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पौवादङुमा गाउँपालिका 

च्याङ्ग्र,े भोजपुर 

१ नं. प्रदेश, नेपाि



  

श्रीमान् सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

सम्पूणष अलतथी गण, 

र उपलस्थत महानुभावहरु । 

 

सवषप्रथम, नेपािको इलतहासम ै पलहिोपटक सबैभन्दा बढी अलधकार स्थानीय क्षेत्रमा आउने गरी सम्पन्न 

स्थानीय तहको ऐलतहालसक लनवाषचन पश्चात ् बस्द ै गरेको पौवादङुमा गाउँपालिकाको गाउँसभाको प्रथम अलधवेशनको 

पलहिो बैठकमा उपलस्थत हुनु भएका लनवाषलचत गाउँसभाका सम्पुणष सदस्यज्युहरु िाई हार्ददक बधाइ तथा सफि 

कायषकािको शुभकामना व्यक्त गनष चाहन्छु । 

नेपािको इलतहासका लवलभन्न कािखण्डमा मुखररत भएका जनताका आवाज वा चाहना अनुरुप संघीय 

िोकतालन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थायुक्त वतषमान स्वाधीन नेपािको स्थानीय सरकारको रुपमा रहकेो यस 

पौवादङुमा गाउँपालिकाको गररमामय प्रथम गाउँसभामा समर आयव्ययको लववरण ( बजेट) प्रस्तुत गन े सुअवसर 

पाएकोमा व्यलक्तगत रुपमा समेत गौरवालन्वत महसुस गरेकी छु । साथै वतषमान संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रात्मक 

राज्य नेपाि लनमाषणमा आफ्नो प्राण उत्सगष गनुषभएका समस्त ज्ञात अज्ञात सलहदहरुप्रलत हार्ददक श्रद्धाञ्जिी अपषण गदषछु 

। 

कररब २० वषष िामो समय सम्म जनप्रलतलनलधलवहीन अवस्थामा समेत जनता प्रलतको सेवाभाव प्रस्तुत गरी 

जनताको लवकासको चाहनाको सारथीको रुपमा भूलमका लनवाषह गनुष भएका सम्पूणष राष्ट्रसेवक कमषचारीहरु र बजेट 

बनाउन काममा सहयोग गनष अहोरात्र खट्नुभएका कमषचारीहरु प्रलत हार्ददक धन्यवाद ज्ञापन गदषछु ।   

सभाध्यक्ष महोदय, 

भोजपुर लजल्िाको पूवी भुभागमा अवलस्थत करीव ११८ वगष ककिोलमटर क्षेत्रफि भएको पौवादङुमा 

गाउँपालिकाको भाग्य र भलवष्यको फैसिा गने चरणका साक्षी हामी जनप्रलतलनलध साम ु थुप्रै अवसर र साथसाथ ै

चुनौलतहरु पलन लवद्यमान छन ्। स्थानीय सरकारको रुपमा रहकेो स्थानीय तहको पुणष कायाषन्वयनका िालग सारा राज्य 

िालगरहकेो वतषमान अवस्थामा यो एक लनतान्त नयाँ प्रणािी र प्रकृया भएकािे केही अन्यौिता र लिलवधाका बाबजुत 

नेपािको संलवधान, ऐन कानून, मन्त्राियहरु बाट प्राप्त कदग्दशषन आकदका आधारमा लवलभन्न लवषयगत लसलिङको 

आधारमा सहभालगतामूिक तवरि ेआयोजना र कायषक्रम छनौट गरी बजेट तजुषमा गरेका छौ ँ।  

आदरणीय महानुभावहरु, 

अव, म आगामी आ.व. २०७४/ ७५ का िालग योजना तजुषमा गदाष लिईएका मुख्य आधारहरु प्रस्तुत गन ेअनुमलत 

चाहन्छु । 

आ.व. २०७४/ ७५ को गाउँपालिकाको योजना लनमाषण गदाष नेपािको संलवधानिे पररिलक्षत गरेका मागषदशषन र नीलत 

तथा लसद्धान्तहरू, चौधौ ँआवलधक योजनाका नीलत, रणनीलत र प्राथलमकताहरु, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

स्थानीय तहको सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश, २०७४ तथा संघीय मालमिा तथा स्थानीय लवकास 

मन्त्रािय, अथष मन्त्रािय िगायत लवलभन्न मन्त्राियवाट प्राप्त मागषदशषन तथा यस पौवादङुमा गाउँपालिकाको बस्तुगत 

आवश्यकतािाई मुख्य आधार बनाइएको छ । 

पौवादङुमा गाउँपालिकाि ेआ.व. ०७४/ ७५ को बजेट तजुषमा गदाष लिइएका मुख्य मुख्य आधारहरु:- 

 नेपािको संलवधानको अनुसूलच ८ र ९ मा उलल्िलखत स्थानीय तहको एकि तथा साझा अलधकारको सुलच 

 नेपािको संलवधानमा उलल्िलखत मौलिक हकहरु 

 नेपाको संलवधान भाग ४ अन्तगषतका राज्यका आर्थथक, सामालजक लवकास, प्राकृलतक स्रोतको उपयोग, 

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीलतहरु, धारा ५९ को आर्थथक अलधकार, भाग १९ को आर्थथक कायषप्रणािी 

 नेपाि सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायष लवस्तृतीकरणको प्रलतवेदन 

 संघीय सरकारिे अंलगकार गरेको आवलधक योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु 

 संघीय सरकारिे अबिम्बन गरेका आर्थथक तथा लवत्तीय नीलतहरु 

 स्थानीय तहको आवलधक योजनािे तय गरेका प्राथलमकताहरु  



  

 नेपािि ेअन्तरालष्ट्रय जगतमा जनाएका प्रलतवद्धताहरु । 

 स्थानीय शासन संचािन ऐन र लनयमाविीका प्रावधानहरु । 

 लवकासका समयामलयक मुद्दाहरु जस्तै सामालजक संरक्षण, कदगो लवकास, जिवाय ु पररवतषन र लवपद 

व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, िैलङ्ग्गक सशक्तीकरण तथा समावेशी लवकास वािमैत्री स्थानीय 

शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खुिा कदशामुक्त तथा पुणष सरसफाइ, उजाष संकट िगायतका 

अन्तरसम्बलन्धत लवषयहरु । 

 पौवादङुमा गाउँपालिकामा आवश्यक देलखएका अन्य लवषयहरु । 

योजना/ आयोजना छनौट गदाष प्राथलमकताका आधारहरु 

१) यस गाउँपालिकाको सहज जनजीलवका र लवकासका िालग अत्यावश्यक रहकेा भौलतक पुवाषधारहरु । 

२) उत्पादनमूिक र लशघ्र प्रलतफि कदने । 

३) आर्थथक लवकास र गररबी न्युलनकरणमा योगदान पुर्याउने । 

४) लछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हुने । 

५) पारदर्थशता र सुशासन अलभवृलद्ध हुन े। 

६) स्थानीय स्रोत-साधनिाई प्राथलमकता कदने र जनसहभालगता अलभवृलद्ध हुने। 

७) प्राकृलतक प्रकोप एवम ्लवपद ्व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न े। 

८) परम्परागत धमष, संस्कृलत, चाडपवष, मेिा आकदको माध्यमबाट पयषटन प्रवधषन हुने। 

९) वातावरण संरक्षण र कदगो लवकासमा टेवा पुर्याउने । 

१०) गाउँपालिकाको राजस्व संकिनमा अलभवृलद्ध पुग्ने ।  

११) िैलङ्ग्गक समानता र सामालजक समावेशीकरणको अलभवृलद्ध हुन े। 

श्रीमान ्सभाध्यक्ष महोदय, 

हामीिे यस आ.व. २०७४।७५ को बजेट तजुषमा गदाष आधार लिइएका र आगामी कदनमा पुरा गनेगरी लिइएका 

नीलतहरु लनम्नानुसार रहकेा छन् । 

पौवादङुमा गाउँपालिकका समलस्टगत नीलतहरु:  

 हाम्रो लवकासको चाहना र जनभावना अनुरुप पौवादङुमा गाउँपालिका बासी जनताको आर्थथक 

समृलद्धका िालग पाँच वषषसम्म हामीहरुिे तय गने योजना, आयोजनाहरुको यो प्रथम आधार बजेटको 

रुपमा यो बजेट कायषक्रम प्रस्तुत गररएको छ ।  

 लवकास लनमाषणमा हुन ेकढिासुस्ती र प्रकृयागत झन्झटिाई अन्त्य गनष नसकेको खण्डमा हामी िक्ष्यमा 

पुग्न कठीन हुन े यथाथषिाई आत्मसाथ गदै यस आ.व. देलख गुणस्तरीय लवकास लनमाषण र द्रतु 

कायषसम्पादन मापदण्डको व्यवस्था गरी दण्ड र पुरस्कारको नीलत लिइनेछ । 

 पुवाषधार लवकास, लशक्षा , स्वास्थ र रोजगारमैत्री कायषक्रममाफष त जनताको जीवन स्तरमा सुधार 

गनेगरी यो पररकल्पनाको साथ प्रस्ताव गरेको छु । 

 भौगोलिक लवकटता र परलनभषरताको बजार हाम्रो गाउँपालिकाको चुनौलत हो । यसिाई मध्यनजर गद ै

एकककृत बस्ती लनमाषण कायषक्रम तथा एक गाउँ एक उत्पादन कायषक्रममाफष त ठूिा कृलष र पश ु

पररयोजनाहरुको सञ्चािनको िालग सम्भाव्यता अध्ययन गनष र समृलद्धको आधार तय गररनेछ । 

 हाम्रो पौवादङुमा गाउँपालिकाको भौगोलिक लवकटता पुवाषधारको कमीिाई मध्यनजर गदै यसिाई 

समस्यारस्त गाउँपालिका होइन सम्भावनायुक्त गाउँपालिका बनाउने िक्ष्यका साथ  प्रत्यक्ष 

जनसहभालगतामा आधाररत लवकास लनमाषणिाई प्राथलमकतामा राख्दै आर्थथक अनुशासन र पारदर्थशता 

सलहतको हाम्रो गाउँ राम्रो बनाउँ कायषक्रम िाई सुरु गररनेछ । 

 प्राकृलतक स्रोत साधन र मानव संशाधनिाई अलधकतम उपयोग गदै उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा 

एउटा स्पस्ट गुरुयोजना बनाउन ेगरी कायषक्रम ल्याइनेछ । 

 वडास्तरीय भेिावाट प्राप्त आयोजनाहरु, क्रमागत तथा अधुरा योजनाहरु र दईु वा दईुभन्दा वढी 

वडाहरुिाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्न ेयोजना तथा कायषक्रमहरुिाई प्राथलमकता कदई छनौट गररएको छ । 



  

 यस क्षेत्रका प्राकृलतक सम्पदाहरुको जगेनाष गदै लसगों राष्ट्रकै ऐलतहालसक पलहचान बोकेको श्यामलशिाको अरुण 

डाँडािाई पयषटकीय एवं लपकलनक स्पोटको रुपमा लबकास गनष आवश्यक भौलतक पूवाषधार िगायतका कामहरु 

गररनेछ , च्याङ्ग्रे पोखरी पुन लनमाषण र मालथ रहकेा लतनवटा डाँडाहरुमा भ्य ूटावर पाकष  र ररसोट िगायत का 

पूवाषधार लबकास गरर आकषषणको केन्द्र बनाईने छ , लतवारीभन्ज्याङको लचयाचुङ डाँडािाई प्रटककय स्थिको 

रुपमा लबकास गररनेछ । झारेलि गुफा ,लसतिा देलबथान ,छ्याङ्ग्री कोटगढी भातेकढकुरा , जाल्पा ,पन्चकन्या 

,लशवािय मलन्दर औलिया , ककराँलत साकेवाथान चारढुङ्ग्गे मलन्दर दङुमा गढी कददीबलहलन डाँडा जस्ता क्षेत्रिाई 

पयषटककय स्थिको रुपमा लवकास गररन ेछ । पयषटककय सम्भावना बोकेका अन्य क्षेत्रहरुको पलहचान, लवकास तथा 

सम्बद्र्धन गररन ेछ । धार्थमक, ऐलतहालसक, सामालजक–सांस्कृलतक तथा पयाषवरणीय महत्वका मलन्दर, गुम्बा, चचष, 

नकद नािा, बनजगंि आकदको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गन ेकायषक्रमहरु ल्याईनेछ ।  

 यस पौवादङुमा गाउँपालिका क्षेत्रमा प्िालस्टकको प्रयोगिाई लनरुत्सालहत गने नीलत अबिम्बन गद ै

सीसा, प्िालस्टक जस्ता नकुलहने फोहोर पदाथषिाई नवीकरण गनष उद्योगसम्म पुयाषइनेछ । 

आर्थथक लवकास सम्बन्धी नीलतहरु 

 पशुपािन र कृलषको िालग कृलष अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाको िालग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।  

  रोजगारीको िालग उत्पादन कायषक्रम माफष त प्रत्येक वषष रोजगारी वृलद्ध गने कायषक्रम तय गररनेछ । 

 कृलष क्षेत्रिाई स्थानीय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा लवकास गररनेछ । प्रमुख वािीहरुको उत्पादनमा 

आत्मलनभषर हुन े नीलत लिइनेछ । ससचाइ, मि खाद्य, लवउ लवजनको उपिब्धतामा जोड कदइनेछ । 

पशुजन्य उत्पादनका कायषक्रमिाई प्रोत्साहन कदइन्छ । 

 उत्पादनमुिक रोजगारीको अवसर लसजषना हुने कायषक्रम र आयोजनािाई लवशेष प्राथलमकता कदइनेछ । 

 पौवादङुमा गाउँपालिकाका २,३,४,५ र ६ न ंवडािाई सुक्खा रस्त के्षत्र घोषणा गनष कायषक्रम अगाडी बढाईनेछ । 

भौलतक पुवाषधार सम्बन्धी नीलतहरु 

 यस पौवादङुमा गाउँपालिकाका प्राय सबै वडाहरु र बस्तीहरुमा खानेपालनको असुलवधाहरुिाई मध्यनजर 

गदै खानेपालनिाई मुख्य प्राथलमकता राखी लनकट भलवष्यमा सबै नागररकिाई खानेपालनको एकघर एकधारा 

पालन पुयाषउने नीलत लिइने छ । 

 जिश्रोत लसचाइ र लवदु्यतको िालग ठूिा पररयोजना संचािन गन ेसम्भावना अध्ययन कायषक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

 लवदु्यतीकरण गाउँ पालिकाका सबै वडाहरुमा ५ वषषलभत्र लवदु्यत सेवा उपिब्ध गराइनेछ। 

 

सामालजक लवकास सम्बन्धी नीलतहरु 

 गाउँपालिका लभत्रका लवद्याियहरुिाई आवश्यकताको आधारमा शैलक्षक सामारी उपिव्ध गराई गुणस्तरीय 

लशक्षाको जग वसाईनेछ ।  

 स्वास््य क्षेत्रमा मलहिा स्वास््य स्वयंसेवकिे पुयाषएको योगदानको कदर गद ैलनजहरुिाई प्रोत्सालहत गररन े

नीलत लिईएको छ ।  

 स्थानीय भाषा संरक्षण सम्बधषन गन ेनीलत लिइएको छ । 

 िैलङ्ग्गक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण प्रवद्धन गनष मलहिा, वािवालिका, दलित, आकदवासी 

जनजालत, युवा, जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग्गता भएका  व्यलक्तहरुको सशक्तीकरण र मूिप्रवाहीकरण गनष 

आर्थथक तथा क्षमता लवकासका कायषक्रमहरू सरोकारवािा लनकायसंगको साझेदारी र सहकायषमा संचािन 

गररनेछ । 

 िलक्षत समुदायिाई योजना प्रकक्रयामा अथषपूणष सहभागी गराई उनीहरुको क्षमता तथा आर्थथक लवकासका 

िालग जीलवकोपाजषन सुधार, पहुचँ अलभबृलद्ध एवं शसक्तीकरण कायषक्रमिाई वढावा कदईनेछ । 

 प्रत्येक वडामा १/१ वटा लवद्यािय नमूना लवद्याियको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।  

 एक २५ शैयाको अस्पतािको लनमाषणको िालग आवश्यक पुवाषधार लमिाउने योजना तयार गररनेछ। 



  

 लशक्षा र स्वास््य क्षेत्रमा हािसम्म भएका िगानीिे स्वस्थ लशलक्षत र सभ्य नागररक उत्पादन भएको 

उपिब्धीिाई संस्थागत गरी गुणस्तरीय लशक्षा र स्वास््य सेवाको व्यवस्था लमिाइनेछ । लशक्षा तथा 

स्वास््य क्षेत्रमा संचालित कायषक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन गररनेछ । 

वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत 

 प्राकृलतक एवम ् मानवीय संकट र प्रकोपबाट पुवषसुरक्षा, व्यवस्थापन र क्षलतपुर्थतिाई वैज्ञालनक रुपमा 

संचािन गररनेछ । 

 वातावरण तथा जिवायुमैत्री पुवाषधारको लवकासमा जोड कदइनेछ । वनक्षेत्रको वैज्ञालनक एवम ् कदगो 

व्यवस्थापन गरी आर्थथक रुपि ेमहत्वपुणष वनस्पलत तथा जलडबुटीको प्रशोधनमा नीलज तथा सामुदालयक 

संस्थािाई सहभागी बनाइनेछ । 

संस्थागत लवकास, लवत्तीय व्यवस्था र सुशासन सम्बन्धी नीलत 

 सेवा प्रवाहिाई सबै वडामा सुचना तथा प्रलवलधमा आवद्ध गरी लछटो छररतो र प्रभावकारी रुपमा सेवा 

प्रवाह गररनेछ । 

 सामालजक सुरक्षा कायषक्रमिाई चुस्त, दरुुस्त र प्रभावकारी वनाउन सुचना प्रलवलधको उपयोग गररनेछ । 

सामालजक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यलक्तहरुको फोटो सलहतको लववरण सफ्टवेयर वनाई अपिोड गररनेछ । 

 पलञ्जकरणिाई व्यवलस्थत गनष अनिाईनमा आधाररत घटना दताष प्रणािीमा आवद्ध गररनेछ 

 गाउपालिकाको पाश्वलचत्र, श्रोत नक्सा र लवकास गलतलवलध सम्वन्धी समेरटएको वृत्तलचत्र लनमाषण गरी 

गाउँपालिकाको वास्तलवक दपषण जानकारी गराईनेछ ।  

 पदालधकारी एवं कमषचारीहरुको क्षमता लवकासमा जोड कदईनेछ । सोको िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था 

गररएको छ ।  

 सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन गाउँ कायषपालिकाको कायाषिय तथा वडा कायाषियहरुिाई फर्थनचर, कम्प्युटर 

तथा मेलसन औजारि ेसुसलित जस्तो सुकै अवस्थामा पलन सेवा प्रवाह गनष सककने अवस्था कायम गररनेछ 

। 

 सावषजलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेशागत अनुशासनप्रलत प्रलतवद्ध, पारदशी, भष्ट्राचारमुक्त 

र जनउत्तरदायी बनाइनेछ । र भष्ट्रचारप्रलत शुन्य सहनशीिताको नीलत अबिम्बन गररनेछ । 

 गाउँपालिकाको समृलद्धका िालग लवज्ञान र प्रलवलधको क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसके्न िाभ अवसर र संभावनािाई 

खोजी गरर यस क्षेत्रमा संख्यात्मक र गुणात्मक वृलद्ध गररनेछ । 

 दीगो र भरपदो आयका स्रोतहरु माफष त राजश्व संकिन र त्यसको समुलचत पररचािनलवना स्थानीय 

स्वायत्तताको प्रवधषन सम्भव छैन । गाउँपालिका घोषणासगै राजस्वका के्षत्र पलहचान गरर दायरा लवस्तार 

गने प्रयास गररएको छ । साथै सालवकका स्थानीय लनकायिे िगाउद ैआएका सेवा शुल्क र दस्तुरको 

दरमा सामान्य पररमाजषन गररएको छ । 

 प्राकृलतक स्रोतको उपयोग र लनकासीमा वढ्दो चुहावट लनयन्त्रण गनष लजल्िा समन्वय सलमलतसँग समन्वय 

गररनेछ । स्थानीय समुदाय एवं स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा लनकायसँगको सहकायषमा अनुगमनिाई लतव्रता 

कदने तथा चुहावट लनयन्त्रणमा सहयोग गनेिाई पुरस्कृत गने नीलतिाई लनरन्तरता कदईनेछ । 

 आत्म लनभषर गाउँपालिकाको सोच अनुरुप वढी भन्दा वढी आन्तररक राजस्व पररचािन गनष स्वघोषणामा 

आधाररत कर लनधाषरण पद्धलत अविम्वन गररनेछ । नागररक स्वयंिाई कर दालयत्वको लजम्मेवारी वोध 

गराउन जोड कदईनेछ ।  

बजेट तथा कायषक्रम 

सवषप्रथम म यस गाउँपालिकाको गत आ.ब. ०७३/७४ को आयव्यवको अवस्था प्रस्तुत गदषछु । 

आयतफष :- यस गाउँपालिकािाई गत आ.ब.मा चािुतफष  रु. बीस िाख र पूँलजगततफष  रु. असी िाख रुपैया गरी जम्मा रु. एक करोड 

बजेट नेपाि सरकारबाट प्राप्त भएको लथयो ।  

व्ययतफष :- पूँलजगत 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

पूसजगततफष  बाँकी रकम रु. १,९३,२९२।६७+ रु ४८ िाख गरी जम्मा रु. ४९,९३,२९२।६७  

चािुतफष  व्यय:-  

vr{÷laQLo zLif{s clGtd ah]6    vr{  afFsL ah]6 

tna 5,00,000.00 3,31,140.00 1,68,860.00 

cGof eQf 20100.00 20100.00 0.00 

kf]zfs 15000.00 7500.00 7500.00 

kfgL tyf lah'nL 15000.00 11500.00 3500.00 

;+rf/ dxz'n 40000.00 30762.00 9238.00 

cjf;Aoj:yfkg 8000.00 5295.00 2705.00 

OGwg 100000.00 64888.50 35111.50 

sfof{no ;DaGwL vr{ 600000.00 596404.00 3596.00 

s/ bflvnf 1520.00 1250.00 270.00 

cGo ;]jf z'Ns 30000.00 27333.00 2667.00 

ljljw sfof{qmd vr{ 90000.00 82775.00 7225.00 

e|d0f vr{ 150000.00 118614.00 31386.00 

lalaw vr{ 430380.00 403817.46 26562.54 

 hDdf 20,00000.00 17,01,378.96 2,98,621.04 
गत आ.ब.को बाँकी चाि ुरकम रु. २,९८,६२१।०४ किज भएको अवस्था छ । 

यस आ.ब.०७४/७५ को आन्तररक राजश्वको दर अथषसम्बन्धी प्रस्तावको अनुसूचीमा उल्िेख गररएको छ ।  

अव म आगामी आ.व. ०७४/ ७५ मा संचािन गररन ेप्रमुख कायषक्रमहरू र लवलनयोलजत बजेट लववरण प्रस्तुत गनष 

अनुमलत चाहन्छु । 

vr{÷laQLo zLif{s clGtd ah]6 

ciff9 dlxgf  

;Ddsf] vr{  afFsL ah]6 s}}lkmot 

3/ jfO/Lङ 3200000.00 126500.00 0.00   

;f]nf/ v/Lb-nf]6;_ 

 
492200.00 0.00   

3/ dd{t 

 
128000.00 0.00   

vfg]kfgL Joj:yfkg  

 
53867.00 0.00   

u]i6?d Joj:yfkg 

 
48740.00 0.00   

sfk{]6 kmlg{r/ 

 
970951.38 0.00   

d]l;g/L ;fdfgx? 

 
830448.95 0.00   

d6/;fOsn tL?kftL 

 
213900.00 0.00   

9''jfgL  / xf8{j]/sf ;fdfg 

 
122300.00 0.00   

/f]i6d 

 
19800.00 0.00 

 
  hDdf 3200000.00 ३०,०६,७०७.३३ १,९३,२९२।६७  

 



  

यस आ.व.मा आयतफष नेपाि सरकार अथषमन्त्राियबाट प्राप्त लवत्तीय समानीकरण अनुदान अन्तगषत रु. १४ करोड 

२२ िाख ५० हजार, सशतष अनुदान तफष रु. ७ करोड ८३ िाख ८६ हजार, आ.व. ०७४/७५ को राजस्व आय 

प्रक्षेपण रु. १३ िाख ५२ हजार, अलघल्िो आ.ब.को नगद मौज्दात रु. ४९ िाख ९३ हजार २ सय ९२ र ६७ 

पैसामध्ये रु. २ सय ९२ र ६७ पैसा सलञ्चत कोषमा न ैराखी आ.ब. ०७४/७५ को कुि बजेट २२ करोड २९ िाख ८१ 

हजार रुपैयाँ रहकेो छ ।  

त्यसैगरी खचष तफष चािु तफष रु.३ करोड ५५ िाख ६२ हजार रुपैयाँ, पुसजगत तफष ११ करोड ३० िाख १३ हजार 

रुपैयँा, र सशतष तफष रु. ७ करोड ४३ िाख ८६ हजार गरी जम्मा खचष समेत रु. २२ करोड २९ िाख ८१ हजार 

रुपैयँा रहकेो छ ।  

नेपाि सरकारिारा अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण अन्तगषत लवलभन्न लवषयगत कायाषिय कृलष, पशु, लशक्षा र 

स्वास््यतफष मालथबाट नै तय भइ आएको शसतष अनुदान रु.७ करोड ४३ िाख ८६ हजार, जस्ताको तस्तै सम्बलन्धत 

क्षेत्रम ैखचष गनुषपने भएकािे सो तफष कुनै आयोजना/ कायषक्रम बनाइरहनु परेन । 

नेपाि सरकारिारा प्राप्त भएको लवत्तीय समानीकरण अथाषत ्लनशतष अनुदान र हाम्रो पौवादङुमा गाउँपालिकाको आफ्नो 

राजस्व आय गरी कुि हुन आउन ेरु १४ करोड ८५ िाख ९५ हजारमात्र कायषक्रम बनाउनु पन ेभएकोमा यस गाउँ 

कायषपालिकाको कायाषिय, वडा सलमलतहरुको कायाषिय र लवलभन्न लवषयगत कायाषिय समेतको िालग चािु तफष जम्मा 

रु. ३ करोड ५५ िाख ६२ हजार  छुट्याइएको छ । जुन लवलत्तय समानीकरण र राजस्व आयको कुि रकमको 

कररब २५% हुन आउँछ । भने पुलजगत तफष (लबकास, आयोजना, कायषक्रम) ११ करोड ३० िाख १३ हजार गरी 

कररब ७५%  छुट्याइएको छ । 

यसरी पुलजगत तफष छुयाइएको रु. ११ करोड ३० िाख १३ हजार मध्य े लवषयगत लसिङ र वडागत लसलिङको 

आधारमा छ वटा वडा सलमलतको कायाषियबाट बस्तीस्तर हुदँै सहभालगतामुिक तवरि े ल्याइएका कुि आयोजना र 

कायषक्रम अन्तगषत रु. ६ करोडका लवलभन्न लवषयक्षेत्रमा लवलभन्न आयोजना एवम् कायषक्रमको िालग बजेट लवलनयोजन 

गररएको छ । भने वडा सलमलतको कायाषियिारा लसफारीस भइ आएका एवम ्गाउँ कायषपालिका, लवषयगत शाखा र 

लवलभन्न सलमलतहरुिे आवश्यकता पलहचान गरेका सामुदालयक हि, खेिमैदान, ठुिा सडक आयोजना िगायतका लवलभन्न 

आयोजना कायषक्रमहरुमा  ५ करोड ३२ िाख १३ हजार रुपैया लवलनयोजन गररएको छ । पूँलजगत खचषमा नपुग रकम 

रु. २ िाख चाि ुखचष लशषषकको अन्य भत्ता लशषषकबाट खेिमैदानमा लशषषकमा खचष गररनेछ । 

लवषयक्षेत्रगत बजेट 

पुलजगत ( लबकास, आयोजना, कायषक्रम) अन्तगषत छुयाइएको रु. ११ करोड ३२ िाख १३ हजार पौवादङुमा 

गाउँपालिकाको समलस्टगत लवषय क्षेत्रको आधारमा लनम्नानुसार रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

आर्थथक क्षेत्र  

 आर्थथक के्षत्र अन्तगषत कृलष, पशु, उद्योग, पयषटन र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बलन्धत फरक- फरक कायषक्रममा गरी जम्मा रु. १ 

एक करोड २० िाख २७ हजार पाँच सय रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

सामालजक लवकास 

 सामालजक लवकास के्षत्र अन्तगषत लशक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृलत प्रवधषन, िैलगक समानता र समावेशीकरण, 

आकदवासी जनजालत तथा धार्थमक क्षेत्रका लवलभन्न फरक- फरक कायषक्रमको िालग रु. ३ करोड ३५ िाख ३४ हजार 

लवलनयोजन गररएको छ। 

पुवाषधार लवकास 

 पुवाषधार लवकास अन्तगषत लवलभन्न स्थानीय सडक, ससचाई, भवन, उजाष, सञ्चार, खानेपानी पूवाषधारका िालग ४ करोड ७९ 

िाख ७१ हजार २ सय ६९ लवलनयोजन गररएको छ । 

वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन 

 वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन अन्तगषत वन तथा भु- संरक्षण, फोहोरमैिा व्यवस्थापन, लवपद ् व्यवस्थापन क्षेत्रका 

िालग रु. २५ िाख बाइस हजार चारसय लवलनयोजन गररएको छ। 

संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन 



  

 संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतफष कायाषिय व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रालवलध िगायतका 

सामान्य सेवा तफष रु. १ करोड २४ िाख २४ हजार आठ सय रुपैयाँ लवलनयोजन गररएको छ । 

पुलजगत सेवा तथा परामशष 

 लवलभन्न आयोजना र कायषक्रमहरुको िागत अनुमान, सम्भाव्यता अध्ययन, स्रोत पलहचान, सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन 

आकद कायषको िालग प्रालवलधक सेवा र सल्िाहको िालग रु. ५२ िाख रूपैयँा लवलनयोजन गररएको छ। 

 वतषमान संक्रमकािीन अवस्थािाई मध्यनजर गरी आवश्यक परेमा सम्बलन्धत लशषषकबाट नै खचष गने गरी करर रु. १० 

िाख भैपरी तथा लवलवध खचष आउन ेपुलजगत लशषषकमा लवलनयोजन गररएको छ। पौवादङुमा गाउँपालिका ६ न.ं वडाको 

आर्थथक वषष ०७३/७४ को खचष नभएको वैकँ मौज्दात रकम रु.३ िाख ६६ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ यस आर्थथक वषषमा अल्या गरी 

कायषक्रम तय गररएको छ ।  

श्रीमान् सभाध्यक्ष महोदय 

माननीय सभासद ज्यहरु 

उपलस्थत महानुभावहरु 

यसरी आ.ब. ०७४/७५ को नीलत तथा कायषक्रम र बजेटको उत्तराधषमा पुलगरहदँा बजेट बनाउन सहयोग पुयाषउनुहुन े

गाउँ सभा, गाउँ कायषपालिका, वडा सलमलतका पदालधकारी ज्यहरु, राजस्व परामशष सलमलत, स्रोत अनुमान तथा 

बजेट सीमा लनधाषरण सलमलत, बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सलमलत िगायत सम्पुणष लवषयगत सलमलतका पदालधकारी 

ज्युहरु, वलस्तस्तरीय भेिा देलख सहभागी भई आयोजना कायषक्रम छनौटमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपि ेसकृय जनसमुदाय, 

बजेट लनमाषण प्रकृयामा अहोरात्र खरटरहनुभएका कमषचारी ज्युहरु िगायत बजेट लनमाषण प्रकृयामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपि े

सहभागी हुनुहुने एवम ्अमुल्य सहयोग, सद्भाव, सल्िाह कदनुहुने सम्पुणषप्रलत हार्ददक आभार व्यक्त गदषछु । 

                                 धन्यवाद  

अनुसुचीहरु संिग्न 

 

वडागत आयोजनाहरु 
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श्यामलशिा|] 
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१ गाउँघर लक्िलनक भवन लनमाषण टोि नं ६ ३०००००   

२ गाउँघर क्िलनक भवन लनमाषण टोि नं ७ ३०००००   

३ राधाकृष्ण मा.लब घेराबारा ममषत ४०००००   

४ खाल्टे खोल्सा खानेपालन योजना  १५००००   

५ अधेरी खोिा खा पा यो टोि नं २  २०००००   

६ सरकारी कुिो स्तरोन्नती टोि नं २ २००००   

७ ससचाई पाईप खररद टोि नं ८ ४००००   

८ भण्डारर धारा स्तरोन्नती टोि नं ३ ७००००   

९ बाँशोरा खोिा खा पा स्तरोन्नती  टोि नं ३ ५००००   

१० ढाँड खा पा स्तरोन्नती टोि नं ४ १००००   

११ आईतबारे खा पा यो स्तरोन्नती टोि नं ४ ५००००   

१२ बाँशोरा खा पा  यो ममषत टोि नं ४ १००००   

१३ बाँसघारर धारा लनमाषण टोि नं ४ ३००००   

१४ ठूिढुङ्ग्गा खानेपालन ममषत टोि नं ४ २००००   

१५ थपुष धारा लनमाषण टोि नं ४ २५०००   

१६  पैह्र ेखानेपालन ममषत टो नं ५  ५००००   

१७ िामा काकी खानेपालन  योजना टोिन ं५ ४८००००   



  

१८ लशवािय मलन्दरको चर्थप लनमाषण टोि नं ५ ५००००   

१९ गुन ेडाँडा खा पा ममषत टोि नं ७ ५००००   

२० लजमससह ेखापा ममषत टोि नं ७ १०००००   

२१ चाँप ेखानेपालन ममषत टोि नं ७ १५००००   

२२ चाँप ेसामुदालयक भवन घेराबारा टोि नं ७ ५००००   

२३ धारा खोिा कुवा ममषत टोि नं ९ ३५०००   

२४ सादन फेद कुवा ममषत टोि नं ९  ३५०००   

२५ कुवा खाम कुवा ममषत टोि नं ९ ३५०००   

२६ सरकारी कुिो ममषत टोि नं ९ २००००   

२७ छरछरे खानेपालन योजना ममषत टोि नं ६ १५००००   

२८ सचेतना भवन लनमाषण टोि नं ९ २५००००   

२९ शुक्रबारे बजार देलख वडा कायाषिय भवन सम्म मोटरबाटो स्तरउन्नलत १५०००००   

३० वडा कायाषिय भवन मालथल्िो तिा छाना लनमाषण  ५०००००   

३१ सींह बािसुधार प्रा लब देखी सल्िेरी सम्म जान ेकृलष सडक लनमाषण ४०००००   

३२ िाकुरे बाट लभरकोट जोड्ने कृलष सडक लनमाषण ६०००००   

३३ नाम्दा छुलिङ गुम्बा ममषत टोि नं ४ ४०००००   

३४ बुद्ध छोरट छोलिङ गुम्बा ममषत टोि नं ७ २०००००   

३५ द्याछोरट छोलिङ गुम्बा स्टोर कोठा ममषत टोि नं ७ लसके्र ५००००   

३६ मुड्के आहाि चौतारा देलख खेसाङ खोिा जोड्ने सडक स्तरउन्नलत  टोि नं ८ ८०००००   

३७ वडा कायाषिय देलख लभरकोट स्कुि सम्म जोड्ने सडक स्तरउन्नलत टोि नं ९ ३०००००   

३८ स्वास््य चौकक ममषत तथा भुई ढिान  २०००००   

३९ लशवािय देलख गुम्वा सम्म जान ेसडक लनमाषण टोिन ं५ ३५००००   

४० लबपद तथा भैपरर आउँन ेकोष खडा  १०००००   

४१ कृलष सम्बलन्ध क्यालम्पन सञ्चािन १८०००   

४३  पशुपािन फमष स्तरोन्नती र कृलष कायषक्रम  १९००००   

४४ पशु सेवा केन्द्र (ख) िाई सामालर खररद     

क माईक्रोस्कोप खररद  १ थान         २५०००   

ख कोल्ड बक्स खररद १ थान          ७५००   

ग  औषलध खररद                     २००००   

४५ लसमिबोटे खोल्सा कुिो पाईप खररद टोि नं ४  ३००००   

४६ फोहोरमैिा ब्यवस्थापन  ७८०००   

४७ जनकल्याण प्रा लब कोठा प्िाष्टर टोि नं १ ५००००   

४८ जनकल्याण प्रा लब खेि मैदान सम्याउन ेटोि नं १ २०००००   

४९ मलहिा स्वयंसेलबका प्रोत्साहन  भत्ता  ४५००० कन्टेन्जेन्सी 

५० युथस्टार िालमडाँडा क्िब वेवसाईट सन्चािन  २००००   

५१ ससह बािसुधार प्रा लब घेराबारा  ३००००   

५२ दलित लवकास कायषक्रम २५०००   

५३ मलहिा लवकास कायषक्रम १०००००   

५४ बािबालिका क्षमता लबकास कायषक्रम  ११७०००   

५५ सहकारी संस्था फर्थनचर खररद  ४००००   



  

५६ कम्प्युटर डेस्कटप थान १  ६००००   

५७ ल्यापटप थान १ ६५०००   

५८ वाईफाई नेट जडान  ३००००   

५९ प्िालष्टक कुर्थष राम्रो ४० थान  ३७०००   

६० टी टेवि रेलडमेट २ थान  ९०००   

६१ कम्प्युटर टेवि थान १ ८०००   

६२ सादा टेवि थान २ ८०००   

६३ कापेट राम्रो  ३००००   

६४ अन्य लबलबध खचष  ११००००   

६५ साबषजलनक सुनुवाई ५००००   

६६ अपाङ्ग्ग तथा लबपन्न कायषक्रम ५३०००   

ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायषक्रम १४५००   

जम्मा रकम रु १०००००००   
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१ ताकमारे धारा ममषत सुधार २०००००   

२ लभरखकष  खानेपालन योजना ममषत सुधार पाईप लबस्तार नेवार टोि र सुतार टोि   १२५०००   

३ इिाका हुिाक भवनको काउन्टर लनमाषण, स्तरोन्नती, लवद्युलतकरण ७००००   

४ मलहिा लबकास कायषक्रम १५००००   

५ जनजालत लबकास कायषक्रम ५००००   

६ प्रगलतलशि कृलष सहकारी संस्था लि कृलष कायषक्रम ३०००००   

७ छ्याङ्ग्री मलन्दर पौवा लनमाषण स्तरोन्नती १०००००   

८ पशुपलत मलन्दर घेराबारा प्िाष्टर ५००००   

९ लसमिबोटे धारा हुद ैदिेखण्ड बाँसबारे कुिो पाईप खररद १०००००   

१० ससहदेलव स्वाविम्बन कृषक समूह पाईप खररद १०००००   

११ खेिकुद कायषक्रम ५००००   

१२ लतवाररभन्ज्याङ मा लब ढिान प्िाष्टर मलन्दर, स्टेज, पखाषि लनमाषण ४०००००   

१३ जिकन्या प्रा लब खानेपालन ५५०००   

१४ ससहजिेश्वरी आधारभूत लवद्यािय फर्थनचर  १०००००   

१५ चौलडिो खेसाङ खोिा वडा नं १,२,३ कृलष सडक लनमाषण ८०००००   

१६ लतवाररभन्ज्याङ ठोट्न ेकृलष सडक लनमाषण १००००००   
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व्यय अनुमान 

आ.व.२०७४/७५ 

   
अनुसूची-३ 

 
चाि ु

   

   
रु. हजारमा 

     

  लशषषकहरु 

आ.व.२०७४/७५ 

को अनुमान 

श्रोत 

  अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण 

जनसहभालगता   
नेपाि सरकार प्रदेश सरकार 

स्थानीय 

तह 

  चाि ुखचष ३५५६२ ३४२१० ० १३५२ ० 

  १ 
पदालधकारीहरुको पाररश्रलमक 

तथा सुलवधा 
१००० ०   १०००   

  २ कमषचारी तिब ८००० ८०००   ०   

  ३ स्थानीय भत्ता ९०० ९००   ०   

  ४ महँगी भत्ता ४०० ४००   ०   

  ५ अन्य भत्ता  १२७० ९१८   ३५२   

  ६ पोसाक १८० १८०   ०   

  ७ पानी तथा लवजुिी १०० १००   ०   

  ८ सञ्चार महसुि ५०० ५००   ०   

  ९ घरभाडा १०० १००   ०   

  १० अन्य भाडा १५० १५०   ०   

  ११ इन्धन ४०० ४००   ०   

  १२ सञ्चािन ममषतसंभार १५०० १५००   ०   

  १३ बीमा ३०० ३००   ०   

  १४ कायाषियसम्बन्धी खचष ३१०० ३१००   ०   

  १५ पुस्तक तथा सामारी खचष ६०० ६००   ०   

  १६ इन्धन अन्य प्रयोजन १०० १००   ०   

  १७ 
लनर्थमत सावषजलनक सम्पलतको 

ममषत सम्भार 
१६६२ १६६२   ०   

  १८ सेवा र परामशष ५०० ५००       

  १९ अन्य सेवा सुल्क करारसमेत १००० १०००   ०   

  २० कमषचारी तालिम खचष ७०० ७००   ०   

  २१ कायषक्रम खचष ६०० ६००   ०   

  २२ 
अनुगम मूल्याङकन र भ्रमण 

खचष 
३००० ३०००       

  



  

२३ भ्रमण खचष २१०० २१००   ०   

  २४ लवलवध खचष २००० २०००       

  २५ भैपरी आउन ेचािु खचष १००० १०००   ०   

  २६ आर्थथक सहायता ६०० ६००       

  २७ पदालधकारीको वैठक खचष ३००० ३००० 
   

  २८ 
सलमलत र कमषचारीको वैठक 

खचष 
५०० ५०० 

   
  २९ कमषचारी कल्याण कोष ३०० ३०० 

   
   पूँलजगत रकमको लशषषक न.ं पौवादङुमा गाउँपालिकास्तरीय खेिमैदानमा ५५ िाख िेलखएको भएपलन बजेट ५३ िाखमात्र 

भएकोि ेउक्त पूलजगत खचष लशषषकमा ५५ िाख न ैखचष गनष चाि ुलशषषकको अन्य भत्ता लशषषकबाट २ िाख रुपैयँा खचष गन े। 

पदालधकारीको भत्ता तथा सुलबधाहरु:- 

१ सञ्चार:- 

    अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्र.प्र.अ.:- ३,०००।–(तीन हजार) मालसक 

    वडाध्यक्ष मालसक रु. २,०००।– मालसक 

    कायषपालिका ज्येष्ठ सदस्य:- रु.१,०००।– मालसक 

    वडा सलचव मालसक रु.१,५००।– मालसक 

२. वैठक भत्ता:- 

    गाउँकायषपालिका प्रलतवैठक – रु.१,५००।– 

    वडा सलमलत प्रलतवैठक    - रु.१०००।- 

    गाउँसभा प्रलतवैठक -    रु.२,५००।– 

    स्टाफ तथा सलमलत वैठक – रु. १,०००।– 

३. भ्रमण खचष:- गाउँ कायषपालिकाका पदालधकारीको भ्रमण खचष अलधकृतस्तरको हुनेछ । 

४. इन्धन:- क. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रालवलधकहरुिाई वार्थषक रु.१८,०००।– 

          ख. वडा सलचव             वार्थषक                 रु. १५,०००।– 

५. लवलवध खचष सम्बन्धमा:- प्रत्येक वडािाई वार्थषक रु.१,५०,०००।–  

६. एक आर्थथक वषषभरी यस गाउँपालिकामा काम गन े स्थानीय तहका कमषचारीहरुिाई मापदण्ड बनाई मालसक तिवको २० 

प्रलतशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराइन ेछ । 

७. यस आ.ब.मा प्रत्येक वडािाई रु.५०/५० हजारका दरि ेआर्थथक सहायता रकम उपिब्ध गराईनेछ । आर्थथक सहायतामा 

लवलनयोलजत रकम गाउँ कायषपालिकाि ेआर्थथक सहायता कायषलवलध बनाएर मात्र खचष गनेछ ।  

लवलवध 

१. कृलष सडक सभे प्रलत कक.मी. रु.२५,०००।– कायम गररएको छ । 

२. उपभोक्ता सलमलतिे रु. १ िाखसम्मको योजनामा बैक खाता खोल्नुपने छैन । सोभन्दा मालथ रकम भएको योजनामा बैकँ खाता 

खोल्नुपनेछ । 

३. पौवादङुमा गाउँपालिका अन्तगषतका योजनाहरुमा पेश्की रकम दददा जनसहभालगता गाउँपालिकाको खातामा २० प्रलतशत जम्मा 

गरी लनयमानुसार ३३ प्रलतशतसम्म पेश्की कदन सककनेछ । 

४. योजनाहरुमा खरीद सामारी भएमा योजना हरेी खरीद गररन ेसामानहरुको िालग पेश्की उपिब्ध गराईनेछ । तर प्रलवलधकि े

जाँचपास गरेपलछ मात्र पेश्की फछ्यौट गररनेछ । 

५. योजना फरफारक सम्बन्धमा:- ४ िाखभन्दा मुनीको योजना सोझै प्रमुख प्रशासकीय अलधकृति ेफरफारक गनष सके्नछन ्। सोभन्दा 

मालथको योजनाको हकमा गाउँ कायषपालिकािे योजना फछ्यौट गनेछ । रीतपुर् याई सावषजलनक िेखा परीक्षण गराई, योजना खाता 

भरी प्रालवलधक प्रलतवेदन आएपलछमात्र योजनाको फरफारक हुनेछ । 

६. खरीद सामारीको हकमा रु. बीस हजारसम्म पान बीि र सोभन्दा मालथ भ्याट बीि, कोटेसन बीि राखी लनयमबमोलजम आएको 

बीि मात्र मान्य हुनेछ । 

७.  योजनाको िागत स्टमेट, मूल्याङकन जाँचपासको हकमा लनम्नानुसार हुनेछ । 



  

क. अलशष्टने्ट सब इलञ्जलनयरिाई प्रलतयोजना रु. २० िाखसम्मको अलधकार प्रत्यायोजन गररएको छ । 

ख. सब-इलञ्जलनयरिाई प्रलतयोजना रु. १ करोडसम्मको अलधकार प्रत्यायोजन गररएको छ । 

८. दररेट सम्बन्धमा:- यस गाउँपालिकामा लजल्िा दररेट सलमलति ेलमलत २०७४/४/३ मा स्वीकृत गरेको दररेट आर्थथक वषष ०७४/७५ 

को िालग अनुमोदन गरी िाग ूगन ेलनणषय गररएको छ ।  

  

कन्टेन्जेन्सी रकम सम्बन्धमा 

१. वडागत लहसावमा कैकफयतमा कन्टेन्जेन्सी भनी तोककएका कायषक्रमहरु तत ्वडाको पूवाषधारतफष  एकमुष्ट रकमबाट ४ प्रलतशतसम्म 

छुयाइएको छ । कन्टेन्जेन्सीको रकम बजेटमा तोककएको कायषक्रममा खचष गररनेछ । उक्त रकम वडा कायाषियि ेबजेटमा भएको 

कायषक्रमबाट आफ्नो आवश्यकता हरेी खचष गनेछन ्। 

लवषयगत शाखाका बजेट 

 नेपाि सरकारि े सशतष अनुदानतफष  कदएका बजेटहरु सोही बजेटसँगै पठाइएका कायषक्रमहरुमा खचष हुन े नै हुदँा त्यस 

सम्बन्धमा कुनै कायषक्रम बनाउनु परेन । साथै भलवष्यमा प्राप्त हुन ेसशतष तफषका बजेट तथा कायषक्रम सोहीबमोलजम खचष हुनेछ । 

लवषयगत शाखाको बजेट:-  

      kf}jfb'ªdf ufpFsfo{kflnsfsf] sfo{fno Rofªu|] ef]hk'/  

k|:tfljt jh]6 vfg]kfgL  
cfly{s aif{ M @)&$.&%       

s|=;+= sfo{s|dsf] gfd 
k|:tfljt jh]6 

? Xhf/df  
s}lkmot 

 
!= पौवादङुमा सम्पन्न खानेपानी योजना ममषत ८०६   

 
@= खानेपानी सुरक्षा योजना १००   

 
#= ३ नं. वडा च्यङ्ग्र ेखानेपानी व्यवस्थापन २००   

 
$= गाउँपालिकास्तरीय खानेपानी योजना ८००   

 
  hDdf ?= १९०६   

  

jg tyf e" ;+/If0f dGqfno 

 

e" ;+/If0f zfvf, 

 

kf}jfb'ªdf ufpFsfo{kflnsfsf] sfo{fno Rofªu|] ef]hk'/ 

k|:tfljt jh]6  
cfly{s aif{ M @)&$.&%       

 
s|=;+= sfo{s|dsf] gfd 

k|:tfljt jh]6 ? 

Xhf/df  
s}lkmot 

 != klx/f] uN5L tyf vf]nf vf]N;L s6fg lgoGq0f  400 #  :yfg  

 
@= l;FrfO s'nf] ;+/If0f  400 )=% lsld 

 
#= kf]v/L tyf l;d;f/ ;+/If0f 400 ! j6f 

 
$= Ifltu|:t e"dL k'g?Tyfg sfo{s|d 150 % x]S6/ 

 %= v]tjf/L ;+/If0f 150 % x]S6/ 

 
^= e"–;+/If0f tyf hnfwf/ Joj:yfkg tflnd -@) hgf_ 100 ! j6f 

 
&= hnjfo' kl/jt{g / cg's'ng tflnd  - @) hgf_ 100 ! j6f 

 
*= 

sd nfutdf e' Joj:yfkg / jfof] OlGhlgo/LË tflnd - @) 

hgf _   
100 ! k6s 

 



  

  hDdf ?= 1800   

 

 
गाउँ कायषपालिकािे उलल्िलखत कायषक्रममध्य ेरु. ५ िाख बराबरको कायषक्रम छनोट गरी िागू गनेछ। 

 

   kf}jfb'ªdf ufpFkflnsf sfo{fno Rofªu|] ef]hk'/  

 
s[lif ljsf; sfof{no, 

 
                                          s[ifL zfvf 

  
vr{÷laQLo 

;+s]t g+= vr{÷laQLo zLif{s इकाइ परीमाण दर रु 

बजेट 

हजारमा  कैकफयत 

1 #!@*)@ s[lif k|;f/ sfo{qmd           

2 

#!@*)@ प्िाषटी घर लवतरण ७५ प्रतीशत अनुदानमा  

सङ्ग्ख्या  30 4500 135   

3 

#!@*)@ थोपा ससचाइ प्रलबलध लवतरण ७५ प्रलतशत अनुदानमा  

सङ्ग्ख्या  30 3000 90   

4 

#!@*)@ तरकारीको लसडकीड लवतरण -हाइब्रीड बीउ  

सङ्ग्ख्या  2000 125 250   

5 

#!@*)@ अन्तर लजल्िा कृषक भ्रमण -30 जना  

पटक 1 400000 400   

6 

#!@*)@ मकैको लसड ककड लवतरण 

सङ्ग्ख्या  600 60 36   

7 

#!@*)@ घुम्ती स्थिगत तािीम सञ्चािन  

सङ्ग्ख्या  18 6000 108   

8 

#!@*)@ सुन्तिाजात बगैचा स्पथापना 50 प्रलतशत मुल्य अनुदानमा लबज ु

तथा किमीका लबरुवा लवतरण हके्टर 20 10000 200   

9 

#!@*)@ बगैचा सामरीहरु ५० प्रलतशत मुल्य अनुदानमा लवतरण -लसकेचर 

१२. आरी १२  सङ्ग्ख्या  24 500 12   

10 

#!@*)@ कायषक्रम सामरी ढुवानी  

पटक 3 25000 75   

11 

#!@*)@ ५० प्रलतशत मूल्य अनुदानमा च्याउको बीउ लबतरण  

प्याकेट 1000 30 30   

12 

#!@*)@ मौरी घार र अन्य सामरी - घुम्ती .धुवादानी र पञ्जा लवतरण ५० 

प्रलतशत अनुदान सङ्ग्ख्या  40 4000 160   

13 

#!@*)@ महदानी ५० प्रलतशत मुल्य अनुदानमा लवतरण 

सङ्ग्ख्या  2 8000 16   

14 

#!@*)@ ७५ प्रतीशत मूल्य अनुदानमा न्यापसेक स्प्रेयर लवतरण 

सङ्ग्ख्या  30 2000 60   

15 

#!@*)@ आकस्मीक बालि संरक्षण सेवा  

पटक 3 15000 45   

16 

#!@*)@ कायषक्रम सञ्चािन अनुगमन खचष -आन्तरीक तथा बाह्य भ्रमण खचष  

पटक 12 10000 120   

17 

#!@*)@ जम्मा  

      0   

18 
३१२१०८ 

आि ुतरकारी तथा मसिा लवकास कायषक्रम लशषषक  

      0   

19 
३१२१०८ 

अिैची के्षत्र लवस्तारको िागी ५० प्रलतशत मूल्य अनुदानमा लबरुवा 

लवतरण सङ्ग्ख्या  30000 4 120   

20 
३१२१०८ 

फुट स्प्रेयर लवतरण ७५ प्रतीशत मूल्य अनुदानमा  

सङ्ग्ख्या  10 15000 150   

21 
३१२१०८ 

मसिा बािी खेती प्रबीलध सम्बलन्ध ३ कदन े गाउपालिकास्तरीय 

तालिम सञ्चािन  सङ्ग्ख्या  1 80000 80   



  

22 
३१२१०८ 

कायषक्रम सञ्चािन अनुगमन खचष -आन्तरीक तथा बाह्य भ्रमण खचष  

पटक 4 10000 40   

23 
३१२१०८ 

कायषक्रम सामरी ढुवानी  

पटक 1 18000 18   

24 
३१२१०८ 

जम्मा  

      0   

25 
३१२१२० 

साना ससचाइ सहकारी खेलत तथा मि बीउ ढुवानी कायषक्रम लशषषक  

      0   

26 

३१२१२० 
रासायनीक मि ढुवानीमा अनुदान मेट्रीक 

टन 140 5000 700   

27 
३१२१२० 

साना ससचाइ ममषत सुधार तथा पाइप लवस्तार 

सङ्ग्ख्या  6 70000 420   

28 
३१२१२० 

कायषक्रम अनुगमन  

पटक 5 5400 27   

29 
३१२१२० 

जम्मा  

      0   

30 
३१२११४ 

बालि लबकाश कायषक्रम मध्य पहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन कायषक्रम 

लशषषक        0   

31 
३१२११४ 

प्िाषटीक पोखरी लनमाषण  

सङ्ग्ख्या  4 30000 120   

32 
३१२११४ 

५० प्रलतशत अनुवदानमा मकैको स्रोत बीउ लबतरण  

केजी 400 50 20   

33 
३१२११४ 

कायषक्रम सामरी ढुवानी  

पटक 1 10000 10   

34 
३१२११४ 

मकैको बीउ उत्पादन सम्बलन्ध स्थिगत तालिम  

पटक 3 10000 30   

35 ३१२११४ 
कायषक्रम सञ्चाि अनुगमन बीउबािी लनरीक्षण खचष  पटक 4 5000 20   

37 
३१२१६३ 

प्रधानमन्त्री कृषी आधुनीकीकरण परीयोजना लशषषक  

      0   

38 

#!@!!* साना ब्यवसायीक कृषी उत्पादन केन्द्र -पुरानो पकेट  लबकाश 

कायषक्रम पुजीगत अनुदान - कृषी खेतीको साथै लसचाइ परीयोजना 

र पश ुलचकीत्सा सम्बलन्ध उपकरण तथा मेसीन ओजार  सङ्ग्ख्या  2 300000 600   

39 

#!@!^# साना व्यवसायीक कृषी उत्पादन केन्द्र -पुरानो पकेट लबकाश 

कायषक्रम चाि ुअनुदान अन्य सङ्ग्ख्या  2 120000 240   

40 

#!@!^# साना ब्यवसायीक कृषी उत्पादन केन्द्र -नया  पकेट  लबकाश 

कायषक्रम पुजीगत अनुदान - कृषी खेतीको साथ ैलसचाइ परीयोजना 

र पश ुलचकीत्सा सम्बलन्ध उपकरण तथा मेसीन ओजार  सङ्ग्ख्या  1 180000 180   

41 

#!@!^# साना ब्यवसायीक कृषी उत्पादन केन्द्र -नया  पकेट  लबकाश 

कायषक्रम चाि ुअनुदान अन्य  सङ्ग्ख्या  1 72000 72   

42 

#!@!^# उन्नत खेती प्रलबलध लबषयक तािीम सञ्चािन -पुरानो पकेट  

सङ्ग्ख्या  2 70000 140   

43 #!@!^# कायषक्रम सञ्चािन तथा अनुगमन  खचष पुरानो पकेट                         पटक 6 6000 36   

44 #!@!^# घुम्ती तािीम सञ्चािन नया पकेट पटक 2 6000 12   

45 #!@!^# कायषक्रम अनुगमन तथा सञ्चािन खचष नया पकेट  पटक 2 10000 20   

46 

#!@!^# अदवुा ब्िक सञ्चािन अनुदान -ब्िक कायषन्वयन कायषलवलध अनुसार 

खचष हुनेगरी पटक 1 1700000 1700   

48 ३१२११८ 
माटो परीक्षण सेवा सञ्चािन लशषषक        0   

49   माटो परीक्षण लसबीर सञ्चािन  पटक 1 
 

95   

50 ३१२०१२ 
एक गाउ एक कृषी प्राबीलधक कायषक्रम लशषषक        0   

51 ३१२०१२ 
एक गाउ एक कृषी प्राबीलधकिाइ पारीश्रमीक   

सङ्ग्ख्या  3 320000 960   

    s'n hDdf 
      7547   



  

 

गाउँ कायषपालिकािे आवश्यकता र औलचत्यका आधारमा कायषक्रम पररमाजषन गनष 

सके्नछ । 
   

   kf}jfb'ªdf ufpFkflnsf sfo{fno Rofªu|] ef]hk'/  

dlxnf tyf jfnjfnjflnsf sfof{no, 

cfly{s aif{ M @)&$.&%       

l;=g  sfo{qmdsf] gfd  

jflif{s sfo{qmd  

;DkGg :yfg  s}lkmot  

OsfO  kl/0ffd  
jh]6 ? 

Xhf/df  

!  g]lqTj tyf ;+:yfut ljsf; tflnd % lbg] ३० hgf ! 117 ufFpkflnsf:t/   

@ cfwfe't tflnd  & lbg] #) hgf ! 181 ufFpkflnsf:t/   

# 
dlxnf ;+:yfsf] cj:yf lazn]if0f tyf /0fgLltkq th'df 

# lbg] 
#) hgf  ! 40 ;fgf]b'Ddf   

$ cGt/k':yf cGt/ls\of # lbg] #) hgf ! 35 ltjf/L e~of°   

% dlxnf k'?if ;dljsf; # lbg] ^)hgf  @ 70 Zofdlznf / 

;fgf]b'Ddf 
  

^ lszf/Lsf nflu hLjgpkof]lu l;k % lbg] ^) hgf @ 160 7'nf]b'Ddf / 

Zofdlznf 
  

& Ho]7 gful/s cNhfOd; /f]u ;Djlwt sfo{qmd  #) hgf ! 50 Rofªu|]   

* aFu'/kfng  & lbg]  २१ जना ! २४५ लतवारीभञ्ज्याङ   

( afv\fkfng & lbg] २१ जना  ! २४५ मानेडाँडा   

!) 
 मलहिामा सकरात्मक सोचसम्बन्धी लवशेष 

कायषक्रम 

    २०० ufFFpkflnsf:t/    

!! 
afnljjfxsf] c;/ kl/df0f, tyf dfgj a]rlavg 

;Djlwt  
#) hgf ! 50 jfl:td   

१२ अनाथ बािबालिकासम्बन्धी कायषक्रम     १०० गाउँपालिकास्तर   

१३ cg'udg ,;fy ;Dks{ ;xhLs/0f tyf sfo{no ;+rfng 
cfjZostf 

cg;f/  
  107 ufFpkflnsf el/   

 
s'n jh]6 hDdf     1600     

 

लस.न.ं १२ मा उलल्िलखत कायषक्रम गाउँ कायषपालिका स्वयम्ि ेगनेछ। 

   

 

kf}jfb'ङमा ufpFsfo{kflnsfsf] sfo{fno Rofªu|] ef]hk'/  

kz';]jf zfvf  

 

cfly{s aif{ M @)&$.&%       

ah]6 cg'bfg jf pkzLif{s 

g+=  

 

vr{÷laQLo 

;+s]t g+= vr{÷laQLo zLif{s jh]6 ? Xhf/df  s}}lkmot 

327801 kz';]jf k|;f/ 1303.0   



  

327101 kz';]jf lgodg tyf Sjf/]G6fOg २६.00   

327103 Joj;flos jfv|f k|j4{g /fli6|o cleofg  425.00   

327103 
c08fdf cfTdf lge{/ tyf kfl/jfl/s :t/df 

u|fdL0f s'v'/f k|j4{g  ५६५   

327103 o'jf nlIft j+u'/ sfo{s|d  १००   

327105 kz' cfxf/f ;]jf sfo{s|d sj'lnotL sfo{s|d  ५१   

  s'n hDdf २४७०.०   

    गाउँ कायषपालिकाि ेआवश्यकता र औलचत्यको आधारमा कायषक्रम पररमाजषन गनष सके्नछ । 

धन्यवाद 


