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वार्षिक नीति िथा कायिक्रम 

विरुिा गाउँपाविकाको पवहिो गाउँसभा विवतिः २०७३/०३/३० गत ेगाउँपाविकाका अध्यक्ष श्री चनुप्रसाद 

शिािज्यिू े प्रस्ततु गनुि भएको आगािी आ.ि. ०७४/७५ को िार्षिक नीवत तथा कायिक्रि 

 

 

१. संघीय िोकतावरिक गणतरिात्िक शासन व्यिस्था बहुििाद, सािावजक रयाय सवहतको सिानुपावतक 

सिािेशी प्रवतवनधीिूिक शासन व्यिस्था, जनताको िौविक हकको ग्यािेरटी, नागरिक स्ितरिता, 

धििवनिपेक्षता, आर्थिक सम्िवृि, सिानता, सािावजक रयाय एिं सिै प्रकािका भेदभािको अरत्यको वनवम्त 

सात दशक दवेि नेपािी जनतािे पटक पटक गद ैआएको एवतहावसक जनआरदोिनिा ज्यान गुिाउनु भएका 

ज्ञात अज्ञात शवहदहरुप्रवत हार्दिक श्रदाञ्जिी अपिण ि उच्च सम्िान व्यक्त गदिछु । यसका अवतिीक्त भिििै सम्पन्न 

विरुिा गाउँपाविकाको स्थानीय तह वनिािचनका क्रििा चनुािी सभाको कायिक्रििा सहभागी हुन जाँद ैगदाि 

जीप दघुिटनािा पिी विरुिा गाउँपाविका िडा नं. ४ ओिष्ट,े बाहु ँवनिासी िषि ३३ का बेि िहादिु थापाि े

ज्यान गुिाउन पुग्न भएकोिा उहाँप्रवत हार्दिक श्रिाञ्जिी अपिण गद ैशोक सरतप्त परििाि जनिा सििेदना 

प्रकट गदिछु । साथै घाईतेहरुको पूणि स्िास््य िाभको कािना गदिछु ।  

२. विगत १५ िषि दवेि जनप्रवतवनधी विहीन िहकेो स्थानीय वनकायिाई नेपािको संविधानको भािना अनुरुप 

संघीय संिचनािा रुपारतरित गद ैयवह २०७४ िैशाि ३१ गते सम्पन्न स्थानीय  तहको वनिािचनिा विरुिा 

गाउँपाविकािासी ितदाताहरुिे आफ्नो अिूल्य ितदान गिी हािी िाई विजयी गिाउनु भएको छ । यसका 

िावग ि उहाँहरु प्रवत हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गद ैहार्दिक धरयिाद ददन चाहरछु । 

३. इवतहास िै पवहिोपटक केररीकृत शासन प्रणािीको व्यिस्थािाई परित्याग गद ैसघंीय शासन प्रणािीिा 

प्रिेश गने ददशातर्ि  हािी अवघ बदििहकेा छौं । हाम्रो िावग यो संघीय शासन प्रणािी अत्यरत नयाँ पवन छ । 

ति यसिाई सर्िताका साथ कायािरियन गनि सक्यौं भने िास्तविक िोकतावरिक गणतरिको आधािवशिाको 

रुपिा स्थावपत गद ैआफ्नो गाउँ आरै् बनाउन सर्ि हुनेछौं । जसको कािण सकािात्िक परिितिनको ददशािा 

अवघ िढ्द ैसुिी विरुिािासी सिृि विरुिा वनिािण गनि सर्ि हुन ेविश्वास गदिछौं । यसका िावग विरुिा 

गाउँपाविका वभि िहकेा सबै िाजनीवतक दि, िौविक व्यवक्तत्ि व्यिसायी संघ संस्थाहरु ि आि 

जनसिुदायको तर्ि बाट वनिरति सहयोगको िावग अवपि गदिछौं । 

४. विरुिा गाउँपाविकाको सिग्र उन्नवत ि प्रगवतको िावग आगािी आ.ि. ०७४।०७५ का िावग प्रस्तावित  नीवत 

ि कायिक्रि दहेाय अनुसाि प्रस्ताि गदिछु ।  

 

आर्थिक विकास  

५. सिकािी, सहकािी ि वनजी ३ िम्बे आर्थिक नीवत अििम्िन गरिनेछ । ग्राविण क्षेिको विकासको िेरुदण्ड 

कृवष नै िहकेो हुदँा कृवष उत्पादन िृवि गनिका िावग विशेष कायिक्रि सचंािन गरिनेछ । िीउ उत्पादन क्षेि 

घोषण गिी िीउ उत्पादन कायि शुरु गरिनेछ ।  

६. भू उपयोगको नीवतको आधाििा कृवषको आधुवनकीकिण तथा व्यिसायीकिण गद ै प्रिुि बािीहरुको 

उत्पादनािा आत्िवनभिि गिाउन आर्थिक ि सािावजक रुपिे पवछ पिेका कृषक केररीत कायिक्रि संचािन गनि 

सम्िवरधत वनकाय ि कृषकको सम्िरध जोडिे कृवषिा आत्िवनभिि गिाउने नीवत विइनछे । 

७. जविनिाई िाँझो िाख्ने प्रिृवतिाई वनरुत्सावहत गद ैकृवष भूवििा पानी वसचाईिँा िगानीको नीवत अनुरुप 

कायि गरिनेछ । उन्नत िि विउ ि औजाििा अनुदानको नीवत विइनेछ । दकसानबाट उत्पाददत िस्तुको िजाि 

व्यिस्थापन गनिका िावग ८ िटै िडाहरूिाई दक्रयावशि गिाईनेछ ।  
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८. सहकािी क्षेििाई आर्थिक सिवृि जनताको जीिनस्तििा िवृि कृवषको व्यिसायीकिण ि िोजगािी 

अवभिृविको िाध्यिका रुपिा अगाडी ििाइनेछ ।  

९. स्थानीय उद्योगी, व्यापािी, वनिािण व्यिसायीहरुको सिरियिा विरुिा उद्योग िावणज्य संघ इकाई गठन 

गिी स्ििोजगाि कायिक्रििा जोड दददँ ैयुिा जनशवििाई स्थानीय क्षेििा नै काि गने िाताििण वसजिना गन े

नीवत विइनेछ । पिम्पिागत रुपिा संचािन गद ैआईिहकेा घिेिु उद्योगहरुिाई व्यिसावयक रुपिा संचािन 

गनि प्रोत्साहन गरिनेछ । 

१०. विरुिा गाउँपाविकािाई आत्ि वनभिि बनाउनु तपाई ँहाम्रो सबैको कतिब्य हो । काननुको अवधनिा  िही 

एकीकृत सम्पवि कि, घिबहाि कि,  व्यिसाय कि,  सिािी साधन कि, वनिािण सािाग्री कि,  िनोिञ्जन 

कि, विज्ञापन  कि आदद किहरूिाई कायािरियनिा ल्याईनेछ ।  

११. पयिटन क्षेि िाविय अथितरिको िूि आधाि िरद ैआएको सरदभििाई िध्यनजि िाख्द ैविरुिा गाउँपाविका 

क्षेि वभि िहकेा ऐवतहावसक, धार्ििक, साँस्कृवतक सबै प्राकृवतक सौरदयि युक्त स्थानहरुको िोजी गने, 

पवहचान गने ि प्राथविकताको आधाििा पयिटन उद्योगको विकास गद ेिवगनेछ ।  

 

सािावजक विकास ्

१२. स्िस्थ वशवक्षत ि सभ्य नागरिक तयाि गनुि हािी सबैको दावयत्ि हो । गुणस्तिीय वशक्षा ि स्िास््यिा 

गाउँपाविकािासी सबैको पहुचँ पुगोस भने्न कुिािा ध्यान दददँ ै सबै विद्याियिा सूचना तथा संचाि 

प्रविवधिाई अवनिायि गने, िाइव्रेिी स्थापना गने, सािुदावयक विदयाियको वशक्षािाई गुणस्तिीय, प्रवतस्पधी 

बनाउन प्रभािकािी अनुगिन ि प्रवतर्ििुिी जिार्दवेहताको िाताििण वसजिना गरिनेछ ।  

१३. गाउँपाविकाको एक िाि क्याम्पसिः विरुिा िहुिुिी क्याम्पसको भौवतक पूिािधाि  वनिािणको िावग आिश्यक 

योजना तयाि गिी अवघ ििाईने छ ।  

१४. स्िास््य सबैभरदा ठूिो सम्पवि हो । स्तिीय स्िास््य सेिा पाउनु प्रत्येक नागिीकको नैसर्गिक अवधकाि होिः 

संविधान प्रदत िौविक हक पवन हो । यसैिाई िध्येनजि गद ैगाउँपाविका केररिा २५ शैयाको एक आधुवनक 

अस्पताि ि प्रत्येक िडािा कवम्तिा एउटा स्िास््य चौकी स्थापना गने नीती विइनेछ ।  

१५. सुिवक्षत िातृत्ि कायिक्रििाई सर्ि बनाउद ै वशशु िृत्युदि रयून गनि स्िास््य संस्थािा सुत्केिी गिाउन 

प्रोत्साहन गरिनेछ । उपचािात्िक कायि भरदा वनिािक ि प्रिधिनात्िक कायिक्रििाई प्राथविकता ददईनेछ ।  

१६. हाम्रो परिकल्पना सिि विरुिा गाउँपाविका हुनेछ । व्यिवस्थत ि सिृि गाउँ वनिाणििा सेिाक्षेि वभिका 

आर्थिक साि्यिको पवहचान ि परिचािनिा विशेष जोड दददँ ैसिाजिा पवछ पिेका िगि सिुदायहरुिाई 

िावथ उठाउने कायिक्रि संचािनको नीवत विईनेछ । हिेक िडािा भौगोविक अिस्थाको अध्ययन गिी एक 

निूना िस्तीको परिकल्पना गिी िडा सविवतिे कायि गनुिपने योजना बनाईने छ । 

१७. विरुिा गाउँपाविकाको पाश्वि वचि Village Profile ि स्रोत  नक्शाङ्कन तयाि गिी ६ िवहना वभि 

गुरुयोजना तयाि गरिनेछ । जसिा अल्पकाविन, िध्यकाविन ि दीघिकाविन गिी आिवधक योजना वनिािण 

गिी कायािरियन गरिन ेछ ।  

१८. स्िच्छ िानेपानी पाउनु प्रत्येक नागरिकको हक हुनछे । सोही अनुसाि व्यिस्थापकीय वजम्िेिािी 

गाउँपाविकाको सम्झी स्थानीय स्तििा भएका पानी िुिको िोज गने, सिंक्षण गने ि एक घि एक धािा, एक 

घि एक शौचाियको नीवत विई सोही अनुरुप कायि  गरिनेछ ।  

१९. हिेक टोििा टोि विकास सविवत गठन गिी टोि विकास, िाताििणीय सिसर्ाई, सािावजक सिािेशीकिण 

िगायत विविध कायििा सदक्रय बनाउने नीवत विईनेछ । साथै विकास वनिािण कायिक्रििाई रतु गवतिा अवघ 

बिाउन साझेदािी कायिक्रि संचािन गरिनेछ ।  
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२०. िेिप्रिी युिाहरुिाई सक्षि ििेाडी, प्रवतस्पधी ििेकूद द्वािा शािीरिक, िानवसक ि सािावजक रुपिा 

तररसु्त िाख्न,  सािुवहक भािनाको विकास गनि ि अनुशावसत जीिनको विकास गन ेउद्दशे्य िािी िेिपे्रिीिे 

भागविन सके्न गिी िङ्गशािा, िेि िैदान  ि पाकि हरु वनिािण गद ैिग्न ेनीवत विईनछे । भवििि िेििाई 

िाविय िेिको रुपिा अवघ बिाईएको हुदँा उक्त िेििाई प्रोत्साहन गनिका िावग एक टोि, एक भवििि िेि 

िैदान वनिािण गने नीवत विइनेछ । सािावजक रुपारतिणको आरदोिनका प्रिुि व्यवित्िहरु पुष्पिाि शे्रष्ठ ि 

िदन भण्डािी को स्िृवतिा स्थपना गरिएको यसै गाउपाविका िाड नं ८ िेथाभुरुङ वस्थत २५ िोपनी 

क्षेिर्ििा पुष्पिदन िेि िैदानिाई प्राथविकतािा िािी अरति िाविय िेिहरु संचािन गनि सके्न गिी 

िंगशािा वनिािणको िावग कायिक्रि अवघ बिाईनेछ ।  

२१. सिै जाती, भाषा , धिि, संस्कृवतको संिक्षण ि सम्बधिन गद ैधार्ििक सवहष्णुतािाई बवियो  बनाउँद ैआ 

आफ्नो पवहचान कायि िाख्न सहयोग गरिनेछ ।  

२२. िैंवगक सिानता ि सािावजक सिािेशीकिणिाई ध्यानिा िाख्द ैसिताििूक सिाजको वनिािण गने, 

सिाजिा िहकेा सबै प्रकािका विभेदहरुिाई अरत्य गने नीवत विईनेछ ।  

२३. जेष्ठ नागरिक हािी सिैका पे्रिणाका श्रोत हुन् । उहाहँरुको  िान ियािदा ि सम्िान गनुि हािी सबैको कतिव्य 

हो । उपयुक्त स्थानहरुिा जेष्ठ नागरिक आिास गृह, पाकि , िाचनािय आदद वनिािण गिी उहाँहरुिाई विश्राि, 

िनोिञ्जन ि वनिःशुल्क आिासको सुविधा उपिब्ध गिाउन ेनीवत विईनेछ ।  

२४. िवहिा शशवक्तकिण एिं िवहिा सहभावगतािा िृवि गन ेकायिक्रिहरु सचंािनिा विशेष जोड ददईनेछ ।  

 

पूिािधाि विकास  

२५. िहाविनाशकािी भकूम्पबाट कवतपय नागरिकहरुको घिहरु क्षवत हुन पुगेका छन् । वतनको  पुनर्नििाणको 

काि बाँकी नै छ । पुनर्नििािण प्रावधकिणसँग सिरिय गिी भुकम्पबाट प्रभावित परििाििाई पुनिः स्थावपत 

गरिने छ । स्थानीय स्तििा विपद ्व्यिस्थापन कोष िडा गिी भविष्यिा हुन सके्न भवितब्यिाई ब्यिस्थापन 

गने नीवत विईनेछ । 

२६. स्थानीय तहको सडकको िापदण्ड तय गिी गाउँपाविका वभिका सबै टोि बस्तीिा सडक संजाि वनिािण गनि 

विशेष जोड ददईनेछ । प्रदशे ि स्थानीय तहसम्ि आउने जाने िुख्य सडक हरुिाई कािोपिे गद ैिवगनेछ । 

२७. िाविय गौिबको रुपिा िहकेो ज्याग्दी िोिा किीडोि विरुिा गाउँपाविका भएि गएको विददतै छ । यसिाई 

आबश्यक िजेट सवहत सियिा नै सम्पन्न गनि केररिा विशेष पहि गरिनेछ । ज्याग्दी िोिा किीडोिसंग 

जोवडएका िुख्य सडकहरु सिेतिाई केररीय योजनािा सिािेश गनि सम्बवरधत वनकायिा पहि गने नीवत 

विईनेछ । सबै िडाहरुिाट गाउँपाविका केररसम्ि नजोवडएका  सडकहरुिाई यसै िषि जोड्ने ि जोवडएका 

सडकहरुको स्तिोन्नती गद ैिग्ने नीवत विईनेछ । बास्तिा िोिा- िाउसेघाट पक्कीपुि, म्याङिोिा- आम्बोट 

पक्कीपुि ि स्याङदी िोिा, गैिीबाट िोटि पुि वचने्निास पक्की पुि वनिािणको िावग विशेष पहि गरिनेछ । 

२८. कृवष भवूििा  पानी ससचंाईिा िगानी भने्न अिधािणा अनरुुप  गाउँपाविका वभिका िेतीयोग्य जविनहरुिा 

वसचाईकँो प्रबरध वििाउने नीवत विईनेछ । 

२९. दीगो ि पयािििण ििैी विकास, हरियािी यकु्त बस्ती ि सिुवक्षत आिास भन्ने कायिक्रििाई आत्िसाथ गद ै

गाउँपाविका सदििुकाि िगायत सबै िडािा िहकेा आिासयोग्य स्थानहरुिा एकीकृत िस्ती विकासको 

कायिक्रििाई अवघ बिाउँद ैसाना शहिको रुपिा विकास गने नीवत विईनेछ । यसिी िस्ती विकास गद ैगदाि 

जैविक विविधताको संिक्षण, जििायु प्रणािीिाई सरतुवित ि प्राकृवतक स्रोतहरुको दीगो व्यिस्थापनका 

िावग स्थानीय सिुदायिाई परिचावित गरिनेछ । 
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३०. भूकम्प सुिवक्षत आिास वनिािण गनिका िावग स्थानीय काविगिहरुिाई तावििको ब्यबस्था वििाउनुका साथ ै

घि वनिािण गनुिपूिि नक्सा पास गिी गाउँपाविकाबाट स्िीकृत गनुिपने ब्यिस्था गरिनेछ । 

३१. स्थानीय ज्याग्दीिोिािा बग्न ेपानीको स्थायी बहाबको अध्ययन गरिनेछ । संभाब्यताका आधाििा भविष्यिा 

घिघििा विजुिी जनजनिा शेयिको नीवत अनुरुप जनताको साझेदािीिा विद्यूत उत्पादन गने कायिक्रििाई 

अवघ बिाईनेछ । 

३२. गाउँपाविका वभिका सबै बस्तीहरुिा सूचना तथा संचाि ि प्रविवधको पहुँच पु-याउन आबश्यक प्रबरध 

वििाउनु साथै सािुदावयक िेवडयो संचािनका िावग पहि गरिनेछ । जसिा स्थानीय ब्यापािी उद्योगी ि 

जनताको संयुक्त िगानीिाई प्रथाविकता ददईनेछ । 

३३. विरुिा गाउँपाविका वभिका अवधकांश घिधुिीिा सािुदावयक ग्रािीण विधुत उपभोक्ता सविवतद्वािा 

विद्यूतीकिण भएको छ । यसिाई एकीकृत गिी एउटै सविवत िातहात   िाने प्रयास गरिनेछ । भिपदो ि 

विश्वसनीय सेिा उपिब्ध गिाउन आिश्यक व्िस्थापकीय एिि् प्राविवधक पक्षिा सुधाि गरिनेछ । काठका 

पोिहरू विस्थावपत गिी क्रिशिः स्टीि पोिहरू िाख्ने नीवत विइनेछ ।  

 

 

िाताििण तथा विपद ्व्यिस्थापनिः 

३४. िहत्िपूणि िनस्पवत, जडीबुटी ि अरय पैदािि विस्ताििा जोड ददइनेछ । िनिाई िाताििण एिि् जििायु 

िैिी पूिािधािको रुपिा अगाडी ििाउँद ैिन संिक्षणको नीवत विइनेछ । गाउँपाविका क्षिेवभि िहकेा सीिसाि 

ि जिाधाि क्षेिको संिक्षण गने, िगैंचा, िृक्षािोपण, हरियािी प्रिधिन ि साििजवनक सौरदयि अवभिृवि हुन े

कायिक्रि संचािन गरिनेछ ।  

३५. स्थानीय नदी, िोिा, पोििी, ताि तिैया, धार्ििक स्थि, िानेपानीको िुहान, िुिा क्षेि, सडक, टोि िा 

अरय साििजवनक क्षेिहरुिा सर्ाई सुवनवित गरिनेछ । जिउत्पन्न प्रकोप वनयरिण गनिका िावग आिश्यक 

कायिहरू थािनी गरिनेछ ।  

३६. प्राकृवतक विपद ्बाट हुने भौवतक तथा िानिीय क्षवत रयूनीकिण गनि आिश्यक कायिहरू गरिनेछ ।  

 

ससं्थागत विकास, सिेा प्रिाह ि सशुासन 

३७. यस गाउँपाविका तहिा आधुवनक ि साधनश्रोत सम्पन्न सूचना तथा अवभिेि केरर स्थापना गरिनेछ । स्थानीय 

तहका सबै सूचनाहरू अनिाइन िार्ि त् िाविय ि अरतिािविय क्षेििा प्रिावहत गिी ग्राविण पयिटन विकासिा 

सहयोग पु-याउनेछ । यो कायिक्रििाई िडा तहसम्ि विस्ताि गरिनेछ । सबै विद्यािय, प्रशासवनक भिन, 

सभा भिन, स्िास््य चौकी, सुिक्षा वनकाय ि सेिाकेररहरूिा वनिःशुल्क इरटिनेट सेिा उपिब्ध गिाउने नीवत 

विईनेछ ।  

३८. पािदर्शिता, जिार्दवेहता, जनिुिी ि िुस्कान सवहतको साििजवनक सेिा प्रिाहका वनवम्त कििचािी 

व्यिस्थापन एिि् क्षिता अवभबृवििा विशेष जोड ददईनेछ ।  

३९. गाउँपाविका वभि िहकेा सबै सिकािी तथा गैिसिकािी संघ-संस्थाहरूको त्याङ्क संकिन गिी वतनको 

क्षिता अवभबृवि गनिका िावग अवभिुिीकिण कायिक्रि संचािन गन े ि सािावजक विकास कायििा िाग्न 

प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

४०. संविधानिा व्यिस्था भए बिोवजि गाउँपाविकाका वनिािवचत उपाध्यक्षको संयोजकत्ििा रयायीक सविवत 

गठन गरिनेछ । रयावयक सविवतद्वािा गिीि, असहाय तथा वपछवडएका सिुदायका व्यवक्तहरूको रयायिा 

सहज पहचँ पु-याउन वनिःशुल्क कानूनी पिािशि तथा सहयोगको व्यिस्था गरिनेछ । सिाजिा अनािश्यक 

रुपिा िुद्दा िावििा गने प्रिृवििाई वनरुत्साहन गरिनेछ  । 
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४१. स्थानीय तहको प्रशासवनक संिचना, रयूनति दिबरदी संख्या ि कििचािी सिायोजन सम्बरधी नीवतगत 

व्यिस्था गिी १ िवहना वभि सिायोजनको प्रकृया पूिा गरिने छ ।  

४२. िाविय एकता ि भौगोविक अिण्डतािा आँच पु-याउन सके्न कुनैपवन विभाजनकािी ि वििण्डनकािी 

दक्रयाकिापिाई काननूको दायिािा ल्याईनेछ । जनतािा दशेभवक्त ि िाविय हीतको चतेना रै्िाउँद ै

िाविय स्िावधनता ि स्िावभिानको िक्षा गरिनेछ ।  

४३. अरतिा, आ.ि. २०७४/७५ का िावग यस विरुिा गाउँपाविकाको तर्ि बाट पेश गरिएको नीवत तथा 

कायिक्रि िावथ छिर्ि गिी केही अपूणि भएको भए िहत्िपूणि सुझाि सवहत पारित गरिददनुहुन अनुिोध 

गदिछु ।  

धरयिाद । जय विरुिा गाउँपाविका ।  

प्रस्तुतकताििः 

चुनप्रसाद शिाि 

अध्यक्ष 

विरुिा गाउँपाविका स्याङ्जा । 
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बजेट बक्िव्य 

विरुिा गाउँपाविकाका उपाध्यक्ष श्री दिेीकूिािी थापा ज्यिूे २०७४/०३/३० गते गाउँपाविकाको प्रथि 

गाउँ सभािा ददनुभएको बजटे बक्तव्य 

 

यस सभाका अध्यक्ष ज्यू, 

सभाका सदस्यज्यहूरू, 

गाउँ कायिपाविकाको कायािियका कायिकािी अवधकृत िगायत अरय िािसेिक कििचािी वििहरू । 

 

यस विरुिा गाउँपाविकाको पवहिो गाउँ सभािा आगािी आर्थिक िषि ०७४/७५ को िावग बजेट प्रस्तुत गनुि 

पाउँदा आरू्िाई गौििावरित ठानेको छु । स्थानीय तहको वनिािचन पिात यस गाउँपाविकाको गाउँ सभाका 

िावग वनिािवचत भई आउनु भएका तपाई ँसबै गाउँ सभाका सदस्यहरूिाई हार्दिक िधाई ज्ञापन गद ैसर्ि 

कायिकािको शुभकािना व्यक्त गदिछु ।  

सििप्रथि त प्रजातरि प्रावप्त तथा िोकतरिको िावग भएका विवभन्न ऐवतहावसक जनआरदोिनहरूिा ज्यानको 

आहुती ददने सम्पूणि ज्ञात अज्ञात सहीदहरूप्रवत हार्दिक श्रद्दारजिी व्यक्त गदिछु । सहीदहरूको सपना पूिा गनि 

तपाई ँहािी सबैिाई पे्रिणा वििोस्, यवह कािना सिेत गनि चाहरछु ।  

अध्यक्ष िहोदय, 

४ नं. प्रदशेिा अिवस्थत यस विरूिा गाउँपाविका प्राकृवतक श्रोत साधनिे भरिपूणि िहकेो छ । उपिब्ध साधन 

श्रोतको प्रभािकािी रूपिा उपयोग गनि सके्न हो भन े केवह िषिहरूिा यस गाउँपाविकािाई एक सिृद्द 

गाउँपाविका बनाउन सदकने प्रशस्त सम्भािनाहरु िहकेा छन् । यसका िावग गाउँपाविका अरतगित दक्रयावशि 

सम्पूणि िाजनीवतक दि तथा आि सििसाधािण िगायत सबै सिोकाििािाहरूको ध्यान जान जरूिी िहकेो 

कुिा यस ैसभा िार्ि त् अनुिोध गनि चाहरछु ।  

िािो सियसम्ि स्थानीय वनकायहरु वनिािवचत जनप्रवतवनधीविहीन िहकेो कुिा सबैिा विददतै छ । 

संविधानसभाबाट नेपािको संविधान जािी भै स्थानीय तहहरू स्थापना भए पिात सबैको ध्यान स्थानीय 

तहहरूिा केररीत भई िहकेो छ । िाज्यको ठूिो िगानी अि स्थानीय तहहरूिा विवनयोवजत भएको छ । 

जनअपेक्षा पवन ह्िािै बिेको छ । यस परिवस्थवतिा गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू अझै बिी वजम्िेिाि ि 

संिेदनवशि हुन जरूिी भएको छ ।  

स्थानीय तहहरू संधैभिी सघंीय सिकािको अनुदान िकििा िाि भि पिेि सबै जनअपेक्षा ि आिश्यकता 

बिोवजिको विकास वनिािण गनि सदकदनै । यसका िावग आरतरिक श्रोतहरूको अवभिृवि अपरिहायि हुन 

आउँछ । जनताको किबाट जनताकै विकास वनिािणिाई अगावड बिाउनु पने हुरछ । यसका िावग िाजश्व 

संकिनका क्षेिहरू पवहचान गिी किका दायिाहरूिाई सियसापेक्ष बिाउँद ैिैजान ुपने जरूिी भएको छ । 

यसिा सबैको ध्यान जानेछ भने्न िैिे अपेक्षा गिेको छु ।  

अध्यक्ष िहोदय, 

अि ि चािू आर्थिक िषििा यस गाउँपाविका अरतगित कायािरियन भएका विकास वनिािणका योजना तथा 

कायिक्रिहरूको संवक्षप्त वििेचना गनि चाहरछु । नेपाि सिकािको विवत २०७३ साि र्ाल्गूण २७ गतेको 

वनणिय अनुसाि कायािरियनिा आएको विरुिा गाउँपाविकािे तत्पिात यस क्षेि अरतगितका साविकका 

गाउँ विकास सविवतका कायािरियन हुन बाँकी योजना तथा कायिक्रिहरूिाई कायािरियनिा ल्यायो । यस ै

िषिको बैशाि ३१ गतेको स्थानीय तहको वनिािचनसम्ि सबैको ध्यान वनिािचन तर्ि नै केररीत िह्यो । सो 

अिधीसम्ि अवधकावधक योजना तथा कायिक्रिहरू कायािरियनिा आउन सकेका वथएनन ्। तत्पिात िषाि 

यािको शुरूिात संगै आर्थिक िषिको अवरति सिय सिेत िहकेाि ेयोजना तथा कायिक्रिहरूिाई अपेक्षाकृत 

रूपिा कायािरियनिा ल्याउन सदकएन । योजना तथा कायिक्रिहरू अपेक्षाकृत रूपिा कायािरियन हुन 

नसकेको कुिा यथाथि हो । आउँदा ददनहरूिा यस्ता किी किजोिीहरूिाई रयूनीकिण गद ैअगावड बढ्नुपने 

अपरिहायिता छ ।  
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िूितिः चािु आर्थिक िषिको योजना कायािरियनिा दहेाय बिोवजिका व्यिधानहरू िहन गएिः 

 आर्थिक िषिको अवरति िवहनाहरूिा िाि विकास वनिािणको काि शुरू हुनु, 

 गाउँ कायिपाविकाको कायािियिा दिबरदी बिोवजिका कििचािीहरूको पदपूर्ति नहुनु, 

 प्राविवधक जनशवक्तको अभाि, 

 कििचािीको अभाििा प्रभािकािी अनुगिन िूल्यांकन गनि नसकु्न, 

 आयोजना व्यिस्थापन प्रभािकािी बनाउने सम्बरधिा उपभोक्ता सविवतहरू संिेदनशीि नहुन, आदद ।  

आउँदा ददनहरूिा उवल्िवित बिोवजिका किीकिजोिीहरूको रयूनीकिण गद ैप्रभािकािी रूपिा आयोजना 

तथा कायिक्रिहरूको व्यिस्थापन गनि जरूिी िहकेो कुिा सिेत यस गरििािय सभािा पेश गनि चाहरछु ।  

अध्यक्ष िहोदय, 

अब ि आगािी आर्थिक िषिको िावग योजना तथा कायिक्रिहरूको तजूििा गदाि अपनाइएका िुख्य िुख्य 

विवधहरूको यहाँहरू सिक्ष संक्षेपिा वििेचना गनि चाहरछु ।  

नेपािको केररीकृत शासन व्यिस्थािाई संघीय शासन व्यिस्थािा रूपारतिण गने गिी नेपािको संविधान 

जािी भई िागू भएको हािीहरू सबैिाई विददतै छ । सोही वशिवशिािा स्थानीय तहहरूको वनिािचन सम्पन्न 

भई ससंहदिबािको अवधकाि स्थानीय सिकािहरूिा हस्तारतिण भईिहकेो विद्यिान अिस्था छ । स्थानीय 

सिकािहरूको गठन पिात यवह आषाि िवहनावभि स्थानीय सिकािहरूिे आगािी आर्थिक िषिका िावग 

नीवत, योजना तथा कायिक्रिरू आ-आफ्नो सभाबाट पारित गिाउनु पन ेकाननूी व्यिस्था िहकेो छ ।  

आगािी आर्थिक िषिका िावग िस्तीस्तिबाट योजना तथा कायिक्रिहरू तयाि भई िडा सविवतहरूिे ती योजना 

तथा कायिक्रिहरूिाई प्राथविकीकिण गिी बजेट तथा कायिक्रि तजूििा सविवतिा पठाउने व्यिस्था वििाइएको 

छ । सो कायि पूिि गाउँपाविकािे सघंीय सिकािबाट यस गाउँपाविकािाई आगािी आ.ि. को िावग वसविङ 

उपिब्ध गिाएको वथयो । उपाध्यक्षको संयोजकत्ििा िहकेो िाजश्व पिािशि सविवतबाट किका दिहरू सवहत 

आगािी आर्थिक िषिका िावग आरतरिक आयको प्रक्षेपण भएको छ । श्रोत अनुिान सविवतको आरतरिक आय 

प्रक्षेपण तथा संघीय सिकािबाट प्राप्त बजेट वसविङको दायिािा िही गाउँपाविकाका अध्यक्षको संयोजकत्ििा 

िहकेो श्रोत अनुिान तथा बजेट सीिा वनधाििण सविवति ेआगािी आर्थिक िषिका िावग कूि वसविङ वनधाििण 

गिेको छ । गाउँ कायिपाविकािा बजेट वनिािणका िावग विवभन्न विषयगत सविवतहरू तथा विषयगत क्षेि 

सिूहहरूको गठन गरिएको छ । िडा स्तिबाट प्राथविकीकिण गरि पठाएका योजनाहरूिाई कायिपाविका 

अरतगितका विवभन्न सविवतहरू तथा सिूहरूिा छिर्ि गिी गाउँकायिपाविकाको बैठकबाट आगािी आर्थिक 

िषिको िावग बजेट तजूििा गिी कायिपाविकाको बैठकबाट पारित भई छिर्िका िावग आजको यस सभािा 

पेश गरिएको छ ।  

अध्यक्ष िहोदय, 

अि ि आगािी आर्थिक िषिका िावग योजना तथा कायिक्रिहरूको तजूििा गदाि विइएका आधािहरूिाई यस 

सभा सिक्ष पेश गनि चाहरछु । आगािी आर्थिक िषि २०७४/७५ को योजना तथा कायिक्रिहरू तयाि गदाि 

वनम्नानुसाि बिोवजिका आधािहरू विइएको छ ।  

 नेपािको संविधान  

 चािू वििषीय योजना 

 नेपाि सिकाििे विवभन्न सियिा गिेका वनणियहरू 

 संघीय िावििा तथा स्थानीय विकास िरिािय ि अथि िरिाियिे बजेट तजूििा सम्बरधिा जािी गिेका 

वनदवेशकाहरू तथा वनणियहरू 

 स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजूििा ददग्दशिन, २०७४ 

 स्थानीय स्िायि शासन ऐन, २०५५ ि वनयिाििी, २०५६ को प्रासांवगक विषयहरू 

 बजेट तजूििा सम्बरधिा विरुिा गाउँपाविकाबाट जािी भएको ददग्दशिन  
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अि ि चािू आर्थिक िषि सिावप्त हुनै िाग्दा चाि ूआर्थिक िषिको संशोवधत िचि विििण पेश गने अनुिवत 

चाहरछु । चािू आर्थिक िषििा हािीिाई साविकका विरुिा अचििे, िनकािना, वचने्नबास, ओिष्ट,े िाङ्भाङ 

ि दकचनाश गा.वि.स. हरूको कूि रू. २ किोड ४६ िाि ३७ हजाि ९९० बजेट दावयत्ि सिी आएको हो । 

जसिा चाि ूिचि तर्ि  कूििः ३० िाि ३१ हजाि ७९३ ि पँूजीगत िचि तर्ि  कूििः २ किोड ०५ िाि १३ 

हजाि ९४२ िहकेो छ । सो बजेट िकििा यस िषि चािू िचि रू ३० िाि २८ हजाि ८४७ ि पूजीगँत तर्ि  

रू. रू. १ किोड ९३ िाि ४६ हजाि २८१ िचि भई जम्िा िकि रू २ किोड २३ िाि ७५ हजाि १२८ 

िचि हुने संशोवधत अनुिान िहकेो छ । उवल्िवित बजटेिध्ये िचि हुन नसकेको बजेट दिज गिी नेपाि 

सिकािको सििसंवचत कोषिा जम्िा हुने व्यिस्था वििाईएको छ ।  

नेपाि सिकािबाट स्थानीय तहहरूको गठन पिात प्रत्येक स्थानीय तहहरूिाई चाि ूआर्थिक िषििै कूि १ 

किोड िकि अनुदान उपिब्ध भएको वथयो । सो िकि िध्ये रू. २० िाि चािू िचि तर्ि  ि ८० िाि पँूजीगत 

तर्ि  िचि गने अवख्तयािी प्राप्त भएको छ । चािु िचि तर्ि को िकि विरुिा गाउँ कायिपाविकाका 

कििचािीहरूको तिब, भिा तथा अरतिगतका कायािियहरूको कायाििय सञ्चािन ि पँूजीगत तर्ि को िकि 

गाउँपाविका कायाििय ि िडा कायािियहरूको सिेत भौवतक सिंचना व्यिस्थापनिा िचि गरिनेछ । यो िकि 

नेपाि सिकाि, अथि िरिाियको वनणिय बिोवजि असाि िसारतसम्ििा िचि गरिसकु्न पने अरयथा दिज 

गनुिपने बाद्य्यात्िक प्रािधान छैन । उक्त अनुदान िकिको पवछल्िो दकस्ता रू. ४८ िािको अवख्तयािी केही 

ददन अवघ िाि प्राप्त हुन आएको छ । कूि िकि १ किोड िध्ये आगािी कार्तिक िसारत सम्ििा चािू िचि 

तर्ि  रू. २० िाि ि पँूजीगत तर्ि  िडा कायािियहरू सिेतिा भौवतक सिंचना व्यिस्थापनिा रू. ८० िाि 

िचि हुने संशोवधत अनुिान छ ।  

अध्यक्ष िहोदय, 

अि ि यस गरििािय सभािा आगािी आर्थिक िषि २०७४/७५ को िावग अनुिावनत बजेट पेश गने अनुिवत 

चाहरछु । आगािी आर्थिक िषिको िावग अनुिावनत कूि बजेट रू. २७ किोड ८२ िाि ८१ हजाि िचि हुन े

प्रािवम्भक अनुिान छ । जस िध्ये संघीय सिकािबाट वििीय सिानीकिण अरतगित प्राप्त १४ किोड २ िाि 

५९ हजाि, संघीय सिकािबाट प्राप्त सशति अनुदान तर्ि  कूि १२ किोड ७८ िाि ६४ हजाि ि आरतरिक 

आयश्रोत तर्ि  १ किोड १ िाि ५८ हजाि अनुिान गरिएको छ । झट्ट हदेाि आरतरिक आयश्रोतको प्रक्षेपण 

केही िहत्त्िाकांक्षी दवेिएतापवन यसिाई साथिक बनाउन सबै गाउँपाविकाबासी िाई हार्दिक अनुिोध गदिछु 

। आरतरिक आयश्रोत तर्ि का किका दिहरू छुटै्ट अनसुूचीिा प्रस्तुत गिेको छु ।  

आगािी आर्थिक िषिका िावग चािू िचि तर्ि  कूि ४ किोड १२ िाि ६७ हजाि ५०० प्रस्ताि गिेको छु । 

यस िध्येबाट गाउँपाविका अरतगित िहकेा सम्पूणि कििचािीहरूको तिब भिा तथा कायाििय सञ्चािन िचि 

प्रस्ताि गरिएको छ । चािू िचि तर्ि  नै वनिािवचत जनप्रवतवनधीहरूको िावग तिब भिा सिेत प्रस्ताि 

गरिएको छ । आगािी आर्थिक िषििा सब ै उपभोक्ता सविवतहरूको िावग ताविि उपिब्ध गिाइने छ । 

जसबाट हािका ददनहरूिा दवेिएको आयोजना व्यिस्थापन सम्बरधी अरयौिको अरत्य तथा भुक्तानी 

प्रकृयािा सबै उपभोक्ता सविवतहरूिाई सहजता पैदा हुनेछ  । आगािी आर्थिक िषििा सबै िडा 

कायािियहरूिाई सूचना िैिी बनाइनेछ । सबै िडा कायािियहरूिा इिेि इरटिनटेको प्रबरध गरिनेछ । 

स्थानीय तहहरूबीचको अनभुि आदान प्रदान गनिको िावग पदावधकािीहरू सिेत कायिित कििचािीहरूिाई 

अध्ययन भ्रिणको अिसि प्रदान गरिनेछ । यसिे गदाि स्थानीय तहहरू बीचको हार्दिकता तथा सेिा प्रिाहिा 

सिानता पैदा हुनेछ ।  

आगािी आर्थिक िषिका िावग कूि पँूजीगत िचि रू. २३ किोड ७० िाि १३ हजाि ५०० प्रस्ताि गरिएको 

छ । स्थानीय तहरूको कायािरियन पिात जनताहरूिा धेिै अपेक्षाहरू बिेि आएका छन् । िस्ती बस्तीिा 

स्थानीय तहको अनुभूवत पु-याउनु छ । त्यसैिे आगािी आर्थिक िषिका िावग हिेक िडाहरूिा रू. ५० िाि 

सम्िको श्रोत सुवनवितता गिी सोही िडा अरतगितबाट जनताहरूिे प्रस्ताि गिी पठाइएका आयोजना तथा 

कायिक्रिहरूिाई हुबह प्रस्ताि गरिएको छ । िडा स्तिबाट प्राथविकीकिण गिी आएका आयोजनाहरूिा कूि 

४ किोड िचि हुने प्रािवम्भक अनुिान छ । िडास्तिबाट छनौट भई आएका अरय योजनाहरूिाई श्रोति े

भ्याएसम्ि कायिपाविकाको बैठकबाट थप बजेट विवनयोजन गरिएको छ । जनताका सबै अपेक्षाहरूिाई एकै 
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िषिका सम्पूणि रूपिा संिोधन गनि गठीन हुने भएकािे जनस्तिबाट छनौट भई आएका ति आगािी आर्थिक 

िषिका िावग िजेट विवनयोजन हुन नसकेका योजना तथा कायिक्रिहरूिाई प्राथविकताका आधाििा प्रदशे 

सिकाि तथा सघंीय सिकाििा वसर्ारिस साथ पठाउने व्यिस्था वििाईएको छ । प्रत्येकिडा स्तिबाट ५० 

िािको वसविङिा वसर्ारिस भई आएका योजनाहरूको नािाििी अनुसूचीिा उल्ििे गरिएको छ ।  

अध्यक्ष िहोदय, 

 यस गाउँपाविका िुितिः कृवष प्रधान नै हो । कृवषिा जवत िगानी ििाउन सदकरछ, उतीनै जनताि ेप्रत्यक्ष 

िाभावरित हुने िौका पाउँदछन् । आगािी आर्थिक िषििा यस विरुिा गाउँपाविकाको कृवष सम्भाव्यता सम्बरधी 

विस्तृत अध्ययन गरिनेछिः जसका िावग १५ िाि बजेट विवनयोजन गिेको छु । कृवष प्राविवधकहरूको सघन 

संिग्नतािा हुने अध्ययनिे यस गाउँपाविकाको कृवष सम्भाव्यताको विविवधकिण सम्िरधी अध्ययन प्रवतिेदन 

उपिब्ध हुनेछ । सोही अध्ययन प्रवतिेदनका आधाििा आगािी आर्थिक िषिदवेि नै िगानी अवभिृदद्द गद ै

िवगनेछ । आगािी िषिका िावग कृवष प्रिधिन कायिक्रि अरतगित रू. ६० िािको छुटै्ट बजेट सिेत प्रस्ताि 

गरिएको छ । गाउँपाविका वभि ठूिा ठुिा पोििीहरू वनिािण गरिनेछ । जसबाट कृवष क्षेििाई टेिा पुग्नुको 

साथै जैविक विविधताको संिक्षण तथा पोििी िुनीका िूिहरूको सिंक्षण हुनेछ । पोििी वनिािणिा १६ िाि 

िजेट व्यिस्था गरिएको छ । िनकािना क्षेि तथा िाङ्भाङ क्षेिको उच्च पहाडी क्षेिहरूिा सम्भाव्यता अध्ययन 

गिी िषािको पानी संकिन गने पोििीहरू वनिािण गने कायिक्रि अघी बिाइनेछ । जसका िावग आरतरिक श्रोत 

तर्ि बाट बजेट व्यिस्था गरिएको छ ।  

गाउँपाविकाको विस्तृत पाश्वि वचि Village Profile वनिािण गनि ५ िाि िजेटको व्यिस्था गरिएको छ । 

आगािी आर्थिक िषिदवेि विरुिा िजाििा व्यिवस्थत िस्ती विकास योजना प्रािम्भ गरिनेछ । यसका िावग 

छुटै्ट प्राविवधकहरुको टोिीिे अध्ययन गिी विरुिा बजाि Town Planning योजना तयाि गनेछिः यसका 

िावग रू. १० िाि बजेट विवनयोजन गरिएको छ ।   विरुिा िजािको र्ोहोि व्यिस्थापनको िावग आिश्यक 

बजेटको प्रिरध वििाइएको छ ।  

गाउँ कायिपाविकाको पवहिो बैठकबाट उद्घोष भए बिोवजि विरुिा गाउँपाविकाको केररबाट सबै िडा 

कायािियहरूिाई सहज सडक सञ्जाििा आिि गने वनणियको थािनी आगािी आर्थिक िषिबाटै गरिने छ । 

जसअनुसाि आगािी आर्थिक िषििा ती सडकहरूिाई बजेटको प्रिरध वििाइएको छ । िाङभाङ- विरुिा 

िण्डको िावग िडा स्तिबाट प्रस्ताि  भई आएको िकि सिेत रू. ३० िाि, भरज्याङ- बाह-ँ विरुिा िण्डिाई 

रू. २० िाि ि िुदी- घोप्टे- विरुिा सडकको िावग १० िाि बजेट प्रस्ताि गरिएको छ । िाविय गौििको 

योजना ज्याग्दी किीडोििाई गाउँपाविका स्तिीय छुटै्ट योजना अरतगित रू १५ िाि बजेट विवनयोजन 

गरिएको छ । विरुिा गाउँपाविकाको विद्यूत प्रभािकािी बनाउनको िावग आगािी िषििा रू. १० िाि बजेट 

विवनयोजन गरिएको छ ।  

िनकािना िवरदिको प्रिधिन ि विकास आजको अपरिहायि आिश्यकता हो । यसको िावग िवरदि व्यिस्थापन 

तथा ससंडी वनिािणिाई रू. १५ िाि बजेट विवनयोजन गरिएको छ । गाउँपाविका अरतगित एक सिपूिक 

कोष िहने छ । जसबाट िागत साझेदािीिा विवभन्न योजना तथा कायिक्रिहरूको कायािरियन हुनेछ । सिपूिक 

कोषिा हािका िावग रू. ८० िाि प्रस्ताि गरिएको छ ।  

यस गाउँपाविकाको सिग्र विकासिा टेिा पु-याउनको िावग यूिा िवक्षत विवभन्न योजना तथा कायिक्रिहरू 

प्रस्ताि गरिएको छ । आगािी आर्थिक िषिदवेि विरुिा गाउँपाविका अरतगित गाउँपाविका स्तिीय अध्यक्ष कप 

िेिकूद प्रवतयोवगता आयोजना हुनेछ । िडा न.ं ८ को पुष्पिदन िेि िैदान ि िडा नं. ६ को वचने्नबास िेि 

िैदानहरूको िावग बजेट छुट्याइएको छ । यूिा सचेतनािूिक कायिक्रिहरू कायािरियनिा ल्याइने छ । िवहिा, 

दिीत, जनजावत, अल्पसंख्यक सिुदाय तथा गरिि, दकसान हरूको उत्थानका िावग कायिक्रिहरू तय गरिएको छ 

।  

आगािी आर्थिक िषििा क्यूथान डाँडािा एक View Tower को वनिािण कायि प्रािम्भ गरिनेछ । िृििृिाको िावग 

िडा नं ४ ओिष्टिेा िनिोहन बृि आश्रिको वनिािण कायि प्रािम्भ गरिनेछ । आगािी आर्थिक िषििा नै विरुिा 

प्रहिी चौकीको िावग भौवतक वनिािण गनि बजेट व्यिस्था गरिएको छ । विरुिा गाउँपाविका अरतगितका सम्भाव्य 
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क्षेिहरूको पवहचान गिी Home Stay बनाउनको िावग जनताको सहभावगतािा कायिक्रि अवघ बिाइनेछिः 

Home Stay वनिािणका िावग रू. १० िाि बजेट प्रस्ताि गरिएको छ ।  

गाउँ सभाका अध्यक्ष िहोदय, 

गाउँपाविकाको सेिाप्रिाह तथा विकास वनिािणको गवतिाई वछटो छरितो ि जनिुिी बनाउनको िावग 

कायाििय व्यिस्थापन एक िहत्िपूणि अियि हो । आगािी आर्थिक िषिको प्रािम्भिै जनतािाई अनुभूवत हुन े

प्रकाििे सबै िडा कायािियहरूिाई व्यिवस्थत बनाउने कायिको प्रािम्भ गरिनेछ । गाउँपाविकाको आफ्न ै

सिािी साधन नहुदँा कायािियको वजल्िा सदििुकािसँगको सिरिय तथा िडास्तिीय योजना तथा 

कायिक्रिको अनुगिनिा व्यिधान ऊत्पन्न हुन जाने सम्भािनािाई दवृष्टगत गिी आगािी आर्थिक िषििा सिािी 

साधन िरिदका िावग रू. ८० िाि प्रस्ताि गरिएको छ । सो प्रस्तावित िकिबाट दईु चािपांग्रे सिािी साधन 

िरिदको प्रकृया अगावड बिाइने छ । सिािी साधनको उपिब्धतािे पदावधकािीहरूको आिागिन तथा 

कििचािीहरूको िावग कायिसम्पादनिा सहजता पैदा हुने अनुिान गरिएको छ । चािू तथा पँूजीगत तर्ि का 

सबै िचि शीषिकका विस्तृत विििणहरू यसै बजेट िक्तव्य साथै अनुसूचीिा संिग्न िािी सबै सदस्य 

िहानुभािहरूिाई उपिब्ध गिाईएको छ । विस्तृत विििण अनुसूचीहरूबाट हनेुिहुन सिेत सादि वनिेदन 

गदिछु ।  

आगािी आर्थिक िषिका िावग  कूि पँूजीगत िकि रू. २३ किोड ७० िाि १३ हजाि ५०० िध्ये सशति 

अनुदान तर्ि  कूि रू १२ किोड ७८ िाि ६४ हजाि प्रस्ताि गरिएको छ । यस िकि िध्येबाट वशक्षा, स्िास््य 

ि पशुविकास िरिािय अरतगितका विवभन्न कायिक्रिहरूको प्रस्ताि गरिएको छ । सो सम्बरधी विस्तृत विििण 

अनुसूचीिा संिग्न छ । यस शीषिक अरतगितको बजेट सशति अनुदान तर्ि को भएको ि सो सम्बरधी प्रस्तावित 

कायिक्रि अथि िरिाियबाट प्राप्त हुन आएकािे सोही प्रस्ताििाई हुबह सभािा वनणियाथि पेश गरिएको छ ।  

अध्यक्ष िहोदय, 

प्रस्तावित योजना तथा कायिक्रिहरूको सर्िता वयनीहरूको प्रभािकािी कायािरियिा भि पदिछ । तसथि, 

प्रस्तावित योजना तथा कायिक्रिहरूको प्रभािकािी तथा व्यिवस्थत कायािरियनिा यस गाउँपाविका 

अरतगितका सम्पूणि िाजनीवतक दि, नागरिक सिाज, स्थानीय िुविवजिी, गाउँपाविकाबासी सम्पूणि 

दाजुभाइ दददीबहीनीहरूको उल्िेख्य सहयोग िहने छ भने्न अपेक्षा विएको छु ।  

अरत्यिा, 

बजेट तजूििाको दौिान अिूल्य सहयोग प्रदान गनुिहुने सम्पूणि टोिबस्तीबासी जनताहरू, िडा सविवतका 

अध्यक्ष िगायत सदस्य ज्यहूरु, विवभन्न सविवतहरूका सदस्य ज्यूहरू, विषयक्षेिगत सिूहका सदस्यज्यूहरू, 

गाउँ कायिपाविकाका सबै सदस्य ज्यूहरू िगायत िहत्त्िपूणि िागिदशिनका िावग श्रदय गाउँपाविका अध्यक्ष 

ज्यूिाई हार्दिक धरयिाद व्यक्त गदिछु ।  

साथै, बजेट तजूििाको दौिान प्राविवधक तथा अरय व्यिस्थापकीय सहयोग पु-याउनुहुने गाउँ कायिपाविका 

तथा िडा कायािियका कििचािी एिि् सािावजक परिचािकहरूिाई धरयिाद ददन चाहरछु ।  

धरयिाद ।  

प्रस्ततुकताििः 

दिेीकूिािी थापा 

उपाध्यक्ष 

विरुिा गाउँपाविका, स्याङ्जा 
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गाउँ सभाका तनर्ियहरूः 
१. अध्यक्षिे प्रस्तुत गनुिभएको आर्थिक िषि २०७४/७५ को विरूिा गाउँपाविकाको नीवत तथा कायिक्रि 

पारित गरियो ।   

२. उपाध्यक्षिे प्रस्तुत गनुिभएको आर्थिक िषि २०७४/७५ को बजेट, योजना तथा कायिक्रिहरू पारित गरियो ।  

३. विरुिा गाउँपाविका कायािरियनिा आए पवछ गाउँ कायिपाविकाको कायाििय तथा कायिपाविकाबाट भए 

गिेका सबै वनणियहरूिाई अनुिोदन गने वनणिय गरियो ।  

४. गाउँ कायिपाविकाको कायािियिे चािू आर्थिक िषििा भकु्तानी गिेका साविकका गाउँ विकास सविवतका 

योजना तथा कायिक्रिहरूको सबै भुक्तानीहरू एिि् गाउँ कायिपाविकाको आर्थिक प्रवतिेदनिाईिाई 

अनुिोदन गरियो ।  

५. गाउँपाविकाका पदावधकािीहरूको बैठक भिा तथा गाउँ सभाको तयािीका िावग कायिपाविकाको 

कायािियिा कायिित कििचािीिे िाइपाइ आएको १ िवहना बिाबिको िकि अवतरिक्त भिा उपिब्ध 

गिाउने प्रस्ताििाई पारित गरियो ।  

६. गाउँ कायिपाविकािे चािू आर्थिक िषिका िावग सिािी साधन भाडािा विनेगिी गिेको वनणियिाई 

अनुिोदन गिी आफ्नै सिािी साधन उपिब्ध नहुने सिय सम्िका िावग आगािी आर्थिक िषििा सिेत 

सिािी साधन भाडािा विइ प्रयोग गने वनणिय गरियो ।  

७. गाउँ कायिपाविकािे यस िषि पारित गिेका सबै वनयिाििी तथा कायिविवधिाई अनुिोदन गरियो ।   

८. विरुिा गाउँपाविकाको पदावधकािीहरूको आचाि संवहता २०७४ िाई पारित गरियो । 

९. चािू आर्थिक िषििा गाउँ कायिपाविकाको कायािियबाट सेिा पिािशि अरतिगत विइएका कायाििय 

सहयोगीहरूको किाि सम्झौतािाई अनुिोदन गने तथा चािू आ.ि.को अरत्यसँगै सेिा किाि सम्झौता 

अरत्य गिी त्यस्ता कििचािीहरूिाई ज्यािादािीिा रूपारतिण गने वनणिय गरियो ।   

१०.  साविकका गाउँ विकास सविवतहरूि ेयस गाउँपाविका अरतगितका आयोजनाहरूको िगत इवष्टिेट तथा 

िूल्याँकन गनिका िावग भनी िटाइएका प्राविवधकहरूिाई ऊनीहरुिे गिेको िगत इवस्टिेट ि िूल्याँकन 

िकिको २ प्रवतशति े हुन आउने िकि पारिश्रविक उपिब्ध गिाउने ि भौगोविक अिवस्थवत हिेेि 

आिश्यकता अनुसाि दर्ल्ड भिा सिेत उपिब्ध गिाउन सदकने वनणिय गरियो ।   

११. विरुिा गाउँपाविकाको आर्थिक विधेयक २०७४ तथा विवनयोजन विधेयक २०७४ िाई स्िीकृत गरियो ।  

१२. विरुिा गाउँपाविका वनिासी श्री प्रकाश थापािाई प्रथि गाउँ सभाको अिसििा सम्िान गन ेवनणिय 

गरियो ।  

१३. विरुिा गाउँपाविका अरतगित विवभन्न योजनाहरूका िावग साविकिा बनेका उपभोक्ता सविवतहरु 

भङ्ग गिी नयाँ योजनाहरूको िावग सविवतहरू पुनगिठन गने वनणिय गरियो ।  

१४. यस गाउँपाविकाको आगािी आर्थिक िषिको िार्षिक योजनािा अंकगवणतीय शुिता तथा सभाि े

गिेका वनणियिा तावत्िक र्िक नपन ेगिी योजनाको दकताब सम्पादन गनिको िावग कायिपाविकािाई 

अवधकाि प्रत्यायोजन गन ेवनणिय गरियो । 
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अनुसूची – १: कूि बजटे म्यारिक्स 

आगािी आर्थिक िषिको िावग बजटे म्यारिक्स 
रू. हजाििा 

आय तर्ि  व्यय तर्ि  

विििण िकि  विििण  िकि  

वििीय सिानीकिण १४०२५९ चािू िचि ४१२६७.५ 

सशति अनुदान १२७८६४ पँूजीगत - िडास्तिीय ४०००० 

आरतरिक आय १०१५८ पँूजीगतिः गा.पा. स्तिीय ६९१४९.५ 

    

सशति िचििः वशक्षा, स्िास््य, 

पशुविकास १२७८६४ 

  २७८२८१   २७८२८१ 
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अनुसूची – २: आगािी आ.ि. का िावग किका दिहरू 

आ.ि. ०७४/७५ िा विरुिा गाउँपाविकािा िगाइने किका दिहरू 

वस.नं. व्यिसायको नाि ि दकवसि 

आ.ि. ०७४/७५ 

को 

 प्रस्तावित दि रू. 

  कैदर्यत 

१ व्यापारिक िस्त ु     

  वडििवसप सबै प्रकािका 1000- 2000   

  वडपाटििेरटि स्टोि 1500-2000   

  सिािी साधन विके्रता     

  साइकि 1000   

  िोटि साइकि 3000   

  

वनिािण सािग्री, कम्प्यूटि, 

विदू्यत सािान, क्यािेिा,टेविवभजन, िेवडयो, कापेट,पेिोवियि 

पदाथि 500-2000   

  हाडििोयि पसि सबै 2000-5000   

  दैवनक उपभोग्य सािान 500-1000   

  दैवनक उपभोग्य सािानको थोक विके्रता 1000-2000   

  दकिाना पसि िुरा 800   

  र्िरू्ि तथा तिकािी पसि 500-1000   

  सूवत,ऊनी,नाइनि कपडा पसि 1000-1500   

  रे्रसी पसि सबै प्रकािका 1000-2000   

  सून पसििः उच्च,िध्ययि, ि सानो 

5000, 3000, 

2000   

२ वनिािण व्यिसाय     

  
गाउँपाविका क्षेििा प्रधान कायाििय भएका वनिािण व्यिसायी 

  वनिािण व्यिसायी संघ     

  क िगि 5200   

  ि िगि 4200   

  ग िगि 3200   

  घ िगि 2200   

३ उत्पादनििूक उद्योग 

  िैनििी उद्योग घिेि ु 400   
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  कापी उद्योग 2000   

४ कृवष तथा िनजरय उद्योग     

  तोिी पले्न ेिीि 1000   

  कुटानी वपसानी सवहतको तेि पेल्न ेविि 2200   

  कुटानी वपसानी विि 1500   

  र्र्निचि उद्योग 5000   

  पशु दाना उद्योग 1800   

  पोल्िी र्िि उच्च 2300   

  पोल्िी र्िि सानो 1800   

  िंगुि पािन 1500-3000   

  भैंसी पािन व्यिसाय 1500   

  गाई पािन व्यिसाय 1500   

  िाख्रा पािन व्यिसाय 1500   

  िाछापािन व्यिसाय 1500   

  स- िीि 5000   

५ पयिटन उद्योग     

  होटि िध्ययि 2000   

  होटि सानो 1000   

  अरय स-साना वचया  िाजा तथा िाना पसि 1000   

  िेषु्टिेरट एण्ड िाि 1500   

  िज  3000   

  गजि/ दोहोिी िेषु्टिेरट 3500   

६ सेिा उद्योग     

  अपसेट प्रेस 2500   

  िेटि प्रेस 1300   

  चिवचि वभवडयो  1000   

  
साििजवनक परििहन सेिा/ गाउँपाविका वभि प्रधान कायाििय 

भएको 5000   

  
साििजवनक परििहन सेिा/ गाउँपाविका वभि शािा कायाििय 

भएको 3000   

  र्ोटोग्रार्ी 1000   

  प्रयोग शािा 1200   

७ वनिािण उद्योग     

  वसिेरट ब्िक उद्योग 1500   
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  िेटि/ ग्रीि उद्योग 3000   

  इट्टा उद्योग/ वचम्नी भट्टा 3500   

  इट्टा उद्योग/ साधािण भट्टा 1000-3000   

  अरय उद्योग 1300   

८ सञ्चाि सिेा     

  वनजी िोबाइि सेिा केरर 1000-2000   

  वनजी टेविर्ोन तथा फ्याक्स सेिा 1000   

  फ्याक्स र्ोटोकपी तथा वप्रवरटङ् 1000   

  िोिाइि र्ोन विक्री, ििित 1500   

  कुरियि सेिा 500   

  साइिि सेिा 1200   

  छपाई तथा प्रकाशन  1000   

  र्ोन इनक्वाएिी 800   

९ वििीय सिेा     

  आर्थिक कािोबाि सिते गन ेवििीय कम्पनीको िुख्य कायाििय 10000   

  वििीय कम्पनीको शािा/ उपशािा कायाििय 5000   

  वििा कम्पनी 5500   

  विदेशी िुरा सटही 2000   

  िनी िारसर्ि 3000   

  वधतो पि कािोबाि 1500   

  सहकािी संस्था ३ किोड बिी िार्षिक कािोबाि हुन े 4000   

  सहकािी संस्था अरय 2500   

  वनजी क्षेिका बावणज्य बैकहरू 5000   

  वनजी क्षेि सिेतको स्िावित्ििा िहकेा बैंकका शािा कायािियहरू 5000   

  वििा कम्पनीका शािा िा सम्पकि  कायािियहरू 2500   

  सभेयि सेिा केरर 1300   

१० स्िास््य सिेा     

  गैह् सिकािी अस्पताि 2500   

  सािुदावयक अस्पताि 3000   

  वनजीस्तिका अस्पताि तथा रिसचि सेरटि 3000   

  नर्सिङ होि 3000   

  ल्याि तथा वक्िवनक 2000   

  होवियोप्याथी तथा प्राकृवतक वचदकत्सा वक्िवनक 1000   
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  औषधी पसि थोक 2500   

  औषधी पसि िुरा 1500   

  औषधी पसि आयुिेद 1200   

  औषधी पसि पशुस्िास््य 1200   

  पशु पंक्षी दाना पसि 1300   

  जडी बुटी पसि 550   

  विशेषज्ञ सेिा तथा अरय व्यिसावयक सेिा     

  वचदकत्सक 1500   

  दरत वचदकत्सक रिसचि 1500   

  पशु वचदकत्सक 1000   

  कवििाज 700   

  इवरजवनयि 1500   

  कानून व्यिसायी 1500   

  िेिापरिक्षक     

  क िगि 1500   

  ि िगि 1200   

  ग िगि 900   

  घ िगि 700   

  वििा एजेण्ट 500   

  सभेयि  1000   

  अनुिादक 700   

  नोटिी पवव्िक सेिा 700   

  अनुसरधानकताि तथा पिािशि दाता/ भाषा अनुिादक सिेत 1000   

  कम्प्यूटि एनाविष्ट तथा प्रोग्रािि 1000   

  शेयि दिाि 1000   

  सािान िुिानी कताि कम्पनी 1600   

  संस्थागत पेरटि 5200   

  वशक्षा सिेा     

  वनजी क्षेिका स्कूि, क्याम्पस, विश्वविद्यािय     

  वनजी क्षेिका क्याम्पस ि प्िस टू 1500   

  वनजी क्षेिका िा.वि. स्कूि 1500   

  वनजी क्षेिका आधािभूत विद्यािय 1000   

  वनजी क्षेिका पूिि प्राथविक विद्यािय 1000   
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  वनजी क्षेिका होस्टेिहरू 1000   

  तािीि तथा अनुसरधान केरर 2000   

  वनजी प्राविवधक वशक्षािय 2000   

  टाइवपङ, कम्प्यूटि तथा भाषा प्रवशक्षण केरर संस्था 1000   

  टाइवपङ 1500   

  कम्प्यूटि टाइवपङ 1000   

  ट्यूसन तथा कोवचङ सेरटि 2000   

  भाषा प्रवशक्षण केरर 2000   

११ ििित सभंाि केरर     

  हभेी इक्यूप्िेरट ििित केरर 3000   

  बस,िक,काि 3000   

  िोटि साइकि 2000   

  साइकि तथा अरय 1000   

  

िेवडयो,टेविवभजन, घडी, प्रेसि कुकि,टेविर्ोन सेट,वहटि ि विदू्यतीय 

सािान     

  िेवडयो रटभी ििित केरर 1400   

  िेवडयो तथा घडी ििित केरर 1200   

  घडी ििित केरर 1000   

  प्रेसि कुकि, वहटि, टेविर्ोन सेट, वसिाई िेशीन ििित 800   

  

कम्प्यूटि, विजुिीका सािान, क्यािेिा, िेवडयो, टेविवभजन, 

र्र्निवसङ पसि 2400   

  र्ोटोकपी/ कम्प्यूटि विक्री तथा ििित 2500   

  अरय इिेवक्िक तथा इिेक्िोवनक्स ििित 1400   

  अरय सिेा     

  विज्ञापन एजेरसी 1500   

  िैदेवशक िोजगाि सेिा 1500   

  स्िदेशी िोजगाि सेिा 1500   

  हाउवजङ कम्पनी तथा घि जग्गा िरिद विक्री/ रियिस्टेट 4000   

  वू्यटी पाििि, केश श्रृगंाि 1000   

  ड्राई वक्िनसि 700   

  र्ोटो स्टुवडयो 1200   

  साइरबोडि पेवरटङ सेिा 1200   

  पशु िधशािा 3000   

  िाशु विके्रता     
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  कुिुिा 1000   

  िशी/ बोका 1000   

  िांगा/ बंुगुि 1000   

  िाछा 1000   

  टेिसििः कपडा सवहतको 2000   

  वसिाई केररिः २ भरदा बिी िेशीन भएको 1000   

  वसिाई प्रवशक्षण केरर 1000   

  किाडी 2000   

१२ 

िावथको िगीकिणिा नपिेका विविध सिेा व्यिसाय तथा 

कािोबािहरू     

  कपडा जुिा पसि 1500   

  छािा जुिा पसि उच्च 2000   

  छािा जुिा पसि साधािण 1000   

  छािा जुिा वनिािण तथा ििित केरर 1000   

  भाडा पसििः उच्च 2500   

  भाडा पसििः िध्यि 1500   

  भाडा पसििः साधािण 1000   

  चुिा पसििः टंकीिा िािेको 600   

  चुिा पसि 800   

  काठ तथा वस्टि र्र्निचि पसि 2000   

  चस्िा पसि 1000   

  िेशीनिी पाटि पूजाि 2500   

  हजाि पसि 1000   

  ड्राइवभङ इवरस्टच्यूट 2500   

  वडवजटि किि ल्याि 3500   

  वडवजटि किि ल्याि िध्ययि 2500   

  फ्िेक्स वप्ररटि सेिा 1500   

  किि ल्याब 1000   

  अवडयो तथा वभवडयो सेरटि 1000   

  दगु्धडेिी/ सहकािी संघ 1300   

  दगु्धडेिी 1000   

  दगु्ध वचस्यान केरर 2500   

  स्यानीटिी सािानको पसि 1500   
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  प्िावष्टक िेच कुसी तथा अरय सािाग्रीको पसि 1000   

  ग्याँस वसविण्डि विके्रता 1000   

  कोल्ड वड्रङ्क्स पसि 1000   

  ऊन पसि 900   

  होजीयािी उद्योग उच्च 1400   

  होजीयािी उद्योग िध्यि 900   

  होजीयािी उद्योग साधािण 700   

  कस्िेटीक पसि उच्च 2500   

  कस्िेटीक पसि िध्यि 1500   

  कस्िेटीक पसि साधािण 1000   

  स्टेशनिी होिसेि 3000   

  स्टेशनिी िुरा 1000   

  पि/पविका पसि 900   

  वचया पसि 650   

  विठाई पसििः विष्ठान्न भण्डाि  1500   

  ििःि / िेषु्टिाँ 1100   

  भोजनािय 1500   

  

अरय पसि तथा स-साना पाउिोटी दाििोट, िसिा, िनैििी जस्ता 

घिेिु उद्योग 1000   

  करसल्टेरसी तथा पिािशि सेिा 1400   

  Manpower company शािा कायाििय 2500   

  कृवष र्िरू्ि तथा िन नसििी व्यिसाय 1000   

  केिि िाइन प्रसािण 3500   

  एर्.एि िेवडयो प्रसािण 2500   

  इरटिनेट सेिा प्रदायक 1500   

  एर्.एि िेवडयो सािुदावयक 2500   

  पुि हाउस/ इस्नुकि 900   

  िारसपोटि सेिा 1100   

  ठेका भाँडा 800   

  िाटाका भाँडा 800   

  िादि 800   

  डािा, नाङ्िा पसि 800   

  दाना तथा आिु/ प्याज थोक विक्री पसि 1500   
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  सोिाि पािि सप्िायसि 2000   

  िेिौना तथा उपहाि सािग्री पसि 1000   

  चस्िा ििित तथा विक्री केरर 1000   

  िददिाजरय पसि 2000   

  पेपि हणे्डीक्राफ्ट सम्बरधी पसि 800   

  जवडबुटी पसि 800   

  पाँच िा सोभरदा बिी व्यिसाय िहकेो प्रा.वि. 5000   

  अरय प्रकािका प्रा.वि. 3500   

  दईु देवि ४ िटा व्यिसाय भएको प्रा.वि. 3500   

  फ्याक्स तथा वप्ररटि सेिा 1500   

  प्िावस्टक िेच कुची पसि 1500   

  प्िावष्टक अरय पसि 1000   

  चाउविन उद्योग 800   

  विनिि िाटि उद्योग 2500   

  विनिि िाटि होिसेि पसि 1500   

  आल्िुवनयि उद्योग 2500   

  अरय पसि 800   

 
पुनििः उपिोक्तानुसािको व्यिस्था आ.ि. ०७४/७५ देवि िाग ूहुनेछ ि उवल्िवित विवभन्न व्यिसायहरूको 

गाउँपाविकािा पवहिो पटक दताि गदाि प्रिाणपि दस्तिु िापत रू. १०००/- थप िाग्न ेछ ।  

१४ पटके बजाि तथा हाट बजाि कििः     

वस.नं. व्यिसाय 

आ.ि. ०७४/७५ 

का प्रस्तावित 

दिहरू     

१ रे्रसी पसि/ प्रवत पसि 450     

२ ठेका भाँडा प्रवत पसि 300     

३ िाटोको भाँडा पसि/ प्रवत पसि 100     

४ प्रोवभजनि प्रवत पसि 250     

५ िादि प्रवत पसि 200     

६ औजाि भाँडा प्रवत पसि 125     

७ सून चाँदी प्रवत पसि 500     

८ वचया नास्ता प्रवत पसि 150     

९ डािा नाङ्िा प्रवत पसि 200     

१० चुिापोते प्रवत पसि 200     

११ वजिािसिा प्रवत पसि 400     
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१२ जवडबुटी प्रवत  पसि 200     

१३ अरय पसि हिेेि 100-300     

      

१५ सिािी कििः      

वस.नं. सिािी साधनको दकवसि 

आ.ि. ०७४/७५ 

को 

 प्रस्तावित दि   

    

  डोजि, एक्साभेटि,  3000   

  जेसीबी 2000   

१ िस,िक,िहिी तथा अरय हभेी गाडी 2000   

२ भाडाका काि,जीप,भ्यान ि ट्याक्टि 1000   

३ भाडाका टेम्पो,पािि टेिि 300   

४ भाडाका विनीबस/ विनीिक 1000   

५ वनजी काि तथा टेम्पो,विनी बस,िक 500   

६ स्कुटि,िोटिसाइकि तथा अरय सिािी साधन 300   

७ ठेिा गाडा तथा रिक्सा 50   

८ 

दताि तथा सञ्चािन इजाजत दस्तुििः ठेिा,रिक्सा,टाँगा दताि गिी 

नम्बि ददए बापत 100   

    

१६ िनोिञ्जन कििः    

वस.नं. िनोिञ्जन साधन 

आ.ि. ०७४/७५ 

को 

 प्रस्तावित दि   

    

१ 
वसनेिा हि,वभवडयो हि, साँस्कृवतक प्रदशिन स्थि, वथएटि संगीत 

तथा िनोिञ्जन प्रदशिन स्थिको प्रिेश शलु्किा 10   

२ जाद,ु सकिस, चटक आददिा प्रवतददन 500   

३ व्यिसावयक वभवडयो कि 250   
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१७. िलू्याङ्कन सिेािः सम्पवि िूल्यांकन तथा आयश्रोत प्रिावणतिा स्थानीय स्िायि शासन वनयिाििी, 

२०५६ बिोवजि वनम्नानुसािको सेिा शुल्क िगाईनछे ।  

वस.नं. िूल्याङ्कन 

आ.ि. ०७४/७५ 

को 

 प्रस्तावित दि   

    

१ सम्पवि िूल्याङ्कन प्रवत हजाि रुपैयाको १   

२ आयश्रोत प्रिावणत प्रवत हजाि रूपैयाको १   

रू. एक किोड सम्ििः   10000   

रु. एक किोड देवि २ किोड सम्ि  12500   

रु. २ किोड देवि ३ किोड सम्ि  15000   

रू. ३ किोड देवि ४ किोड सम्ि  17500   

रू ४ किोड देवि ५ किोड सम्ि  20000   

रू. ५ किोड देवि िावथ  25000   

      

१८ घििहाि कििः     

 

 

घिधनीिे िगाउने बहाि िकिको १० प्रवतशति ेहुन आउन ेिकि । 

१९. विज्ञापन कििः        

 
१. गाउँपाविका क्षेिवभि िाविने विवभन्न व्यापारिक विज्ञापन बोडिहरूिा प्रवत स्क्वायि दर्ट रू. ५० का 

दिि ेहुन आउन ेिकि कि िगाउने । 

२. व्यिसावयक व्यानि प्रवत हप्तािः रू. ५० 

३. व्यिावयक प्रचाि प्रसाि गाडीबाट िाइदकङ प्रवतददन रू. १०० 

४. व्यिसावयक प्रचाि प्रसाि रिक्साबाट िाइदकङ रू. ५० 

२०. िािपोत कि        

 

तीन िोपनी सम्िको रयूनति रू. १०० ि त्यसपवछको  जग्गाको प्रवत िोपनी वनम्नानुसाि थप दस्तुि िाग्नेछ 

।  

अब्बि दोयि ि सीि जग्गा प्रवत िोपनी  थप रू. २५  

चाहाि को  प्रवत िोपनी थप रू ५ 

२१. पटके व्यिसाय कििः        

 
गा.पा. क्षेिवभि विक्री वितिणको िावग ल्याउन ेि घुम्ती पसि िाख्ने देहायका व्यिसायहरूका िावग 

वनम्नानुसािका दिि ेपटके व्यिसाय कि िगाउने 

१. भैंसी, िाँगा,प्रवत गोट प्रवत पटक रू.  25   

२. िसी, बोका, प्रवत गोटा प्रवत पटक रू.  10   

३. हाँस कुिुिािः चल्िा बाहके प्रवत गोटा प्रवत पटक रू 5   

४. घुम्ती व्यिसायिः रे्रसी   100     
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५. घुम्ती व्यिसायिः अरय   100   

         

२२. एकीकृत सम्पवि कििः       

 एकीकृत सम्पवि कि कानून बनाएि प्रािम्भ गरिनछे ।    

२३. नक्सापास दस्तिुिः        

यस गा.पा. क्षेिवभि वनिािण हुने आधुवनक घिहरूको िावग वनम्नानुसािको नक्सापास दस्तुि  िाग्नछे । 

१ नक्सापास वनिेदन र्ािािको रू.  200    

२ भुई ँतिा ि पवहिो तिािा प्रवत िगि दर्ट 5    

३ दोश्रो तिािा प्रवत िगि दर्ट  7    

४ तेश्रो  ि सोभरदा िावथ प्रवत िगि दर्ट 8    

अस्थाई ि छाप्रो वनिािण गदाि अस्थाई नक्सा पास 

पेश गनुि पनेछ । ५०० िगि दर्टसम्िका छाप्रोको 

िावग वनिािण दस्तुि रू. १००० ि ५०० िगि दर्ट 

भरदा ििी भएका छाप्रोको ििी हुन आउन ेप्रवत 

िगि दर्ट रू. 2 का दििे विन े। कुनै दकिािा एक 

भरदा ििी छाप्रो बनाउने पने भएिा सबै छाप्रोको 

नक्सा पेश गिी सोही बिोवजि दस्तुि िाग्नेछ । 
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अनुसूची – ३ : लसफारिस दस्िुि 

वस.न.ं वसर्ारिसको विििण 
आ.ि. ०७४/७५ 

को प्रस्तावित दि 

१ िंशजको नागरिकता वसर्ारिसिः वनिेदन दस्तुि सिेत २००  

२ जरिको आधाििा गरिने नागरिकता वसर्ारिस 500  

३ अंवगकृत नागरिकता वसर्ारिस 500  

४ नागरिकताको प्रवतविपी वसर्ारिस 300  

५ नागरिकताको संशोधन वसर्ारिस 300  

६ नाता प्रिावणत नेपािी 300  

७ नाता प्रिावणत अंगे्रजी 500  

८ विद्यूत जडान वसर्ारिस 300  

९ विद्यूत जडान विरे्ज 500  

१० नाि संशोधन, नाि छुट तथा दईु नाि एकै वसर्ारिस 300  

११ जरिविवत प्रिावणत नेपािी  300  

१२ स्थाई िा अस्थाई िसोिास सम्बरधी वसर्ारिस 250  

१३ नािथि जरिविवत संशोधन वसर्ारिस 300  

१४ घिजग्गा नािसािी वसर्ारिस 500  

१५ सम्बरध विच्छेद भएको वसर्ारिस 300  

१६ रु्कुिा वसर्ारिस 300  

१७ पेरसन गाडि िा सो सम्बरधी अरय वसर्ारिस 400  

१८ हकिािा सिंक्षक वसर्ारिस 300  

१९ अवििावहत प्रिावणकिण वसर्ारिस 300  

२० नक्कि प्रिावणत दस्तुििः िािपोत िसीद सिेत 100  

२१ व्यिसाय दताि प्रिाणपिको नक्कि 200  

२२ व्यिसाय दताि िगत कट्टाको वसर्ारिस 200  

२३ घिनक्सा नािसािी 400  

२४ घि वनिािण सम्पन्न वसर्ारिसिः आिवससी 1000  

२५ घि वनिािण सम्पन्न वसर्ारिसिः कच्ची 500  

२६ वनजी क्षेििा रुि कटान वसर्ारिस 300  

२७ वििापि दस्तुि 250  
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२८ नािािक परिचयपि वसर्ारिस 300  

२९ व्यवक्तगत घटना दताि ३५ ददनसम्ि वनिःशुल्क  

३० व्यवक्तगत घटना दताि ३५ ददन पवछ  100  

३१ दवित,जनजावत,आददिासी वसर्ारिस 300  

३२ कि वक्ियि वसर्ारिसिः नेपािी 300  

३३ पारििारिक विििण वसर्ारिस 300  

३४ िानेपानी जडान सम्बरधी वसर्ारिस 300  

३५ उद्योग दतािको िावग वसर्ारिस    

  क. साना 500  

  ि. िझौिा 1000  

  ग. ठूिा 1500  

३६ 

वनजी विद्यािय सञ्चािन तथा कक्षा थप अनिुवतको 

वसर्ारिस    

  क. िाि विकास केरर सञ्चािन अनुिवत 1000  

  ि. आधािभूत विद्यािय 1200  

  ग. िा.वि. 1500  

  घ. स्नातक/ स्नातकोिि  2000  

३७ 

सािदुावयक विद्यािय सञ्चािन तथा कक्षा थप सम्बरधी 

वसर्ारिस    

  क. िाि विकास केरर सञ्चािन अनुिवत 500  

  ि. आधािभूत विद्यािय 700  

  ग. िा.वि. 1000  

  घ. स्नातक/ स्नातकोिि  1200  

३८ अंग्रेजी भाषािा गरिने प्रवत वसर्ारिस दस्तुि 500  

३९ चािदकल्िा प्रिावणत 300  

४० ग्राविण क्षेििा घिबाटो वसर्ारिस 300  

४१ शहिी क्षेििा घिबाटो वसर्ारिस 500  

४२ संस्था दताि वसर्ारिस 300  

४३ घि ििान गदाि िाटो प्रयोग सम्बरधी वसर्ारिस 300  

४४ िावथ उल्िेि भएका बाहके सबै प्रकािका वसर्ारिस 300  

४५ नक्शा प्रिावणत 1000  

४६ भिन वनिािण अनुिवतपिको प्रवतविपी 500  
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४७ व्यिसाय दताि वसर्ारिस 500  

४८ िुचुल्का प्रिावणत 300  

४९ 

गाउँपाविका क्षेिवभिका र्िक क्षिता भएका व्यवक्तहरूको परिचयपि सम्बरधी, 

आर्थिक अिस्था किजोि भई वनिःशुल्क उपचाि सम्बरधी वसर्ारिस तथा प्राकृवतक 

प्रकोप सम्बरधी वसर्ारिसहरूिा वसर्ारिस दस्तुि छुट ददईनेछ ।  
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अनुसूची– ४: आन्िरिक श्रोि प्रक्षपेर् 

र्वरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक वषि २०७४/७५ का िार्ग आन्िरिक श्रोि िफि को आम्दानी अनमुान 

वस.नं. शीषिक 

आ.ि. ०७४/७५ को प्रस्तावित अनुिान  

रू. हजाििा 

१ व्यिसाय दताि १०० 

२ व्यिसावयक कि २०० 

३ वनिािण व्यिसाय १०० 

४ उत्पादनिूिक उद्योग २० 

५ कृवष तथा िनजरय उद्योग २५ 

६ पयिटन उद्योग ५ 

७ सेिािूिक उद्योग ५० 

८ सञ्चाि सेिा १५० 

९ वनिािण उद्योग १०० 

१० विविय सेिा २५ 

११ दवैनक उपभोग्य सािान तथा व्यिसाय कि ३००० 

१२ विशेषज्ञ पिािशि तथा व्यिसावयक सेिा १० 

१३ वशक्षा सेिा १० 

१४ ििित संभाि केरर २५ 

१५ अरय आय १०० 

१६ हाट बजाि २ 

१७ सिािी कि १०० 

१८ िनोिञ्जन कि १ 

१९ सम्पवि िूल्याङ्कन १००० 

२० वसर्ारिस दस्तुि १५०० 

२१ व्यवक्तगत घटना दताि १० 

२२ विज्ञापन कि १० 

२३ िािपोत  १००० 

२४ पटके व्यिसाय कि १५ 

२५ नक्सा पास १०० 

२६ बहाि कि २०० 

२७ वज.स.स. श्रोत उपयोग बाँडर्ाँड ३०० 

२८ िािपोत िाँडर्ाँड २००० 

  कूि आरतरिक आय प्रक्षेपण १०१५८ 
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अनुसूची – ५ : चािू खचि अनुमान 

आगािी आर्थिक िषि २०७४/७५ का िावग विरुिा गाउँपाविकाको चाि ुिचि 

vr{ 

lzif{s 

g+= 

lzif{s sfof{no 
रकम  

रू. हजारमा PsLs[t 
रकम 

रू. हजारमा 

21111 
sd{rf/L tna  गा.पा. 5000 

tna 15000 
sd{rf/L tna  वडा कायाििय 10000 

21113 dx+uL eQf गा.पा. 450 dx+uL eQf 450 

21119 
cGo eQf गा.पा. 

4770 

cGo eQf 4770 

cGo eQf वडा कायाििय 
21121 kf];fs eQf गा.पा. 247.5 kf];fs eQf 247.5 

22111 
kfgL ljh'nL  गा.पा. 200 

kfgL ljh'nL  400 
kfgL ljh'nL  वडा कायाििय 200 

22112 ;+rf/ dx;'n गा.पा. 500 ;+rf/ dx;'n 500 

22121 #/ef*f गा.पा. 1100 #/ef*f 1100 

22122 cGo ef*f  गा.पा. 1300 cGo ef*f  1300 

22211 OGwg गा.पा. 600 OGwg 600 

22212 ;~rfng tyf dd{t गा.पा. 800 ;~rfng tyf dd{t 800 

22311 

sfof{no ;DaGwL 

vr{  गा.पा. 2400 

sfof{no ;DaGwL 

vr{  2400 

22314 OGwg cGo k|of]hg गा.पा. 250 OGwg cGo k|of]hg 250 

  

kbflwsf/L tna 

eQf गा.पा. 3800 

kbflwsf/L tna 

eQf 3800 

22412 cGo ;]jf ;'Ns गा.पा. 1800 cGo ;]jf ;'Ns 1800 

22512 

sfo{qmd ty l;k 

ljsf; / hgr]tgf 

tflnd tyf uf]i&L 

;~rfng  गा.पा. 1500 

sfo{qmd ty l;k 

ljsf; / hgr]tgf 

tflnd tyf uf]i&L 

;~rfng  1500 

22611 

cg'udg d'Nofª\sg 

vr{  गा.पा. 1800 

cg'udg d'Nofª\sg 

vr{  1800 

22612 e|d)f vr{  गा.पा. 700 e|d)f vr{  700 

22711 ljljw vr{  गा.पा. 1500 ljljw vr{  1500 

  गाउँ सभा सञ्चािन गा.पा. 400 गाउँ सभा सञ्चािन 400 

  उ.स. प्रवशक्षण गा.पा. 500 उ.स. प्रलशक्षर् 500 

  प्रकाशन प्रशािर् गा.पा. ५०० प्रकाशन प्रशािर् 500 



30 

 

  आर्थिक सहयोग गा.पा. ५० आर्थिक सहयोग 50 

  

िालिम.अध्ययन 
भ्रमर् गा.पा. 400 

िालिम.अध्ययन 
भ्रमर् 400 

  

सूचना प्रर्वर्ि 
सम्बन्िी िालिम गा.पा. ५०० 

सूचना प्रर्वर्ि 
सम्बन्िी िालिम 500 

      41267.5   41267.5 
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अनुसूची – ६ : वडास्ििीय योजना िथा कायिक्रमहर 

वडा नं. १ बाट श्रोि सुतनश्चचििा अन्िगिि छनौट भई आएका योजना िथा कायिक्रमहर 

     

क्र. स. योजना/ कायिक्रिको नाि स्थि 
िकि रु 

हजाििा 

१ 
सािुवहक तिकािी र्िरु्ि तथा पशुपािन का िागी प्राविवधक  

संगको सहकायििा समं्भाब्यता अध्ययन गिी कायिक्रि गने   ६०० 

२ 
यूिा वसप विकास ताविि हाउस िायरिङ विस्त्री प्िम्िि िगायत 

यूिा हरुको िोजगाि संग सहयोग पुग्ने ताविि   २०० 

३ 
िवहिाहरुको क्षिता विकास उदघोषण प्रस्ताि प्रवतिेदन तथा  

बृिहरुको भेटघाट स्थि वनिािण   २०० 

४ विरुिा भुजेडाडा धरसाि  पािा ग्राविण सडक    ६०० 

५ बेिघािी िाििुि सानोिोचािािी ग्राविण सडक    ६०० 

६ वििनचोक झाक्री थुम्का वजवििकुना हरटया ग्राविण सडक   ३५० 

७ िाििुि ठािडाडा िाििुि िचािारि ग्राविण सडक    ६०० 

८ भयिथान वति डाडा ग्राविण सडक    १०० 

९ वशि पाििती आिा सिुह भिन वनिािण    १५० 

१० िचािािी श्री दिेी आिा सिुह भिन वनिािण   २०० 

११ थािडाडा आिा सिुह भिन वनिािण   २०० 

१२ 
िाििुि सानो िचािारि काकीडाडा सटाह कटहिे जाने घोडटेो 

बाटो वनिािण    १५० 

१३ 
ििाङ िहिे िानािािी ििाङ िुविया गाउँ ट्याङ्की वनिािण ि पाईप 

िरिद गिी योजना संचािन   २५० 

१४ दकचनास ििदाह िडडाडा िजादी िा पा    २०० 

१५ विरुिा बजाि िा पा ट्याङकी वनिािण   १०० 

१६ िेिकूद िैदान वनिािण   ३०० 

१७ पञ्चे िाजा िरिद तथा ड्रसे िरिद    १०० 

१८ 
विरुिा िडा नं १ िा बसोबास गने विपन्नताका कािण िवि  

जडान गनि नसके्नका िागी विद्युत जडान गनि    १०० 

कूि जम्िा  ५००० 
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वडा नं. २ बाट श्रोि सुतनश्चचििा अन्िगिि छनौट भई आएका योजना िथा कायिक्रमहर 

क्र. स. योजना/ कायिक्रिको नाि स्थि 
िकि रु 

हजाििा 

१ रु्स्िुङिोिा दिेी दािा तुल्सीचौि गौिा वसरिडाडा ग्राविण सडक     

२ अचििे गाबुडाडा केिािािी आकीकोट विरुिा ग्राविण सडक    २०० 

३ अचििे झागडी हुद ैविरुिा कृवष सडक    ३०० 

४ २ नं िडा कायाििय ििित    २०० 

५ ग्रोबेिोिा िनकािना आिा सिुह भिन साथै िा वि सम्िको िाटो   २०० 

६ 

िोचािािी वपपििोट बाट जािुनेडाडा िा वि सम्ि जाने बाटो  

वसवड िेविङ   ४०० 

७ िदतकािी आिा सिुह भिन  वनिािण    २०० 

८ धिोदय आिा सिुह भिन वनिािण    २०० 

९ िौद्द अघौ सदन गुम्बा वनिािण   २०० 

१० 

अचििे भञ्याङ बाट दिै गाउँ टोि सम्ि जाने बाटो सम्ि  

वसवड वनिािण   २०० 

११ गणेश िवरदि गौिा पुन वनिािण   २०० 

१२ तुल्सीचौि वसहािे िोिा ससचंाई   २०० 

१३ दािा विवफ्टङ िा पा ििित   २०० 

१४ श्रीडाडा विवफ्टङ िा पा ििित    २०० 

१५ बेसाि डाडा विवफ्टङ िा पा ििित    २०० 

१६ जािुनेडाडा िा वि िाई IT जडान    २०० 

१७ आकीकोट िा पा ििित   २०० 

१८ स्िास््य सम्िरधी कायिक्रि    २०० 

१९ यूिा को क्षिता विकास ि बौविक विकास    ३०० 

२० पशुपािन उन्नत जातका पशु तथा नस्ि सुधाि   २०० 

२१ र्िरू्ि िेती तिकािी ब्याड सम्बरधी   २०० 

२२ 

िैङवगक सिानता तथा सािावजक सिािेशीकिण वसिाई  

कटीङ बुनाई दवित वसप तथा िवहिा वसप विकास कायिक्रि     २०० 

२३ िाि विकास तथा जेष्ठ नागरिक सम्िान कायिक्रि    २०० 

२४ अपाङ तथा जनजावत क्षिता विकास कायिक्रि   २०० 

कूि जम्िा ५००० 
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वडा नं. ३ बाट श्रोि सुतनश्चचििा अन्िगिि छनौट भई आएका योजना िथा कायिक्रमहर 

क्र. 

स. 
योजना/ कायिक्रिको नाि स्थि 

िकि रु 

हजाििा 

१ अिैची िेती   १०० 

२ िातेपहिा ऊिेटो बाटो   १०० 

३ धोिादी आ वि ताि िाि   २०० 

४ िाङिाङ िेि िैदान िाङिाङ   २०० 

५ वसििण्डिी वन िा वि िािी   १०० 

६ िाङभाङ िानेपानी    ७०० 

७ ििवनको िेि िैदान   १०० 

८ िडा कायाििय भिन    १००० 

९ 

थुम्का िावथल्िो िािी तल्िो िािी हुद ै 

विरुिा जोड्ने ग्राविण सडक   १००० 

१० िाङभाङ हुद ैकुिाि ग्राविण सडक    ३०० 

११ िाकुिी डाडा िुििुिे डाडा ग्राविण सडक   २०० 

१२ िाकुिी डाडा  दिेी पुिािीथि िा पा यो    ३०० 

१३ िाङभाङ स्िास््य चौकी    १०० 

१४ ३ नं िडा वभि िहकेा ग्राविण सडक जािी भन े   ३०० 

१५ धोबादी गोिेटो बाटो वनिािण   २५० 

१६ टोकिाङ पाईप िरिद    ५० 

कूल जम्मा ५००० 

 

वडा नं. ४ बाट श्रोि सुतनश्चचििा अन्िगिि छनौट भई आएका योजना िथा कायिक्रमहर 

क्र. 

स. 
योजना/ कायिक्रिको नाि स्थि 

िकि रु 

हजाििा 

१ सानो भोि ेदासा ठूिो भोिे ग्रा स   २०० 

२ िुदी दउेिािी िाईपुि ग्रा स    १०० 

३ भगेि थान सािडाडा घोप्टे छेक्िा ग्रा स    ३०० 

४ सािडाडा  जर्दी पाट्ने दवित िस्ती ग्रा स    १०० 

५ बास्िुङ वचिडाडा िास्कीडाडा ग्रा स    २०० 

६ टाििेत पक्की कुिो वसचांई   १०० 

७ िुदी गिासे पतासे ससँचाई कुिो   १०० 

८ १०/९०को कायिक्रि अरतगित स्टीि पोि   ५०० 
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९ वसरुिेत सिसान घाट वनिािण   २०० 

१० सािुवहक िौसिी बेिौसिी तिकािी िेती (बाह ँघोप्टे िुदी  िडदकना)   ५५० 

११ प्रगवतवशि स्िाििम्िन सिुह िाख्रा पािन   २०० 

१२ कैडिे ियािे टाप्राङ िा पा यो   ४०० 

१३ िडदकना ददब्य प्रकाश भयिथान   ४०० 

१४ िण्डिी थान टंकी वनिािण   २०० 

१५ चुिेिाल्टा भञ्याङ झाक्री डाडा    २०० 

१६ सिाङसे दिेी दमु्सीगिैा िा पा    १०० 

१७ ददब्य प्रकाश िा वि भयिथान भिन वनिािण   २५० 

१८ भविष्य वनिािण िा वि थानगैिा    २५० 

१९ िुदद वन िा वि भिन प्िास्टि   २०० 

२० 

स्िास््यचौकी जग्गा ब्यबस्थापन  िवहिा स्ियं  

सेविका िाजा िचि    २५० 

२१ वपपि भञ्याङ प्रा वि र्र्निचि    १०० 

२२ पाट्ने जनवप्रय प्रा वि    १०० 

कूल जम्मा ५००० 

 

वडा नं. ५ बाट श्रोि सुतनश्चचििा अन्िगिि छनौट भई आएका योजना िथा कायिक्रमहर 

क्र. 

स. 
योजना/ कायिक्रिको नाि स्थि 

िकि रु 

हजाििा 

    

१ तिकािी विउविजन केरर गोपािे २०० 

२ नागरिक सचेतना केरर पुष्पगाँउ २०० 

३ स्िाििम्िन सिुह अदिुा िेती िडा नं ५ ५० 

४ िावथल्िो दवम्सदद िानेपानी दवम्सदद २०० 

५ 
गोपािे तािेपहिा िानेपानी 

गोपािे 

तािेपहिा ४०० 

६ रिप काहुिे डाडाँघि िानेपानी रिप २०० 

७ तल्िो वसििससं िानेपानी वसििसस ं १०० 

८ ईभि ग्रीन युिाक्िब िेि िैदान तल्िोचेप्टे १०० 

९ दवम्सदद वतनधािा िेि िैदान दवम्सदद ५० 

१० आिन वनिािण ििित पुस्पगाउँ २५० 

११ ज्याग्दी किीडोि दिेी तल्िोचेप्टे  िोटि िाटो  चेप्टे ५०० 

१२ वडवह वपपिडािी दह िोटि बाटो वसम्ि े २०० 

१३ गोपािे हुद ैिडा कायाििय िोटि बाटो गोपािे ५०० 

१४ िडा कायाििय दह च्याङनास विरुिा िोटि िाटो   २०० 
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१५ शावरत डाँडा िगिीबोट भोिे िोटि बाटो   २०० 

१६ कृष्णिाचनािय शशवक्तकिण भिन वनिािण नागस्थान २०० 

१७ गहते ठुिोचौतािी डाडाघि काहुिे िोटि बाटो वसिि सस ं २०० 

१८ विजुिी पोि ( ओकोिािा) ५नं िडा २०० 

१९ िडा नं ५ िोटि बाटो सिंक्षण एिं ििित ५ नं सब ै ७०० 

२० 
दर्स्टापोिे वनगािा िन बृक्षािोपण 

वनगािा 

िन ५० 

२१ पवहिो वनयरिण दिेिाणी आधािभुत विद्यािय   ५० 

२२ 
िडा भिन ताििाि पेटी एिं कम्प्यूटि िरिद 

५ नं िडा 

कायाििय २०० 

२३ स्िास््य स्ियं सेविका ताविि   ५० 

२४ 
अनिाईन पवञ्जकिण दताि ताविि 

५ नं िडा 

कायाििय   

कूि जम्िा ५००० 

 

वडा नं. ६ बाट श्रोि सुतनश्चचििा अन्िगिि छनौट भई आएका योजना िथा कायिक्रमहर 

क्र. 

स. 
योजना/ कायिक्रिको नाि स्थि 

िकि रु 

हजाििा 

१ ि.वच.से. सािुदावयक विद्युत ििित   १५०० 

२ स्याङदी धिादी आिडाडा िेिा ग्रा . स.  ७०० 

३ िल्के ििािी िण्ड कोिडाडा ग्रा स  ५०० 

४ िाम्की थुम्की भुिान िािािेत ग्र स  ३०० 

५ सािुदावयक सभाहि वनिािण  २०० 

६ भािुिोिा धनुिासे कुिादी ग्रा स   ३०० 

७ जनचेतना आिा सिुह भिन वनिािण  २०० 

८ िाम्की थुम्की ििेउ  ग्रा स  ५०० 

९ जनचेतना आिा सिुहगैिी भिन वनिािण  ३०० 

१० तािीथोक तीनघि िरडाडा िा पा ििित  १०० 

११ जनकल्याण वन िा वि कम्पाउण्ड वनिािण  २०० 

१२ जनवप्रय िा वि िाि िैिी कक्षा संचािन  १०० 

१३ िौिी पािन ताविि  (साना दकसान सहकािी )  १०० 

कूि जम्िा ५००० 
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वडा नं. ७ बाट श्रोि सुतनश्चचििा अन्िगिि छनौट भई आएका योजना िथा कायिक्रमहर 

क्र. 

स. 
योजना/ कायिक्रिको नाि स्थि 

िकि रु 

हजाििा 

१ सपाउद ेतिकािी िेती प्रिििधन  २०० 

२ 

तल्िो ििेउ कृवष सिुह तथा 

 भािुिोिा िा .पा .वसचाई 
 २०० 

३ सुरुङ कृवष सिुह  २०० 

४ 

िनकािना िवरदि वपकवनक स्पट 

दवित िस्ती गहत ेग्रा स 
 ३५० 

५ गहुडँाडा वपकवनक स्थि  २०० 

६ 

िावथल्िो ििेउ िेििैदान तथा  

कम्पाउवण्डङ 
 ३०० 

७ 

यादी िोिा दिेी वसििबोट 

गोिेटो बाटो 
 २०० 

८ ७ नं िडा ग्रा स ििित सुधाि  ३०० 

९ वसिि डाडा वचप्िाङ ग्रा स  २०० 

१० सपाउद ेवपपिडाडा भोिे ग्रा स   ३०० 

११ 

भुिान डाडा क्युिोिा ससंगाि  

भञ्याङ ग्रा स  
 २०० 

१२ कुिेिदङु सिाज भिन   २०० 

१३ वजिन ज्योवत िा वि   ३०० 

१४ जनजागृवत आ वि  भिन  २०० 

१५ प्रभात आ वि भिन   २०० 

१६ ददपेररोदय आ वि भिन  २०० 

१७ वभििुनी िा पा   २०० 

१८ 

िवहिा तथा िाििाविका 

 शसवक्तकिण 
 २०० 

१९ 

जनजावत तथा अपाङ  

शशवक्तकिण 
 २०० 

२० िेिकुद कायिक्रि  २०० 

२१ 

कुसुिभयाङ िोप केरर  

स्तिउन्नती तथा ७ नं स्ियं सवेिका  
 २०० 

२२ विपद ब्यबस्थापन  २०० 

२३ 

स्थानीय त्याङ्क संकिन तथा 

ब्यिस्थापन 
 ५० 

कूि जम्िा ५००० 
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वडा नं. ८ बाट श्रोि सुतनश्चचििा अन्िगिि छनौट भई आएका योजना िथा कायिक्रमहर 

क्र. 

स. 
योजना तथा कायिक्रिको नाि स्थि 

िकि 

रु. हजाििा 

१ घती िोिा आरुिकि  बनौिी  ग्रा स    ४०० 

२ 
वसिि गैिा तिे िोचािािी वसििडाडा  

ग्रा स    
२०० 

३ 
िाईडाडा दिुािे डाडा विहाि डाडा  

िुडुङ्गा ग्रा स    
५० 

४ 
ििाङ स्याि डाडा टोडके गैिीस्िािा 

िेथाभुरुङ ग्रा स   
२०० 

५ कुसुण्ड े िुसािनीडाडा ग्रा स   १५० 

६ सानो िोचािािी िेथाभुरुङ ग्रा स    १५० 

७ पेल्का गैिीस्िािा ग्रा स (नया )   ३०० 

८ वसिि गैिा वचने्निास थमु्का ग्रा स    २०० 

९ चप्का ग्रा स ििित सुधाि    ५० 

१० तिे िाहुनगाउँ ससंचाई कुिो    १०० 

११ कुसुण्द ेआिा सिुह भिन प्िास्टि   १०० 

१२ दवित उत्थान आिा सिुह भिन   १०० 

१३ पेल्का पोििीडाडा आिा सिुह भिन   २०० 

१४ सुरतिा िेती प्रिधिन   १५० 

१५ अिैची िेती तथा अदिुा िेसाि    ५० 

१६ िौिी पािन तथा पशु   ५० 

१७ िोचािािी वसििडाडा पद िागि    २०० 

१८ चैतरय प्रा वि दिेी दवित िस्ती पद िागि तिे   ५० 

१९ भुरुङचौकी िा वि    ५६० 

२० वभिकोट स्िास््य चौकी    २०० 

२१ िवहिा स्िास््य तथा प्रजनन   ९० 

२२ ििाङ कुसुरद े िा पा ििित    १०० 

२३ साझिोटे धैिाघि िानेपानी ििित   ५० 

२४ ििाङ वि. स्कीि िा पा ििित    १०० 

२५ चप्का िा पा योजना    १०० 

२६ 
िैङवगक सिानता तथा सािावजक सिािेसीकिण 

आददिासी जनजाती अपाङ शशवक्तकिण   
२०० 

२७ िाििाविका तथा स्िाबिम्िन सिुह   १०० 
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२८ सचेतना केरर   १०० 

२९ आरुिकि  भवििि िेि िैदान    १०० 

३० िोचािािी भवििि िेि िैदान   १०० 

३१ िदन आवश्रत स्िृवत पाकि    १०० 

३२ िुडुङ्गा पवहिो वनयरिण   १०० 

३३ िाटावपपि सेिोिोिा तटबरधन   १०० 

३४ कवव्रस्थान घेिािाि   १०० 

३५ संस्थागत विकास सेिा प्रिाह   १०० 

कूि जम्िा ५००० 
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अनुसूची – ७: थप योजना िथा कायिक्रमहर 

आर्थिक वषि २०७४/७५ का िार्ग िय गरिएका थप योजना िथा कायिक्रमहर 

वस.न.ं आयोजना/ कायिक्रि स्थि 
रू. 

हजाििा 

१ गा.पा. श्रव्यदषृ्य कायिक्रि उत्पादन  गाउँपाविका स्तिीय १४९.५ 

२ गाउँपाविका प्रोर्ाइि तयाि गने गाउँपाविका स्तिीय ५०० 

३ कृवष क्षेि सम्भाव्यता अध्ययन गाउँपाविका स्तिीय १५०० 

४ सिािी साधन िरिद गाउँपाविका स्तिीय ८००० 

५ सिपूिक कोष गाउँपाविका स्तिीय ८००० 

६ िवहिा विकास तथा िाििाविका कायिक्रि गाउँपाविका स्तिीय १५०० 

७ विरुिा बजाि टाउन प्िावनङ विरुिा- १ १००० 

८ कायाििय भिन वनिािण गाउँपाविका स्तिीय ५००० 

९ ज्याग्दी किीडोि सडक  १५०० 

१० अध्यक्ष कप िेिकूद गाउँपाविका स्तिीय १००० 

११ भरज्याङ् बाहु ँविरुिा सडक  २००० 

१२ िुदी घोप्टे विरुिा सडक  १००० 

१३ िडा नं ७ बाट ८ सम्िको सडक  १००० 

१४ िनकािना िवरदि ससंडी  वनिािण  १५०० 

१५ पुष्षिदन िेि िैदान भुरूङचौकी  ८०० 

१६ वचने्नबास िेि िैदान  २०० 

१७ विरुिा बहुिुिी क्याम्पस भौवतक वनिािण  ५०० 

१८ निज्योवत िा.वि.प्राविवधक वशक्षा प्रिधिन विरुिा – १  २०० 

१९ गा.पा. स्तिीयिेिकूद/ िेिा िहोत्सि प्रिधिन गाउँपाविका स्तिीय २०० 

२० विरुिा प्रहिी चौकी पूिािधाि वनिािण  १००० 

२१ विरुिा विद्यूत ििित संभाि गाउँपाविका स्तिीय १००० 

२२ विरुिा वभउ टािि क्यूथान डाँडा  १००० 

२३ िडा नं ७ lifting िानेपानी साझेदािी  ५०० 

२४ िाङ्भाङ विरुिा सडक  २००० 

२५ आकवस्िक/ परिवस्थवतजरय भौवतक वनिािण गाउँपाविका स्तिीय १००० 

 २६ िावथल्िो बिेऊ तल्िो बिेऊ सडक िडा नं.  ७ ि ६  ५०० 

२७ Home stay प्रिधिन विरुिा गा.पा.  १००० 
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२८ गा.पा. स्तिीय कृवष प्रिधिन कायिक्रि  ६००० 

२९ वशि िवरदि ओिष्ट ेििित  विरुिा- ४  ५०० 

३० विपद ्व्यिस्थापन कोष गाउँपाविका स्तिीय १५०० 

३१ शेयि ििीद  १००० 

३२ भुकम्प प्रवतिोधी घि वनिािण तािीि गाउँपाविका स्तिीय ५०० 

३३ गा.पा. स्तिीय िोकसेिा  तयािी कक्षा गाउँपाविका स्तिीय ५०० 

३४ गा.पा. वभि ठूिा पोििी वनिािण गाउँपाविका स्तिीय १६०० 

३५ विरुिा िजाि र्ोहि व्यिस्थापन/ sanitary site  १००० 

३६ विद्यूतीय सुशासन प्रिधिन कायिक्रि गाउँपाविका स्तिीय २००० 

३७ दवम्सदी तिकािी िािी प्रिधिन विरुिा- ५  ५०० 

३८ िनिोहन िृद्द विश्राि गृह ओिष्ट े विरुिा- ४  १४०० 

३९ दवित तथा िवहिा उत्थान कायिक्रि गाउँपाविका स्तिीय ५०० 

४० कोवपिा स्िाििम्बन विकास सिाज उत्थान का.  २०० 

४१ साििजवनक ट्िाइिेट सबै िडाहरूिा गाउँपाविका स्तिीय १६०० 

४२ विरुिा पुिपािी निज्योवत िा.वि. सडक विरुिा- १  ५०० 

४३ िहिेिोिा नदी वनयरिण  ३०० 

४४ विरुिा िानेपानी योजना विरुिा – १  ५०० 

४५ ििडाँडा िािडाँडा वसििडाँडा ग्रा.स.  ५०० 

४६ युिा िवक्षत शसवक्तकिण का. गाउँपाविका स्तिीय १००० 

४७ गाउँपाविका कायािियदवेि विरुिा चोक सम्ि सडक विरुिा – १  ५०० 

४८ भुिन आिडाँडा िेिा िोटिबाटो  ७०० 

४९ दािा तुल्सीचौि सडक  ५०० 

५० अचििे झाँगडी कृवष सडक  २०० 

५१ िताशेश्वि िहादिे गजीपोििी संिक्षण  २०० 

५२ 

५ नं. िडा कायाििय दकचनाश दवेि िैरिकोट 

हरिनाश जोड्ने िोटिबाटो 

 
३०० 

५३ आकासे पानी संकिन केरर िाङ्भाङ ि िनकािना  १०००. 

५४ पुष्पगाउँ िेि िैदान  २००. 

५५ अचििे गाबुडाँडा आकीकोट विरुिा सडक  ४०० 

कूि जम्िा 69149.5 
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अनुसूची- ८: प्रदेश िथा केन्रमा लसफारिस गिी पठाउने योजनाहर 

बबरुवा गाउँपालिका १ न.ं वडा 
 

आर्थिक विकास  

१. कृवष उपज संकिन केररको स्थापना वबरुिा बजाििा 

२.  दधु संकिन केररको स्थापना वबरुिा बजाििा 

 उद्योग 

३. िसिा उद्योगको स्थापना 

पयिटन 

४. बिदाहा िडडाडा  पयिटदकय स्थि पाकि  तथा वपकवनक स्थि 

५. बिाहचौि बगैंचािा पयिटदकय क्षेिको विकास ि सभाकक्ष भिन वनिािण  

स्िास््य 

६. वबरुिा बजाि तथा आसपासका क्षेिबाट एम्बुिेरस सेिा  उपिब्ध गिाउने । 

  

िानेपानी तथा सिसर्ाई 

७. बाररिेोिा दवेि तल्िो िचाबािी सम्िका िागी िा.पा.को व्यािस्था वििाउने 

८. र्डकने िोिा दवेि िडा नं २ ि १को िचाबािी गौिेिोिा िा.पा. 

९. छाहािे िुि दवेि थािडाडा  िा.पा. 

१०. बाहाचौि गवच्छिा संगि टोि   िा.पा. 

११. वबरुिा बजाि िानेपानी योजना 

संस्कृवत प्रिििन 

१२. िाताश्वेि िहादिे िवरदि संिक्षण  

  

 िेिकुद तथा िनोिञ्जन 

१३. दकचनास िदाि हरिया िटडाडा िेि िैदान 

१४. वबरुिा बजाििा िंगशािा वनिािण 

िैवङगक तथा सािावजक सिुक्षा 

१५. बेिघािी काकीडाडा तिाथोक हुद ैवियासी जोडने ग्रा.स. स्तिउन्नती 

१६. िाटा वपपि िोटिेबि पुि 

१७. बाहुरे्दी िातिाटा िोटिेबि पुि  

१८. वबरुिा गाउँपाविकाको िागी जग्गाको व्यिस्था तथा भिन वनिािण 

१९. वबरुिा कृवष सेिा केररको स्तिउन्नती 

२०. इिाका िन कायािियको भिन वनिािण  तथा जग्गा िरिद  

२१. पशु सेिा कायािियको भिन वनिािण 

२२. िडा नं १ को िागी कायािियको जग्गा व्यिस्था तथा भिन वनिािणको व्यिस्था 

२३. वबरुिा प्रहिी चौकीको स्तिउन्नती 

२४. वबरुिा बजाििाई स्िाटि वसटीको रुपिा व्यािस्था गनै 
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ससंचाई 

२५. वजवििे कुना वचसापानी िोिा दवेि जोगीगाड ेसम्िको ससंचाई 

२६. िाररिेोिा दवेि तल्िो िचाबािी सम्िको ससंचाई 

२७. गोदािी दवेि िाक्से सम्िको िागी ससंचाई 

२८. स्याउिेकुना तटबरधन 

२९. वबरुिा बजािको सिंक्षणका िागी िावथल्िो नयाँ पुि बास्तािा िोिा सम्िको तटबरधन 

३०. वबरुिा एर्. एि . संचानिको व्यािस्था  

३१. ज्याग्दी जि विद्युत आयोजना 

३२. सािुवहक सम्सानघाट वनिािण 

 

बबरुवा गाउँपालिका २ न.ं वडा 

१. िोचाबािी गोबे्रिोिा िा िानेपानी तुल्सीचौि र्डकङिोिा को िुिबाट पानी ल्याउन े 

२.  आकीकोट िा.पा. विवफ्टङको िागी र्ापिडाडाबाट िुिको पानी ल्याउने 

३.  आर्किकोट भयिडाडा  प्यािाग्िाइडीङ जम्िीङ भ्यू प्िाइरटको वनिािण 

४. क्युइि घुङ डाडा पयिटन को िागी टािि वनिािण िाइटी डाडा स्िािी डाडा हुद ैपयिटकीय केरर 

बनाउन े

५. पयिटन प्रिििन विकासको िागी चुिी पहाड भ्यू टािि बनाउने झाक्री गुर्ा स्थापना 

६. श्यािपोििी आधािभुत प्रा.वि.िा वशक्षक दिबरदी १ जना िाग गने 

७. किादी हुद ैगौंिा जोडने सडक वनिािण गने 

८. तुिसीचौि िा सिकािी विद्यतु को पोि २० थान िाग गने  ३ रे्ज िाइनको िागी 

९. तुिसीचौििा सािुदावयक भिन वनिािण गने 

१०. आर्किकोट गौंिा तुिसीचौि िानेपानी स्याहािेिोिा िूि संिक्षण  

११. स्याहािेिोिा ससचंाई कूिो ििित १.५ दक.िी 

१२. तुिसीचौि गौंिा िाई र्िरू्ि तिकािी तथा नगदबेािी  पकेट क्षेि घोषणा तथा कायिक्रि 

िागू गने 

 

र्वरुवा गाउँपालिका ३ न.ं वडा 
१. धोिादी िािी िाङिाङ हुदँ ैओिष्ट ेजोड्ने िोटि िागि 

२. एकीकृत बस्ती वनिािण योजना 

३. सािुदावयक भिन वनिािण गने योजना 

४. िाङ्भाङ भ्यू टािि  

५. प्यािाग्िाईवडङ अनुसरधान 

६. कृवष व्यिसावयकिण योजना 
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७. स्याङ्जा हुनीकोट िाङभाङ िािी विरुिा िोटि बाटो 

८. िाङ्भाङ ओिष्ट ेजोड्ने झोिङु्गे पुििः टोकिाङ 

 

बबरुवा गाउँपालिका ४ न.ं वडा 

१. काहुिे भोिे िानेपानी योजना 

२. काहुिे वचिडाडा िानेपानी योजना 

३. ठूिो भोिे र्ौदी हुद ैिाङिाङ जोडने ग्रा.स. 

४. भविश्य वनिािण िा.वि. चाि कोठे भिन वनिािण 

५. ददव्य प्रकाश िा.वि.  भयिथान दईु कोठे  भिन वनिािण 

६. घण्टे िेक डाँडापयिटक स्थि योजना 

७. भञ्ज्याङ्ग बाह ँविरुिा ग्राविण सडक 

८. टाि ससँचाई कूिो वनिािण योजना 

९. िानाथि ऐसेिुस्िािा पाट्ने ग्राविण सडक 

१०. स्िगीय बेिबहादिु थापाको स्िृवतिा शाविक वनिािण योजना ि अम्बोटिा प्रवतक्षािय वनिािण गन े

११. १०/९० को कायिक्रि अनुसाि विद्यूत स्टीि पोि िरिद 

१२. स्याङ्जा घुम्तीदवेि काहुिे वचिेभञ्ज्याङ्ग कृवष सडक 

१३. िडा नं. ४ िडा कायाििय वनिािण 

१४. जनप्रीय प्राथविक विद्यािय वपपि भञ्ज्याङ्ग िा वशक्षक दिबरदी िाग गने 

 

बबरुवा गाउँपालिका ५ न.ं वडा 
१. दहपोििीिाई व्यिवस्थत गने 

२. िौसी रयािािी िानेपानी योजना 

३. िावथल्िो चेप्टे िानेपानी योजना 

४. दकचनाश स्िास््य चौकी भिन वनिािण 

५. दिेिाणी ि दकचनास आधािभूत विद्याियको स्तिोन्नवत 

६. िताशेश्वि िहादिे गजेपोििी पयिटकीयस्थि वनिािण 

७. ठूिो चौतािी जेष्ठ नागरिक सम्िान पाकि  वनिािण योजना 

 

बबरुवा गाउँपालिका ६ न.ं वडा 
१. ज्याग्दी िोिा किीडोि  

२. सािुदावयक अस्पताि संचािन 
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३. िडा कायाििय तिा थप 

४. िहिेिोिा वनयरिण तथा तटबरधन 

५. प्रहिी चौकी स्थापना 

६. सािुदावयक विद्युत ििित 

७. तािी थोक िेि िैदान वनिािण 

८. गैरिघाट पक्की पुि वनिािण 

९. अचािवडहीघाट िोटि पुि वनिािण 

१०. दधु संकिन केरर संचािन 

११. दोिैचे िोिा पक्की पुि 

१२. कुिािी िोिा पक्की पुि  

१३. िाटा वपपि भुिान तािीपोक गैिी ओडाङ टाि ससंचाई तथा जि विद्यतु सम्भाव्यता अध्ययन 

१४. िावन िोिा पदक्क पुि वनिािण 

१५. िहिोिा िानीगाउँ वडही धरसाि कुिो ििित 

१६. स्याङदी िोिा वनयरिण 

१७. िेिा  आिा सिुह  भिन वनिािण 

१८. धिादी आिा सिुह भिन वनिािण 

१९. िल्के काँदआेिा सिुह भिन  वनिािण 

२०. उन्नत िकै िेती पकेट क्षेि कायिक्रि 

२१. आधुवनक तिकािी िेती सम्बरधी ताविि 

२२. िानेपानी तथा सिसर्ाई कायिक्रिकि िागी सिपुिक कोष 

२३. िािािेत झोिुङगे पुि सिपुिक कोष 

२४. दाह संस्काि घाट व्यिस्थापन 

२५. जन वप्रय िा.वि. िेि िैदान वनिािण 

२६. साििजवनक जग्गा पवहचान तथा िेिाङकनको िागी िकि िाग गने 

२७. वचने्नबास हिीनाश केबुिकाि सम्भाव्यता अध्ययन 

२८. िहिे िोिा वनयरिण योजना 

२९. शावरत बहुउदशेीय सहकािी भिन वनिािण 

३०. भुिान सुरुङगे बझाङ  टाि िहिोिा ससंचाई 

३१. िल्के िा.पा.यो. 

३२. िहिे िोल्सा कल्भटि वनिािण 

३३. काठेघाट आिडाडा ससंचाई योजना 

 

बबरुवा गाउँपालिका ७ न.ं वडा 
आर्थिक विकास 

१. गोर्ादी िनकािना िवरदि गोिेटो बाटो वनिािण 

२. िाविङ न.पा.विरुिा गाउँपाविका ७ न.ं िडा िावथल्िो बिेउ प्रिेश िाि वनिािण 

३. वसिथान वपकवनक स्थान कुिेिुङ 
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पूिािधाि विकास 

४. िाल्डाडा िाम्डाडा वसििडाडा ग्रा.स. 

५. यािी यादी भञ्ज्याङ ग्रा.स. 

६. विद्युत सािुदावयक विद्युत िनकािना (आिश्यक िकि १५०००००) 

७. सपाउँद ेबहुउदवेशय भिन निािण 

८. सुरुङ तल्िोथि  सािुदावयक भिन वनिािण  

९. वियासी एिादी िनकािना वबरुिा दिुेगौडा ग्रा.स.ग्रािे तथा विस्ताि 

१०. वियासी एिादी तिाथोक केथाभुरुि बेिघािी ग्रा.स. 

सािावजक विकास 

११. ७ नं. िडा कायाििय पुन वनिािण को िाग  

१२. ७ नं. िडा कुसुिभञ्ज्यािा स्िास््य चौकी स्थापना को काग  

१३. िाइडाडा गोर्ादी भविबि िेि िैदान वनिािणको िाग 

१४. कुसुिभयाङ गैिीस्िािा टोडके िूिाबािी हुद ैििाङ वबरुिा कृवष सडक सुधाि 

 

ससं्थागत विकास  

१५. प्रहिी चौकी स्थापना(७ नं.िडा कायाििय) 

 

बबरुवा गाउँपालिका ८ न.ं वडा 
१. िदन आवश्रत पाकि  भासी पोििी गैिीस्िािा तोडके 

२. विनाहाि गुर्ा पयिटकीय पदिागि िुदङुगा  ििाङ 

३. वशि गुठी पूिािधाि विकास गुठी 

४. गवच्छिा वसचाई कुिो योजना भोर्तिक िोिा 

५. िािा िेत ससंचाई योजना 

६. पानधािा ििाङ ससंचाई योजना (कुिो वनिािण) 

७. कुसुिभञ्ज्याङ पोििी डाडा तिे वबरुिा ग्रा.स. 

८. कुसुिभञ्ज्याङ गैिीस्िािा तोडके ििाङ वबरुिा ग्रा.स. 

९. यादी भञ्ज्याङ िेथा भुरुि वबरुिा ग्रा.स.  

१०. विद्युत िाइन िा वस्टिपोि को िागी रु १०००००० िाग 

११. ओतिके िोिा झोिुङगे पुि 

१२. वहि श्रृङििा आिा सिुह भिनको िागी आर्थिक सहयोग 

१३. सम्सानघात िातावपपि (ज्यागदी िोिा ) दकनाि  

१४. भकािो सुधाि (१५० गोठ) योजना िाग  

१५. पुष्प िदन र्ाउण्डसेन रु्टबि िैदान िेथाभुरुि 

१६. वस्कि िा.पा. गैिीस्िािा तोडकेिुिाबािी स्याि डाडा पोििी डाडा पेिका दबुािे डाडा 

िुिुङगा  

१७. ओतके िोिा भोताििेबि पुि निािणको िाग  

१८. िडा नं ८ को िडा कायाििय भिन वनिािणको िाग  

१९. कम्प्युटि वप्ररटि टेविर्ोन तथा इरटिनेट जडानको िाग  
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अनुसूची – ९ : सशिि अनुदान िफि का स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहर
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