
 
 

 

 

आर्थिक वर्ि ०७८/७९ 

को 

गाउँपालिकाको लवकास योजना 

 

 

 

 

 

 

लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

गण्डकी प्रदशे, स्याङ्जा  । 

 



 
 

 

 

 

 

 

आर्थिक वर्ि ०७८/७९ 

को 

नीलि िथा कायिक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

गण्डकी प्रदशे, स्याङ्जा  । 

गाउँ सभाको बैठकमा 

अध्यक्ष श्री चुन प्रसाद शमाि ज्यूिे प्रस्िुि गनुि भएको  

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को  



 
 

लवर्यसूलच 

 

लवर्य वस्िु पेज नं. 

बार्र्िक लनलि िथा कायिक्रम  

वजेट वक्तव्य  

लवलनयोजन लवधेयक,२०७८  

वजेट मेट्रिक्स  

आर्थिक लवधेयक,२०७८  

आगालम आ. व. का िालग अनुमालनि कर िथा गैर कर राजश्व रकम  

आ. व. २०७८/७९ का िालग चाि् िर्ि  प्रस्िालवि खचि लववरण  

वडागि लवर्यगि खचि प्रलिशि  

वडा नं. १ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  

वडा नं. २ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  

वडा नं. ३ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  

वडा नं. ४  अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  

वडा नं. ५ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  

वडा नं. ६ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  

वडा नं. ७ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  

वडा नं. ८ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  

गाउँपालिका स्िरीय योजना िथा कायिक्रमहरु  

प्रदशे िथा संघमा लसर्ारीस गरीएका योजनाहरु  

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को संघीय कायिक्रमहरु  

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को प्रदशे कायिक्रमहरु  

नवौं गाउँ सभाका लनणियहरु   

 

 



 
 

नीलि िथा कायिक्रम 

वार्र्िक नीलि िथा कायिक्रम 

लवरुवा गाउँपालिकाको नवौ गाउँसभा लमलििः २०७८/३/१० गि ेगाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री चनुप्रसाद शमािज्यिू े 

प्रस्ििु गनुि भएको आगामी आ.व. ०७८/०७९ को वार्र्िक नीलि िथा कायिक्रम 

 

१. ऐलिहालसक संलवधान सभाबाट जारी भएको नेपािको संलवधान २०७२ अनुरुप मुिुक संघीय 

िोकिान्रीक गणिन्रिाई संस्थागि गने ददसामा हामी अगाडी बदिरहकेा छौं । यस अवसरमा नेपािको 

संघीय िोकिालन्रक गणिन्रात्मक राज्यमा रुपान्िट्ररि भएको छ । संलघय िोकिालन्रक गणिन्र 

स्थापनाका िालग भएको ऐलिहालसक जनआन्दोिन शसस्त्र संघर्ि एवं सामालजक पट्ररवििनका क्रममा 

साहदि प्राप्त गनुिहुने ज्ञाि अज्ञाि सलहदहरु प्रलि यस घडीमा भावपूणि श्रद्वाञ्जिी अपिण गनि चाहान्छु । 

साथै बेपत्ता र घाईिे नागट्ररक प्रलि सम्मान व्यक्त गदिछु । नेपािको युगान्िकारी पट्ररवििनका िालग 

भएको िोकिान्रीक आन्दोिनमा निेृत्वदायी योगदान पु-याउनु भएका नेपाि कम्यूलनष्ट पाटीका 

संस्थापक नेिा स्व. क.पुष्पिाि शे्रष्ठ, जननेिा स्व.मदन भण्डारी, िोकलप्रय प्रधानमन्री मनमोहन 

अलधकारी, जननायक स्व. लव.लप. कोईरािा प्रलि भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गनि चाहान्छु । 

       आज लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना 

भाईरस COVID -19 को महामरीिे गदाि लवश्वको अथििन्रनै संकटमा परेको छ । िाखौ नागट्ररकको 

ज्यान गईसकेको छ । यस महामारीबाट नेपाि पलन अछुिो रहन सकेन । नेपािमा पलन यसको संक्रमण 

भयावह बन्द ैगईरहकेो छ । यस अवस्थामा कोरोना भाईरसको कारण ज्यान गुमाउने नागट्ररकहरु प्रलि 

श्रद्धासुमन व्यक्त गदिछु र आईसोिेसनमा रलह उपचाररि सबैको लशघ्र स्वास््य िाभको कामना गदिछु । 

साथै क्वारेन्टाईनमा रहनभुएका सबैिाई  संयलमि हुन आग्रह गदिछु । लवरुवा गाउँपालिकामा कोलभड 

लनयन्रणको अलभयानमा सदक्रय भुलमका लनवािह गने स्वास््यकमी, जनप्रलिलनलधहरु िथा राष्ट्रसेवक 

कमिचारीहरु प्रलि हार्दिक आभार व्यक्त गनि चाहान्छु । 

संलवधानको भावना अनुरुप संघीयिािाई कायािन्वयन गने उदशे्यका साथ सामालजक न्याय 

सलहिको पट्ररष्कृि समाज, ददगो शान्िी, लवकास, अनुशासन र  समृद्ध लवरुवा गाउँपालिकाका लनमािण 

गने अलभभारा सलहिको लजम्मेवारी पुरा गनि लवगिका गाउँ सभाद्वारा पाट्ररि नीलि िथा कायिक्रमिाई 

कायािन्वयन गद ैआज म आगामी आ.ब. २०७८/७९ को िालग यो गट्ररमामय नवौं गाउँसभामा नीलि 

िथा कायिक्रम प्रस्िाव गदिछु ।      

२. स्थानीय सरकार भौलिक सरंचनाको अभाव र लवर्यगि लवज्ञ जनशलक्त एवं कमिचारीको अभाव र 

केन्रीय ऐन, लनयमको अष्पस्टिाको बाबजुद पलन जन भावना, जन आकांक्षा र स्रोि पट्ररचािन गरेर 

प्रशासलनक सुसासन, नागट्ररकका अपेक्षा र समृलद्धको चाहाना पुरा गनि दिृ संकलपपि छ । संवैधालनक 

व्यवस्था अनुसार गाउँसभा र स्थानीय सरकारको गठन भ ैसंचािनमा आएको चार वर्ि पुरा भै सकेको 

छ । यो शासकीय प्रणािीको सविीकरणको माध्यामबाट संलवधानको पूणि कायािन्वय गद ैसमाजबाद 

िर्ि को यारामा  अगाडी बढ्न प्रलिबद्ध छौ । 

३. नेपािको संलवधानि े अंगीकार गरेको िीन िहको सघंीय संरचनािाई कायािन्वयन गने अलभभारा 

स्थानीय िह र स्थानीय सरकारको सामू रहकेो छ । राजलनलिक दि, नीलज क्षेर, राष्ट्र सेवक कमिचारी, 

लशक्षक, सुरक्षा लनकाय, नागट्ररक समाज, परकार जगि िगायि सबैिे आ-आफ्नो क्षरेबाट संलवधान 

कायािन्वयनमा सहयोग गनि अलपि गदिछु । 



 
 

 

 

आर्थिक लवकास  

४. गाउँपालिका द्धारा सरकारी, सहकारी र लनजी ३ खम्बे आर्थिक नीलि अविम्वन गट्ररनेछ । सहकारी 

क्षेरिाई व्यवलस्थि गनि दईु वा सो भन्दा बिी सहकारीहरु एदककरण भएमा ३ वर्ि सम्म व्यवसायकर 

छुट ददईने नीलि लिईनेछ ।  ग्रालमण क्षेरको लवकासको मेरुदण्ड कृलर् न ैरहकेो हुदँा कृलर् उत्पादन वृलद्ध 

गनिका िालग लवशेर् कायिक्रम संचािन गट्ररनेछ । वीउ उत्पादन क्षेर घोर्ण गरी वीउ उत्पादन कायि शुरु 

गट्ररनेछ । जसका िालग प्रदशे सरकार र केन्र सरकारसंग सहकायि गट्ररनेछ । गाउँपालिका लभरका 

वडाहरुको भौगोलिक अवस्था, उविर भुलमको अवस्था र ससंचाईको अवस्थािाई समेि ध्यानमा राखी 

वडा नं. १ र ६ िरकारी पकेट, वडा न.ं २ र ३ बंगुर पकेट, वडा न.ं ४ र ५ मौरी पकेट, वडा न.ं ७ र ८ 

सुन्ििा ब्िक क्षेरको रुपमा लवस्िार गने कायि अगािी विी रहकेो छ यस कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ददद ै

िलगनेछ । चािु पकेट क्षेरहरुिाई लनरन्िरिा ददद ैथप पकेट क्षेरहरु लवस्िार गने नीलि लिइने छ ।  हरेक 

वडामा नमुना कृर्र्ि अलभयान अन्िगिि एक वडा एक नमुना कृलर् कायिक्रम संचािन भै आएकोमा आगामी 

आ.ब. पलन दकसानको मागका आधारमा नमुना कृलर् कायिक्रम थप गट्ररनेछ ।  

५. कृर्कका उत्पादनिाई बजारीकरणमा सहयोग पुयाउने हिेुिे सबै वडाहरुिाई पायक पने स्थानमा कृलर् 

उपज संकिन केन्र स्थापना गने नीलि लिइने छ ।आवश्यक स्थानमा कोपड स्टोरको स्थापना गनि जोड 

ददईनेछ । 

६. भू उपयोगको नीलिको आधारमा कृलर्को आधुलनकीकरण िथा व्यवसायीकरण गद ैप्रमुख बािीहरुको 

उत्पादनमा आत्मलनभिर गराउन आर्थिक र सामालजक रुपिे पलछ परेका कृर्क केन्रीि कायिक्रम सचंािन 

गनि सम्वलन्धि लनकाय र कृर्कको सम्वन्ध जोडरे कृलर्मा आत्मलनभिर गराउन ेनीलि िाई लनरन्िरिा 

ददईनेछ । संघीय  सरकारको नीलि अनुरुप जलमनको चक्िाबन्धी र भुमी बैक स्थपना गरी 

जलमनको अलधकिम उपयोग गद ैलवरुवा गाउँपालिकािाई कृलर् जन्य उत्पादनमा आत्मलनभिर बनाउने 

कायििाई प्राथालमकिा ददईनछे । 

७. जलमनिाई वाँझो राखे्न प्रवृलििाई लनरुत्सालहि गद ैकृलर् भलूममा पानी लसचाईमँा िगानीको नीलि अनुरुप 

कायि गट्ररनेछ । उन्नि मि लवउ र औजारमा अनुदानको नीलि लिइनेछ । दकसानबाट उत्पाददि वस्िुको 

वजार व्यवस्थापन गनिका िालग ८ वटै वडाहरूिाई दक्रयालशि गराईनेछ ।  सुन्ििा, कदर्, अदवुा, 

कागिी सुपरजोनको कायिक्रम िागु गने नीलि अविम्वन गट्ररनेछ । साथै कृलर् उपज संकिन केन्र 

स्थापनाको िालग जोड ददईनछे ।  दगु्ध उत्पादन र मासु जन्य पदाथि उत्पादन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन 

गट्ररनेछ । 

८. चािु आ. व. २०७७/०७८ मा गाउपलिका द्धारा  अनुदान िथा सुपथ मुपयमा लवलभन्न प्रकारका र्िरु्ि, 

िरकारी िथा खाद्य्यवस्िुको लवउलवजन उपिब्ध गराईएको छ । यस प्रलि आएको सकारात्मक 

प्रलिदक्रयािाई ध्यान ददद ैआगालम आ. व. मा पलन सो कायिक्रम िाई लनरन्िरिा ददन ेनीलि लिइने छ । 

९. सहकारी क्षेरिाई "आर्थिक समलृद्ध जनिाको जीवनस्िरमा वलृद्ध" भने्न भनाईिाई आत्मसाथ गद ैकृलर्को 

व्यवसायीकरण र रोजगारी अलभवृलद्धको माध्यमका रुपमा अगाडी विाइनेछ । 

१०. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम अन्िगिि एक घर एक रोजगारको नीलि अनुरुप यस आ.ब. २०७७/७८ मा 

७७ जनािाई ४६७० ददनको रोजगारी ददईएको र आगामी आ.ब. २०७८/७९ मा यस कायिक्रमिाई 

लनरन्िरिा ददद ै ८५ जनािाई ८५०० ददनको रोजगारी ददने िक्ष्य रालखएको र यस कायिक्रमिाई 

प्रभावकारी कायािन्वयनको िालग पालिकाबाट साझेदारी गने नीलि लिईनेछ । 



 
 

११. गट्ररबीको रेखामुनी रहकेो जनिाहरको पलहचान गरी यस ैवर्ि लभर पट्ररचयपर लविरण गट्ररनेछ सोको 

आधारमा सेवा सुलवधा र सहुलियि प्रदान गरी आएकोमा यसिाई लनरन्िरिा ददईनछे । कृर्कहरुिाई 

उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था साथ ैसहुलियि व्याजदरमा ऋण उपिब्ध गराउनको िालग 

आवश्यक कानुनको व्यवस्था गट्ररनेछ । 

१२. रु्सको(खर) छाना भएका घर पट्ररवारको िगि संकिन गरी प्राथालमकिाको आधारमा रु्सको 

छानािाई लवस्थालपि गने नीलि लिएको छ । जस अनुसार चािु आ.ब. २०७६/७७ र आ.ब. २०७७/७८ 

मा ९६ घरधुरीिाई २.५ हण्डरका दरिे ककि टपािा उपिब्ध गराईएको छ । आगामी आ.ब. २०७८/७९ 

मा पलन यो कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ददईनेछ । घरबासै नभएका पट्ररवारहरुिाई पलहचान गरी आवास 

लनमािण गट्ररददन ेकायिक्रमको  नीलि लिईनेछ । सुरलक्षि नागट्ररक आवास कायिक्रम मार्ि ि थप १५५ 

घरधुरीको रु्सको छाना लवस्थालपि को िालग सम्झौिा गट्ररएको र आगामी आ.ब.मा पलन यस 

कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ददईनेछ ।  

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

जनशलक्तिाई स्थानीय क्षेरमा नै काम गने वािावरण सृजना गने नीलि लिईएको छ । परम्परागि रुपमा 

संचािन गद ै आईरहकेो घरेिु उद्योगहरुिाई व्यवसायीक रुपमा संचािन गनि प्रोत्साहन गने नीलि 

लिईनेछ । बैदलेशक रोजगार छोडी गाउँर्केका युवा हरुिाई बैकलपपक रोजगारको व्यवस्था गनि िागि 

साझेदारीको कायिक्रम संचािन गट्ररनेछ । साथै प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम मार्ि ि उनीहरुको ज्ञान 

लसप र दक्षिा अनुसार रोजगार ददने प्रयत्न गट्ररनेछ ।    

१४. लवरुवा गाउँपालिकािाई आत्म लनभिर बनाउनु िपाई ँहाम्रो सबैको कििब्य हो । काननुको अलधनमा  रही 

एकीकृि सम्पलत्त कर, दहत्तर बहत्तर कर,घरबहाि कर,  व्यवसाय कर, नक्सा पास, सवारी साधन कर, 

लनमािण सामाग्री कर,  मनोरञ्जन कर, लवज्ञापन  कर आदद करहरूिाई कायािन्वयनमा पयाईनेछ साथ ै

व्यवलस्थि गद ैसफ्टवयरमा जोलडनेछ । घर नक्शा पास अलनवायि गट्ररनेछ । यस मार्ि ि गाउँपालिकाको 

आन्िट्ररक आम्दानी वृलद्ध हुन ेअपेक्षा लिइएको छ । 

१५. पयिटन क्षेर रालष्ट्रय अथििन्रको मूि आधार वन्द ैआएको सन्दभििाई मध्यनजर राख्द ैलवरुवा गाउँपालिका 

क्षेर लभर रहकेा ऐलिहालसक, धार्मिक, साँस्कृलिक एवं प्राकृलिक सौन्दयि युक्त स्थानहरुको खोजी गने, 

पलहचान गन ेर प्राथलमकिाको आधारमा पयिटकीय स्थिका रुपमा लवकास गद ेिलगनेछ । ऐलिहालसक 

मनकामना मलन्दर संरक्षण िथा पुवािधार लनमािणको कायि सन्िोर्जनक रुपमा अगाडी बिेको छ । 

नारायणेश्वर लशवमलन्दर, क्यूथान डाँडा भ्यूटावर, राङभाङ, गजेपोखरी, िेवा, कालिछाँया, लमनाहाम 

गुर्ा, घण्टेिेक क्षेर, दहपोखरीिाई धार्मिक एवं लवशेर् पयिटकीय क्षेरको रुपमा अगाडी बिाईनेछ ।  

१६. औधोलगक ग्राम स्थापनाका लनलम्ि उपयूक्त जग्गाको खोलज गरी औधोलगक िगानीको बािावरण सृजना 

गने नीलि लिईनेछ । 

१७. पयिटन लवकास िथा प्रवद्विन गनि उपयूक्त ठाउँहरुमा होमस्टे स्थापना गने र संचािनमा रहकेा होमस्टे 

पविद्धनको नीलि लिईनेछ । 

 

 

सामालजक लवकास ्

१८. स्वस्थ, लशलक्षि र सभ्य नागट्ररक ियार गनुि हामी सबैको दालयत्व हो । गुणस्िरीय लशक्षा र स्वास््यमा 

गाउँपालिकावासी सबैको पहुचँ पुगोस भने्न कुरामा ध्यान दददँ ै सबै लवद्याियमा सचूना िथा संचार 

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

लवदयाियको लशक्षािाई गुणस्िरीय, प्रलिस्पधी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन र प्रलिर्िमुखी 

जवार्दलेहिाको वािावरण लसजिना गट्ररनेछ ।  



 
 

१९. लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्लिएको कोरोना भाईसको संक्रमणको रोकथाम र न्यूलनकरणको िालग 

लवशेर्ज्ञ डाक्टर सुलवधा सलहिको कोरोना अस्पिाि सचंािनमा पयाईएको छ । गाउँपालिका स्िट्ररय 

कोरोना भाईरस लनगरानी सलमलि िथा आईसोिेसन ब्ववस्थापन सलमलिको गठन गरी आवश्यक ठाउँमा 

कन्ियाक्ट िेलसङ गट्ररएको नलिजा पोजेट्रटभ आएका व्यलक्तहरुिाई होमआईसोिेन िथा 

गाउँपालिकाद्वारा लनमाणि गट्ररएको आईसोिेशनमा राखी उपचारमा कुन ै कलम हुन नददई स्वास््य 

उपचारको व्यवस्था गट्ररएको छ । आवश्यकिा अनुसार थप स्वास््य कमीहरुिाई पट्ररचािन गट्ररनेछ ।  

२०. स्वास््य सबैभन्दा ठूिो सम्पलत्त हो । गुणस्िरीय स्वास््य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरीकको नसैर्गिक 

अलधकार हो । संलवधान प्रदि मौलिक हक पलन हो । गणुस्िरीय र सवि सुिभ स्वास््य सेवा उपिब्ध 

गराउन लवशेर्ज्ञ डाक्टर र स्टार् नसि सलहिको स्वास््य सेवा प्रवन्ध गने नीलि लिईनेछ । यसैिाई 

मध्येनजर गद ैगाउँपालिकामा १५ शैयाको एक आधुलनक अस्पिाि र प्रत्येक वडामा कलम्िमा एउटा 

स्वास््य चौकी स्थापना गने नीलि लिइनेछ । स्वास््य लवमा मार्ि ि सबैिाई स्वास््यको पहुचँ लभर यस ै

वर्ि पयाईने नीलि लिईनेछ । साथै प्राथालमक स्वास््य केन्र स्थापनामा जोड ददईनेछ । आ.ब. २०७७/७८ 

दखेी गाउँपालिकाको एक एम्बुिेन्स संचािनमा आई आकसलमक सेवा प्रदान गट्ररद ै आएको छ यस 

कायििाई व्यवलस्थि रुपमा लनरन्िरिा ददद ैिलगनेछ । गाउँपालिका लभरका सवै स्वस््य चौकीहरुमा 

नेपाि सरकारि ेउपिब्ध गराउने बाहकेका अन्य ईमजेन्सी और्धीहरु उपिब्ध गराउने नीलि लिईनेछ । 

कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट बच्न र बचाउन हाि सम्म स्थापना गट्ररएका  आइसोिेसन कक्षिाई 

व्यवलस्थि गन ेकायिक्रम अलघ बिाईनेछ । आगामी आर्थिक वर्िदखेी सव ैउमेर समुहका नागट्ररकिाई 

कोरोना लवरुद्ध  खोप िगाउने नीलि लिईनेछ । 

२१. सुरलक्षि मािृत्व कायिक्रमिाई सर्ि बनाउद ैलशशु मृत्यदुर न्यून गनि स्वास््य संस्थामा सुत्केरी गराउन 

प्रोत्साहन गट्ररनेछ । स्वास््य संस्थामान ैसुत्केरी हुने मलहिािाई पोर्णका िालग ददद ैआएको भत्तािाई 

लनरन्िरिा ददईनेछ । उपचारात्मक कायि भन्दा लनवारक र प्रवधिनात्मक कायिक्रमिाई प्राथलमकिा 

ददईनेछ । बाबु आमा गुमाएर साहारा लवलहन बनकेा वािवालिकाहरुको संरक्षणको िालग गाउँपालिका 

स्िरीय बाि संरक्षण केन्र स्थापना गन ेनीलि लिईनेछ । गाउँपालिका लभर एक नागट्ररक आरोग्य केन्र 

स्थापना भएको छ । उक्त नागट्ररक आरोग्य केन्र िाई आयुवेददक और्धाियको रुपमा लवकास  गन ेनीलि 

लिईनेछ । 

२२. हाम्रो पट्ररकपपना समद्ध लवरुवा गाउँपालिका हुनेछ । व्यवलस्थि र समृद्ध गाउँ लनमािणमा सेवाक्षेर लभरका 

आर्थिक साम्यिको पलहचान र पट्ररचािनमा लवशेर् जोड दददँ ैसमाजमा पलछ परेका वगि समुदायहरुिाई 

मालथ उठाउने कायिक्रम सचंािनको नीलि लिईनेछ । हरेक वडामा भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरी 

एक नमूना वस्िी (model village) को पट्ररकपपना गरी कायािन्वयन गने नीलि लिईनछे । 

२३. लवरुवा गाउँपालिकाको पाश्वि लचर Village Profile र स्रोि  नक्शाङ्कन सदकएको छ एवं गुरुयोजना 

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

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

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

गाउँपालिकाको सम्झी स्थानीय स्िरमा भएका पानी मुिको खोज गने, संरक्षण गने र एक घर एक धारा, 

एक घर एक शौचाियको नीलि अनुरुप लवरुवा बृहद खानेपानी योजना संचािनमा पयाईएको छ । 

आगामी आ.ब. २०७८/७९ मा पलन उक्त योजनािाई लनरन्िरिा ददईनेछ । आगामी आ.ब. लभर 

गाउँपालिकािाई पूणिसरसर्ाई घोर्णा गट्ररनेछ ।  

२५. हरेक टोिमा टोि लवकास सलमलि गठन गरी टोि लवकास, वािावरणीय सरसर्ाई, सामालजक 

समावेशीकरण िगायि लवलवध कायिमा सदक्रय बनाउने नीलि िाई लनरन्िरिा ददईनछे  । साथै लवकास 

लनमािण कायिक्रमिाई रिु गलिमा अलघ बिाउन पुवािधार साझेदारी कायिक्रम सचंािन गट्ररनेछ । 



 
 

सामालजक आर्थिक भौलिक लवकासका कायिक्रमहरुिाई लवलभन्न सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरु 

संग समन्वय गरी साझेदारीमा संचािन गने नीलि लिईनछे ।  

२६.  खेिपे्रमी युवाहरुिाई सक्षम खिेाडी, प्रलिस्पधी खिेकूद द्वारा शारीट्ररक, मानलसक र सामालजक रुपमा 

िन्रसु्ि राख्न,  सामुलहक भावनाको लवकास गनि र अनशुालसि जीवनको लवकास गने उद्दशे्य राखी 

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

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

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

लनमािण गने नीलि लिइनेछ । सामालजक रुपान्िरणको आन्दोिनका प्रमुख व्यलत्तत्वहरु पुष्पिाि शे्रष्ठ र 

मदन भण्डारीको स्मृलिमा स्थापना गट्ररएको यस ैगाउपालिका वाड नं ८ मेथाभुरुङ लस्थि २५ रोपनी 

क्षेरर्िमा लनमािण शुरु भएको पुष्पमदन खेि मैदानिाई प्राथलमकिामा राखी रालष्ट्रय खेिहरु संचािन 

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

आयोजनामा वार्र्िक रुपमा संचािन भईराखेको  अध्यक्ष कप भलिवि खेि िाई लनरन्िरिा ददने नीलि 

लिइने छ । साथ ैएक वडा एक खेि मैदान लनमािणको नीलि लिईनेछ । लवद्यािय स्िरीय राष्ट्रपलि रलनङ 

लशपड प्रलियोलगिा िाई लनरन्िरिा ददद ैहरेक वर्ि सञ्चािन गट्ररनेछ । लवलभन्न प्रकारका खेिकुदहरुिाई 

संचािन िथा व्यवस्थापन गद ैखेिकुद क्षेरको समग्र लवकासको िालग आवश्यक नीलि बनाई गाउँपालिका 

स्िरीय खेिकुद सलमलि गठन गरी पट्ररचािन गट्ररनेछ । सक्षम र अनुशालसि खेिाडी उत्पादन गने नीलि 

लिईनेछ । साथै लवलभन्न दकलसमका प्रलिभाहरु गीि, सगंीि, सालहत्य, लशक्षा िथा खेिकुदका उत्कृष्ठ 

प्रलिभाहरुिाई प्रोत्साहन गनिको िालग लवलभन्न कायिक्रमहरु संचािन गने नीलि लिईनछे ।   

२७. यस लवरुवा गाउँपालिका लभर रहकेा युवाहरुिाई लवलभन्न दकलसमका लसपमुिक िालिम,सचेिना 

कायिक्रम संचािन गरी सृजनलशि एवं उद्यमलशि बनाउन ेउदशे्यिे पालिका स्िरीय यवुा पट्ररर्द गठन 

गने नीलि लिईनेछ । िागु और्द िथा दवु्यिसनी अन्त्य गनि समाजमा रहकेा लवकृिी र लवसंगिीको अन्त्य 

गद ैयुवािाई सामालजक कायिमा संिग्न गराउद ैरोजगारमिुक कायििाई लिव्रिा ददनको िालग िालिमको 

व्यवस्था गरी समृलद्धको ददशामा िैजाने नीलि िाई जोड ददईनेछ ।   

२८. सवै जािी, भार्ा , धमि, संस्कृलिको संरक्षण र सम्बधिन गद ैधार्मिक सलहष्णुिािाई बलियो  बनाउँद ैआ 

आफ्नो पलहचान कायम राख्न सहयोग गट्ररनेछ । उलत्पलडि समुदायको उत्थानको िालग लसपलवकास िथा 

सचेिना कायिक्रम संचािन गने नीलि लिईनेछ । साथै परम्परागि लसपिाई आधुलनक प्रलवधी संग जोड्न े

नीलि लिद ैथप रोजगारी सृजना गट्ररन ेछ ।   

२९. िैंलगक समानिा र सामालजक समावेशीकरणिाई ध्यानमा राख्द ैसमिामूिक समाजको लनमािण गने, 

समाजमा रहकेा सबै प्रकारका लवभेदहरुिाई अन्त्य गनिको िालग सचेिना कायिक्रम सचंािन गने नीलि 

लिईनेछ ।  

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

कििव्य हो । जेष्ठ नागट्ररकको सम्मान, उपयुक्त स्थानहरुमा जेष्ठ नागट्ररक आवास गृह, पाकि , वाचनािय 

आदद लनमािण गरी उहाँहरुिाई लवश्राम, मनोरञ्जन र लनिःशुपक आवासको सुलवधा उपिब्ध गराउने िथा 

उहाँहरको स्वास््य अवस्था थाहा पाउन घरदिैो स्वास््य सेवा प्रदानको नीलि लिईनछे । वडा  न.ं ४ मा  

जेष्ठनगट्ररक लबश्राम गृह लनमािण गने कायि सम्पन्न गट्ररनेछ ।  

३१. मलहिा शशलक्तकरण एवं मलहिा सहभालगिामा मलहिाहरुकै पहुचँ वृलद्ध गने कायिक्रमहरु संचािनमा 

लवशेर् जोड ददईनेछ । उपाध्यक्ष मलहिा उद्यम कायिक्रम अन्िगिि मागमा आधाट्ररि उद्यमलशि 

कायिक्रमहरु सञ्चािन गट्ररनछे । लसपमुिक िालिम गराई उद्यमलशििामा जोड ददईनेछ । मलहिाहरु 

प्रलि हुने सामालजक िथा घरेिु सहसंा लवरुद्ध सचेिना कायिक्रम संचािन गट्ररनेछ ।  



 
 

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

बनाईनेछ । आ.ब. २०७७/७८ मा ६ वटा लवद्याियमा ४ कोठे पक्कीभवन लनमाणिकायििाई अगािी 

बिाईएको २ वटा लवद्याियमा वास सुलवधा सलहिको शौचािय लनमाणि कायि गट्ररएको,   गाउँपालिकामा 

प्रालवलधक लशक्षाियको िालग अनुमलि प्राप्त भईसकेका लवद्याियहरुिाई आवश्यकिाका आधारमा बजेट 

व्यवस्था गट्ररने नीलि लिईनछे । लवद्याियहरुिाई सुचना र प्रलवधी मैरी बनाउनको िालग ईन्टरनेट 

नपुगेका सब ैलवद्याियमा आ.ब. २०७७/७८ मा ईन्टरनेट जडान गट्ररसदकएको र आगामी आ.ब.मा  एक 

लवद्यािय एक क्यूटर पयावको नीलि लिईनेछ । नमुना लवद्याियको नीलििाई लनरन्िरिा ददद ैआगामी 

आ.ब.मा आदशि लवद्याियको समेि नीलि लिईनेछ । 

३३. आधारभूि िहको सामुदालयक लवद्याियहरुको शैलक्षक गणुस्िर अलभबृलद्ध र बािमैरी लशक्षाका िालग 

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

न्यून संख्यामा लवद्याथी भएका र भौगोलिक लनकटिा भएका लवद्याियहरुिाई एदककरण गन ेनीलि 

लिईनेछ र त्यस्िा लवद्याियहरुिाई प्रोत्साहन अनुदान समेि उपिब्ध गराईनेछ । गाउँपालिका लभरका 

लवद्याियहरुमा िोदकए अनसुारको लशक्षक दरबन्दी नभएका लवद्याियिाई दरबन्दी लमिान गरी 

पट्ररपूर्िि गने र अपुग दरबन्दी सम्बलन्धि लनकायमा माग गने कायििाई लनयलमि गने नीलि लिईनेछ । 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलि र लशक्षकहरुिाई लवर्यगि िालिमको व्यवस्था गट्ररनेछ । लवद्यािय 

उमेरका लवद्याियको पहुचँ भन्दा बालहर रहकेा वािवालिकाहरुिाई िथा  सोही उमेरका अलभभावक 

लवलहन वािवालिकाहरुिाई लवद्यािय भनाि गनि पहि गने र माध्यालमक िह सम्मको अलभभावकत्व 

गाउँपालिकािे ग्रहण गने नीलि लिईनेछ ।    

३४. शैलक्षक गुणस्िर बृलद्ध गनि गाउँपालिका र लवद्याियका प्रधानध्यापकहरु लवच कायिसम्पादन सम्झौिा 

गट्ररने र प्रधानध्यापक र लशक्षकहरु लवच कायिसम्पादन सम्झौिा गरी सोको आधारमा लवद्याियको समग्र 

व्यवस्थापन संचािन र शैलक्षक प्रकृयाको प्रभावकारी अनुगमन  र लनट्ररक्षणको व्यवस्था गद ैआगामी 

आ.ब. २०७८/७९ िाई लसकाई गुणस्िर अलभबृलद्ध बर्िको रुपमा संचािन गने नीलि लिईनेछ ।लवद्यािय 

क्षेर बालहर रहकेा लवद्याथीिाई लवद्यािय लशक्षामा आकर्र्िि गनि कक्षा लशशु दखेी कक्षा ५ सम्म 

ददवाखाजाको कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ददद ै िलगन े छ । कोलभड १९ को कारण िामो समय दखेी 

प्रभावमा रहकेो आधुलनक प्रलवधी मार्ि ि पट्ररपुर्िि गन ेनीलि लिईन ेछ । लवद्यािय र जनप्रलिलनधीको 

लवच शैलक्षक अन्िरदक्रया सचंािन गरी शैलक्षक गुणस्िर बृलद्ध र भौलिक लनमािण कायििाई आवश्यकिा 

अनुसार संचािन गने नीलि लिईनेछ ।     लवरुवा गाउँपालिकाको पलहचान 

झपकने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािणको कायि सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ि लभर कक्षा 

१-८ सम्मको पठ्यपुस्िक लनमािण गरी पठनपाठन शुरु गट्ररनेछ । 

 

पूवािधार लवकास 

३५. आर्थिक वर्ि ०७६/७७ दखेी गाउँपालिकाको कायाििय भवन लनमािण शुरु गट्ररएकोमा आगामी 

आ.ब.२०७८/७९ लभर भवन लनमािण कायि सम्पन्न गरी नवलनर्मिि भवन बाट सेवा प्रवाह शुरु गट्ररन ेछ 

। यसै गरी ४  नं. वडा कायाििय भवनको लनमािण कायि शुरु गट्ररएकोमा उक्त कायि सम्पन्न गरी नवलनर्मिि 

भवन बाट सेवा सुचारु गट्ररनछे र वडा कायििय भवन नभएका वडा कायािियहरुको भवन लनमािण गने 

नीलि लिईनेछ । सदरमुकाम वरपर ट्ररङरोडको अवधारणा शुरु गट्ररनेछ । 

३६. स्थानीय िहको सडकको मापदण्ड िय गरे अनुरुप हाि सम्म ३५ दक.मी. ग्राभेि, ३.२ दक. मी पक्की 

नािा र २ दक.मी. कािोपरे गने कायि गट्ररसदकएको र गाउँपालिका लभरका सब ैटोि बस्िीमा सडक 

संजाि लनमािण गने कायि सम्पन्न गट्ररएको र उक्त सडकहरुको स्िरउन्निीमा लवशेर् जोड ददईनेछ । प्रदशे 



 
 

र स्थानीय िहसम्म आउने जाने मुख्य सडक र न्यूनिम पूवािधार पूरा भएका ग्रामीण सडकहरुिाई क्रमशिः 

स्िरउन्निी गद ैकािोपरे गन ेकायिक्रममा समाबेश गरी कािोपरे गनि प्रदशे र केन्रसंग पहि गट्ररनेछ । 

३७. महालवनाशकारी भकूम्पबाट  क्षलि भएका नागट्ररकहरुको ४८३ घर पुनलनमािण गने कायि सम्पन्न भएको 

र बाँकी घरहरु पुनलनमािणको अलन्िम चरणमा पुगेको छ । यसै वर्ि पुनलनमािण गनुिपने सबै घरहरु लनमािण 

सम्पन्न गट्ररनेछ ।  स्थानीय स्िरमा रहकेो लवपद ् व्यवस्थापन कोर् मार्ि ि भलवष्यमा हुन सके्न 

भलविब्यिाई ब्यवस्थापन गने नीलि लिईनेछ । 

३८. रालष्ट्रय गौरबको रुपमा रहकेो ज्याग्दी खोिा करीडोर लवरुवा गाउँपालिका भएर गएको लवददिै छ । 

यसिाई आबश्यक वजेट सलहि समयमा नै सम्पन्न गनि केन्रमा लवशेर् पहि गट्ररनेछ । ज्याग्दी खोिा 

करीडोरसंग जोलडएका मुख्य सडकहरु समेििाई केन्रीय योजनामा समावेश गनि सम्बलन्धि लनकायमा 

पहि गने नीलि लिईनेछ । सबै वडाहरुवाट गाउँपालिका केन्रसम्म जोलडएका  सडकहरुिाई यसै वर्ि 

दखेी १२ मलहना संचािन हुनेगरी स्िरउन्निी गने नीलि लिईनेछ । बास्िरा खोिा- राउसेघाट पक्कीपुि, 

स्याङदी खोिा, गैरीघाट  पक्की पुि लनमािणको िालग लवशेर् पहि गट्ररनेछ । गाउँपालिका लभरका प्रमुख 

भौलिक पूवािधारहरुको योजनाहरुिाई प्रथालमकिाका आधारमा लड.लप.आर. ियार गने नीलि लिईनेछ । 

३९. कृलर् भलूममा  पानी ससचंाईमा िगानी भने्न अवधारणा अनुरुप  गाउँपालिका लभरका खेिीयोग्य 

जलमनहरुमा लसचाईकँो प्रबन्ध लमिाउने नीलि लिईनेछ । 

४०. दीगो र पयािवरण मरैी लवकास, हट्ररयािी यकु्त बस्िी र सरुलक्षि आवास भन्न ेकायिक्रमिाई आत्मसाथ 

गद ै गाउँपालिका सदरमुकाम िगायि सबै वडामा रहकेा आवासयोग्य स्थानहरुमा एकीकृि वस्िी 

लवकासको कायिक्रमिाई अलघ बिाउँद ैसाना शहरको रुपमा लवकास गने नीलि लिईनेछ । यसरी वस्िी 

लवकास गद ैगदाि जैलवक लवलवधिाको संरक्षण, जिवाय ुप्रणािीिाई सन्िुलिि र प्राकृलिक स्रोिहरुको 

दीगो व्यवस्थापनका िालग स्थानीय समुदायिाई पट्ररचालिि गट्ररनेछ । 

४१. भूकम्प सुरलक्षि आवास लनमािण गनिका िालग स्थानीय कालिगिहरुिाई िालिम ददईसदकएको छ । घर 

लनमािण गनुिपूवि नक्सा पास गरी गाउँपालिकाबाट स्वीकृि गनुिपने ब्यवस्था गट्ररनेछ ।साथै यस ैवर्ि दखेी 

ठूिा ससंचाई आयोजना संचािन गट्ररनेछ । आवास, भवन, कृलर् र्मि, उद्योग िथा दीघिकालिन संरचना 

लनमािण गदाि गाउँपालिकाबाट स्वीकृि अलनवायि लिनुपन ेनीलि अविम्बन गट्ररनेछ । पालिका लभरका 

खोिा खोपसी सडकको मापदण्ड लनधािरण गट्ररनेछ । पूवािधार लनमािण कायििाई दिुिगलिमा अगाडी 

बिाउने उद्धशे्यिे समुदायको आर्थिक साझेदारीमा कायिक्रम संचािन गनिका िालग बजेटको व्यवस्था 

लमिाउने नीलि लिईनेछ । 

४२.  लवद्युलिकरणिाई लवश्वालसिो भरपदो स्थायी बनाउनु हाम्रो कििव्य हो । अलधकाशं ठाँउमा  रहकेा 

काठको पोि हरुिाई लस्टिपोििे लवस्थापन गने कायि अलन्िम चरणमा रहकेो हाम्रो कायिकािमा  कट्ररब 

१००० काठे पोि लवस्थालपि गरी लस्टिपोि राख्ने कायि गट्ररएको र आगामी आ.ब. लभर काठको पोि 

लवस्थालपि गरी लस्टि पोि राख्ने कायि  सम्पन्न गट्ररनेछ । 

४३. गाउँपालिका लभरका सबै बस्िीहरुमा सूचना िथा संचार र प्रलवलधको पहुँच पु-याउन आबश्यक प्रबन्ध 

लमिाउनु साथै सामुदालयक रेलडयो संचािनका िालग पहि गट्ररनेछ । जसमा स्थानीय ब्यापारी उद्योगी 

र जनिाको संयुक्त िगानीिाई प्रथालमकिा ददईनेछ । 

४४. लवरुवा गाउँपालिका लभरका अलधकांश घरधुरीमा सामुदालयक ग्रामीण लवधुि उपभोक्ता सलमलिद्वारा 

लवद्यूिीकरण भएको छ । लवद्युििाई भरपदो र लवश्वसनीय सेवा उपिब्ध गराउन आवश्यक व्वस्थापकीय 

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

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

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

जडान कायििाई प्राथालमकिा ददईनेछ ।  



 
 

४६. झोिुङ्गे पुिको आवश्यकिा भएका ठाँउहरुमा आवश्यकिाका आधारमा लनमािण गद ैिलगनेछ । खोिा 

दकनार, खोपसी,पहाडको रे्दी िथा सडकको मापदण्ड लनधािरण गरी भवन लनमािणको मापदण्ड िथा 

आचार संलहिाको पुणि रुपमा कायािन्वय गट्ररनेछ ।  

 

वािावरण िथा लवपद ्व्यवस्थापनिः 

४७. महत्वपूणि वनस्पलि, जडीबुटी र अन्य पैदावर लवस्िारमा जोड ददइनेछ । गाउँपालिकामा एक जलडबुटी 

पाकि  लनमािणको नीलि लिईनछे । वनिाई वािावरण एवम् जिवायु मैरी पूवािधारको रुपमा अगाडी 

विाउँद ैवन संरक्षणको नीलि लिइनेछ । गाउँपालिका क्षेरलभर रहकेा सीमसार र जिाधार क्षेरको संरक्षण 

गने, वगैंचा, वृक्षारोपण, हट्ररयािी प्रवधिन र साविजलनक सौन्दयि अलभवृलद्ध हुने कायिक्रम संचािन गट्ररनेछ 

। न्यूनिम १ घर २ र्िरु्िका लवरुवा रोपे्न अलभयान िाई लनरन्िरिा ददईनेछ । साथ ैजलडबुटी संकिन 

िथा प्रशोधन गरी बजार व्यवस्थापन गने नीलि लिईनेछ ।  

४८. स्थानीय नदी, खोिा, पोखरी, िाि ििैया, धार्मिक स्थि, खानेपानीको मुहान, खुिा क्षेर, सडक, टोि 

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

आवश्यक कायिहरू थािनी गट्ररनेछ ।  

४९. प्राकृलिक लवपद ्बाट हुन ेभौलिक िथा मानवीय क्षलि न्यूनीकरण गनि आवश्यक कायिहरू गट्ररनेछ । साथ ै

नदद लनयन्रणका िालग िटबन्धन लनमािण गट्ररनेछ । कोरोना भाईरस जस्िो महामारी भलवष्यमा पलन 

आउन सके्न हुदँा लवपद व्यवस्थापन कोर् खडा गरी प्रत्येक वर्ि जम्मा गन ेप्रवन्ध लमिाईनेछ । 

ससं्थागि लवकास, सवेा प्रवाह र सशुासन 

५०. यस गाउँपालिका िहमा आधुलनक र साधनश्रोि सम्पन्न सचूना िथा अलभिेख केन्र स्थापना गट्ररनेछ । 

स्थानीय िहका सबै सचूनाहरू अनिाइन मार्ि ि् रालष्ट्रय र अन्िरािलष्ट्रय क्षेरमा प्रवालहि गरी ग्रालमण 

पयिटन लवकासमा सहयोग पु-याउनेछ । यो कायिक्रमिाई वडा िहसम्म लवस्िार गट्ररनेछ । सबै लवद्यािय, 

प्रशासलनक भवन, सभा भवन, स्वास््य चौकी र सेवाकेन्रहरूमा लनिःशुपक इन्टरनेट सेवा उपिब्ध गराउन 

यसै वर्ि पहि गट्ररनेछ  ।  

५१. पारदर्शििा, जवार्दलेहिा, जनमुखी र मुस्कान सलहिको साविजलनक सेवा प्रवाहका लनलम्ि कमिचारी 

व्यवस्थापन एवम् क्षमिा अलभबृलद्धमा लवशेर् जोड ददईनेछ । कायि सम्पादनका आधारमा लशक्षक िथा 

कमिचारीिाई सम्मान गने नीलि लिईनेछ ।  

५२. गाउँपालिका लभर रहकेा सबै सरकारी िथा गैरसरकारी सघं-संस्थाहरूको ि्याङ्क सकंिन गरी लिनको 

क्षमिा अलभबृलद्ध गनिका िालग अलभमुखीकरण कायिक्रम संचािन गने र सामालजक लवकास कायिमा िाग्न 

प्रोत्साहन गट्ररनेछ ।  

५३. संलवधानमा व्यवस्था भए बमोलजम गाउँपालिकाका लनवािलचि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायीक 

सलमलि गठन गट्ररसदकएको छ । न्यालयक सलमलिद्वारा गरीव, असहाय िथा लपछलडएका समुदायका 

व्यलक्तहरूको न्यायमा सहज पहचँ पु-याउन लनिःशुपक कानूनी परामशि िथा सहयोगको व्यवस्था गट्ररनेछ 

। समाजमा अनावश्यक रुपमा मुद्दा मालमिा गने प्रवृलत्तिाई लनरुत्साहन गट्ररनेछ  । 

५४. स्थानीय िहको प्रशासलनक संरचना अनुसार कमिचारीको दरबन्दी उपिब्ध हुद ै गएकािे उपिब्ध 

कमिचारीहरुिाई लवर्यगि  िालिम र प्रलवलधको व्यवस्था गट्ररनेछ । जनिािाई लछटो छट्ररिो र 

प्रभावकारी सेवा प्रदान गनि प्रोत्साहन गट्ररनेछ  ।  



 
 

५५. रालष्ट्रय एकिा र भौगोलिक अखण्डिामा आँच पु-याउन सके्न कुनैपलन लवभाजनकारी र लवखण्डनकारी 

दक्रयाकिापिाई काननूको दायरामा पयाईनेछ । जनिामा दशेभलक्त र रालष्ट्रय हीिको चेिना रै्िाउँद ै

रालष्ट्रय स्वालधनिा र स्वालभमानको रक्षा गट्ररनेछ ।  

५६. अन्िमा यस आर्थिक वर्िको नीलि िथा कायिक्रम लनमािणमा सपिाह सुझाव िथा सहयोग प्रदान गनुि हुन े

सम्पूणि जनप्रलिलनलधहरु िथा  राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु प्रलि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गद ै आ.व. २०७८/७९ 

का िालग यस लवरुवा गाउँपालिकाको िर्ि बाट पेश गट्ररएको नीलि िथा कायिक्रम मालथ छिर्ि गरी 

केही अपूणि भएको भए महत्वपूणि सुझाव सलहि पाट्ररि गट्ररददनुहुन अनुरोध गदिछु ।  

धन्यवाद । जय लवरुवा गाउँपालिका ।  

प्रस्िुिकिाििः 

चुनप्रसाद शमाि 

अध्यक्ष 

लवरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

आर्थिक वर्ि ०७८/७९ 

को 

बजेट वक्तव्य 

 

 

 

 

 

 

 

लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

गण्डकी प्रदशे, स्याङ्जा 

गाउँ सभाको बठैकमा 

उपाध्यक्ष श्री दवेीकूमारी थापा ज्यिू े 

प्रस्ििु गनुि भएको 

 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 

बजेट वक्तव्य 

 

लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

लवरुवा, स्याङ्जा



 
 

२०७८ साि आर्ाि १० गि ेलवलहवार 

 
बजटे बक्तव्य 

लवरुवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री दवेीकूमारी थापा ज्यिूे २०७८/०३/१० गिे गाउँपालिकाको नवौं गाउँ 

सभामा पेश गनुि भएको बजेट बक्तव्य 

यस सभाका अध्यक्ष ज्य,ू 

सभाका सदस्यज्यहूरू, 

गाउँ कायिपालिकाको कायािियका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि िगायि अन्य राष्ट्रसवेक कमिचारी लमरहरू । 

१ यस लवरुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैसयििे नवौ गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्ि 

०७८/७९ को िालग बजेट प्रस्िुि गट्रररहदँा गौरवको महसुस गरेको छु  । यस महत्वपुणि अबसरमा 

मुिुकिाई संघीय िोकिालन्रक गणिन्रको युगमा पयाउने क्रममा जीवन उत्सगि गनुिहुने सम्पुणि 

महान सलहदहरु िथा राष्ट्रप्रलि समर्पिि ददवङ्गि आदरणीय व्यलक्तत्वहरुमा भावपूणि श्रदाञ्जिी 

अपिण गदिछु । रालष्ट्रयिा र स्वालधनिाको रक्षा गद ैन्यायपुणि समाज लनमािण र समृलद्धको मागिमा 

एकिाबद्ध रहकेा यस लवरुवावासी जनिा र राजनीलिक निेृत्व प्रलि उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहान्छु 

।  

आज लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना भाईरस COVID -19 को महामरीिे गदाि लवश्वको 

अथििन्रनै संकटमा परेको छ । यस महामारीबाट नेपाि पलन अछुिो रहन सकेन । नपेािमा पलन 

यसको संक्रमण भयावह बन्द ैगईरहकेो छ । यस अवस्थामा कोरोना भाईरसको कारण ज्यान गुमाउन े

नागट्ररकहरु प्रलि श्रद्धासुमन व्यक्त गदिछु र आईसोिेसनमा रलह उपचारि सबैको लशघ्र स्वास््य 

िाभको कामना गद ैक्वारेन्टाईनमा रहनभुएका सबैिाई  संयलमि हुन आग्रह गदिछु । 

कोलभड माहामारीको व्यवस्थापन िथा लनयन्रणको लसिलसिामा प्रत्यक्ष रुपमा खट्रटनु हुन े

स्वास््यकर्मि, जनप्रलिलनलध िथा राष्ट्रसेवक कमािचारीहरु िगायि सम्पूणिमा हर्दिक आभार व्यक्त 

गनि चाहान्छु। 

२. यस लवरुवा गाउँपालिकािे यस अलघ ३ आर्थिक वर्िको बजेट िजुिमा गरी पुणि रुपमा कायािन्वयन 

भईसकेको  र चािु आ.व.को बजेट कायािन्वयनको अलन्िम चरणमा रहकेो छ । यस अवस्था सम्म 

आईपुग्दा संघ, प्रदशे र स्थानीय िहको समन्वय र सहकायिबाट श्रोि, साधन र अवसरको अलधकिम 

पट्ररचािन गद ैसमृलद्ध िर्ि  अलघ बढ्ने आधारलशिा ियार भएको छ । नेपाि सरकारको रालष्ट्रय 

आकंक्षा “समदृ्ध नपेाि, सखुी नपेािी”  हालसि गन ेमागिमा दिृिाका साथ अलघ बिेको अवस्थामा 

लवरुवा गाउँपालिकािे समेि सामालजक न्याय सलहिको िीब्र लवकास, सुशासन सलहिको 

जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार र सभ्य, सुसंस्कृि एवं कििव्यलनष्ठ समाज लनमािण गद ैपूणि िोकिन्र 

िथा समाजवाद उन्मुख स्थानीय अथिव्यवस्था लनमािणका िालग लवरुवा गाउँ कायिपालिका प्रलिवद्ध 

छ ।  

३. गण्डकी प्रदशेमा अवलस्थि यस लवरूवा गाउँपालिका प्राकृलिक श्रोि साधन, कृलर् िथा पशुजन्य 

लवकास, पयिटनको लवकासमा अद्वीलिय सम्भावना रहकेो गाउँपालिका हो । सोही अनुरुप लवरुवा 

गाउँपालिकाका जनिाको जीवनस्िरको गुणस्िर बृलद्ध र यस गाउँपालिका अन्िगिि रहकेा श्रोि 

साधनको अलधकिम िथा ददगो पट्ररचािन िथा उपिब्ध अन्य अवसर र सम्भावनाहरुको उपयोग 

गरी पुवािधार लवकासका साथसाथै आर्थिक सामालजक लवकासको लनलम्ि आधारशीिा ियार भएको 

छ । चाि ु आर्थिक वर्िको लवरुवा गाउँपािकाको नीलि िथा कायिक्रम र बजेट कायािन्वयनबाट 

सुशासन, लवकास र समृलद्धको दट्ररिो आधारलशिा लनमािण िथा लवरुवावासीको जीवनस्िरमा 

त्यसको प्रलिर्ि दलेखन थािकेो छ । स्थानीय स्िरमा रोजगारीका आवसरहरु लसजिना गरी गट्ररवी, 

लवपन्निा, लनरक्षरिा र पछौटेपनको अन्त्य गनि गाउँपालिका प्रलिवद्ध रहकेो छ । लवरुवा गाउँपालिका 

अन्िगिि आधारभिू लशक्षा िथा प्राथलमक स्वास््य सेवामा पहुचँ र सामालजक सरुक्षाको प्रत्याभूलि 

सुलनलिि हुदँ ैगएको छ । 
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४. अब म आगामी आर्थिक वर्िको िालग योजना िथा कायिक्रमहरूको िजूिमा गदाि अपनाइएका मुख्य 

मुख्य आधार िथा लवलधहरूको यहाँहरू समक्ष संक्षेपमा लववेचना गनि चाहन्छु ।  

५. नेपािको केन्रीकृि शासन व्यवस्थािाई संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्िरण गने गरी नेपािको 

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

अलधकार स्थानीय सरकारहरूमा हस्िान्िरण भईरहकेो लवद्यमान अवस्था छ । स्थानीय 

सरकारहरूको गठन पिाि प्रत्येक वर्ि आर्ाि १० गिे लभर स्थानीय सरकारहरूिे आगामी 

आर्थिक वर्िका िालग नीलि, योजना िथा कायिक्रमरू आ-आफ्नो सभामा पेश गनुि पने कानूनी 

व्यवस्था रहकेो छ । 

६. आगामी आर्थिक वर्िका िालग वस्िीस्िरबाट योजना िथा कायिक्रमहरू ियार भई वडा सलमलिहरूि े

िी योजना िथा कायिक्रमहरूिाई लवर्यगि सलमलिको बठैकमा समेि छिर्ि भई प्राथलमकीकरण 

गरी बजेट िथा कायिक्रम िजूिमा सलमलिमा पठाउन े व्यवस्था लमिाइएको छ । सो कायिपूवि 

गाउँपालिकािे संघ िथा प्रदशे सरकारबाट यस गाउँपालिकाको िागी समानीकरण, सशिि, 

लवशेर्,समपुरक, राजश्व बाँडर्ाँड अनुदानमार्ि ि आगामी आ.व. को िालग लसलिङ उपिब्ध गराएको 

लथयो । उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहकेो राजश्व परामशि सलमलिबाट करका दरहरू सलहि आगामी 

आर्थिक वर्िका िालग आन्िट्ररक आयको प्रक्षेपण भएको छ । श्रोि अनुमान सलमलिको आन्िट्ररक आय 

प्रक्षेपण िथा संघ िथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त बजेट लसलिङको दायरामा रही गाउँपालिकाका 

अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहकेो श्रोि अनुमान िथा बजेट सीमा लनधािरण सलमलििे आगामी आर्थिक 

वर्िका िालग कूि लसलिङ लनधािरण गरेको छ । गाउँ कायिपालिकामा बजेट लनमािणका िालग लवलभन्न 

लवर्यगि सलमलिहरू िथा लवर्यगि क्षेर समूहहरूको गठन गट्ररएको छ । वडा 

स्िरबाटप्राथलमकीकरण गट्रर पठाएका योजनाहरूिाई कायिपालिका अन्िगििका लवलभन्न सलमलिहरू 

िथा समूहरूमा छिर्ि गरी प्राप्त सुझावहरुिाई समेि समेटी बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा सलमलिबाट 

आगामी आर्थिक वर्िको िालग बजेट िजूिमा गरी कायिपालिकाको बैठकबाट पाट्ररि भई छिर्िका 

िालग आजको यस सभामा पेश गट्ररएको छ । 

७. अब म आगामी आर्थिक वर्िका िालग बजेट िथा कायिक्रम ियार पादाि लिइएका आधारहरूको संक्षेपमा 

जानकारी गराउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्िको बजेट िथा कायिक्रम ियार पादाि लनम्नानुसारका 

कानून/ नीलि िथा दस्िाबेजहरूको सहयोग लिइएको छ ।  

a. नेपािको संलवधान 

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

c. लवरुवा गाउँपालिकाको एकीकृि लवकास योजना  

d. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

e. आर्थिक कायिलवधी ऐन, २०५५ 

f. साविजलनक खट्ररद ऐन, २०६३ र लनयमाविी, २०६४ 

g. लवरुवा गाउँपालिकाको  साविजलनक खट्ररद लनयमाविी, २०७६ 

h. स्थानीय िहको वार्र्िक योजना, बजेट िजूिमा ददग्दशिन, (पट्ररमार्जिि) 

i. नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वार्र्िक नीलि िथा कायिक्रम 

j. नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य 

k. गण्डकी प्रदशेको वार्र्िक नीलि िथा कायिक्रम 

l. गण्डकी प्रदशेको वजेट वक्तव्य 

m. लवरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि ०७८/७९ को नीलि िथा कायिक्रम 

n. नेपाि सरकारिे बेिा बेिा गरेका नीलिगि लनणियहरू 
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o. साविजलनक खचिमा लमिव्ययीिा र प्रभावकाट्ररिा कायम गने सम्बन्धी नीलिगि मागिदशिन, 

२०७५ 

p. दीगो लवकास िक्ष्यहरू 

q. बजेट िजूिमा सम्बन्धी प्रचलिि नेपाि कानूनका सान्दर्भिक दर्ा िथा लनयमहरू । 

r. नेपाि सरकारिे अन्िरालष्ट्रय स्िरमा जनाएका प्रलिवद्धिाहरु ।  

८. आगामी आर्थिक वर्िको बजेट िथा कायिक्रम िजूिमा सम्बन्धी कायिहरू वस्िीस्िरबाट शुरू गरी वडा 

कायाििय, लवर्यगि सलमलि, योजना िथा कायिक्रम िजूिमा सलमलिमा छिर्ि गरी गाउँ 

कायिपालिकामा छिर्िको प्रबन्ध लमिाई गाउँ कायिपालिकाको लसर्ाट्ररसिे आजको यस 

गाउँसभामा पेश गरेको बेहोरा समेि सबै गाउँ सभाका सदस्यहरूिाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 

९. अब म यस आ.व. सदकद ैिाग्दा यस आ.ब.को बजेट कायािन्वयनको बारे लववेचना गनि चाहान्छु । 

लवरुवा गाउँपालिकािे चािु आ.व.मा गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवन लनमािणको प्रकृया 

अगाडी बिी रहकेो छ । यो भवन सम्पन्निा पिाि सेवा प्रवाह थप सरिीकृि िथा चसु्िदरुुस्ि हुन े

दलेखन्छ । यस आर्थिक वर्िमा लवरुवा गाउँ कायिपालिका र अन्िगििका वडा कायािियका काम 

काबािहीिाई सचुना प्रलवलध मैरी बनाउने कायिमा अत्यन्ि ैसर्ििा प्राप्त भएको छ । सम्पुणि वडामा 

ईन्टरनेटको पहुचँको व्यवस्था लमिाई व्यलक्तगि घटनादिाि प्रणािीिाई पुणििया अनिाईन मा 

आधाट्ररि गराईएको छ । भने पुरानो घटा दिाि लडलजटाईजेसनको कायि संचािन भई रहकेो छ । 

आन्िट्ररक कर सकंिन कायिको लनलम्ि पलन पुणि रुपिे अनिाईन वेब बेसमा आधाट्ररि सफ्टवेयर 

जडान गरी सम्बलन्धि कमिचारीिाई िालिम समेि प्रदान गरी सञ्चािनमा पयाईएको छ । िेखा 

प्रणािीिाई पलन नेपाि सरकार मन्रीपट्ररर्द लनणियअनसुार गि आ.व.को सुरुवाि दखेी नै वेब 

बेसमा आधाट्ररि सुर प्रणािी मार्ि ि सञ्चािन गट्ररएको छ  । 

१०. यस गाउँपालिका अन्िगिि आधारभुि लशक्षा, प्राथलमक स्वास््य सेवाको सुलनलिििाको 

लनलम्ि यथेष्ठ कायिक्रम कायािन्वयनमा पयाईएको छ । चािु आ.व.दखेी कक्षा ८ को अलन्िम पट्ररक्षा 

पालिका स्िरवाट संचािन भएको छ । यस आ.व.मा अलधकांश बजेट पुवािधार लनमािण कायिमा 

लवलनयोजन गरेको िथा जनिाका आकंक्षा समेि पुवािधार िर्ि  सडक लनमािणमा रहकेोिे ठूिो 

आकारको बजेट स्थानीय पुवािधार सडक लनमािण कायिमा खचि भएको छ ।  

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

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

कायिक्रम पलन प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन आएको छ ।  

१२. युवा सीप लवकास िथा रोजगार प्रबिद्धिन कायिक्रमहरु यथेष्ठ सञ्चािनमा आएका छन । 

प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन बाट योजना सचंािन भई वेरोजगार 

सूचीमा रहकेा व्यलक्तहरुिाई रोजगारी सृजना गट्ररएको छ ।  

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

गट्ररएकोमा  यस चािु आ.व.मा प्रशासलनक भवन लनमािण कायिको लिव्र रुपमा अगाडी बिेको र 

लनमािण सम्पन्न हुने ददशामा रहकेो सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु ।  

 

१४. पयिटन लवकास गरी यस गाउँपालिकािाई पयिटकीय गन्िव्यको रुपमा लवकास गनि पयािप्त 

योजना सञ्चािन गट्ररएको छ । यसै गाउँपालिकाको पयिटकीय सम्भावना भएको मनकामना मलन्दर 

नलजकै गहिे मनकामना होमस्टे सञ्चािनमा पयाईएको छ ।  
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१५. यस आ.व.मा पयािप्त रुपमा दलिि, जनजािी, मलहिा  िलक्षि कायिक्रम सञ्चािनमा 

पयाईएको छ । अलि लवपन्न पट्ररवारको लनलम्ि लवद्युिीय लवस्िार कायिक्रम सञ्चािनमा पयाइ प्रत्येक 

घरमा लवद्युि आपुर्ििको व्यवस्था लमिाउन कायिक्रम कायािन्वयनमा पयाईएको छ ।  

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

िागी योजना  िथा कायिक्रम िजुिमामा त्यसै गुरुयोजनािाई आधार मानी िजुिमा गट्ररएको छ ।  

१७. समग्रमा चािू आर्थिक वर्ि सन्िोर्जनक रुपमै व्यलिि भएको मैिे अनुभव गरेको छु । यस 

आर्थिक वर्िमा गाउँ कायिपालिकाको कायािियमा एकीकृि रुपमा सेवा प्रवाह प्रयोजनको लनलम्ि 

प्रशासकीय भवनको अभाव हुनु,  कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जोलगनको िालग दशे िकडाउनमा 

गई उपभोक्ता सलमलि मार्ि ि योजना िथा कायिक्रम सम्पन्न गदाि समयमै भुक्तानी हुन नसकु्न िथा अन्य 

लवलवध समस्या लवद्यमान रहिेापलन आगामी आर्थिक वर्िमा अझै सघन रुपमा सेवा प्रवाह िथा 

लवकास लनमािणका कायिहरु अलघ बिाईनेछ । यस िर्ि  सम्पुणि सरोकारवािाहरुको चासो र लचन्िा 

रहनेछ भने्नमा पुणि अपेक्षा पलन लिएको छु ।  

अध्यक्ष महोदय,  

१८. अब म आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को बजेटका उदशे्य िथा प्राथालमकिाहरु यस सभा समझ 

पेश गदिछु । 

बजटेका उदशे्यहरुिः 

क. स्वास््य, लशक्षा, यािायाि, वािावरण संरक्षण िगायिका नागट्ररकका मौलिक हकहरुको 

पट्ररपुर्िि गद ैलवरुवा गाउँपालिका बालसको लजवन स्िरमा गुणात्मक सुधार पयाउन े। 

ख. गाउँपालिकामा उपिब्ध लसलमि स्रोि, साधन, जनशलक्त िथा क्षमिाको अलधक्तम सधपुयोग गद ै

सामालजक न्याय सलहिको  समिामुिक समाजको लनमािण गने । 

ग. आधारभुि भौलिक, सामालजक िथा आर्थिक पूवािधारहरुको लवकास गट्रर “समदृ्ध लवरुवा सलुख 

लवरुवाबासी” को िक्ष्य हालसि गने । 

बजटेका उदशे्यहरु हालसि गन ेिपलशिका बमोलजम प्राथालमकिाहरु लनधािरण गरेको छु । 

क. व्यलक्तगि कृर्क, कृर्क समुह िथा सहकारीहरुको पट्ररचािन मार्ि ि कर्र्िको व्यावसालयकरण 

गट्रर कृलर् जन्य उत्पादनमा आत्मलनभिर वनाउने । 

ख. युवा पट्ररचािन, उद्यमलशििाको लवकास, साझेदारी िथा स्वरोजगारका कायिक्रम मार्ि ि 

रोजगाट्रर अलभबृलद्ध गने । 

ग. स्वास््य संस्थाहरुको स्थापना, स्िरोन्निी, पूवािधार लवकास र आवश्यक जनशलक्तको व्यवस्था 

गट्रर गुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान गने । 

घ. लवद्याियहरुको भौलिक पुवािधारको सुधार,  प्रलवलधमैरी लशक्षण लसकाईको पविद्धन िथा लनरन्िर 

अनुगमन लनरीक्षण मार्ि ि गणुस्िरीय लशक्षाको प्रदान गन े। 

ङ. साविजलनक सेवा प्रवाहको िालग आवश्यक भौलिक पूवािधार, सचुना प्रलवलध र िालिमको 

व्यवस्था गट्रर साविजलनक सेवािाई लछटो, छट्ररिो ,गुणस्िरीय र पारदर्शि वनाई सुशासन पविद्धन 

गने । 

च. समाजमा वलञ्चलिकरणमा परेका वगि क्षेर र समुदायिाई सम्बोधन हुने गट्रर सामालजक सुरक्षा 

िथा पुवािधारहरु लवकास गट्रर गट्ररलव लनवारणमा सहयोग पुयािउने । 

छ. सडक, खानेपानी,पुि, भवन जस्िा पुवािधारहरुको लनमािण गरी आर्थिक लवकास र समृलद्ध हालसि 

गने । 

अध्यक्ष महोदय,  
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१९. अब म चािु आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को अन्त्यसम्ममा हुने आय व्ययको अनुमालनि लववरण पेश 

गनि अनुमलि चाहान्छु । चािु आर्थिक वर्िमा नेपाि सरकार सशिि अनुदान िर्ि  रु १८ करोड २२ 

िाख प्राप्त हुने अनुमान गट्ररएकोमा संघीय सरकारबाट हस्िान्िट्ररि कायिक्रममा बृलद्ध भई  रु २० 

करोड ६९ िाख ३३ हजार प्राप्त हुने संशोलधि अनुमान रहकेो छ । चािु आर्थिक वर्िमा गि आर्थिक 

बर्िबाट खचि नभई हस्िान्निरण भएको रकम रु २ करोड ५० िाख प्राप्त हुने अनुमान गट्ररएकोमा 

उक्त रकम बृलद्ध भई  रु ४ करोड ९५ िाख प्राप्त हुने संशोलधि अनुमान रहकेो छ ।त्यस्िै नेपाि 

सरकार समानीकरण अनुदान िर्ि  ८ करोड ५८ िाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  ६ करोड 

२० िाख ५९ हजार ३ सय ३०, गण्डकी प्रदशे प्रदशे समानीकरण अनुदान िर्ि  १ करोड २० िाख 

९७ हजार, गण्डकी प्रदशे प्रदशे सवारी साधन कर बाँडर्ाँड िर्ि  २६ िाख ३७ हजार , संलघय 

समालनकरण अनुदान िर्ि  ४० िाख, गण्डकी प्रदशे समपुरक अनुदान िर्ि   १ करोड ,गण्डकी प्रदशे 

शसिि अनुदान िर्ि  ५० िाख,  प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा सोही अनुसार अनुदानहरु प्राप्त भई रहिेा 

पलन लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना भाईरस COVID-19 को महामारीिे गदाि लवश्व अथििन्रनै 

धारासायी हुन पुगेको अवस्थामा नेपाि सरकारवाट प्राप्त हुन ेराजश्व वाडरँ्ाड िर्िको रकम ०७७ 

बैशाख सम्ममा रु.४ करोड ६० िाख २३ हजार मार प्राप्त भएकोिे अनुमान गरे अनुसारको सव ै

रकम प्राप्त हुने अवस्था दलेखदनै । यस वाट गाउँपालिकािे िय गरेका योजना िथा कायिक्रम प्रभालवि 

हुने दलेखन्छ ।  

२०. त्यस्िै गरी स्थानीय पुवािधार लवकास साझेदारी कायिक्रमको िालग  ४० िाख ,  जेष्ठ नागट्ररक दीघि 

सेवा सम्मान र सामालजक सुरक्षा कायिक्रमको िालग ८ करोड २९ िाख ६१ हजार, गट्ररव सँग 

लवश्वेश्वर कायिक्रमको िालग ४ िाख ९५ हजार अनुदानहरु प्राप्त भएका छन । साथै गण्डकी प्रदशे 

प्रदशे, सामालजक लवकास मन्राियबाट कोरोना रोकथाम िथा लनयन्रण कायिको िालग  रु ५ िाख, 

लशक्षा िर्ि  सामालजक लवका मन्रािय बाट लवलभन्न लशर्िकमा रु. १२ िाख ४३ हजार अनुदान समेि 

प्राप्त भएको छ । यसरी  अन्य अनुदान िर्ि  कुि ८ करोड ९१ िाख ९९ हजार   रकम प्राप्त भएको 

छ । 

२१. त्यस्िै गरी चािु आ.व. मा आन्िट्ररक आम्दानी िर्ि  रु . ६० िाख  प्राप्त हुने अनुमान गट्ररएकोमा 

२०७७ असार ९ गिे सम्म रु ४९ िाख ४० हजार  मार संकिन भएको र असार मसान्ि सम्म 

आन्िट्ररक आम्दालन संकिनको िक्ष्य हालसि गट्रर रु. ६० िाख नै  सकंिन हुन ेअपेक्षा रहकेो छ ।  

गि आर्थिक वर्िको अपया िर्ि  २ करोड ५० िाख बचि हुने प्रारलम्भक अनुमान गट्ररएकोमा कुि ४ 

करोड ९५ िाख बचि भएको छ । गि आर्थिक वर्िको अपया बचिमा बृलद्ध भएको रकमबाट चािु 

आर्थिक बर्िको संघ राजश्व वाँडर्ाडमा लनकासा कम हुन ेअवस्था देलखएकोिे अपया बचि रकमबाट 

राजश्ववाँडर्ाड लशर्िकमा लवलनयोलजि योजना िथा कायिक्रममा खचि गन ेव्यवस्था लमिाएको छु । 

सम्पुणि प्राप्त अनुदानहरु, आन्िट्ररक आम्दानी िथा गि वर्िको अपया बचि रकम गरी चािु आर्थिक 

बर्िमा लवरुवा गाउँपालिकाको कुि बजेट रु. ४५ करोड ८६ िाख ४ हजार १४५  कायम रहन े

संशोलधि अनुमान रहकेो छ । 

२२. अब म यस आर्थिक वर्िमा हुन ेव्ययको अनुमान पेश गनि अनमुलि चाहान्छु । यस बर्िमा सशिि अनुदान 

र अन्य अनुदानमा प्राप्त भएको बजेट अन्िरसरकारी लवत्तीय हस्िान्िरण हुदँा योजना िथा कायिक्रममै 

िोदकएर आएकोिे सोही बमोलजम कायािन्वयन हुदँ ैगईरहकेो छ । सो बाहके बाँकी रहकेो रकम रु 

१९ करोड ३५ िाख ९० हजार ३ सय ३० मध्ये चाि ुिर्ि  ६ करोड २० िाख ५९ हजार ३ सय 

३० र पुलजगि िर्ि  १३ करोड १५ िाख  ३१ हजार लबलनयोजन भएकोमा  यस आ.ब. को अन्त्य 

सम्ममा चािु िर्ि  रु ५ करोड ५० िाख खचि हुन ेअनुमान रहकेो छ । जनु ८८.६२ प्रलिशि हुन 

आउँछ । त्यस्िै यस आ.ब. को अन्त्य सम्ममा पुलजगि िर्ि  रु ११ करोड ५० िाख खचि हुने सँशोलधि 

अनुमान रहकेो छ । जुन लवलनयोलजि रकमको ८७.६१ प्रलिशि हुन आउँछ ।  त्यस्िै गरी चािु 

/पुजीगि गरी जम्मा रु १७ करोड खचि हुने अनुमान रहकेो छ । जनु कुि लवलनयोलजि रकमको 
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८७.८१ प्रलिशि हुन आउँछ । यसरी चािु पुलजगिमा गरी कुि रकम रु २ करोड ५० िाख बचि 

हुन आउने प्रारलम्भक अनुमान रहकेो छ । लवश्वभरी महामारीको रुपमा रै्लिइरहकेो कोरोना भाईरस 

COVID-19 को कारणिे िकडाउन भई समयमा योजना िथा कायिक्रम संचािन हुन नसकी  लवलभन्न 

लशर्िकमा लवलनयोलजि  रकम खचि हुन नसक्दा, दरबन्दी अनुसारका कमिचारी नहुदँा सो रकम बचि 

हुन ेअनुमान गट्ररएको हो । यसरी बचि रकम यस ैगाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ 

का योजना िथा कायिक्रममा लवलनयोजन गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

२३. चािु आ.व.मा स्थानीय पुवािधार लवकास साझेदारी कायिक्रम अन्िगिि रु. ४० िाख वजेट प्राप्त भई ३ 

वटा सामुदालयक भवन लनमािणका योजनाहरु सचंािन भएकोमा सबै योजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा 

छन । साथ ैसंलघय सरकारको समपुरक अनुदान रु. ४० िाख र गाउपलिकाको रु. ४० िाख गट्रर रु. 

८० िाखको  टारा सामडाडा लमिनचोक दहखोिा सडक लनमािण कायि सम्पन्न भएको छ । प्रदशे 

समपुरक अनुदानको रु. ५० िाख र गाउँपालिकाको रु. ३४ िाख गट्रर रु. ८४ िाखको भञ्याङ्ग 

बाहु लवरुवा सडकको लनमािण कायि लिब्र गलिमा अगालड बदि लनमािण सम्पन्न हुने चरणमा रहकेो छ । 

र प्रदशे शसिि अनुदानवाट प्राप्त रकम रु. ५० िाख बाट मेथाभुरुङ सामुदायदक भवन सम्झौिा भई 

लनमािण कायि सुरु भएको छ । भने संलघय लवशेर् अनुदानको लवरुवा वृहि खानेपानी योजनाको रु. ३ 

करोड िाखि अनुमान भई ठेक्का प्रदक्रया सम्पन्न भई सम्झौिा समेि  सम्पन्न भएको छ । 

अध्यक्ष महोदय,  

२४. अव म यस गट्ररमामय सभामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िालग अनुमालनि आय व्यय पेश 

गने अनुमलि चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्िको िालग अनुमालनि कूि बजेट रू. ४२ करोड ९२ िाख 

६८ हजार कायम हुने प्रारलम्भक अनुमान छ । जस मध्य ेनेपाि सरकारबाट लवत्तीय समानीकरण 

अनुदान िर्ि  ९ करोड १० िाख, नेपाि सरकारबाट सशिि अनुदान िर्ि  २० करोड ४ हजार, संघीय 

राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  ६ करोड २४ िाख ९६ हजार, प्रदशे लवत्तीय समानीकरण अनुदान िर्ि  १ 

करोड १ िाख ९ हजार, प्रदशे राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  ३६ िाख ६३ हजार,  प्रदशे समपुरक अनुदान 

िर्ि  रु. १ करोड,यस आ.व. मा बचि २ करोड ५० िाख र आन्िट्ररक आयश्रोि िर्ि  ७५ िाख रकम 

प्राप्त हुने अनुमान गट्ररएको छ । झट्ट हदेाि आन्िट्ररक आयश्रोिको प्रक्षेपण केही महत्त्वाकांक्षी 

दलेखएिापलन यसिाई साथिक बनाउन सबै गाउँपालिकाबासी िाई हार्दिक अनुरोध गदिछु । साथै 

आगालम आ.व.दखेी आन्िट्ररक आयमा वृलद्ध गराउने उदशे्यिे घर नक्सा पास गने व्यलस्थि रुपमा 

कायिन्वयन प्रस्िाव पेश गरेको छु । आन्िट्ररक आयश्रोि िर्ि का करका दरहरू छुटै्ट अनसुूचीमा प्रस्िुि 

गरेको छु । आगालम आ. व. को िालग प्रदशे सरकार बाट प्राप्त हुने लवर्ेश अनुदान र सशिि अनुदान 

प्राप्त नभएकोिे मालथ अनुमालनि कुि बजेट बृलद्ध हुने अपेक्षा गरेको छु । 

२५. आगामी आर्थिक वर्िका िालग चािू खचि िर्ि  कूि रु. ६ करोड ९९ िाख ९६ हजार ३ सय ३४ रुपया ँ

प्रस्िाव गरेको छु । यस मध्येबाट गाउँपालिका अन्िगिि रहकेा सम्पूणि कमिचारीहरूको ििब भत्ता 

िथा कायाििय सञ्चािन खचि प्रस्िाव गट्ररएको छ । चाि ूखचि िर्ि  नै जनप्रलिलनधीहरूको िालग ििब 

भत्ता समेि प्रस्िाव गट्ररएको छ । कमिचारी ििब भत्ता िर्ि  सलघय सरकारिे बृलद्ध गरेको रु. २ हजार 

बृलद्ध गरेको छु । वािकक्षा सहयोलग र लवद्यािय सहयोलगको ििब भत्ताको िालग संलघय सरकार 

समक्ष आवश्यक पहि गट्ररनछे । 

२६. आगामी आर्थिक वर्िका िालग पुजीगि खचि िर्ि  आर्थिक लवकास क्षेरमा रु. २ करोड ०९ िाख १० 

हजार, सामालजक लवकास क्षरेमा रु. २ करोड ९७ िाख ६० हजार, भौलिक पुवािधार लवकास क्षेरमा 

रु. ५ करोड ०७ िाख ८० हजार, वन वािावरण िथा लवपद व्यव्यस्थापन क्षेरमा रु. ५३ िाख , 

संस्थागि लवकास िथा सेवा प्रवाह क्षेरमा २ करोड ३० िाख २२ हजार गरी कुि  रु. १२ करोड 

९७ िाख ७२ हजार रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

२७. आगामी आर्थिक वर्िमा थुपै्र योजनाहरू संघ र प्रदशेको सहकायिमा सम्पन्न हुनेछन् । त्यस्िा ठूिा 

खािका योजनाहरूमा संघ/ प्रदशे िथा स्थानीय िहको िागि साझेदारी रहन े छ । िागि 
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साझेदारीका आयोजनाहरू सम्पन्न गनिका िालग छुटै्ट समपूरक कोर्मा रू १ करोड बजेट प्रस्िाव 

गरेको छु ।  

२८. आगालम आर्थिक बर्िमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रसाशदकय भवन लनमािण सम्पन्न गने गट्रर रु. १ करोड 

७४ िाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  साथै वडा न.ं ८ को वडा कायाििय भवन संलघय सरकारको 

समपुरक अनुदानमा सम्पन्न गने गरी सो िालग रु. ९६ िाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

२९. गाउँपालिकाको योजना लनमािण प्रकृयािाई लवकेन्रीि िथा वडाहरूिाई समेि लवकास योजनाहरू 

छनौट गनि स्वायत्तिा लमिोस भनी प्रत्येक वडािाई न्युनिम रू. ४० िाख दखेी अलधकिम रु ४५ 

िाखका दरिे आयोजना िथा कायिक्रम छनौट गने व्यवस्था लमिाईएको छ । िी आयोजना िथा 

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

उपिब्ध भएको श्रोि सुलनलिििाबाट प्राप्त आयोजनािाई हुबह योजना पुलस्िकामा प्रस्िाव गरेको 

छु  ।  

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

शिि हो । त्यसैिे कृलर् क्षेरको प्रवद्धिन िथा परम्परागि कृलर् प्रणािीमा आधुलनक प्रलवलधको प्रयोग 

गरी कृलर् क्षेरको लवकासमा टेवा पु-याउने कायिक्रमहरू िागू गने प्रस्िाव गरेको  छु । वडा स्िरबाट 

श्रोि सुलनलिििा भएका कायिक्रमहरूिाई यथावि प्रस्िाव गरी नमुना कृलर् कायिक्रमको संचािनको 

िालग वडा स्िरबाटै आवश्यक  बजेट व्यवस्था गरी कायिक्रमको लनरन्िरिाको िालग व्यवस्था गरेको 

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

। त्यस्िै गाउँपालिका पुवािधार  साझेदारी कायिक्रमको िालग रु.२० िाखको प्रस्िाव गट्ररएको छ । 

युवा आय आजिन कायिक्रम िर्ि  रु.१० िाख र कोरोना महामारीको चपेटामा परी बैदलेशक रोजगार 

गुमाई   स्वदशे दर्िाि आउन ेयुवाहरुिाई िलक्षि गरी गाउँपालिका लभर स्वरोजगार  लसजिना गनिको 

िालग  रु.१५ िाख बजेट प्रस्िाव गरेको छु । वास्िलवक कृर्कहरुको पलहचान गरी कृलर् उत्पादनिाई 

थप प्रभावकारी वनाउन कृर्क अनुदान मा रु.२० िाख ,लनशुपक कृलर् लवउलवजन लविरण, अगुवा 

कृर्क िालिम र अध्यक्ष उत्कृष्ट कृर्क पुरस्कारका समेिका िागी रु. ५ िाख वजटेको व्यवस्था 

लमिाएको छु । साथै पशु और्धी िथा कायिक्रमको लनलम्ि आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु 

। 

३१. लवरुवा गाउँपालिकामा पयिटक आगमनिाई प्रवद्धिन गनि लवशेर् कायिक्रमको प्रस्िाव गरेको छु । । वडा 

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

वृहत्तर लवकासको िागी लड.लप.आर. कायि सम्पन्न भई सकेकोिे वृहि मनकामना क्षेर लवकास योजना 

लसिी र गेट लनमािणको िागी रु. ५  िाख बजेटको प्रस्िाव गट्ररएको छ । पयिटन पुवािधार लवकासको 

लनलम्ि समेि  रु.१० िाख  बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

अध्यक्ष महोदय, 

३२. िलक्षि वगिको क्षमिा लवकास, सामालजक उत्थान, समावेशीकरण, िलक्षि कायिक्रमको लनलम्ि बजेटको 

व्यवस्था गरेको छु । दलिि वगि, अशक्त अपाङ्ग, जेष्ठ नागट्ररक, आददवासी जनजािी, िलैङ्गक रुपमा 

लपछलडएको वगि को लनलम्ि आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । मलहिा लवकास िथा 

बािबालिका सम्बलन्ध कायिक्रमको लनलम्ि रु १० िाख बजटे व्यवस्था लमिाएको छु ।  

३३. युवा वगिमा उद्धमलशििा जागृि गराउनको लनलम्ि युवा आयआजिन कायिक्रम र युवा स्वरोजगार 

कायिक्रमको लनलम्ि आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । गि आ.व.दखेी सुरु भएको प्रधानमन्री 

रोजगार कायिक्रमिाई स्थानीय िहका योजना िथा कायिक्रममा आबद्ध गद ैिैजान आवश्यक व्यवस्था 

लमिाईनेछ । प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमको िालग गाउँपालिकािे साझेदारी गनि को िालग रु. १० 

िाख बजेट प्रस्िाव गरेको छु । खेिकुद लवकास को लनलम्ि अध्यक्ष कप खेिकुद कायिक्रमिाई 

लनरन्िरिा ददईनेछ । रािपलि रलनङ लशपड प्रलियोलगिाको लनलम्ि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।  
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३४. यस गाउँपालिका अन्िगिि सबै स्वास््य चौकीमा अलि आवश्यक और्लधहरु को सहज उपिब्धिाको 

लनलम्ि आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । साथै आकलष्मक रुपमा लवरामीिाई उच्च स्िरको 

स्वाश््य केन्र मा िैजानको लनलम्ि एम्वुिेन्स संचािनमा आई सेवा प्रवाह गट्रररहकेो छ । मलहिा 

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

३५. लशक्षा अत्यन्िै महत्वपुणि क्षेर हो । माद्यालमक िहसम्मको लशक्षाको व्यवस्थापनको अलधकार िथा 

कििव्य स्थानीय िहको हो । आगामी वर्िमा यस गाउँपालिका अन्िगिि सम्पुणि लवद्याियिाई लवद्यािय 

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

मुपयाङ्कन , ि्याङ्क प्राप्त गने व्यवस्था लमिाएको छु । गि आ.व.मा पुवि प्राथलमक कक्षाका 

सहजकिािहरुको प्रोत्साहनको िालग मलहना रु एक हजार खाजा खचिको व्यवस्था लमिाईएकोमा यस 

िाई लनरन्िरिा ददईएको छ । आददवासी जनजािीको वाहुपयिा रहकेो यस गाउँपालिका मा 

उनीहरुको भार्ा संस्कृलि सरंक्षणको लनलम्ि जनलप्रय लपपिभञ्ज्याङ आ.लव., बाहुमँा भार्ा कक्षा 

सञ्चािनको  गनि को िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । साथै अन्य लवद्याियको क्षमिा 

वृलद्ध िथा शैलक्षक गुणस्िर अलभबृलद्धको लनलम्ि आवश्यक बजेट व्यवस्था लमिाएको छु । लवद्यािय 

व्यबस्थापन सलमलि, प्र.अ. िथा िेखा कमिचारीिाई  िालिमको िालग वजेटको व्यवस्था लमिाएको 

छु । साथै लवद्याथीिाई अलिट्ररक्त बाह्य दक्रयाकिापमा समेि सदक्रय गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था 

लमिाएको छु । 

३६. यस गाउँपालिकाका लवद्याियमा  प्रालवलधक लशक्षा अध्यापन कायि सुरुवाि गने लवद्याियिाई 

प्रोत्साहन स्वरुप अनुदानको व्यवस्था लमिाएको छु ।  प्रालवलधक लशक्षा सञ्चािनमा पयाउने नवज्योलि 

मा.लव. िाई रु.२ िाख ५० हजार र भुरुङ चौकी मा.लव. िाई रु २ िाख ५० हजार  वजेट व्यवस्था 

लमिाएको छु ।   

३७. कायािियका काम काबािहीिाई सुचना प्रलवलधमैरी बनाई लवद्युलिय सुशासन अलभबृलद्ध गनिको लनलम्ि 

आवश्यक बजेट व्यबस्था लमिाएको छु । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािणको िालग रु. १ 

करोड ७४ िाख वजेटको व्यवस्था गरेको छु  

३८. जनिाका गुनासाहरु प्रत्यक्ष रुपमा  सम्बोधन गने प्रयोजनको लनलम्ि जनिासँग जनप्रलिलनधी िथा 

जेष्ठ बृद्ध स्याहार कायिक्रम सञ्चािनमा पयाउन आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । साथै योजना 

संचािनमा सहयोग होस भने्न उदशे्यिे उपभोक्ता सलमलििाई िालिमको व्यवस्थाको िालग वजेटको 

व्यवस्था लमिाएको छु ।  

अध्यक्ष महोदय,  

३९. लवरुवा गाउँ कायिपालिका अन्िगििका वडा कायािियिाई गाउँ कायिपालिकाको कायाििय जोड्ने सडक 

लनमािण िथा लवस्िारको कायिक्रमिाई लनरन्िरिा ददईनेछ । ििाङ्-ििे-कुसुमभन्ज्याङ् सडक 

स्िरउन्नलिको िालग रु १० िाख, सराङ्से-लसरुखेि ग्रा.स.को िालग रु १० िाख, बिेउ-लचने्नवास-

िेवा ग्रा.स.स्िरउन्नलिको िालग रु. ५ िाख, लवलभन्न सडकहरु ग्रावेिको िागी रु.१० िाख व्यवस्था 

लमिाएको छु । साथै अन्य सहायक सडक लनमािण, लवस्िार िथा स्िरउन्नलिको लनलम्ि आवश्यक 

बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

४०. लवरुवा गाउँपालिका अन्िगिि लवद्युिीकरण कायिक्रमको िालग रु. १० िाख बजटे व्यवस्था गरेको छु 

।  

४१. प्रकोप व्यवस्थापनको िालग रू १० िाख र आकलष्मक पट्ररलस्थलिजन्य  लनमािण उद्धारको िालग रू 

१५ िाख बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । लवश्व व्यालप रुपमा रै्लिएको कोलभड १९ को रोकथाम 

र न्यूलनकरणको िालग रु.३० िाख वजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

४२. आगामी आर्थिक वर्िका िालग क्षेरगि रुपमा प्रस्िालवि आयोजना िथा कायिक्रमहरूिाई छुट्टाछुटै्ट 

अनुसूचीमा प्रस्िुि गरेको छु । लवस्िृि लववरण अनुसचूीहरूबाट लिन सदकनेछ ।  

 अध्यक्ष महोदय,  
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प्रस्िुि  बजेट िजुिमाको िालग मागि लनदशेन गनुिहुने गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू, गाउँ र वलस्िहरुमा 

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

समाज, लवलभन्न संघ संस्थाहरु, परकार लमरहरु सबै क्षेरका लवलशष्टीकृि महानुभावहरु एवं राष्ट्र 

सेवक कमिचारीहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गनि चाहान्छु ।  

प्रस्िुि आर्थिक ऐन िथा लबलनयोजन ऐनमा व्यवस्था भएको नीलि, कायिक्रम र बजटेिाई गाउँ 

सभाबाट पारीि गरी प्रस्िुि बजेटको सर्ि कायािन्वयनमा सकारात्मक सहयोग गनुिहुन सम्पुणि गाउँ 

सभा सदस्यज्यूहरुिाई हार्दिक अनुरोध गदिछु । साथै बजटेको सर्ि कायािन्वयनको क्रममा आवश्यक 

सहयोगको िालग राजनैलिक दिहरु, लवलभन्न संघ संस्थाहरु, परकार लमरहरु, सबै क्षेरका 

लवलशष्टीकृि महानुभावहरु एवं राष्ट्र सेवक कमिचाट्ररहरुमा लवशेर् अनुरोध गदिछु । धन्यवाद ।  

 

    

   

      दवेी 

कुमारी थापा  

                                                                           उपाध्यक्ष  

                                                                                                       २०७८।०३।१० 
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लवरुवा गाउँपालिकाको 

लवलनयोजन ऐन,२०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँ सभाबाट लस्वकृि लमलििः २०७८/०३/१० 

 

लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

गण्डकी प्रदशे, स्याङ्जा  । 
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लवरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७८/७९ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलञ्चि कोर्बाट केही रकम 

खचि गन ेर लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, 

सभाबाट स्वीकृि लमलििः २०७८/०३/१० 

प्रस्िावनािः 

लवरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ि २०७८/७९ को सेवा र कायिहरुको िालग सलञ्चि कोर्बाट केही रकम खचि 

गन ेअलधकार ददन र सो रकम लवलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

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

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१)यस ऐनको नाम “ लवरुवा गाउँपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हुनछे । 

 

२. आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को लनलमत्त सलञ्चि कोर्बाट रकम खचि गन ेअलधकारिः 

 

(१) आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को लनलमत्त लवरुवा गाउँपालिका, वडा सलमलि, लवर्यगि शाखािे गन े सेवा र 

कायिहरुका लनलमत्त अनुसूची १ मा उलपिलखि चाि ूखचि, पूँजीगि खचि र लबत्तीय व्यवस्थाको रकम समेि गरी 

जम्मा रकम रु. ४२,९२,६८,०००।- (अक्षरेुपी बयालिस करोड बयानब्बे िाख अठसठ्ठी हजार रुपैंया) मा 

नबिाई लनर्दिष्ट गट्ररए बमोलजम सलञ्चि कोर्बाट खचि गनि सदकने छ ।  

 

३.  लवलनयोजनिः (१) यस ऐनद्वारा सलञ्चि कोर्बाट खचि गनि अलधकार ददइएको रकम आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को 

लनलमत्त लवरुवा गाउँपालिका, गाउँकायिपालिका, वडा सलमलि र लवर्यगि शाखाि ेगने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त 

लवलनयोजन गट्ररन ेछ । 

 

(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएिा पलन कायिपालिका, वडा सलमलि र लवर्यगि शाखािे गन े

सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको रकम मध्य ेकुनैमा बचि हुन ेर कुनैमा अपगु हुने देलखन आएमा 

गाउँ कायिपालिकाि ेबचि हुने शीर्िकबाट नपगु हुन ेशीर्िकमा रकम सानि सके्नछ । यसरी रकम सादाि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बिी 

शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बिी शीर्िकहरुमा रकम सानि िथा लनकासा र खचि जनाउन सदकनेछ 

। पूँजीगि खचि र लवत्तीय व्यवस्थािर्ि  लवलनयोलजि रकम साँवा भुक्तानी खचि र व्याज भुक्तानी खचि शीर्िकमा 

बाहके अन्य चािू खचि शीर्िक िर्ि  सानि र लबत्तीय व्यवस्था अन्िगिि साँवा भुक्तानी खचि िर्ि  लबलनयोलजि 

रकम ब्याज भुक्तानी खचि शीर्िकमा बाहके अन्यर सानि सदकने छैन । 

 

िर चाि ुिथा पूँलजगि खचि र लवत्तीय व्यवस्थाको खचि व्यहोनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सानि सदकन ेछ । 

(३) उपदर्ा (२) मा जुनसुकै कुरा िलेखएको भएिा पलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृि 

रकमको १० प्रलिशिभन्दा बढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भन्दा बिी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ 

सभाको स्वीकृलि लिनु पनछे ।  

-०- 
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अनुसूची १ 

दर्ा २ (१) सँग सम्बलन्धि 

नेपािको संलवधानको धारा (२२९ -२) बमोलजम 

सलञ्चि कोर्बाट लवलनयोजन हुने रकम 

 

 रू. हजारमा 

क्र.सं. शीर्िकको नाम चािू खचि पूँजीगि खचि लवत्तीय 

व्यवस्था 

सशिि कायिक्रम जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ गाउँ कायिपालिका 

६९,९९६ १,५८,८७२ ० 

२,००,४०० 

४,२९,२६८ 
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लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, स्याङ्जा 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को कूल बजेट 

म्यार्टि क्स 

रकमरु.हजारमा 

आय िर्ि    

क्र.सं. श्रोिको प्रकार बजेट कैदर्यि 

१ आन्िट्ररक आय ७,५००   

२ संघीय लवत्तीय समानीकरण ९१,०००   

३ प्रदेश लवत्तीय समानीकरण १०,१०९   

४ संघीय राजस्व वाँडर्ाँड ६२,४९६   

५ प्रदेश सवारी साधन कर वाँडर्ाँड ३६,६३   

६ संघीय सशिि अनुदान २,००,४००   

७ संघीय समपुरक अनुदान ४,६००  

८ संघीय लवशेर् अनुदान १४,५००  

९ प्रदेश सशिि अनुदान ०  

१० प्रदेश समपरुक अनुदान १०,०००  

११ प्रदेश लवशेर् अनुदान ०  

११ आ. व. २०७७/७८ बाट आ. व. २०७८/७९ मा सन े अनुमालनि रकम २५,०००  

कूि जम्मा ४,२९,२६८   

व्यय िर्ि        

१ वडागियोजना ३४,०००   

२ थप योजनािथा कायिक्रम ९५,७७२   

३ 

चािुिर्ि  कमिचारी पदालधकारी ििबभत्ता िथा गा.का.पा.र वडा 

कायािियसञ्चािन अनुमालनि खचि ६९,९९६   

४ संघीय सशिि अनुदान २,००,४००   

५ संघीय समपुरक अनुदान ४,६००  

६ संघीय लवशेर् अनुदान १४,५००  

७ प्रदेश सशिि अनुदान ०  

८ प्रदेश समपरुक अनुदान १०,०००  

९ प्रदेश लवशेर् अनुदान ०  

  कूि जम्मा ४,२९,२६८   
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लवरुवा गाउँपालिकाको 

आर्थिक ऐन,२०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँ सभाबाट लस्वकृि लमलििः २०७८/०३/१० 

 

 

लवरुवा गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

गण्डकी प्रदशे, स्याङ्जा  । 
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र्वरुवा गाउँपार्लकाकोआर्थिक ऐन,२०७८ 

 

लवरुवा गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्िाविाई कायािन्वयन गनि बनकेो ऐन 

प्रस्िावनािः 

लवरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्िाविाई कायािन्वयन 

गनिको लनलमत्त स्थानीय कर िथा शुपक संकिन गने, छुट ददने िथा आय सकंिनको प्रशासलनक 

व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोि,े  

 

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

बनाएको छ ।  

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गिेदलेख लवरुवा गाउँपालिका क्षरेमा िागू हुनेछ । 

२. यस गाउँपालिकामा अनुसूची १ मा उपिखे गट्ररए बमोलजमका कर िथा दस्िुरहरू 

लिइने छ । 

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

दकलसमको कर छुट ददईने छैन ।  

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

िथा शुपक संकिन सम्बलन्ध कायिलवलध गाउँपालिका िोके अनुसार हुनेछ । 

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

व्यवस्था गरे अनुरुप हुनेछ । 

 

-०-
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अनुसुलच १ 

                                                           लवरुवा गाउँपालिका    

आ ब ०७८।०७९ का लबरुवा गाउँपालिकामा िगाइन ेकरका दरहरु: 

लस.नं राजस्वको क्षेरहरु चािु आर्थिक 

 वर्िको दर 

प्रस्िालवि 

नलवकरण  

शुपक 

प्रस्िालवि 

दिाि शपुक 

कैदर्यि 

१ व्यापाट्ररक वस्ि ु         

  लडिरलसप सबै प्रकारका १५०० १५०० २५००   

  लडपाटिमेन्टि स्टोर १५०० २००० ३०००   

  सवारी साधन लवके्रिा         

  साइकि १००० १००० २०००   

  मोटर साइकि ३००० ३००० ४०००   

  लनमािण सामग्री, कम््यूटर, 

लवदू्यि सामान, क्यामेरा,टेलिलभजन, रेलडयो, 

कापेट,पेिोलियम पदाथि 

१००० १००० २०००   

  पेिोि पम्प २५०० २५०० ३५००   

  हाडिवोयर पसि सबै भाडाबििन ३००० ३००० ४०००   

  रे्न्सी जुत्तापसि समेिका लमश्रीि पसि २००० २००० ३०००   

  दैलनक उपभोग्य सामान १००० १००० २०००   

  दैलनक उपभोग्य सामानको थोक लवके्रिा २००० २००० ३०००   

  साना दकराना पसि खुरा ८०० ८०० १८००   

  र्िरू्ि िथा िरकारी पसि ५००-

१००० 

१५०० 

देलख 

२५०० 

१५०० 

देलख 

२५०० 

  

  लमनी रे्न्सी पसि १००० १००० २०००   

  सून पसि ३,००० ३००० ४०००   

२ लनमािण व्यवसाय         

  गाउँपालिका क्षेरमा प्रधान कायाििय भएका लनमािण 

व्यवसायी 
        

          

  क वगि ५२०० २०००० ४००००   

  ख वगि ४२०० १५००० ३००००   

  ग वगि ३२०० १०००० २००००   

  घ वगि २२०० ५००० १००००   
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३ उत्पादनमिूक उद्योग         

  साना घरेिु उद्योग मैनवत्ती बेसार मसिा दनुाटपरी ५०० ५०० १५००   

  कापी उद्योग २००० २००० ३०००   

४ कृलर् िथा वनजन्य उद्योग   ०     

  िोरी पपेने मीि १००० १००० २०००   

  कुटानी लपसानी घरायसी २ रे्ज बाट चपन ेलमि ५०० ५०० १५००   

  कुटानी लपसानी लमि सलहि ििे पपेन ेलमि २००० २००० ३०००   

  कुटानी लपसानी लमि १००० १००० २०००   

  र्र्निचर उद्योग ३००० ३००० ४०००   

  पशु दाना उद्योग १५०० १५०० २५००   

  पोपिी र्मि उच्च १५०० १५०० २५००   

  पोपिी र्मि सानो १५०० १५०० २५००   

  वंगुर पािन १५०० १५०० २५००   

  भैंसी पािन व्यवसाय १५०० १५०० २५००   

  गाई पािन व्यवसाय १५०० १५०० २५००   

  वाख्रा पािन व्यवसाय १५०० १५०० २५००   

  माछापािन व्यवसाय १५०० १५०० २५००   

  स- मीि ३००० ३००० ४०००   

५ पयिटन उद्योग         

  होटि मध्ययम १५०० १५०० २५००   

  होटि सानो १००० १००० २०००   

  अन्य स-साना लचया  खाजा िथा खाना पसि ८०० ८०० १८००   

  रेषु्टरेन्ट एण्ड वार १५०० १५०० २५००   

  िज  ३००० ३००० ४०००   

  गजि/ दोहोरी रेषु्टरेन्ट ३५०० ३५०० ४५००   

  मेिा/महोत्सव इजाजि शपुक २००० २००० ३०००   

६ सेवा उद्योग         

  अपसेट प्रेस २५०० २५०० ३५००   

  िेटर प्रेस १३०० १३०० २३००   

  चिलचर लभलडयो  १००० १००० २०००   

  साविजलनक पट्ररवहन सेवा/ गाउँपालिका लभर प्रधान 

कायाििय भएको 

५००० ५००० ६०००   
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  साविजलनक पट्ररवहन सेवा/ गाउँपालिका लभर शाखा 

कायाििय भएको 

३००० ३००० ४०००   

  र्ोटोग्रार्ी १००० १००० २०००   

  प्रयोग शािा १२०० १२०० २२००   

७ लनमािण उद्योग   ०     

  लसमेन्ट ब्िक उद्योग १५०० २००० ३०००   

  मेटि/ ग्रीि उद्योग ३००० ३००० ४०००   

  इट्टा उद्योग/ लचम्नी भट्टा ३५०० ३५०० ४५००   

  इट्टा उद्योग/ साधारण भट्टा ३००० ३००० ४०००   

  अन्य उद्योग १३०० १५०० २५००   

८ सञ्चार सवेा     १०००   

  लनजी मोबाइि सेवा केन्र १००० १००० २०००   

  लनजी टेलिर्ोन िथा फ्याक्स सेवा १००० १००० २०००   

  फ्याक्स र्ोटोकपी िथा लप्रलन्टङ् १००० १००० २०००   

  मोवाइि र्ोन लवक्री, ममिि १५०० १५०० २५००   

  कुट्ररयर सेवा ५०० ५०० १५००   

  साइवर सेवा १२०० १२०० २२००   

  छपाई िथा प्रकाशन  १००० १००० २०००   

  र्ोन इनक्वाएरी ८०० ८०० १८००   

  मोबाइि टावर २००० २००० १००००   

९ लवत्तीय सवेा         

  आर्थिक कारोबार समिे गन ेलवत्तीय कम्पनीको मुख्य 

कायाििय 

१०००० १०००० ११०००   

  लवत्तीय कम्पनीको शाखा/ उपशाखा कायाििय ५००० ५००० ६०००   

  वालणज्य बैंक क वगि शाखा ७५०० ७५०० ८५००   

  लवमा कम्पनी ५५०० ५५०० ६५००   

  लवदेशी मुरा सटही २००० २००० ३०००   

  मनी िान्सर्र ३००० ३००० ४०००   

  लधिो पर कारोबार १५०० १५०० २५००   

  सहकारी संस्था ३ करोड बिी वार्र्िक कारोबार हुन े ४००० ४००० ५०००   

  सहकारी संस्था अन्य २५०० २५०० ३५००   

  लनजी क्षेरका बालणज्य बैकहरू ७५०० ७५०० ८५००   
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  लनजी क्षेर समेिको स्वालमत्वमा रहकेा बैंकका शाखा 

कायािियहरू 

५००० ५००० ६०००   

  लवमा कम्पनीका शाखा वा सम्पकि  कायािियहरू २५०० २५०० ३५००   

  सभेयर सेवा केन्र १३०० १३०० २३००   

१० स्वास््य सवेा         

  गैह् सरकारी अस्पिाि ५००० ५००० ६०००   

  सामुदालयक अस्पिाि ३००० ३००० ४०००   

  लनजीस्िरका अस्पिाि िथा ट्ररसचि सेन्टर ५००० ५००० ६०००   

  नर्सिङ होम ५००० ५००० ६०००   

  पयाव िथा लक्िलनक २००० २००० ३०००   

  होलमयो्याथी िथा प्राकृलिक लचदकत्सा लक्िलनक १००० १००० २०००   

  और्धी पसि थोक २५०० २५०० ३५००   

  और्धी पसि खुरा १५०० १५०० २५००   

  और्धी पसि आयुवेद १२०० १२०० २२००   

  और्धी पसि पशुस्वास््य १२०० १२०० २२००   

  पशु पंक्षी दाना पसि १३०० १३०० २३००   

  जडी बुटी पसि ५५० ५५० १५५०   

  लवशेर्ज्ञ सेवा िथा अन्य व्यवसालयक सेवा         

  लचदकत्सक २००० २००० ३०००   

  दन्ि लचदकत्सक ट्ररसचि १५०० १५०० २५००   

  पशु लचदकत्सक १००० १००० २०००   

  कलवराज ७०० ७०० १७००   

  इलन्जलनयर १५०० १५०० २५००   

  कानून व्यवसायी १५०० १५०० २५००   

  िेखापट्ररक्षक         

  क वगि १५०० १५०० २५००   

  ख वगि १२०० १२०० २२००   

  ग वगि ९०० ९०० १९००   

  घ वगि ७०० ७०० १७००   

  लवमा एजेण्ट ५०० ५०० १५००   

  सभेयर  १००० १००० २०००   

  अनुवादक ७०० ७०० १७००   

  नोटरी पलव्िक सेवा ७०० ७०० १७००   
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  अनुसन्धानकिाि िथा परामशि दािा/ भार्ा अनुवादक 

समेि 

१००० १००० २०००   

  कम््यूटर एनालिष्ट िथा प्रोग्रामर १००० १००० २०००   

  शेयर दिाि १००० १००० २०००   

  सामान िुवानी किाि कम्पनी २००० २००० ३०००   

  संस्थागि पेन्टर ५२०० ५२०० ६२००   

  लशक्षा सवेा         

  लनजी क्षेरका स्कूि, क्याम्पस, लवश्वलवद्यािय         

  लनजी क्षेरका क्याम्पस र ्िस टू ३००० ३००० ४०००   

  लनजी क्षेरका मा.लव. स्कूि २५०० २५०० ३५००   

  लनजी क्षेरका आधारभूि लवद्यािय १५०० १५०० २५००   

  लनजी क्षेरका पूवि प्राथलमक लवद्यािय १५०० १५०० २५००   

  लनजी क्षेरका होस्टेिहरू १५०० १५०० २५००   

  िािीम िथा अनुसन्धान केन्र २००० २००० ३०००   

  लनजी प्रालवलधक लशक्षािय २००० २००० ३०००   

  टाइलपङ, कम््यूटर िथा भार्ा प्रलशक्षण केन्र संस्था १००० १००० २०००   

  टाइलपङ १५०० १५०० २५००   

  कम््यूटर टाइलपङ १००० १००० २०००   

  ट्यूसन िथा कोलचङ सेन्टर २००० २००० ३०००   

  भार्ा प्रलशक्षण केन्र २००० २००० ३०००   

  कक्षाथप अनमुलि          

  मन्टेश्वरी २००० २००० ३०००   

  सामदुालयक         

  आधारभुि लवद्यािय ५०० ५०० १५००   

  माध्यालमक लवद्यािय १००० १००० २०००   

  ससं्थागि     १०००   

  आधारभुि लवद्यािय १००० १००० २०००   

  माध्यालमक लवद्यािय २००० २००० ३०००   

११ ममिि सभंार केन्र         

  हभेी इक्यू्मेन्ट ममिि केन्र ३००० ३००० ४०००   

  बस,िक,कार ३००० ३००० ४०००   

  मोटर साइकि १५०० १५०० २५००   

  साइकि िथा अन्य १००० १००० २०००   
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  रेलडयो ट्रटभी ममिि केन्र १५०० १५०० २५००   

  रेलडयो िथा घडी ममिि केन्र १५०० १५०० २५००   

  घडी ममिि केन्र १००० १००० २०००   

  प्रेसर कुकर, लहटर, टेलिर्ोन सेट, लसिाई मेशीन ममिि ८०० ८०० १८००   

  कम््यूटर, लवजुिीका सामान, क्यामेरा, रेलडयो, 

टेलिलभजन, र्र्निलसङ पसि 

२४०० २४०० ३४००   

  र्ोटोकपी/ कम््यूटर लवक्री िथा ममिि २५०० २५०० ३५००   

  अन्य इिेलक्िक िथा इिेक्िोलनक्स ममिि १४०० १४०० २४००   

  अन्य सवेा         

  लवज्ञापन एजेन्सी १५०० १५०० २५००   

  वैदेलशक रोजगार सेवा २५०० २५०० ३५००   

  स्वदेशी रोजगार सेवा १५०० १५०० २५००   

  हाउलजङ कम्पनी िथा घर जग्गा खट्ररद लवक्री/ ट्ररयिस्टेट ४००० ४००० ५०००   

  वू्यटी पाििर, केश श्रृगंार १००० १००० २०००   

  ड्राई लक्िनसि ७०० ७०० १७००   

  र्ोटो स्टुलडयो १००० १००० २०००   

  साइन्बोडि पेलन्टङ सेवा १२०० १२०० २२००   

  पशु वधशािा ३००० ३००० ४०००   

  मास ुलवके्रिा         

  कुखुरा १००० १००० २०००   

  खशी/ बोका १५०० १५०० २५००   

  रांगा/ बंुगुर १००० १००० २०००   

  माछा १००० १००० २०००   

  टेिसििः कपडा सलहिको २००० २००० ३०००   

  लसिाई केन्रिः २ भन्दा बिी मेशीन भएको १००० १००० २०००   

  लसिाई प्रलशक्षण केन्र १००० १००० २०००   

  कवाडी २००० २००० ३०००   

१२ मालथको वगीकरणमा नपरेका लवलवध सवेा व्यवसाय 

िथा कारोबारहरू 
        

  कपडा जुत्ता पसि १५०० १५०० २५००   

  छािा जुत्ता पसि उच्च २००० २००० ३०००   
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  छािा जुत्ता पसि साधारण १००० १००० २०००   

  छािा जुत्ता लनमािण िथा ममिि केन्र १००० १००० २०००   

  भाडा पसििः उच्च २५०० २५०० ३५००   

  भाडा पसििः मध्यम १५०० १५०० २५००   

  भाडा पसििः साधारण १००० १००० २०००   

  चुरा पसििः टंकीमा राखेको ६०० ६०० १६००   

  चुरा पसि ८०० ८०० १८००   

  काठ िथा लस्टि र्र्निचर पसि २५०० २५०० ३५००   

  चस्मा पसि १००० १००० २०००   

  मेशीनरी पाटि पूजाि २५०० २५०० ३५००   

  हजाम पसि ५०० ५०० १५००   

  ड्राइलभङ इलन्स्टच्यूट २५०० २५०० ३५००   

  लडलजटि किर पयाव ३५०० ३५०० ४५००   

  लडलजटि किर पयाव मध्ययम २५०० २५०० ३५००   

  फ्िेक्स लप्रन्टर सेवा १५०० १५०० २५००   

  किर पयाब १००० १००० २०००   

  अलडयो िथा लभलडयो सेन्टर १००० १००० २०००   

  दगु्धडेरी/ सहकारी संघ १३०० १३०० २३००   

  दगु्धडेरी १००० १००० २०००   

  दगु्ध लचस्यान केन्र २५०० २५०० ३५००   

  स्यानीटरी सामानको पसि १५०० १५०० २५००   

  ्िालष्टक मेच कुसी िथा अन्य सामाग्रीको पसि १००० १००० २०००   

  ग्याँस लसलिण्डर लवके्रिा १५०० १५०० २५००   

  कोपड लड्रङ्क्स पसि १००० १००० २०००   

  ऊन पसि ९०० ९०० १९००   

  होजीयारी उद्योग उच्च १४०० १४०० २४००   

  होजीयारी उद्योग मध्यम ९०० ९०० १९००   

  होजीयारी उद्योग साधारण ७०० ७०० १७००   

  कस्मेटीक पसि उच्च २५०० २५०० ३५००   

  कस्मेटीक पसि मध्यम १५०० १५०० २५००   

  कस्मेटीक पसि साधारण १००० १००० २०००   

  स्टेशनरी होिसेि ३००० ३००० ४०००   
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  स्टेशनरी खुरा १००० १००० २०००   

  पर/पलरका पसि ९०० ९०० १९००   

  लचया पसि ६५० ६५० १६५०   

  लमठाई पसििः लमष्ठान्न भण्डार  १५०० १५०० २५००   

  मिःम / रेषु्टराँ ११०० ११०० २१००   

  भोजनािय १५०० १५०० २५००   

  कन्सपटेन्सी िथा परामशि सेवा २००० २००० ३०००   

  Manpower company शाखा कायाििय ३००० ३००० ४०००   

  कृलर् र्िरू्ि िथा वन नसिरी व्यवसाय १००० १००० २०००   

  केवि िाइन प्रसारण ३५०० ३५०० ४५००   

  एर्.एम रेलडयो प्रसारण ५००० ५००० ६०००   

  इन्टरनेट सेवा प्रदायक १५०० १५०० २५००   

  केवि िथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक ५००० ५००० ६०००   

  एर्.एम रेलडयो सामुदालयक २५०० २५०० ३५००   

  पुि हाउस/ इस्नुकर १००० १००० २०००   

  िान्सपोटि सेवा ३५०० ३५०० ४५००   

  ठेका भाँडा ८०० ८०० १८००   

  माटाका भाँडा ८०० ८०० १८००   

  मादि ८०० ८०० १८००   

  डािा, नाङ्िा पसि ८०० ८०० १८००   

  दाना िथा आिु/ ्याज थोक लवक्री पसि १५०० १५०० २५००   

  सोिार पावि स्िायसि २००० २००० ३०००   

  खेिौना िथा उपहार सामग्री पसि १००० १००० २०००   

  चस्मा ममिि िथा लवक्री केन्र १००० १००० २०००   

  मददराजन्य पसि ५००० ५००० ६०००   

  पेपर हणे्डीक्राफ्ट सम्बन्धी पसि ८०० ८०० १८००   

  जलडबुटी पसि ८०० ८०० १८००   

  पाँच वा सोभन्दा बिी व्यवसाय रहकेो प्रा.लि. ५००० ५००० ६०००   

  अन्य प्रकारका प्रा.लि. ३५०० ३५०० ४५००   

  दईु देलख ४ वटा व्यवसाय भएको प्रा.लि. ३५०० ३५०० ४५००   

  फ्याक्स िथा लप्रन्टर सेवा १५०० १५०० २५००   

  ्िालस्टक मेच कुची पसि १५०० १५०० २५००   
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  ्िालष्टक अन्य पसि १००० १००० २०००   

  चाउलमन उद्योग ५०० ५०० १५००   

  लमनरि वाटर उद्योग २५०० २५०० ३५००   

  लमनरि वाटर होिसेि पसि १५०० १५०० २५००   

  आपमुलनयम उद्योग २५०० २५०० ३५००   

१३ पटके कर (व्यवसाय)         

  रे्न्सी पसि/ प्रलि पसि ४५० ४५० १४५०   

  ठेका भाँडा प्रलि पसि ३०० ३०० १३००   

  माटोको भाँडा पसि/ प्रलि पसि १०० १०० ११००   

  प्रोलभजनि प्रलि पसि २५० २५० १२५०   

  मादि प्रलि पसि २०० २०० १२००   

  औजार भाँडा प्रलि पसि १२५ १२५ ११२५   

  सून चाँदी प्रलि पसि ५०० ५०० १५००   

  लचया नास्िा प्रलि पसि १५० १५० ११५०   

  डािा नाङ्िा प्रलि पसि २०० २०० १२००   

  चुरापोिे प्रलि पसि २०० २०० १२००   

  लजरामसिा प्रलि पसि ४०० ४०० १४००   

  जलडबुटी प्रलि  पसि २०० २०० १२००   

  लसरक डसना ४०० ४०० १४००   

  भाडा वििन ४००   १०००   

  

अन्य पसि हरेेर 

१००-५०० १००-

५०० 
    

१४ सवारी कर (सवारी साधनको दकलसम)   ०     

  डोजर, एक्साभेटर,  ३००० ३०००     

  जेसीबी २००० २०००     

  वस,िक,िहरी िथा अन्य हभेी गाडी २००० २०००     

  भाडाका कार,जीप,भ्यान र ट्याक्टर १००० १०००     

  भाडाका टेम्पो,पावर टेिर ५०० ५००     

  भाडाका लमनीबस/ लमनीिक ५०० ५००     

  लनजी कार िथा टेम्पो,लमनी बस,िक ५०० ५००     

  स्कुटर,मोटरसाइकि िथा अन्य सवारी साधन २०० २००     

  ठेिा गाडा िथा ट्ररक्सा ५० ५०     
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  दिाि िथा सञ्चािन इजाजि दस्िुरिः ठेिा,ट्ररक्सा,टाँगा 

दिाि गरी नम्बर ददए बापि 

१०० १००     

१५ मनोरञ्जन कर (मनोरञ्जन साधन )         

  लसनेमा हि,लभलडयो हि, साँस्कृलिक प्रदशिन स्थि, 

लथएटर संगीि िथा मनोरञ्जन प्रदशिन स्थिको प्रवेश 

शुपकमा 

१० १०     

  जाद,ु सकिस, चटक आददमा प्रलिददन ५०० ५००     

  व्यवसालयक लभलडयो कर २५० २५०     

१६ घर बहाि कर घरधनीिे िगाउने  

बहाि रकमको १० प्रलिशिि ेहुन आउने रकम ।  

१७ पटके व्यवसाय कर  

(लवक्री लविरणको िालग पयाउने र घुम्िी पसि) 

        

  भैंसी, राँगा,प्रलि गोट प्रलि पटक रू. २५ २५     

  खसी, बोका, प्रलि गोटा प्रलि पटक रू. १० १०     

  हाँस कुखुरािः चपिा बाहके प्रलि गोटा  

प्रलि पटक रू 

५ ५     

  घुम्िी व्यवसायिः रे्न्सी १०० १००     

  घुम्िी व्यवसायिः अन्य १०० १००     

  पश ुलनकासी कर 
यस गा पा बाट लनयािि हुन ेपशहुरुमा 

देहायबमोलजमको कर िाग्नेछ। ( प्रलि गोटा) 

  भैंसी रागाँ प्रलि गोटा १००       

  पाडा पाडी बाच्छा बाच्छी ५०       

  बंगुर सुगुर १००       

  बंगुर सुगुरको पाठा पाठी ५०       

  खसी बोका ५०       

  कुखुरा हाँस परेवा ३       

१८ दहत्तरबहत्तर मा देहाय बमोलजमको शपुक िगाई असिु उपर  गट्ररनछे 

  रोडा लगट्टी गगे्रान रु.५       

  लशर्िक रु.५       

  लच्स रु.४       

  माटो रु.२       

  बािुवा रु.४       

  चुन िुङगा रु.७       

  
नदी िथा खोिािे बगाएर पयाएको काठ दाउरा 

प्रलि दकिो 

रु. ३ 
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  िुङगा लगट्टी र बािवुा प्रलिघन लमटर   २४७ IEE प्रलिवदेन अनसुार 

१९ एकीकृि सम्पलि कर         

  कर योग्य सम्पलिको मपुय बार्र्िक कर       

  ५ िाख सम्म एकमुष्ठ 

१०० 
      

  ६ िाख देलख १५ िाख सम्म प्रलि िाख 

२५ 
      

  १६ िाख देलख ३० िाख सम्म प्रलि िाख 

३५ 
      

  ३१ िाख देलख ५० िाख सम्म प्रलि िाख 

५० 
      

  ५१ िाख देलख १ करोड सम्म प्रलि िाख 

६५ 
      

  १ करोड १ िाख देलख २ करोड सम्म प्रलि िाख 

८० 
      

  २ करोड १ िाख देलख ३ करोड सम्म प्रलि िाख 

१०० 
      

  ३ करोड १ िाख देलख ४ करोड सम्म प्रलि िाख 

१२५ 
      

  ४ करोड १ िाख देलख ५ करोड सम्म प्रलि िाख 

१५० 
      

  ५ करोड सम्म प्रलि िाख 

२०० 
      

२० न्यायीक सलमलिमा उजरुी दिाि  २००       

  लमिापर दस्िरु २५०       

  ससं्था र सलमलि दिाि  ५०० १०००     

  सामदालयक वन सलुचकरण   १०००     

  सुलचकरण   १००     

२१ लसर्ाट्ररस कर         

  वंशजको नागट्ररकिा लसर्ाट्ररसिः लनवेदन दस्िरु समेि २०० २००     

  जन्मको आधारमा गट्ररने नागट्ररकिा लसर्ाट्ररस ५०० ५००     

  अंलगकृि नागट्ररकिा लसर्ाट्ररस ५०० ५००     

  नागट्ररकिाको प्रलिलिपी लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  नागट्ररकिाको संशोधन लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  नािा प्रमालणि नेपािी ३०० ३००     

  नािा प्रमालणि अगं्रेजी ५०० ५००     

  लवदू्यि जडान लसर्ाट्ररस ३०० ३००     
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  लवदू्यि जडान लिरे्ज ५०० ५००     

  नाम संशोधन, नाम छुट िथा दईु नाम एकै लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  जन्मलमलि प्रमालणि नेपािी  ३०० ३००     

  स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्बन्धी लसर्ाट्ररस २५० २५०     

  नामथर जन्मलमलि संशोधन लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  घरजग्गा नामसारी लसर्ाट्ररस ५०० ५००     

  सम्बन्ध लवच्छेद भएको लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  रु्कुवा लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  पेन्सन गाडि वा सो सम्बन्धी अन्य लसर्ाट्ररस ४०० ४००     

  हकवािा संरक्षक लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  अलववालहि प्रमालणकरण लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  नक्कि प्रमालणि दस्िरुिः मािपोि रसीद समिे १०० १००     

  व्यवसाय दिाि प्रमाणपरको नक्कि २०० २००     

  व्यवसाय दिाि िगि कट्टाको लसर्ाट्ररस २०० २००     

  घरनक्सा नामसारी ४०० ४००     

  घर लनमािण सम्पन्न लसर्ाट्ररसिः आरलससी १००० १०००     

  घर लनमािण सम्पन्न लसर्ाट्ररसिः कच्ची ५०० ५००     

  लनजी क्षेरमा रुख कटान लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  लमिापर दस्िरु २५० २५०     

  नावािक पट्ररचयपर लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  व्यलक्तगि घटना दिाि ३५ ददनसम्म लनिःशुपक लनिःशुपक     

  व्यलक्तगि घटना दिाि ३५ ददन पलछ  १०० १००     

  दलिि,जनजालि,आददवासी लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  कर लक्ियर लसर्ाट्ररसिः नेपािी ३०० ३००     

  पाट्ररवाट्ररक लववरण लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  खानेपानी जडान सम्बन्धी लसर्ाट्ररस ३०० ३००     

  
आय प्रमालणि 

प्रलि हजार 

रु.१  
      

  
लधिो मुपयाङकन 

प्रलि हजार 

रु.१  
      

  कन्सिुर प्रमालणि प्रलि गोटा १००     

२२ उद्योग दिािको िालग लसर्ाट्ररस         

  क. साना ५०० ५०० १५००   
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  ख. मझौिा १००० १००० २०००   

  ग. ठूिा १५०० १५०० २५००   

२३ लनजी लवद्यािय सञ्चािन िथा कक्षा थप अनमुलिको 

लसर्ाट्ररस 
        

  क. वाि लवकास केन्र सञ्चािन अनुमलि १००० १०००     

  ख. आधारभूि लवद्यािय १२०० १२००     

  ग. मा.लव. १५०० १५००     

  घ. स्नािक/ स्नािकोत्तर  २००० २०००     

२४ सामदुालयक लवद्यािय सञ्चािन िथा कक्षा थप सम्बन्धी 

लसर्ाट्ररस 
        

  क. वाि लवकास केन्र सञ्चािन अनुमलि ५००       

  ख. आधारभूि लवद्यािय ७००       

  ग. मा.लव. १०००       

  घ. स्नािक/ स्नािकोत्तर  १२००       

  अंग्रेजी भार्ामा गट्ररन ेप्रलि लसर्ाट्ररस दस्िुर ५००       

  चारदकपिा प्रमालणि ३००       

  ग्रालमण क्षेरमा घरबाटो लसर्ाट्ररस ३००       

  शहरी क्षेरमा घरबाटो लसर्ाट्ररस ५००       

  संस्था दिाि लसर्ाट्ररस ३००       

  घर ििान गदाि वाटो प्रयोग सम्बन्धी लसर्ाट्ररस ३००       

  मालथ उपिेख भएका बाहके सबै प्रकारका लसर्ाट्ररस ३००       

  नक्शा प्रमालणि १०००       

  भवन लनमािण अनुमलिपरको प्रलिलिपी ५००       

  व्यवसाय दिाि लसर्ाट्ररस ५००       

  मुचुपका प्रमालणि ३००       

  सरकारी छाया प्रलि प्रलि पजे ५       

२५ घर नक्सा पास दस्िरु         

  नक्सापास लनवेदन र्ारामको रू. १०००       

  लवरुवा बजार क्षेर आसपास ५       

  लवरुवा लभरी बजार क्षेर आसपास ४       

  वडा नं २ र ३ को मखु्य सडक आसपास 

३ 

      

  लचन्नेबास बजार के्षर       

  मािमुि बजार के्षर       
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  कट्ररडोर क्षेर आसपास (आम्बोट देलख बहाचौर)       

  भुवान बजार क्षेर आसपास       

  ओरष्ट ेबजार क्षेर  

२.५ 

      

  मेथाभुरुङ बजार क्षेर       

  िामाखेि बजार क्षेर       

  कुसुमभञ्ज्याङ बजार क्षेर       

  अन्य क्षेरहरु (माथी उपिेलखि बाहकेका अन्य क्षेरहरु) २       

  अस्थायी घरको हकमा         

  बजार के्षर रु.१००० प्रलिघर     

  ग्रालमण के्षर रु.५०० प्रलिघर     

  मालथ उपिेलखि दररेट जलमन ििाको िालग िाग ुहुनछे । त्यस बाहकेको पलहिो ििाको िागीप्रलि वगिदर्ट थप 

रु. १ । र बाकी ििाहरुको िागी प्रलि वगिदर्ट समान रु. २ । थप िाग्नेछ ।  
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आगामी आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को िागी अनमुालनि कर िथा गरै कर राजश्व रकम रु. हजारमा 

लस नं               राजश्वको क्षेरहरु 
गि आ. ब. को 

यथाथि रकम 

चािु आ. 

ब. को 

संशोलधि 

अनुमान 

आगामी 

आ. ब. को 

अनुमान 

कैदर्यि 

१ व्यवसाय दिाि 

लवलभन्न 

लशर्िकबाट 

संकिन भएको 

रकम 

रु.४०७०। 

१०० २००   

२ व्यवसायीक कर १०० ११५   

३ लनमािण व्यवसाय १५ ३०   

४ उत्पादन मुिक उद्योग ५ ५   

५ कृलर् िथा बनजन्य उद्योग ४० ६०   

६ पयिटन उद्योग ४ १०   

७ सेवा मुिक उद्योग ५ १०   

८ सञ्चार सेवा १५ ३०   

९ लनमािण उद्योग ५ १०   

१० लवलत्तय सेवा ५० ८०   

११ दैलनक उपभोग्य सामान िथा व्यवसाय कर २०० ३००   

१२ लवशेर्ज्ञ परामशि िथा व्यवसायीक सेवा ५ १०   

१३ लशक्षा सेवा १० २०   

१४ ममिि संभार केन्र १० १५   

१५ अन्य आय ५० १००   

१६ हाट बजार २ ५   

१७ सवारी कर १० २०   

१८ मनोरञ्जन कर १ ५   

१९ सम्पलि मुपयाङकन १००० ८००   

२० लसर्ारीश  दस्िरु ५०० ७००   

२१ व्यलक्तगि घटना दिाि २०० ३००   

२२ लवज्ञापन कर १० ५   

२३ मािपोट/ एकीकृि सम्पलिकर १४६० २०००   

२४ पटके व्यवसाय कर ५ ५   

२५ नक्शापास/अलभिेखीकरण ३०० ५००   

२६ बहािकर ५०० ६००   

२७ लज स स श्रोि उपयोग बाँडर्ाँड ३०० ५०   

२८ मािपोि रलजष्ट्रशेन बाँडर्ाँड ५०० ५००   
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२९ नदीजन्य पदाथि ठेक्का ३०० ८००   

३० पशु लनकासी कर २० ५   

३१ सडक ममिि सम्भार पटके कर १५१ २००   

३२ वन उपभोक्ता सलमलि २५ ५   

३३ न्यायीक सलमलिमा उजुरी दिाि २ ३   

३४ दहत्तर बहत्तर िुङगा लगट्टी बािवुा १०० २   

  कुि आन्िट्ररक आय प्रक्षपेण ४०७० ६००० ७५००   
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आ.ब. २०७८।०७९ को लागि नवौ िाउँसभामा पेश हुने चालु तर्फ को बजेटको गववरणः 

                                                         रु हजारमा   

गस. नं. 
बजेट 

गशर्फक नं. 
गववरण 

आ.व.०७८/७९  को 

प्रस्तागवत वजेट 
जम्मा वजेट कैगर्यत 

 
१ 21111 कमफचारी पाररश्रगमक 16000 16000    
२ 21112 पदागिकारी पाररश्रगमक 9000 9000    
३ 21121 पोसाक खचफ 700 700    
४ 21132 महिंी भत्ता  1500 1500    
५ 21133 गर्ल्ड भत्ता  700 700    
६ 21134 बैठक भत्ता  500 500    

७ 21135 
पवुफ प्राथागमक कक्षा सहजकताफ तथा गवद्यालय 

कमफचारी पाररश्रगमक 7000 7000    
८ 21139 अन्य भत्ता 600 600    
९ 21141 पदागिकारी बैठक भत्ता 1496 1496    

१० 21142 पदागिकारीका अन्य सुगबिा  100 100    
११ 21214 कमफचारी कल्याण कोर् 1500 1500    
१२ 22111 पानी तथा गवजलुी 500 500    
१३ 22112 सञ्चार महसुल 900 900    
१४ 22211 ईन्िन पदागिकारी 1000 1000    
१५ 22212 ईन्िन कायाफलय 1000 1000    
१६ 22213 सवारी सािन ममफत 2000 2000    
१७ 22214 सवारी सािन नवीकरण /गवमा 300 300    
१८ 22221 मेशीनरी औजार ममफत सम्भार 400 400    
१९ 22291 अन्य सम्पगतको ममफत सम्भार 100 100    
२० 22311 मसलन्द तथा कायफलय सामाग्री खचफ  3000 3000    
२१ 22313 पसु्तक पत्र पगत्रका तथा सामाग्री खचफ  200 200    
२२ 22721 िाउ सभा सञ्चालन खचफ 800 800    
२३ 28142 घर भाडा  700 700    
२४ 28143 सवारी सािन तथा मेगशनरी औजार भाडा  300 300    
२५ 28149 अन्य भाडा  400 400    
२६ 28911 भैपरर आउने चाल ुखचफ  100 100    
२७ 27219 अन्य सामागजक सहायता 300 300    
२८ 22611 अनिुमन मलु्याङ्कन खचफ  1500 1500    
२९ 25312 सतु्केरी बाटो खचफ अनमुान  200 200    
३० 22522 कायफक्रम खचफ  1500 1500    
३१ 22529 गवगवि कायफक्रम खचफ  100 100    
३२ 22612 भ्रमण खचफ  1500 1500    

३३ 22419 अन्य सेवा सलु्क (करारका कमफचारीको त.भ.) 8000 8000    
३४ 22511 कमफचारी तागलम तथा अध्ययन भ्रमण 800 800    
३५ 22411 सेवा र परामशफ  800 800    
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३६ 22315 प्रकाशन प्रशारण  1000 1000    
३७ 22319 अन्य कायाफलय सञ्चालन खचफ 200 200    
३८ 22314 ईन्िन अन्य 200 200    
३९ 22414 सरसर्ाई सेवा सलु्क 400 400    
४० 22711 गवगवि खचफ  1800 1800    
४१ 21135 मगहला स्वयमसेगवका प्रोत्साहन भत्ता 900 900    

    जम्मा  69996 69996    

श्रोत-सघ राजश्व रु.६,२६,९६,०००।०० र आन्तररक श्रोत ७५,००,०००।००िरी रु.६,९९,९६,०००.००  
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कायि क्षरेगि ब्यय अनमुान  

आ.ब.०७८/७९ पलुजगि मार 

क्र स 

लशर्िक आ.ब. ०७८/७९ 

को (रु. हजारमा) 

अनमुान प्रलिशि  कैदर्यि 

१ आर्थिक लवकास २०९१० १६.११   

क कृलर् १४२६० १०.९९   

ख उद्योग िथा वालणज्य ३०० ०.२३   

ग पयिटन ३५०० २.७०   

घ सहकारी ३५० ०.२७   

ङ लवत्तीय के्षर २५०० १.९३   

२ सामालजक लवकास  २९७६० २२.९३   

क लशक्षा ७०५० ५.४३   

ख स्वास््य ५८०० ४.४७   

ग खानेपानी िथा सरसर्ाई ४३०० ३.३१   

घ संस्कृलि प्रवद्विन ५९०० ४.५५   

ङ खेिकुद िथा मनोरञ्जन  २९१० २.२४   

च 

िैंलगक समानिा िथा सामालजक  

समावेशीकरण ३८०० २.९३   

३ पवूािधार लवकास  ५०७८० ३९.१३   

क स्थानीय सडक पिु िथा झोिुङेपुि २४०४५ १८.५३   

ख ससंचाई ७५० ०.५८   

ग भवन िथा सहरी लवकास २४९८५ १९.२५   

घ उजाि िघ ुिथा साना जिलवदु्यि १००० ०.७७   

ङ संचार ० ०.००   

४ वािावरण िथा लवपद ब्यवस्थापन ५३०० ४.०८   

क वन िथा भू-संरक्षण १०० ०.०८   

ख जिाधार संरक्षण १०५० ०.८१   

ग वािावरण संरक्षण जिवायु पट्ररवििन ६०० ०.४६   

घ र्ोहरमैिा िथा िि ब्यवस्थापन १०० ०.०८   
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ङ जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्रण  ७५० ०.५८   

च लवपद व्यवस्थापन २७०० २.०८   

छ वारुण यन्र संचािन ० ०.००   

५ 

ससं्थागि लवकास सवेा प्रवाह र  

सशुासन २३०२२ १७.७४   

क सामान्य सेवा  ४८०० ३.७०   

ख सुरक्षा व्यवस्थापन ० ०.००   

ग सूचना प्रलवलध ७२२ ०.५६   

घ पलञ्जकरण ब्यवस्थापन ० ०.००   

ङ 

स्थानीय ि्याङ्क संकिन र  

अलभिेख ब्यवस्थान 

० ०.००   

च सुशासन प्रवद्विन १७०० १.३१   

छ अनुसन्धान िथा लवकास ८०० ०.६२   

ज अन्य वर्गिकृि नभएको  १५००० ११.५६   

  जम्मा १२९७७२ १००   
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लवरुवा गाउँपालिकाको आ. व २०७८/७९ को बजेट लसमा (रु. हजारमा) 

प्राप्त लनधािट्ररि 

१ संलघय लवलत्तय समालनकरण अनुदान ९१००० १ संलघय लवशेर् अनुदान १४५०० 

२ संलघय लवशेर् अनुदान १४५०० २ संलघय समपुरक अनुदान ४६०० 

३ संलघय समपुरक अनुदान ४६०० ३ संलघय सशिि अनुदान २००४०० 

४ संलघय सशिि अनुदान २००४०० ४ प्रदेश लवशेर् अनुदान ० 

५ संलघय राजश्व वाडर्ाड ६२४९६ ५ प्रदेश समपरुक अनुदान १०००० 

६ प्रदेश लवलत्तय समालनकरण अनदुान १०१०९ ६ प्रदेश सशिि अनुदान ० 

७ प्रदेश लवशेर् अनुदान १०००० ७ चािु बजेट लसमा ६९९९६ 

८ प्रदेश समपरुक अनुदान ० ८ वडा वजेट लसमा ३४००० 

९ प्रदेश सशिि अनुदान ० ९ गा. पा.बजेट लसमा ९५७७२ 

१० प्रदेश राजश्व वाडर्ाड ३६६३       

११ अनुमालनि आन्िरीक आम्दानी ७५००       

१२  अनुमालनि अपया. २५०००       

जम्मा ४२९२६८ जम्मा ४२९२६८ 
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७८/७९ 

            सकेंि न.ं/लवर्यगिलशर्िकिः वडा न.ं १ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  रु हजारमा                               

क्र.स.  कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

 हुन ेस्थान 
िक्ष्य लवलनयोजन 

श्रोि 

क्षरे 

आन्िट्ररक 

श्रोि 

अन्िरसरकारी लवलत्तय  

हस्िान्िरण 

ऋण जनसहभालगिा 

नपेाि 

 सरकार 

प्रदशे  

सरकार 

स्थानीय 

 िह 

राजश्व 

वाँडर्ाडँ 

सघं प्रदशे 

१ 

लजलवरकुना हट्रटया देखी झाँक्रीथुम्का 

मोटर बाटो ममिि लवरुवा १ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

२ बाहाचौर िटबन्धन लवरुवा १ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० वनवािावरण 

३ 

जनजागृलि आ. लव. खेिकुद सामाग्री 

खट्ररद लवरुवा १ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० 
सामालजक 

४ 

१ न.ं वडा लभरका खाने पालन मुि 

संरक्षण  लवरुवा १ ५०० ५०० ० ५०० ० ० ० ० ० ० 
वनवािावरण 

५ 
ठुिाखेि ससंचाई लनमािण 

लवरुवा १ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० 
पूवािधार 

६ 
खड्ाँडा अकिा देवी मलन्दर पुणि लनमािण 

लवरुवा १ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० 
सामालजक 

७ 
कृर्क अनुदान 

लवरुवा १ ५०० ५०० ० ५०० ० ० ० ० ० ० 
आर्थिक 

८ खेिकुद सामाग्री खट्ररद लवरुवा १ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 
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९ 

लवरुवा आकीकोट सडक आमा समूहको 

भवन नलजक भि लनकास र पखािि 

लनमािण ठग कुमारीको घरको मलुन लवरुवा १ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 

१० मोचाबारी खानेपानी ममिि संभार लवरुवा १ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

११ 

लवद्यालवकास आ लव कम््यूटर िथा 

खेिकुद सामाग्री खट्ररद लवरुवा १ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० 
सामालजक 

१२ 

बाँसपानी पैदि मागि लनमािण 

लवरुवा १ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 

१३ टोि न ं५ को ग्रालमण सडक स्िरोन्निी लवरुवा १ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१४ वािकन्या युवा क्िब भवन लनमािण लवरुवा १ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१५ 

लसजिना आमा समुह थामडाडा अधुरो 

भवन लनमािण लवरुवा १ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० 
पूवािधार 

१६ 

च्याङनास देखी भण्डारी टोि सम्म 

गोरेटो बाटो लनमािण लवरुवा १ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० 
पूवािधार 

  जम्मा ४००० ४००० ० ४००० ० ० ० ० ० ०   
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

 आ.व. २०७८/७९ 

संकेि न.ं/लवर्यगिलशर्िकिः   वडा न.ं २ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

 हुन ेस्थान 
िक्ष्य 

लवलनयोजन श्रोि 

क्षरे 

आन्िट्रर

क 

श्रोि 

अन्िरसरकारी लवलत्तय  

हस्िान्िरण 

ऋण जनसहभालगिा 

नपेाि 

 सरकार 

प्रदशे  

सरकार 

स्थानी

य 

 िह 

राजश्व 

वाँडर्ाडँ 

सघं प्रदशे 

१ 

झागदी मोटरबाटो ममिि र धन्सारे पाखा 

जोड्ने मोटर बाटो लवरुवा २ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

२ 

माकथोक देखी आददकलवलजि प्रा. लव. सम्म 

लसडी लनमािण लवरुवा २ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

३ स्वास््य इकाई देखी भ्यूटावर सम्म ग्रा. स. लवरुवा २ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

४ रू्स्िुङ खोिा दारा ग्रा. स. लवरुवा २ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

५ बान्रे कृलर् सडक लवरुवा २ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

६ 

मौरीघार/ ्िालस्टक टनिे खट्ररद  (५० प्रलिशि 

अनुदान) लवरुवा २ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

७ गौखा सामुदालयक भवन लवरुवा २ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

८ गाबुडाँडा बहुउदेश्शीय समाज भवन लवरुवा २ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

९ 

मगराि जनसेवा सामुदालयक बहुउदेश्शीय 

भवन लनमािण लवरुवा २ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१० वडा कायििय व्यवस्थापन लवरुवा २ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० संस्थागि 

११ नमुना कृलर् कायिक्रम लवरुवा २ ६०० ६०० ० ६०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

१२ अचिि ेभञ्याङ आधारभुि स्वास््य इकाई  लवरुवा २ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 
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१३ 

लवरुवा अचिि ेकृलर् िथा पशुपािन सहकारी 

स्िरोन्निी लवरुवा २ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

१४ अचिि ेलसट्ररडाडा संसानघाट लनमािण लवरुवा २ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१५ 

गोबे्रखोिा देखी जामुनडेाँडा मा. लव. जाने 

गोरेटो बाटो लनमािण लवरुवा २ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

  जम्मा ४१०० ४१०० ० ४१०० ० ० ० ० ० ०   
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

 आ.व. २०७८/७९ 

 सकेंि न.ं/लवर्यगिलशर्िकिः वडा न.ं ३ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रम रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

 हुन ेस्थान 
िक्ष्य 

लवलनयोजन 
श्रोि 

क्षरे 

आन्िट्ररक 

श्रोि 

अन्िरसरकारी लवलत्तय  

हस्िान्िरण 

ऋण जनसहभालगिा 

नपेाि 

 सरकार 

प्रदशे  

सरकार 

स्थानीय 

 िह 

राजश्व 

वाँडर्ाडँ 

सघं प्रदशे 

१ कृलर् कायिक्रम लवरुवा ३ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

२ पशुपािन कायिक्रम लवरुवा ३ ५०० ५०० ० ५०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

३ बराहथान ममिि संभार लवरुवा ३ ५०० ५०० ० ५०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

४ राङभाङ स्वास््य चौकी लवरुवा ३ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

५ वडा स्िरीय लवद्याियहरु लवरुवा ३ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

६ वडा स्िरीय खानेपानी योजना  लवरुवा ३ ३५० ३५० ० ३५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

७ समाज भवन लसउँदी लवरुवा ३ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

८ लनि पोखरी देखी धोबादो सडक ममिि लवरुवा ३ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

९ धोवादी खािी सडक लवरुवा ३ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१० लसमिडाँडा देखी दलिि ग्रालमण सडक लवरुवा ३ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

११ सामुदालयक भवन धोवादी लवरुवा ३ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१२ लमिन आमा समुह भवन धोवादी लवरुवा ३ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१३ लनि पोखट्रर ममिि लवरुवा ३ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० वनवािावरण 

१४ वडा स्िरीय मसानघाट व्यवस्थापन लवरुवा ३ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१५ वडा कायाििय व्यवस्थापन लवरुवा ३ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० संस्थागि 

जम्मा ४२०० ४२०० ० ४२०० ० ० ० ० ० ०   
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

 आ.व. २०७८/७९ 

संकेि न.ं/लवर्यगिलशर्िकिः      वडा न.ं ४ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु रकम रु. हजारमा 

क्र.स

.  
कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 

कायािन्वय

न 

 हुन ेस्थान 

िक्ष्य 

लवलनयोजन 
श्रोि 

क्षरे 

आन्िट्ररक 

श्रोि 

अन्िरसरकारी लवलत्तय  

हस्िान्िरण 

ऋण 

जनसहभा

लगिा 

नपेाि 

 

सरकार 

प्रदशे  

सरकार 

स्थानीय 

 िह 

राजश्व 

वाँडर्ाडँ 

सघं प्रदशे 

१ 
हािे ट्याक्टर खट्ररद (५० प्रलिशि 

साझेदारी) 
लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

२ 
नमुना कृलर् कायिक्रम  (५० प्रलिशि 

साझेदारी) 
लवरुवा ४ ५०० ५०० ० ५०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

३ 
नमुना कृलर् कायिक्रम परुानो 

स्िरउन्निी वंगरु बच्चा खट्ररद 
लवरुवा ४ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

४ 
कृलर् औजार िथा लवउलवजन खट्ररद  

(५० प्रलिशि साझेदारी) 
लवरुवा ४ ७०० ७०० ० ७०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

५ 
भञ्याङ पौडेि डाँडा खानेपानी टङ्की 

लनमािण 
लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

६ खुदद प्रलिक्षािय लनमािण लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

७ डँुणिासे खानेपानी लनमािण लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

८ ससंचाई कायिक्रम लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

९ खेिकुद सामाग्री खट्ररद लवरुवा ४ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१० जनमुलक्त आमा समुह भवन लवरुवा ४ ५० ५० ० ५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 
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११ जाम्रुङ खानेपानी टङ्की ममिि लवरुवा ४ ५० ५० ० ५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१२ ददव्य प्रकाश मा. लव. रङ्गरोगन लवरुवा ४ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१३ खुदद आ. लव. पूवािधार लनमािण लवरुवा ४ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१४ 
िपिो भोि ेमालथपिो भोि ेमोटर 

बाटोको चोक ममिि 
लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१५ 
हाँडी खोिा देलख माईथान गोरेटो 

बाटो लनमािण 
लवरुवा ४ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१६ 
लशव मलन्दर देलख भञ्याङ ठुिो गरा 

सम्मगोरेटो बाटो लनमािण 
लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१७ 
बास्िुङ, लचरडाँडा, मास्कीडाँडा मोटर 

बाटो ममिि 
लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१८ बाँहु पुरानोथोक मोटर बाटो लनमािण लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१९ आन्िरीक मोटरबाटो ममिि लवरुवा ४ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

२० लडही चाम्रोकी बाटो ममिि लवरुवा ४ ५० ५० ० ५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

२१ बर्थिङ्ग सेन्टर उपकरण खट्ररद लवरुवा ४ ४०० ४०० ० ४०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

२२ 
पाटने स्कुि देखी आमा समुह सम्म 

सडक लनमािण 
लवरुवा ४ ५० ५० ० ५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

२३ जनशलक्त आमा समुह भवन लनमािण लवरुवा ४ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

२४ भत्र्याङ काउिेको पूरानो बाटो ममिि लवरुवा ४ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 
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२५ 
साउनेपानी देखी मडकीना मोटरबाटो 

ममिि 
लवरुवा ४ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

जम्मा 
४५०

० 
४५०० ० ४५०० ० ० ० ० ० ० 
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७८/७९ 

संकेि न.ं/लवर्यगिलशर्िकिः    वडा न.ं ५ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु  रकम रु. हजारमा 

क्र.

स.  
कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 

कायािन्वयन 

 हुन ेस्थान 
िक्ष्य 

लवलनयोजन 
श्रोि 

क्षरे 

आन्िट्ररक 

श्रोि 

अन्िरसरकारी लवलत्तय  

हस्िान्िरण 

ऋण जनसहभालगिा 

नपेाि 

 सरकार 

प्रदशे  

सरकार 

स्थानीय 

 िह 

राजश्व 

वाँडर्ाडँ 

सघं प्रदशे 

१ 

सुन्ििा कागिी र अन्य र्िरु्ि 

लवउ लवजन र लवरुवा 

खट्ररद(५०%साझेदारी) 
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१३ लभरमुनी खानेपानी ममिि लवरुवा ७ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१४ 

लवद्यािय भौलिक िथा शौलक्षक सुधार 

कायिक्रम लवरुवा ७ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१५ ददपेन्रोदय आ. लव. शौलक्षक गणुस्िनर वृलद्ध लवरुवा ७ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

जम्मा ४३०० ४३०० ० ४३०० ० ० ० ० ० ०   
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७८/७९ 

संकेि न.ं/लवर्यगिलशर्िकिः   वडा न.ं ८ अन्िगििका योजना िथा कायिक्रमहरु रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

 हुन ेस्थान 
िक्ष्य 

लवलनयोजन 
श्रोि 

क्षरे 

आन्िट्ररक 

श्रोि 

अन्िरसरकारी लवलत्तय  

हस्िान्िरण 

ऋण जनसहभालगिा 

नपेाि 

 सरकार 

प्रदशे  

सरकार 

स्थानीय 

 िह 

राजश्व 

वाँडर्ाडँ 

सघं प्रदशे 

१ नमुना कृलर् कायिक्रम लवरुवा ८ ५०० ५०० ० ५०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

२ कुसुण्डे किादद मौिा पाट्ररबारी कृलर् सडक  लवरुवा ८ १६० १६० ० १६० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

३ कृलर् लवउलवजन खट्ररद लवरुवा ८ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

४ िामखेि िरकारी संकिन केन्र लनमािण लवरुवा ८ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

५ िि ेबाँहुनगाँउ सामुदायीक भवन लवरुवा ८ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

६ भुरुङ चौकी मा. लव. पुवािधार लवकास लवरुवा ८ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

७ लभरकोट स्वास््य चौकी पयाब व्यवस्थापन लवरुवा ८ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

८ मोचावारी सामुदायीक भवन लनमािण लवरुवा ८ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

९ घिीखोिा खानेपानी ममिि लवरुवा ८ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१० साजबोटे गैराघर खानेपानी ममिि लवरुवा ८ ८० ८० ० ८० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

११ मनकामना आ. लव. पूवािधार लनमािण लवरुवा ८ १५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१२ पेपका लचहानडाँडा प्रलिक्षािय लवरुवा ८ ११० ११० ० ११० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१३ कब्रस्थान लनमािण लवरुवा ८ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१४ आरुखकि  समाजघर लनमािण लवरुवा ८ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१५ ििाङ खेि मैदान लवरुवा ८ २५० २५० ० २५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१६ लसख्री देविा मन्दीर लनमािण लवरुवा ८ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१७ 

वडा लभरका शाखा सडक सरसर्ाई िथा 

ममिि लवरुवा ८ ५४० ५४० ० ५४० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 
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१८ िाटालपपि खानपेानी योजना लवरुवा ८ ५० ५० ० ५० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१९ चैिन्य भवानी आ. लव. पुवािधार लनमािण लवरुवा ८ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

२० भण्डारी पोखरी खानीडाँडा कृलर् सडक लवरुवा ८ ५० ५० ० ५० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

२१ युवा िथा खेिकुद व्यवस्थापन लवरुवा ८ ११० ११० ० ११० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

२२ पानधारा आधारभुि लवद्यािय घेरावार लवरुवा ८ १०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

२३ लसमिडाँडा सामुदालयक भवन लवरुवा ८ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

२४ 

स्यािडाडा गौरीस्वार ग्रालमड सडक 

स्िरउन्निी लवरुवा ८ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

जम्मा  ४३०० ४३०० ० ४३०० ० ० ० ० ० ०   
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वार्र्िक लवकास कायिक्रम 

आ.व. २०७७/७८ 

संकेि न.ं/लवर्यगिलशर्िकिः    गाउँपालिका स्िरका योजना िथा कायिक्रम रकम रु. हजारमा 

क्र.स.  कायिक्रम/ आयोजनाको नाम 
कायािन्वयन 

 हुन ेस्थान 
िक्ष्य 

लवलन 

 

योजन 

श्रोि 

क्षरे 

आन्िट्ररक 

श्रोि 

अन्िरसरकारी लवलत्तय  

हस्िान्िरण 

ऋण जनसहभालगिा 

नपेाि 

 सरकार 

प्रदशे  

सरकार 

स्थानीय 

 िह 

राजश्व 

वाँडर्ाडँ 

सघं प्रदशे 

१ समपुरक कोर् गाउँपालिका १०००० १०००० ० ० १०००० ० ० ० ० ० संस्थागि 

२ 
 वडा कायाििय लनमािण 

समपुरक कोर् 
गाउँपालिका ५००० ५००० ० १२२८ १०९ ० ० ३६६३ ० ० 

संस्थागि 

३ प्रशासकीय भवन गाउँपालिका १७४०० १७४०० ० १७४०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

४ कोरोना कोर् गाउँपालिका ३००० ३००० ३००० ० ० ० ० ० ० ० 
वन 

वािावरण 

५ अध्यक्षकप खेिकुद गाउँपालिका १२०० १२०० १२०० ० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

६ 
स्वास््य कायिक्रम /और्धी 

खट्ररद 
गाउँपालिका ५०० ५०० ५०० ० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक 

७ 
दलिि समुदाय आय आजिन 

कायिक्रम १-८ 
गाउँपालिका ८०० ८०० ८०० ० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक 

८ सरसर्ाई कायिक्रम गाउँपालिका ४०० ४०० ४०० ० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

९ 
लवरुवा बजार सरसर्ाई िथा 

व्यवस्थापन 
लवरुवा १ १०० १०० १०० ० ० ० ० ० ० ० 

वन 

वािावरण 

१० असक्त अपाङ्ग कायिक्रम गाउँपालिका ४०० ४०० ४०० ० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

११ जेष्ठ नागट्ररक कायिक्रम गाउँपालिका २०० २०० २०० ० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

१२ 
आददवासी जनजालि कायिक्रम 

१-८ 
गाउँपालिका ८०० ८०० ० ८०० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक 

१३ मलहिा लवकास कायिक्रम १-८ गाउँपालिका ८०० ८०० ० ८०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 
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१४ 
मलहिा 

ससक्तीकरण/ददवश/लिज आदी 
गाउँपालिका २०० २०० २०० ० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक 

१५ 
लवपद व्यवस्थापन/प्रकोप 

लनयन्रण 
गाउँपालिका १००० १००० १००० ० ० ० ० ० ० ० 

वन 

वािावरण 

१६ पर पलरका लवज्ञापन सुचना गाउँपालिका ५२२ ५२२ ५०० २२ ० ० ० ० ० ० संस्थागि 

१७ यूवा आय आजिन कायिक्रम गाउँपालिका १००० १००० ० १००० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

१८  सफ्टवयर खट्ररद गाउँपालिका ६०० ६०० ६०० ० ० ० ० ० ० ० संस्थागि 

१९ 
आकलस्मक पट्ररलस्थिी जन्य 

लनमािण उद्धार 
गाउँपालिका १५०० १५०० १५०० ० ० ० ० ० ० ० 

वन 

वािावरण 

२० 
गाउँपालिका कायाििय ममिि 

र्र्निचर दर्क्चर 
गाउँपालिका १००० १००० १००० ० ० ० ० ० ० ० 

संस्थागि 

२१ 

पयिटन पूवािधार लवकास 

(कालिका भैरव मलन्दर लवरुवा 

३- ५००) 

गाउँपालिका १००० १००० ० १००० ० ० ० ० ० ० 

आर्थिक 

२२ न्यालयक सलमलि िालिम गाउँपालिका ३०० ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० ० संस्थागि 

२३ 
गाउँपालिका स्िरीय रू्टकर 

योजना 
गाउँपालिका १५०० १५०० १५०० ० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 

२४ मलहिा स्वास््य स्वंय सेलवका  गाउँपालिका २०० २०० २०० ० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

२५ कृर्क अनुदान गाउँपालिका २००० २००० ० २००० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

२६ 
लवद्यािय स्िरीय अलिट्ररक्त 

कायिक्रम 
गाउँपालिका ३०० ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक 

२७ 
उपाध्यक्ष मलहिा उद्यमलशि 

कायिक्रम १-८ 
गाउँपालिका २००० २००० ० २००० ० ० ० ० ० ० 

आर्थिक 

२८ 
गाउँपालिका लभरका बाटो 

सरसर्ाई (हरेािु) 
गाउँपालिका २०० २०० २०० ० ० ० ० ० ० ० 

वन 

वािावरण 

२९ सवारी साधन खट्ररद मो.सा. गाउँपालिका ६०० ६०० ६०० ० ० ० ० ० ० ० 
संस्थागि 

३० वािबालिका सम्बलन्ध कायिक्रम गाउँपालिका २०० २०० २०० ० ० ० ० ० ० ० सामालजक 
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३१  पश ुऔर्धी खट्ररद  गाउँपालिका १५० १५० १५० ० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

३२ 

िाग ुऔर्ध दवु्यिसन िथा 

सहसंालवरुद्धको अलभयान 

संचािन 

गाउँपालिका १०० १०० १०० ० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक 

३३ साविजलनक सुनुवाई कायिक्रम गाउँपालिका २०० २०० २०० ० ० ० ० ० ० ० संस्थागि 

३४ अध्यक्ष उत्कृष्ठ कृर्क पुरस्कार गाउँपालिका १०० १०० १०० ० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

३५ राष्ट्रपलि रलनङ लशपड गाउँपालिका ३०० ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० ० सामालजक 

३६ 
स्वास््य संस्था पुवािधार 

सहयोग कायिक्रम 
गाउँपालिका ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक 

३७ लवदू्यलिकरण कायिक्रम गाउँपालिका १००० १००० ० १००० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

३८ 
जनिा संग जनप्रलिलनधी िथा 

जेष्ठ बृद्ध कायिक्रम 
गाउँपालिका ५०० ५०० ५०० ० ० ० ० ० ० ० 

संस्थागि 

३९ लवलभन्न सडकहरु ग्रावेि गाउँपालिका १००० १००० ० १००० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

४० 
 लवरुवा ससंखरससंङ दह सडक 

स्िरउन्निी 
लवरुवा ५ ३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 

४१ 
गाउँपालिका पूवािधार 

साझेदारी कायिक्रम 
गाउँपालिका २००० २००० ० २००० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 

४२ 
ििाङ कुसुमभञ्याङ सडक 
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१२० 
ज्यालग्द खोिा सालहलत्यक 

प्रलिस्ठान गाउँपालिका 
२०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक 

१२१ 
ज्यालग्द खोिा कट्ररडोर 

सरसर्ाई( लचन्नेबास 

राम्कीथुम्की सडक समेि) गाउँपालिका 

४०० ४०० ० ४०० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 
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१२५ 
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१०० १०० ० १०० ० ० ० ० ० ० 
वन 

वािावरण 

१२६ िाटालपपि क्िभटि लनमािण गाउँपालिका ५०० ५०० ० ५०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१२७ 
बेसारेडाड कुवा संरक्षण लवरुवा २ 
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वन 

वािावरण 

१२८ 
फ्यचूर स्टार यूवा क्िब भवन 

लनमािण लवरुवा ७/८ 
३०० ३०० ० ३०० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 

१२९ घर्ििखोिा कृलर् सडक लवरुवा ८ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० आर्थिक 

१३० 
भत्र्याङ काउिेको पूरानो बाटो 

ममिि लवरुवा ४ 
१५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 

१३१ 
वडा कायाििय औसेिुस्वार 

सडक लवरुवा ४ 
१५० १५० ० १५० ० ० ० ० ० ० 

पूवािधार 

१३२ लचन्नेबास सभाहि स्िरोन्निी लवरुवा ६ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० पूवािधार 

१३३ मन लचन्ि ेकालिका मलन्दर लवरुवा ८ २०० २०० ० २०० ० ० ० ० ० ० सामालजक 
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१३५ 
आरुपाटा खेिाघर ग्रालमण 

सडक लवरुवा ४ 
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पूवािधार 
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सघं िथा प्रदशेमा लसर्ारीस गरीएका योजनाहरु 

क्र.स.  कायिक्रम/ आयोजनाको नाम वडा 

लसर्ारीस 

गट्ररएको 

लनकाय 

१ राङखोिा लवरुवा सडक कािोपरे लवरुवा गाउँपिका संघ 

२ प्रथालमक स्वास््थ केन्र लवरुवा १ संघ 

३ वास्िारा खोिा राउसेघाट मोटर पिु लवरुवा- १,८ संघ 

४ लवरुवा वजार खानेपानी योजना लवरुवा -१ प्रदेश 

५ बहाचौर ससंचाई योजना बाँध लनमािण लवरुवा- १ प्रदेश 

६ वडा कायाििय भवन लनमािण लवरुवा- १ र ३ संघ 

७ लवरुवा बजार नदद लनयन्रण लवरुवा- १ संघ 

८ श्याम पोखरी देखी भ्यू टावर ससंदि लनमािण लवरुवा २ प्रदेश 

९ धोवादी राङभाङ सडक स्िरउन्निी लवरुवा ३ संघ 

१० खाङराङ टोकराङ खािी लवरुवा सडक स्िरउन्निी लवरुवा ३ संघ 

११ ददव्यप्रकाश मा. लव पलहरो लनयन्रण, भयंरथान लवरुवा ४ प्रदेश 

१२ घण्टािके वृहि पयिटन योजना लवरुवा ४ प्रदेश 

१३ ओरष्ट ेहोमस्टे सामुदायीक भवन लवरुवा ४ प्रदेश 

१४ ओरष्ट ेवृहि कृलर् कायिक्रम लवरुवा ४ प्रदेश 

१५ भञ्याङ बाहु लवरुवा ग्रलमण सडक कािोपरे लवरुवा ४ संघ 

१६ ठूिो भोि ेसानो भोि ेदासा खानेपानो  लवरुवा ४ प्रदेश 

१७ ओरष्ट ेखेि मैदान लवरुवा ४ प्रदेश 

१८ गाउँपालिका देखी वडा नं. ५ कायाििय जोड्न ेमोटर बाटो स्िर वृलद्ध लवरुवा - ५ प्रदेश 

१९ दहपोदरी लभर मलन्दर लनमािण लवरुवा - ५ प्रदेश 

२० गैट्ररघाट मोटरेबि पुि लनमािण लवरुवा- ६ संघ 

२१ बिेउ लचन्नेबास छरेआप धरादी िेवा ग्रा. स. स्िरोन्निी लवरुवा- ६ संघ 

२२ ज्याग्दी खोिा नदद लनयन्रण लवरुवा- ६ संघ 

२३ स्यालग्द खोिा मोटरेवि पिु लवरुवा- ६ प्रदेश 

२४ भुवन लछपा लवमािखोिा ससंचाई योजना लवरुवा- ६ प्रदेश 

२५ ज्याग्दी खोिा कट्ररडोर लवरुवा- ६ संघ 

२६ लवरुवा गाउँपालिका स्िरीय अस्पिाि लनमािण र सञ्चािन लवरुवा- ६ संघ 

२७ बृहि मनकामना पयिटन प्रवद्धिन योजना लवरुवा - ७ संघ 

२८  कोपड स्टोर लनमािण लवरुवा गाउँपालिका प्रदेश 

२९ लवरुवा मनकामना मलन्दर वालिङ केविकार लनमािण लवरुवा - ७ संघ 

३०  लवरुवा मेथाभुरुङ कुसुमभञ्याङ रीयासी सडक  लवरुवा - ७ संघ 

३१ सामुदालयक लवदु्यि स्टीि पोि लवरुवा गाउँपालिका प्रदेश 
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३२ ििाङ िि ेमोचावारी कुसुमभञ्याङ सडक स्िरोन्निी लवरुवा - ७,८ संघ 

३३ सुन्ििा ब्िक िथा जोन लवरुवा -८ प्रदेश 

३४ पुष्पमदन खेि मदैान पूवािधार लनमािण लवरुवा -८ संघ 

३५ भुरुङचौकी मा. लव. प्रालवलधक लवद्यािय पूवािधार लनमािण लवरुवा -८ प्रदेश 

३६ मदन आश्रीि पाकि  सुधार कायिक्रम लवरुवा -८ प्रदेश 

३७ िि ेबदाि झोिुङ्ग ेपिु लवरुवा -८,५ संघ 

३८ गलच्छमा ससंचाई कुिो लवरुवा -८ प्रदेश 

३९ ज्याग्दी खोिा िामाखेि ससंचाई कुिो लवरुवा - ८ संघ 

४० ओिके खोिा मोटरेवि पिु लवरुवा - ८ संघ 

४१ कृलर् उपज संकिन केन्र लवरुवा गाउँपालिका प्रदेश 

४२ दगु्द संकिन केन्र लवरुवा गाउँपालिका प्रदेश 
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नवौं गाउँसभाका प्रस्िावहरु 

१. गाउँ कायिपालिकाद्वारा पेश हुन आएको संिग्न आ.ब. २०७८/७९ को वार्र्िक नीलि िथा कायिक्रम स्वीकृि गन े 

। 

२. गाउँकायिपालिकाबाट पेश भएको लवलनयोजन लवधेयक, २०७८ स्वीकृि गने  । 

३.गाउँकायिपालिकाबाट पेश भएको आर्थिक लवधेयक, २०७८ स्वीकृि गने  । 

४. गाउँ कायिपालिकाद्वारा पेशहुन आएको संिग्न बमोलजम आ.ब. २०७८/७९ को आय व्यय लववरण ( बजेट) एवं  

कायिक्रम िथा योजना स्वीकृि गने  । 

५. चाि ुआ.ब. २०७७/७८ को श्रावण दखेी आजका लमलि सम्म गाउँ कायिपालिकाको बठैकबाट गट्ररएका लनिीगि 

एवं अन्य लनणियहरुिाई अनुमोदन गने । 

६. गाउँकायिपालिका प्रस्िुि संिग्न बमोलजमको चािु आ.ब.को आर्थिक लववरण स्वीकृि गने  । 

७. यस गाउपालिकाको कायाििय िथा अन्िगििका कायािियहरुमा दरबन्दीमा करारमा कायिरि कमिचारीहरुिाई 

कायिरि पद अनुसारको नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारिे िोके बमोलजमको ििब भत्ता उपिब्ध गराउने  । 

८. यस गाउपालिकाको कायाििय िथा अन्िगििका  वडा कायािियहरुमा  करारमा कायिरि  शे्रणी लवलहन 

कमिचारीहरुिाई कायिरि पद अनुसारको नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारि े िोके बमोलजमको ििब भत्ता 

उपिब्ध गराउने  । 

९. यस गाउँसभाबाट अन्यथा लनणिय भएदखेी बाहके लवगिका गाउँ सभाका लनणियहरुिाई लनरन्िरिा ददने। 

१०. यस गाउँपालिकामा लनरन्िररुपमा कायिरि करारका कमिचारीहरुिाई महगंी भत्ता चाडपवि खचि िथा पोशाक 

खचि उपिब्ध गराउने  । 

११. संिग्न लववरण अनुसारका कायिक्रम िथा योजनाहरु सचंािन िथा लनमािणका िालग प्रदशे सरकार िथा संघीय 

सरकारमा अनुरोध गने । 

१२. गाउँ सभाबाट स्वीकृि नीलि िथा कायिक्रम र बजेट कायािन्वयन गन ेअलख्ियारी गाउँ कायिपालिका िाई 

प्रदान गने । 

१३. गाउँपालिकाको श्रोि र ससिि कायिक्रम अन्िगिि करारमा कायिरि कमिचारीहरुिाई पदपूर्िि नभए सम्म म्याद 

थप गने  । 

१४. लवरुवा गाउँपालिकाको आ.ब. २०७६/७७ को अलन्िम िेखा पट्ररक्षणको प्रलिवदेन माथी व्यापक रुपमा 

छिर्ि गट्रर र सो सम्बन्धमा प्रलिवेदनिे औपयाईएका बरेुजुहरु र्छौट गनि गाउँ कायिपालिकािाई लनदशेन ददन े 

। 

१५. आगामी आर्थिक वर्िको योजना पुलस्िकामा हुने सामान्य भालर्क शुद्धिा िथा सामान्य अंकगलणलिय शुद्धिा 

कायम गनि गाउँकायिपालिकाको कायािियिाई अलधकार प्रत्यायोजन गने । 

१६. आगामी वर्िका िालग ियार गट्ररएका योजना िथा कायिक्रमहरुको कायािन्वयनमा आईपने बाधा अडकाउ 

रु्काउनको िालग गाउँ कायिपालिकािाई अलधकार प्रत्यायोजन गने । 

१७. लवरुवा गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको लवद्येयक पेश गने । 

१८. कोरोना भाईरसको महामारी िकडाउन िथा अन्य कारणिे सम्झौिाको समयमा िोदकएको म्याद लभर 

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

उक्त लनणियिाई अनुमोदन गने  । 

१९. एक गाउँ एक पशु प्रालवलधकको पाट्ररश्रलमक लनयमानसुार साझेदारी गने । 
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नवौं गाउँसभाका लनणियहरु 

१. गाउँ कायिपालिकाद्वारा पेश हुन आएको संिग्न आ.ब. २०७८/७९ को वार्र्िक नीलि िथा कायिक्रम स्वीकृि गन े

लनणिय गट्ररयो । 

२. गाउँकायिपालिकाबाट पेश भएको लवलनयोजन लवधेयक, २०७८ स्वीकृि गने लनणिय गट्ररयो । 

३.गाउँकायिपालिकाबाट पेश भएको आर्थिक लवधेयक, २०७८ स्वीकृि गने लनणिय गट्ररयो । 

४. गाउँ कायिपालिकाद्वारा पेशहुन आएको संिग्न बमोलजम आ.ब. २०७८/७९ को आय व्यय लववरण ( बजेट) एवं  

कायिक्रम िथा योजना माथी दर्ावार छिर्ि गरी स्वीकृि गने लनणिय गट्ररयो । 

५. चाि ुआ.ब. २०७७/७८ को श्रावण दखेी आजका लमलि सम्म गाउँ कायिपालिकाको बठैकबाट गट्ररएका लनिीगि 

एवं अन्य लनणियहरुिाई अनुमोदन गट्ररयो । 

६. गाउँकायिपालिका प्रस्िुि संिग्न बमोलजमको चािु आ.ब.को आर्थिक लववरण स्वीकृि गने लनणिय गट्ररयो । 

७.यस गाउपालिकाको कायाििय िथा अन्िगििका कायािियहरुमा दरबन्दीमा करारमा कायिरि कमिचारीहरुिाई 

कायिरि पदमा म्याद थप गद ैनेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारिे िोके बमोलजमको ििब भत्ता उपिब्ध गराउन े

लनणिय गट्ररयो । 

८. यस गाउपालिकाको कायाििय िथा अन्िगििका  वडा कायािियहरुमा  करारमा कायिरि  शे्रणी लवलहन 

कमिचारीहरुिाई कायिरि  पदमा म्याद थप गद ैनेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारिे िोके बमोलजमको ििब भत्ता 

उपिब्ध गराउने लनणिय गट्ररयो । 

९. यस गाउँसभाबाट अन्यथा लनणिय भएदखेी बाहके लवगिका गाउँ सभाका लनणियहरुिाई लनरन्िरिा ददन ेलनणिय 

गट्ररयो । 

१०. यस गाउँपालिकामा लनरन्िररुपमा कायिरि करारका कमिचारीहरुिाई महगंी भत्ता चाडपवि खचि िथा पोशाक 

खचि उपिब्ध गराउने लनणिय गट्ररयो । 

११. संिग्न लववरण अनुसारका कायिक्रम िथा योजनाहरु सचंािन िथा लनमािणका िालग प्रदशे सरकार िथा संघीय 

सरकारमा अनुरोध गने लनणिय गट्ररयो । 

१२. गाउँ सभाबाट स्वीकृि नीलि िथा कायिक्रम र बजेट कायािन्वयन गन ेअलख्ियारी गाउँ कायिपालिका िाई 

प्रदान गने लनणिय गट्ररयो । 

१३. गाउँपालिकाको श्रोि र ससिि कायिक्रम अन्िगिि करारमा कायिरि कमिचारीहरुिाई पदपूर्िि नभए सम्म म्याद 

थप गने लनणिय गट्ररयो । लनजहरुिाई पोशाक भत्ता समेि उपिब्ध गराउने लनणिय गट्ररयो । 

१४. लवरुवा गाउँपालिकाको आ.ब. २०७६/७७ को अलन्िम िेखा पट्ररक्षणको प्रलिवदेन माथी व्यापक रुपमा 

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

ददने लनणिय गट्ररयो । 

१५. आगामी आर्थिक वर्िको योजना पुलस्िकामा हुने सामान्य भालर्क शुद्धिा िथा सामान्य अंकगलणलिय शुद्धिा 

कायम गनि गाउँकायिपालिकाको कायािियिाई अलधकार प्रत्यायोजन गने लनणिय गट्ररयो । 

१६. आगामी वर्िका िालग ियार गट्ररएका योजना िथा कायिक्रमहरुको कायािन्वयनमा आईपने बाधा अडकाउ 

रु्काउनको िालग गाउँ कायिपालिकािाई अलधकार प्रत्यायोजन गने लनणिय गट्ररयो । 

१७. लवरुवा गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको लवधेयक पाट्ररि गने लनणिय गट्ररयो  

। 
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१८. कोरोना भाईरसको महामारी िकडाउन िथा अन्य कारणिे सम्झौिाको समयमा िोदकएको म्याद लभर 

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

उक्त लनणियिाई अनुमोदन गने लनणिय गट्ररयो । 

१९. लवरुवा गाउँपालिका अन्िगिि कायिरि एक गाउँ एक पशु प्रालवलधक कमिचारीहरुको संघीय ससिि अनुदानमा  

लनयमानुसार साझेदारी गनुि पने रकम गाउँपालिकाबाट साझेदारी गने लनणिय गट्ररयो । 

 

 

 

 


