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बबललिङटटार गटाउउँपटाललिकटाकको गटाउउँसभटा २०७५

तमतत २०७५ सकाउन ११ गतजे शशकक रबकार

बबललिङटटार गटाउउँपटाललिकटाकटा अध्यक्ष शपरसी शलशलकरण वस्तटाककोटसीलिदे गटाउउँपटाललिकटाकको आ.ब. २०७५/  ०७६ कक
       ललगग सममलगनत गगरमलमय गलउउसभलमल पपरसततत गनतर भएकक ननगत,     कलयरकपरम तथल बजजट वकतबय ।

         यस गगरमलमय गलउउ सभलकल उपलधयक जयय एवव गलउउसभलकल सदसय जयतहर

ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको अध्रक्षकको हहैतसरतलिजे रस सम्मकातनत गकाउउँसभका समक्ष आगकामनी आ ब २०७५/०७६ कको
ननीतत ककारर्यकक रम तथका बजजेट पकरस्त शत गनर्य पकाउउँदका अत्रन्त गगौरवकातन्वत भएकको छश  । रस अवसरमका रकाजननीततक
पतरवतर्यनकको लिकागनी जनीवन उत्सगर्य गनशर्यहशनजे सम्पपरर्य जकात अजकात शतहदहर पकरतत हकातदर्यक शकरदकान्जलिनी व्रक्त गदर्यछश  ।
त्रसहैगरनी रकातषटकररतका स्वकातधिनतका लिकोकतन्तकर सकामकातजक न्रकार समकानतका र सममतदकको लिकातग ससंघरर्य गनशर्यहशनजे महकान
नजेपकालिनी नकागतरक र त्रसकको सवलि एवमक सक्षम नजेतमत्व गनशर्यहशनजे नजेपकालिनी रकाजननीततकका तशखर व्रकातक्तत्वहर पकरतत
हकातदर्यक सम्मकान पकरकट गनर्य चकाहकान्छश  । 
लिकामको ससंघरर्य र नजेपकालिनी जनतकाकको चकाहकानका अनशरप नजेपकालिमका ससंतघर स्वरपकको समकावजेशनी जनपकरतततनतधिमशलिक रकाज्र
पकररकालिनीकको स्थकापनका भएकको छ । स्थकाननीर तहकको तनवकार्यचनबकाट लिकोकतकान्तकरनीक शकासन पकररकालिनी ससंस्थकागत भएकको
छ । रको मगौतलिक स्वरपकको रकाजननीततक उपलिब्धिनीसउँगहै जनतकाकको भरपदकोर्य सकाथ र तवश्वकास पकाएकको वतर्यमकान
सरककारलिकाई ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको सम्पपरर्य सकरकोत र सकामररर्यकको सदशपरकोग गरनी तवककास र सममतदकको रकातकरकामका
अतवचतलित रपमका अतघ बढ्न ठपलिको पकरजेररका तमलिजेकको छ ।
रस गकाउउँपकातलिककाकको ककारर्यभकार समकाल्दका गकाउउँपकातलिककाकको  तवककास जनतकाकका आधिकारभशत आवश्रकतकाहरकको पतरपपततर्य
गकाउउँपकातलिककाकको पपवकार्यधिकार तवककास जनतकाकका दहैनन्दनी व्रवहकारमका आईपनर समस्रकाहरकको समकाधिकान तथका सकामकातजक
एकतका ककारम गनर, कजे तन्दकरकम त र एककात्मक रकाज्र व्रवस्थकालिजे समजनका गरजेकका सबहै पकरककारकका तवभजेद र उतत्पडनकको
अन्त्र गदर बहशजकाततर बहशभकातरक बहशधिकातमर्यक बहशसकाउँस्कम ततक तथका भगौगकोतलिक तवतवधितका र शत तवरजेशतकालिकाई आत्मसकाथ
गदर तवतवधितका तवचकको एकतका सकामकातजक सकाउँस्कम ततक ऐक्रवद्तका सतहषर शतका र सदकावलिकाई ससंरक्षर एवसं पकरवदर्यन गदर
वगर्गीर जकाततर क्षजेततकरर भकातरक धिकामर्गीक लिहैतङगक तवभजेद र सवहै पकरककारकका जकाततर छशवकाछशतकको अन्त्र गरनी आतथर्यक
समकानतका सममतद र सकामकातजक न्रकार सशतनतश्चत गनर्य सहभकागनीतका म शलिक तसदकान्तकका आधिकारमका समतकाम शलिक समकाजकको
तनमकार्यर गनर अतभभकारका तथरको । उक्त अतभभकारकालिकाई प शरका गनर्य रस गकाउउँपकातलिककाकको समगकर तवककास गरनी उच्च
सममतदकको बकाटोकोमका डकोरकार्यउन ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिकका कतटवद छ । रकाज्रकको ससंतवधिकान र मगौजशदका ऐन तनरम ककानशन
र ककारर्यतवतधिकको म शलि ममर्य र भकावनकालिकाई आत्मसकाथ गदर अतघ बढ्नजे कश रकामका रस ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिकका पकरततवदतका
व्रत गदर्यछ ।



पकरकाकम ततक रपमका सशन्दर आतथर्यक सकामकातजक धिकातमर्यक सकाउँस्कम ततक र परर्यटतकर दमषटनीलिजे महत्वपपरर्य रस ब शतलिङटकार
गकाउउँपकातलिककाकको आ ब २०७५/०७६ कको बकातरर्यक ननीतत ककारर्यकक रम तथका बजजेट पजेश भएकको रस सम्मकातनत गकाउउँसभकामका
उपतस्थत हशन शभएककोमका हकातदर्यक स्वकागत गदर्यछश  ।

सम्मटालनत     गटाउउँसभटाकटा     सरस्यज्यपहर
आज हकामनी रस सम्मकातनत गतरमकामर सभकामका ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको आगकामनी भतवषर र भकाग्रकको मकागर्यतचतकर
ककोनर्यकका तनतमत रहकाउँ उपतस्थत भएकका छगौ ।
तमतत २०७३ फकाग शन २७ गतजेकको नजेपकालि सरककारकको तनरर्यरबकाट स्थकातपत भई ससंतघरतका ककारकार्यन्वरनकको तशशश
अवस्थकामका रहजेकको रस गकाउउँपकातलिकका अतहलिजेकको ससंकक रमरककातलिन तथका तवरम पतरतस्थततमका थशपकरहै च शनगौतनीहरकका
तवचमका सम्भकावनकाकको खकोजनी गदर अगकाडनी बढनीरहजेकको अवस्थकामका न्रपनतम प शवकार्यधिकारहरकको समजेत अभकाव हश उँदका सजेवका
पकरवकाहमका सहजतका सशतनतश्चत हशन सकजे कको छहैन । तवगतमका गका तव स हरकको न्र शनतम आरशकरकोत र कजे न्दकरकको तसतमत
अनशदकानलिजे तवककासकका गतततवतधि ससंचकालिन समजेत गदर न्रपनतम प शवकार्यधिकारहरकको तवककास गनर अवस्थका तथएन । हकालिहै
आएर नजेपकालिकको ससंतवधिकान ककारकार्यन्वरन सउँगहै रस गकाउउँपकातलिककामका आएकको बजजेटमका बमदनी भएकको छ । तथकापनी स्थकातनर
सरककार गठन भई ककारर्य पकरकारम्भ भएतकापतन कजे न्दकर सरककारलिजे दरबन्दनी अनशसकारकका कमर्यचकारनीहरकको व्रवस्थकापनमका
गरजेकको तढलिकाईकका ककारर बजजेट ककारकार्यन्वरन तथका गकाउउँपकातलिककालिजे सजेवका पकरवकाहमका तनकहै  कतठनकाई भकोग्न श परजेकको छ ।
गकाउउँपकातलिककाकको तवतवधि पक्षहर बकारजे तथका तवतभन्न कतठनकाई हश उँदकाहश उँदहै पतन आ ब २०७५/०७६ कको लिकातग तरकार
गतरएकको बकातरर्यक ननीतत तथका ककारर्यकक रम तथका बजजेट पकरस्त शत गनर अनशमतत चकाहकान्छश  ।



खण्ड १ - पलरचय तथटा सलमक्षटा

1.1    बतगलङटलर गलउउपलगलकलकक सवगकपत पगरचय
 नवलपररसस (   बररघरट सससतर पपवर)         जजललरकक उतरस भरगमर अवजससत पसवर र उतरमर तनहसह जजललरकक

         रदवघरट र जरजषङ गरउहपरजलकर पजशशममर बबरसकरलस गरउहपरजलकर र रजकणमर हस पसदककट
        गरउहपरजलकर रदवशसलस नगरपरजलकर र गगडरककट नगरपरजलकरकक जवशमर कजरव १४७.    ६८ बगर जक जम

         कदततरफलमर फग जलएकक यस बसजलङटरर गरउहपरजलकर नदपरलकक एउटर छसटतटग पजहशरन भएकक
               गरउहपरजलकर हक । ४ नन पतररदशमर पनर यक गरउहपरजलकर सरजवककर जबवररसकक ४ रदजख ९ वटर वडरहर,

डकाउँडकाझजेरनी, अखर्यलिका, भकारतनीप शर, र ब शतलिङटकार गकाउउँ तवककास सतमततहरलिकाई समजेटजेर ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिकका घकोररका
गतरएकको हको । तवश्व मकानतचतकरमका सम्म फहै तलिएकको रस गकाउउँपकातलिकका महकाभकारतकको तशरसम्म उतर तफर्य  पकाननी ढकालि
भएर ठडनीएकको लिजेक बजेसनी टकाकश रका थ शम्कनी खखोँच फकाउँट दजेउरकालिनी भञ्ज्रकाङ तमलिजेर बनजेकको रको क्षजेत कर समशन्दकरनी सतहबकाट
९० तमटर दजेतख १८४० तमटरकको उचकाईमका अवतस्थत छ । बन जसंगलि खकोलिका खकोल्सनी घकाउँस ब शट्रकानलिजे हतररकालिनी रको
क्षजेतकरकको लिजेकमका सदका सवर्यदका तचसको हकावका बहन्छ भनजे बजेसनी खखोँच र फकाउँटमका मगौसम अन शसकारकको जकाडको र गमर्गी हशन्छ ।

सटामटालजिक, सटानंस्कक लतक र लरलतलरवटाजि 

१९६५६ जनससंख्रका रहजेकको रको गकाउउँपकातलिककामका पतन दजेशकको अन्र क्षजेतकरमका जस्तहै बहशलि जकातत धिमर्य र ससंस्कम ततकको बतस्त
छ । ६०% भन्दका बढनी मगर जकाततकको बसकोबकास रहजेकको रको गकाउउँपकातलिककामका दमकाई, ककातम, कश मकालि, क्षजेतकरनी, बकाहशन,
नजेवकार, दरकाई, सकाकर्गी, गशरङ, घततर्य, ठकश रनी, कशउँ वर र भकाट कको तमतशकरत र जकाततगत पमथक बस्तनीहर भएपतन जकातनीर
तथका धिकातमर्यक सतहषर शतका र सदकाव  रहकाउँकको तवशजेरतका रहनी आएकको छ । आ-आफ्नको जकातत ससंस्कम तत अनशसकार हशनजे
तववकाहकको अतततरक्त अन्तर जकातनीर तववकाह समजेत स्वनीककारर्य हश उँदहै गएकको अवस्थकामका छशवकाछशत पकरथका पतन कक रमश हट्दहै
गएकको  छ  ।  रहकाउँ  बकोतलिनजे  भकारकामका  नजेपकालिनीकका  सकाथहै  मगर,  नजेवकार,  दरकाई,  र  ग शरङ  समशदकारमका  मकातमभकारका  पतन
पकरचलिनमका छ ।  तहन्द श धिमर्यकको बकाहशल्रतका रहजेकको रस  क्षजेतकरमका मठ, मतन्दर,तशलिका, भपतम, वमक्ष र जलिमका परमजेश्वरकको
आरकाधिनका र प शजका हशन्छ । पतछल्लिका तदनमका तकक रतश्चरन धिमर्यकको चचर्यहर पतन फकाटफश ट रपमका हशददैं छ । मगर जकाततलिजे
बगौद्ध धिमर्य  पकरतत तवशजेर आस्थका जनकाए पतन बगौद्ध ग शम्बका बनजेकको छहैन । परम्परका दजेतख आ-आफ्नका जकातनीर ससंस्कम तत
अनशसकार  घकाटश,  सकोरठनी  ,  वकालिन,  मकालिसकोरनी,  लिकोप हशनजे  लिकागजेपतन  पन्चजेबकाजका,  कगौरका,  झ्रकाउरजे,  चशड्कका,  आतदलिजे
अतस्तत्व सम्म धिकान्दहै आएकको छ । आधि शतनक पकरतवतधिकको पकररकोगलिजे तवगतकको ससंस्कम ततलिकाई तकनकारका लिगकाउनजे कक रम
रको क्षजेतकरमका पतन अन्रतकर जस्तहै छ । 

चकाडपवर्यमका  सकाउनजे  सकक रकातन्त,  नकागपन्चमनी,  जनहैपपतरर्यमका,  कम षर  जन्मकाषटमनी,  हतरतकातलिकका  ततज  ,  वडका  दशदैं  ,
तदपकावलिनी(ततहकार) ,  पन्धिकर प शर,  मकाघजे  सकक रकातन्त,  चहैतजे  दशदैं  (  रकाम नवमनी) ,  गशजजेरनी पपतरर्यमका,  नववरर्य,  सकक रकातन्त,
चण्डनी पपतरर्यमका, ब शद्ध जरतन्त रस क्षजेतकरमका मनकाइनजे  जकाततगत र सकाम शतहक चकाडपवर्य हशन ।



ऐततहकातसक धिरकोहर तथका सम्पदकाकको रपमका झजेतरखसंडजे दरबकार, घशमकारनी घकाट, दजेवचशलिनी डकाउँडका, दजेववडकाचशलिनी  आतद रहजेकका
छनक ।

आलथरक पक्ष 

ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको पकरम शख पजेशका कम तर भए पतन तवस्तकारहै र शवका वहैदजेतशक रकोजगकारमका जकानजे पकरवमतत र उत्पकादनकको
तशलिनकामका लिकागत बढ्नकालिजे  रको पजेशका  पकरतत आकरर्यरकको सट्टका तवकरर्यर बढ्दहै  छ ।  स्थकाननीर उत्पकादनलिजे रहकाउँकका
बकातसन्दकालिकाई म शतस्कलिलिजे ६ मतहनका धिकान्न सक्छ । कम तर उत्पकादनमका मकहै , धिकान, तकोरनी, ककोदको, गहशउँ, फकापर, मकास,
भटमकास, गहत, बकोडनी, कजे रकाउ, आलिश, तपडकालिश उखशसं , अदशवका, बजेसकार रहजेकका छनक । फलिफश लिमका लिजेकतफर्य  स शन्तलिका,
ककागतनी,  अतमलिको,  र बजेसनीमका  कजे रका,  आउँप  ,  कटहर,  मजेवका,  अम्बका,  नकासपकातनी,  तलिचनी आतद  रहजेकका  छन  । रहकाउँ
उत्पकातदत वस्तश मध्रजे  म शख्र रपमका  अद शवका,  मकास,  बकोडनी,  भटमकास,  सशन्तलिका,  तपडकालिश,  बजेसकारकका  सकाथहै  स्थकाननीर
जकातकका खसनी , कश खशरका, घ्र श, उत्पकादन भएपतन औधिकोतगक उत्पकादनकका लिकातग पपवकार्यधिकार तवककाशमका जकोड तदन श पनरछ ।

रहकाउँकको म शख्र आरआजर्यन मकातथ उल्लिजेतखत कम तर जन्र वस्त श अतमकरसकोबकाट  बनजेकको बस्त श तनरकार्यतकका सकाथहै  दजेश र
तवदजेशमका रकोजगकारकका लिकातग जकानजे  र शवकाहरकको कमकाई म शख्र सकरकोत हको  । खकाध्र लिगकारत लितका कपडका,  र तनमकार्यर
सकामकागकरनी आपपततर्यकका लिकातग रजेतमटकान्सलिजे धिकानजेकको छ । त्रस्सहैलिजे वहैदजेतशक रकोजगकारबकाट आउनजे रकम नहै जनीवन धिकान्नजे
सहकारका बनजेकको छ ।

लशक्षटा र रकोजिगटार 

२०१७ सकालिबकाट मकातकर औपचकातरक तशक्षका शशर भएकको रस क्षजेतकरमका ३०/४० कको दशक सम्म आश जगकाउनजे शहैतक्षक
वकातकावरर भए पतन पछनी आएर उत्सकाहजनक छहैन । कजे तह तवध्रकालिरमका आशका जगकाउनजे पकररकास अध्रकावतधि जकारनी छ
। रकोजगकारकका लिकातग स्थकाननीर स्तरमका उपर शक्त वकातकावरर नहशनकालिजे दजेश तभतकरकहै  अन्र क्षजेतकरमका  भकारत लिगकारत
मलिजेतसरका,  जकापकान,  अषटकरजेतलिरका,  अरबनी म शलि शक सकाथहै  र शरकोप र अमजेतरककामका समजेत जकानजे  कक रम जकारनी छ । रसतर
रकोजगकारमका जकानजे मध्रजे स शरमका तबकरतटस र भकारतनीर सजेनकामका तसतमत भएकको मका पतछल्लिका तदनमका बहशरकातषटकरर आरकातमक
कम्पतन र घरजेलि श ककारर्यमका पतन जकानजे चलिन छ । तशक्षका र रकोजगकारनीकका लिकातग तवदजेश जकानजे कक रम बढ्दको रपमका छ ।

1.2    गवधयमलन अवसथलकक सगमकल
1.2.1  सबल पक

          ररजय पसनरसनरशनरकर कररण ससरनसय तहबरट सरवरजजनक सदवर पतरवरहमर जनतरकक सहज
   सरल पहसहश हसनद ।

      नजजकबरट सरकररकक पतरतकय अनसभसजत हसनद ।
            ससरनर करमकक लरजग पजन सदवर कद नर तर जजललर सररमसकरम तसर कद जनरतरय ररजधरनस धरउन
नपनर



          जवकरसकर कक यरकलरपकक पतरतकय जनगररनस हसनद हसनरलद ररजय जवसतररग समकरतजरकक बरटकमर
  अगरडस बढनद ।

1.2.2  कमजकर पक
            हरलसमम पजन नयपनतम पपवररधरर जसतग बरटक जवधसत कक जष पशसपरलन सञशरर र पयरटनकक

   वयवससर तसर जवकरस नहसनस
  शगजकक गसणसतर,    नरगजरक शदतनरकक कजम हसनस
           पतरजर ररजनसजतक सनसकररकक कररण कद जनर तरय तह समम ररजनसजतक नदतकतवकक पहसहश नहसनस
          सहमतस सहकरयर तसर सहअजसततवकक भरवनर आतमसरस गरस अगरडस बढतन नसकनस
  भबगकजलक जवकटतर

1.2.3 अवसर
       ससरजनय तहमर आजसरक ररजनगजतक तसर पतरशरसजनक अजधकरर
             आफनक गरउह आफग बनरउ भननद नररर सजहत आफनक कदततरकक जवकरस र समकरतजरकर लरगस

       आफग लद नसजत जनमररण र यकजनर करयररनवयन गनर अवसर
         समयमग यकजनरकक करयररनवयन अनसगमन मसलयरङकन तसर पकषठपकषण गनर अवसर
           ऐजतहरहजसक धरजमरक तसर पयरटजकय धरकहर तसर समपररकक सनरकण गरर आनतरसक पयरटन

    पतरवधरन गरस असक रपरजरन गनर अवसर
1.2.4  चतननतनहर

     ररजनसजतक सहकरयरमर सरमरनजसयतर करयम गनर
 Brain Drain         रककस आफनग रदशमर रक जनशजकत जसप र कलरलरई Retain गनर
         कक जष पशसपरलनकक कदततरमर लगरनस गरस आम जनतरकक जजवनसतरमर सकरररतमक

      पजरवतरन लयरउनद तसर आजसरक सतर बकरतजर गनर
        जशकरकक गसणसतरमर ससधरर लयरयस वयवहरजरक जशकरकक जवकरस गनस र
          आयकजनर तसर जवकरस पजरयकजनरहर समयमग समपनन नगनर पजरपरटस र सनसकररकक

 अनतय गनस र
        यसवर सवरकजगरर तसर सशजकतकरणकर मरधयमबरट कक जषकक आधसजनकसकरणमर यसवर

  जनशजकत पजरशरलन गनस र
       एजककक त तसर नमसनर सहरस बसतसकक जवकरस गनस र
          खरनदपरनस सडक सनशरर जवजसलस जसतर नयपनतम जवकरसकर पपवररधररहरकक जवकरस गनस र

1.3          बलगररक ननगत बजजट तथल कलयरकपरम तजतरमलकल ललगग अवलमवन गगरएकक पदतन
          वडर सजमजतलद आफनक वडरमर पतरजतजनजधतव गनर सरसयहरलरई जवजभनन बसतस टकलकक

             यकजनर तजस रमर गनर बगठक हसनद जरन जमजत र समय भनरर तसन जरन अगरवग सरवरजजनक
           सपशनर मरफर त जरनकररस जरई बसतसहरकर यकजनर छनबट गररर सक बसतस जभततरकर सबग

   वगर र समसररय (         मजहलर रजलत आरसबरसस जनजरतस मधदसस सरर मसजसलम उतपसडसत वगर
         जपछडर वगर अलपसनखयक जसमरनतकक त यसवर बरलबरजलकर जदषठ नरगजरक लगजङगक तसर
 यबजनकआरस)      कक पतरजतजनजधतव ससजनजशशत गजरएकक ।



        बसतससतरमर सरककररवरलरहरकक अजधकरजधक सहभरगसतर हसनदगरस वडर सतरसय यकजनर
         छनबटकर समबनधमर वयरपक अनतरकक यर छलफल जवमशर गरस यकजनरहरकक छनबट गरस

    वडर सजमजतमर पदश गजरएकक ।
           सतरकत अनसमरन तसर बजदट ससमर जनधरररण सजमजतबरट पतररपत बजदट ससमर र

       मरगररशरनकक आधररमर समबजनधत वडरहरलद वसतस टकलबरट पतररपत यकजनरहर
          मधयदबरट पतररसजमकतर जनधरररण समदत गरस बजदट तसर करयरकत रम तजस रमर सजमजतमर पदश

 गजरएकक ।
          बजदट तसर करयरकत रम सजमजतलद वडरबरट पतररपत यकजनरहरलरई सतरकत अनसमरन तसर

         बजदट ससमर जनधरररण सजमजतलद तयरर गरदकक आयकजनर पतररसजमकसकरणकर आधरर तसर
       मरगररशरन बमकजजम यकजनरहरलरई जवषयगत सजमजतहरमर छलफल गररई जवषयगत

      रपमर पतररसजमजककरण गरस यकजनरहर तजस रमर गजरएकक ।
            बजदट तसर करयरकत रम तजस रमर सजमजतलद पदश गरदकक आगरमस आजसरक बषरकक बरजषरक नसजत

          तसर करयरकत रम ररजशव र वययकक अनसमरन गरउह करयरपरजलकरबरट सवसकक त गरस सभरमर
  पतरसतसत गजरएकक ।

1.4   आयकजनल पपरलथगमकनकरणकल आधलरहर
 आतथर्यक तवककास र गतरबनी तनवकाररमका पकरत्रक्ष रकोगदकान प शरकार्यउनजे ।
 उत्पकादनमशलिक र तछटको पकरततफलि तदनजे ।
 रकाजस्व पतरचकालिनमका रकोगदकान प शरकार्यउनजे ।
 सजेवका पकरवकाह , ससंस्थकागत तवककास र स शशकासनमका रकोगदकान प शरकार्यउनजे ।
 स्थकाननीर सकरकोत सकाधिनमका आधिकातरत भइ  जनसहभकातगतका अतभवमतद गनर ।
 तदगको तवककास , वकातकावरर ससंरक्षर , तवपद व्रवस्थकापन तथका जलिवकार श अनशकश लिनमका रकोगदकान प शरकार्यउनजे

।
 स्थकान तवशजेरकको ससंस्कम तत र पतहचकान पकरवकादर्यन गनर ।

खण्ड २ आ ब २०७५ ⁄०७६ कको नसीलत बजिदेट तथटा कटायरकप रम

2.1 सकोच
"सशशकातसत तवककातसत सममद र आत्मतनभर्यर गकाउउँपकातलिकका बनकाउनजे"

2.2 लिक्ष्य
आतथर्यक तथका उत्पकादनमशलिक क्षजेतकरमका र शवका तपतडलिकाई आकरर्यर गरनी स्वरकोजगकार समजनका तफर्य  कजे तन्दकरत 
हशनजे लिक्ष्र रहजेकको छ ।

2.3 उददेश्य
 तवककासकका न्रपनतम पपवकार्यधिकारहरकको तवककास तथका स्तरकोन्नतनी
 कम तर पशशपकालिन तथका स्थकातनर मगौतलिक उत्पकादनलिकाई बढकावका तदई त्रसकको बजकारनीकरर
 दनीगको तवककास हशनजे खकालिकका तवककासकका कम रकाकलिकापहर ससंचकालिन गनर



 आतथर्यक बमतद र  आतथर्यक तवककास हशनजे क्षजेतकरकको लिगकाननीमका जकोड तदनजे
2.4 अपदेलक्षत उपलिब्धसी

रकाज्रलिजे  ससंतघर लिकोकतकान्तकरनीक गरतन्तकरकात्मक व्रवस्थका अवलिम्बन गरजेकको र नजेपकालिकको ससंतवधिकानमका नहै  स्थकाननीर
तहलिकाई पकरकाप्त हशनजे अतधिककार पकरषट पकारजेकको हश उँदका आ ब २०७८/०७९ सम्म रस ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकका सम्पपरर्य
सवर्यसकाधिकारर जनतकालिकाई पकरतक्ष्र पतरवतर्यनकको अनशभ शतत हशनजे  गरनी  दजेहकारबमकोतजमकका उपलिब्धिनी  हकाउँतसलि हशनजे  अपजेक्षका
गतरएकको छ ।

 पकरत्रजेक वडकाबकाट गकाउउँपकातलिकका कजे न्दकर सम्म जकोड्नजे र हरजेक बस्तनीबकाट वडका ककारकार्यलिर सम्म जकोड्नजे ग करकावजेलि
बकाटको तनमकार्यर गतरनजे ।

 तवधि शतनीकररलिकाई कजे तन्दकरर पकरसकारर लिकाईन सउँग आबद गतरनजे ।
 पकरदजेश नसं ४ कको कजे न्दकर पकोखरका र नवलिप शर जकोड्नजे दकरतमकागर्य तथका ककालिनीगण्डकनी कतरडकोरकको स्तरकोन्नतनीकको

लिकागनी पकरदजेश तथका कजे न्दकर सरककारसउँग समन्वर गरनी रकोजनका सम्पन्नकको लिकातग आवश्रक पहलि गतरनजे ।
 व्रवसकातरक कम तर  पशशपकालिन तथका  परर्यटन व्रवसकारमका  अतधिकतम लिगकाननी  गरनी  उच्च दरमका  रहजेकको  रस

क्षजेतकरकको वहैदजेतशक रकोजगकारनीलिकाई कक रमश कम गदर लितगनजेछ ।
 कतम्तमका  १५  शहैरका  सम्मकको  स शतवधिकासम्पन्न  अस्पतकालि  तनमकार्यरमका  पहलि  गतरनजे  छ  सकाथहै  ब शतलिङटकार

गकाउउँपकातलिककाकका ६ वटहै वडकाहरमका रहजेकका उप स्वकास्रर चगौकनीहरकको स्तरकोन्नतनी गतरनजेछ ।
 अगकार्यतनक कम तर उत्पकादन तथका बजकारनीकररलिकाई पकोत्सकातहत गदर  रस क्षजेत करमका आबद अग शवका कम रकहरलिकाई

प शरस्कम त गतरनजेछ ।
 गकाउउँपकातलिककाकको समगकर शहैतक्षक ग शरस्तर सशधिकारकको लिकातग तवशजेर पकरकाथतमकतका तदईनजेछ ।

2.5 नसीलत कटायरकप रम तथटा बजिदेट तजिबरमटा गरटार  अवलिम्बन गलरएकटा पपरमबख आधटारहर 
 नजेपकालिकको ससंतवधिकान २०७२ कको अनशसपचनी ८ र ९ मका उतल्लितखत अतधिककारकको स शचनी 
 नजेपकालिकको ससंतवधिकानमका उतल्लितखत मगौतलिक हक 
 रकाज्रकका मकागर्यदशर्यक तनदरशक तसदकान्तहर
 आवतधिक रकोजनकालिजे तलिएकका ननीतत र पकरकाथतमकतकाहर 
 ससंतघर सरककारलिजे अवलिम्बन गरजेकका आतथर्यक तथका तवतनीर ननीततहर 
 पकरदजेश सरककारलिजे अवलिम्बन गरजेकका आतथर्यक तथका तवततर ननीततहर
 स्थकाननीर तहकको आवतधिक रकोजनकालिजे तर गरजेकका पकरकाथतमकतकाहर 
 नजेपकालिलिजे अन्तरकातषटकरर जगतमका जनकाएकका पकरततवदतकाहर
 स्थकाननीर सरककार ससंचकालिन ऐन , २०७४ कका पकरकावधिकानहर 

2.5.1 समगपर नसीलत तथटा आधटारहर 

नजेपकालिकको  वतर्यमकान  ससंतवधिकान,   वतर्यमकान  ततकरवतरर्यर  रकोजनका  नजेपकालि  सरककार  क्षजेतकरगत  ननीतत  तथका
ककारर्यकक रम  तकालि शक  मन्तकरकालिरकको  बजजेट  तसतलिङ तथका  मकागर्यदशर्यन  पकरदजेश  सरककार  (पकरदजेश  नसं  ४)  बजजेट



तसतलिङ तथका मकागर्यदशर्यन स्थकातनर सरककार ससंचकालिन ऐन २०७४ स्थकाननीर तहकको बकातरर्यक रकोजनका तथका बजजेट
तजशर्यमका तदग्दशर्यन २०७४ एवसं नजेपकालि सरककार तवतभन्न मन्तकरकालिरहरबकाट समरसमरमका पकरकाप्त ननीतत तनदरशन
एवसं  मकागर्यदशर्यन तथका स्थकाननीर आवश्रकतका र जनचकाहकानकाहरलिकाई मध्रनजर गदर  समग कर ककारर्य  पकरकम रकालिकाई
अगकाडनी बढकाउन दजेहकारकका ननीतत तथका ककारर्यकक रम अतघ सकातरएकको छ ।

 सककारकात्मक सकोचकका सकाथ सममतदकको द शरदमतषट तर गतर रकोजनकाबद ततरककालिजे अतघ बढ्नजे ननीतत तलिइनजे छ ।
 सकावर्यजतनक जग्गका ससंरक्षरकका लिकातग गकाउउँपकातलिकका तभतकर रहजेकका ऐलिकाननी तथका पततर्य जग्गकाहरकको पतहचकान तथका

ससंरक्षर गनर्य एक सतमतत गठन गरनी त्रस्तका जग्गकाहरकको पतहचकान र लिगत ककारम गतरनजेछ । रस ककारर्यकका
लिकातग स्थकातनर ससंघ ससंस्थकाकको सहरकोग तलिईनजेछ ।

 तवककासकका ककारर्यहरलिकाई पतररकाममशतख बनकाउन नततजकामका आधिकातरत (Result Based)  तवककास गनर
पतरपकाटनी अवलिम्बन गतरनजेछ ।

 स-सकानका टशकक रजे रकोजनकालिकाई तनरत्सकातहत गतरनजेछ ।
 व्रकातक्तगत घटनका दतकार्यलिकाई अतभरकानकहै  रपमका सञ्चकालिन गतरनजेछ र सको ककारर्यकक रमलिकाई पकरभकावककारनी

बनकाउनकका लिकातग तवतभन्न आमका समशह बकालिक्लिव र स्थकाननीर ससंघ ससंस्थकालिकाई पतरचकालिन गतरनजेछ ।
 न्र शनतम आधिकारभशत आवश्रकतकालिकाई पतहलिको पकरकाथतमकतकामका रकातख बजजेट तवतनरकोजन गनर ननीतत तलिइनजेछ ।
 मशस्ककान सतहतकको सजेवका ( Service with Smile ) कको ननीतत तलिइनजेछ ।
 सजेवकागकरकातहहरकको ग शनकासको तथका उजशरनीहरलिकाई तत्ककालि समकाधिकान गनर तनतत तलिइनजेछ ।
 पकारदतशर्यतका,  जवकाफदजेतहतका,  इमकान्दकातरतका,  कतर्यव्रतनषटकाकका सकाथ सजेवका पकरवकाहलिकाई सशशकासन महैतकरनी बनकाउदहै

लितगनजेछ ।
 लितक्षत वगर्यलिकाई पकरत्रक्ष लिकाभ हशनजे ठकोस रकोजनका (Concrete Project Lunch)  तनमकार्यर गनर ननीतत

अवलिम्बन गतरनजे छ ।
 नजेपकालिकको ससंतवधिकानकको धिकारका २१७ अनशसकारकको स्थकातनर न्रकारनीक सतमततलिकाई सबलि बनकाई पकरत्रजेक वडका

ककारकार्यलिरहरमका एउटका मजेलितमलिकाप कक्षकको स्थकापनका गतरनजेछ ।
 अतधिक जनतकालिकाई लिकाभ प शग्नजे र जनतकाकको जनसहभकातगतका जशट्नजे तकतसमकको रकोजनकालिकाई पकरकाथतमकतकामका

रकातखनजेछ ।
 आवतधिक रकोजनकाहर तवककास गनर्यकका लिकातग गकाउउँ स्ततरर आवतधिक रकोजनका ( Rural  Municipal

Periodic Plan )तजशर्यमका गनर्यकका लिकातग आवश्रक पहलि गनर ननीतत तलिइनजेछ ।
 पपवकार्यधिकार तवककास र सकामकातजक तवककासलिकाई ससंगससंगहै (Parallelly)अगकातड बढकाइनजेछ खचर्यलिकाई

तनरत्सकातहत गतरनजेछ।
 गकाउउँपकातलिकका अन्तगर्यतकका तवररगत तनककारहरलिजे पकरवकाह गनर सजेवकालिकाई चशस्त दकरस्त र पकारदशर्गी बनकाउनजे

तफर्य  ध्रकान तदइनजेछ ।
 गकाउउँपकातलिकका अन्तगर्यत ससंचकातलित ५ लिकाख भन्दका बतढ रकमकका तवककास तनमकार्यरकका रकोजकानका,  आरकोजकानका,

तथका पतररकोजनकाहरकको पकरभकावककातरतका र ग शरस्तरकका लिकातग गकाउउँपकातलिककाकको पकरत्रक्ष तनगरकातनमका ससंचकालिन
गतरनजेछ ।



 आम गकाउउँवकासनीकको आरस्तरमका वमतद हशनजे तथका घर घरमका रकोजगकार तसजर्यनका हशनजे ककारर्यकक रमहर ससंचकालिन
गनर्यकका लिकातग Employment at Home  कको तनतत अवलिम्बन गतरनजेछ ।

 आतथर्यक वरर्यकको अन्त्रमका मकातकर ककाम गनर पतरपकातटकको अन्त्र गतर बकाहकरहै मतहनका रकोजनका तथका तवतवधि
गतततवतधिहर ससंचकालिनमका ल्रकाइनजे (  All  Weather  Service  and  Activities  )  ननीतत
अवलिम्बन गतरनजेछ ।

 सकावर्यजतनक सशन शवकाई ककारर्यलिकाई तनरन्तरतका तदइनजेछ ।
 तनमकार्यर ककारर्यकको भगौततक पतरक्षर गरकाइनजेछ ।
 सहभकातगतकामका रकोजनका छनगौट गनर ककारर्यलिकाई तवशजेर पकरकाथतमकतका तदइनजेछ ।
 रकोजनका ककारकार्यन्वरनमका उपभकोक्तकाकको अतनवकारर्य ससंलिग्नतका गतरनजेछ ।
 बजजेटलिकाई अवण्डका नरकाखनी ककारर्यकक रममका समकावजेश गतरनजेछ ।
 लितक्षत ककारर्यकक रमकको बजजेटलिकाई सकोतह वगर्यलिकाई पकरत्रक्ष लिकाभ प शग्नजे गतर भगौततक तथका अन्र ककारर्यकक रममका

लिगकाननी गतरनजेछ ।
 गकाउउँपकातलिककामका रहजेकका आतदवकासनी जनजकातनी मतहलिका दतलित तथका सकामकातजक रपमका पछकाडनी रहजेकका लितक्षत

वगर्यहरकका लिकातग तवतभन्न आरमशलिक ककारर्यकक रमहर ससंचकालिन गतरनजेछ ।
 रस गकाउउँपकातलिककाकको तदघर्यककातलिन रकोजनकाहरकको रपमका रहजेकका ब शतलिङटकार तरङरकोड, मथकारबकाट रकामककोट,

टकाउँडनीस्वकारका दजेतख धिकावदनी, छततसका मकातवबकाट सततककोट, हडकाह अतकरगौलिनी खकानजेपकाननी, ब शतलिङटकार
गकाउउँपकातलिककाकको चन्टकारमका तनमकार्यरकातधिन रसंगशकालिका,  पशरकानको तपएचसनी पकाकर्य ,  भकारतनीप शर, जगौवकारनी, लिकापकाक,
घकोरलिडकाउँडका, ककोटथर र ब शतलिङटकार खकानजेपकाननीकको सवर तडजकाईन र लिकागत अनशमकान (तडतपआर) र मकास्टर
प्लिकान गतरनजेछ ।

 रस गकाउउँपकातलिककाकका सम्पपरर्य जनतकाकको पकातरवकातरक तववरर आतथर्यक अवस्थका अचलि सम्पततकको अवस्थका
शहैतक्षक स्तर लिगकारत गकाउउँपकातलिककाकका सम्पपरर्य पक्षहर जस्तहै आतथर्यक सकामकातजक धिकातमर्यक भगौततक तवजकान
सशचनका पकरतवतधि कम तर पशश स्वकास्रर वन पहैदकावर परर्यटन जलिसकरकोत खतनज उद्धकोग सकाउँस्कम ततक तथका
ऐततहकाउँतसक सम्पदका तथका अन्र पकरकाकम ततक सम्पदकाहरकको रथकाथर्य अवस्थका झतल्कनजे गतर तडतजटलि
तररकाङक ससंकलिन वतगर्यकरर तकातलिकनीकनीकरर तवश्लिजेरर समजेत गतर गकाउउँपकातलिककाकको रथकाथर्य तस्थततकको
तचतकरर हशनजे गरनी तडतजटलि डकाटकाबजेस तरकार गनर ककारर्यलिकाई अगकाडनी बढकाईनजेछ ।

 खजेलिकश दकको मकाध्रमबकाट पतन रकाषटकरकको पतहचकानलिकाई अन्तरकातषटकरर स्तरमका पतरतचत गरकाउन सतकन्छ भन्नजे
तररलिकाई मध्रनजर गदर ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाबकाट रकातषटकरर स्तरकका खजेलिकाडनी उत्पकादन गनर र खजेलि
जगतकको मकाध्रमबकाट र शवकाकको सशततकरर गदर तवककासमका र शवकाकको भपतमकका अतभबमतद गनर्यकको लिकातग
गकाउउँपकातलिकका स्तरनीर बमहत खजेलिकश दकको आरकोजनका लिकाई तनरन्तरतका तदईनजेछ ।

 रस गकाउउँपकातलिककाकको सकावर्यजतनक सजेवका पकरवकाहलिकाई जनमशखनी सजेवकाम शलिक ग शरस्तरनीर समकावजेशनी र सहज बनकाई
पकरशकासतनक ककारर्यतवतधिलिकाई सरलिनीकरर र ससंक्षजेपनीकरर गनर्य स्थकातनर शकासन तथका सकाम शदकातरक तवककास
ककारर्यकक रम अन्तगर्यत सशचनका तथका ससंचकार पकरतवतधिकको तवककास मकाफर्य त जनतकालिकाई पतरवतर्यनकको पकरत्रक्ष
अनशभ शतत तदलिकाउन तडतजटलि नकागतरक वडकापतकरकको ककारर्यलिकाई अगकाडनी बढकाइएकको छ भनजे ककागज रतहत



तवधि शततर शकासन पकररकालिनीकको अभ्रकासलिकाई उच्च पकरकाथतमकतकामका रकाख्दहै गकाउउँपकातलिकका भतर High speed
Broadband  कको Internet सजेवका पकरदकान गनर ककारर्यलिकाई तनरन्तरतका तदईनजेछ ।

 तशक्षका व्रकातक्तकको तववजेक र चजेतनकाकको प शवर्यशतर्य हको गकाउउँपकातलिककाकको सवकार्यङतगर तवककासकको लिकातग समगकर
शहैतक्षक ग शरस्तरमका सशधिकार ल्रकाउन अत्रकावश्रक महशशस भएककोलिजे शहैतक्षक ससंघ सस्थकाहरकको भगौततक
पशवकार्यधिकारहरकको तवककास लिगकारत तशक्षकाकको ग शरस्तर,  तनरन्तर तसककाई उपलिब्धिनी म शल्रकाङकन,   तवध्रकालिर
व्रवस्थकापन सतमततकको भ शतमकका,  अतभभकावककको भपतमकका लिगकारतकका तवररमका सशधिकार ल्रकाउन तवरजेश पहलि
गतरनजे छ । 

 गकाउउँपकातलिकका तभतकरकका सबहै जनतकालिकाई सहज र सरलि रपमका स्वकास्रर सशतवधिका उपलिब्धि गरकाउनजे उदजेश्रलिजे
वडका नसं २ तस्थत पजेलिजेगकामका रहजेकका जनतकाकको स्वकास्रर सशतवधिकामका सरलि पहश उँच नप शगजेकको रथकाथर्यतकालिकाई
मध्रनजर गदर ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको स्वकास्रर ईककाइकको रपमका व्रवस्थकापन गरनी सजेवका पकरवकाह गनर
उदजेश्रलिजे ईककाइ स्थकापनका तथका व्रवस्थकापनकको ककारर्यकको तनरन्तरतका तदईनजेछ ।

उपलस्थत     सम्मटालनत     गटाउउँसभटाकटा     उपटाध्यक्ष     एवनं     सरस्यज्यपहर

मकातथ उल्लिजेतखत ननीतत तथका ककारर्यकक रमहरलिकाई पकरभकावककारनी रपलिजे ककारकार्यन्वरन गनर्य आगकामनी आ ब २०७५/०७६ कको
अनशमकातनत आर व्ररकको ससंतक्षप्त तववरर पजेश गनर अनशमतत चकाहकान्छश  ।

आगकामनी आतथर्यक बरर्यमका ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको आन्ततरक आर र २० लिकाख,   नजेपकालि सरककार तवततर
समकाननीकरर अनशदकान ७ करकोड ३९ लिकाख,  नजेपकालि सरककार रकाजश्व वकाउँडफकाउँड बकाट र ५ करकोड ८० लिकाख ४२
हजकार,  पकरदजेश सरककार तवततर समकाननीकरर अनशदकान बकाट र १ करकोड १३ लिकाख ४० हजकार,  पकरदजेश सरककार
रकाजश्व वकाउँडफकाउँड बकाट र २२ लिकाख ६० हजकार ९ सर ६२,  नजेपकालि सरककार सशतर्य अनशदकान बकाट र १० करकोड ९१
लिकाख, सकामकाजनीक सशरक्षका ३ करकोड ३० लिकाख, बहशक्षजेततकरर पकोरर ककारर्यकक रम १३ लिकाख ६ हजकार र अतघल्लिको आ ब
कको बहैक मगौज्दकात र २ करकोड ४ सर गरनी कश लि जम्मका आर र ३१ करकोड ९ लिकाख ४९ हजकार ३ सर ६२ हशनजे
अनशमकान गतरएकको छ । भनजे गकाउउँपकातलिककाकको ससंचकालिन खचर्य तफर्य  ३ करकोड ७६ लिकाख ६७ हजकार,  गकाउउँपकातलिककाकको
प शउँजनीगत खचर्यतफर्य  ५७ लिकाख,  शसतर्य  तफर्य  १० करकोड ९१ लिकाख,  सकामकातजक सशरक्षका तफर्य  ३ करकोड ३० लिकाख,
बहशक्षजेततकरर पकोरर ककारर्यकक रम तफर्य  र १३ लिकाख ६ हजकार र गकाउउँपकातलिकका स्तरनीर रकोजनकाहर (पपउँजनीगत खचर्य) तफर्य  र
१२ करकोड ४१ लिकाख ७५ हजकार ९ सर ६२ खचर्य हशनजे अनशमकान गतरएकको छ । रसमका आर र व्रर तववरर तथका
रकोजनकाहरकको तवस्तमत तववरर अनशसशतचहरमका ससंलिग्न गतरएकको छ ।

बबललिङटटार     गटाउउँपटाललिकटाकको        आ  .  ब  .     २०७५  /  ०७६     कको     आय     अनबमटान

कक
र
ससं

सकोत रकम
कहै तफरत

१ अतघल्लिको आ. ब. कको बकाउँकनी

ससंतचत ककोर खकातका 20000400 २ करकोड ४ सर



चकालिश खकातका 0

पपजनीगत खकातका 0

२ ससंघकको तवततर समकाननीकररबकाट पकरकाप्त रकम 73900000 ७ करकोड ३९ लिकाख
३ ससंतघर रकाजश्व बकाउँडफकाउँड बकाट पकरकाप्त रकम 58042000 ५ करकोड ८० लिकाख ४२ हजकार
४ सशतर्य (तशक्षका स्वकास्रर कम तर पशश आरशवरद) 109100000 १० करकोड ९१ लिकाख
५ पकरदजेश समकाननीकररबकाट पकरकाप्त रकम 11340000 १ करकोड १३ लिकाख ४० हजकार
६ पकरदजेश रकाजश्व वकाउँडफकाउँडबकाट पकरकाप्त रकम 2260962 २२ लिकाख ६० हजकार ९ सर ६२
७ आन्तरनीक आम्दकाननी अनशमकान 2000000 २० लिकाख
८ सकामकाजनीक सशरक्षका अतघल्लिको आ ब कको आधिकारमका अनशमकान 33000000 ३ करकोड ३० लिकाख
९ स्थकाननीर शकासन तथका सकाम शदकारनीक तवककास ककारर्यकक रम 0

१० बहशक्षजेतकरनीर पकोरर ककारर्यकक रम 1306000 १३ लिकाख ६ हजकार
११ गतरबसउँग तवश्वजेश्वर ककारर्यकक रम 0

१२ पतश्चम नजेपकालि गकरकातमर खकानजेपकाननी तथका सरसफकाई पतररकोजनका 0

जम्मका 310949362 ३१ करकोड ९ लिकाख ४९ हजकार ३ सर ६२

बबललिङटटार     गटाउउँपटाललिकटाकको        आ  .  ब  .     २०७५  /  ०७६     कको     व्यय     अनबमटान

कक
र
ससं

खचर्य तशरर्यक रकम कहै तफरत

१ चकालिश खचर्य 37667000 ३ करकोड ७६ लिकाख ६७ हजकार
२ गकाउउँपकातलिककाकको पपजनीगत 5700000 ५७ लिकाख
२ पपजनी उँगत खचर्य 124176362 १२ करकोड ४१ लिकाख ७६ हजकार ३ सर ६२
३ सशतर्य 109100000 १० करकोड ९१ लिकाख
४ सकामकातजक सशरक्षका भतका 33000000 ३ करकोड ३० लिकाख
५ बहशक्षजेततकरर पकोरर 1306000 १३ लिकाख ६ हजकार

जम्मका 310949362 ३१ करकोड ९ लिकाख ४९ हजकार ३ सर ६२

cfly{s aif{M 2075÷76 कको चटालिब aflif{s sfo{qmd

बजजेट खचर्य
तशरर्यक नसं बजजेट खचर्य तशरर्यक रकम कहै तफरत

२११११ कमर्यचकारनी पकातरशकरतमक  15,000,000  
२१११२ पकातरशकरतमक पदकातधिककारनी   4,500,000  
२११२१ पकोशकाक       217,500  
२११३२ महसंगनी भतका      754,000  
२११३३ तफल्ड भतका      100,000  
२११३४ बहैठक भतका कमर्यचकारनी      100,000  
२११४१ पदकातधिककारनी बहैठक भतका    1,730,000  
२२१११ पकाननी तवजशलिनी        20,000  



२२११२ ससंचकार      360,000  
२२२११ पदकातधिककारनी ईन्धिन      300,000  
२२२१२ ईन्धिन ककारकार्यलिर डकोजर इन्धिन समजेत    1,200,000  
२२२२१ मजेतशनरनी  औजकार ममर्यत सम्भकार    1,000,000  
२२२१४ तबमका तथका नवनीकरर        90,000  
२२३११ मसलिन्द तथका ककारकार्यलिर ससंचकालिन    2,060,000  
२२३१४ ईन्धिन अन्र पकररकोजन      100,000  
२२३१५ पततकरकका छपकाई तथका सशचनका पकरककाशन    2,500,000  
२२४११ सजेवका तथका परकामशर्य      200,000  
२२४१९ अन्र सजेवका शशल्क     1,535,500  
२२५११ कमर्यचकारनी तकातलिम      250,000  
२२६११ अनशगमन तथका म शल्रकाङकन पदकातधिककारनी समजेत    1,000,000  
२२६१२ भकरमर खचर्य      450,000  
२२७२१ सभका ससंचकालिन खचर्य    1,000,000  
२२७११ तवतवधि खचर्य    1,000,000  
२८१४२ घरभकाडका     400,000  
२८१४९ अन्र भकाडका    1,800,000  

जम्मका   37,667,000  

आ ब २०७५.०७६ कको पपउँजिसीगत बटालररक कटायरकप रम
vr{ / ljQLo ;+s]t gDa/ vr{ / ljQLo zLif{s clGtd ah]^

31115 kmlg{r;{ lkmS:r;{    1,200,000.00 

31121 ;jf/L ;fwg    1,000,000.00 

31122 d]lzg/L cf}hf/    1,500,000.00 

31171 lgld{t ejgsf] ;"wf/ vr{    2,000,000.00 

hDDf    5,700,000.00 

गकाउउँपकातलिकका स्तरनीर पपजनीगत रकोजनका

थकामबजेशनी खकानजेपकाननी आरकोजनका 10200000

भकारतनीप शर खकानजेपकाननी आरकोजनका 6600000

जगौवकारनी खकानजेपकाननी आरकोजनका 7400000

लिकापकाक खकानजेपकाननी आरकोजनका 4400000

तवशकालिटकार खकानजेपकाननी आरकोजनका 3300000

हडकाहकाटकार खकानजेपकाननी आरकोजनका 3700000

अतकरगौलिनी खकानजेपकाननी आरकोजनका 4600000

ब शतलिङटकार खकानजेपकाननी आरकोजनका 15000000

घकोरलिडकाउँडका तलितफ्टङ खकानजेपकाननी आरकोजनका 5000000



ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककास्तरनीर तरङरकोड 10000000

दकामकोदर बस्तकाककोटनी स्ममतनी पकाकर्य 1000000

टकाउँडनीसकोरका दजेतख पजेलिजेगका बतरमलि धिकावदनी मकोटरबकाट बकाटको 5000000

मथकारबकाट टकाउँडनीककोटका रकामककोट मकोटरबकाटको 5000000

दजेउरकालिनीबकाट तफरतफरजे मकोटरबकाटको तनमकार्यर 2000000

मकातथल्लिको अखर्यलिकामका ढलि तनककास तनमकार्यर 800000

तल्लिको अखर्यलिका मकोटरबकाटको तनमकार्यर 1000000

गकोरखनकाथ तन मका तव भवन तनमकार्यर 800000

गकाउउँपकातलिककाकको अतडरको तभतडरको गनीत रजेकतडर्यङ 250000

घशमकारनी स्वकास्रर शकाखका तनमकार्यर तथका व्रवस्थकापन 300000

गकाउउँपकातलिककाकको मजेतडतसन खतरद 1000000

पजेलिजेगका स्वस्रर ईककाई तनमकार्यर 1000000

ब शतलिङटकार बकातहरनी तरङरकोड दकोसकरको खण्ड डनी पनी आर 1500000

ब शतलिङटकार तभतकरनी तरङरकोड र टकाउँडनीसकोरका ककाफलिडकाउँडका सडककको तडतपआर तरकार गनर 2000000

ब शतलिङटकार वडका नसं १ र २ कका तवतभन्न सडकहरकको तडतपआर तरकार गनर 2000000

ब शतलिङटकार वडका नसं ६ र ४ कका तवतभन्न सडकहरकको तडतपआर तरकार गनर 500000

दकामकोदर बस्तकाककोटनी स्ममतनी पकाकर्य  र रसंगशकालिकाकको ग शररकोजनका तरकार गनर 500000

घशमकारनीघकाट पकाकर्य कको ग शररकोजनका तथका तडतपआर तरकार गनर 2000000

ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको सडक ग शररकोजनका तरकार गनर 1000000

बकक रमटकार बकाट सततककोट सम्मकको मकोटरबकाटको तनमकार्यर 5000000

ब शतलिङटकार रसंगशकालिका 2000000

वकातकावररनीर पकरभकाव म शल्रकाङकन आई ई ई 1500000

गकाउउँपकातलिकका स्तरनीर मतहलिका तथका बकालिबकातलिकका लितक्षत ककारर्यकक रम 600000

ब शतलिङटकार तरङरकोडकको अतघल्लिको आ ब कको बकाकनी रकम 2700000

Matching Fund 4000000

VERSE MIS Trainning 300000

LGCDP Matching Fund 120000

उपभकोक्तका सतमततकका पदकातधिककारनी तथका सकामकातजक पतरचकालिकलिकाई रकोजनका ससंचकालिन सम्बन्धिनी तकातलिम 300000

मतहलिका स्वरसंसजेतवकका रकातकारकात खचर्य 306000

ससंस्थकागत सशत्कजे रनी रकातकारकात खचर्य 94000

भहैपरनी पपजनीगत 9406362

जम्मका
12417636

2



कजे न्दकर सरककार तथका पकरदजेश सरककारसउँग मकाग गनर रकोजनकाहर

कक र ससं रकोजनकाकको नकाम रकोजनकाकको तकतसम कहै तफरत
१ रकाषटकरनीर पकरसकारर लिकाईन
२ ककोटथर खकाल्टजेमका पक्कनी प शलि
३ झजेतरखण्डजे दरबकार परर्यटन पकरबदर्यन
४ ब शतलिङटकार तरङरकोड
५ अदशवका पकरसकोधिन कजे न्दकर
६ बकोझकापकोखरनी बकाट धिगौवकादनी जगौवकारनी भकारतनीप शर हश उँदहै अतकरगौलिनीमका पक्कनी प शलि
७ घशमकारनी परर्यटन तथका धिकातमर्यक
८ दजेबचशलिनीडकाउँडका परर्यटन तथका धिकातमर्यक स्थलि
९ हडकाहका अतकरगौलिनीटकार तसउँचकाई आरकोजनका
१० बसन्तपशर डकाउँडका परर्यटन (भ्र श टकावर बतनी पहैदलि मकागर्य र खकानजेपकाननी)
११ रकामजेश्वरघकाट र शकान्तनी पकाकर्य
१२ हडकाहका ढशङगजेननीटकार बमदकाशकरम
१३ डनीपनीआर गरजेकका सम्पपरर्य रकोजनकाहर
१४ बडकाचशलिनी मकागर्य (बकाहकरककोलि छरछरजे ब शतलिङटकार)
१५ बशतलिङटकार तसचकाई रकोजनका
१६ ब शतलिङटकार रसंगशकालिका
१७ भलिकारटकार तससंचकाई रकोजनका
१८ भकारतनीप शर खकानजेपकाननी
१९ तशशश आशकरम तवध्रकालिर २ ककोठजे भवन तनमकार्यर
२० उदर मकातव भदगौरनी कम्प्र शटर कक्षका भवन तनमकार्यर

बबललिङटटार गटाउउँपटाललिकटा,  गटाउउँ कटायटारपटाललिकटाकको कटायटारलिय तथटा वडटा कटायटारलियबटाट पपररटान गलरनदे सदेवटा
तथटा लसफटालरसकको लिटालग रदेहटाय बमकोलजिमकको सदेवटा शबल्क रस्तबर

कक र.
ससं.

तवरर सजेवका शशल्क तथका दस्त शर

१ नकागतरतका तसफकातरस र १००/- अनशसपचनी फकारकाम बकाहजेक
२ नकागतरतका पकरतततलितप तसफकातरस र १००/- अनशसपचनी फकारकाम बकाहजेक
३ चकार तकल्लिका तसफकातरस र १००/- थप पकरतत तकतका र ५०/-
४ नकामसकारनी तसफकातरस र १५०/- थप पकरतत तकतका र ५०/-
५ घर बकाटको तसफकातरस र १००/- थप पकरतत तकतका र २०/-
६ सकावर्यजतनक म शच शल्कका र ५००/- पकाउँच सर मकातकर
७ अन्र सकामकान्र तसफकातरस र १००/- एक सर मकातकर
८ खरर कटकान तसफकातरस र १०००/- एक हजकार मकातकर
९ चलि अचलि तधितको म शल्रकाङकन र ५००/- न्र शनतम दश लिकाख मकाथनी पकरततलिकाख र २०/- थप
१० आम्दकातन पकरमकातरत र ५००/- पकाउँच सर मकातकर
११ नकातका पकरमकातरत र ५००/-  पकाउँच सर मकातकर
१२ नक्सका पकास र ५०००/- पकाउँच हजकार मकातकर
१३ पञ्जनीकरर (घटनका दतकार्य) जन्म, तववकाह, ममत्र श ३५ तदन सम्म तनशशल्क, ३५ तदनपतछ जतरवकानका र १००/-



१४ सम्बन्धि तबच्छजेद र ५००/- पकाउँच सर मकातकर ।
१५ बसकाईसरकाई र १०००/- एक हजकार मकातकर
१६ व्रवसकार कर 

 हकाडर्यवरर पकरतत वरर्य र ५०००/- पकाउँच हजकार मकातकर

 सशन चकाउँदनी पसलि र ५०००/- पकाउँच हजकार मकातकर

 हकोटजेलि र ४०००/- चकार हजकार मकातकर

 तकरकानका पसलि र २०००/- दशई हजकार मकातकर

 फजे न्सनी पसलि र ३०००/- तनीन हजकार मकातकर

 मतदरका पसलि र १००००/- दश हजकार मकातकर

 कपडका पसलि र ३०००/- तनीन हजकार मकातकर

 तमलि सजेल्लिर र १०००/- एक हजकार मकातकर

 तमलि हकोल्लिर र १०००/- एक हजकार मकातकर

 ट्रकाक्टर र ५०००/- पकाउँच हजकार मकातकर

 डकोजर र १००००/- दश हजकार मकातकर

 औरतधि पसलि र २५००/- पतच्चस सर मकातकर

 मकातथ नपरजेकका पसलिहर र १५००/- पन्धिकर सर मकातकर
१७ ससंस्थका दतकार्य तसफकातरस र १०००/- एक हजकार मकातकर
१८ मकालिपकोत पकरततरकोपननी ५ न्र शनतम र २०/-  वनीस मकातकर

आररणसीय     सम्मटालनत     गटाउउँसभटाकटा     सरस्य     ज्यपहर

रस गकाउउँसभकाबकाट अनशमकोदनकका लिकातग दजेहकारकका तवररहर पकरस्त शत गनर्य चकाहकान्छश  ।
1. Matching Fund मका र ४००००००/- अक्षजेरपनी र ४० लिकाख तवतनरकोजन गतरएकको छ । रको रकम

खकानजेपकाननी कम तर पशशपकालिन ससंस्कम तत वकातकावरर परर्यटन तथका अध्ररन अनशसन्धिकानकको क्षजेतकर लिगकारत
तवतवधि तशरर्यकहरमका स्वनीकम त गतरनजेछ ।

2. ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिकका वडका नसं २ कको पजेलिजेगकामका सकाम शदकातरक स्वकास्रर ईककाई स्थकापनकाकको लिकातग र १०
लिकाख तवतनरकोजन गतरएकको छ ।

3. गकाउउँपकातलिककालिजे पतहचकान गरजेकका तनमकार्यर सम्बन्धिनी रकोजनकाहर गकाउउँपकातलिककाकको व्रवसकारनी दतकार्यकको पकरकम रका
अतघ बढकाई तनमकार्यर व्रवसकारनीहरबकाट ठजेक्कका पकरकम रकाबकाट ककारर्य सम्पन्न गतरनजेछ ।

4. गकाउउँपकातलिककाकको तडतपआर गरनी ठजेक्कका पकरकम रकामका लितगनजे रकोजनकाहर बहशबरर रकोजनका मकाननी ककारकार्यन्वरन
गतरनजेछ ।

5. लितक्षत ककारर्यकक रम वडकाकको समन्वरमका गकाउउँपकातलिककाबकाट ससंचकालिन गतरनजेछ ।
6. मतहलिका स्वकास्रर स्वरमसं सजेतवककाहरलिकाई पकरकोत्सकाहन स्वरप रकातकारकात खचर्य बकापत मकातसक र ५००

उपलिब्धि गरकाईनजेछ । रसकको लिकातग आवश्रक बजजेट तवतनरकोजन गतरएकको छ ।



7. पशरर्य ससंस्थकागत सशत्कजे रनी गकाउउँपकातलिकका घकोररका गनर्यकको लिकातग घरमका हशनजे स शत्कजे रनी लिकाई ससंस्थकागत सशत्कजे रनी
गरकाउनकको लिकातग पकोत्सकाहन स्वरप नजेपकालि सरककारबकाट सशतर्यमका तवतनरकोतजत रकममका थप गकाउउँपकातलिककालिजे
पकरततव्रकातक्त र १००० पकरदकान गनरछ । रसकको लिकातग आवश्रक बजजेट तवतनरकोजन गतरएकको छ ।

8. तशक्षका कम तर पशश स्वकास्रर बन मतहलिका घरजेलि श र सहककारनी सम्बन्धिनी ककारर्यकक रमहर गकाउउँपकातलिककाकको सम्बतन्धित
शकाखकाकको समन्वरमका ससंचकालिन गतरनजेछ ।

9. कश नहैपतन ककारर्यकक रमकका लिकातग उपभकोतका सतमतत गठन गरनी ठजेक्कका तदईएकको पकाईएमका ककारर्यकक रम रकोक्कका गरनी
सको ककारर्यकक रमकको बजजेट गकाउउँपकातलिककाबकाट पतहचकान भएकका अन्र कश नहै रकोजनकामका लिगकाईनजे छ ।

10. कश नहै ककाररबस कश नहै ककारर्यकक रम ससंचकालिन गनर्य सक्नजे अवस्थका नरहजेमका सकोतह पकरकम ततकको ककाममका मकातकर
रकम लिगकाननी गनर्य सतकनजेछ । तशरर्यक नहै पतरवतर्यन हशनजेगरनी ककारर्यकक रम ससंसकोधिन गनर्य पकाईनजेछहैन ।

11. रकोजनकाहर समरमका नहै सम्झगौतका नभई आतथर्यक बरर्यकको अतन्तममका सम्झगौतका गरनी फरफकारक गनर
पतरपकाटनीलिकाई तनरत्सकातहत गरनी रको आतथर्यक बरर्यकको प शस मसकान्तबकाट कश नहैपतन उपभकोक्तका सतमततहरसउँग
रकोजनका सम्झगौतका गतरनजेछहैन । सकाथहै आतथर्यक बरर्यकको अतन्तममका रकोजनका ससंचकालिन गनर असकारजे तवककासकको
ससंस्ककारलिकाई तनरत्सकातहत गदर सम्पपरर्य रकोजनकाहर जजेठकको मसकान्तसम्म सम्पन्न गरनी असकारकको ५ गतजे
तभतकर फरफकारक गतरनजेछ । असकारकको ५ गतजेपतछ पजेश हशनजे कश नहै पतन रकोजनकाकको फरफकारक गनर्य
गकाउउँपकातलिकका बकाध्र हशनजेछहैन ।

12. गकाउउँपकातलिकका स्ततरर रकोजनकाहर ससंचकालिन गदकार्य उपभकोक्तका सतमततसउँग सम्झगौतका भई ककारर्य सम्पन्न
भएपतछ रकोजनकामका अपशग रकम तवतरर गनर प शरकानको ससंस्ककारकको प शरर्य अन्त्र गतरनजेछ ।

13. ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको सहककारनी ऐन २०७५ पकातरत गतरएकको छ ।
14. ब शतलिङटकार गकाउउँपकातलिककाकको तवतनरकोजन ऐन २०७५ पकातरत गतरएकको छ ।



अन्त्रमका,

उल्रतखत तनतत तथका ककारर्यकक रमहरलिकाई पकरकाथतमकतकाकका सकाथ अगकातड बढकाउन गकाउउँपकातलिकका ककारकार्यलिर पकरततवद
भएकको व्रहकोरका अनशरकोधि गनर्य चकाहन्छश। सनीतमत शकरकोतकको उपलिब्धितकाकका ककारर गकाउउँवकासनीहरकको अपजेक्षका अनशरप पपरर्य
रपमका सम्बकोधिन गनर्य नसतकएतका पतन कक रतमकरपमका सम्बकोधिन गदर जकान सम्बतन्धित सरकोककारवकालिका तनककारसउँग
समन्वर गतर गकाउउँपकातलिकका अगकातड बढ्दहै जकानजेछ। रस गतरमकामर सभकामका उपतस्थत हशन शभएकका गकाउउँसभकाकका सम्प शरर्य
महकान शभकावहर, सहभकातगतकात्मक गकाउउँ तवककास रकोजनका तजशर्यमका पकरतकक ररकामका सहरकोग प शरकार्यउनश हशनजे रकाजतनततक दलिकका
पकरम शख एवसं पकरतततनतधि, सरककातर तथका गहैर सरककारनी ककारकार्यलिरकका पकरम शख, गकाउउँपकातलिककाकका कमर्यचकारनी, टकोलि तवककास
सतमततकका ससंरकोजक सबहैलिकाई धिन्रवकाद तदउँदहै , तनरन्तर सहरकोग र सहककारर्य गनशर्यहशनजे गकाउउँ स्ततरर पकरतततनतधि ज्र श रस
गतरमकामर गकाउउँ पतररद्कका पकरस्तकातवत तनतत ककारर्यकक रम तथका  बजजेटलिजे गकाउउँवकासनीकका चकाहनका र आवश्रकतकालिकाई कजे तह
हद सम्म भए पतन प शततर्य गनर्य सफलि हशनजेछ भन्नजे तवश्वकास रकाख्दहै बजजेट वक्तव्र रतह अन्त्र भएकको व्रहकोरका सम्मकातनत
गतरमकामर तजेसकरको गकाउउँ समक्ष तनवजेदन गदर्यछश।

 


