण लवरुवा२ प्रदेश 

१४ धोवादीराङभाङसडकस्तरउन्नती लवरुवा३ संघ 

१५ खाङराङटोकराङखािीलवरुवासडकस्तरउन्नती लवरुवा३ संघ 

१६ धोवादीखालिसडकपलहरोलनयन्रण लवरुवा३ प्रदेश 

१७ ददव्यप्रकाशमा. लवपलहरोलनयन्रण, भयंरथान लवरुवा४ प्रदेश 

१८ घण्टािकेवृहतपयिटनयोजना लवरुवा४ प्रदेश 

१९ ओरष्टहेोमस्टेसामुदायीकभवन लवरुवा४ प्रदेश 

२० ओरष्टवृेहतकृलर्कायिक्रम लवरुवा४ प्रदेश 

२१ भञ्याङबाहुलवरुवाग्रलमणसडककािोपरे लवरुवा४ संघ 

२२ टापाराङ्खोिामोटरेबिपुि लवरुवा- ४ संघ 

२३ लसतिखोपसाखुदीखानेपालनयोजना लवरुवा - ४ प्रदेश 

२४ ठूिोभोिेसानोभोिेदासाखानेपानो लवरुवा४ प्रदेश 

२५ ओरष्टखेेिमैदान लवरुवा४ प्रदेश 

२६ गाउँपालिकादेखीवडानं. ५कायािियजोड्नेमोटरबाटोस्तरवृलद्ध लवरुवा - ५ प्रदेश 

२७ रयािेखालतकोबाँधससंिाईयोजना लवरुवा- ५ प्रदेश 

२८ भिडाँडाखानेपानीलनमािण लवरुवा - ५ प्रदेश 

२९ दहपोदरीलभरमलन्दरलनमािण लवरुवा - ५ प्रदेश 

३० सडकबलत्तकायिक्रम लवरुवागाउँपालिका प्रदेश 

३१ गैट्ररघाटमोटरेबिपुिलनमािण लवरुवा- ६ संघ 
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३२ बिेउलिन्नेबासछरेआपधरादीिवेाग्रा. स. स्तरोन्नती लवरुवा- ६ संघ 

३३ रानागाउँठकुरीगाउँमासखेतधन्सारभुवानखानेपानीयोजना लवरुवा- ६ प्रदेश 

३४ ज्याग्दीखोिानददलनयन्रण लवरुवा- ६ संघ 

३५ स्यालग्दखोिामोटरेविपुि लवरुवा- ६ प्रदेश 

३६ भुवनलछपालवमािखोिाससंिाईयोजना लवरुवा- ६ प्रदेश 

३७ ज्याग्दीखोिाकट्ररडोर लवरुवा- ६ संघ 

३८ लवरुवागाउँपालिकास्तरीयअस्पतािलनमािणरसञ्चािन लवरुवा- ६ संघ 

३९ मनकामनापयिटनप्रवद्धिनगरुुयोजना लवरुवा - ७ संघ 

४० सुन्तिाकोपडस्टोरलनमािण लवरुवा - ७ प्रदेश 

४१ लवरुवामनकामनामलन्दरवालिङकेविकारलनमािण लवरुवा - ७ संघ 

४२ लवरुवाकुसुमभञ्याङरीयासीसडक लवरुवा - ७ संघ 

४३ सामुदालयकलवदु्यतस्टीिपोि लवरुवा - ७ प्रदेश 

४४ होमस्टेसञ्चािन लवरुवा - ७ प्रदेश 

४५ ििाङतिेमोिावारीकुसुमभञ्याङसडकस्तरोन्नती लवरुवा - ७,८ संघ 

४६ सुन्तिाब्िकतथाजोन लवरुवा -८ प्रदेश 

४७ काठकोपोिलवस्थापन लवरुवा -८ प्रदेश 

४८ मेथाभुरुङसामुदालयकभवन लवरुवा -८ प्रदेश 

४९ पुष्पमदनखेिमैदानपूवािधारलनमािण लवरुवा -८ संघ 

५० भुरुङिौकीमा. लव. प्रालवलधकलवद्याियपूवािधारलनमािण लवरुवा -८ प्रदेश 

५१ मदनआश्रीतपाकि सुधारकायिक्रम लवरुवा -८ प्रदेश 

५२ तिेबदािझोिुङ्गपेुि लवरुवा -८,५ संघ 

५३ गलच्छमाससंिाईकुिो लवरुवा -८ प्रदेश 

५४ ज्याग्दीखोिािामाखेतससंिाईकुिो लवरुवा - ८ संघ 

५५ िामाखेत (ज्याग्दीखोिा) मोटरेविपुि लवरुवा - ८ संघ 

५६ वडाकायािियभवनलनमािण लवरुवा -८ संघ 

५७ कृलर्उपजसंकिनकेन्र लवरुवागाउँपालिका प्रदेश 

५८ दगु्दसंकिनकेन्र लवरुवागाउँपालिका प्रदेश 

५९ लवरुवागाउँपालिकाकायािियसभाहि लवरुवा- १ संघ 
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आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को सघंीय कायिक्रमहरु 
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सातौ गाउँसभाका प्रस्तावहरु 

१. गाउँ कायिपालिकाद्वारा पेश हुन आएको संिग्न आ.ब. २०७७/७८ को वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम स्वीकृत 

गने  । 

२. गाउँकायिपालिकाबाट पेश भएको लवलनयोजन लवधेयक, २०७७ स्वीकृत गने  । 

३.गाउँकायिपालिकाबाट पेश भएको आर्थिक लवधेयक, २०७७ स्वीकृत गने  । 

४. गाउँ कायिपालिकाद्वारा पेशहुन आएको संिग्न बमोलजम आ.ब. २०७७/७८ को आय व्यय लववरण ( बजेट) 

एवं  कायिक्रम तथा योजना स्वीकृत गने  । 

५. िािु आ.ब. २०७६/७७ को श्रावण दखेी आजका लमलत सम्म गाउँ कायिपालिकाको बैठकबाट गट्ररएका 

लनतीगत एवं अन्य लनणियहरुिाई अनुमोदन गने । 

६. गाउँकायिपालिका प्रस्तुत संिग्न बमोलजमको िािु आ.ब.को आर्थिक लववरण स्वीकृत गने  । 

७.यस गाउपालिकाको कायाििय तथा अन्तगितका कायािियहरुमा दरबन्दीमा करारमा कायिरत कमििारीहरुिाई 

कायिरत पद अनुसारको नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारिे तोके बमोलजमको तिब भत्ता उपिब्ध गराउने  । 

८.यस गाउपालिकाको कायाििय तथा अन्तगितका  वडा कायािियहरुमा  करारमा कायिरत  शे्रणी लवलहन 

कमििारीहरुिाई कायिरत पद अनुसारको नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारि े तोके बमोलजमको तिब भत्ता 

उपिब्ध गराउने  । 

९. यस गाउँसभाबाट अन्यथा लनणिय भएदखेी बाहके लवगतका गाउँ सभाका लनणियहरुिाई लनरन्तरता ददने। 

१०.यस गाउँपालिकामा लनरन्तररुपमा कायिरत करारका कमििारीहरुिाई महगंी भत्ता िाडपवि खिि तथा 

पोशाक खिि उपिब्ध गराउने  । 

११.संिग्न लववरण अनुसारका कायिक्रम तथा योजनाहरु सिंािन तथा लनमािणका िालग प्रदशे सरकार तथा 

संघीय सरकारमा अनरुोध गने । 

१२.गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीलत तथा कायिक्रम र बजेट कायािन्वयन गने अलख्तयारी गाउँ कायिपालिका िाई 

प्रदान गने । 

१३.गाउँपालिकाको श्रोत र ससति कायिक्रम अन्तगित करारमा कायिरत कमििारीहरुिाई पदपूर्ति नभए सम्म 

म्याद थप गने  । 

१४.लवरुवा गाउँपालिकाको आ.ब. २०७५/७६ को अलन्तम िेखा पट्ररक्षणको प्रलतवेदन माथी व्यापक रुपमा 

छिर्ि गट्रर र सो सम्बन्धमा प्रलतवेदनिे औपयाईएका बेरुजुहरु र्छौट गनि गाउँ कायिपालिकािाई लनदशेन 

ददने  । 

१५.आगामी आर्थिक वर्िको योजना पुलस्तकामा हुने सामान्य भालर्क शुद्धता तथा सामान्य अंकगलणलतय शुद्धता 

कायम गनि गाउँकायिपालिकाको कायािियिाई अलधकार प्रत्यायोजन गने । 

१६.आगामी वर्िका िालग तयार गट्ररएका योजना तथा कायिक्रमहरुको कायािन्वयनमा आईपने बाधा अडकाउ 

रु्काउनको िालग गाउँ कायिपालिकािाई अलधकार प्रत्यायोजन गने । 

१७. लवरुवा गाउँपालिकाको भवन लनमािण कायििाई व्यवलस्थत गनि बनकेो भवन लनमािण मापदण्ड लनदलेशका 

पेश गने । 

१८. कोरोना भाईरसको महामारी िकडाउन तथा अन्य कारणिे सम्झौताको समयमा तोदकएको म्याद लभर 

सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुिाई वडा कायािियको लसर्ाट्ररसको आधारमा म्याद थपी भुक्तानी गट्ररएकोमा 

उक्त लनणियिाई अनुमोदन गने  । 

१९. लवरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय लशक्षा ऐन २०७४ संशोधन गने । 
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सातौ गाउँसभाका लनणियहरु 

१. गाउँ कायिपालिकाद्वारा पेश हुन आएको संिग्न आ.ब. २०७७/७८ को वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम स्वीकृत 

गने लनणिय गट्ररयो । 

२. गाउँकायिपालिकाबाट पेश भएको लवलनयोजन लवधेयक, २०७७ स्वीकृत गने लनणिय गट्ररयो । 

३.गाउँकायिपालिकाबाट पेश भएको आर्थिक लवधेयक, २०७७ स्वीकृत गने लनणिय गट्ररयो । 

४. गाउँ कायिपालिकाद्वारा पेशहुन आएको संिग्न बमोलजम आ.ब. २०७७/७८ को आय व्यय लववरण ( बजेट) 

एवं  कायिक्रम तथा योजना माथी दर्ावार छिर्ि गरी स्वीकृत गने लनणिय गट्ररयो । 

५. िािु आ.ब. २०७६/७७ को श्रावण दखेी आजका लमलत सम्म गाउँ कायिपालिकाको बैठकबाट गट्ररएका 

लनतीगत एवं अन्य लनणियहरुिाई अनुमोदन गट्ररयो । 

६. गाउँकायिपालिका प्रस्तुत संिग्न बमोलजमको िािु आ.ब.को आर्थिक लववरण स्वीकृत गने लनणिय गट्ररयो । 

७.यस गाउपालिकाको कायाििय तथा अन्तगितका कायािियहरुमा दरबन्दीमा करारमा कायिरत कमििारीहरुिाई 

कायिरत पद अनुसारको नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारिे तोके बमोलजमको तिब भत्ता उपिब्ध गराउन े

लनणिय गट्ररयो । 

८.यस गाउपालिकाको कायाििय तथा अन्तगितका  वडा कायािियहरुमा  करारमा कायिरत  शे्रणी लवलहन 

कमििारीहरुिाई कायिरत पद अनुसारको नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारि े तोके बमोलजमको तिब भत्ता 

उपिब्ध गराउने लनणिय गट्ररयो । 

९. यस गाउँसभाबाट अन्यथा लनणिय भएदखेी बाहके लवगतका गाउँ सभाका लनणियहरुिाई लनरन्तरता ददन े

लनणिय गट्ररयो । 

१०.यस गाउँपालिकामा लनरन्तररुपमा कायिरत करारका कमििारीहरुिाई महगंी भत्ता िाडपवि खिि तथा 

पोशाक खिि उपिब्ध गराउने लनणिय गट्ररयो । 

११.संिग्न लववरण अनुसारका कायिक्रम तथा योजनाहरु सिंािन तथा लनमािणका िालग प्रदशे सरकार तथा 

संघीय सरकारमा अनरुोध गने लनणिय गट्ररयो । 

१२.गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीलत तथा कायिक्रम र बजेट कायािन्वयन गने अलख्तयारी गाउँ कायिपालिका िाई 

प्रदान गने लनणिय गट्ररयो । 

१३.गाउँपालिकाको श्रोत र ससति कायिक्रम अन्तगित करारमा कायिरत कमििारीहरुिाई पदपूर्ति नभए सम्म 

म्याद थप गने लनणिय गट्ररयो । 
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१४.लवरुवा गाउँपालिकाको आ.ब. २०७५/७६ को अलन्तम िेखा पट्ररक्षणको प्रलतवेदन माथी व्यापक रुपमा 

छिर्ि गट्ररयो र सो सम्बन्धमा प्रलतवेदनिे औपयाईएका बेरुजुहरु र्छौट गनि गाउँ कायिपालिकािाई लनदशेन 

ददने लनणिय गट्ररयो । 

१५.आगामी आर्थिक वर्िको योजना पुलस्तकामा हुने सामान्य भालर्क शुद्धता तथा सामान्य अंकगलणलतय शुद्धता 

कायम गनि गाउँकायिपालिकाको कायािियिाई अलधकार प्रत्यायोजन गने लनणिय गट्ररयो । 

१६.आगामी वर्िका िालग तयार गट्ररएका योजना तथा कायिक्रमहरुको कायािन्वयनमा आईपने बाधा अडकाउ 

रु्काउनको िालग गाउँ कायिपालिकािाई अलधकार प्रत्यायोजन गने लनणिय गट्ररयो । 

१७.लवरुवा गाउँपालिकाको भवन लनमािण कायििाई व्यवलस्थत गनि बनकेो भवन लनमािण मापदण्ड लनदलेशका 

पाट्ररत गने लनणिय गट्ररयो  । 

१८. कोरोना भाईरसको महामारी िकडाउन तथा अन्य कारणिे सम्झौताको समयमा तोदकएको म्याद लभर 

सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुिाई वडा कायािियको लसर्ाट्ररसको आधारमा म्याद थपी भुक्तानी गट्ररएकोमा 

उक्त लनणियिाई अनुमोदन गने लनणिय गट्ररयो । 

१९. लवरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय लशक्षा ऐन २०७४ का संिग्न बमोलजम संशोधन गने लनणिय गट्ररयो   । 

 


