
              

 

                                                       

 

 

 

                                                                    

अर्थथक वषष ०७६/७७ 

                              को 

                 गाईँपालिका लवकास योजना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

लवरुवा गाईँपालिका  

        गाईँ कायषपालिकाको कायाषिय 

       गण्डकी प्रदशे, स्याङ्जा । 



1 

 

                         लवषय सूलच 

                  लवषय वस्तु पेज न ं

वार्थषक नीलत तथा कायषक्रम २ 

बजेट बक्तव्य ९ 

लवलनयोजन लवधेयक, २०७६ १८ 

बजेट माट्रिक्स २१ 

अर्थथक लवधेयक ,२०७६ २२ 

अगामी अ.व.का िालग ऄनुमालनत कर तथा गैर कर राजस्व रकम २४ 

अ.व.२०७६।७७ का िालग चािु तर्ष को प्रस्तालवत खचष लववरण ३८ 

वडागत तथा लवषयगत खचष प्रलतशत ४० 

वडा नं १ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु ४२ 

वडा नं २ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु ४३ 

वडा नं ३ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु ४४ 

वडा नं ४ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु ४५ 

वडा नं ५ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु ४७ 

वडा नं ६ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु ४८ 

वडा नं ७ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु ४९ 

वडा नं ८ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु ५१ 

गाईँपालिका स्तरीय योजना तथा कायषक्रमहरु ५२ 

प्रदशे तथा संघमा लसर्ाट्ररस गट्ररएका योजनाहरु ५४ 

अर्थथक वषष २०७६।७७ को संघीय कायषक्रमहरु ५९ 

पाँचौ गाँई सभाका लनणषयहरु ६३ 



2 

 

 

 
 

                                                        अर्थथक वषष ०७६/७७ 

                               को 

                     नीलत तथा कायषक्रम 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लवरुवा गाईँपालिका  

 गाईँ कायषपालिकाको कायाषिय 
गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा । 

गाईँ सभाको बैठकमा 

ऄध्यक्ष श्री चुन प्रसाद शमाष ज्यूिे प्रस्तुत गनुष भएको 

अर्थथक वषष २०७६/७७ को 

नीलत तथा कायषक्रम 

 



3 

 

              वार्थषक नीलत तथा कायषक्रम 
लवरुवा गाईँपालिकाको पाचौ गाईँसभा लमलतः २०७६/३/१० गते गाईँपालिकाका ऄध्यक्ष श्री चुनप्रसाद 

शमाष ज्यूिे  प्रस्तुत गनुष भएको अगामी अ.व. ०७६/०७७ को वार्थषक नीलत तथा कायषक्रम 

 

१. ऐलतहालसक संलवधान सभाबाट जारी भएको नेपािको संलवधान ऄनुरुप मुिुक संघीय 

िोकतालन्िक गणतन्ििाइ संस्थागत गने ददशामा हामी ऄगाडी बदढरहकेा छौ । यस ऄवसरमा 

नेपािको संघीय िोकतालन्िक गणतन्िात्मक राज्यमा रुपान्तट्ररत भएको छ । संलघय िोकतालन्िक 

गणतन्ि स्थापनाका िालग भएको ऐलतहालसक जनअन्दोिन शसस्त्र संघषष एवं सामालजक 

पट्ररवतषनका क्रममा साहदत पाईनुहुने ज्ञात ऄज्ञात सलहदहरु प्रलत यस घडीमा भावपूणष श्रद्वाञ्जिी 

ऄपषण गद ैबेपत्ता एवं लपलडत नागट्ररक प्रलत सम्मान व्यक्त गदषछु । नेपािको युगान्तकारी 

पट्ररवतषनका िालग भएको िोकतान्िीक अन्दोिनमा नेतृत्वदायी योगदान पु-याईनु भएका नेपाि 

कम्यूलनष्ट पाटीका संस्थापक नेता स्व. पुष्पिाि श्रेष्ठ , जननेता स्व.मदन भण्डारी , जननायक स्व. 

लव.लप. कोइरािा प्रलत भावपूणष श्रद्धाञ्जिी ऄपषण गनष चाहान्छु । 

२. नेपािको आलतहासमा पलहिो पटक संलवधानको भावना ऄनुरुप संघीयतािाइ कायाषन्वयन गने 

ईदशे्यका साथ पलहिो स्थानीय तहको ऐलतहालसक लनवाषचनमा लवरुवा गाईँपालिकाबासी 

जनसमुदायिे अफ्नो ऄमूल्य मत द्वारा हामीिाइ लवजय गराइ सामालजक न्याय सलहतको 

पट्ररष्कृत समाज, ददगो शालन्त,लवकास, सुसासन र  समृद्ध लवरुवा गाईँपालिका बनाईने ऄलभभारा 

सलहतको लजम्मेबारी पूरा गनष २०७५/३/२२ गते तेश्रो गाईँ सभाद्वारा पाट्ररत लनलत तथा 

कायषक्रमिाइ कायाषन्वय गद ैअज अगामी अर्थथक वषष २०७६/०७७ का िालग यो गट्ररमामय 

पाचौ गाईँसभामा लनलत तथा कायषक्रम प्रस्ताव गदषछु । 

३. स्थानीय सरकार भौलतक संरचनाको ऄभाव र लवषयगत जनशलक्त एवं कमषचारीको ऄभाव र 

केन्रीय ऐन , लनयमको ऄष्पस्टताको बाबजुद पलन जनभावना , जन अकांक्षा र स्रोत पट्ररचािन 

गरेर प्रशासलनक सुशासन , नागट्ररकका ऄपेक्षा र समृलद्धको चाहाना पुरा रग्न दढृ संकलल्पत छ । 

संवैधालनक व्यवस्था ऄनुसार गाईँसभा र स्थानीय सरकारको गठन भै संचािनमा अएको दइु वषष 

पुरा भै सकेको छ । यो शासकीय प्रणािीको सविीकरणको माध्यामबाट संलवधानको पूणष 

कायाषन्वय गद ैसमाजबाद तर्ष को यािा प्रारम्भ गनष प्रलतबद्ध छौ । 

४. नेपािको संलवधानिे ऄंगीकार गरेको तीन तहको संघीय संरचनािाइ कायाषन्वयन गने ऄलभभारा 

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

कमषचारी,लशक्षक सुरक्षा लनकाय , नागट्ररक समाज , पिकार जगत िगायत सबै िाइ अ-अफ्नो 

क्षेिबाट संलवधान कायाषन्वयनमा सहयोग गनष ऄलपि गदषछु । 

५. लवरुवा गाईँपालिकाको समग्र ईन्नती र प्रगलतको िालग चािु अर्थथक वषष ०७४/७५ , २०७५/७६ 

का िालग पाट्ररत भएका नीलत तथा कायषक्रमिाइ लनरन्तरता ददद ैअगामी अर्थथक वषष ०७६/७७ 

का िालग दहेाय बमोलजमको नीलत तथा कायषक्रमहरु प्रस्ताव गदषछु ।   

 

अर्थथक लवकास  

६. सरकारी, सहकारी र लनजी ३ खम्बे अर्थथक नीलत ऄविम्वन गट्ररनेछ ।ग्रालमण क्षेिको लवकासको 

मेरुदण्ड कृलष नै रहकेो हुदँा कृलष ईत्पादन वृलद्ध गनषका िालग लवशेष कायषक्रम संचािन गट्ररनेछ । वीई 

ईत्पादन क्षेिघोषण गरी वीई ईत्पादन कायष शुरु गट्ररनेछ । जसका िालग प्रदशे सरकार र केन्र 

सरकारसंग सहकायष गट्ररनेछ । हरेक वडामा नमुना कृलष ऄलभयान ऄन्तगषत एक वडा एक नमुना कृलष 

कायषक्रम संचािन भै अएकोमा अगामी अ.ब. बाट दकसानको मागका अधारमा नमुना कृलष कायषक्रम 

थप गट्ररनेछ । 
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७. भू ईपयोगको नीलतको अधारमा कृलषको अधुलनकीकरण तथा व्यवसायीकरण गद ैप्रमुख बािीहरुको 

ईत्पादनामा अत्मलनभषर गराईन अर्थथक र सामालजक रुप िे पलछ परेका कृषक केन्रीत कायषक्रम 

संचािन गनष सम्वलन्धत लनकाय र कृषकको सम्वन्ध जोडरे कृलषमा अत्मलनभषर गराईने नीलत िाइ 

लनरन्तरता ददइनेछ । 

८. जलमनिाइ वाँझो राख्ने प्रवृलतिाइ लनरुत्सालहत गद ैकृलष भूलममा पानी लसचाँइमा िगानी को नीलत 

ऄनुरुप कायष गट्ररनेछ । ईन्नत मि लवई र औजारमा ऄनुदानको नीलत लिआनेछ । दकसानबाट ईत्पाददत 

वस्तुको वजार व्यवस्थापन गनषका िालग ८ वटै वडाहरूिाइ दक्रयालशि गराइनेछ । साथै एक गाईँ एक 

ईत्पादनको नीलत िागु गट्ररनेछ । सुन्तिा कदर् ऄदवुा कागती सुपरजोनको कायषक्रम िागु गने नीलत 

ऄविम्वन गट्ररनेछ । साथै कृलष ईपज संकिन केन्र स्थापनाको िालग जोड गट्ररनेछ । 

९. सहकारी क्षेििाइ अर्थथक समृलद्ध जनताको जी वनस्तरमा वृलद्ध कृलषको व्यवसायीकरण र रोजगारी 

ऄलभवृलद्धको माध्यमका रुपमा ऄगाडी वढाआनेछ । 

१०. प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रम ऄन्तगषत एक घर एक रोजगारको नीलत लिइनेछ । 

११. गट्ररबीको रेखामुनी रहकेो जनताहरको पलहचान गरी यसै वषष लभि पट्ररचयपि लवतरण गट्ररनेछ सोको 

अधारमा सेवा सुलवधा र सहुलियत प्रदान गट्ररने लनलत लिइनेछ । 

१२. रु्सको(खर) छाना भएका घर पट्ररवारको िगत लिइ प्राथालमकताको अधारमा क्रमशः हटाईद ैिलगने 

लनती लिइनेछ । घरबासै नभएका घरपट्ररवारको पलहचान गरी घरवास लवलहन पट्ररवारिाइ 

प्राथालमकताका अधारमा अवास लनमाषण कायषक्रमको लनलत लिइनेछ । 

१३. स्थानीय ईद्योगी व्यापारी र लनमाषण व्यवसायीहरुको समन्वयमा लवरुवा ईद्योग बालणज्य संघ इकाइ 

गठन भैसकेको छ । लवरुवा ईद्योग बालणज्य संघका माध्यामबाट स्वरोजगार कायषक्रममा जोड ददद ैयुवा 

जनशलक्तिाइ स्थानीय क्षेिमा नै काम गने वातावरण सृजना गने नीलत लिइएको छ । परम्परागत 

रुपमा संचािन गद ैअइरहकेो घरेिु ईद्योगहरुिाइ व्यवसायीक रुपमा संचािन गनष प्रोत्साहन गने 

नीलत लिइनेछ ।   

१४. लवरुवा गाईँपालिकािाइ अत्म लनभषर बनाईनु तपाइ ँहाम्रो सबैको कतषब्य हो । कानुनको ऄलधनमा  रही 

एकीकृत सम्पलत्त कर, घरबहाि कर , व्यवसाय कर, नक्सा पास , सवारी साधन  कर, लनमाषण सामाग्री  

कर, मनोरञ्जन  कर , लवज्ञापन  कर अदद करहरूिाइ कायाषन्वयनमा  ल्याइनेछ । व्यवलस्थत गद ै

सफ्टवयरमा जोलडनेछ । 

१५. पयषटन क्षेि रालष्ट्रय ऄथषतन्िको मूि अधार वन्द ैअएको सन्दभषिाइ मध्यनजर राख्द ैलवरुवा 

गाईँपालिका क्षेि लभि रहकेा ऐलतहालसक , धार्थमक , साँस्कृलतक एवं प्राकृलतक सौन्दयष यु क्तस्थानहरुको 

खोजी गने, पलहचान गने र प्राथलमकताको अधारमा पयषट कीय स्थिका रुपमा  लवकास गद ेिलगनेछ ।  

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

गजेपोखरी, िेवा , कालिछाँया , लमनाहाम गुर्ा क्षेििाइ धार्थमक एवं लवशेष पयषटकीय क्षेिको रुपमा 

ऄगाडी बढाइनेछ । 

१६. औधोलगक ग्राम स्थापनाका लनलम्त ईपयूक्त जग्गाको खोलज गरी औधोलगक िगानीको बातावरण सृजना 

गने नीलत लिइनेछ । 

१७. पयषटन लवकास तथा प्रवद्वषन गनष ईपयूक्त ठाईँहरुमा होमस्टे स्थापना गने नीलत लिइनेछ । 

 

सामालजक लवकास ्

१८. स्वस्थ लशलक्षत र सभ्य नागट्ररक तयार गनुष हामी सबैको दालयत्व हो । गुणस्तरीय लशक्षा र स्वास््यमा 

गाईँपालिकावासी सबैको पहुचँ पुगोस भन्ने कुरामा ध्यान ददद ैसबै लवद्याियमा सूचना तथा संचार 

प्रलवलधिाइ ऄलनवायष गने ,पुस्तकािय लवज्ञान प्रयोगशािा र कम््यूटर ल्याब  स्थापना गने , सामुदालयक 
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लवदयाियको लशक्षािाइ गुणस्तरीय , प्रलतस्पधी बनाईन प्रभावकारी ऄनुगमन र प्रलतर्िमुखी 

जवार्दलेहताको वातावरण लसजषना गट्ररनेछ ।  

१९. स्वास््य सबैभन्दा ठूिो सम्पलत्त हो । स्तरीय स्वास््य सेवा पाईनु प्रत्येक नागरीकको नैसर्थगक ऄलधकार 

होः संलवधान प्रदत मौलिक हक पलन हो । यसैिाइ मध्येनजर गद ैगाईँपालिका मा २५ शैयाको एक 

अधुलनक ऄस्पताि र प्रत्येक वडामा कलम्तमा एईटा स्वास््य चौकी स्थापना गने नीती लिआनेछ ।  

स्वास््य लवमा मार्ष त सबैिाइ स्वास््यको पहुचँ लभि यसै वषष ल्याइने लनलत लिइनेछ । साथै प्राथालमक 

स्वास््य केन्र स्थापनामा जोड ददइनेछ साथै यसै वषष एक एम्बुिेन्स खट्ररद गट्रर अकसलमक सेवा प्रदान 

गट्ररनेछ । 

२०. सुरलक्षत मातृत्व कायषक्रमिाइ सर्ि बनाईद ैलशशु मृत्युदर न्यून गनष स्वास््य संस्थामा सुत्केरी गराईन 

प्रोत्साहन गट्ररनेछ । स्वास््य संस्थामानै सुत्केरी हुने मलहिािाइ पोषणका िालग ददद ैअएको रु. 

१०००/- िाइ लनरन्तरता ददइनेछ । ईपचारात्मक कायष भन्दा लनवारक र प्रवधषनात्मक कायषक्रमिाइ 

प्राथलमकता ददइनेछ । गाईँपालिका लभि एक अयुवेददक औषधािय स्थापना गने नीलत लिइनेछ । 

२१. हाम्रो पट्ररकल्पना समद्ध लवरुवा गाईँपालिका हुनेछ । व्यवलस्थत र समृद्ध गाईँ लनमाणषमा सेवाक्षेि 

लभिका अर्थथक साम्यषको पलहचान र पट्ररचािनमा लवशेष जोड दद द ैसमाजमा पलछ परेका वगष 

समुदायहरुिाइ मालथ ईठाईने कायषक्रम संचािनको नीलत लिइनेछ । हरेक वडामा भौगोलिक 

ऄवस्थाको ऄध्ययन गरी एक नमूना वस्ती(model village)को पट्ररकल्पना गरी अगामी वषष दखेी शुरु 

गनष वडा सलमलतिे कायष गनुषपने योजना बनाइने छ । 

२२. लवरुवा गाईँपालिकाको पाश्वष लचि Village Profile र स्रोत  नक्शाङ्कन सदकएको छ एवं गुरुयोजना 

तयार गट्रर सदकएको छ  । जसमा ऄल्पकालिन , मध्यकालिन र दीघषकालिन गरी अवलधक योजना 

लनमाषण गरीएको छ अगमी ददनमा यसैिाइ अधार मानी योजना  कायाषन्वयन गट्ररने छ ।  

२३. स्वच्छ खानेपानी पाईनु प्रत्येक नागट्ररकको हक हुनेछ । सोही ऄनुसार व्यवस्थापकीय लजम्मेवारी 

गाईँपालिकाको सम्झी स्थानीय स्तरमा भएका पानी मुिको खोज गने , संरक्षण गने र एक घरएक 

धारा, एक घर एक शौचाियको नीलत लिइ सोही ऄनुरुप कायष  ग ट्ररएको छ । यसै वषष लभि 

गाईँपालिकािाइ पूणषसरसर्ाइ घोषणा गट्ररनेछ । अगामी दइु वषष लभि यो िक्ष्य शत प्रलतशत पुरा 

हुनेगरी कायष गट्ररनेछ । 

२४. हरेक टोिमा टोि लवकास सलमलत गठन गरी टोि लवकास , वातावरणीय सरसर्ाइ , सामालजक 

समावेशीकरण िगायत लवलवध कायषमा सदक्रय बनाईने नीलत िाइ लनरन्तरता ददइनेछ  । साथै लवकास 

लनमाषण कायषक्रमिाइ रतु गलतमा ऄलघ बढाईन साझेदारी कायषक्रम संचािन गट्ररनेछ ।  

२५. खेिपे्रमी युवाहरुिाइ सक्षम खेिाडी , प्रलतस्पधी खेिकूदद्वारा  शारीट्रर क, मानलसक र सामालजक 

रुपमातन्रसु्त राख्न ,सामुलहक भावनाको लवकास गनष र ऄनुशालसत जीवनको लवकास गने ईद्दशे्य राखी 

खेिपे्रमीिे भागलिन सके्न गरी रङ्गशािा, खेि मैदान  र पाकष हरु लनमाषण गद ैिग्ने नीलतऄनुरुप वडा नं. 

८ मेथाभुरुङमा मापदण्ड ऄनुरुपको खेिमैदान लनमाषण गट्ररएको छ  । भलिवि खेििाइ रालष्ट्रय खेिको 

रुपमा ऄलघ बढाइएको हुदँा ईक्त खेििाइ प्रोत्साहन गनषका िालग एक टोि , एक भलिवि खेि मैदान 

लनमाषण गने नीलत लिआनेछ । सामालजक रुपान्तरणको अन्दोिनका प्रमुख व्यलत्तत्वहरु पुष्पिाि श्रेष्ठ र 

मदन भण्डारी को स्मृलतमा स्थपना गट्ररएको यसै गाईपालिका वाड नं ८ मेथाभुरुङ लस्थत २५ रोपनी 

क्षेिर्िमा लनमाषण शुरु भएको पुष्पमदन खेि मैदानिाइ प्राथलमकतामा राखी रालष्ट्रय खेिहरु संचािन 

गनष सके्न गरी रंगशािा लनमाषणको िालग कायषक्रम ऄलघ बढाइनेछ । लवरुवा गाईँपालिकाको अयोजनामा 

वार्थषक रुपमा ऄध्यक्ष कप भलिवि खेि सञ्चािन गट्ररनेछ ।साथै एक वडा एक खेि मैदान लनमाषणको 

लनलत लिइनेछ । लवद्यािय स्तरीय राष्ट्रपलत रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगता िाइ लनरन्तरता ददद ैहरेक वषष 

सञ्चािन गट्ररनेछ । 
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२६. सवै जाती, भाषा , धमष, संस्कृलतको संरक्षण र सम्बधषन गद ैधार्थमक सलहष्णुतािाइ बलियो  बनाईँद ैअ 

अफ्नो पलहचान कायम राख्न सहयोग गट्ररनेछ ।  

२७. िैंलगक समानता र सामालजक समावेशीकरण िाइ ध्यानमा राख्द ैसमतामूिक समाजको लन माषण गने , 

समाजमा रहकेा सबै प्रकारका लवभेदहरुिाइ ऄन्त्य गने नीलत लिइनेछ ।  

२८. जेष्ठ नागट्ररक हामी सवैका पे्ररणाका श्रोत हुन् । ईहाँहरुको  मान मयाषदा र सम्मान गनुष हामी सबैको 

कतषव्य हो । ईपयुक्त स्थानहरुमा जेष्ठ नागट्ररक अवास गृह , पाकष , वाचनािय अदद  लनमाषण गरी 

ईहाँहरुिाइ लवश्राम, मनोरञ्जन र लनःशुल्क अवासको सुलवधा ईपिब्ध गराईने तथा ईहाँहरको 

स्वास््य ऄवस्था थाहापाईन घरदिैो स्वास््य सेवा प्रदानको लनलत लिइनेछ । 

२९. मलहिा शशलक्तकरण एवं मलहिा सहभालगतामा मलहसिाहरुकै पहुचँ वृलद्ध गने कायषक्रमहरु संचािनमा 

लवशेष जोड ददइनेछ ।  राष्ट्रपलत मलहिा ईद्यम कायषक्रम ऄन्तगषत मागमा अधाट्ररत ईद्यमलशि 

कायषक्रमहरु सञ्चािन गट्ररनेछ ।  

३०. गाईँपालिका लभिका सामूदालयक लवद्याियहरुको भौलतक पूवाषधार लनमाषणका िालग कायष योजना 

बनाइनेछ । एक स्थानीय तह एक प्रालवलधक लशक्षािय स्थापनाको नीलत लिइनेछ । 

३१. अधारभूत तहको सामुदालयक लवद्याियहरुको शैलक्षक गुणस्तर ऄलभबृलद्ध र बािमैिी लशक्षाका िालग 

गाईँ लशक्षा योजना बनाइ कायाषन्वयन गट्ररनेछ । 

 

पूवाषधार लवकास  

३२. महालवनाशकारी भूकम्पबाट कलतपय नागट्ररकहरुको घरहरु क्षलत हुन पुगेको मापुन लनमाषण 

प्रालधकरणसंग समन्वय गरी हाि सम्म २८१ पट्ररवारको घर पुन लनमाषण गट्ररसदकएको छ भने छुटेका 

घरधुरीहरुिाइ गुनासो र्ारम भराइ पुनलनमाषणमा सुलचकृत गने कायष जारी रालखएको छ ।  स्थानीय 

स्तरमा लवपद ्व्यवस्थापन कोष खडा गरी भलवष्यमा हुन सके्न भलवतब्यिाइ ब्यवस्थापन गने नीलत 

लिइनेछ । 

३३. स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड तय गरे ऄनुरुप हाि सम्म २७ दक.मी. ग्राभेि र २ दक.मी. कािोपिे 

गने कायष गट्ररसदकएको र  गाईँपालिका लभिका सबै टोि बस्तीमा सडक संजाि लनमाषण गनष लवशेष 

जोड ददइनेछ । प्रदशे र स्थानीय तहसम्म अईने जाने मुख्य सडक  र न्यूनतम पूवाषधार पूरा भएका 

ग्रामीण सडकहरुिाइ क्रमशः स्तरईन्नती गद ैकािोपिे गने कायषक्रममा समाबेश गरी  कािोपिे गनष 

प्रदशे र केन्रसंग पहि गट्ररनेछ । 

३४. रालष्ट्रय गौरबको रुपमा रहकेो ज्याग्दी खोिा करीडोर लवरुवा गाईँपालिका भएर गएको लवददतै छ । 

यसिाइ अबश्यक वजेट सलहत समयमानै सम्पन्न गनष केन्रमा लवशेष पहि गट्ररनेछ । ज्याग्दी खोिा 

करीडोरसंग जोलडएका मुख्य सडकहरु समेतिाइ केन्रीय योजनामा समावेश गनष सम्बलन्धत लनकायमा 

पहि गने नीलत लिइनेछ ।सबै वडाहरुवाट गाईँपालिका केन्रसम्म नजोलडएका  सडकहरुिाइ यसै वषष 

जोड्ने र जोलडएका सडकहरुको स्तरोन्नती गद ैिग्ने नीलत लिइनेछ ।बास्तरा खोिा - राईसेघाट पक्कीपुि, 

म्याङखोिा- अम्बोट पक्कीपुि र स्याङदी खोिा , गैरीघाट  पक्की पुि लनमाषणको िालग लवशेष पहि 

गट्ररनेछ ।  गाईँपालिका लभिका प्रमुख भौलतक पूवाषधारहरुको योजनाहरुिाइ प्रथालमकताका अधारमा 

लड.लप.अर. तयार गनषका िागी बजेटको व्यवस्था गट्ररनेछ । 

३५. कृलष भूलममा  पानी ससचाइमा िगानी  भन्ने ऄवधारणा ऄनुरुप  गाईँपालिका लभिका खेतीयोग्य 

जलमनहरुमा लसचाइकँो प्रबन्ध लमिाईने नीलत लिइनेछ । 

३६. दीगो र पयाषवरण मैिी लवकास , हट्ररयािी युक्त बस्ती र सुरलक्षत अवास भन्ने कायषक्रम िाइ अत्मसाथ 

गद ैगाईँपालिका सदरमुकाम िगायत सबै वडामा रहकेा अवासयोग्य स्थानहरुमा एकीकृत वस्ती 

लवकासको कायषक्रमिाइ ऄलघ बढाईँद ैसाना शहरको रुपमा लवकास गने नीलत लिइनेछ । यसरी वस्ती 
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लवकास गद ैगदाष जैलवक लवलवधताको संरक्षण ,जिवायु प्रणािीिाइ सन्तुलित र प्राकृलतक स्रोतहरुको 

दीगो व्यवस्थापनका िालग स्थानीय समुदायिाइ पट्ररचालित गट्ररनेछ । 

३७. भूकम्प सुरलक्षत अवास लनमाषण गनषका िालग स्थानीय कालिगढहरुिाइ तालिम  ददइसदकएको छ ।  घर 

लनमाषण गनुषपूवष नक्सा पास गरी गाईँपालिकाबाट स्वीकृत गनुषपने ब्यवस्था गट्ररनेछ ।साथै यसै वषष दखेी 

ठूिा ससचाइ अयोजना संचािन गट्ररनेछ । 

३८. स्थानीय ज्याग्दी खोिामा बग्ने पानीको स्थायी बहाबको ऄध्ययन गट्ररनेछ । संभाब्यताका अधारमा 

भलवष्यमा घरघरमा लवजुिी जनजनमा शेयरको नीलत ऄनुरुप जनताको साझेदारीमा लव द्यूत ईत्पादन 

गने कायषक्रमिाइ ऄलघ बढाइनेछ ।  लवद्युलतकरणिाइ लवश्वालसिो भरपदो स्थायी बनाईनु हाम्रो कतषव्य 

हो । ऄलधकांश ठाँईमा काठको पोि रहकेो र लजणष भैसकेकािे ६०० लस्टिपोि रे्ने कायष सदकसदकएको 

छ भने अगामी अ.ब. लभि काठको पोि लवस्थालपत गरी लस्टि पोि राख्ने कायष गट्ररनेछ । 

३९. गाईँपालिका लभिका सबै बस्तीहरुमा सूचना तथा संचार र प्रलवलधको पहुँ चपु-याईन अबश्यक प्रबन्ध 

लमिाईनु साथै सामुदालयक रेलडयो संचािनका िालग पहि गट्ररनेछ । जसमा स्थानीय ब्यापारी ईद्योगी 

र जनताको संयुक्त िगानीिाइ प्रथालमकता ददइनेछ । 

४०. लवरुवा गाईँपालिका लभिका ऄलधकांश घरधुरीमा सामुदालयक ग्रामीण लवधुत ईपभोक्ता सलमलतद्वारा 

लवद्यतूीकरण भएको छ । यसिाइ एकीकृत गरी एईटै सलमलत मातहात   िाने प्रयास गट्ररनेछ । भरपदो 

र लवश्वसनीय सेवा ईपिब्ध गराईन अवश्यक व्वस्थापकीय एवम् प्रालवलधक पक्षमा सुधार गट्ररनेछ । 

काठका पोिहरू लवस्थालपत गरी क्रमशः स्टीि पोिहरू राख्ने नीलत ऄगाडी बढाइनेछ । र सडक बत्तीको 

ऄवधारणा ल्याइनेछ । 

४१. गाईँपालिका लभिका सामुदालयक लवद्यािय वडा कायाषिय एवं ऄन्य सरकारी कायाषियहरुमा वैकलल्पक 

एवं नलवकरणीय ईजाष प्रणािी जडान गने नीलत लिइनेछ । घर घरमा  वायोग्यास र सुधाट्ररएको चुिो 

जडान कायषिाइ प्राथालमकता ददइनेछ ।  

४२. अगामी अर्थथक वषष ०७६/७७ दखेी गाईँपालिकाको कायाषिय भवन सभाहि र वडा कायाषिय 

भवनहरुको लनमाषण कायष शुर गद ैिलगनेछ । सदरमुकाम वरपर ट्ररङरोडको ऄवधारणा शुरु गट्ररनेछ । 

४३. झोिुङ्गे पुिको अवश्यकता भएका ठाँईहरुमा अवश्यकताका अधारमा लनमाषण गद ैिलगनेछ । 

 

वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापनः 

४४. महत्वपूणष वनस्पलत , जडीबुटी र ऄन्य पैदावर लवस्तारमा जोड ददआनेछ । वनिाइ वातावरण एवम् 

जिवायु मैिी पूवाषधारको रुपमा ऄगाडी वढाईँद ैवन संरक्षणको नीलत लिआनेछ । गाईँपालिका क्षेिलभि 

रहकेा सीमसार र जिाधार क्षेिको संरक्षण गने , वगैंचा , वृक्षारोपण , हट्ररयािी प्रवधषन र सावषजलनक 

सौन्दयष ऄलभवृलद्ध हुने कायषक्रम संचािन गट्ररनेछ । न्यूनतम १ घर २ र्िरु्िका लवरुवा रोपे्न ऄलभयान 

िागु गट्ररनेछ । 

४५. स्थानीय नदी, खोिा, पोखरी, ताि तिैया, धार्थमक स्थि, खानेपानीको मुहान, खुिा क्षेि, सडक, टोि 

वा ऄन्य सावषजलनक क्षेिहरुमा सर्ाइ सुलनलित गट्ररनेछ । जिईत्पन्न प्रकोप लनयन्िण गनषका िालग 

अवश्यक कायषहरू थािनी गट्ररनेछ ।  

४६. प्राकृलतक लवपद ्बाट हुने भौलतक तथा मानवीय क्षलत न्यूनीकरण गनष अवश्यक कायषहरू गट्ररनेछ । साथै 

नदद लनयन्िणका िालग तटबन्धन लनमाषण गट्ररनेछ । 

 

 संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन 

४७. यस गाईँपालिका तहमा अधुलनक र साधनश्रोत सम्पन्न सूचना तथा ऄलभिेख केन्र स्थापना गट्ररनेछ । 

स्थानीय तहका सबै सूचनाहरू ऄनिाआन मार्ष त् रालष्ट्रय र ऄन्तराषलष्ट्रय क्षेिमा प्रवालहत गरी ग्रालमण 

पयषटन लवकासमा सहयोग पु-याईनेछ । यो कायषक्रमिाइ वडा तहसम्म लवस्तार गट्ररनेछ । सबै 
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लवद्यािय, प्रशासलनक भवन , सभा भवन , स्वास््य चौकी , सुरक्षा लनकाय र सेवाकेन्रहरूमा लनःशुल्क 

आन्टरनेट सेवा ईपिब्ध गराईन यसै वषष पहि गट्ररनेछ  ।  

४८. पारदर्थशता, जवार्दलेहता , जनमुखी र मुस्कान सलहतको सावषजलनक सेवा प्रवाहका लनलम्त कमषचारी 

व्यवस्थापन एवम् क्षमता ऄलभबृलद्धमा लवशेष जोड ददइनेछ ।कायष सम्पादनका अधारमा लशक्षक 

कमषचारीिाइ सम्मान गट्ररनेछ ।  

४९. गाईँपालिका लभि रहकेा सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूको त्याङ्क संकिन गरी 

लतनको क्षमता ऄलभबृलद्ध गनषका िालग ऄलभमुखीकरण कायषक्रम संचािन गने र सामालजक लवकास 

कायषमा िाग्न प्रोत्साहन गट्ररनेछ ।  

५०. संलवधानमा व्यवस्था भए बमोलजम गाईँपालिकाका लनवाषलचत ईपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायीक 

सलमलत गठन गट्ररसदकएको , न्यालयक सलमलतद्वारा गरीव , ऄसहाय तथा लपछलडएका समुदायका 

व्यलक्तहरूको न्यायमा सहज पहचँ पु-याईन लनःशुल्क कानूनी परामशष तथा सहयोगको व्यवस्था गट्ररनेछ 

। समाजमा ऄनावश्यक रुपमा मुद्दा मालमिा गने प्रवृलत्तिाइ लनरुत्साहन गट्ररनेछ  । 

५१. स्थानीय तहको प्रशासलनक संरचना , न्यूनतम दरबन्दी संख्याका कारण प्रभावकारी सेवा प्रदान गनष 

कट्रठन भएको कारण कमषचारी तथा लशक्षक दरबन्दी लमिान एवं पुरा गनष सम्बलन्धत लनकायहरुसंग 

समन्वय गट्ररनेछ ।  

५२. रालष्ट्रय एकता र भौगोलिक ऄखण्डतामा अँच पु-याईन सके्न कुनैपलन लवभाजनकारी र लवखण्डनकारी 

दक्रयाकिापिाइ कानूनको दायरामा ल्याइनेछ । जनतामा दशेभलक्त र रालष्ट्रय हीतको चेतना रै्िाईँद ै

रालष्ट्रय स्वालधनता र स्वालभमानको रक्षा गट्ररनेछ ।  

५३. ऄन्तमा, अ.व. २०७६/७७ का िालग यस लवरुवा गाईँपालिकाको तर्ष बाट पेश गट्ररएको नीलत तथा 

कायषक्रम मालथ छिर्ि गरी केही ऄपूणष भएको भए महत्वपूणष सुझाव सलहत पाट्ररत गट्ररददनुहुन 

ऄनुरोध गदषछु ।  

धन्यवाद । जय लवरुवा गाईँपालिका ।  

प्रस्तुतकताषः 

चुनप्रसाद शमाष 

ऄध्यक्ष 

लवरुवा गाईँपालिका स्याङ्जा । 
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                                                        अर्थथक वषष ०७६/७७ 

                               को 

बजेट वक्तव्य 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लवरुवा गाईँपालिका  

 गाईँ कायषपालिकाको कायाषिय 
गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा । 

गाईँ सभाको बैठकमा 

ईपाध्यक्ष श्री दवेी कुमारी थापा ज्यूिे प्रस्तुत गनुष भएको 

अर्थथक वषष २०७६/७७ को 

बजेट वक्तव्य 
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यस सभाका ऄध्यक्ष ज्य,ू 

सभाका सदस्यज्यूहरू, 

गाईँ कायषपालिकाको कायाषियका प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत िगायत ऄन्य राष्ट्रसेवक कमषचारी लमिहरू । 

 

१. यस लवरुवा गाईँपालिकाको ईपाध्यक्षको हलैसयतिे पाचौ ँगाईँ सभामा अगामी अर्थथक वषष 

०७६/७७ को िालग बजेट प्रस्तुत गट्रररहदँा गौरवको महसुस गरेको छु  । यस महत्वपुणष ऄबसरमा 

मुिुकिाइ संघीय िोकतालन्िक गणतन्िको युगमा ल्याईने क्रममा जीवन ईत्सगष गनुषहुने सम्पुणष 

महान सलहदहरु तथा राष्ट्रप्रलत समर्थपत ददवङ्गत अदरणीय व्यलक्तत्वहरुमा भावपूणष श्रदाञ्जिी 

ऄपषण गदषछु । रालष्ट्रयता र स्वालधनताको रक्षा गद ैन्यायपुणष समाज लनमाषण र समृलद्धको मागषमा 

एकताबद्ध रहकेा यस लवरुवावासी जनता र राजनीलतक नेतृत्व प्रलत ईच्च सम्मान प्रकट गनष चाहान्छु 

। 

२. यस लवरुवा गाईँपालिकािे यस ऄलघ १ अर्थथक वषषको बजेट तजुषमा गरी पुणष रुपमा कायाषन्वयन 

भइसकेको  र चािु अ.व.को बजेट कायाषन्वयनको ऄलन्तम चरणमा रहकेो छ । यस ऄवस्था सम्म 

अइपुग्दा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायषबाट श्रोत, साधन र ऄवसरको ऄलधकतम 

पट्ररचािन गद ैसमृलद्ध तर्ष  ऄलघ बढ्ने अधारलशिा तयार भएको छ । नेपाि सरकारको रालष्ट्रय 

अकंक्षा “समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी”  हालसि गने मागषमा दढृताका साथ ऄलघ बढेको ऄवस्थामा 

लवरुवा गाईँपालिकािे समेत सामालजक न्याय सलहतको तीब्र लवकास, सुशासन सलहतको 

जनईत्तरदायी स्थानीय सरकार र सभ्य, सुसंस्कृत एवं कतषव्यलनष्ठ समाज लनमाषण गद ैपूणष िोकतन्ि 

तथा समाजवाद ईन्मुख स्थानीय ऄथषव्यवस्था लनमाषणका िालग लवरुवा गाईँ कायषपालिका प्रलतवद्ध 

छ ।  

३. गण्डकी प्रदशेमा ऄवलस्थत यस लवरूवा गाईँपालिका प्राकृलतक श्रोत साधन, कृलष तथा पशुजन्य 

लवकास, पयषटनको लवकासमा ऄद्वीलतय सम्भावना रहकेो गाईँपालिका हो । सोही ऄनुरुप लवरुवा 

गाईँपालिकाका जनताको जीवनस्तरको गुणस्तर बृलद्ध र यस गाईँपालिका ऄन्तगषत रहकेा श्रोत 

साधनको ऄलधकतम तथा ददगो पट्ररचािन तथा ईपिब्ध ऄन्य ऄवसर र सम्भावनाहरुको ईपयोग 

गरी पुवाषधार लवकासका साथसाथै अर्थथक सामालजक लवकासको लनलम्त अधारशीिा तयार भएको 

छ । चािु अर्थथक वषषको लवरुवा गाईँपािकाको नीलत तथा कायषक्रम र बजेट कायाषन्वयनबाट 

सुशासन, लवकास र समृलद्धको दट्ररिो अधारलशिा लनमाषण तथा लवरुवावासीको जीवनस्तरमा 

त्यसको प्रलतर्ि दलेखन थािेको छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु लसजषना गरी गट्ररवी, 

लवपन्नता, लनरक्षरता र पछौटेपनको ऄन्त्य गनष गाईँपालिका प्रलतवद्ध रहकेो छ । लवरुवा 

गाईँपालिका ऄन्तगषत अधारभूत लशक्षा तथा प्राथलमक स्वास््य सेवामा पहुचँ र सामालजक 

सुरक्षाको प्रत्याभूलत सुलनलित हुदँ ैगएको छ । 

 

४. ऄब म अगामी अर्थथक वषषको िालग योजना तथा कायषक्रमहरूको तजूषमा गदाष ऄपनाआएका मुख्य 

मुख्य लवलधहरूको यहाँहरू समक्ष संक्षेपमा लववेचना गनष चाहन्छु ।  

 

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

संलवधान जारी भइ िागू भएको हामीहरू सबैिाइ लवददतै छ । सोही लशिलशिामा केन्रमा रहकेा 

ऄलधकार स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भइरहकेो लवद्यमान ऄवस्था छ । स्थानीय 

सरकारहरूको गठन पिात यलह अषाढ १० गते लभि स्थानीय सरकारहरूिे अगामी अर्थथक 
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वषषका िालग नीलत , योजना तथा कायषक्रमरू अ-अफ्नो सभामा पेश गनुष पने कानूनी व्यवस्था 

रहकेो छ । 

 

६. अगामी अर्थथक वषषका िालग वस्तीस्तरबाट योजना तथा कायषक्रमहरू तयार भइ वडा 

सलमलतहरूिे ती योजना तथा कायषक्रमहरूिाइ प्राथलमकीकरण गरी बजेट तथा कायषक्रम तजूषमा 

सलमलतमा पठाईने व्यवस्था लमिाआएको छ । सो कायषपूवष गाईँपालिकािे संघ तथा प्रदशे 

सरकारबाट यस गाईँपालिकाको िागी समानीकरण, सशतष राजश्व बाँडर्ाँड ऄनुदानमार्ष त 

अगामी अ.व. को िालग लसलिङ ईपिब्ध गराएको लथयो । ईपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहकेो 

राजश्व परामशष सलमलतबाट करका दरहरू सलहत अगामी अर्थथक वषषका िालग अन्तट्ररक अयको 

प्रक्षेपण भएको छ । श्रोत ऄनुमान सलमलतको अन्तट्ररक अय प्रक्षेपण तथा संघ तथा प्रदशे 

सरकारबाट प्राप्त बजेट लसलिङको दायरामा रही गाईँपालिकाका ऄध्यक्षको संयोजकत्वमा रहकेो 

श्रोत ऄनुमान तथा बजेट सीमा लनधाषरण सलमलतिे अगामी अर्थथक वषषका िालग कूि लसलिङ 

लनधाषरण गरेको छ । गाईँ कायषपालिकामा बजेट लनमाषणका िालग लवलभन्न लवषयगत सलमलतहरू 

तथा लवषयगत क्षेि समूहहरूको गठन गट्ररएको छ । वडा स्तरबाट प्राथलमकीकरण गट्रर पठाएका 

योजनाहरूिाइ कायषपालिका ऄन्तगषतका लवलभन्न सलमलतहरू तथा समूहरूमा छिर्ि गरी 

गाईँकायषपालिकाको बैठकबाट अगामी अर्थथक वषषको िालग बजेट तजूषमा गरी कायषपालिकाको 

बैठकबाट पाट्ररत भइ छिर्िका िालग अजको यस सभामा पेश गट्ररएको छ । 

 

७. ऄब म अगामी अर्थथक वषषका िालग बजेट तथा कायषक्रम तयार पादाष लिआएका अधारहरूको 

संक्षेपमा जानकारी गराईन चाहन्छु । अगामी अर्थथक वषषको बजेट तथा कायषक्रम तयार पादाष 

लनम्नानुसारका कानून/ नीलत तथा दस्ताबेजहरूको सहयोग लिआएको छ ।  

 नेपािको संलवधान 

 नेपाि सरकारको पन्रौं योजना( २०७६/७७-२०८०/८१) को अधारपि  

 लवरुवा गाईँपालिकाको एकीकृत लवकास योजना  

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

 अर्थथक कायषलवधी ऐन, २०५५ 

 सावषजलनक खट्ररद ऐन, २०६३ र लनयमाविी, २०६४ 

 लवरुवा गाईँपालिकाको  सावषजलनक खट्ररद लनयमाविी, २०७६ 

 स्थानीय तहको वार्थषक योजना, बजेट तजूषमा ददग्दशषन, (पट्ररमार्थजत) 

 नेपाि सरकारको अर्थथक वषष २०७६/७७ को वार्थषक नीलत तथा कायषक्रम 

 नेपाि सरकारको अर्थथक वषष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य 

 गण्डकी प्रदशेको वार्थषक नीलत तथा कायषक्रम 

 गण्डकी प्रदशेको वजेट वक्तव्य 

 लवरुवा गाईँपालिकाको अर्थथक वषष ०७६/७७ को नीलत तथा कायषक्रम 

 नेपाि सरकारिे बेिा बेिा गरेका नीलतगत लनणषयहरू 

 सावषजलनक खचषमा लमतव्ययीता र प्रभावकाट्ररता कायम गने सम्बन्धी नीलतगत मागषदशषन , 

२०७५ 

 दीगो लवकास िक्ष्यहरू 

 बजेट तजूषमा सम्बन्धी प्रचलित नेपाि कानूनका सान्दर्थभक दर्ा तथा लनयमहरू ।  
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८. अगामी अर्थथक वषषको बजेट तथा कायषक्रम तजूषमा सम्बन्धी कायषहरू वस्तीस्तरबाट शुरू गरी वडा 

कायाषिय, लवषयगत सलमलत , योजना तथा कायषक्रम तजूषमा सलमलतमा छिर्ि गरी गाईँ 

कायषपालिकामा छिर्िको प्रबन्ध लमिाइ गाईँ कायषपालिकाको लसर्ाट्ररसिे अजको यस 

गाईँसभामा पेश गरेको बेहोरा समेत सबै गाईँ सभाका सदस्यहरूिाइ जानकारी गराईन चाहन्छु । 

 

९. ऄब म यस अ.व. सदकद ैिाग्दा यस अबको बजेट कायाषन्वयनको बारे लववेचना गनष चाहान्छु । यस 

अर्थथक वषषमा लवरुवा गाईँ कायषपालिका र ऄन्तगषतका वडा कायाषियका काम काबाषहीिाइ सुचना 

प्रलवलध मैिी बनाईने कायषमा ऄत्यन्तै सर्िता प्राप्त भएको छ । सम्पुणष वडामा इन्टरनेटको पहुचँको 

व्यवस्था लमिाइ व्यलक्तगत घटनादताष प्रणािीिाइ पुणषतया ऄनिाइन मा अधाट्ररत गराइएको छ । 

साथै अन्तट्ररक कर संकिन कायषको लनलम्त पलन पुणष रुपिे ऄनिाइन वेब बेसमा अधाट्ररत 

सफ्टवेयर जडान गरी सम्बलन्धत कमषचारीिाइ तालिम समेत प्रदान गरी सञ्चािनमा ल्याइएको छ 

। िेखा प्रणािीिाइ पलन नेपाि सरकार मन्िीपट्ररषद लनणषयऄनुसार यस अ.व.को सुरुवात दखेी नै 

वेब बेसमा अधाट्ररत सुि प्रणािी मार्ष त सञ्चािन गट्ररएको छ  । 

१०. यस गाईँपालिका ऄन्तगषत अधारभुत लशक्षा, प्राथलमक स्वास््य सेवाको सुलनलितताको 

लनलम्त यथेष्ठ कायषक्रम कायाषन्वयनमा ल्याइएको छ । यस अ.व.मा ऄलधकांश बजेट पुवाषधार लनमाषण 

कायषमा लवलनयोजन गरेको तथा जनताका अकंक्षा समेत पुवाषधार तर्ष  सडक लनमाषणमा रहकेोिे 

ठूिो अकारको बजेट स्थानीय सडक लनमाषण कायषमा खचष भएको छ ।  

 

११. पशु तथा कृलष लवकास कायषक्रमहरु पयाषप्त रुपमा सञ्चािनमा अएका छन । एक वडा एक 

नमुना कृलष कायषक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चािनमा अएका छन । ईद्धमशीि मलहिा कृलष 

कायषक्रम पलन प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन अएको छ ।  

१२. युवा सीप लवकास तथा रोजगार प्रबषद्धषन कायषक्रमहरु यथेष्ठ सञ्चािनमा अएका छन । 

प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रमको प्रभावकारी कायाषन्वयन बाट वडा नं. ८ र वडा नं. ६ मा 

रोजगारी सृजना गट्ररएको छ ।  

१३. लवरुवा गाईँ कायषपालिकाको अफ्नै ऄस्थाइ भवन बनाइ त्यहीबाट कायषसञ्चािनको कायष 

सुरुवात गट्ररएको छ । यसिे गाईँपालिकाको घरभाडामा हुने अर्थथक व्यय भार न्युन गनष सहयोग 

गरेको छ ।  

१४. खानेपानी तथा सरसर्ाइ तर्ष  पयाषप्त सर्िता हाँलसि भएको छ । यस गाईँपालिका 

ऄन्तगषत रहकेो पलिम नेपाि सरसर्ाइ तथा खानेपानी अयोजना द्वारा प्रमूख ३ अयोजना सम्पन्न 

गट्ररसकेको छ भने १ अयोजना सञ्चािन भइरहकेो छ साथै  सहायक रुपमा लवलभन्न मुि संरक्षण 

तथा ऄन्य अयोजना समेत सम्पन्न भइसकेका छन र यस कायषक्रमद्वारा पयाषप्त सरसर्ाइ 

कायषक्रमहरु सञ्चािन गरेको छ।  साथै यसै अर्थथक वषषदलेख पलिम नेपाि ग्रालमण खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ पट्ररयोजना ( WASH) को समयवधी  समालप्त हुने भएकोिे ईक्त पट्ररयोजनािाइ 

धन्यवाद ज्ञापन गदषछु ।  

१५. पयषटन लवकास गरी यस गाईँपालिकािाइ पयषटकीय गन्तव्यको रुपमा लवकास गनष पयाषप्त 

योजना सञ्चािन गट्ररएको छ । यसै गाईँपालिकाको पयषटकीय सम्भावना भएको मनकामना मलन्दर 

नलजकै गहते मनकामना होमस्टे सञ्चािनमा ल्याइएको छ ।  
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१६. यस अ.व.मा पयाषप्त रुपमा दलित, जनजाती, मलहिा  िलक्षत कायषक्रम सञ्चािनमा 

ल्याइएको छ । ऄलत लवपन्न पट्ररवारको लनलम्त लवद्युतीय लवस्तार कायषक्रम सञ्चािन ल्याआ प्रत्येक 

घरमा लवद्युत अपुर्थतको व्यवस्था लमिाईन कायषक्रम कायाषन्वयनमा ल्याइएको छ ।  

१७. लवरुवा गाईँपालिकाको समग्र क्षेिको एकीकृत लवकास योजना लनमाषण गरी अगामी वषषको 

िागी योजना  तथा कायषक्रम तजुषमामा त्यसै गुरुयोजनािाइ अधार मानी तजुषमा गट्ररएको छ ।  

१८. समग्रमा चािू अर्थथक वषष सन्तोषजनक रुपमै व्यलतत भएको मैिे ऄनुभव गरेको छु । यस 

अर्थथक वषषमा गाईँ कायषपालिकाको कायाषियमा पयाषप्त कमषचारी नहुनु, एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह 

प्रयोजनको लनलम्त प्रशासकीय भवनको ऄभाव हुनु, ईपभोक्ता सलमलत मार्ष त योजना तथा कायषक्रम 

सम्पन्न गदाष समयमै भुक्तानी हुन नसकु्न तथा ऄन्य लवलवध समस्या लवद्यमान रहतेापलन अगामी 

अर्थथक वषषमा ऄझै सघन रुपमा सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमाषणका कायषहरु ऄलघ बढाइनेछ । यस 

तर्ष  सम्पुणष सरोकारवािाहरुको चासो र लचन्ता रहनेछ भने्नमा पुणष ऄपेक्षा पलन लिएको छु ।  

ऄध्यक्ष महोदय,  

१९. ऄब म चािु अर्थथक बषष २०७५।०७६ ऄन्त्यसम्ममा हुने अय व्ययको ऄनुमालनत लववरण पेश गनष 

ऄनुमलत चाहान्छु । चािु अर्थथक वषषमा नेपाि सरकार सशतष ऄनुदान तर्ष  रु १३ करोड १५ िाख 

प्राप्त हुने ऄनुमान गट्ररएकोमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तट्ररत कायषक्रममा बृलद्ध भइ  रु १३ करोड 

८० िाख ४२ हजार प्राप्त हुने संशोलधत ऄनुमान रहकेो छ । त्यस्तै नेपाि सरकार समानीकरण 

ऄनुदान तर्ष  ७ करोड २९ िाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँड तर्ष  ५ करोड ४ िाख ५८ हजार, 

गण्डकी प्रदशे प्रदशे समानीकरण ऄनुदान तर्ष  १ करोड १३ िाख ३५ हजार, गण्डकी प्रदशे प्रदशे 

सवारी साधन कर बाँडर्ाँड तर्ष  १९ िाख ४६ हजार प्राप्त हुने ऄनुमान गरेकोमा सोही ऄनुसार 

ऄनुदानहरु प्राप्त भइरहकेो छ । 

२०. त्यस्तै गरी स्थानीय पुवाषधार लवकास साझेदारी कायषक्रमको िालग  ३९ िाख ५० हजार, झोिुङ्गे 

पुि क्षेिगत कायषक्रमको िालग ५९ िाख, जेष्ठ नागट्ररक दीघष सेवा सम्मान र सामालजक सुरक्षा 

कायषक्रमको िालग ५ करोड ६ िाख ८५ हजार, गट्ररव सँग लवश्वेश्वर कायषक्रमको िालग ३ िाख ९४ 

हजार, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदालयक लवकास कायषक्रमको िालग ३ िाख ५ हजार, 

प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रमको िालग १४ िाख २ हजार, गट्ररव घरपट्ररवार पलहचान तथा 

पट्ररचयपि लवतरण कायषक्रमको िालग १३ िाख ९४ हजार ९ सय  ऄनुदानहरु प्राप्त भएका छन । 

साथै गण्डकी प्रदशे प्रदशे, सामालजक लवकास मन्िाियबाट खेिमैदान लनमाषण कायषको िालग यस 

गाईँपालिकाको समेत साझेदारी थप गने गरी रु १५ िाख ऄनुदान समेत प्राप्त भएको छ । यसरी  

ऄन्य ऄनुदान तर्ष  कुि ६ करोड ५५ िाख ३० हजार ९ सय  रकम प्राप्त भएको छ ।  

 

२१. त्यस्तै गरी यस अ.व. मा अन्तट्ररक अम्दानी तर्ष  रु ८६ िाख ८० हजार प्राप्त हुने ऄनुमान 

गट्ररएकोमा २०७६ ऄसार ९ गते सम्म रु १८ िाख ९४ हजार २ सय ६१ माि संकिन भएको र 

ऄसार मसान्त सम्म ३६ िाख २ हजार माि संकिन गने संशोलधत ऄनुमान रहकेो छ । अन्तट्ररक 

ऊण रु २९ िाख ८१ हजार प्राप्त गने ऄनुमान गट्ररएकोमा कुनै पलन अन्तट्ररक ऊण स्वीकार 

गट्ररएको छैन । गत अर्थथक वषषको ऄल्या तर्ष  २ करोड २५ िाख बचत हुने प्रारलम्भक ऄनुमान 

गट्ररएकोमा कुि ३ करोड २१ िाख २० हजार ९ सय ४२ बचत भएको छ । गत अर्थथक वषषको 

ऄल्ल्या बचतमा बृलद्ध भएको रकमबाट चािु अर्थथक बषषको अन्तट्ररक अम्दानीमा नपुग भएको 

रकम र अन्तट्ररक ऊण बाट लवलनयोलजत योजना तथा कायषक्रममा खचष गने व्यवस्था लमिाएको छु 

। सम्पुणष प्राप्त ऄनुदानहरु, अन्तट्ररक अम्दानी तथा गत वषषको ऄल्ल्या बचत रकम गरी चािु 
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अर्थथक बषषमा लवरुवा गाईँपालिकाको कुि बजेट रु ३६ करोड ७८ िाख ३० हजार ९ सय कायम 

रहने संशोलधत ऄनुमान रहकेो छ । 

२२. ऄब म यस अर्थथक वषषमा हुने व्ययको ऄनुमान पेश गनष ऄनुमलत चाहान्छु । यस बषषमा सशतष 

ऄनुदान र ऄन्य ऄनुदानमा प्राप्त भएको बजेट ऄन्तरसरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण हुदँा योजना तथा 

कायषक्रममै तोदकएर अएकोिे सोही बमोलजम कायाषन्वयन हुदँ ैगइरहकेो छ । सो बाहके बाँकी 

रहकेो रकम रु १७ करोड ८ िाख मध्ये चािु तर्ष  ४ करोड ९८ िाख र पुलजगत तर्ष  १२ करोड 

१० िाख  लबलनयोजन भएकोमा लहईँद ेगाईँसभाबाट संशोधन गरी चािु बाट पुजीगतमा १० िाख 

रकम रकमान्तर गट्ररएको लथयो । जसमध्ये यस अ.ब. को ऄन्त्य सम्ममा चािु तर्ष  रु ४ करोड ३ 

िाख खचष हुने ऄनुमान रहकेो छ । जुन ८२.५९ प्रलतशत हुन अईँछ । त्यस्तै यस अ.ब. को ऄन्त्य 

सम्ममा पुलजगत तर्ष  रु १० करोड ४५ िाख खचष हुने सँशोलधत ऄनुमान रहकेो छ । जुन 

लवलनयोलजत रकमको ८५.६६ प्रलतशत हुन अईँछ ।  त्यस्तै गरी चािु /पुजीगत गरी जम्मा रु १४ 

करोड ४८ िाख खचष हुने ऄनुमान रहकेो छ । जुन कुि लवलनयोलजत रकमको ८४.८० प्रलतशत हुन 

अईँछ । यसरी चािु पुलजगतमा गरी कुि रकम रु २ करोड ६० िाख बचत हुन अईने प्रारलम्भक 

ऄनुमान रहकेो छ । समपुरक कोष तथा ऄन्य लवलवध लशषषकमा लवलनयोलजत पुरा रकम खचष हुन 

नसक्दा, दरबन्दी ऄनुसारका कमषचारी नहुदँा सो रकम बचत हुने ऄनुमान गट्ररएको हो । यसरी 

बचत रकम यसै गाईँपालिकाको अगामी अर्थथक वषष २०७६/०७७ का योजना तथा कायषक्रममा 

लवलनयोजन गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

ऄध्यक्ष महोदय,  

२३. ऄव म यस गट्ररमामय सभामा अगामी अर्थथक वषष २०७६/७७ को िालग ऄनुमालनत अय व्यय 

पेश गने ऄनुमलत चाहन्छु । अगामी अर्थथक वषषको िालग ऄनुमालनत कूि बजेट रू. ३३ करोड ८७ 

िाख ३० हजार कायम हुने प्रारलम्भक ऄनुमान छ । जस मध्ये नेपाि सरकारबाट लवत्तीय 

समानीकरण ऄनुदान तर्ष  ८ करोड १६ िाख , नेपाि सरकारबाट सशतष ऄनुदान तर्ष  १४ करोड ६ 

िाख, संघीय राजश्व बाँडर्ाँड तर्ष  ६ करोड १५ िाख, प्रदशे लवत्तीय समानीकरण ऄनुदान तर्ष  १ 

करोड २१ िाख २५ हजार, प्रदशे राजश्व बाँडर्ाँड तर्ष  २३ िाख ५ हजार, प्रदशे सशतष ऄनुदान 

तर्ष  १ करोड, यस अ.व. बचत २ करोड ६० िाख र अन्तट्ररक अयश्रोत तर्ष  ४६ िाख रकम प्राप्त 

हुने ऄनुमान गट्ररएको छ । झट्ट हदेाष अन्तट्ररक अयश्रोतको प्रक्षेपण केही महत्त्वाकांक्षी दलेखएतापलन 

यसिाइ साथषक बनाईन सबै गाईँपालिकाबासी िाइ हार्ददक ऄनुरोध गदषछु । अन्तट्ररक अयश्रोत 

तर्ष का करका दरहरू छुटै्ट ऄनुसूचीमा प्रस्तुत गरेको छु । 

२४. अगामी अर्थथक वषषका िालग चािू खचष तर्ष  कूि ५ करोड ९० िाख प्रस्ताव गरेको छु । यस 

मध्येबाट गाईँपालिका ऄन्तगषत रहकेा सम्पूणष कमषचारीहरूको तिब भत्ता तथा कायाषिय सञ्चािन 

खचष प्रस्ताव गट्ररएको छ । चािू खचष तर्ष  नै जनप्रलतलनधीहरूको िालग तिब भत्ता समेत प्रस्ताव 

गट्ररएको छ ।  

२५. अगामी अर्थथक वषषका िालग पुजीगत खचष तर्ष  अर्थथक लवकास क्षेिमा १ करोड ८० िाख ५५ 

हजार, सामालजक लवकास क्षेिमा २ करोड ८९ िाख १५ हजार, भौलतक पुवाषधार लवकास क्षेिमा 

४ करोड २२ िाख ८० हजार, वन वातावरण तथा लवपद व्यव्यस्थापन क्षेिमा ३२ िाख ८० 

हजार, संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह क्षेिमा १ करोड ६६ िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

२६. अगामी अर्थथक वषषमा थुपै्र योजनाहरू संघ र प्रदशेको सहकायषमा सम्पन्न हुनेछन् । त्यस्ता ठूिा 

खािका योजनाहरूमा संघ/ प्रदशे तथा स्थानीय तहको िागत साझेदारी रहने छ । िागत 
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साझेदारीका अयोजनाहरू सम्पन्न गनषका िालग छुटै्ट समपूरक कोषमा रू २ करोड  बजेट प्रस्ताव 

गरेको छु ।  

२७. गाईँपालिकाको योजना लनमाषण प्रकृयािाइ लवकेन्रीत तथा वडाहरूिाइ समेत लवकास योजनाहरू 

छनौट गनष स्वायत्तता लमिोस भनी प्रत्येक वडािाइ न्युनतम रू. ४० िाख दखेी ऄलधकतम रु ४५ 

िाखका दरिे अयोजना तथा कायषक्रम छनौट गने व्यवस्था लमिाइएको छ । ती अयोजना तथा 

कायषक्रमहरूको िालग कूि ३ करोड ४० िाख  बजेट लवलनयोजन गरेको छु । प्रत्येक वडािाइ 

ईपिब्ध भएको श्रोत सुलनलितताबाट प्राप्त अयोजनािाइ हुबह योजना पुलस्तकामा प्रस्ताव गरेको 

छु  ।  

२८. लवरुवा गाईँपालिकाको समग्र लवकासका िालग कृलष र पयषटन क्षेिको लवकास नै पलहिो शतष हो । 

त्यसैिे कृलष क्षेिको प्रवद्धषन तथा परम्परागत कृलष प्रणािीमा अधुलनक प्रलवलधको प्रयोग गरी कृलष 

क्षेिको लवकासमा टेवा पु-याईने कायषक्रमहरू िागू गने प्रस्ताव गरेको  छु । वडा स्तरबाट श्रोत 

सुलनलितता भएका कायषक्रमहरूिाइ यथावत प्रस्ताव गरी नमुना कृलष कायषक्रमको िालग थप ५६ 

िाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु । ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमशीि कृलष कायषक्रमका िालग २० िाख  

बजेटको प्रवन्ध लमिाएको छु । त्यस्तै नगद िागत साझेदारीमा कृलष ऄनुदान प्रयोजनको लनलम्त 

छुटै्ट २० िाखको प्रस्ताव गट्ररएको छ । युवा अय अजषन कायषक्रमका िालग थप १० िाख बजेट 

प्रस्ताव गरेको छु । कृलष ईत्पादनको क्षेि पलहचान गनष माटो परीक्षण कायषको लनलम्त अवश्यक 

व्यवस्था लमिाएको छु । पशु औषधी तथा कायषक्रमको लनलम्त अवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको 

छु । 

२९. लवरुवा गाईँपालिकामा पयषटक अगमनिाइ प्रवद्धषन गनष लवशेष कायषक्रमको प्रस्ताव गरेको छु । 

मनकामना मलन्दर क्षेि वृहत्तर लवकास लड.लप.अर. कायषको लनलम्त रू.  १० िाख बजेटको प्रस्ताव 

गट्ररएको छ । वडा नं. ७ को ऄलतमहत्वपूणष , यस गाईँपालिकाको धार्थमक अस्थाको धरोहर 

मनकामना मलन्दर जाने बाटोमा ससडी लनमाषण गनष रू. १० िाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । साथै 

पयषटन पुवाषधार लवकासको लनलम्त समेत अवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

ऄध्यक्ष महोदय, 

३०. िलक्षत वगषको क्षमता लवकास, सामालजक ईत्थान, समावेशीकरण, िलक्षत कायषक्रमको लनलम्त 

बजेटको व्यवस्था गरेको छु । दलित वगष, ऄशक्त ऄपाङ्ग, जेष्ठ नागट्ररक, अददवासी जनजाती, 

िैलङ्गक रुपमा लपछलडएको वगष को लनलम्त अवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । मलहिा 

लवकास तथा बािबालिका सम्बलन्ध कायषक्रमको लनलम्त रु १५ िाख बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । 

लवपन्न वगषका घरहरुका खरका छाना प्रलतस्थापन कायषको लनलम्त रु १० िाख लबलनयोजन गरेको छु 

।  

३१. युवा वगषमा ईद्धमलशिता जागृत गराईनको लनलम्त युवा अयअजषन कायषक्रम र युवा स्वरोजगार 

कायषक्रमको लनलम्त अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । भखषरै सुरु भएको प्रधानमन्िी रोजगार 

कायषक्रमिाइ स्थानीय तहका योजना तथा कायषक्रममा अबद्ध गद ैिैजान अवश्यक व्यवस्था 

लमिाइनेछ । खेिकुद लवकास को लनलम्त ऄध्यक्ष कप खेिकुद कायषक्रमिाइ लनरन्तरता ददइनेछ । 

रािपलत रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगताको लनलम्त अवश्यक व्यवस्था गरेको छु । साथै खेिकुद मैदान 

लनमाषणको लनलम्त अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु ।  

३२. यस गाईँपालिका ऄन्तगषत सबै स्वास््य चौकीमा ऄलत अवश्यक औषलधहरु को सहज ईपिब्धताको 

लनलम्त अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । साथै अकलष्मक रुपमा लवरामीिाइ ईच्च स्तरको 

स्वाश््य केन्र मा िैजानको लनलम्त एम्वुिेन्स खट्ररदको लनलम्त अवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु 
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। मलहिा स्वास््य स्वं सेलवका M हले्थ कायषक्रम र सरसर्ाइ कायषक्रमको लनलम्त अवश्यक बजेट 

व्यवस्था लमिाएको छु । 

३३. लशक्षा ऄत्यन्तै महत्वपुणष क्षेि हो । माद्यालमक तहसम्मको लशक्षाको व्यवस्थापनको ऄलधकार तथा 

कतषव्य स्थानीय तहको हो । अगामी वषषमा यस गाईँपालिका ऄन्तगषत सम्पुणष लवद्याियिाइ 

लवद्यािय व्यवस्थापन सुचना प्रणािीमा अवद्द गरी गाईँ कायषपालिकाको कायाषियबाट नै 

लनयन्िण, ऄनुगमन, मुल्याङ्कन , त्याङ्क प्राप्त गने व्यवस्था लमिाएको छु । लवरुवा गाईँपालिका 

ऄन्तगषत कलम्तमा एक लवद्याियिाइ  नमुना लवद्याियको रुपमा लवकास गट्ररनेछ । सो को िालग 

अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । लवरुवा  बहुमुखी क्याम्पसको भौलतक पुवाषधार लनमाषणको 

लनलम्त अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । पुवष प्राथलमक कक्षाका सहजकताषको प्रोत्साहनको 

लनलम्त प्रलतमलहना रु एक हजार खाजा खचषको व्यवस्था लमिाएको छु । अददवासी जनजातीको 

वाहुल्यता रहकेो यस गाईँपालिका मा ईनीहरुको भाषा संस्कृलत संरक्षणको लनलम्त जनलप्रय 

लपपिभञ्ज्याङ अ.लव., बाहुमँा भाषा कक्षा सञ्चािनको सुरुवात गनष अवश्यक बजेट व्यवस्था 

लमिाएको छु । साथै ऄन्य लवद्याियको क्षमता वृलद्ध तथा शैलक्षक गुणस्तर ऄलभबृलद्धको लनलम्त 

अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । लवद्यािय व्यबस्थापन सलमलत, प्र.ऄ. तथा िेखा 

कमषचारीिाइ अवशयक तालिमको व्यवस्था लमिाएको छु । साथै लवद्याथीिाइ ऄलतट्ररक्त बाह्य 

दक्रयाकिापमा समेत सदक्रय गराईन अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । 

३४. यस गाईँपालिकाका लवद्याियमा  प्रालवलधक लशक्षा ऄध्यापन कायष सुरुवात गने लवद्याियिाइ 

प्रोत्साहन स्वरुप ऄनुदान व्यवस्था लमिाएको छु । यसै वषष प्रालवलधक लशक्षा सञ्चािन ल्याईने 

जामुनेडाँडा मा.लव. िाइ रु १७ िाख र भुरुङ चौकी मा.लव. िाइ रु १३ िाख ५० हजार व्यवस्था 

लमिाएको छु ।  पूवष प्राथलमक बाि लशक्षा दखेी कक्षा ३ सम्मका लवद्याथीहरुिाइ झोिा लवतरण 

कायषक्रमको लनलम्त अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । 

३५. कायाषियका काम काबाषहीिाइ सुचना प्रलवलधमैिी बनाइ लवद्युलतय सुशासन ऄलभबृलद्ध गनषको 

लनलम्त अवश्यक बजेट व्यबस्था लमिाएको छु । गाईँपालिकाको प्रशासकीय भवन तथा वडा 

कायाषियको भवनको लड लप अर कायषको लनलम्त रु १४ िाख लबलनयोजन गरेको छु ।  गाईँ 

कायषपालिकाको सुशासन ऄलभवृलद्ध कायषको लनलम्त लडलजटि बडापि को लनलम्त अवश्यक बजेट 

व्यवस्था गरेको छु । गाईँपालिका ऄन्तगषतका लवलभन्न वडा कायाषियहरूका िालग अवश्यक भवन 

लनमाषण गनषका िालग जग्गा व्यवस्थापन कायषको लनलम्त बजेटको व्यवस्था लमिाएको  छु ।  

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

जेष्ठ बृद्ध स्याहार कायषक्रम सञ्चािनमा ल्याईन अवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । साथै 

जनप्रलतलनलध क्षमता तालिम सञ्चािनमा ल्याइने छ ।  

ऄध्यक्ष महोदय,  

३७. लवरुवा गाईँ कायषपालिका ऄन्तगषतका वडा कायाषियिाइ गाईँ कायषपालिकाको कायाषिय जोड्ने 

सडक लनमाषण तथा लवस्तारको कायषक्रमिाइ लनरन्तरता ददइनेछ । खािी लवरुवा सडक लनमाषणको 

िालग रु ३० िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । भञ्ज्याङ लवरुवा सडकको स्तरोन्नलत कायषको लनलम्त 

रु १० िाख रकम लवलनयोजन गरेको छु । मेथाभुरुङ सपाईँद ेकुमेरुदङु ग्रालमण सडक स्तरोन्नलतको 

लनलम्त अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । साथै ऄन्य सहायक सडक लनमाषण, लवस्तार तथा 

लवकास को लनलम्त अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु ।  

३८. स्वगीय बेिबहादरु थापा को सम्झनामा ४ नं. वडा ऄन्तगषत बाहुमँा वेि बहादरु स्मृलत सामुदालयक 

भवन लनमाषण कायषको िागी अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । लवरुवा गाईँपालिकाको 

सदरमुकाममा पुष्पमदन वहुईद्धशे्यीय अवासीय भवन लनमाषण कायषको लनलम्त रु १५ िाख रकम 
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लवलनयोजन गरेको छु । त्यस्तै गाईँपालिका ऄन्तगषत रहकेा समाज घर, अमा समुह, क्िबका भवन 

लनमाषण कायषको लनलम्त अवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु ।   

३९. लवरुवा गाईँपालिका ऄन्तगषत लवद्युतीकरण कायषक्रमको िालग अवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।  

४०. प्रकोप व्यवस्थापनको िालग रू १० िाख र अकलष्मक पट्ररलस्थलतजन्य भौलतक लनमाषणको िालग रू 

८ िाख बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । प्रकोप व्यवस्थापन कायषक्रमको रकमिाइ बैंकमा छुटै्ट 

खाता खोिी  यसै अर्थथक वषषदलेख लवपद व्यवस्थापन सलमलत मार्ष त खचष गने व्यवस्था लमिाइनेछ 

।  

४१. अगामी अर्थथक वषषका िालग क्षेिगत रुपमा प्रस्तालवत अयोजना तथा कायषक्रमहरूिाइ छुट्टाछुटै्ट 

ऄनुसूचीमा प्रस्तुत गरेको छु । लवस्तृत लववरण ऄनुसूचीहरूबाट लिन सदकनेछ ।  

ऄध्यक्ष महोदय,  

प्रस्तुत  बजेट तजुषमाको िालग मागषलनदशेन गनुषहुने गाईँपालिका ऄध्यक्ष ज्यू, गाईँ र वलस्तहरुमा 

योजना छनौट गनष सहयोग पुयाषईने वडा ऄध्यक्ष ज्यू, वडा सदस्य ज्यूहरु, राजनैलतक दिहरु, 

लवलभन्न संघ संस्थाहरु, पिकार लमिहरु सबै क्षेिका लवलशष्टीकृत महानुभावहरु एवं राष्ट्र सेवक 

कमषचारीहरुमा हार्ददक धन्यवाद व्यक्त गनष चाहान्छु ।  

प्रस्तुत अर्थथक ऐन तथा बुनुयोजन ऐनमा व्यवस्था भएको नीलत, कायषक्रम र बजेटिाइ गाईँ 

सभाबाट पारीत गरी प्रस्तुत बजेटको सर्ि कायाषन्वयनमा सकारात्मक सहयोग गनुषहुन सम्पुणष गाईँ 

सभा सदस्यज्यूहरुिाइ हार्ददक ऄनुरोध गदषछु । साथै बजेटको सर्ि कायाषन्वयनको क्रममा 

अवश्यक सहयोगको िालग राजनैलतक दिहरु, लवलभन्न संघ संस्थाहरु, पिकार लमिहरु, सबै क्षेिका 

लवलशष्टीकृत महानुभावहरु एवं राष्ट्र सेवक कमषचाट्ररहरुमा लवशेष ऄनुरोध गदषछु । धन्यवाद ।  

                                                                                                           

                                                                                                       दवेी कुमारी थापा  

ईपाध्यक्ष 

          लवरुवा गाईँपालिका, स्याङ्जा । 

                                                                                   २०७६।०३।१० 
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लवरुवा गाईँपालिकाको  

लवलनयोजन लवधेयक, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लवरुवा गाईँपालिका 

स्याङ्जा लजल्िा 

गण्डकी प्रदेश 

 

 

 

गाईँ सभाबाट स्वीकृत लमलतः २०७६।०३।१० 
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लवरुवा गाईँपालिकाको अर्थथक बषष २०७ ६/७७ को सेवा र कायषहरुको िालग स्थानीय सलञ्चत 

कोषबाट केही रकम खचष गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनष बनेको लवधेयक, 

 

सभाबाट स्वीकृत लमलतः २०७६।०३।१० 

प्रस्तावनाः 

लवरुवा गाईँपालिकाको अर्थथक बषष २०७६।०७७ को सेवा र कायषहरुको िालग सलञ्चत कोषबाट केही 

रकम खचष गने ऄलधकार ददन र सो रकम लवलनयोजन गनष वाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को ईपधारा (२) बमोलजम लवरुवा गाईँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१)यस ऐनको नाम “ लवरुवा गाईँपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७६” रहकेो 

छ । 

 (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. अर्थथक वषष २०७६।०७७ को लनलमत्त सलञ्चत कोषबाट रकम खचष गने ऄलधकारः 

(१) अर्थथक वषष २०७६।०७७ को लनलमत्त लवरुवा गाईँपालिका, वडा सलमलत, लवषयगत शाखािे गने 

सेवा र कायषहरुका लनलमत्त ऄनुसूची १ मा ईलल्िलखत चािू खचष , पँूलजगत खचष र लबलत्तय 

व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु . ३३,८७,३०,०००/-  (ऄक्षेरुपी तेलत्तस करोड  

सतासी िाख लतस हजार    रुपैया माि ) मा नबढाइ लनर्ददष्ट गट्ररए बमोलजम सलञ्चत कोषबाट 

खचष गनष सदकने छ ।  

३.  लवलनयोजनः (१) यस ऐनद्वारा सलञ्चत कोषबाट खचष गनष ऄलधकार ददआएको रकम अर्थथक वषष 

२०७६।०७७ को लनलमत्त  लवरुवा गाईँपालिका,गाईँकायषपालिका, वडा सलमलत र लवषयगत शाखािे 

गने सेवा र कायषहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गट्ररने छ । 

(२) ईपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कायषपालिका , वडा सलमलत र लवषयगत 

शाखािे गने सेवा र कायषहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा 

ऄपुग हुने दलेखन अएमा गाईँकायषपालिकािे बचत हुने शीषषकबाट नपुग हुने शीषषकमा रकम 

सानष सके्नछ । यसरी रकम सादाष एक शीषषकबाट सो शीषषकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा 

नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषषकहरुबाट ऄको एक वा एक भन्दा बढी शीषषकहरुमा 

रकम सानष तथा लनकासा र खचष जनाईन सदकनेछ । पँूजीगत खचष र लवत्तीय व्यवस्थातर्ष  

लवलनयोलजत रकम साँवा भुक्तानी खचष र व्याज भुक्तानी खचष शीषषकमा बाहके ऄन्य चािू खचष 

शीषषक तर्ष  सानष र लबत्तीय व्यवस्था ऄन्तगषत साँवा भुक्तानी खचष तर्ष  लबलनयोलजत रकम ब्याज 

भुक्तानी खचष शीषषकमा बाहके ऄन्यि सानष सदकने छैन । 

तर चािु तथा पँूलजगत खचष र लवत्तीय व्यवस्थाको खचष व्यहोनष एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम 

सानष सदकने छ । 

(३) ईपदर्ा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन एक शीषषकबाट सो शीषषकको जम्मा 

स्वीकृत रकमको १० प्रलतशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषषकहरुमा रकम 

सानष परेमा गाईँ सभाको स्वीकृलत लिनु पनेछ ।  

 

-०- 
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                                                        ऄनुसूची १ 

दर्ा २ (१)सँग सम्बलन्धत 

नेपािको संलवधानको धारा२२९ -२_ adf]lhd 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 

 रू. हजारमा 

क्र.सं. ऄनुदान 

संख्या 

शीषषकको नाम चािू खचष पँूजीगत खचष लवत्तीय 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ 

२ 

गाईँ कायषपालिका 

५९००० २७९७३० - ३३८७३० 
२ वडा सलमलत 

३ लवषयगत शाखा 
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लवरुवा गाईँपालिका 

गाईँ कायषपालिकाको कायाषिय, स्याङ्जा 

आर्थिक वर्ि२०७६/७७ को कूल बजेट म्यार्टि क्स 

रकम रु.हजारमा 

अय तर्ष  
  क्र.सं. श्रोतको प्रकार बजेट कैदर्यत 

१ अन्तट्ररक अय ४६००   

२ संघीय लवत्तीय समानीकरण ८१६००   

३ प्रदेश लवत्तीय समानीकरण १२१२५   

४ संघीय राजस्व वाँडर्ाँड ६१५००   

५ प्रदेश सवारी साधन कर वाँडर्ाँड २३०५   

६ सशतष संघीय ऄनुदान १४०६००   

७ अ.व.०७५।७६ बाट ०७६।७७ मा सने रकम २६००० 

 ८ प्रदेश बाट सशतष ऄनुदान १०००० 

 कूि जम्मा ३३८७३०   

 

व्यय तर्ष  
 

       

रु.हजारमा 
 क्र.स.  खचष लववरण    बजेट  कैदर्यत 

१ चािु तर्ष  ५९०००   

२ पुलजगत तर्ष  १२९१३०   

३ संघीय  सशतष १४०६०० 

 ४ प्रदेश सशतष १०००० 

 
  कूि जम्मा ३३८७३०   
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लवरुवा गाईँपालिकाको  

अर्थथक लवधेयक, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लवरुवा गाईँपालिका 

स्याङ्जा लजल्िा 

गण्डकी प्रदेश । 

 

 

गाईँ सभाबाट स्वीकृत लमलतः २०७६।०३।१० 
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लवरुवा गाईँपालिकाको अर्थथक लवधेयक, २०७६ 

 

         लवरुवा गाईँपालिकाको ऄथष सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाषन्वयन गनष बनेको लवधेयक 

प्रस्तावनाः 

लवरुवा गाईँपालिकाको अर्थथक वषष २०७६/७७ को ऄथष सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाषन्वयन 

गनषको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट ददने तथा अय संकिनको 

प्रशासलनक व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोिे,  

 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को ईपधारा ( २) बमोलजम लवरुवा गाईँ सभािे यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अर्थथक ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेदलेख लवरुवा गाईँपालिका क्षेिमा िागू हुनेछ 

। 

२. यस गाईँपालिकामा ऄनुसूची १ मा ईल्िेख गट्ररए बमोलजमका करहरू लिआने छ । 

३. यस गाईँपालिकामा ऄनुसूची २ मा ईल्िेख गट्ररए बमोलजमका दस्तुरहरू लिआने छ ।  

४. यस गाईँपालिकाको अन्तट्ररक अयको ऄनुमान ऄनुसूची ३ बमोलजम गट्ररएको छ ।   

५. कर छुटःयस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलक्त वा संस्थाहरुिाइ कुनै पलन 

दकलसमको कर छुट ददइने छैन ।  

६. कर तथा शुल्क संकिन सम्बलन्ध कायषलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर 

तथा शुल्क संकिन सम्बलन्ध कायषलवलध गाईँपालिका तोके ऄनुसार हुनेछ । 

 

-०- 
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ऄनुसूची – १ 

अ.व. ०७६/७७ मा लवरुवा गाईँपालिकामा िगाआने करका दरहरू 

लस.न ं राजस्वको क्षेिहरु प्रस्तालवत  

दर 

कैदर्यत 

१ व्यापाट्ररक वस्त ु

  लडिरलसप सबै प्रकारका १५००   

  लडपाटषमेन्टि स्टोर १५०० 

  सवारी साधन लवके्रता 

  साआकि १०००   

  मोटर साआकि ३०००   

  लनमाषण सामग्री, कम््यूटर, 

लवदू्यत सामान, क्यामेरा,टेलिलभजन, रेलडयो, 

कापेट,पेिोलियम पदाथष 

१०००   

  पेिोि पम्प २५००   

  हाडषवोयर पसि सब ै २०००   

  रे्न्सी, हाडषवेयर,भाडावतषन, जुत्ताच्पि 

समेतका लमलश्रत पसि 

३०००   

  दलैनक ईपभोग्य सामान १०००   

  दलैनक ईपभोग्य सामानको थोक लवके्रता २०००   

  साना दकराना खुरा पसि  ८००   

  र्िरू्ि तथा तरकारी पसि ८००   

  रे्न्सी पसि सबै प्रकारका २०००   

  लमनी रे्न्सी पसि १०००   

  सून पसि ३,०००   

२ लनमाषण व्यवसाय 

  गाईँपालिका क्षेिमा प्रधान कायाषिय भएका 

लनमाषण व्यवसायी 
    

  लनमाषण व्यवसायी संघ     

  क वगष ५२००  

  ख वगष ४२००   

  ग वगष ३२००   

  घ वगष २२००   

३ ईत्पादनमूिक ईद्योग 

  साना घरेिु ईद्योगः मैनवत्ती, वेसार, मसिा, 

दनुटपरी समेत  

५००   
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  कापी ईद्योग २०००   

४ कृलष तथा वनजन्य ईद्योग 

  तोरी पेल्ने मीि १०००   

  कुटानी लपसानीः घरायसी २ रे्ज बाट 

सञ्चालित साना खाि े 

५००   

  कुटानी लपसानी सलहतको तेि पेल्ने लमि २०००   

  कुटानी लपसानी लमि १०००   

  र्र्थनचर ईद्योग ३०००   

  पश ुदाना ईद्योग १५००   

  पोल्िी र्मष ईच्च १५००   

  पोल्िी र्मष सानो १५००   

  वंगुर पािन १५००   

  भैंसी पािन व्यवसाय १५००   

  गाइ पािन व्यवसाय १५००   

  वाख्रा पािन व्यवसाय १५००   

  माछापािन व्यवसाय १५००   

  स- मीि ३०००   

५ पयषटन ईद्योग 

  होटि मध्ययम १०००   

  होटि सानो १००० 

  ऄन्य स-साना लचया  खाजा तथा खाना पसि ८००   

  रेषु्टरेन्ट एण्ड वार १५००   

  िज  ३०००   

  गजि/ दोहोरी रेषु्टरेन्ट ३५००   

  मेिा/ महोत्सव आजाजत शुल्क १०००   

६ सेवा ईद्योग 

  ऄपसेट प्रेस २५००   

  िेटर प्रेस १३००   

  चिलचि लभलडयो  १०००   

  सावषजलनक पट्ररवहन सेवा/ गाईँपालिका लभि 

प्रधान कायाषिय भएको 

५०००   

  सावषजलनक पट्ररवहन सेवा/ गाईँपालिका लभि 

शाखा कायाषिय भएको 

३०००   

  र्ोटोग्रार्ी १०००   

  प्रयोग शािा १२००   
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७ लनमाषण ईद्योग 

  लसमेन्ट ब्िक ईद्योग १५००   

  मेटि/ ग्रीि ईद्योग ३०००   

  आट्टा ईद्योग/ लचम्नी भट्टा ३५००   

  आट्टा ईद्योग/ साधारण भट्टा ३०००   

  ऄन्य ईद्योग १३००   

८ सञ्चार सेवा 

  लनजी मोबाआि सेवा केन्र १०००   

  लनजी टेलिर्ोन तथा फ्याक्स सेवा १०००   

  फ्याक्स र्ोटोकपी तथा लप्रलन्टङ् १०००   

  मोवाआि र्ोन लवक्री, ममषत १५००   

  कुट्ररयर सेवा ५००   

  साआवर सेवा १२००   

  छपाइ तथा प्रकाशन  १०००   

  र्ोन आनक्वाएरी ८००   

  मोबाआि टावर     

९ लवत्तीय सेवा 

  अर्थथक कारोबार समेत गने लवत्तीय कम्पनीको 

मुख्य कायाषिय 

१००००   

  लवत्तीय कम्पनीको शाखा/ ईपशाखा कायाषिय ५०००   

  वालणज्य बैंक क वगष शाखा ७५००   

  लवमा कम्पनी ५५००   

  लवदशेी मुरा सटही २०००   

  मनी िान्सर्र ३०००   

  लधतो पि कारोबार १५००   

  सहकारी संस्था ३ करोड बढी वार्थषक 

कारोबार हुन े

४०००   

  सहकारी संस्था ऄन्य २५००   

  लनजी क्षेिका बालणज्य बैकहरू ५०००   

  लनजी क्षेि समेतको स्वालमत्वमा रहकेा बैंकका 

शाखा कायाषियहरू 

५०००   

  लवमा कम्पनीका शाखा वा सम्पकष  

कायाषियहरू 

२५००   

  सभेयर सेवा केन्र १३००   

१० स्वास््य सेवा 
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  गैह् सरकारी ऄस्पताि २५००   

  सामुदालयक ऄस्पताि ३०००   

  लनजीस्तरका ऄस्पताि तथा ट्ररसचष सेन्टर ३०००   

  नर्थसङ होम ३०००   

  ल्याव तथा लक्िलनक,रेलडयोग्रार्ी समेत २०००   

  होलमयो्याथी तथा प्राकृलतक लचदकत्सा 

लक्िलनक 

१०००   

  औषधी पसि थोक २५००   

  औषधी पसि खुरा १५००   

  औषधी पसि अयुवेद १२००   

  औषधी पसि पशुस्वास््य १२००   

  पश ुपंक्षी दाना पसि १३००   

  जडी बुटी पसि ५५०   

  लवशेषज्ञ सेवा तथा ऄन्य व्यवसालयक सेवा 

  लचदकत्सक १५००   

  दन्त लचदकत्सक ट्ररसचष १५००   

  पश ुलचदकत्सक १०००   

  कलवराज ७००   

  आलन्जलनयर १५००   

  कानून व्यवसायी १५००   

  िेखापट्ररक्षक     

  क वगष १५००   

  ख वगष १२००   

  ग वगष ९००   

  घ वगष ७००   

  लवमा एजेण्ट ५००   

  सभेयर  १०००   

  ऄनुवादक ७००   

  नोटरी पलव्िक सेवा ७००   

  ऄनुसन्धानकताष तथा परामशष दाता/ भाषा 

ऄनुवादक समेत 

१०००   

  कम््यूटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर १०००   

  शेयर दिाि १०००   
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  सामान ढुवानी कताष कम्पनी १६००   

  संस्थागत पेन्टर ५२००   

  लशक्षा सेवा 

  लनजी क्षेिका स्कूि, क्याम्पस, लवश्वलवद्यािय 

  लनजी क्षेिका क्याम्पस र ्िस टू २०००   

  लनजी क्षेिका मा.लव. स्कूि २०००   

  लनजी क्षेिका अधारभूत लवद्यािय १०००   

  लनजी क्षेिका पूवष प्राथलमक लवद्यािय १०००   

  लनजी क्षेिका होस्टेिहरू १०००   

  तािीम तथा ऄनुसन्धान केन्र २०००   

  लनजी प्रालवलधक लशक्षािय २०००   

  टाआलपङ, कम््यूटर तथा भाषा प्रलशक्षण केन्र 

संस्था 

१०००   

  टाआलपङ १५००   

  कम््यूटर टाआलपङ १०००   

  ट्यूसन तथा कोलचङ सेन्टर २०००   

  भाषा प्रलशक्षण केन्र २०००   

११ ममषत संभार केन्र 

  हभेी आक्यू्मेन्ट ममषत केन्र ३०००   

  बस,िक,कार ३०००   

  मोटर साआकि १५००   

  साआकि तथा ऄन्य १०००   

  रेलडयो ट्रटभी ममषत केन्र १५००   

  रेलडयो तथा घडी ममषत केन्र १२००   

  घडी ममषत केन्र १०००   

  प्रेसर कुकर, लहटर, टेलिर्ोन सेट, लसिाइ 

मेशीन ममषत 

८००   

  कम््यूटर, लवजुिीका सामान, क्यामेरा, 

रेलडयो, टेलिलभजन, र्र्थनलसङ पसि 

२४००   

  र्ोटोकपी/ कम््यूटर लवक्री तथा ममषत २५००   

  ऄन्य आिेलक्िक तथा आिेक्िोलनक्स ममषत १४००   

  ऄन्य सेवा 

  लवज्ञापन एजेन्सी १५००   

  वैदलेशक रोजगार सेवा १५००   

  स्वदशेी रोजगार सेवा १५००   



29 

 

  हाईलजङ कम्पनी तथा घर जग्गा खट्ररद लवक्री/ 

ट्ररयिस्टेट 

४०००   

  व्यूटी पािषर, केश श्रृंगार १०००   

  ड्राइ लक्िनसष ७००   

  र्ोटो स्टुलडयो १०००   

  साआन्बोडष पेलन्टङ सेवा १२००   

  पश ुवधशािा ३०००   

  मास ुलवके्रता 

  कुखुरा १०००   

  खशी/ बोका १०००   

  रांगा/ बुंगुर १०००   

  माछा १०००   

  टेिसषः कपडा सलहतको २०००   

  लसिाइ केन्रः २ भन्दा बढी मेशीन भएको १०००   

  लसिाइ प्रलशक्षण केन्र १०००   

  कवाडी २०००   

१२ मालथको वगीकरणमा नपरेका लवलवध सेवा व्यवसाय तथा कारोबारहरू 

  कपडा जुत्ता पसि १५००   

  छािा जुत्ता पसि ईच्च २०००   

  छािा जुत्ता पसि साधारण १०००   

  छािा जुत्ता लनमाषण तथा ममषत केन्र १०००   

  भाडा पसिः ईच्च २५००   

  भाडा पसिः मध्यम १५००   

  भाडा पसिः साधारण १०००   

  चुरा पसिः टंकीमा राखेको ६००   

  चुरा पसि ८००   

  काठ तथा लस्टि र्र्थनचर पसि २०००   

  चस्मा पसि १०००   

  मेशीनरी पाटष पूजाष २५००   

  हजाम पसि ५००   

  ड्राआलभङ आलन्स्टच्यूट २५००   

  लडलजटि किर ल्याव ३५००   

  लडलजटि किर ल्याव मध्ययम २५००   
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  फ्िेक्स लप्रन्टर सेवा १५००   

  किर ल्याब १०००   

  ऄलडयो तथा लभलडयो सेन्टर १०००   

  दगु्धडरेी/ सहकारी संघ १३००   

  दगु्धडरेी १०००   

  दगु्ध लचस्यान केन्र २५००   

  स्यानीटरी सामानको पसि १५००   

  ्िालष्टक मेच कुसी तथा ऄन्य सामाग्रीको पसि १०००   

  ग्याँस लसलिण्डर लवके्रता १०००   

  कोल्ड लड्रङ्क्स पसि १०००   

  उन पसि ९००   

  होजीयारी ईद्योग ईच्च १४००   

  होजीयारी ईद्योग मध्यम ९००   

  होजीयारी ईद्योग साधारण ७००   

  कस्मेटीक पसि ईच्च २५००   

  कस्मेटीक पसि मध्यम १५००   

  कस्मेटीक पसि साधारण १०००   

  स्टेशनरी होिसेि ३०००   

  स्टेशनरी खुरा १०००   

  पि/पलिका पसि ९००   

  लचया पसि ६५०   

  लमठाइ पसिः लमष्ठान्न भण्डार  १५००   

  मःम / रेषु्टरा ँ ११००   

  भोजनािय १५००   

  कन्सल्टेन्सी तथा परामशष सेवा १४००   

  Manpower company शाखा कायाषिय २५००   

  कृलष र्िरू्ि तथा वन नसषरी व्यवसाय १०००   

  केवि िाआन प्रसारण ३५००   

  एर्.एम रेलडयो प्रसारण २५००   

  आन्टरनेट सेवा प्रदायक १५००   

  केवि तथा आन्टरनेट सेवा प्रदायक ५०००   

  एर्.एम रेलडयो सामुदालयक २५००   

  पुि हाईस/ आस्नुकर ९००   
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  िान्सपोटष सेवा ११००   

  ठेका भाँडा ८००   

  माटाका भाँडा ८००   

  मादि ८००   

  डािा, नाङ्िा पसि ८००   

  दाना तथा अिु/ ्याज थोक लवक्री पसि १५००   

  सोिार पावि स्िायसष २०००   

  खेिौना तथा ईपहार सामग्री पसि १०००   

  चस्मा ममषत तथा लवक्री केन्र १०००   

  मददराजन्य पसि २०००   

  पेपर हणे्डीक्राफ्ट सम्बन्धी पसि ८००   

  जलडबुटी पसि ८००   

  पाँच वा सोभन्दा बढी व्यवसाय रहकेो प्रा.लि. ५०००   

  ऄन्य प्रकारका प्रा.लि. ३५००   

  दइु दलेख ४ वटा व्यवसाय भएको प्रा.लि. ३५००   

  फ्याक्स तथा लप्रन्टर सेवा १५००   

  ्िालस्टक मेच कुची पसि १५००   

  ्िालष्टक ऄन्य पसि १०००   

  चाईलमन ईद्योग ५००   

  लमनरि वाटर ईद्योग २५००   

  लमनरि वाटर होिसेि पसि १५००   

  अल्मुलनयम ईद्योग २५००   

१३ पटके कर (व्यवसाय) 

  रे्न्सी पसि/ प्रलत पसि ४५०   

  ठेका भाँडा प्रलत पसि ३००   

  माटोको भाँडा पसि/ प्रलत पसि १००   

  प्रोलभजनि प्रलत पसि २५०   

  मादि प्रलत पसि २००   

  औजार भाँडा प्रलत पसि १२५   

  सून चाँदी प्रलत पसि ५००   

  लचया नास्ता प्रलत पसि १५०   

  डािा नाङ्िा प्रलत पसि २००   

  चुरापोते प्रलत पसि २००   

  लजरामसिा प्रलत पसि ४००   
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  जलडबुटी प्रलत  पसि २००   

  ऄन्य पसि हरेेर १००-३००   

१४ सवारी कर (सवारी साधनको दकलसम) 

  डोजर, एक्साभेटर,  ३०००   

  जेसीबी, व्याकहोडर २०००   

  

वस,िक,िहरी तथा ऄन्य हभेी गाडी, ट्याक्टर 

१०००   

  भाडाका कार,जीप,भ्यान  ५००   

  भाडाका टेम्पो,पावर टेिर ३००   

  भाडाका लमनीबस/ लमनीिक ५००   

  लनजी कार तथा टेम्पो,लमनी बस,िक ५००   

  स्कुटर,मोटरसाआकि तथा ऄन्य सवारी 

 साधन 

२००   

  ठेिा गाडा तथा ट्ररक्सा ५०   

  

दताष तथा सञ्चािन आजाजत दस्तुरः 

ठेिा,ट्ररक्सा,टाँगा दताष गरी नम्बर ददए बापत 

१००   

१५ मनोरञ्जन कर (मनोरञ्जन साधन ) 

  लसनेमा हि,लभलडयो हि, साँस्कृलतक प्रदशषन 

स्थि, लथएटर संगीत तथा मनोरञ्जन प्रदशषन 

स्थिको प्रवेश शुल्कमा 

१०   

  जाद,ु सकष स, चटक अददमा प्रलतददन ५००   

  व्यवसालयक लभलडयो कर २५०   

१६ घर बहाि कर 
बहाि रकमको १० 

प्रलतशतिे हुन अईने रकम । 

  

१७ पटके व्यवसाय कर  

(लवक्री लवतरणको िालग ल्याईने र घुम्ती पसि) 

    

  भैंसी, राँगा,प्रलत गोट प्रलत पटक रू. २५   

  खसी, बोका, प्रलत गोटा प्रलत पटक रू. १०   

  हाँस कुखुराः चल्िा बाहके प्रलत गोटा  

प्रलत पटक रू 

५   

  घुम्ती व्यवसायः रे्न्सी १००   

  घुम्ती व्यवसायः ऄन्य १००   

१८ पशु लनकासी कर यस गा. पा. वाट लनयाषत हुने 

पशुहरुमा दहेायबमोलजम कर 

िाग्ने छ ।(प्रलत गोटा) 

  

  भौलस रागा प्रलत गोटा रु. १००     

  पाडा/पाडी/बाच्छा/बाच्छीः रू. ५०     

  बंगुर/ सुंगुरः रू १००     
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  बंगुर/सुंगुरको पाठापाठीः रू. ५०     

  खसी, बोका, प्रलत गोटा प्रलत पटक रू. ५०     

  कुखुरा हाँस परेवा रु ३      

१९ दहत्तर  बहत्तर मा  देहाय वमोलजमको शुल्क 

िगाइ ऄसुि ईपर गट्ररनेछ । 

  

   

दर (प्रलत क्यूलवक दर्ट) 

  

 

 रोडा,लगट्टी, गेग्रान पाँच रुपैया   

 लशषषक पाँच रुपैया   

 लच्स  चार रुपैया   

 माटो  दइु रुपैया   

 बािुवा  चार रुपैया   

 चुन ढुङ्गा  सात रुपैया   

 नदी तथा खोिािे वगाएर ल्याएको काठ 

दाईरा  

प्रलत दकिो लतन रुपैया   

 

 

  

२० एदककृत सम्पलत कर   

 कर योग्य सम्पलतको मुल्य बार्थषक कर  

 ५ िाख रुपैया सम्म एकमुष्ट १००  

 ६ िाख दलेख १५ िाख रुपैया सम्म प्रलत िाख २५  

 १६ िाख दलेख ३० िाख रुपैया सम्म प्रलत िाख ३५  

 ३१ िाख दलेख ५० िाख रुपैया सम्म प्रलत िाख ५०  

 ५१ िाख दलेख १ करोड रुपैया सम्म प्रलत िाख ६५  

 १ करोड १ िाख दलेख २ करोड सम्म प्रलत िाख ८०  

 २ करोड १ िाख दलेख ३ करोड सम्म प्रलत िाख १००  

 ३ करोड १ िाख दलेख ४ करोड सम्म प्रलत िाख १२५  

 ४ करोड १ िाख दलेख ५ करोड सम्म प्रलत िाख १५०  

  ५ करोड भन्दा मालथ प्रलत िाख २००  

२१ न्यालयक सलमलतमा ईजुरी लनवेदन दताष रु १०० 
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ऄनुसूची- २ 

                                                         लसर्ाट्ररस दस्तुरः 

२२ लसर्ाट्ररस करका क्षेिहरु  प्रस्तालवत दर कैदर्यत 

  वंशजको नागट्ररकता लसर्ाट्ररसः लनवेदन दस्तुर समेत २००   

  जन्मको अधारमा गट्ररन ेनागट्ररकता लसर्ाट्ररस ५००   

  ऄंलगकृत नागट्ररकता लसर्ाट्ररस ५००   

  नागट्ररकताको प्रलतलिपी लसर्ाट्ररस ३००   

  नागट्ररकताको संशोधन लसर्ाट्ररस ३००   

  नाता प्रमालणत नेपािी ३००   

  नाता प्रमालणत ऄंग्रेजी ५००   

  लवदू्यत जडान लसर्ाट्ररस ३००   

  लवदू्यत जडान लिरे्ज ५००   

  नाम संशोधन, नाम छुट तथा दइु नाम एकै लसर्ाट्ररस ३००   

  जन्मलमलत प्रमालणत नेपािी  ३००   

  

स्थाइ वा ऄस्थाइ वसोवास सम्बन्धी लसर्ाट्ररस 

२५०   

  नामथर जन्मलमलत संशोधन लसर्ाट्ररस ३००   

  घरजग्गा नामसारी लसर्ाट्ररस ५००   

  सम्बन्ध लवच्छेद भएको लसर्ाट्ररस ३००   

  रु्कुवा लसर्ाट्ररस ३००   

  पेन्सन गाडष वा सो सम्बन्धी ऄन्य लसर्ाट्ररस ४००   

  हकवािा संरक्षक लसर्ाट्ररस ३००   

  ऄलववालहत प्रमालणकरण लसर्ाट्ररस ३००   

  

नक्कि प्रमालणत दस्तुरः मािपोत रसीद समेत 

१००   

  व्यवसाय दताष प्रमाणपिको नक्कि २००   

  व्यवसाय दताष िगत कट्टाको लसर्ाट्ररस २००   

  घरनक्सा नामसारी ४००   

  घर लनमाषण सम्पन्न लसर्ाट्ररसः अरलससी १०००   

  घर लनमाषण सम्पन्न लसर्ाट्ररसः कच्ची ५००   

  लनजी क्षेिमा रुख कटान लसर्ाट्ररस ३००   

  लमिापि दस्तुर २५०   

  नावािक पट्ररचयपि लसर्ाट्ररस ३००   

  व्यलक्तगत घटना दताष ३५ ददनसम्म लनःशुल्क   

  व्यलक्तगत घटना दताष ३५ ददन पलछ  १००   

  दलित,जनजालत,अददवासी लसर्ाट्ररस ३००   

  कर लक्ियर लसर्ाट्ररसः नेपािी ३००   

  पाट्ररवाट्ररक लववरण लसर्ाट्ररस ३००   
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  खानेपानी जडान सम्बन्धी लसर्ाट्ररस ३००   

२३ ईद्योग दताषको िालग लसर्ाट्ररस 

  क. साना ५००   

  ख. मझौिा १०००   

  ग. ठूिा १५००   

२४ लनजी लवद्यािय सञ्चािन तथा कक्षा थप ऄनुमलतको लसर्ाट्ररस 

  

  क. वाि लवकास केन्र सञ्चािन ऄनुमलत १०००   

  ख. अधारभूत लवद्यािय १२००   

  ग. मा.लव. १५००   

  घ. स्नातक/ स्नातकोत्तर  २०००   

२५ सामुदालयक लवद्यािय सञ्चािन तथा कक्षा थप सम्बन्धी लसर्ाट्ररस   

  क. वाि लवकास केन्र सञ्चािन ऄनुमलत ५००   

  ख. अधारभूत लवद्यािय ७००   

  ग. मा.लव. १०००   

  घ. स्नातक/ स्नातकोत्तर  १२००   

  ऄंग्रेजी भाषामा गट्ररन ेप्रलत लसर्ाट्ररस दस्तुर ५००   

  चारदकल्िा प्रमालणत ३००   

  ग्रालमण क्षेिमा घरबाटो लसर्ाट्ररस ३००   

  शहरी क्षेिमा घरबाटो लसर्ाट्ररस ५००   

  संस्था दताष लसर्ाट्ररस ३००   

  घर ढिान गदाष वाटो प्रयोग सम्बन्धी लसर्ाट्ररस ३००   

  मालथ ईल्िेख भएका बाहके सबै प्रकारका लसर्ाट्ररस ३००   

  नक्शा प्रमालणत १०००   

  भवन लनमाषण ऄनुमलतपिको प्रलतलिपी ५००   

  व्यवसाय दताष लसर्ाट्ररस ५००   

  मुचुल्का प्रमालणत ३००   
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ऄनुसूची–३ 

अन्तट्ररक अय ऄनुमान 

 

रु. हजारमा 

लस.न.ं राजस्वको क्षेिहरू 
गत अ.व. को 

यथाथष रकम 

चािू 

अ.व. 

को 

वैशाख 

सम्मको 

यथाथष 

चािु 

अ.व.कोसंशोधन 

ऄनुमान 

अगमी 

अ.व.को 

ऄनुमान 

कैदर्यत 

१ व्यवसाय दताष 

लवलभन्न सेवा 

शुल्क, 

मािपोत 

दस्तुर तथा 

लसर्ाट्ररस, 

घटना दताष 

समेत वापतको 

सालवक गाईँ 

लवकास 

सलमलतहरूबाट 

हस्तान्तरण 

भइ अएको 

एकमुष्ठ रकम 

रू. 

३६६५००० 

८३ 

१२० १२०   

२ व्यवसालयक कर ५० ७०   

३ लनमाषण व्यवसाय ०       

४ ईत्पादनमूिक ईद्योग ० ५ ५   

५ कृलष तथा वनजन्य ईद्योग ० ४० ४५   

६ पयषटन ईद्योग १ २० २५   

७ सेवामूिक ईद्योग ०       

८ सञ्चार सेवा ० १५ २०   

९ लनमाषण ईद्योग ० ५ ५   

१० लवलत्तय सेवा ० ५० ६०   

११ 

दलैनक ईपभोग्य सामान  

तथा व्यवसाय कर ० २०० २५०   

१२ 

लवशेषज्ञ परामशष तथा  

व्यवसालयक सेवा ० ५ ५   

१३ लशक्षा सेवा ० १० १०   

१४ ममषत संभार केन्र ०   ५   

१५ ऄन्य अय ०   ५   

१६ हाट बजार ० २ ५   

१७ सवारी कर ०       

१८ मनोरञ्जन कर ०   ५   

१९ सम्पलत्त मूल्याङ्कन     ५०   

२० लसर्ाट्ररस दस्तुर १५० ४०० ५००   

२१ व्यलक्तगत घटना दताष १५० २०० १५०   

२२ लवज्ञापन कर ० १० १०   

२३ मािपोत/ एकीकृत सम्पलत्त कर १२०० १५०० २०००   

२४ पटके व्यवसाय कर ०   ५   

२५ नक्सा पास/ ऄलभिेखीकरण ० ३०० २००   
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२६ बहाि कर ० १०० ११०   

२७ 

लज.स.स. श्रोत 

 ईपयोग बाँडर्ाँड ० १०० १००   

२८ मािपोत रलजष्ट्रशेन वाँडर्ाँड ०   १५०   

२९ नदीजन्य पदाथष ठेक्का ० ३००     

३० पशुलनकासी कर ० २० २०   

३१ सडक ममषत सम्भार/ पटके कर  ०       

३२ वन ईपभोक्ता सलमलत ०   १०   

३३ न्यायीक सलमलतमा ईजूरी दताष ०   १०   

३४ 

दहत्तर वहत्तर ढुङ्गा लगट्टी 

वािुवा  
  

  १५० ६५०   

  कूि अन्तट्ररक अय प्रक्षेपण   १५८४ ३६०२ ४६००   
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अ.ब. २०७६।०७७ को िालग चािु तर्ष को पाँचौ गाईँसभामा पेश भएको चािु तर्ष को वजेट लववरणः   

   

    रु हजारमा  

 लस. 

नं. 

बजेट 

लशषषक नं. 
लववरण प्रस्तालवत वजेट कैदर्यत 

१ २११११ कमषचारी पाट्ररश्रलमक १८०००   

२ २१११२ पदालधकारी पाट्ररश्रलमक ५०००   

३ २११२१ पोसाक खचष ६००   

४ २११३२ महगंी भत्ता  १३६८   

५ २११३३ दर्ल्ड भत्ता  ५८२   

६ २११३४ बैठक भत्ता  ८००   

७ २११३५ कमषचारी तथा पुवष प्राथलमक कक्षाका सहजकताष प्रोत्साहन  १२५६   

८ २११३९ ऄन्य भत्ता  ६००   

९ २११४१ पदालधकारी बैठक भत्ता/यातायात खचष १०००   

१० २११४२ पदालधकारीका ऄन्य सुलबधा  १००   

१३ २१२१४ कमषचारी कल्याण कोष १५००   

१४ २२१११ पानी तथा लवजुिी २५०   

१५ २२११२ सञ्चार महसुि ७००   

१६ २२२११ इन्धन पदालधकारी १०००   

१७ २२२१२ इन्धन कायाषिय ५००   

१८ २२२१३ सवारी साधन ममषत ६००   

१९ २२२१४ सवारी साधन नवीकरण /लवमा २००   

२० २२२२१ मेशीनरी औजार ममषत सम्भार ३४४   

२१ २२२३१ लनर्थमत सावषजलनक सम्पलतको ममषत सम्भार १०००   

२२ २२२९१ ऄन्य सम्पलतको ममषत सम्भार १५०   

२३ २२३११ मसिन्द तथा कायषिय सामाग्री खचष  ३०००   

२४ २२३१३ पुस्तक पि पलिका तथा सामाग्री खचष  २००   

२५ २२७२१ गाई सभा सञ्चािन खचष ८००   

२९ २८१४२ घर भाडा  ८००   

३० २८१४३ सवारी साधन तथा मेलशनरी औजार भाडा  ३००   

३१ २८१४९ ऄन्य भाडा  २००   

३२ २८९११ भैपट्रर अईन ेचािु खचष  १००   

३३ २७२१९ ऄन्य सामालजक सहायता ३००   

३४ २२६११ ऄनुगमन मुल्याङ्कन खचष  १५००   

३५ २५३१२ सुत्केरी बाटो खचष ऄनुमान  २००   

३७ २२५२२ कायषक्रम खचष  २५००   

३८ २२५२९ लवलवध कायषक्रम खचष  १००   
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३९ २२६१२ भ्रमण खचष  १५००   

४० २२४१९ ऄन्य सेवा सुल्क ७४००   

४१ २२५११ कमषचारी तालिम तथा ऄध्ययन ऄविोकन,भ्रमण ८००   

४२ २२४११ सेवा र परामशष  ८००   

४३ २२३१५ प्रकाशन प्रशारण  १०००   

४४ २२१३९ ऄन्य कायाषिय सञ्चािन खचष २००   

४५ २२३१४ इन्धन ऄन्य २००   

४७ २२४१४ सरसर्ाइ सेवा सुल्क ५०   

४८ २२७११ लवलवध खचष  १५००   

    जम्मा  ५९०००   
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कायष क्षेिगत ब्यय ऄनुमान  प्रलतशतमा 

अ.ब.०७६/७७ 

क्र स लशषषक 
अ.ब. ०७६/७७को  

ऄनुमान (रु हजारमा ) 
प्रलतशत  

१० अर्थथक लवकास १७९५५ 13.90459227 
        
१०१० कृलष १५१२० 11.70913033 
१०२० ईद्योग तथा वालणज्य ० 0 
१०३० पयषटन १२७५ 0.987377062 
१०४० सहकारी १५६० 1.208084876 
१०५० लवत्तीय के्षि ० 0 
        

२० सामालजक लवकास  ३१७१५ 24.56052041 
      0 
२०१० लशक्षा ९२०० 7.124603113 
२०२० स्वास््य ३९२० 3.035700457 
२०३० खानेपानी तथा सरसर्ाइ ३९०० 3.020212189 
२०४० संस्कृलत प्रवद्वषन २८०० 2.168357469 
२०५० खेिकुद तथा मनोरञ्जन  ४६६० 3.608766359 

२०६० 

िैंलगक समानता तथा सामालजक  

समावेशीकरण 
७२३५ 5.602880818 

      0 
३० पूवाषधार लवकास  ३६४३० 28.2118795 

      0 

३०१० 

स्थानीय सडक पुि तथा 

झोिुङेपुि २३६२० 18.29164408 
३०२० ससचाइ ९०० 0.696972044 
३०३० भवन तथा सहरी लवकास ११३१० 8.758615349 
३०४० ईजाष िघ ुतथा साना जिलवदु्यत ६०० 0.464648029 
३०५० संचार ० 0 
      0 

४० 

वातावरण तथा लवपद 

ब्यवस्थापन ३९८० 3.08216526 
      0 
४०१० वन तथा भू-संरक्षण ६३० 0.487880431 
४०२० जिाधार संरक्षण ११०० 0.85185472 
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४०३० 

वातावरण संरक्षण जिवायु 

पट्ररवतषन ० 0 
४०४० र्ोहरमैिा तथा ढि ब्यवस्थापन २०० 0.154882676 
४०५० जिईत्पन्न प्रकोप लनयन्िण  ५० 0.038720669 
४०६० लवपद व्यवस्थापन २००० 1.548826764 
४०७० वारुण यन्ि संचािन ० 0 
      0 

५० 
संस्थागत लवकास सेवा प्रवाह र 

सुशासन 
३९०५० 

30.24084256 
      0 
५०१० सामान्य सेवा  १३८०० 10.68690467 
५०२० सुरक्षा व्यवस्थापन ० 0 
५०३० सूचना प्रलवलध २००० 1.548826764 
५०४० पलञ्जकरण ब्यवस्थापन ० 0 

५०५० 

स्थानीय त्याङ्क संकिन र  

ऄलभिेख ब्यवस्थान 
० 0 

५०६० सुशासन प्रवद्वषन १२५० 0.968016727 
५०७० ऄनुसन्धान तथा लवकास ० 0 
५०८० ऄन्य वर्थगकृत नभएको  २२००० 17.0370944 
      27.80918454 
    १२९१३० 100 
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संकेत नं./लवषयगतलशषषकः वडा नं. १ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु                                    रु हजारमा                               

क्र.स

.  
कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 

कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 

लवलनयोजन 

  
क्षेि 

१ तरकारी खेती अधुलनक टनेि लवरुवा १ ३०० अर्थथक 

२ पशुपािन गोठ तथा तारबार लवरुवा १ ३०० अर्थथक 

३ अिु लवई लवजन खट्ररद लवतरण लवरुवा १ १०० अर्थथक 

४ कुखुरा पािन खोर व्यवस्थापन लवरुवा १ १०० अर्थथक 

५ जनजागृलत अ.लव तारबार लवरुवा १ १०० सामालजक 

६ लवद्यालवकास अ.लव. तारबार लवरुवा १ १०० सामालजक 

७ स्वास््य सेलवका पट्ररचािन लवरुवा १ १०० सामालजक 

८ सरसर्ाइ कायषक्रम लवरुवा १ १०० सामालजक 

९ संस्कृलत संरक्षण सामाग्री खट्ररद लवरुवा १ १०० सामालजक 

१० जेष्ठनागट्ररक सम्मान कायषक्रम लवरुवा १ ५० सामालजक 

११ दलित ईत्थान जनचेतना कायषक्रम लवरुवा १ ५० सामालजक 

१२ सानोमोचाबारी खा.पा. लनमाषण लवरुवा १ १०० सामालजक 

१३ बािी संरक्षण ( बादर लनयन्िण) लवरुवा १ ५० अर्थथक 

१४ खहरेरानाबारी खा.पा. ममषत लवरुवा १ ५० सामालजक 

१५ पशुपािन सहकाट्रर क्षमता लवकास तालिम लवरुवा १ १०० अर्थथक 

१६ हट्ररत सडक (बृक्षारोपण कायषक्रम) लवरुवा १ ५० वन वातावरण 

१७ लवरुवा र्ोहर व्यवस्थापन लवरुवा १ २०० सामालजक 

१८ युलनसेर् युवा जनचेतना कायषक्रम लवरुवा १ ५० सामालजक 

१९ 
नवप्रगलतलशि अमा समुह भवन ममषत काकीडाडा 

लवरुवा १ १०० 
पूवाषधार 

२० 

 श्री लसजषनलशि अमा समुह भवन लनमाषण 

थामडाडा लवरुवा १ २५० 
पूवाषधार 

२१ बहाचौर ससचाइ लनमाषण लवरुवा १ २०० पूवाषधार 

२२ बदाषह खडडाडा खा.पा. लनमाषण लवरुवा १ १४० सामालजक 

२३ दकचनास खेि मैदान लनमाषण लवरुवा १ १०० सामालजक 
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२४ ऄमबोट सइनबोट ससचाइ लनमाषण लवरुवा १ १०० अर्थथक 

२५ लशवपावषती अमा समुह भवन ममषत ििाङ लवरुवा १ १०० पूवाषधार 

२६ काकीडाडाँ इिेवन स्टार खेिमैदान ममषत लवरुवा १ ६० सामालजक 

२७ न्यौपानेडाडाँ ग्रा.स. ममषत लवरुवा १ ५० पूवाषधार 

२८ श्री देवी अमा समुह भवन लनमाषण लवरुवा १ १०० पूवाषधार 

२९ वडा कायाषिय व्यवस्थापन लवरुवा १ १५० संस्थागत 

३० लवरुवा स्वास््यचौकी ईपकरण सामाग्री खट्ररद लवरुवा १ १०० सामालजक 

३१ वडा कायाषियको सावषजलनक सुनुवाइ कायषक्रम लवरुवा १ ५० संस्थागत 

३२ ग्रा.स. सरसर्ाइ ममषत लवरुवा १ २०० पूवाषधार 

३३ 

खा.पा. पाइप/लिपाि/खेिकुद सामाग्री/शैलक्षक 

सामाग्री तथा ऄन्य  अकलस्मक खचष लवरुवा १ २०० 
सामालजक 

३४ पुष्पमदन बहुईद्वशे्यीय अवालसय भवन  लवरुवा १ १५०० पूवाषधार 

३५ लवरुवा बहुमुखी क्याम्पस भवन लवरुवा १ १००० पूवाषधार 

३६ प्रहरी चौदक गोरेटो बाटो लवरुवा १ ३०० पूवाषधार 

३७ बहाचौर बगैचा पाकष  लनमाषण लवरुवा १ ४०० पूवाषधार 

३८ ढापटारी ससचाइ कुिो लनमाषण लवरुवा १ १५० अर्थथक 

३९ गोबे्रखोिा ससचाइ  लवरुवा १ २०० पूवाषधार 

४० मालथल्िो लवरुवा नयावस्ती खानेपानी लवरुवा १ ५० सामालजक 

४१ पुिपारी नवज्योलत मा.लव. गोरेटो बाटो लवरुवा १ ५० पूवाषधार 

४२ मािमुि मोचाबारी ग्रा.स. लवरुवा १ १०० पूवाषधार 

४३ नव ज्योलत मा लव नमुना लवद्यािय लवरुवा १ ५०० सामालजक 

४४ वडा कायाषिय सोझै ऄनुदान लवरुवा १ ३०० संस्थागत 

४५ ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमलशि कृलष कायषक्रम लवरुवा १ २५० अर्थथक 

  जम्मा ८७००   

 

संकेत न.ं/लवषयगतलशषषकः   वडा नं. २ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु                            रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 

लवलनयोजन 

  

क्षेि 

१ मयुर अमा समुह भवन लनमाषण अकेकोट लवरुवा २ ४०० पूवाषधार 

२ इन्रकमि अमा समुह भवन ममषत बेसारडाडा लवरुवा २ १५० पूवाषधार 

३ तुल्सीचौर यूवा क्िव वाि लनमाषण लवरुवा २ १५० पूवाषधार 

४ झागडी मोटरबाटो लवरुवा २ ५०० पूवाषधार 

५ ऄचषिेभञ्याङ देखी दमैगाईँ ससढी लनमाषण लवरुवा २ २५० पूवाषधार 
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६ कृलषतथा पशुपािन लवकास कायषक्रम लवरुवा २ २७० अर्थथक 

७ जामुनेडाडाँ गोरेटो बाटो लवरुवा २ १५० पूवाषधार 

८ दारा खानेपानी ममषत लवरुवा २ १०० सामालजक 

९ 

सामुदालयक स्वास््य इकाइ बेसारेडाडाँ शौचािय तथा 

स्टेचर खट्ररद लवरुवा २ १७० सामालजक 

१० िाकुरीडाडाँ अ.लव.ममषत लवरुवा २ १०० सामालजक 

११ गौखा खानेपानी ममषत लवरुवा २ १६० सामालजक 

१२ गोबे्रखोिा ससढी लनमाषण लवरुवा २ १४० पूवाषधार 

१३ ऄचषि ेसभाहि स्तरईन्नती लवरुवा २ २६० पूवाषधार 

१४ जनलहत अमा समुह भवन लनमाषण लवरुवा २ २२५ पूवाषधार 

१५ मद्धतकायष अमासमुह भवन लनमाषण लवरुवा २ ४०० पूवाषधार 

१६ चक्रकमि युवा क्िव लवरुवा २ १२५ पूवाषधार 

१७ रानी छुगनष तठबन्धन लवरुवा २ १०० वन वातावरण 

१८ गोबे्रखोिा पखाषि लनमाषण लवरुवा २ ५० वन वातावरण 

१९ जामुनेडाडाँ प्रालवलधक लशक्षािय सञ्चािन लवरुवा २ १७०० सामालजक 

२० सामुदालयक स्वास््य इकाइ बेसारेडाडाँ जाने मो .बा. लवरुवा २ १०० सामालजक 

२१ वडा कायाषिय सोझै ऄनुदान लवरुवा २ ३०० संस्थागत 

२२ ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमलशि कृलष कायषक्रम लवरुवा २ २५० अर्थथक 

  जम्मा ६०५०   

 

संकेत नं./लवषयगतलशषषकः वडा नं. ३ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रम                              रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 
लवलनयोजन क्षेि 

१ गोरेटो बाटो खाङराङ लवरुवा ३ ५०० पूवाषधार 

२ साइरनगैरा पलहरो व्यवस्थापन लवरुवा ३ १५० वन वातावरण 

३ गोरेटो बाटो धोबादी लवरुवा ३ ५०० पूवाषधार 

४ 
रोिबहराह स्थान लनिपोखरी क्यामुनडाडाँ 

मोटर मागष 
लवरुवा ३ २०० पूवाषधार 

५ धोबादी बरिडाडाँ मोटरमागष लवरुवा ३ १०० पूवाषधार 

६ राङभाङ समाजघर लनमाषण राङभाङ लवरुवा ३ ३०० पूवाषधार 

७ माझगाईँ थुम्का मोटरबाटो लवरुवा ३ २०० पूवाषधार 

८ र्िरु्ि तथा तरकारी खेती लवरुवा ३ २०० अर्थथक 
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९ पशुपािन  लवरुवा ३ ३०० अर्थथक 

१० खानेपानी तथा सरसर्ाइ व्यवस्थापन वडा नं. ३ लवरुवा ३ ४०० सामालजक 

११ 
जनलवकास अमा समुह भवन लनमाषण 

धम्पािीथर 
लवरुवा ३ १०० सामालजक 

१२ 
लसताराम अमा समुह  भवन लनमाषण 

मालथल्िोखािी 
लवरुवा ३ १०० सामालजक 

१३ लमिन अमा समुह भवन लनमाषण धोबादी लवरुवा ३ १०० सामालजक 

१४ स्वास््य चौदक व्यवस्थापन लवरुवा ३ १०० संस्थागत 

१५ वडा कायाषिय ममषत तथा व्यवस्थापन लवरुवा ३ १५० संस्थागत 

१६ DPR स्वास््य चौकी र सडक लवरुवा ३ ३०० संस्थागत 

१७ धोबादी राङभाङ मोटरमागष लवरुवा ३ ४०० पूवाषधार 

१८ यूवा तथा खेिकुद कायषक्रम  लवरुवा ३ १०० सामालजक 

१९ ऄरलनको मा.लव. ममषत लवरुवा ३ २०० सामालजक 

२० बराहजनश्रम मा.लव. ममषत लवरुवा ३ २०० सामालजक 

२१ खािी लवरुवा सडक लवरुवा ३ ३००० पूवाषधार 

२२ ढाड टोकराङ क्वारी गैरा सडक लवरुवा ३ ३०० पूवाषधार 

२३ धोवादी खािी सडक लवरुवा ३ ५०० पूवाषधार 

२४ धोवादी सामुदालयक भवन लनमाषण लवरुवा ३ ७०० पूवाषधार 

२५ खानेपानी टंदक लनमाषण टोकराङ लवरुवा ३ २०० पूवाषधार 

२६ लसद्धमण्डिी अ लव लवरुवा ३ १०० सामालजक 

२७ वडा कायाषिय सोझै ऄनुदान लवरुवा ३ ३०० संस्थागत 

२८ ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमलशि कृलष कायषक्रम लवरुवा ३ २५० अर्थथक 

  जम्मा ९९५०   

 

संकेत नं./लवषयगतलशषषकः      वडा नं. ४ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु                       रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 

लवलनयोजन 

  
क्षेि 

१ 
कृषकिाइ क्षमतम लवकास तालिम तथा तरकारी 

लवई लवतरण कायषक्रम 
लवरुवा ४ १०० अर्थथक 

२ अँगेटारी ससचाइ कुिो लवरुवा ४ १५० अर्थथक 

३ 

सामालजक समाबेशीकरण कायषक्रम (दलित 

जेष्ठनागट्ररक ऄपाङ्ग वािवालिका जनजालत 

मलहिा) 

लवरुवा ४ २०० सामालजक 

४  लवद्याियिाइ कम््यूटर खट्ररद लवरुवा ४ १७५ सामालजक 

५ ददव्यप्रकाश मा.लव.(जु.रे.स.) लवरुवा ४ २५ सामालजक 
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६ चालिसे खा.पा. ममषत लवरुवा ४ २०० सामालजक 

७ जनलप्रय अ.लव. ICT कायषक्रम लवरुवा ४ २०० सामालजक 

८ र्ौदी खेताघर ग्रा.स. लवरुवा ४ २०० पूवाषधार 

९ राम्चेढुड्गा देईरािी मोटरबाटो ममषत लवरुवा ४ २०० पूवाषधार 

१० बास्िुङ लचरडाडा मास्की डाँडा मोटरबाटो ममषत लवरुवा ४ २०० पूवाषधार 

११ 
लचिाईने चौकदेखी भयरथान साल्िडाडा घो्टे 

मोटरबाटो लवस्तार 
लवरुवा ४ ४०० पूवाषधार 

१२ ४ नं. वडा लभिका अन्तट्ररक बाटो ममषत लवरुवा ४ २०० पूवाषधार 

१३ घो्टे टोिलवकास संस्था सरसर्ाइ लवरुवा ४ ५० सामालजक 

१४ 
लशवमलन्दर देखी देईकी थान गोरेटो बाटो तथा 

पंधेरो ममषत 
लवरुवा ४ २०० वन वातावरण 

१५ 
तल्िोभोिे मालथल्िो भोिे ग्रा.स. ह्यूमपाइप 

तारजािी 
लवरुवा ४ २०० पूवाषधार 

१६ यूवा अयअजषन कायषक्रम तालिम लवरुवा ४ १०० अर्थथक 

१७ ट्ररठ्ठाबोट प्रलतक्षािय लनमाषण लवरुवा ४ २०० पूवाषधार 

१८ ४ नं वडा कायाषिय जग्गा खट्ररद लवरुवा ४ १००० संस्थागत 

१९ नारायणेश्वर लशवमलन्दर  भौलतक पूवाषधार लनमाषण  लवरुवा ४ १५०० सामालजक 

२० 
एदककृत कृलष तथा पशु लवकास अयोजना DPR 

ओरष्ट े
लवरुवा ४ ५०० अर्थथक 

२१ भञ्याङबाहु लवरुवा सडक लवरुवा ४ १००० पूवाषधार 

२२ ओरष्ट ेखिीगाईँ सराङ्से सीरूखेत गा.स. लवरुवा ४ १४०० पूवाषधार 

२३ खुदी घो्टे कोखे मोटरबाटो  लवरुवा ४ ५०० पूवाषधार 

२४ 
जनलप्रय लपपिभञ्याङ अ लव  बाहु ँभाषा कक्षा 

सञ्चािन 
लवरुवा ४ १५० सामालजक 

२५ बेिबहादरु स्मृलत सामुदालयक भवन लनमाषण बाहु ँ लवरुवा ४ ५०० पूवाषधार 

२६ वाडष स्तरीय खेि मैदान रानीगैरा लवरुवा ४ ५०० पूवाषधार 

२७ कुसुन्दे सभाहि तथा शौचािय लनमाषण लवरुवा ४ ५०० पूवाषधार 

२८ 
न्यू अदशष रु्टशि खेि मैदान लनमाषण तथा 

व्यवस्थापन 
लवरुवा ४ ५०० पूवाषधार 

२९ पाट्ने गाइतानीघाँट मोटरबाटो लवरुवा ४ ४०० पूवाषधार 

३० दलित वस्ती समाज भवन ओरष्ट े लवरुवा ४ ५०० पूवाषधार 

३१ ददव्यप्रकाश मा लव लवरुवा ४ २०० सामालजक 

३२ भलवष्य लनमाषण मा लव लवरुवा ४ २०० सामालजक 

३३ खुदी अ लव लवरुवा ४ १०० सामालजक 

३४ वडा कायाषिय सोझै ऄनुदान लवरुवा ४ ३०० संस्थागत 

३५ ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमलशि कृलष कायषक्रम लवरुवा ४ २५० अर्थथक 

  जम्मा १३०००   
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संकेत न.ं/लवषयगतलशषषकः    वडा नं. ५ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु                        रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 

लवलनयोजन 

  
क्षेि 

१ हातेट्याक्टर खट्ररद(५०%साझेदारी) लवरुवा ५ २२५ अर्थथक 

२ सुन्तिा कागती र ऄन्य लवरुवा खट्ररद लवरुवा ५ 
७५ अर्थथक 

३ पुष्पगाईँ पदमागष लवरुवा ५ 
१०० अर्थथक 

४ दहपोखरी देलख गजेपोखरी पदमागष सबे लवरुवा ५ 
७५ अर्थथक 

५ दकचनास अधारभूत लवद्यािय ICT लवरुवा ५ 
२०० सामालजक 

६ दकचनास अधारभूत लवद्यािय ददवा खाजा लवरुवा ५ 
२०० सामालजक 

७ देववाणी अधारभूत लवद्यािय ICT लवरुवा ५ 
२०० सामालजक 

८ देववाणी अधारभूत लवद्यािय ददवा खाजा लवरुवा ५ 
१०० सामालजक 

९ 

स्वास््य चौकी खोपकेन्र तथा  दलम्सदी 

सा.स्वा.इकाइ र्र्थनचर तथा ईपकरण खट्ररद  

लवरुवा ५ 

३०० संस्थागत 

१० तल्िोचे्टे खानेपानी लवरुवा ५ 
३०० पूवाषधार 

११ गोपाि ेखानेपानी लवरुवा ५ 
३०० पूवाषधार 

१२ कालिका थान ट्ररप डाडाँघर खानेपानी लवरुवा ५ 
१५० वन वातावरण 

१३ दासागैरा खानेपानी लवरुवा ५ 
५० वन वातावरण 

१४ तारेपहरा खानेपानी लवरुवा ५ 
१०० पूवाषधार 

१५ नाईँडाडा मलन्दर लवदु्यलतकरण लवरुवा ५ 
५० संस्थागत 

१६ 

सरसर्ाइ तथा सुनौिा हजारददनका पोषण 

कायषक्रम 

लवरुवा ५ 

५० सामालजक 

१७ 

नाङ्गेडाडा देईरािीडाडाँ डाँडाघर काहुिे भोिे 

मोटरबाटो 

लवरुवा ५ 

२२५ पूवाषधार 

१८ 

मुिाबारी चोक गोपािे कट्ररडोर लपपिडाडाँ 

मोटरबाटो 

लवरुवा ५ 

२२५ पूवाषधार 

१९ वडा कायाषिय तल्िोचे्टे बेलस मोटरबाटो लनमाषण लवरुवा ५ 
२२५ पूवाषधार 

२० लडही लपपिडािी लनयाबारी दहचोक मोटरबाटो लवरुवा ५ 
२२५ पूवाषधार 

२१ लमिनचोक दहखोिा मोटरबाटो लवरुवा ५ 
५०० पूवाषधार 

२२ भल्डाँडा गैराखेत ससचाइ लवरुवा ५ 
५० अर्थथक 

२३ तल्िो चे्टे गैराखेत ससचाइ लवरुवा ५ 
५० अर्थथक 

२४ 

तल्िोससखरसस वडा कायाषिय खैरेकोट चे्टेखोिा 

मोटरबाटो  

लवरुवा ५ 

३०० पूवाषधार 
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२५ दकचनास अधारभूत लवद्यािय पलहरो लनयन्िण लवरुवा ५ 
१०० वन वातावरण 

२६ माटेरह बाँध लनमाषण लवरुवा ५ 
५० वन वातावरण 

२७ भोिे चे्टेखोिा दलम्सदी लतनधार मूि संरक्षण लवरुवा ५ 
१०० वन वातावरण 

२८ दर्स्टापोिे मुि संरक्षण लवरुवा ५ 
५० वन वातावरण 

२९  जेष्ठनागट्ररक, मलहिा तथा दलित  कायषक्रम लवरुवा ५ 
७५ सामालजक 

३० दहपोखरी लनमाषण लवरुवा ५ ५०० पूवाषधार 

३१ कल्याणी अमा समुह भवन लवरुवा ५ ५०० पूवाषधार 

३२ थानपलत मलन्दर संरक्षण लवरुवा ५ २०० सामालजक 

३३ बेसी खानेपानी लवरुवा ५ १०० पूवाषधार 

३४ अरन ममषत लवरुवा ५ १०० पूवाषधार 

३५ वडा कायाषिय सोझै ऄनुदान लवरुवा ५ ३०० संस्थागत 

३६ ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमलशि कृलष कायषक्रम लवरुवा ५ २५० अर्थथक 

  जम्मा ६६००   

 

संकेत न.ं/लवषयगतलशषषकः वडा नं. ६ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु                           रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 

लवलनयोजन 

  

क्षेि 

१ जनलप्रय मा.लव. घेराबार लवरुवा ६ २०० सामालजक 

२ जनवािकल्याण अ.लव.घेराबार लवरुवा ६ १०० सामालजक 

३ जनजागृलत अ.लव. ससढी तथा घेराबार लवरुवा ६ १०० सामालजक 

४ वडा नं. ६ कृलष औजार खट्ररद(५०%साझेदारी) लवरुवा ६ ३०० अर्थथक 

५ युवा स्वोरोजगार कायषक्रम लवरुवा ६ २०० अर्थथक 

६ टोि स्तरीय खेिकुद कायषक्रम वडा नं. ६ लवरुवा ६ १०० सामालजक 

७ माटेदेखी कािीछाँया गोरेटो बाटो लनमाषण लवरुवा ६ २०० पूवाषधार 

८ पूणष सरसर्ाइ कायषक्रम वडा नं. ६ लवरुवा ६ १०० सामालजक 

९ लवमाष अि ुपकेट क्षेि लवरुवा ६ १०० अर्थथक 

१० वडा नं. ६ पशुपािन कायषक्रम लवरुवा ६ २०० अर्थथक 

११ लवदू्यत ममषत व्यवस्थापन लवरुवा ६ १०० पूवाषधार 

१२ पञ्चेबाजा संरक्षण कायषक्रम बिेई लवरुवा ६ ५० सामालजक 

१३ िेवा काठेखोिा ग्रा.स. लनमाषण  लवरुवा ६ २०० पूवाषधार 
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१४ धरादी अमा समुह भवन लनमाषण लवरुवा ६ २०० पूवाषधार 

१५ 

िेवा अमडाडाँ मास्खेत धनसार धरादी छिेअँप 

अिुपकेट क्षेि लवरुवा ६ १०० अर्थथक 

१६ भुवान ढल्के खमारीखण्ड चाक्से ग्रा.स. लवरुवा ६ २०० पूवाषधार 

१७ कृलष कायषक्रम ढल्केखमारी खण्ड काढे ईिेनी लवरुवा ६ १०० अर्थथक 

१८ भुवान लछपा ससचाइ कुिो लनमाषण लवरुवा ६ १०० पूवाषधार 

१९ मान्के लवमाष खाल्टो खा.पा. लवरुवा ६ २५० पूवाषधार 

२० मािेबगर ससचाइ लवरुवा ६ १०० अर्थथक 

२१ जनचेतना अमा समुह क्वादी भवन लवरुवा ६ २५० पूवाषधार 

२२ क्वादी खेिमैदान लनमाषण  लवरुवा ६ १०० सामालजक 

२३ धनुवासे खा.पा. लवरुवा ६ ५० सामालजक 

२४ सारुगाईँ ग्रा.स. लवरुवा ६ १०० पूवाषधार 

२५ बिेई पल्िोगाईँ खेि मैदान लवरुवा ६ ४०० पूवाषधार 

२६ जनचेतना अमासमुह गैरी भवन लनमाषण लवरुवा ६ २०० पूवाषधार 

२७ गैरी देखी जनकल्याण अ.लव. सम्म गोरेटो बाटो  लवरुवा ६ १०० पूवाषधार 

२८ गैरी माछापािन कृलष समुह लवरुवा ६ १०० अर्थथक 

२९ स्याङदी छिेअँप धरादी िेवा सडक लवरुवा ६ ७५० पूवाषधार 

३० बिेई राम्कीथुलम्क लचन्नेवास सडक लवरुवा ६ ७५० पूवाषधार 

३१ लचन्नेवास खेि मैदान लवरुवा ६ २०० पूवाषधार 

३२ बिेई दलितवस्ती गोरेटोबाटो लनमाषण लवरुवा ६ १०० पूवाषधार 

३३ िोकलप्रय अ लव लवरुवा ६ १०० सामालजक 

३४ महने्र अ लव लवरुवा ६ १०० सामालजक 

३५ वडा कायाषिय सोझै ऄनुदान लवरुवा ६ ३०० संस्थागत 

३६ ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमलशि कृलष कायषक्रम लवरुवा ६ २५० अर्थथक 

  जम्मा ६८५०   

 

संकेत न.ं/लवषयगतलशषषकः     वडा नं. ७ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु                                      रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 

लवलनयोजन 

  

क्षेि 

१ सुन्तिा खेती प्रवधषन  लवरुवा ७ ३०० अर्थथक 

२ पिलम्वङ तालिम लवरुवा ७ १०० अर्थथक 
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३ संस्कृलत तथा पयषटन लवकास लवरुवा ७ १०० सामालजक 

४ माहुरी पािन तालिम लवरुवा ७ १०० अर्थथक 

५ सुरुङ धनुवासे लचन्नेवास ग्रा.स. लवरुवा ७ ३०० पूवाषधार 

६ िामडाडा ँलसढीं लनमाषण लवरुवा ७ ४०० पूवाषधार 

७ खेिकुद कायषक्रम लवरुवा ७ १०० सामालजक 

८ कुमेरदङु ससढी लनमाषण लवरुवा ७ ४०० पूवाषधार 

९ क्वइवो लनमाषण सपाईँद े लवरुवा ७ ५०० सामालजक 

१० खाल्डाडाँ समाज भवन लवरुवा ७ २०० पूवाषधार 

११ कुसुमभञ्याङ खेि मैदान लवरुवा ७ ३०० सामालजक 

१२ तल्िोबिेई ग्रा.स. लवरुवा ७ १०० पूवाषधार 

१३ लडही ग्रा.स. लवरुवा ७ १०० पूवाषधार 

१४ सुरुङ ससढी लनमाषण  लवरुवा ७ २०० पूवाषधार 

१५ कुसुमभञ्याङ गमडाडा ग्रा.स.  लवरुवा ७ ४०० पूवाषधार 

१६ प्रकोप व्यवस्थापन तथा सामाग्री खट्ररद लवरुवा ७ १०० वन वातावरण 

१७ सरसर्ाइ कायषक्रम लवरुवा ७ १५० सामालजक 

१८ लवद्याियहरुको शैलषक गुणस्तर बृलद्ध लवरुवा ७ ४०० सामालजक 

१९ मनकामना मलन्दर क्षेि बृहत्तर लवकास DPR लवरुवा ७ ५०० संस्थागत 

२० मेथाभुरुङ सपाईदे कुमेरदङु ग्रास लवरुवा ७ १००० पूवाषधार 

२१ मनकामना ससढी लनमाषण लवरुवा ७ १००० पूवाषधार 

२२ बारहाते मनकामना मलन्दर सडक लवरुवा ७ ५०० पूवाषधार 

२३ ठूिापोखरी लनमाषण गमडाँडा लवरुवा ७ ३०० पूवाषधार 

२४ जनजागृलत अ लव बिेई लवरुवा ७ १०० सामालजक 

२५ वडा कायाषिय सोझै ऄनुदान लवरुवा ७ ३०० संस्थागत 

२६ ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमलशि कृलष कायषक्रम लवरुवा ७ २५० अर्थथक 

  जम्मा ८२००   
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संकेत नं./लवषयगतलशषषकः   वडा नं. ८ ऄन्तगषतका योजना तथा कायषक्रमहरु रकम                       रु. हजारमा 

क्र.स.  कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 
लवलनयोजन 

क्षेि 

१ 

व्यवसालयक तरकारी नगदेवािी तथा अिुखेती 

प्रवधषन कायषक्रम लवरुवा ८ २५० अर्थथक 

२ पशुपािन लवकास कायषक्रम लवरुवा ८ २५० अर्थथक 

३ सुन्तिा खेती प्रवधषन कायषक्रम लवरुवा ८ २०० अर्थथक 

४ पयषटन प्रवषधन लवरुवा ८ १०० अर्थथक 

५ ईद्योग बालणज्य तथा सहकारी तालिम लवरुवा ८ ६० अर्थथक 

६ भुरुङचौदक मा.लव. प्रालवलधक लशक्षािय लवरुवा ८ १३५० सामालजक 

७ शैलक्षक गुणस्तर ऄलभबृलद्ध लवरुवा ८ १०० सामालजक 

८ प्रजनन तथा स्वास््य पट्ररक्षण कायषक्रम लवरुवा ८ १०० सामालजक 

९ मलहिा वािवालिका जेष्ठनागट्ररक ऄपाङ्ग कायषक्रम लवरुवा ८ १०० सामालजक 

१० दलित जनजालत मुलस्िम ऄल्पसंख्यक कायषक्रम लवरुवा ८ १०० सामालजक 

११ वडास्तरीय रू्टबि प्रलतयोलगता लवरुवा ८ ३०० सामालजक 

१२ घर्थतखोिा अरुखकष  कुसुन्डे खुसाषनीडाडाँ ग्रा.स. लवरुवा ८ १०० पूवाषधार 

१३ घोरेडाडाँ द्वारेडाडाँ पेल्का गैरीस्वारा ग्रा.स. लवरुवा ८ २०० पूवाषधार 

१४ 

टोड्के भासीपोखरी देईरािी धुसेनीपोखरी टोड्के 

ग्रा.स. लवरुवा ८ २०० पूवाषधार 

१५ मोचाबारी गरडाडाँ पाँचमुरी पदमागष लवरुवा ८ २३० पूवाषधार 

१६ लसमिडाडाँ सावषजलनक शौचािय लनमाषण लवरुवा ८ ३०० सामालजक 

१७ अरुखकष  खेिमैदान लनमाषण लवरुवा ८ ३०० पूवाषधार 

१८ ढुढुङ्गा ग्रा.स. लवरुवा ८ १५० पूवाषधार 

१९ टोड्के सामुदालयक भवन लनमाषण लवरुवा ८ १०० पूवाषधार 

२० प्रकोप व्यवस्थापन तथा सामाग्री खट्ररद लवरुवा ८ १०० वन वातावरण 

२१ ढुढुङ्गा पलहरो लनयन्िण लवरुवा ८ १३० वन वातावरण 

२२ पोखरीडाडाँ कब्रीस्थान लनमाषण लवरुवा ८ १०० सामालजक 

२३ गैरीघर काकीडाँडा पलहरो लनयन्िण लवरुवा ८ १०० वन वातावरण 

२४ 

तिे दलित ईत्थान भवन र्र्थनचर तथा सचेतना 

कायषक्रम लवरुवा ८ १०० सामालजक 

२५ 

क्षमता लवकास तथा प्रस्तावना प्रलतवेदन िेखन 

तालिम लवरुवा ८ १३० सामालजक 

२६ मलहिा लसिाइ कटाइ तालिम लवरुवा ८ २०० सामालजक 

२७ पुष्पमदन खेिमैदान Dpr लवरुवा ८ ३०० संस्थागत 

२८ लभरकोट स्वास््य चौकी लनमाषण लवरुवा ८ २०० पूवाषधार 

२९ ददपज्योलत अमा समुह भवन लनमाषण लवरुवा ८ २०० पूवाषधार 

३० मदन अलश्रत पाकष  लनमाषण भासीपोखरी लवरुवा ८ ३०० पूवाषधार 

३१ ििाङ खेिमैदान लनमाषण लवरुवा ८ ३०० पूवाषधार 

३२ ओके्तपानी तिे िामाखेत ग्रा.स. लवरुवा ८ २०० पूवाषधार 

३३ वडा कायाषिय सोझै ऄनुदान लवरुवा ८ ३०० संस्थागत 
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३४ ईपाध्यक्ष मलहिा ईद्यमलशि कृलष कायषक्रम लवरुवा ८ २५० अर्थथक 

  जम्मा  ७४००   

 

 

अ.व. २०७६/७७ 

संकेत न.ं/लवषयगतलशषषकः    गाईँपालिका स्तरका योजना तथा कायषक्रम          रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायषक्रम/ अयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

 हुने स्थान 

लवलनयोजन 

  
क्षेि 

१ समपुरक कोष गाईँपालिका २००००   

२ जग्गा व्यवस्थापन गाईँपालिका २००० संस्थागत 

३ ऄध्यक्षकप खेिकुद गाईँपालिका १००० सामालजक 

४ स्वास््य कायषक्रम /औषधी खट्ररद गाईँपालिका ५०० सामालजक 

५ दलित समुदाय अय अजषन कायषक्रम गाईँपालिका ८०० सामालजक 

६ सरसर्ाइ कायषक्रम गाईँपालिका ५०० सामालजक 

७ ऄसक्त ऄपाङ्ग कायषक्रम गाईँपालिका ५०० सामालजक 

८ जेष्ठ नागट्ररक कायषक्रम गाईँपालिका ५०० सामालजक 

९ अददवासी जनजालत कायषक्रम गाईँपालिका ८०० सामालजक 

१० मलहिा लवकास कायषक्रम गाईँपालिका १००० सामालजक 

११ लवपद व्यवस्थापन/प्रकोप लनयन्िण गाईँपालिका १००० वन वातावरण 

१२ पि पलिका लवज्ञापन सुचना गाईँपालिका ५०० संस्थागत 

१३ यूवा अय अजषन कायषक्रम गाईँपालिका १००० अर्थथक 

१४ नेट जडान तथा सफ्टवयर सम्बन्धी गाईँपालिका १००० संस्थागत 

१५ अकलस्मक पट्ररलस्थती जन्य लनमाषण ईद्धार गाईँपालिका ८०० वन वातावरण 

१६ 
गाईँपालिका वडा कायाषिय लनमाषण ममषत 

र्र्थनचर दर्क्चर 
गाईँपालिका १५०० संस्थागत 

१७ पयषटन पूवाधार लवकास  गाईँपालिका १००० अर्थथक 

१८ न्यालयक सलमलत तालिम/ऄन्य गाईँपालिका २०० संस्थागत 

१९ गाईँपालिका स्तरीय रू्टकर योजना गाईँपालिका २००० पूवाषधार 

२० 
मलहिा स्वास््य स्वंय सेलवका 

 M हले्थ कायषक्रम 
गाईँपालिका १००० सामालजक 

२१ माटो पट्ररक्षण गाईँपालिका २०० अर्थथक 

२२ कृषक ऄनुदान गाईँपालिका २००० अर्थथक 

२३ गाईँपालिका प्रशासकीय भवन DPR गाईँपालिका १००० संस्थागत 

२४ वडा कायाषिय DPR गाईँपालिका ४०० संस्थागत 

२५ 
गाईँपालिका लभिका मुि 

 मोटरबाटो DPR 
गाईँपालिका १५०० संस्थागत 

२६ 
गाईँपालिका लभिका  

बाटो सरसर्ाइ (हरेािु) 
गाईँपालिका १५०० संस्थागत 

२७ नमुना कृलष कायषक्रम गाईँपालिका ५६०० अर्थथक 
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२८ सवारी साधन खट्ररद मो.सा. गाईँपालिका १००० संस्थागत 

२९ वािबालिका सम्बलन्ध कायषक्रम गाईँपालिका ५०० सामालजक 

३०  पशु औषधी खट्ररद तथा कायषक्रम गाईँपालिका ३०० अर्थथक 

३१ 
िागु औषध दवु्यषसन तथा  

सहसालवरुद्धको ऄलभयान संचािन 
गाईँपालिका ३०० सामालजक 

३२ सावषजलनक सुनुवाइ कायषक्रम गाईँपालिका २०० संस्थागत 

३३ एम्बुिेन्स खट्ररद गाईँपालिका १५०० सामालजक 

३४ पुराना कायाषिय ममषत गाईँपालिका १००० पूवाषधार 

३५ राष्ट्रपलत रलनङ लशल्ड गाईँपालिका ४०० सामालजक 

३६ लडलजटि बडा पि गाईँपालिका ५०० सामालजक 

३७ लवदू्यलतकरण कायषक्रम गाईँपालिका ५०० पूवाषधार 

३८ जनप्रलतलनधी क्षमता तालिम गाईँपालिका ३०० सामालजक 

३९ 
जनता संग जनप्रलतलनधी  

तथा जेष्ठ बृद्ध कायषक्रम 
गाईँपालिका ५८० सामालजक 

४० लवरुवा अकेकोट ऄचषिे सडक लवरुवा १-२ ६०० पूवाषधार 

४१  कुसुमभञ्याङ तिे  ग्रा स लवरुवा ७-८ ५०० पूवाषधार 

४२ तल्िोबिेई मालथल्िो बिेई ग्रा स लवरुवा ६-७ ५०० पूवाषधार 

४३ सुरुङ क्वादी लचन्नेवास ग्रा स लवरुवा ७-६ ५०० पूवाषधार 

४४ लवपन्न पट्ररवार खरको छाना लवस्थालपत गाईँपालिका १००० सामालजक 

४५ स्यङजा टेलिलभजन सञ्चािन गाईँपालिका ५०० संस्थागत 

४६ प्र ऄ तथा िेखा तालिम गाईँपालिका २०० सामालजक 

४७ लवद्यािय व्यवस्थापन तालिम गाईँपालिका २०० सामालजक 

४८ अइ लस टी तालिम गाईँपालिका १५० सामालजक 

४९  लवद्यािय सफ्टवयर खट्ररद गाईँपालिका ३०० सामालजक 

५० कक्षा ८ पट्ररक्षा संचािन गाईँपालिका १५० सामालजक 

५१ लशशु देखी ३ कक्षा सम्म झोिा लवतरण गाईँपालिका ४०० सामालजक 

५२ 
लवद्यािय कायषक्रम तथा  

ऄलतट्ररक्त दक्रयाकिाप 
गाईँपालिका ५०० सामालजक 

जम्मा १२९१३०   
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                प्रदशे/संघ स्तट्ररय लसर्ाट्ररस गट्ररएका योजनाहरुः- 

 

वडा नं १ 

क्र.सं. योजनाको नाम स्थान क्षेि लनकाय 

१ च्याङ्नास लमिनचोक मोटर बाटो कािो पि े लवरुवा ०१   संघ 

२ 

लवरुवा दोभान दखेी १ नं. वडाको लसमाना सम्मको खोिा लनयन्िणको 

िालग तटबन्धन लनमाषण 
लवरुवा ०१ 

  
संघ 

३ लवरुवा वडा नं.१ भरी बाँदर लनयन्िण लवरुवा ०१   संघ 

४ पाईदी खोिामा झोिुङ्गे पुिको लनमाषण लवरुवा ०१   संघ 

५ लवरुवा खरखरे बदाषह बजाती ्यारससह मोटरबाटो लनमाषण लवरुवा ०१   प्रदशे 

६ खडडाडा बजातीडाँडा पयषटक स्थि लनमाषण लवरुवा ०१   प्रदशे 

७ नवज्योलत मा.लव. मा तारबार कम्पाईन्डीङ लवरुवा ०१   प्रदशे 

८ राङखोिा धोवादी हुदँ ैलवरुवा मोटरबाटो लनमाषण ममषत  लवरुवा ०१   प्रदशे 

९ ऄम्वोट सलमवोट कुिो बाध लनमाषण लवरुवा ०१   प्रदशे 

१० मािमुि लमरेखोिामा पक्की पुि लनमाषण लवरुवा ०१   प्रदशे 

११ मािमुि र्ाँट तटबन्धन लनमाषण लवरुवा ०१   प्रदशे 

१२ राकास ेघाटमा खोिामा पक्की पुि लवरुवा ०१   प्रदशे 

 

वडा नं २ 

क्र.सं. योजनाको नाम स्थान क्षेि लनकाय 

१ ऄचषिे रोड घुम्तीको तठबन्धन लवरुवा ०२ वातावरण प्रदशे 

२ गौंखा तुल्सीचौर खानेपानी लनमाषण लवरुवा ०२ सामालजक प्रदशे 

३ गौंखा मोचाबारी किाडी ग्रा.स. लनमाषण लवरुवा ०२ पूवाषधार प्रदशे 

४ 
मोचाबारी डाँडा दलेख तल्िो पोखरी हुदँ ैमािमुि ग्रा.स.स्तर 

ईन्नती 
लवरुवा ०२ पूवाषधार प्रदशे 

५ धरादी लशव मलन्दर लनमाषण लवरुवा ०२ सामालजक प्रदशे 

६ गावुडाँडा होमस्टे लनमाषण लवरुवा ०२ अर्थथक प्रदशे 

७ कोल्डस्टोर लनमाषण लवरुवा ०२ अर्थथक प्रदशे 

    ८ भगवती मलन्दर लनमाषण बेसारडाँडा लवरुवा ०२ सामालजक प्रदशे 

९ सुनौिो लबहानी कृषक समूह कृलष औजार ऄनुदान लवरुवा ०२ अर्थथक प्रदशे 

१० स्यामपोखरी दखेी भ्युटावर ससदढ लनमाषण लवरुवा ०२ अर्थथक प्रदशे 

११ एक टोि एक ईत्पादन नमुना कृलष/पशु कायषक्रम लवरुवा ०२ अर्थथक प्रदशे 

१२ धोवादी र्त्कन खोिा हुद ैर्ापरडाँडा कृलष सडक लनमाषण लवरुवा ०२ अर्थथक प्रदशे 

१३ च्यानडाँडा ठाटी लनमाषण लवरुवा ०२ पूवाषधार प्रदशे 

१४ ऄचषिे श्रीडाँडा सम्सानघाट लनमाषण लवरुवा ०२ पूवाषधार प्रदशे 
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१५ गोवन्दी पधेरा बािा दवेी मलन्दर लनमाषण लवरुवा ०२ सामालजक प्रदशे 

१६ भोिे,खािी,खाङराङ र बोददखोिा हुद ैऄचषिे जोड्ने कृलष बाटो  लवरुवा ०२ पूवाषधार संघ 

१७ कुरुकुरे खोिा दलेख र्त्कनखोिा हुद ैरोस्िाम लसचाइ योजना लवरुवा ०२ पूवाषधार संघ 

१८ श्रीडाँडा गौखा तुलल्सचौर दारा हुद ैरु्स्िुङ मोटरबाटो कािोपि लवरुवा ०२ पूवाषधार संघ 

१९ ऄचषिे गावुडाँडा हुद ैअकेकोट लवरुवा मोटरबाटो कािोपि लवरुवा ०२ पूवाषधार संघ 

२० तारे पहरा सामुदालयक बन भ्युटावर पयषटन लवकास गोब्रेखोिा लवरुवा ०२ सामालजक संघ 

२१ वडा कायाषिय भवन लनमाषण लवरुवा ०२ सुशासन संघ 

२२ सामुदालयक स्वास््य आकाइ भवन लनमाषण लवरुवा ०२ सुशासन संघ 

२३ अकेकोटखानेपानी योजना लवरुवा ०२ सामालजक प्रदशे 

 

वडा नं ३ 

प्रदशे/संघ स्तट्ररय योजनाहरुः- 

क्र.सं. योजनाको नाम स्थान क्षेि लनकाय 

१ रोि बराह पोखरी लनमाषण लवरुवा०३   प्रदशे 

२ वृहत  कृलष अयोजना  लवरुवा०३   प्रदशे 

३ राङभाङ लिर्ट्रटङ्ग खा.पा. लवरुवा०३   प्रदशे 

४ धोवादी हुद ैखािी खाङराङ मोटर बाटो  लवरुवा०३   प्रदशे 

 

 

 

वडा नं ४ 

क्र.सं. योजनाको नाम स्थान क्षेि लनकाय 

१ भोिे खानेपानी योजना लवरुवा०४   प्रदशे 

२ ओरष्ट ेठुिो भोिे खाङराङ टोकराङ हुद ैऄचषिे मोटर बाटो लनमाषण लवरुवा०४   प्रदशे 

३ भलवष्य लनमाषण मा.लव. लवज्ञान प्रयोगशािा लवरुवा०४   प्रदशे 

४ लशििी खोल्सा खानेपानी योजना लवरुवा०४   प्रदशे 

५ लचिाईने भयरथान सािडाँडा घो्टे मोटरबाटो लवरुवा०४   प्रदशे 

६ पाटने जर्ती घो्टे हुद ैदिुेगौडा जोड्ने मोटरबाटो लवरुवा०४   प्रदशे 

७ थामाकोडाँडा पयषटन क्षेि लवस्तार लवरुवा०४   प्रदशे 

८ ओरष्ट ेदलित बस्ती समाज भवन लनमाषण  लवरुवा०४   प्रदशे 

९ लसजषना युवा क्िव समाज भवन लनमाषण लवरुवा०४   प्रदशे 

१० गैरी शंकर अमा समुह समाज भवन लनमाषण लवरुवा०४   प्रदशे 
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११ वडा स्तरीय खेि मैदान लनमाषण लवरुवा ०४ 
 

प्रदशे 

१२ औद्योलगक ग्राम स्थापना कायषक्रम लवरुवा ०४ 
 

प्रदशे 

१३ वृहद कृलष कायषक्रम (पशु पािन, तरकारी तथा र्िरू्ि खेती) लवरुवा ०४ 
 

प्रदशे 

 

वडा नं ५ 

क्र.सं. योजनाको नाम स्थान क्षेि लनकाय 

१ दह पोखरी मलन्दर र पखाषि लनमाषण लवरुवा ०५   प्रदशे 

२ बगरी बोट दखेी दह खोिा मोटर बाटो लवरुवा ०५   प्रदशे 

३ नवज्योलत दखेी लमिन चोक बगरीवोट लवरुवा ०५   प्रदशे 

४ अरनिाइ कारखानाको रुपमा पट्ररणत लवरुवा ०५   प्रदशे 

५ कल्याणी अमा समुह भवन लवरुवा ०५   प्रदशे 

६ बतासेश्वर साथैतारे पहरा गुर्ा संरक्षण लवरुवा ०५   प्रदशे 

७ एभर लग्रन समाज भवन लनमाषण लवरुवा ०५   प्रदशे 

८ लबजुिी पोि खट्ररद लवरुवा ०५   प्रदशे 

९ आट्टा भट्टा ईद्योग सामडाँडा लवरुवा ०५   केन्र 

१० लवरुवा दखेी सािडाडा सम्मको कट्ररडोर लवरुवा ०५   केन्र 

 

वडा नं ६ 

क्र.सं. योजनाको नाम स्थान क्षेि लनकाय 

१ ज्याग्दी कट्ररडोर लवरुवा ०६   संघ 

२ गैट्ररघाट मोटरएवि पूि लवरुवा ०६   प्रदशे 

३ लचने्नबास हलस्पटि संचािन लवरुवा ०६   प्रदशे 

४ काठेपोि लवस्थापन- स्टीि पोि व्यबस्थापन लवरुवा ०६   प्रदशे 

५ ज्याग्दी खोिा नदी लनयन्िण लनरन्तरता लवरुवा ०६   प्रदशे 

६ 
साना दकसान कृलष सहकारी तरकारी, र्िरु्ि, दधु संकिन केन्र 

लनमाषण 
लवरुवा ०६   प्रदशे 

७ ऄचरलडही घाट मटरएवि पूि लनमाषण लवरुवा ०६   प्रदशे 

८ काभ्रे घाट मटरएवि पूि लनमाषण लवरुवा ०६   प्रदशे 

९ बैरेनीटार,लबरौटा ससचाइ योजना लवरुवा ०६   प्रदशे 

१० खानी खोिा टार नदी लनयन्िण लवरुवा ०६   प्रदशे 

११ सुरङे ससचाइ योजना लवरुवा ०६   प्रदशे 

१२ भुवन िामाखेत ग्रा.स. लवरुवा ०६   प्रदशे 
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१३ सल्यानी लबमाष मान्के ग्रा.स. लवरुवा ०६   प्रदशे 

१४ लचने्नबास ऄस्थाइ प्रहरी चौकी लवरुवा ०६   प्रदशे 

 

 

वडा नं ७ 

क्र.सं. योजनाको नाम स्थान क्षेि लनकाय 

१ मनकामना पयषटन प्रवद्धन गुरुयोजना लवरुवा०७   प्रदशे 

२ सुन्तिा सुपरजोन तथा कोल्डस्टोर लनमाषण लवरुवा०७   प्रदशे 

३ गहडाँडामा हलेि्याड लनमाषण लसद्धथान लपकलनक स्पोट लवरुवा०७   प्रदशे 

४ लवरुवा मनकामना मलन्दर वालिङ केविकार लनमाषण लवरुवा०७   प्रदशे 

५ मालथल्िो विेई कुसुमभञ्जयाङ लवरुवा ग्रा.स. लवरुवा०७   प्रदशे 

६ कुमेरदङु सपाईद ेमेथाभुरुङ बेिघारी लवरुवा ग्रा.स. लवरुवा०७   प्रदशे 

७ सामुदालयक लवद्युत लस्टि शाखा पोि लवरुवा०७   प्रदशे 

८ स्वास््य चौकी लवरुवा०७   प्रदशे 

९ भासीपोखरी सनराआज भ्यू्वाआन्ट लनमाषण लवरुवा०७   प्रदशे 

१० होमस्टे संचािन लवरुवा०७   प्रदशे 

११ िामडाडाँ खानेपानी तथा सरसर्ाइ ,गोखाष वेयिरे्यर िस्ट ( 

नेपाि  ) ग्रालमण खानेपानी तथा सरसर्ाइ कायषक्रम लवरुवा ०७   प्रदशे 

१२ लडही खानेपानी तथा सरसर्ाइ ,गोखाष वेयिरे्यर िस्ट (नेपाि )   

ग्रालमण खानेपानी तथा सरसर्ाइ कायषक्रम लवरुवा ०७   प्रदशे 

१३ िामडाडा खािडाडाँ द्वारेडाडाँ ग्रा .स.  लवरुवा ०७   प्रदशे संघ 

 

वडा नं ८ 

क्र.सं. योजनाको नाम स्थान क्षेि लनकाय 

१ 
वडा नं.८ ट्ररङरोड ििाङ तिे कुसुमभंज्याङ भासीपोखरी 

मेथाभुरुङ बेिघारी सडक 
लवरुवा ०८   प्रदशे संघ 

२ बेिघाट्रर मेथाभुरुङ तिाथोक यिादी रत्ने लियासी सडक लवरुवा ०८   प्रदशे 

३ लवरुवा ििाङ तिे कुसुमभंज्याङ यिादी रत्ने लियासी सडक  लवरुवा ०८   प्रदशे 

४ बास्तारा खोिा राईसेघाट मोटरेवि पुि लनमाषण लवरुवा ०८   प्रदशे 



58 

 

५ िाटोलपपि बके्तपानी मोटरेवि पुि लनमाषण लवरुवा ०८   प्रदशे 

६ िामाखेत मोटरेवि पुि लवरुवा ६र८ लवरुवा ०८   प्रदशे 

७  सालवक मनकामना ३ खानेपानी योजना लवरुवा ०८   प्रदशे 

८ लमनाहम गुर्ा पयषटकीय पदमागष लनमाषण लवरुवा ८ लवरुवा ०८   प्रदशे 

९ तिे बदाषह पयषटकीय झो.पु. लनमाषण लवरुवा ८र१ लवरुवा ०८   प्रदशे/संघ 

१० पुष्प मदन रङ्गशािा लनमाषण लवरुवा ०८   प्रदशे 

११ िामाखेत ससचाइ लवरुवा ६र८ लवरुवा ०८   प्रदशे 

१२ गलच्छमा ससचाइ कुिो ए लवरुवा ०८   प्रदशे 

१३ गलच्छमा ससचाइ कुिो लब लवरुवा ०८   प्रदशे 

१४ पान्धारा ससचाइ कुिो  लवरुवा ०८   प्रदशे 

१५ वौरे पँधेरा र्ाँट ससचाइ योजना  लवरुवा ०८   प्रदशे 

१६ वृद्ध पयषटन पवषद्धन कायषक्रम  लवरुवा ०८   प्रदशे 

१७ लसमिडाडाँ मचाबारी खानेपानी तथा सरसर्ाइ ,गोखाष वेयिरे्यर 

िस्ट( नेपाि)  ग्रालमण खानेपानी तथा सरसर्ाइ कायषक्रम 

लवरुवा ०८ 

  

प्रदशे 

१८ पाईँदीखोिा झो.पु. लनमाषण 

लवरुवा ०१-

८   प्रदशे 

१९ सुन्तिा प्रबधषन कायषक्रम सुन्तिा जोन लवरुवा ०८   प्रदशे 
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अर्थथक वषष २०७६।७७ को संघीय सशतष कायषक्रमहरु  
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                           पाँचौ गाईँ सभामा भएका लनणषयहरु  

१. गाईँकायषपालिकाबाट पेश भएको अर्थथक लवधेयक, २०७६ स्वीकृत गने लनणषय गट्ररयो । 

२.  गाईँकायषपालिकाबाट पेश भएको लवलनयोजन लवधेयक, २०७६ स्वीकृत गने लनणषय गट्ररयो । 

३.  गाईँ कायषपालिकाबाट पेश भएको लवरुवा गाईँपालिकामा न्यालयक सलमलतिे ईजुरीको कारबाही 

दकनारा गदाष ऄपनाईनुपने कायषलवधीका सम्बन्धमा व्यवस्था गनष बनेको लवधेयक , २०७६ स्वीकृत 

गने लनणषय गट्ररयो। 

४. गाईँकायषपालिकाबाट पेश भएको लवरुवा गाईँपालिकामा लवपद ्जोलखम न्यूलनकरण तथा 

व्यवस्थापन गनष बनेको लवधेयक, २०७६ स्वीकृत गने लनणषय गट्ररयो । 

५. गाईँ कायषपालिकाद्वारा पेशहुन अएको संिग्न अ.ब. २०७६/७७ को वार्थषक नीलत तथा कायषक्रम   

स्वीकृत गने लनणषय गट्ररयो । 

६.गाईँ कायषपालिकाद्वारा पेशहुन अएको संिग्न बमोलजम अ.ब. २०७६/७७ को अय व्यय लववरण (  

बजेट) एवं  कायषक्रम तथा योजना स्वीकृत गने लनणषय गट्ररयो । 

७. चािु अ.ब. २०७५/७६ को श्रावण दखेी अजका लमलत सम्म गाईँ कायषपालिकाको बैठकबाट 

गट्ररएका लनतीगत एवं ऄन्य लनणषयहरुिाइ ऄनुमोदन गट्ररयो । 

८. यस गाईँपालिकाको कायाषिय तथा ऄन्तगषतका दरबन्दीमा रहकेो श्रेणीगत कमषचारीको अ.ब. 

२०७६/७७ को िालग नेपाि सरकारिे तोके बमोलजम र तहगत कमषचारीहरुिाइ गण्डकी प्रदशे 

सरकारिे तोकेबमोलजम तिब भत्ता ईपिब्ध गराईने लनणषय गट्ररयो । 

९. गाईँकायषपालिका प्रस्तुत संिग्न बमोलजमको चािु अ.ब.को अर्थथक लववरण स्वीकृत गने लनणषय 

गट्ररयो । 

१०. यस गाईपालिकाको कायाषिय तथा ऄन्तगषतका कायाषियहरुमा दरबन्दीमा करारमाकायषरत 

कमषचारीहरुिाइ कयषरत पद ऄनुसारको नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारिे तोके बमोलजमको तिब 

भत्ता ईपिब्ध गराईने लनणषय गट्ररयो । 

११. यस कायाषिय ऄन्तगषत स्वास््य शाखामा कायषरत कायाषिय सहयोगी नानीमाया ऄयाषििाइ ससतष 

ऄनुदान तर्ष बाट ईक्त पदका िालग प्राप्त ऄनुदान बमोलजम तिब ईपिब्ध गराइने गरेकोमा अ.ब. 

२०७६/७७ को श्रावण मलहना दखेी नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकार बाट तोदकए बमोलजम नपुग 

रकम गाईँ कायषपालिकाको कायाषियको तर्ष बाट थप गरी भुक्तानी गने लनणषय गट्ररयो । 

१२. यस गाईपालिकाको कायाषिय तथा ऄन्तगषतका  वडा कायाषियहरुमा  करारमा कायषरत  शे्रणी 

लवलहन कमषचारीहरुिाइ कयषरत पद ऄनुसारको नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारिे तोके बमोलजमको 

तिब भत्ता ईपिब्ध गराईने लनणषय गट्ररयो । 

१३. यस गाईँसभाबाट ऄन्यथा लनणषय भएदखेी बाहके लवगतका गाईँ सभाका लनणषयहरुिाइ लनरन्तरता 

ददने लनणषय गट्ररयो । 

१४. यस गाईँपालिकामा लनरन्तररुपमा कायषरत करारका कमषचारीहरुिाइ महगंी भत्ता चाडपवष खचष 

तथा पोशाक खचष ईपिब्ध गराईने लनणषय गट्ररयो । 

१५. संिग्न लववरण ऄनुसारका कायषक्रम तथा योजनाहरु संचािन तथा लनमाषणकािालग प्रदशे सरकार 

तथा संघीय सरकारमा ऄनुरोध गने लनणषय गट्ररयो । 

१६. गाईँ सभाबाट स्वीकृत नीलत तथा कायषक्रम र बजेट कायाषन्वयन गने ऄलख्तयारी गाईँ कायषपालिका 

िाइ प्रदान गने लनणषय गट्ररयो । 

१७. गाईँपालिकाको श्रोत र ससतष कायषक्रम ऄन्तगषत करारमा कायषरत कमषचारीहरुिाइ पदपूर्थत नभए 

सम्म म्याद थप गने लनणषय गट्ररयो । 

१८. स्वास््य चौकी तथा सामुदालयक स्वास््य इकाइमा करारमा कायषरत ऄ.ह.ेब., ऄ.न.मी र कायाषिय 

सहयोगीहरुिाइ क्रमशः मालसक तिब रु १४०००/- , १२५००/- र १२०००/- ईपिब्ध गराईने र 

नेपाि सरकारको ससतष ऄनुदानबाट नपुग रकम गाईँपालिकाबाट ईपिब्ध गराईने लनणषय गट्ररयो । 
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१९. लभरकोट स्वास््य चौकीमा ऄनमी पदमा कायषरत कृष्णकुमारी क्षेिी िाइ मालसक तिब रु 

२००००/- तिब ईपिब्ध गराईने र ससतष ऄनुदानबाट नपुग रकम गाईँपालिकाबाट बेहोने लनणषय 

गट्ररयो । 

२०. पलिम नेपाि ग्रालमण खानेपानी तथा सरससर्ाइ कायषक्रम संचािन ऄवलध समाप्त भएकोिे सो 

कायषक्रम ऄन्तगषत कायषरत कमषचारी लवमि क्षेिीिाइ िोक सेवा अयोगिे  खानेपानी तथा सरसर्ाइ 

सम्बन्धी ऄको कमषचारी नखटाए सम्मका िालग सहायक स्तर चौथो तहिे पाईने तिबभत्ता चािु 

तर्ष को ऄन्य सेवा शुल्कबाट भुक्तानी हुनेगरी सेवा लनरन्तरता ददने लनणषय गट्ररयो । 

२१.यस लवरुवा गाईँपालिका ऄन्तगषतका पुवष प्राथालमक कक्षाका सहजकताषहरुिाइ मालसक रु १०००/- 

खाजा भत्ता ईपिब्ध गराईने लनणषय गट्ररयो । 

२२. गाईँ कायषपालिकाको बैठकमा सहभागी कायषपालिका सदस्यहरुिाइ तपलसि ऄनुसार यातायात 

खचष प्रलत बैठक अ.ब. २०७५/७६ दखेीनै ईपिब्ध गराईने लनणषय गट्ररयो । 

तपलसिः  

वडा नं.१ –प्रलत बैठक रु ५०० ,वडा नं २ ,५,८–प्रलत बैठक रु ८०० , वडा ३ ,४,६,७ – प्रलतबैठक रु 

१०००/-  

२३. यस गाईँपालिकामा स्थानीय शासन तथा सामुदालयक लवकास कायषक्रम ( LGCDP) ऄन्तगषत 

सूचना प्रलवलध ऄलधकृत पदमा कायषरत कमषचारी रामचन्र लगरीिाइ ( LGCDP) को कायषक्रमिे 

लनरन्तरता पाएमा सोही पदमा र लनरन्तरता नपाएमा ऄको व्यवस्था नभए सम्मको िालग लनजको 

सेवािाइ लनरन्तरता ददने र नेपाि सरकारको ऄलधकृत स्तर छैटौं तहको न्यूनतम तिब पाट्ररश्रलमक 

बापत प्रदान गने लनणषय गट्ररयो । 

२४. लवरुवा गाईँपालिकाको अ.ब. २०७३/७४ तथा २०७४/७५ को ऄलन्तम िेखा पट्ररक्षणको 

प्रलतवेदन माथी व्यापक रुपमा छिर्ि गट्ररयो र सो सम्बन्धमा प्रलतवेदनिे औल्याइएका बेरुजुहरु 

र्छौट गनष गाईँ कायषपालिकािाइ लनदशेन ददने लनणषय गट्ररयो । 

२५. अगामी अर्थथक वषषको योजना पुलस्तकामा हुने सामान्य भालषक शुद्धता तथा सामान्य 

ऄंकगलणलतय शुद्धता कायम गनष गाईँकायषपालिकाको कायाषियिाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गने लनणषय 

गट्ररयो । 

२६. अगामी वषषका िालग तयार गट्ररएका योजना तथा कायषक्रमहरुको कायाषन्वयनमा अइपने बाधा 

ऄडकाई रु्काईनको िालग गाईँ कायषपालिकािाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गने लनणषय गट्ररयो । 
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लवरुवा गाईँ कायषपालिकाको कायाषिय , 

लवरुवा बजार ,स्याङ्जा । 

र्ोन नं : ०६१-६२०९१४  

Email :biruwaruralmun@gmail.com 

Website:www.biruwamun.gov.np 

Facebook link :https://www.facebook.com/biruwaruralmun 


