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िव�णपुरु गाउँपािलकाका अ�य� �ी स�य नारायण यादव �यबूाट 
��तुत िव�णपुुर गाउँपािलकाको आठ� गाउँ सभाबाट पा�रत �ने 

आ.व.२०७९/०८० को बा�षक नीित,बजेट,काय��म तथा अ�य िनण�य   

स�ब�धी  

संि�� व��  
 

 o; �व�णपुरु गाउँपा�लकाको आठ� गाउँसभाबाट आ=व= २०७९/०८० को नी�त, बजटे, 

काया��म तथा अ�य �नण�यह� ��ततु हुन ेसमारोहको शभु घडीमा उपि�थत हनु ुभएका स�पूण� 

महानभुावह�लाई नया ँनेपालको प�रक�पना �भ� �व�णपुरु गाउँपा�लकाको उ�वल भ�व�य स�ुन�त 

गन� सोचका साथ �व�णपुरु गाउँपा�लकाको आठ� गाउँसभाबाट पा�रत हनु ेआ=व= २०७९/०८० 

को नी�त बजटे तथा काया��म एवं अ�य �नण�यह� ��ततु हनुे समारोहको यस ग�रमामय 

अवसरमा आफनो अमू�य समय �दई हा�ो �नम��णालाई सहज�पमा �वीकार गर� समारोमा 

पा�न ु भएकामा सब ै महानभुावह�मा म आफनो �यि�गत तफ� बाट र �व�णपुरु गाउँपा�लकाको 

तफ�  बाट हा�द�क �वागत र स�मान �य� गद�छु । 

 आफनो �े�को �वकासको ला�ग ;|f]t साधनको स�त�ुलत प�रचालन �व�नयोजन र 

�वकासको ��तफल स�त�ुलत तथा समान�पमा �वतरण गर� सामािजक समानता कायम गन� 

�वकासमा सबै वग�का जनताको सहभा�गता अ�भवृ�� गद� �वकास ���यालाई सं�थागत गन� 

नेपालको सं�वधान एवं �था�नय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोिजम �यापक अ�धकार �ा� 

गाउँ सभाबाट पा�रत हनु ेआ=व= २०७९/०८० को नी�त वजेट तथा काय��म एवंम सभाका 

�नण�यह� स�पणु� गाउँसभाका सद�यह� सम� ��ततु गन� पाउँदा म लगायत �संगो गाउँपा�लका 

संघीय लोकताि��क गणत�� नेपालको �थापनाथ� �व�भ� काल ख�डमा भएका ए�तहा�सक संघष� 

र जन आनदोलन तथा मधेश आ�दोलनमा देश र जनताको ला�ग आफनो �ाण उ�सग� गनु� हुन े

स�पणु� �ात-अ�ात महान शह�दह���त अ�य�त �न�ापवु�क आफनो �दा समुनअप�ण गद� 

वहाह�को आ�माको  िचर शाि�तको कामना गद�छु र स�पूण� स�हद प�रवारह� ��त स�मान 

समेत �य� गद�छु । साथ ै �व�भ� चरनका आ�दोलनका �ममा घाइते भइ शार�र�क तथा 

मान�सक �पमा अश� हनु ुभएका �यि�ह���त हा�द�क साहनुभु�ुत �कट गद� वहाह�को सहज 

जLवन यापनको कामना गद�छु ।  
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आदरणीय स�पूण� महानभुावह�, 

 �वकास ���यालाई सरल, सहज, जनमिुख, पारदश� एवं �भावकार� �पमा अगाडी बढाउन 

�यवि�थत योजना तजु�मालाइ पवु� शत� मा�न�छ । जनताले आफनो आव�य�ालाई स�बोधन गन� 

योजनाह� आफनै सहभा�गतामा छनौट गन� सकन ु भन े अवधारण अन�ुप �य�ुतम समयको 

उपयोग गद� आ=व= २०७९/०८० को ला�ग टोल-टोल वि�त-वि�त बाट सहभा�गता मलुक 

प�ती अनसुार योजना संकलन गर� वडा  भेला बाट  ��ता�वत योजना तथा काय��म उपर 

गाउँकाय�पा�लका मा छलफल गर� तयार पा�रएको एक�कृत योजनाको नी�त आजको यो आठ� 

गाउँसभामा पार�त गन�को �न�मत पेश गद�छु ।  ��ततु बजेट योजना, तथा काय��म चालू 

आ�थ�क बष� �भ�ै स�प� हनु े गर� तयार पारेको छु । �व�णपुरु गाउँपा�लकाको �व�मान 

स�भावनाह�लाइ समान �थ�मकताका साथ गि�भर भएर प�रचालन गनु� पन� चनुौती हामी साम ु

आएको छ । जसको सामना �वकासमा सहम�तको नाराले मा� गन� स�कने देिख�छ । �व�णपुरु 

गाउँपा�लकालाई सह� �दसा �दान गन� �वगतका �यासह�को स�म�ा गरL �टु�ह�लाइ दोहर�न 

नद�ई सफलताह�को अनकुरण तथा प�रव�त�त स�दभ�लाइ स�बोधन गन� ग�र नया ँअ�यासह�को 

थालनी गनु� अ�नवाय� देिखएको छ ।  

 
 

आदरणीय महानभुावह�, 

 सबै सकारा�मक उपलि�ध हुँदाहदैु प�न �व�णपुरु गाउँपा�लकाको अथ�त�� चनुौती र�हत 

भन ेछैन । अथ�त��मा देिखएका मूलभतु चनुौतीह�लाई सामान गन� देहाय बमोिजमको नी�त यस 

गाउँपा�लकाले �लएको छ । 

 �वकासका आ�थ�क �वकास, सामािजक �वकास, पवुा�धार �वकास, राजनैतीक तथा 

�शास�नक �वकासमा गत �वगत भ�दा आ�थ�क बष� २०७८।०७९ मा धेरै चनुौतीह�लाइ सामना 

गद� साकारातमक उपलि�ध भएको कुरा आमज�तालाइ महससु भएकै छ । तथापी चनुौती रह�त 

भ�े छैन �यसैले �वकासका हरेक प�मा भएका सम�याह�लाई औ�याउँदै �यसमा आएका 

चनुौतीह�लाइ सामना गद� सकारा�माक उपलि�ध हा�सल गन�  उदे�य �लइ आ�थ�क वष� 

२०७९/०८० को बजेट तयार ग�रएको छ ।  
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आदरणीय महानभुावह�, 

 अव म यस ग�रमामय समारोह सम� गाउँसभाबाट पा�रत हुने आ�थ�क बष� 

२०७९/०८० को म�ुय म�ुय नी�त, योजना तथा काय��मह�को बारेमा संि�� �पमा �काश 

पान� अनमु�त चाह�छु । �व�ततृ �ववरण प�छ प�ुतकमा �काशंन हनुे गर� समभवत अ�धका�स 

मा�नसह�को हातमा पयुा�उन ेछु । 

आ�थ�क बष� २०७८।०७९ मा गाउँसभाल ेपार�त गरेका नी�त तथा काय��मह� म�ये 

काया��वयन भईसकेको नी�त तथा काय��मह� बाहेक चाल ुअव�थामा रहेको नी�त तथा काय��म 

र काय��वय गन� बाँक� रहेका नी�त तथा काय��मह�लाइ यस आ.ब. २०७९।०८० मा 

�ाथ�म�ाका साथ �नर�तरता �दईनेछ ।  

 

पूवा�धार, संरचना �वकास तथा सूचना संचार नी�त 

१=.      �वकासको ला�ग संचार भ�े मा�यतालाई आ�मसाथ गद� गाउँपा�लका �े�मा रहेका �से 

�म�डयाह�को �वकास र �व�नको ला�ग समावेशी �व�ापन �णाल� लागू ग�रनेछ । साथै 

उ�कृ� संचारकम�ह�लाई परु�कृत ग�रनेछ । 

२. एक वडा एक कालोप�े सडक �नमा�ण काय�लाई अगामी आ.ब.मा पणु�ता �दइनेछ साथै 

थप कालोप�े सडक �नमा�ण काय�को ला�ग आव�यक पहल ग�रनेछ । 

३. यस गाउँपा�लकालाई �वकास उ�मखु तथा आधारभतु �सट�को �पमा �था�पत गन� 

ग�ुयोजना तयार ग�रन ेछ । सोह� अन�ुप पवुा�धार �वकास ग�रनेछ । 

४.=    आम नाग�रकलाई �वधतुीय मा�यमको सूचना ��व�धको पहुँचमा रा�लाई ��येक गाउँ, 

टोलमा �� इ�टरनेटको सेवा स�ुवधा उपल�ध गराईनेछ ।  

५.= वडा स�म�तको �सफा�रस तथा गाउँ काय�पा�लकाबाट पेश भै आएको योजनाह�लाइ 

�ाथ�मकता एवं स�भा�यता अ�ययन र लाभि�वत वग�को आधारमा काया��वयन ग�रनेछ ।  

६.= ऐ�तहा�सक एवं धा�म�क, सं�कृ�तक मह�वका पोखर�ह�  तथा �थलह�लाई थप �यवि�थत    

ग�रनेछ . 

७.= गाउँमा पवुा�धार �वकासको �न�मत �निज तथा गैर सरकार� �े�को लगानL �भ�याईनेछ । 

८.= परुानो बजारह�लाइ �मश: सधुार गर� आव�यकतानसुार सडक चौडा (फरा�कलो) गन�, 

ढल तथा नालाको �यव�था गर�न ेछ । 

९.= पवुा�धारका काय��म संचालन गदा� अपा�मै��, बालमै�ी, वातावरणमै�ी मापद�ड वमोिजम 

ग�रनेछ ।  

10. आव�यकता अनसुार अ�य पवुा�धार �नमा�ण ग�रनेछ । 
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१1. �व�णपुरु चौकको बजार र थ�हाको दगुा� मि�दरलाई थप �यवि�थत बनाइनेछ । 

१2. गाउँपा�लका �तर�य सामदुा�यक भवन �व�णपुरु चौकमा र थ�हा कु�ीको ज�मनमा 

सामदुा�यक भवन �नमा�ण गन� आव�यक बजेटको माँग संिघय तथा �देश सरकारबाट 

ग�रनेछ । 

१3. ह�रनगराको पोखर�, �व�णपुरुको ग�ुजीवाला पोखर�, राजपरु मा.�व. �कुल छेउको पोखर�, 

थ�हाको दगुा� मि�दर छेउको पोखर�, ल�मीपरुको परुानो पोखर� र शोभापरुको रामजानक� 

पोखर�ह�लाई सौ�दय�करण ग�रनेछ । 

१4. �व�णपुरु गाउँपा�लकाको �शास�नक भवनको �नमा�ण काय� अव�� रहेकोमा चालू 

आ.ब.मा उ� काय�लाई सचुा� गन� ठोस पहलकदमी ग�रनेछ । 

१५. गाउँपा�लकाले �नमा�ण गरेका सडकलाई �नय�मत �पमा मम�त संभार गर� आवागमनलाई 

बा�ै म�हना सहज बनाइनेछ ।  

 

जनसं�या तथा सामािजक �वकासः- 

7. �वप� तथा द�लत जा�तका समदुायमा म�ृयूप�ात �क�रया खच� वापत गा.पा.बाट �. ५ 

हजार �दान ग�रनेछ ।  

२= जन�तरबाट स�ा�लत सामदुा�यक �व�ालयह�लाइ गाउँपा�लकाबाट अनगुमन गर� िश�क 

�यव�थापन तथा भौ�तक पवुा�धार �नमा�णमा आव�यक सहयोग गन�  नी�त �लईनेछ । 

३. काय�रत �व�भ� तहका िश�कह�लाई समय सापे� ��व�ध मै�ी ता�लम �दई िश�ाको 

गणु�तरमा ब�ृ� ग�रनेछ । 

४. ग�रव, द�लत, �वप�, अ�पसं�यक तथा सीमा�तकृत म�हलाह�को उ�थान र सशि�रणमा 

�वशेष जोड �दईनेछ ।  

५. �थानीय मेल�मलाप म�य�थताको �यव�थापन स�ब�धी आव�यक काय� ग�रनेछ । 

6. �थानीय भाषा तथा सं�कृ�तको संर�ण र �वकासमा जोड �दईनेछ । 

 

म�हला, बालबा�लका तथा अ�य लि�त बग�ः- 

1. �वप� तथा �पछ�डएका वग�का  म�हलाह�लाई लि�त गर� सम� म�हलाह�को 

सशि�करण स�ब�धी काय��मह� स�ालन ग�रन ेछ ।  

2. बाल �लब गठनलाइ �थ�मकता �दई बाल स�ाल एवं बालबा�लकाको �मता �वकास 

स�ब�धी काय�लाई  �थ�मकताका साथ काय��वयन ग�र बालमै�ी गाउँपा�लका त�ुयाउने 

नी�त अंगीकर ग�रन ेछ ।  
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3. �पछडावग�, द�लत एवं पछा�ड परेको वग�को हक अ�धकारको �ब��न एवं �नण�य ��कयाको 

मलुधारमा  सहभा�गता  अ�भव�ृ� गद� सशि�करण, �मता �वकास, सीप �वकास एवं 

चेतनामलुक काय��मह� संचालन ग�रने छ । 

४. म�हला तथा �वप�ह�का ला�ग गा.पा.को तफ� बाट �नश�ुक लोकसेवा तथा िश�क सेवा 

तयार� क�ा संचालन ग�रनेछ । 

 

वातावरण संर�ण, खानपेानी तथा सरसफाईः- 

1. �व�णपुरु गाउँपा�लका अ�तग�तका म�ुय हाटबजार �े�लाई सफा सघुर कायम रा� 

गाउँपा�लकाबाट आव�यक �व�ध ग�रनेछ । 

2.= खाल� पत� ज�गामा उपभो�ा समहु �व�ालय प�रवार र नाग�रक समाज माफ� त 

व�ृारोपन काय��म संचालन ग�रन ेछ । 

3.= �व�छ खानेपानीको सहज आपू�त�को ला�ग  ओभरहेड टयांक �नमा�ण तथा आ�ट�जन कल 

जडान काय�को ला�ग  स�बि�धत �नकायह�मा पहल ग�रन ेछ । 

4. �व�छ खानेपानीमा सबकैो पहुँचको ला�ग हया�ड पाईप ख�रद तथा जडानको अवधारणा 

�याइनेछ । तर द�लत, ग�रव, असाहय �वप� तथा अ�पसं�यक प�रवारलाई �ाथ�मकता 

�दई �नश�ुक �वतरण काय� अगाडी बढाइनेछ । 
 

िश�ा, यूवा तथा खेलकुद 

१. िश�ामा लगानी सनुौलो �वहानी भ� ेनाराका साथ वाल�वकास र क�ा १ मा सत��तशत 

�व�ाथ� भना� ग�रनेछ । एक वडा एक नमूना बाल�वकास के�� अ�भयान संचालन 

ग�रनेछ । बाल�वकास के��ह�को �तरउन�ती ग�रनेछ ।  

२. ��येक वडामा क�तीमा एउटा �व�ालयमा क�ा १ देिख ३ स�म अं�ेजी मा�यमबाट 

पठनपाठनको �यव�था अन�ुप यसै शैि�कस� २०७९ देिख वडा नं. ४ मा रहेको 

मा.�व. थ�हाकटहामा क�ा १ देिख ३ स�म अं�ेजी मा�यमबाट पठनपाठनको श�ुवात 

भै सकेको र अगामी वष�ह�मा �मशः ��येक वडामा यसै अवधारणालाई काया��वयनमा 

�याइनेछ । 

३. �व�णपुरु गा.पा. अ�तग�त रहेका ४ वटै सामदुा�यक मा�य�मक �व�ालयह�मा अगामी 

आ.ब. देिख �डिजटल हािजर�को �यव�था ग�रनेछ साथै स�पूण� �व�ालयह�मा �मशः 

�डिजटल हािजर�को अवधारणालाई काया��वयनमा �याइनेछ । 
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4. �व�ाथ� �भ� अ�तर�न�हत ��तभालाई ��फुटनका ला�ग �व�भ� शैि�क तथा खेलकुद 

काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ । 

5. सामदुा�यक �व�ालयका जनशि�को �मता अ�भवृ�� काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ । 

6. सामदुा�यक �व�ालयह�लाई ह�रत �व�ालय बनाउने अवधारणाको नी�त �लइनेछ । 

7. सामदुा�यक �व�ालयह�मा बालमै�ी �व�ालयको अवधारणालाई �था�पत ग�रनेछ साथै 

बाल�वकास के��ह�मा थप शैि�क साम�ीह�को �यव�था तथा सहयोगी 

काय�कता�ह�लाई नेपाल सरकारले घोषणा गरेको तलव स�ुवधा �दान ग�रनेछ । 

8. सा�रता काय��मह�लाई अ�भयानको �पमा स�ालन ग�र यस गाउँपा�लकामा �नर�रता 

उ�मूलन ग�रन ेछ । 

9. गा.पा. भर�को सामदुा�यक �व�ालयह�मा संचालनमा रहेका �नश�ुक पाठयप�ुतक �वतरण, 

�दवा खाजा काय��म, छा�ा तथा द�लत छा�विृ� काय��मलाई �यवि�थत �पमा 

काया��वयन गन� गा.पा. �तरबाट सघन �पमा अनगुमन ग�रनेछ । 

10. गाउँपा�लकाका �े� �भ�का शिै�क सं�थाह�को शिै�क गणु�तर सधुारका काय��म 

संचालन ग�रन ेछ । 

11. सामदुा�यक �व�ालयह�लाई पवुा�धार स�प� बनाईनछे । 

12. अ�तर �व�ालय, िश�ण अवधारणालाई �नर�तरता �दईनेछ । 

13. शै�िणक ��याकलपालाई ��व�धय�ु त�रकाले िश�ण �सकाई गन� ��येक �व�ालयमा 

इ�टरनेट स�ुवधा उपल�ध गराइएको तथा अगामी �दनमा सोको �भावकार� काया��वयन 

ग�रनेछ । 

14. खेलकुदको �तर �वकास गन� गाउँपा�लका �े�का खेलाडीह�लाइ मनोवल उ�च रा�को 

लागी गाउँपा�लका �तरमा खेल�ामको �थापना गन� त�परताका साथ अगाडी बढनेछु तथा 

गाउँपा�लकाबाट अ�य� ��केट तथा फुटवल र�नगं ��तयो�गताको आयोजना     

गराईनेछ । 

15. �व�थ, िशि�त, समावेशी, ससंु�कृत र स�य समाजको �सज�नाका ला�ग गाउँपा�लका �े�मा 

रहेका सव ैवग�को यूवाको संत�ुलत �वकासको नी�त �लइनेछ । 

16. लागू औषत दू�य�सनी �व��को अ�भयान संचालन ग�रनेछ । यूवा स��यताका ला�ग यूवा 

�लव तथा यूवा संजाल गठन ग�रनेछ । गा.पा.का यूवाह�मा नेतृ�वसीप �वकास गराउन 

�व�भ� कृयाकलापह�मा यूवाको सहभागीतालाइ �ाथ�मकता �दइनेछ । 
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�वा��य 

1. हाल वडा नं. १ ि�थत �व�णपुरु �वा��य चौक�मा व�थ�गं से�टर संचालनमा रहेको र 

अगामी वष�ह�मा गाउँपा�लका भर�को �वा��य सं�थाह�मा �मश व�थ�गं से�टरको 

�यव�थापन ग�रनेछ । 

2. हाल संचालनमा रहेका �वा��य स�व�धी �व�भ� खोप काय��मरह�लाई �नर�तरता 

�दईनेछ । 

3. हाल नेपाल सरकार तथा �देश सरकारबाट घोषणा ग�रएका औषधीह� ��येक �वा��य 

सं�था माफ� त समयमा नै �नश�ुक उपल�ध गराइनेछ । 

४. �वा��य सं�थाबाट प�रचा�लत �वा��य �वयमंसे�वकाह�को मनोवल उ�च रा� गा.पा. 

बाट �ो�साहन भ�ा �दान ग�रनेछ । 

५. को�भड १९ लगायतका अ�य महामार�ह�सँग ज�ुन �व�भ� �क�समका ��तकाय� 

योजनाह� �नमा�ण गर� सोको �भावकार� काया��यवन ग�रनेछ । 

६. गि�भर अव�थामा रहेका �वरामीह�लाई समयमै अ�पताल प�ुनका ला�ग गा.पा.बाट एउटा 

ए�वलेु�सको �यव�था ग�रनेछ । 

 

कृ�ष �वकास तथा सहकार�ः-  

१. �कसानको मान, �व�णपुरुको प�हचान भ�े मूल नाराका साथ नेपाल सरकारबाट श�ु 

ग�रएको �कसान सचुीकरणको अ�भयान �देश सरकारको सहकाय�मा स�प� गर� कृ�ष 

�े�को त�यांक अ�ाव�धक तथा �कसान प�रचय प� �वतरण ग�रनेछ । 

२. कृ�ष तथा पश ु पालन �े�को �वकासमा कृषक समहु स�म�त सहकार� गैर सरकार� 

सं�थाह�सँग साँझेदार� गन� नीlt अवल�बन ग�रन ेछ । 

3.= गाउँपा�लका �े�का उव�र भू�मलाइ �संिचत गन� �नश�ुक �सचाँईको ला�ग आव�यक 

�यव�था ग�रनेछ । 

4.= गाउँको उ�पादन बजारमा बजार�करण गन�को �न�म� उिचत �यव�था ग�रनेछ । 

5. कृ�ष उपजमा �कटनाशक औष�धको �योगलाई �न��सा�हत गद� अगा��नक उ�पादनमा 

जोड  �दईनेछ । 

6.= ह�रयो घासको खे�तलाइ बढाँवा  �दई �व�वध पशजु�य उ�पादनलाई सव��न �व��न 

ग�रनेछ । 
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7. �वकास र समृ��मा सहकार� सँगको सहया�ा भ�े नारा स�हत �ामीण �तरस�म 

सहकार�को सेवा �व�तार गन� �ो�सहन ग�रनेछ । सहकार� सं�थाह� एक आपसमा 

गा�भएमा �ो�साहनका काय��म संचालन ग�रनेछ । 

8. गाउँपा�लकामा रहेका सवै व�क तथा �बि�य सं�थाह�को सरु�ा �व�ध ग�रनेछ । ब��कङ 

कारोवारलाई नगद र�हत (Cash Less) बनाउन ब�क तथा �वि�य सं�थाह�सँग सम�वय र 

सहजीकरण ग�रनेछ । 

9. �व�णपुरु गाउँपा�लकामा �कसानह�को मेहनतलाई स�मान गद� गा.पा.को सहयोगमा धान 

तथा गहुँको �वउ �वजनमा ५० ��तशत सह�ुलयत दरमा समयमा नै उपल�ध गराइन े  

छ । 

 

राज�व:- 

१.= एक�कृत स�प�त कर लाग ुगर� कर �णाल�लाई बढ� सरल र �भावकार� बनाउन �व�ततृ 

अ�ययन ग�रने छ । 

२. उ�ोग �यवसायी संगको सहकाय� र सम�वयमा �यवसाय करलाइ �यवि�थत र 

�भावकार� बनाई सब ै�यवसायलाइ करको दायरामा �याइन ेछ ।  

३.= वा�ष�क � १ लाख भ�दा बढ� कर �तन� कर दाताह�को अ�भलेख राखी �नजह�लाइ 

�वषेश �पले परु�कृत तथा स�मान गन� �यव�था �मलाइन ेछ  । 

४.= गाउँपा�लकाका �व�वध सेवाह� उपल�� गराउन अ�त�र� द�तरु �लइ घरदैलो सेवा 

उप�बध गराइने �न�त अवल�वन ग�रनेछ । 

५. गाउँपा�लका अ�तग�त रहेको साव�ज�नक पोखर�, हाटबजार लगायत अ�य भौ�तक 

संरचनाबाट �ा� हनु े राज� आ�दानीलाई ब��कङ �णाल� माफ� त �नय�मत, पारदिश� र 

�यवि�थत ग�रनेछ । 

६. गाउँपा�लका तथा अ�तग�तका वडा काया�लयह�बाट �ा� हनु े दै�नक राज� आ�दानीलाई 

�भावकार� �पमा लागू ग�रनेछ । 

7. यस गाउँपा�लकाबाट �वगत वष�ह�मा तपिशलको िशष�कमा �लदै आएको सेवा द�तरु चालू 

आ.ब. २०७९/080 देिख �नश�ुक �पमा �दान ग�रनेछ ।  

l;=g+= ljj/0f 
!= ;/;kmfO{ z'Ns 
2 lgj]bg b:t'/ 
3 gful/tf k|df0f kq l;kmfl/;÷k|ltlnkL l;kmfl/; 
4 gftf k|dfl0ft b:t'/ 
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l;=g+= ljj/0f 
5 hUuf gfd;f/L  
6 df]xL gfd;f/L  
7 kmf]6f] 6fF; l;kmfl/; 
8 Rff/ lsNnff k|dfl0ft l;kmfl/; 
9 ljB't l;kmfl/; 3/sf] nfuL 
10 ljB't l;kmfl/; s[lifsf] nfuL 
11 k+hLs/0f k|ltlnkL jfx]s cGo k|ltlnkL k|dfl0ft b:t'/ 
12 cljjflxt l;kmfl/; b:t'/ 
13 ;gfvt l;kmfl/; b:t'/ 
14 ;dfj]zL l;kmfl/; b:t'/ 
15 :yfoL j;f]jf; l;kmfl/; b:t'/ 
16 :yfoL jfl;Gbf olsg l;kmfl/; b:t'/ 
17 hGd,ljjfx / d[To' k|dfl0ft l;kmfl/; b:t'/ 
18 km/s km/s gfd,y/, hGd ldlt Pp6} ePsf] l;kmfl/; b:t'/ 
19 ckfËtf ;DjGwL, 5fqj[lQ, lgz'Ns cf}ifwL pkrf/ ;DjGwL l;kmfl/; 

b:t'/ 
20 Gffjfns k|dfl0ft l;kmfl/; b:t'/ 
21 Dff]xL 5f]8kq 

 
 

�या�यक स�म�त तथा सामदुा�यक मेल�मलाप सेवा नी�त- 

१.= गाउँपा�लका अ�तग�त रहेका सामदुा�यक मेल�मलाप सेवालाई �यवि�थत र �भावकार� 

बनाईनेछ । 

२. गाउँपा�लका अ�तग�त रहेका म�य�तकता�ह�को सीप र �मता अ�भवृ��का ला�ग 

पनु�ताजगी ता�लम र अ�य पा�लकामा भएका न�वनतम ् अ�भयासह�को अनसुरण गद� 

मेल�मलापको नी�तलाई �भावकार� �पमा लागू ग�रनेछ । 

३. �या�यक स�म�तमा आएका म�ुाह�को सनुवुाई, गोप�नयता र फैसलाका ला�ग आव�यक 

पन� कानूनी स�लाहकारको परामश� सेवा माफ� त �या�यक स�म�तको काय�लाई �यवि�थत 

वनाईनेछ । 

४. �या�यक स�म�तका सद�यह�लाई �दान गद� आईरहेको संचार तथा यातायात स�ुवधालाई 

�नर�तरता �दइनेछ । 
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�वप� �यव�थापन नी�त- 

१.= सव ै �कारको �वप�, जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापनका ला�ग �थानीय �वप� 

�यव�थापन स�म�तलाई स��य बनाईनेछ । 

२. �वप� �यव�थापनमा �वयम ् सेवक प�रचालनको नी�त अवल�वन ग�रनेछ साथ ै �वप� 

�यव�थापनमा ख�टन े�वयम ्सेवकको �ानसीप र �मताको �वकास ग�रनेछ ।  

३. �वप� �यव�थापनमा संल�न रेड�स, गैरसरकार� सं�था, संचार मा�यम, सामदुा�यक सं�था, 

नाग�रक समाज र अ�य सरकार� �नकायह�सँग सहकाय� गर� �वप� पूव� तयार�, रोकथाम, 

��तकाय�, �यूनीकरण र �यव�थापन काय�लाई �भावकार� वनाइनेछ । 

 

�शासन, सशुासन तथा पारदिश�ताः- 

१.= गाउँपा�लका काया�लयका ��येक शाखाको अ�भलेख �णाल� लगायत अ�य �यव�थापनमा 

समयानकुुल सधुार ग�र ल�गनकुा साथ ैकाया�लय संगठन, शाखा, उपशाखा र कम�चार�को 

काय��ववरण तयार ग�र अ�ायव�धक गद� ल�गनेछ । 

२.= गाउँपा�लका कम�चार�ह�लाइ नपेाल सरकारले तोके बमोिजमको पोशाक भ�ा बापतको 

रकम उपल�ध गराइ तो�कएको पोशाक र प�रचय प� अ�नवाय� �पमा लगाउन े�यव�था 

गर�न ेछ ।  

३.= काय�लयका कम�चार�ह�मा �वछ आचरणको �नमा�ण गर� सेवा�ाह� ��त मया��दत पनु� 

�यवहार गन� �न�तलाइ �भावकार� बनाइन ेछ । 

४=. E-governance को अवधारणा बमोिजम गाउँपा�लकाको ��याकलापलाइ �यवि�थत 

ग�रने ल�गन ेनL�त अं�गकार ग�रनेछ । 

५. सामािजक सरु�ा तथा �यि�गत घटना दता� �णाल�लाई स�ुढ�करण गन�को �न�म� �ोत 

साझेदार� गर� काय��मलाई �नरनतरता �दईनेछ । 

६. यस गाउँपा�लकामा काय�रत कम�चार�ह�को मनोवल उ�च रा� �दान गद� आएको 

स�ुवधामा वृ�� ग�रनेछ । 

 

धा�म�क सा�ंकृ�तकः- 

१. �व�णपुरु गाउँपा�लकाले आ�नो धा�म�क सां�कृ�तक पर�परा, �र�त�रवाजलाई संर�ण 

संव�न गन�छ र आ�नो प�हचानलाई रा��य तथा अ�तरा��य �तरमा प�रिचत गराउन 

वष�मा १ (एक) चोट� संचालन भैरहेको �व�णपुरु मेला महो�सवलाई थप �यवि�थत 

ग�रनेछ । 
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आदरणीय माहानभुावह�, 

 मा�थ उलेिखत �े�गत नी�तह�को सफल काया��वयन गन� आठ� गाउँसभा सभामा 

आ�थ�क वष� २०७९/०८० को ला�ग देहाय बमोिजमको आय �यय स�मा�नत सभा सम� 

�नवेदन गन� चाह�छु । कुल बा�ष�क बजेट �. 42 करोड 18 लाख 23 हजार अनमुान 

गर�एको छ । 

�नण�यह�ः- 

�नण�य नं. 1 आ.ब. २०७९/080 को आय �ययको �ववरण मा�थ बहृत छलफल गर� 

काय�पा�लकाबाट �सफा�रस भई �ा� भएका बा�ष �क नी�त, काय��म तथा बजेट 

पास ग�रयो । 

 

आय �ययको �ववरण (बजेट बाडँफाडँ) 

आ.व. २०७९/०८० 

   
अनसूुची-१ 

   
�. हजारमा 

शीष�क 
आ.व. २०७८/०७९ को  

अनमुान 

आ.व. २०७९/०८० को  

अनमुान 

आयः ३६३००० ४२१८२३ 

  राज�वः ८१२१४ ९२५६८ 

  आ�त�रक राज�व २७५०० २७५०० 

  
राज�व बाँडफाँडबाट �ा� 

रकम 
५३७१४ ६५०६८ 

        

  अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण २५३६८६ २६७९७१ 

  नेपाल सरकारबाट �ा� २३५००० २५६७०० 

  �देश सरकारबाट �ा� १८६८६ ११२७१ 

        

  अ�य आय २८१०० ५१२८४ 

    गत वष�को नगद मौ�दात 28100 51284 

        

  जनसहभा�गताः   १०००० 



14 
 

  नगद सहभा�गता   १०००० 

  �म तथा व�तगुत सहायता     

        

�ययः ३६३००० ४२१८२३ 

  चाल ुखच� १८६३०० १७१०१३ 

  पूिँजगत खच� १७६७०० २५०८१० 

        

बजेट बचत (+)/�यून (-) ० ० 

 
 

राज�व तथा अनदुान �ा��को अनमुान  

आ.व. 2079/080 

   
अनसूुची-२ 

   
�. हजारमा 

शीष�क 

आ.व. 

2078/079 

को  अनमुान 

आ.व. 

2079/080 

को  अनमुान 

  कुल ज�मा राज�व तथा अनदुान �ा�� ३६३००० ४२१८२३ 

संकेत नं. आ�त�रक राज�वः २७५०० २७५०० 

११३११ �यि�गत स�पतीमा ला�ने बा�ष �क कर     

११३१२ सं�थागत स�पतीमा ला�न ेबा�ष�क कर     

११३१३ एक�कृत स�प�त कर     

११३१४ भ�ुमकर/मालपोत १००० ७५०० 

११३२१ घरवहाल कर ५०० ६०० 

११३२२ वहाल �वटौ�र कर ५०० १५०० 

११४४२ �वा��य सेवा कर     

११४४३ िश�ा सेवा श�ुक-शैि�क सं�था     

११४५१ सवार� साधन कर (सवार� दता� वा�ष�क सवार� कर तथा 

पटके सवार� कर ) 
  50 

११४७१ �सनमेा/डकुमेि��     

११४७२ �व�ापन कर     

११४७३ अ�य मनोर�न कर/�व�ापन कर   ५० 
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११६१३ �यावसाय रिज�ेशन द�तरु ५००   

११६१४ रे�डयो/एफ.एम.स�ालन द�तरु   ५०० 

११६२१ चालक अनमु�त प�, सवार� दता� �कताब (Blue Book) 

स�ब�धी द�तरु 
    

११६३१ कृ�ष तथा पशजु�य व�तकुो �यावसा�यक कारोवारमा 

ला�ने कर 
    

११६९१ अ�य कर     

१४१५१ सरकार� स�पि�को बहालबाट �ा� आय 5400 ५० 

१४२११ कृ�ष उ�पादनको �व��बाट �ा� रकम   11100 

१४२१२ सरकार� स�पि�को �व��बाट �ा� रकम     

१४२१३ अ�य �व��बाट �ा� रकम 100   

१४२१९ अ�य सेवा श�ुक तथा �व��   १४०० 

१४२२१ �या�यक द�तरु   ५० 

१४२२३ िश�ा �े�को आ�दानी     

१४२२४ पर��ा श�ुक      

१४२२९ अ�य �शास�नक सेवा श�ुक 3950 ५० 

१४२४१ पा�क� � श�ुक     

१४२४२ न�सापास द�तरु ४०० ९०० 

१४२४३ �सफा�रश द�तरु ५०० ५०० 

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तरु ३०० ४०० 

१४२४५ नाता �मािणत द�तरु ३५०   

१४२४९ अ�य द�तरु १५०० १३०० 

१४२५३ �यवसाय रेिज�ेशन   ४०० 

१४३११ �या�यक द�ड, ज�रवाना र जफत   ५० 

१४३१२ �शास�नक द�ड, ज�रवाना र जफत 1000 ५० 

१४४११ चाल ुह�ता�तरण     

१४५११ बीमा दावी �ा��     

१४५२१ �दषुण �नय��ण श�ुक     

१४५२२ साना सवार� कर     

१४५२९ अ�य राज�व ११५०० ५० 

१५१११ बे�ज ुअसलु उपर   1000 
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  राज�व बाडँफाडँः ५३७१४ ६५०६८ 

११४११ बाँडफाँड भई �ा� हुन ेमू�य अ�भबृ�� कर 53714 65068 

११४२१ बाँडफाँड भई �ा� हुन ेअ�त श�ुक     

        

  अ�य आयः २८१०० ५१२८४ 

32121 गत वष�को नगद मौ�दात  28100 51284 

        

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरणः २५३६८६ २६७९७१ 

  नेपाल सरकारबाट �ा� अनदुानः २३५००० २५६७०० 

२६५११ �व�ीय समानीकरण अनदुान ८५८०० ९१५०० 

२६५१२ सशत� अनदुान 116300 141200 

२६५१३ समपूरक अनदुान 8000 4000 

२६५१४ �वशेष अनदुान 24900 20000 

        

  �देश सरकारबाट �ा� अनदुानः १८६८६ ११२७१ 

  �व�ीय समानीकरण अनदुान ५६८६ ६२७१ 

  सशत� अनदुान ८०००   

  समपूरक अनदुान २००० २००० 

  �वशेष अनदुान ३००० ३००० 

        

  अ�य �थानीय तहबाट �ा� अनदुानः   ० 

  सशत� अनदुान     

  समपूरक अनदुान     

  �वशेष अनदुान     

    िजसस मौ�दात (गत आ.ब.को बाँक�)     

    िजसस मौ�दात रकमबाट काय��म स�हत अनदुान     

जनसहभा�गताः ० १०००० 

  नगद सहभा�गता (साना �कसान सहकार�)   १०००० 

  �म तथा व�तगुत सहायता     



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

         आ.व.२०७9/80  अनसूुची-३

गा.पा. वडा ज�मा
नेपाल 

सरकार

�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

१८६३०० १६८०१३ ३००० १७१०१३ ० १०५९४५ ० ० ६५०६८ ०

संघबाट �ा� सशत� अनदुान (चाल)ु ११६३०० १०५९४५ १०५९४५ १०५९४५

चाल ुखच� (वडा काया�लय समेत) ६२०६८ ३००० ६५०६८ ६५०६८

१७६७०० २२५८१० २५००० २५०८१० ७८७८४ १५०७५५ ११२७१ ० ० १००००

३१११२ भवण �नमा�ण ३३९०० २०००० २०००० १०००० १००००

३१११३ �न�म�� भवनको संरचना�मक सधुार खच� ० १००० १००० १०००

३१११५ फ�न�चर तथा �फ�चस� १००० १००० १००० १०००

३११२१ सवार� साधन ख�रद(Ambulance, JCB,Safety,Bike) २१०० ८५०० ८५०० ८५००

३११२२ मेिशनर� तथा औजार १५०० १५०० १५०० १५००

३११३२ क��यटुर स�टवेयर �नमा�ण तथा ख�रद खच� ५०० ५०० ५०० ५००

३११३५ पुजँीगत परामश� ० ०

३११४१ साव�जा�नक �नमा�ण (अ�य) ५१०५० १३७०० २५००० ३८७०० २०८२९ १७८७१

३११५१ सडक तथा पलु �नमा�ण १९००० १९६०० १९६०० १३३२९ ६२७१

३११७१ पुजँीगत सधुार खच� साव�ज�नक �नमा�ण

३११७२ पुजँीगत अनसु�धान तथा परामश� ४६०० ७५०० ७५०० ७५००

पँूिजगत खच�

शीष�क

आ.व. 

2078/७9 

को  अनमुान

�यय अनमुान 

चाल ुखच�

�ोत

आ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

जनसहभा�गता
राज�व 

बाँडफाँड

�. हजारमा

आ.व. 2079/80 को  अनमुान

पेज: 



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

         आ.व.२०७9/80  अनसूुची-३

गा.पा. वडा ज�मा
नेपाल 

सरकार

�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

शीष�क

आ.व. 

2078/७9 

को  अनमुान

�यय अनमुान 

�ोत

आ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

जनसहभा�गता
राज�व 

बाँडफाँड

�. हजारमा

आ.व. 2079/80 को  अनमुान

३१४११ ज�गा उपल�धी ३५००

३१५११ भैपर� आउने प ुजँीगत खच� १४९५० २००० २००० २०००

�बषयगत बजेट १८००० २७१०० २७१०० २७१००

�वपद �यव�थापन १००० २००० २००० २०००

संघबाट �ा� सशत� अनदुानका (पूजँीगत) ३५२५५ ३५२५५ ३५२५५

संिघय समपरुक र �वशेष अनदुान काय��म २४००० २४००० २४०००

�देश सशत� अनदुानको काय��म ८०००

�देश समपरुक र �वशेष अनदुान काय��म ५००० ५००० ५००० ५०००

समपरुक कोष ९६०० ८७३८ ८७३८ ८७३८

लि�त काय��म ३००० ३५०० ३५०० ३०० ३२००

२८२१९ सशत� बजेट �फता� ४४९१७ ४४९१७ ४४९१७

कुल ज�मा ३६३००० ३९३८२३ २८००० ४२१८२३ ७८७८४ २५६७०० ११२७१ ० ६५०६८ १००००

पेज: 



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

�. हजारमा

 नेपाल सरकार �देश सरकार �थानीय 

कुल ज�मा प ुँजीगत     64,300   20,629    27,400     6,271     -        -     10,000 

१ भवण �नमा�ण       500     20,000 

१.१ �शास�कय भवन �नमा�ण      10,000     10,000 

१.२
साना �कसान कृ�ष सहकार� सं�था �ल. �व�णपुरुसगँको   

साझेदा�रमा अपरुो धान �शोधन उ�ोग �नमा�ण
     10,000    10,000 

२ सडक तथा पलु �नमा�ण     19,600 

२.१ गापाभर�को सडकमा �ाभेल गन� काय�       3,000 3000

२.२

ह�रनगराटोला �कुल पूव� राम उदगार म�डलको घरस�म 

सडक ढलान काय� वडा नं १
j*f g+. १-५       1,000 929      71

२.३ िशवनाथ ग�ुा घरदेिख सोनाई घरस�म नाला �नमा�ण j*f g+. १
      1,500 1500

२.४ मकुन घरदेिख देवकुो घरस�म सडक ढलान काय� j*f g+. १
      1,500 1500

२.५

वौका यादवको घरदेिख वै�णोदेवी मि�दर स�म माटो तथा 

�ाभेल काय� j*f g+. १         700 500 200

२.६

खटोकावाला घर देखी रैतानी पोखर�स�मको कृ�ष सडक 

मम�त j*f g+. १         700       700 

२.७

उ� नारायण �संह घरदेखी राम ुत�माको घरस�म सडक 

मम�त j*f g+. १         500       500 

२.८

आधारभतु रजोखर� देखी उ�र प�छम हदैु तेतर यादवको 

घरस�म माटो �ाभेल j*f g+. ३         500       500 

२.९ रामदयाल साह घर देखी �मे�र घरस�म नाला �नमा�ण j*f g+. २
      1,500 1,500    

कै�फयत

�ोत

आ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण राज� 

बाँडफाँड
जनसहभा�गता

 �व�नयोजन �.

 वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

गाउँपा�लकाबाट संचालन हनुे �व�वध योजना/काय��मह�/ �यव�थाप�कय खच�

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनेु �थान
ल�य
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काया��वयन 

हनेु �थान
ल�य

२.१०

जगुाइ यादवको घरदेिख सखुठोर शाखास�म सडक ढलान 

काय�
j*f g+. २       1,000 1,000    

२.११ राम अवतार यादव घरदेखी लटु घरस�म सडक ढलान j*f g+. ३
        500       500 

२.१२

मागैन घरदेिख दि�ण अमहा टोल सडक स�म माटो तथा 

�ाभेल काय�
j*f g+. ३         700 200      

500

२.१३ �वनोद घरदेखी �नम�ला घरस�म सडक ढलान j*f g+. ३         500 500

२.१४

िशवराजी पोखर� देिख दि�ण दगुा� मि�दरस�म सडक 

ढलान काय�
j*f g+. ४       2,000 2000

२.१५ करहवा�को कट�नया नद�को उ�र�प�ी �या�वयन वाल j*f g+. ४         500 500

२.१६ प�ुसो�म साहको घरदेखी भठ�चौक जाने सडक ढलान j*f g+. ५       2,000 2000

२.१७

च�दे�र यादवको घरदेिख स�हेश मि�दरस�म नाला 

�नमा�ण काय�
j*f g+. ५       1,500 1,500    

३ साव�जा�नक �नमा�ण (अ�य)      2,200 

१५.१ खानेपानी टयूवेल ख�रद तथा जडान काय� j*f g+. १-५ 1000 1,000    

१५.२ गापाभर�को पोखर� सरसफाई काय� j*f g+. १-५ 500        500      

१५.३ ह�रनगरा �ा.�व �कुलको अधरुो भवन �नमा�ण काय� j*f g+. १ 700        700        

४ लि�त काय��म      3,500 

४.१ म�हला लि�त (�सलाई कटाई ता�लम) ५०० 500        

४.२ म�हला लि�त (साबनु बनाउने ता�लम) ३०० 300        

४.३ �ये� नाग�रक स�मान काय��म ६०० 600        
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काया��वयन 

हनेु �थान
ल�य

४.४ मोटरसाईकल मम�त स�ब�धी ता�लम ३०० 300

४.५ अपा� लि�त काय��म ५०० 500        

४.६ द�लत तथा �पछडा वग� लि�त काय��म ३०० 300        

४.७ �पछडा वग� (OBC) लि�त काय��म ३०० 300        

४.८ यवुा लि�त (खेलकुदा सामा�ी �वतरण) ३०० 300        

१६.९ आखँा जाँच िश�वर ४०० 400        

५ प ुजँीगत अनसु�धान तथा परामश� ७५००

५.१ आव�धक �वकास ग�ु योजना तयार� (३-५ वष�) १५०० 1,500      

५.२ प�रयोजनाह�को �व�ततृ �रपोट� तयार� (DPRs) ६००० 6,000      

६     11,500 ११५००

१७.१ खानेपानी टयूवेल ख�रद तथा जडान काय� वडा नं. २    383.136 

१७.२ गापा�तर�य खानेपानी टयूवेल योजना वडा नं १-५    919.266 

१७.३ अधरुो द�लत दलान �नमा�ण, ह�रनगरा j*f g+. १    387.138 

१७.४ �नमा�ण,  वडा नं. २    196.682 

१७.५ काय� वडा नं १-५    544.072 

१७.६ रामदयाल यादवघर देिख पूव�को सडकमा नाला �नमा�ण, वडा नं. ५    328.552 

१७.७ �व�णपुरु गा.पा. ५ मा सामदुा�यक भवन �नमा�ण काय� वडा नं. ५    500.000 

१७.८ भैपर� हनेु सडक मम�त, वडा नं ३ वडा नं. 3     48.224 

गत आ.व. 2078.79 को क�चाफाँटवार� अनसुारको 

आयोजना तथा काय��मको भ�ुानी हनु बाँक� बजेट
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१७.९ भैपर� हनेु सडक मम�त, वडा नं ३ वडा नं. 3     96.740 

१७.१०

आधारभतू �व�ालय थ�हाकटहा दि�णवार� टोलको मम�त, 

वडा नं. ४ वडा नं. ४
   261.399 

१७.११ अशोक घरदेिख दि�ण �मे�र घरस�म नाला �नमा�ण वडा नं. 2    956.780 

१७.१२ बथानटोलको अधरुो सामदुा�यक भवन �नमा�ण,वडा नं ४ वडा नं. ४    479.770 

१७.१३

गा.पा. �तर�य योजना अ�तग�त वडा भर�को सडक मम�त 

काय�, वडा नं. ४ वडा नं. ४
   965.178 

१७.१४ गा.पा.भर�को सडक मम�त तथा �ाभेल काय�    500.000 

१७.१५ ल�मीपरु देिख थ�हाकटहाको कालो प�े मम�त काय� वडा नं. ४  1,200.000 

१७.१६

ल�मीपरु चौकदेिख अना�मा स�मको सडक कालोप�े गन� 

काय�
वडा नं. ५ 2,200.000 

१७.१७ वडा नं. ३ मा मा.�व. देिख नवटोल�स�म माटो �ाभेल 

काय�

वडा नं. 3 1,300.000 

१७.१८ खानेपानी टयूवेल ख�रद तथा जडान काय� वडा नं २ 350.000   

१७.१९ अधरुो सामदुा�यक भवन �नमा�ण वडा नं. ४ 250.000   
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नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

�ब�णुपरु गाउँपा�लकावडा नं.१ 5000 0 5000 0 0 0 0

१ �व�ालयह�लाई फ�न�चर ख�रद ग�र �वतरण काय� वडा नं. 1 100% 500 500

२ मात ृतथा नवजात िशश ुसरु�ा काय��म वडा नं. 1 100% 500 500

३ खानेपानीः आव�यकता अनसुार वडा भ�र �ुवेल जडान वडा नं. 1 100% 500 500

४ कृ�ष पोल तार जडान काय� वडा नं. 1 100% 250 250

५ �मु पाइप ख�रद तथा जडान काय� वडा नं. 1 100% 250 250

६ भैपर�  आउने पिुजगत खच� वडा नं. 1 100% 250 250

७
सडक मम�त काय� िजतमाहन मि�दर देखी ब�ु �ा �व

स�म
वडा नं. 1 100% 250 250

८ आर �स �स ढलान काय� डा.मध ुघर देिख पवु� स�म वडा नं. 1 100% 800 800

९
अधरुो सडक आर �स �स ढलान काय� �रझन महरा

घर देखी पवु� स�म खो�रया
वडा नं. 1 100% 500 500

१० माटो �ाभेल गन� काय� आव�यकता अनसुार वडा भर� वडा नं. 1 100% 1000 1000

११ गेट �नमा�ण तथा गा�ड �टे�ड घर वडा काया�लयमा वडा नं. 1 100% 200 200

वा�ष�क �वकास काय��म

 आ.व. २०७9/80 

वडा �त�रय आयोजनाह�                  

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हुने �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

कै�फयतआ�त�रक 
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अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा�ग

ता
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�ब�णुपरु गाउँपा�लकावडा नं.२ 5000 0 5000 0 0 0 0

१ २ नं वडा काया�लय भर� मम�त स�भार काय� वडा नं. 2 100% ७०० 700

२
स�यनारायण घर देखी उ�र �गदरमार� पोखर� हदैु

नहर स�म नयाँ सडक �नमा�ण काय� माटो �ाभेल
वडा नं. 2 100% ७०० 700

३
तपे�र घरदेखी सखुटोर शाखास�म मम�त स�भार माटो,

�ाभेल. होमपाइप
वडा नं. 2 100% ७०० 700

४
सा�वकको वडा भ�रमा तार पोल जडान काय�

आव�यकता अनसुार
वडा नं. 2 100% ३०० 300

५
भि� घर देखी पवु� हदैु दि�ण �ान कुमार यादव घर

स�म प�� ढलान काय�
वडा नं. 2 100% ६०० 600

६ ग�ुदयाल पोखर�को उ�रप�� �डलमा मं�दर �नमा�ण वडा नं. 2 100% ७०० 700

७ भैपर�  आउने पिुजगत खच� वडा नं. 2 100% ३५० 350

८
रामभजन घरदेखी राम सेवक महरा घर स�म माटो

�ाभेल
वडा नं. 2 100% ३०० 300

९ सा�कृ�तक �व��न काय��म वडा नं. 2 100% ३०० 300
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१०
ग�ुदयाल पोखर�को दि�ण �डलमा �यालो टयूवेल

जडान काय�
वडा नं. 2 100% ५० 50

११
मेथर यादवको घरदेिख ग�ुदयाल पोखर� स�म माटो

�ाभेल काय�
वडा नं. 2 100% ३०० 300
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�ब�णुपरु गाउँपा�लकावडा नं.३ 5000 0 5000 0 0 0 0

१
रौद� घर देखी स�फलाल घर स�म आर.�स.�स.सडक

ढलान
वडा नं. 3 100% 1800 1800

२ �ब�द� दास घर देखी नागे�र घर स�म नाला �नमा�ण वडा नं. 3 100% 800 800

३
सखुठोर शाखा देखी पवु� कट�नया नद� स�म आर �स

�स ढलान
वडा नं. 3 100% 800 800

४
ग�ुटेन घर देखी राम दयाल घर स�म आर.�स.�स.

सडक ढलान
वडा नं. 3 100% 500 500

५ आ �ब रजोखैरमा शैि�क काय��म वडा नं. 3 100% 500 500

६ सा�कृ�तक काय��म वडा नं. 3 100% 100 100

७ रेड�स सोसाइट� उपशाखा राजपरु वडा नं. 3 100% 100 100

८ राम देव खेत देखी दि�ण सडक �नमा�ण काय� वडा नं. 3 100% 100 100

९ जागे�र महतो घर देखी दि�ण माटो �ाभेल वडा नं. 3 100% 100 100

१० भैपर� आउन ेपिुजगत खच� वडा नं. 3 100% 200 200



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                    �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �व�णुपरु गाउँपा�लका अत�ग�तका वडाह�को आयोजना �. हजारमा

नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

वा�ष�क �वकास काय��म

 आ.व. २०७9/80 

वडा �त�रय आयोजनाह�                  

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हुने �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

कै�फयतआ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा�ग

ता

�ब�णुपरु गाउँपा�लकावडा नं.४ 5000 0 5000 0 0 0 0

१ वडा भर� माटो �ाभेल काय� वडा नं. 4 1000 1000

२ खानेपानी �ुवेल जडान काय� वडा नं. 4 800 800

३ तप�स मि�दरको धम�शाला मम�त स�भार काय� वडा नं. 4 400 400

४ अधरुो नाला �नमा�ण काय� वडा नं. 4 800 800

५
आधारभतु �ब�ालय बथानटोलको अधरुो भवन �नमा�ण

काय�
वडा नं. 4 500 500

६ ल�मी�नया देवी मि�दरको क�पाउ�डवाल �नमा�ण काय� वडा नं. 4 300 300

७ सा�कृ�तक �व��न काय��म वडा नं. 4 100% 450 450

८ भैपर� आउने पिुजगत खच� वडा नं. 4 100% 150 150

९
�तलासी देखी राजकुमार यादवको घर हदैु राजीको

घरस�म माटो �ाभेल काय�
वडा नं. 4 100% 300 300

१०
आधारभतु �ब�ालय दि�णबार� टोल काया�लयको भवन

मम�त काय�
वडा नं. 4 100% 200 200

११ खेलकुद सामा�ी ख�रद तथा यूवा �लवलाई ह�ता�तरण वडा नं. 4 100% 100 100



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                    �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �व�णुपरु गाउँपा�लका अत�ग�तका वडाह�को आयोजना �. हजारमा

नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

वा�ष�क �वकास काय��म

 आ.व. २०७9/80 

वडा �त�रय आयोजनाह�                  

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हुने �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

कै�फयतआ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा�ग

ता

�ब�णुपरु गाउँपा�लकावडा नं.५ 5000 0 5000 0 0 0 0

१
�डहवार मि�दरको वाउि�� वाल, माटो पनु� तथा

मडबा मनाउने काय�  (ल�मीपरु ५ दि�णबार� टोल)

वडा नं. 5 ५०० 500

२
सडक मम�त तथा �ाभेल गन� काय� (च��े�र

पासमानको घर देखी पि�म बेचन महतोको घर स�म)

वडा नं. 5 २०० 200

३
सतसग ँ भवनको �ला�र तथा रगंरोगन गन� काय�

दि�णबार� टोल
वडा नं. 5 २०० 200

४
महादेव मि�दर �नमा�ण काय� (�वकाय महतोको घर

निजक)
वडा नं. 5 ४०० 400

५ द�लत दलान �नमा�ण काय� �तलक पासमानको टोलमा वडा नं. 5 २०० 200

६
आवेरल महतोको इनारवाला ज�गामा सामदुायी�क

भवन �नमा�ण काय�
वडा नं. 5 ५०० 500



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                    �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �व�णुपरु गाउँपा�लका अत�ग�तका वडाह�को आयोजना �. हजारमा

नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

वा�ष�क �वकास काय��म

 आ.व. २०७9/80 

वडा �त�रय आयोजनाह�                  

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हुने �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

कै�फयतआ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा�ग

ता

७
सडक ढलान गन� काय� �बमल महतोको घरदेखी

द�ीण राम कुमार महतोको घर स�म
वडा नं. 5 १००० 1000

८

नाला �नमा�ण गन� काय� पोखर�भ�डा टोल �सताराम

पासमान र महे�� महतोको घर �बच पोखर�को नाला

�नमा�ण

वडा नं. 5 २०० 200

९
सडक तथा नाला ढलान गन� काय� मधनुारायणको

घर देखी ल�मीपरुको �समा स�म
वडा नं. 5 ५०० 500

१०
राजा �ा �ब निजक अधरुो रामजानक� मि�दर �नमा�ण

काय�
वडा नं. 5 ३०० 300

११ �वा��य चौक� ल�मीपरुमा माटो तथा �ाभेल वडा नं. 5 २०० 200

१२ भैपर� आउने पिुजगत खच� वडा नं. 5 ७०० 700

१३
माटो तथा �ाभेल गन� काय� �संहे�र घर देखी सोती

महतोको घर स�म
वडा नं. 5 ५० 50

१४
माटो तथा �ाभेल गन� काय� राजकुमार यादवको घर

देखी सतदेव महतोको घर स�म
वडा नं. 5 ५० 50



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                    �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �व�णुपरु गाउँपा�लका अत�ग�तका वडाह�को आयोजना �. हजारमा

नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

वा�ष�क �वकास काय��म

 आ.व. २०७9/80 

वडा �त�रय आयोजनाह�                  

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हुने �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

कै�फयतआ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा�ग

ता

चाल ुतफ�  (��येक वडालाई बा�ष�क खच� �स�ल�) 600 600

#### पानी तथा �व�तु महशलु 60 60

#### संचार महशलु 20 20

#### इ�धन 40 40

#### मेिशनर� तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� 30 30

#### सवार� साधन मम�त 40 40

#### मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 100 100

#### प� प�ीका, सचुना तथा छपाई 25 25

#### सरसफाई सेवा श�ुक 30 30

#### �मण खच� 75 75

#### �व�वध खच� 180 180

कुल ज�मा (५ वटै वडाको) 3000 3000



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

�. हजारमा

नेपाल 

सरकार

�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

१ वाल�वकास सा.का.ह�को ला�ग थप पा�र��मक १६३८ १६३८

२
�व�ालयका का.स. र लेखापालह�लाइ थप

पा�र��मक
१२०० १२००

३ �थानीय शैि�क सधुार काय��म 100% ३५०० ३५००

४ अ�य� फुटवल ��केट र�न� �स�ड ��तयो�गता 100% २२५ २२५

५
इ�मस स�व�धी सामदुा�यक तथा सं�थागत

�व�ालयह�लाई अ�भमिुखकरणा ता�लम
100% ६० ६०

६
क�ा १ देिख ९ को अध�वा�ष�क तथा बा�ष�क पर��ा

संचालन तथा �यव�थापन
100% ६७५ ६७५

७ क�ा ८ पर��ा संचालन तथा �यव�थापन 100% ३०० ३००

८ �याले�डर �नमा�ण 100% १३५ १३५

९ कोिच� क�ा संचालन 100% ४०० ४००

१० गाउँ िश�ा स�म�त बैठक 100% २०० २००

११ �.अ. घ�ुती बैठक 100% १५० १५०

१२ पा�लका�तर�य हािजर� जवाफ ��तयो�गता 100% १०० १००

कै�फयत
अ�तर सरकार� �व�ीय 

राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा�ग

ता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः िश�ा

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनुे �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

आ�त�रक 

�ोत



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

�. हजारमा

नेपाल 

सरकार

�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

कै�फयत
अ�तर सरकार� �व�ीय 

राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा�ग

ता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः िश�ा

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनुे �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

आ�त�रक 

�ोत

१३ भना� अ�भयान स�व�धी सव�प�ीय भेला 100% ९० ९०

१४ लेखा �यव�थापन स�व�धी २ �दने ता�लम 100% ५० ५०

१५ िश�ा �दवसको उपल�यमा अ�त�र� ��याकलाप 100% ५० ५०

१६ सरोकारवालाह�सँग �व�ालयको बा�ष�क समी�ा 100% १०० १००

१७ �व�ालयलाई अनदुान ६६२ ६६२

१८ िश�ा शाखा �मण खच� ६० ६०

१९ �व�वध खच� ५० ५०

२० �व�ालयह�को ला�ग डे�स वे�च तथा फ�न�चर २००० २०००

२१ संचार महसलु २५ २५

२२ इ�धन (काया�लय �योजन) ४० ४०

२३ सवार� साधन मम�त खच� ४० ४०

२४ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ५० ५०

ज�मा ११८०० ० ११८०० ० ० ० ०



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

�. हजारमा

नेपाल 

सरकार

�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

१ �वयमसे�वका �ो�साहन 100% 432       432       

२ �वा��य सं�थाह�को �वजलु� खच� 200       200       

३ �वा��य सं�थाह�लाई अनदुान 100% 180       180       

४ �वा��य सं�थाह�को ला�ग �यापटप ख�रद 100% 500       500       

५ औषधी ख�रद 100% 2,000     2,000     

६ �याव साम�ी ख�रद 100% 200       200       

७ �वा��य सं�था संचालन �व�वध खच� 100% 250       250       

८ गभ�वती म�हलाको ला�ग पोषण साम�ी �वतरण 100% 500       500       

९ म�हलाको ला�ग पाठेघर स�व�धी िश�वर संचालन 100% 150       150       

१० �मण खच�, अनगुमन र ढुवानी 113       113       

११ इ�धन खच� 60         60        

१२ सवार� साधन मम�त 40         40        

१३ संचार 25         25        

१४ �वा��य सं�थाह�को ला�ग फ�न�चर ख�रद 200       200       

१५ �वा��य सं�थाह�को ला�ग सिज�कल साम�ी ख�रद 150       150       

१६ आयवु��दक औषधी ख�रद 500       500       

ज�मा 5,500   -     5,500   -   -   -   

कै�फयत
अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

राज� 

बाँडफाँड
जनसहभा�गता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �वा��य

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनुे �थान
ल�य

 �व�नयोजन 

�.

�ोत

आ�त�रक 

�ोत



�ब�णपुुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

�. हजारमा

नेपाल 

सरकार

�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

१ उ�त जातको गहुँ बीउ �बतरण ५० ��तशत अनदुानमा 100% २००० २०००

२ उ�त जातको धान बीउ �वतरण ५० ��तशत अनदुानमा 100% ५०० ५००

३ तरकार� �कट �वतरण 100% ७०० ७००

४ �याज �बउ �वतरण ५० ��तशत अनदुानमा 100% ३०० ३००

५ �वषाद� �वतरण 100% ६०० ६००

६ संचार महसलु २० २०

७ इ�धन (काया�लय �योजन) ४० ४०

८ सवार� साधन मम�त खच� ४० ४०

९ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ५० ५०

१० �मण खच� ५० ५०

११ �व�वध खच� ६० ६०

१२ अ�य भाडा तथा ढुवानी खच� १४० १४०

ज�मा 4,500      -      4,500  

कै�फयत
अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

राज� 

बाँडफाँड
जनसहभा�गता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७९/८०

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः कृ�ष

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हुने �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

आ�त�रक 

�ोत



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७८।०६।०८

अनसूुची-६

�. हजारमा

नेपाल 

सरकार

�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

१ �यवसायीक गाइ भैसी पालन ता�लम ३ �दने 100% ५० ५०

२ �यवसायीक बा�ा पालन ता�लम ३ �दने 100% ५० ५०

३ बोयर जातका बोका �वतरण 100% ५०० ५००

४ रे�वज �दवश 100% ५० ५०

५ आक�मीक उपचार सेवा 100% ५० ५०

६ �योगशाला सेवा 100% ५० ५०

७ पश ुखोप सेवा 100% ४५० ४५०

८ �हउदे घाँस ख�रद तथा �वतरण 100% ४८० ४८०

९ औषधी ख�रद 100% ५०० ५००

१० �बजलु� महशलु २५ २५

११ संचार महसलु १० १०

१२ इ�धन (काया�लय �योजन) ४० ४०

१३ सवार� साधन मम�त खच� २५ २५

१४ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ३५ ३५

१५ इ�धन - अ�य �योजन १५ १५

१६ काय��म �मण खच� ३० ३०

१७ �व�वध खच� ४० ४०

ज�मा 2,400     -      2,400 

कै�फयत
अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

राज� 

बाँडफाँड
जनसहभा�गता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः पशु

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनुे �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

आ�त�रक 

�ोत



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �व�णुपरु गाउँपा�लका अत�ग�तका �वषयगत शाखाह� �. 

नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

म�हला तथा बालबाल�का शाखा - ८०२१६५०६१०२ 300 0 300 0 0 0 0

१

अपा� प�रचयप� �वतरणको ला�ग मा�सक

बैठक
100% १०० १००

२

�व�भ� रा��य अ�तरा��य �दवसह� मनाउने

काय��म
100% १०० १००

३ काया�लय मसल�द ३० ३०

४ दै�नक �मण खच� ३० ३०

५ संचार महसलु १० १०

६ �व�वध ३० ३०

संचालन गन� 

�नकाय/ शाखा
आ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण
राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा

�गता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनुे �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �व�णुपरु गाउँपा�लका अत�ग�तका �वषयगत शाखाह� �. 

नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

संचालन गन� 

�नकाय/ शाखा
आ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण
राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा

�गता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनुे �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

�धानम��ी रा◌ेजगार शाखा - ८०२१६५०६१०७ 500 0 500 0 0 0 0

१ जन��त�नधी तथा सरोकारवालाह�सग ँबैठक 100% 70 ७०

२

�धानम��ी रोजगार काय��म स�ु�ढकरण,

सम�वय तथा सहकाय� स�ब�धी ३ �दने गो�ी
100% 60 ६०

३

सिुचकृत बेरोजगारह�लाइ अ�भमिुखकरण ३ �दने

ता�लम
100% 50 ५०

४ संचार महसलु 25 २५

५ ई�धन 40 ४०

६ सवार� साधन मम�त खच� 40 ४०

७ मेिशनर� तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन

खच�

40 ४०

८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 35 ३५

९ रे�डयो माफ� त सूचना �काशन खच� 35 ३५

१० �मण खच� 65 ६५

११ �व�वध खच� 40 ४०



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �व�णुपरु गाउँपा�लका अत�ग�तका �वषयगत शाखाह� �. 

नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

संचालन गन� 

�नकाय/ शाखा
आ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण
राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा

�गता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनुे �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

सचुना ��वधी शाखा - ८०२१६५०६१०८ 1500 0 1500 0 0 0 0

१ सचुना ��व�ध स�ब�धी अ�भमिुखकरण काय��म 100% 100 १००

२

गा  पा काया�लय तथा ��येक वडा 

काया�लयह�मा वाइफाइ �� जोन सेवा जडान 

गन� काय�

100% 800 ८००

३

गाउँपा�लकाको ��येक वडा काया�लयमा

एटे�डेनस �डभाइस जडान तथा गा पा

काया�लयबाट से��लाइज म�नटर गन� काय�

100% 450 ४५०

४ संचार महसलु 15 १५

५ इ�धन (काया�लय �योजन) 35 ३५

६ �मण खच� 50 ५०

७ �व�वध खच� 50 ५०



�ब�णुपुर गाउँपा�लका, �सरहाको आठ� गाउँसभाबाट पास भएको �नण�यह�                                                                          �म�त: २०७९।०६।०८

अनसूुची-६

संकेत नं./�वषयगत िशष�कः �व�णुपरु गाउँपा�लका अत�ग�तका �वषयगत शाखाह� �. 

नेपाल सरकार
�देश 

सरकार

�थानीय 

तह

संचालन गन� 

�नकाय/ शाखा
आ�त�रक 

�ोत

अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण
राज� 

बाँडफाँड

जनसहभा

�गता

वा�ष�क �वकास काय��म

आ.व. २०७9/80

�.सं. काय��म/आयोजनाको नाम
काया��वयन 

हनुे �थान
ल�य  �व�नयोजन �.

�ोत

�यायीक स�म�त संचालन - ८०२१६५०६३०४ 600 0 600 0 0 0 0

१ अ�भमिुखकरण काय��म, ता�लम, गो�ी 100% 230 २३०

२ स�म�त पदा�धकार�ह�को बैठक खच� 100% 150 १५०

३ संचार महसलु 18 १८

४ �व�वध 82 ८२

५ दै�नक �मण भता 60 ६०

६ इ�धन 60 ६०

कुल ज�मा 2900 0 2900 0 0 0 0
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आ.व. २०७9/80 को संघ, �देश तथा गाउँपा�लकाबाट मागँ ग�रन ेआयोजनाह� 

� .स.  योजनाको नाम ��ता�वत बजटे कै�फयत 

1 �व�णुपरु हाटबजारमा सेड �नमा�ण, वडा नं  .१  5000000 

2 गापाभर� खानेपानी टयूवेल जडान काय� 5000000  

3 �व�णुपरुभर�को चौकचौराहामा सोलारब�ी जडान काय� 10000000  

4 �संचाईका ला�ग �डप वो�ड� जडान काय�, वडा न ्१  -५  5000000  

5 �व�णुपरु ह�रनगरा पोखर� सौ�दरयीकरण काय�, वडा नं .१ 15000000  

6 गापा�तर�य सामदुा�यक भवन �नमा�ण, वडा नं  .१  15000000  

7 ग�ती नद�को ज�गामा खलकुद रंगशाला �नमा�ण, वडा नं  .१  10000000  

8 गौर�परुको अमानतबाला पोखर�को सौ�दयीकरण गन� काय�, वडा नं. १ 8000000  

9 �वनोद महतोको घरदेिख कचहर�स�म नाला �नमा�ण, वडा नं. १ 6000000  

10 ग�ती नद�को ठुलो पोखर�को �डलह�मा ब�ृारोपन काय�, वडा नं. १ 2500000  

11 ग�ती नद�को पोखर�को सौ�दयीकरण काय�, वडा नं. १ 10000000  

12 
�व�णुपरुको इलाका �हर� चौक� देिख पूव� श�हद राजेश ठाकुरको पाक�  हुँदै र�वया महराको घरस�म माटो 

�ाभेल, वडा नं. १ 2500000  

13 ग�ुदयाल पोखर�को �डलमा सामदुा�यक भवन �नमा�ण, वडा नं  .२  5000000  

14 दो�रक घरदेखी दुगा� मि�दरस�म आर .सी.सी .ढलान  काय�, वडा नं  .२  6000000  

15 जमनुा यादवको घरदेिख राजपरु मा .�व .स�म कालोप�ो  काय�, वडा नं .२  10000000  

16 ग�ुदयाल पोखर�को �डलमा �रटे�नग वाल �नमा�ण, वडा नं  .२  10000000  

17 कट�नया नद�मा पलु �नमा�ण, वडा नं .२  20000000  

18 बडक� पोखर� सौ�दयीकरण, वडा नं. ३ 20000000  

19 अपन समदुा�यक भवनको क�पाउ�डवाल तथा मंडप �नमा�ण, वडा न ३ 15000000  

20 ग�ुदयाल यादवको गाछ�देिख �व�णुपरुको �व�णु मि�दरस�म आर.सी.सी. ढलान, वडा नं.३ 30000000  

21 ३ नं. वडा काया�लय दुइ त�ले भवन �नमा�ण, वडा नं.३ 8000000  

22 आधारभूत �ा.�व. रजोखैरमा ४ कोठे भवन �नमा�ण, वडा नं. ३ 10000000  

23 अ�हाटोलको कट�नया नद�मा पलु �नमा�ण, वडा नं.३ 20000000  

24 रामअवतारको घरदेिख रामअधारको घरस�म आर.सी.सी. ढलान, वडा नं. ३ 5000000  

25 बडक� पोखर�को �डलमा कृ�ष उपज के�� �नमा�ण, वडा न. ३ 5000000  

26 दगुा� पोखर�को सौ�दयीकरण, वडा नं  .४  15000000  

27 उ�च मा .�व .भवन �नमा�ण , वडा नं ४ 5000000  

28 रामजानक� कु�ी ज�गामा सामदुा�यक भवन �नमा�ण, वडा नं  .४  10000000  

29 ल�मीपरु देिख करहवा� स�म कालोप�े �नमा�ण, वडा नं  .४  20000000  

30 कव�डहल �नमा�ण, वडा नं  .४  10000000  

31 कट�नया नद�मा पलु �नमा�ण, वडा नं .४  10000000  

32 वथानटोल देिख स�ुदरपरुस�म नाला �नमा�ण काय�, वडा नं  .४  10000000  

33 दो�रक यादव घरदेिख वडा काया�लय स�म आर .सी.सी.  ढलान काय�, वडा नं  .४  15000000  

34 पोखर�मा �रटे�नगबाल �नमा�ण, वडा नं  .४  10000000  

35 वडा काया�लय भवन तथा क�पाउ�डवाल �नमा�ण, वडा नं ५ 20000000  

36 जमवुा टोलमा पूव� �ाथ�मक �व�ालय �थापना, वडा नं .५ 20000000  

37 साव�ज�नक पोखर�लाई सौ�दयीकरण, वडा नं  .५  10000000  

38 कु�ी चौक देिख पूव� जमवुा हुँदै नद� स�म कालो प�े, वडा नं  .५  20000000  

39 दि�ण देिख उ�र �समास�म गाउँको मूल सडकमा ढलान तथा नाला �नमा�ण, वडा नं  .५  10000000  

40 वडाभर� �यालो टयूवेल ख�रद तथा जडान काय�, वडा नं .५  15000000  

41 दि�णवार� टोलमा स�हेश मि�दर �नमा�ण, वडा नं. ५ 3500000  

42 सामदुा�यक भवन �नमा�ण, वडा नं.५ 3500000  

43 रामजानक� आ .�ब .�तरउ�ती तथा भौ�तक पवुा�धार �नमा�ण , वडा नं .५  5000000  

44 ल�मी मा .�बलाई �तरउ�ती तथा भौ�तक पवुा�धार �नमा �ण, वडा नं .५  7500000  
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� .स.  योजनाको नाम ��ता�वत बजटे कै�फयत 

45 ल�मी �वा .चौक�मा भवन �नमा�ण तथा क�पाउ�डवाल  �नमा �ण, वडा नं .५  5000000  

�नण�य नं . २ चालू आ.ब. २०७९/080 मा गा.पा.बाट एक थान ए�वलेु�स ख�रद गर� संचालन 

गन� गराउने �नण�य ग�रयो ।  

�नण�य नं. ३ गाउँपा�लका �े��भ� रहेका साव�ज�नक  ऐलानी ज�गा, पोखर�, मठमि�दर, 

हाटबजार तथा सामदुा�यक सं�थाह�को ज�गाह�को समिुचत संर�णको ला�ग 

आव�यक �यव�था गन� �नण�य ग�रयो । 

 

�नण�य नं. ४  गाउँपा�लकाका जन��त�न�धह� तथा कम�चार�ह�को �मताअ�भब�ृ� गन� सं�थागत 

�मत �वकास योजना २०७८ (३ वष�) अनसुार काय��मह� काया��वयनमा 

�याउन े�नण�य ग�रयो । 

 

�नण�य नं. ५  यस गाउँपा�लकामा काय�रत रहेको संघ, �देश वा �था�नय दरब�द�का �थायी, 

अ�थायी तथा करार कम�चार�ह�को मनोवल उ�च रा� तथा काम��त �ेरणा 

अ�भब�ृ� गन� खाईपाई आएको मा�सक तलब भ�ा बाहेक तप�सलका थप 

स�ुवधाह� �दन े�नण�य  ग�रयो । 

तप�सल 

स�ुवधा रकम लाग ुहनुे �म�त 

�थानीय भ�ा मा�सक तलबमानको 

१०% 

�वगत देखी खाईपाई आईरहेको हुँदा २०७९ 

�ावण देखी नै लाग ुहनुे ग�र यथावत रािखएको 

खाजा भ�ा दै�नक �.१०० २०७९ का�त�क देखी  

नोट: खाजा भ�ा भ�ुानी गदा� कम�चार�ह�को E-Attendence �रपोट�लाई आधार मा�नने छ । 

�बदा वा काजको अव�ध �ज ुहािजर�लाई खाजा भ�ा �योजनको ला�ग मा� गणना ग�रने छ । 

साथै काया�लयको �व�वध खच� �यूनीकरण ग�रनेछ । 

 

�नण�य नं. ६  सा�वकमा �थानीय �नकाय (िज�ला �वकास स�म�त, नगरपा�लका र गाउँ �वकास 

स�म�त) को �वीकृत दरव�द� र काय��म अ�तग�त अ�थायी/करारमा �नय�ु भई 

हाल �थानीय तहमा कामकाजमा ला�ग खटाईएका कम�चार�ह�को �वषयमा स�मा�नत 

सव��च अदालतबाट भएको आदेश र �थानीय सरकार संचालन  ऐन 2074 को 

दफा 87 मा भएको कानूनी �यव�थालाई �नण�य गन�/गराउने भ�न �ी संिघय 

मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय, �संहदरवार, काठमा�ड�को म��ालयको 

सिचव �तर �म�त 2079/05/19 बैठकबाट �म�त 2079/05/20 च.नं. 59 

को प�बाट हाल यस �व�णपुरु गाउँपा�लकामा सा�वक िज.�व.स.का कम�चार�ह� तथा 

गाउँ �वकास स�म�तका सामािजक प�रचालक/ सहायक कम�चार�ह�लाई यस �व�णपुरु 

गाउँपा�लका �सरहाको �वीकृत दरव�द� ते�रजको �र� दरव�द�मा आ�त�र�ककरण 
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गन� । साथै अक� आदेश नहनुजेल स�मको ला�ग यसै गाउँपा�लका वा अ�तग�तको 

शाखाह�मा �यव�थापन गन� �नण�य ग�रयो । 

�नण�य नं. ७ गत आ.ब. २०७८।७९ मा �व�भ� िशष�कह�मा बचत भएको रकम वा 

काया��वयन हनु नसकेको आयोजना/काय��मबाट क�ा ग�र एक वा एक भ�दा 

बढ� िशष�कमा काय�पा�लको �नण�यबाट रकमा�तर ग�रएको �नण�य यस 

गाउँसभाबाट अनमुोदन ग�रयो । 

 

�नण�य नं. ८   गत आ.ब. २०७८।७९ मा काय�पा�लका बठैकबाट �व�भ� �म�तमा भए गरेका 

�नण�यह� अनमुोदन ग�रयो । 

 

�नण�य नं. ९ यस �व�णपुरु गाउँपा�लका, �सरहा वा गाउँकाय�पा�लकाको काया�लय, �व�णपुरु, 

�सरहा वा गाउँसभालाई �वप�ी बनाई दता� हनुे वा भएका म�ुाह�को ��तउ�र 

लगाउन, म�ुाह�को बहस पैरवी, बचाउ एवं ��तर�ा गन�का ला�ग यसै गा.पा.को 

अ�य� �ी स�य नारायण यादवलाई �वतः अि�तयार� �दने गर� �नण�य ग�रयो । 

 

�नण�य नं. १०यस गाउँपा�लकाबाट संचालन हनु े २० लाख भ�दा बढ� लागतका योजनाह� 

समा�यतया ठे�ा प�ा माफ� त काय� गन�/गराउने र ज�टल �कृ�तका जनुसकैु  

काय�ह�मा उ.स. बाट संचालन गन� काय� �न��सा�हत गन� �नण�य ग�रयो । 

 

�नण�य नं. ११ �ा.�व. का िश�कह�लाई �न.मा.�व/मा.�व �तरमा पठनपाठन गन� लगाईएमा 

(�लास �लएमा) �नज िश�कलाई काय�पा�लकाबाट तोके बमोिजमको अ�त�र� 

स�ुवधा �दइनेछ । 

 

�नण�य नं .१२ �म�त २०७९।६।८ गते गाउँसभामा पेश भएका तप�सलका �वधेयकह� मा�थ 

दफाबार छलफल प�ात पास ग�रयो । 

तप�सल 

क) �व�णपुरुको गाउँपा�लकाको आ�थ�क �वधेयक २०७९ 

ख) �व�णपुरुको गाउँपा�लकाको �व�नयोजन �वधेयक २०७९ 

 

�नण�य नं. १३गाउँकाय�पा�लका तथा अ�तग�तको वडा काया�लयह�बाट �ा� हनु े आ�त�रक 

आ�दानी गाउँसभाबाट �व�नयोजन भएको िशष�कमा बाहेक खच� ले� पाइन े    

छैन ् । आ�तर�क राज�व संकलनमा हनु े वा हनु स�न े अ�नय�मतता रो�नको 

ला�ग तप�सल बमोिजमको �यव�था गन�/गराउन र सो नगरेमा तप�सल 

बमोिजमकै द�ड ज�रवाना गन� �नण�य ग�रयो । 

1. काया�लयह�मा दै�नक राज�व संकलनको अ�भलेख रा� े�यव�था �मलाउन े। 

2. संकलन भएको रकम स�भव भए भोल� प�टै नभए �ढलोमा आगामी स�ाहको 

प�हलो �दन ब�कमा ज�मा गनु� पन�छ । 
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3. समयमा राज�व दािखला नगरे िज�मेवार कम�चार�/पदा�धकार�बाट १० %

�याज स�हत बढ�मा १५ �दनको समय �दई दािखला गन� लगाउने । 

4. कुनै कसैले राज�व अपचलन गरेमा प�हलो पटक �लिखत�पमा सचेत गराई 

रकम दािखला गन� लगाउने । तर दो�ो पटक प�न कसरु गरे �बगो 

बमोिजमको ज�रवाना असलु उपर गन� । 

5. राज�व वा ज�रवाना वापतको रकम समयमा दािखला नगन� कम�चार�/ 

पदा�धकार�को तलब भ�ाबाट रकम क�ा ग�र असलु उपर गन� काया�लयलाई 

बाधा नपन� । 

 

�नण�य नं .१४  यस गाउँपा�लका �े��भ� लाग ु पदाथ� र �वनी �दषुण �यू�नकरण गन�का ला�ग 

तप�सल बमोिजम गन�/गराउने �नण�य ग�रयो । 

 गाउँपा�लका भ�रका म�दरा पसलह� ८ वजे प�छ अ�नवाय� �पमा ब�द 

गराउने । 

 ठुलो �वनी ि�पकर, मा�थ राखेका लड ि�पकर, साउ�ड वा DJ वा अि�ल 

�गत बजाउन रोक लगाउने । तर कुनै �वशषे �ो�ाम वा काय��म संचालन 

गनु� पन� भएमा स�बि�धत वडा काया�लयबाट सहम�त �लई सानो अवाजमा 

बजाउन स�कनेछ । �य�तो काय��ममा सहम�त �वना �वनी �दषुण गरेमा 

�.५०० देखी �.१००० स�म ज�रवाना गन� स�कनेछ । 

 छाडा गाई व�त ु तथा जनावरह� सडकमा छाडा छोडन रोक लगाउने । 

�यसर� छाडा छो�ने गाई ब�त ु तथा पा�त ु जनावर ध�नलाई �थम पटक 

सचेत गराउने तत ् प�ात कसरु गरेमा पटकै �प�छे  �.२०० को दरले 

ज�रवाना थप असलु ग�र सचेत गन�/ गराउने । 

 गाउँघरको सडक तथा साव�ज�नक �थानमा गाई, भैसी, बा�ा, जनावरका 

गोबर, पराल, अ�य फोहोर ज�य पदाथ� सडकमा फा�न वा रा� रोक 

लगाउने । �थम पटक स�वि�धत �य��लाई सचेत गराउने तत ् प�ात 

पटके �प�छे �.५०० को दरले ब�ृ� गद� ज�रवाना असलु उपर ग�र पनुः 

समेत गराउने । 

 

�नण�य नं. १५ यस गाउँपा�लका �े� �भ� रहेका तप�सलका पोखर�ह� सौ���करणको ला�ग 

आव�यक पहल गन� । 

तप�सल 

१. वडा नं. ४ को दगुा� मं�दरवाला पोखर� 

२. वडा नं. १ को ह�रनगरको पोखर� 

३. वडा नं. ३ को वडक� पोखर� 

४. वडा नं. २ को �कुलबाला पोखर� 
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�नण�य नं. १६ �ब�णपुरु गाउँपा�लका वडा नं. ४ को �ी मा.�व. थ�हाकटहालाई उ�च 

मा.�व.मा �तरउ��तको ला�ग आव�यक साधन�ोत, भौ�तक पवुा�धार स�प� 

गन� आव�यक पहल गन� । 

 

�नण�य नं. १७ �ब�णपुरु गाउँपा�लका वडा नं. १ को �ी ज.मा.�व. गौर�परुलाई नमूना 

�व�ालयको �पमा �तरउ�तीको ला�ग आव�यक साधन�ोत, भौ�तक पवुा�धार 

स�प� गन� आव�यक पहल गन� । 

 
 

�नण�य नं. १८ नेपालको सं�वधान २०७२ को दफा २१७ बमोिजम यस गाउँपा�लकाका 

उपा�य�को संयोजक�वमा तप�सल बमोिजमको ३ (तीन) सद�य �यायीक 

स�म�त गठन ग�रयो । 

तप�सल 

�स.नं. नामथर पद 

१ �ी �गता कुमार �संह संयोजक 

२ �ी जैनाथ महतो सद�य 

३ �ी रामबाब ुयादव सद�य 

 

 
 

समा� 
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