
निर्णय िं. १ 

प्रदशे न.ं १ सरकारको गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविवि ऐन २०७५ को दफा ३२ (१) बमोविम विवलिाङ गाउँ 

कार्यपावलकाका बिटे तथा कार्यक्रम तिजयमा सवमवतका संर्ोिक श्री सजवमत्रा उप्रेती सेढाई ज्र् ू द्वारा सभाध्र्क्षको 

अनजमवतले आ.ि. २०७७/०७८ सातॏ गाउँसभाको पविलो बैठकमा प्रस्तजत गाउँ कार्यपावलकाले वस्िकृत गरेको बावषयक 

नीवत तथा कार्यक्रम माथी छलफल भई तपवसल बमोविम िुनेगरी सियसम्मत ढङ्गले पाररत गने वनर्यर् गररर्ो । 

 

हिहििाङ गाउँपाहिकाको आ व २०७७।०७८ को सातॏॏ गाउँसभामा उपाध्यक्ष श्री सुहमत्रा उप्रेती सेढाई द्वारा प्रस्ततु 

बजेट, नीहत तथा काययक्रम 

 

''स्वास््य, हिक्षा र रोजगारी, कृहि तथा पिजुन्य उत्पादनमा बढोत्तरी'' 

बजटे, नीहत तथा काययक्रम - आ. व. २०७७/७८ 

गररमामय सातॏॏ गाउँसभाका सभाध्यक्ष तथा हिहििाङ गाउँपाहिकाका आदरणीय अध्यक्ष श्री भूवानी प्र हिङदेन ज्यू । 

प्रमुख अहतहथ हजल्िा समन्वय सहमहतका प्रमुख श्री हबष्णु प्रसाद सापकोटा ज्यू । 

हबिेि अहतहथ नेपाि कम्युहनष्ट पाटीका हजल्िा कहमरट अध्यक्ष श्री राजकुमार भण्डारी ज्यू । 

हबिेि अहतहथ नेपािी काङ्ग्रेस पाँचथर हजल्िा कायय सहमहतका प्रहतहनहि श्री बािकृष्ण ओझा ज्यू । 

अहतहथ नेकपा हिहििाङ गाउँपाहिका कहमरट अध्यक्ष श्री भवानी प्र हिङदेन ज्यू  

अहतहथ नेपािी काङरेस क्षेहत्रय सभापहत श्री समर ब. अहिकारी ज्यू । 

अहतहथ हिहििाङ हिक्षक मिासंघ अध्यक्ष श्री केिव प्र. गौतम ज्यू । 

अहतहथ हजल्िा सिकारी मिासंघ अध्यक्ष श्री ईन्र नारायण ढकाि ज्यू । 

अहतहथ उिोग वाहणज्य मिासंघ प्रहतहनहि श्री प्रल्िाद खरेि ज्यू । 

अहतहथ आददवासी जनजाती मिासंघ हि गा पा अध्यक्ष श्री िरीराज िोवा ज्यू । 

अहतहथ गैर सरकारी मिासंघ प्रहतहनहि श्री टेकराज योङिाङ ज्यू । 

अहतहथ ने रे सो उपिाखा प्रहतहनहि श्री रुर नारायण भण्डारी ज्यू । 

हवहभन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रहतहनहि ज्यूिरु । 

पत्राकार मिानुभाविरु ।  

सम्पूणय गाउँसभा सदस्य, राष्ट्रसेवक कमयचारी, प्रिानाध्यापकिरु, हिक्षक, सञ्चारकमी, सुरक्षाकमी, बुहद्वहजहव वगय तथा  

हवहभन्न एफ एम रेहडयोिरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा सूहनरिन ुभएका सम्पूणय हिहििाङवासी दाजुभाइ तथा ददददबहिनीिरु । 
 

नेपािको संहविानिे प्रत्याभुत गरेको संघीय िोकतन्त्रात्मक व्यवस्थािाई आत्मसात गद ैसंघीयता कायायन्वयन गन ेसन्दभयमा 

मुित: सङ्ग्क्रमणकािको अन्त्य भई स्थानीय सरकार प्रभावकारी रुपमा संचािन गन ेप्रमुख आिार हनमायण भई सकेको छ । 

यस सुखद समयमा सातौं गाउँसभािाई सम्वोिन गनय पाउँदा मिाई खुिी िागेको छ । हवहभन् न कािखण्डमा हनरङ्ग्कुस 

िासन प्रणािीको अन्त्य गनय, जनताका िक अहिकार स्थाहपत गनय र प्रजातन्त्र, िोकतन्त्र हदँै संघीय  िोकताहन्त्रक 

गणतन्त्रिाई संस्थागत गनय आफ्नो हजवनको आहती ददने सम्पणूय ज्ञात अज्ञात सहिदिरु प्रहत िार्दयक श्रदायन्जिी अपयण गदयछु 

। साथै जनआन्दोिनका घाइत,े अपाङ्ग्ग र वेपत्ता व्यहििरुिाई समेत यस मित्वपणूय घहडमा स्मरण गनय चािन्छु । राहष्ट्रयता, 

राहष्ट्रय हित एवम ्स्वाहभमान, िोकतन्त्र र जनजीहवकाको आन्दोिनमा नेतृत्व गनुयहन ेअरजिरु प्रहत उच् च सम्मान व्यि 

गदयछु । नेपािी समाजको रुपान्तरणमा उिाँिरुि ेपुर् याउनु भएको योगदानको स्मरण गनय चािन्छु ।  

चािु आ.व. को नीहत तथा काययक्रम माफय त आर्थयक, भॏॏवतक, सामाहजक तथा सांस्कृहतक हवकास िाहसि गनय विय भरी िामी 

प्रहतवद्ध रह् यौ, िाम्रा सबै प्रयासिरु जनताको िक हितमा केहन्रत भएको कुरा जानकारी गराउन चािन्छु । प्रभावकारी, 



उत्तरदायी, नागररकमैत्री, जवाफदेिी, सुिासन सहित भ्रष्टाचारमुि स्थानीय सरकार हनमायण गनय िामी दढृ छौं । सु संस्कृत, 

सभ्य एवम् कतयव्यहनष्ठ समाज हनमायण गनुय िाम्रो उदेश्य िो । 

 

संहविानको प्रभावकारी कायायन्वयनको िाहग र हनयमसंगत ढंगिे िाम्रो सरकार संचािन गनय अहन हमतव्ययीता र 

जवाफदेिीता िाहसि गनय  िािसम्म ४० भन्दा बढी कानुनिरु तजुयमा भई कायायन्वयनमा छन ्भने बाँकी  आवश्यक कानुनिरु 

हनमायण  गररदै िहगनेछ, यिाँका सवै राजनीहतक दििरु, नागररक समाज, स्थानीय बुहद्धहजवी, पेिागत संघ संगठन, हनजी 

क्षेत्र र समर जनतािरुसँगको सिकायय र समन्वयमा मात्र ददगो हवकास िाहसि हन्छ भन् न ेकुरा िाम्रो सरकारि ेमनन गरेको 

छ र सोिी ददिामा अगाहड बढेको छ । सबैको संयुि प्रयास जारी राख्द ैसमृद्ध हिहििाङ हनमायणमा भहवष्यमा समेत 

यिाँिरुको साथ सियोगको अपके्षा गरेको छु । योजनावद्ध ढंगि ेहवकास दक्रयाकिापिरु संचािन गनय  तथा यिाँको हवकास 

प्रदक्रयािाई मागयदियन गनयका िाहग "हिहििाङको समहृद्ध, कृहि, उजाय, पययटन र प्रहवहि"  भन् न ेददघयकाहिन सोचका साथ 

पञ् चवर्ियय आवहिक योजना हनमायण गन ेकायय पहन सम्पन्न भईसकेको छ । आवहिक योजनाका आिारमा वार्ियक योजना 

तथा बजेट हनमायण गररन ेछ । गाउँपाहिकाको पययटकीय क्षेत्रको हवकास गनय पययटन गुरुयोजना हनमायण भई सकेको छ भन े

गुरु योजनाको आिारमा पययटकीय क्षेत्रको भौहतक  तथा पुवायिार हनमायण गरी गाउँपाहिकाको आन्तररक आम्दानी बढाउन े

ददिामा गाउँपाहिका अहघ बढ्नेछ ।  
 

नेपािको संहविान २०७२ बमोहजम स्थानीय तिको हनवायचनबाट यस गाउँपाहिकामा जनप्रहतहनिीिरुको पदबिािी 

भैसके पहछको यो सातौं गाउँसभाबाट यस गाउँपाहिकाको समर आर्थयक हवकास, पूवायिार हवकास, सु िासन र समृहद्धको 

चािनािाई पररपुर्तय गनय एवम् यस गाउँपाहिकािाई व्यवहस्थत आत्महनभयर, सुन्दर र सवि गाउँपाहिका बनाउन स्वास््य 

हिक्षा र रोजगारी, कृहि तथा पिजुन्य उत्पादनमा बढोत्तरी भन् ने गाउँपाहिकाको यस आ.व.को दहृष्टकोण कायायन्वयन गनय 

देिाय बमोहजमका नीहत तथा काययक्रमिरु अविम्वन गररने छ । 

 

नीहत तथा काययक्रम तयार गदाय हवश् वव्याहपरुपमा फैहिएको कोहभड- १९ जोहखमिाई न्यूनीकरण गन ेकृहि तथा पिुजन्य 

उत्पादनमा आत्महनभयर भइ रोजगारी सृजना गने तफय  अरसर हन आर्थयक समृहद्ध, सुिासन, िैहङ्ग्गक मैत्री, सामाहजक 

समावेहसता, वन वातावरण तथा पयायवरण मैत्री एवम् गररवी हनवारणिाई प्रमुख आिार बनाइएको छ । यस 

गाउँपाहिकाका प्रमुख नीहतिरु यस प्रकार रिकेा छन् । 

१. स्थानीय सरकार सञ् चािनको अभ्यास: संघीयताको ममय एवम ्भावना अनुरुप गाउँपाहिकाको समर हवकासमा वडा 

स्तरको भूहमकािाई अझ बदढ प्रभावकारी बनाउने उदेश् यका साथ बजेट नीहत तथा काययक्रम प्रस्ताव गररने छ ।  

२. कृहि, पययटन, भौहतक पवूयिार तथा सरंचनागत हवकास: गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र गाउँपाहिका द्धारा सम्पन् न गररन े

आयोजनािरुिाई स्थानीय आवश्यकतामा आिाररत साना आयोजना, मध्यम स्तरीय आयोजना र ठूिा आयोजना गरी 

वर्गयकरण गररने छ । 

३. योजना छनौट तथा स्वीकृहत: साना आयोजना छनौट वडा सहमहति ेगने, मध्यम स्तरीयका आयोजनाका बारेमा वडाि े

प्राथहमकता हनिायरण गरर काययपाहिकामा हसफाररस गने र ठूिा आयोजना छनौट सम्वन्िमा यस गाउँपाहिकाको 

आवहिक योजनािे राखेको ददघयकाहिन सोच र ददगो हवकासको संभावनाका आिारमा काययपाहिकािे तय गरी सम्पूणय 

आयोजनािरुको  अहन्तम स्वीकृती तथा अनुमोदन गाउँसभा माफय त गने नीहत अविम्वन गररन ेछ । 

४. वडागत योजना तथा काययक्रम: आफ्नो वडा आफै बनाउँ भन् ने ध्येयि ेआ-आफ्नो वडािरुको स्थानीय आवश्यकता 

बमोहजम योजना तथा काययक्रमिरुको छनौटको िाहग प्रत्येक वडािरुिाई रु.६५ िाख भन्दा कम नहन ेगरर हसमा 

सहितको मागयदियन प्रदान गररने छ । मध्यम स्तरीय आयोजनािरुको छनौटको िाहग प्रत्येक वडािरुिे आवश्यकता र 

संभाव्यताका आिारमा काययपाहिकामा प्रस्ताव  गरर आवश्यक वजेट हवहनयोजन गररन ेछ । 

५. गाउँपाहिकाका गौरवका योजना तथा काययक्रम: यस गाउँपाहिकाको आवहिक योजनाि ेहनर्दयष्ट गरेको दहृष्टकोणिाई 

सम्वोिन गनय तथा गौरवका आयोजना तथा काययक्रम भहन पहिचान भएका आयोजनािरु वा गाउँपाहिकाको ददगो 

हवकास र ददघयकाहिन मित्वका योजना तथा काययक्रमिरु समावेस गन ेनीहत हिइन ेछ । 



६. सघंीय तथा प्रादेहिक आयोजनािरु: संघीय तथा प्रदेि सरकार द्धारा िस्तान्तररत समपरुक/हविेि अनुदानबाट संचािन 

हने योजना तथा काययक्रमिरुसँग यथासम्भव गाउँपाहिकाको वार्ियक योजना तथा काययक्रम नदोिोररने गरर समावेि 

गररनछे । 

७. िागत सिभाहगता सम्वहन्ि नीहत: गत आ.व.को २० प्रहतित उपभोिा िागत सिभाहगताको नीहतिाई प्रभावकारी 

र वास्तहवक बनाउन १५ प्रहतित मा ल्याइ नीहतको प्रभावकारी कायायन्वयनमा जोड ददइनेछ । साथै कुि पररयोजना 

िागतको २० प्रहतित भन्दा बदढ स्थानीय िागत सिभाहगता जुटाउने प्रहतबद्धता सहित कुन ैआयोजना प्रस्ताव भइ 

आएमा गाउँपाहिकाि ेबाँकी िागत जनाउन म्याहचङ फन्ड बाट त्यस्ता योजनाको कायायन्वयन प्राथहमकताको साथ 

गन ेनीहत हिनछे । प्रथम आगमन प्रथम प्राथहमकता (First come First priority) र स्थानीय िागत सिभाहगताको 

मात्राका आिारमा त्यस्ता आयोजनामा गाउँपाहिकाको म्याहचङ फन्ड बाट िगानी गररनछे । 

 

उपहस्थत मिानुभाविरु,  

अब म हवस्तृत रुपमा आगामी आर्थयक विय (२०७७/७८) हिहििाङ गाउँपाहिकाि ेहवहभन्न हवियगत क्षेत्र सम्वहन्ि 

अहख्तयार गने नीहतिरुका बारेमा जानकारी गराउने अनुमहत चािन्छु । 

क)  सामाहजक हवकास सम्वहन्ि नीहत 

१. हिक्षा सम्वहन्ि नीहत:  

 हवश् वव्याहपरुपमा फैहिएको कोरोना भाइरसका कारण प्रभाहवत हन गएको  िैहक्षक सत्रिाई ध्यानमा राहख सवै 

हवद्याियिरुिाई क्रमि प्रहवहिमैत्री तथा स्रोत सम्पन् न बनाउन आवश्यक सामरीिरु जस्त ैकम््युटर, प्रोजेक्टर, हप्रन्टर 

तथा इन्टरनेट  प्रदान गररनछे र सम्वहन्ित हिक्षकिरुिाई ताहिम समेतको प्रवन्ि गररनेछ । 

 िाि कोरोना भाईरस जोहखमको हनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका िाहग केिी हविाियिरुमा तयार गररएको अस्थायी 

क्वारेहन्टन क्षेत्रिरुिाई क्रमि क्वारेहन्टन क्षेत्र मुि गदै अन्य वैकहल्पक सावयजहनक भवनको पहिचान गरी एक सुहविा 

सम्पन्न क्वारेहन्टन तथा आईसोििेन सेन्टर बनाउन पिि गररनछे  

 िाि हवश् वव्यापी मिामारीको रुपमा फैहिएको कोहभड- १९ र िामो समय देहख रिकेो बन्दा बन्दीका कारण हवद्याथी 

वगयमा पनयसक् ने मानहसक तनाविाई ध्यान ददद ैहवद्याियिरुमा सरुवा रोग हविेि काययक्रम र मनोपरामिय काययक्रम 

संचािन गररनछे । 

 श्रीजंग मा.हव. गोपेटारिाई क्याम्पसमा स्तरउन् नती गने काययक्रम अगाडी बढाइनछे । 

 गाउँपाहिकाि ेवाि हवकास केन्रका स.का.िरु, हवद्यािय सियोगी, हवद्यािय कमयचारी र थप वा.हव.के. स.का िरुिाई 

हवगत देहख प्रदान गरर आएको सेवा सुहविािाई हनरन्तरता ददइनेछ । 

 गाउँपाहिकािे स्वयम सेवक हिक्षक र सट्टा हिक्षकिरु िाई हवगत देहख प्रदान गदै आइरिकेो पाररश्रहमकिाई 

हनरन्तरता ददइनेछ । 

२. स्वास््य सम्वहन्ि नीहत: 

 हवश् व व्यापीरुपमा फैहिएको कोरोना भाइरसको जोहखमबाट गाउँपाहिका बासीिरुिाई संरक्षण गनय तथा राित 

हवतरण गनय आवश्यक काययक्रमिरु ल्याइनेछ । 

 भाइरसको जोहखममा परेकािरुिाई सुरहक्षत तवरि े क् वारेहन्टनमा राख् न केिी वडािरुमा सम्भाव्यताका आिारमा 

सुहविा सम्पन् न सामुदाहयक भवनिरु हनमायण गनय पिि गररनछे । 

 कोरोना भाइरसको जोहखम रोकथाम तथा हनयन्त्रणका िाहग आवश्यक आिारभूत स्वास््य पररक्षणको िाहग सुरक्षण 

सामारीको प्रवन्ि हमिाइनछे । 

 महििा स्वास््य स्वयंसेहवका (FCHV) िरुिाई ददईद ैआएको प्रोत्सािन भत्तािाई थप गररनछे । 

 गत आ.व. देहख सुरु गररएको सवै हवरामीिरुका िाहग हनिलु्क प्रयोगिािा सेवा (lab test service) िाई अझ 

प्रभावकारी ढङ्ग्गि े हनरन्तरता प्रदान गररनेछ । 

 मातृहििु सुरक्षा काययक्रमिाई ध्यानमा राहख संस्थागत डेहिभरीिाई प्रोत्सािन स्वरुप ्याकेज काययक्रमिरु ल्याइनेछ 

। साथै गभयवती महििािरुिाई गररन ेहभहडयो एक् सरे सेवा हनिुल्क प्रदान गररन ेनीहत अपनाइनेछ । 



 गुणस्तरीय आिारभूत स्वास्थ सेवाका िाहग मातृहििु, पररवार स्वास््य, पोिण बैरङ्ग्ग सेवा तथा स्वास््य हिक्षािाई 

प्राथहमकताका साथ अगाडी बढाइनेछ । 

 सुहचकृत गुणस्तरीय हनिलु्क औििी, उपकरण र स्वास््य सामरीको हनरन्तर आपुर्तय र उपयोगिाई सुहनहश् चत गररनछे 

। 

 स्वास््य उपचारको क्रममा क्यान्सर, मुटुको उपचार, मृगौिा पररवतयन जस्ता प्राणघातक रोगिरुको उपचारमा 

गाउँपाहिकािे ददद ैआएको आर्थयक सिायतािाई हनरन्तरता ददइनेछ । 

३. खानपेानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी नीहत: 

 हवश् वव्यापी संकटको रुपमा देहखदै आएको पानीको संकट तथा स्वच्छ हपउन ेपानीको अभाव यस गाउँपाहिकामा पहन 

रिकेोिे त्यस्ता टोि तथा वडािरुको पहिचान गरी जनतािरुिाई स्वच्छ हपउन ेपानीको पहचँ सुहनहश् चत गररनछे । 

 यस गाउँपाहिका हभत्र रिकेा बजारिरुिाई स्वच्छ सफा र िररयािी बनाउन वडा कायायिय माफय त उहचत काययक्रमिरु 

काययन्वयन गररनेछ । 

४. िहैङ्ग्गक समानता र सामाहजक समावेहिकरण नीहत: 

 महििािरुको क्षमता अहभवृहद्ध गनय समुि गठन तथा हसपमिूक काययक्रम र  जेष्ठनागररकिरुिाइ हनिलु्क औििी 

हवतरण, हिहवर सञ्चािन माफय त अपाङ्ग्ग पररचय पत्र हवतरण जस्ता काययक्रमिरु ल्याइनेछ । 

 आददवासी जनजाती तथा दहित समुदायिरुको क्षमता अहभवृहद्ध तथा भािा संरक्षणमा हविेि जोड ददइनेछ । 

 महििा हिसंा हवरुद्धको १६ ददने अहभयान र साइबर क्राइम सम्वहन्ि सचेतनामुिक काययक्रम हवद्याियका दकिोर 

दकिोरीिरुका िाहग संचािन गररनेछ । 

 गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र रिकेा िार्मयक सम्पदािरुको संरक्षण तथा सम्वद्वयन गररनछे । 

५. यवुा तथा खिेकुद सम्वहन्ि नीहत:  

 गत आ.व. देहख संचािनमा रिकेो युवा स्वरोजगार काययक्रम अझ प्रभावकारी ढङ्ग्गि ेअगाडी बढाइनेछ । 

 यस गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र रिकेा प्रहतभावान खेिाडीिरुको पहिचान गनय राष्ट्रपहत रहनङहिल्ड प्रहतयोहगताका िाहग 

थप बजेट प्रदान गररनछे । साथ ैहवहभन् न हविाका खेििरुमा रिकेा क्षमतावान खेिाडीिरुको पहिचान गनय पाहिका 

स्तरीय अदक्ष्यकप प्रहतयोहगता संचािन गररनछे । 

 यस गाउँपाहिका क्षेत्र हभत्र रिकेा खेिमैदानिरु िाई व्यवहस्थत बनाउन र हवहभन् न वडािरुमा आवश्यक खेिमदैान 

हनमायणका िाहग आवश्यक वजेट हवहनयोजन गररनेछ । 

ख)  आर्थयक हवकास सम्वहन्ि नीहत: 

१. कृहि सम्वहन्ि नीहत:  

 कृहिजन्य उत्पादनमा आत्महनभयर हनको िाहग कृिकिरुिाई अनुदानमा हवउहवजन, उपकरण, हविादी हवतरण गररनेछ 

। साथै कृिक प्रोत्सािन काययक्रम ल्याइनछे । 

 भक् कारो सुिार काययक्रम माफय त रासायहनक मििाई क्रमि हवस्थाहपत गरर प्राङ्ग्गररक मिको उपयोग माफय त अगायहनक 

कृहि उत्पादन तफय  अरसर हन जोड ददइनछे । 

 ७ वटै वडािरुमा कृहि बाहि, फिफूि तथा तरकारीको सम्भाव्यता पहिचान गरर पकेट क्षेत्रको हवकास गद ैफिफूि 

तथा तरकारी उत्पादनमा आत्महनभयर बनाइनछे जसका िाहग आवश्यक ्िाहष्टक पोखरी हनमयण, साना हसंचाइ 

आयोजना हवस्तार, कोल्डरुमको स्थापनामा जोड ददइनेछ । 

२. पि ुहवकास सम्वहन्ि नीहत:  

 पिुजन्य उत्पादनमा आत्महनभयर बन् न ेयस गाउँपाहिकाको साहवकको नीहत अनुरुप यस विय पहन पिुकृिकिरु/समुि 

/सिकारीिरुिाई अनदुानमा बङ्ग्गुर र बाख्राको खोर हनमायण तथा सुिार काययक्रमिाई हनरन्तरता ददइनछे । साथै 

गाउँपाहिकामा एक वडा एक घाँस ेनसयरी  स्थापना गररनछे । 

 गाउपाहिकाका केिी क्षेत्रिाई बाख्रा पकेट क्षेत्र, माहथल्िो बजार क्षेत्रमा गाइ पकेट क्षेत्र, सुख्खा क्षेत्रमा कफी पकेट क्षेत्र 

काययक्रम ल्याइनेछ । 

 पिुजन्य उत्पादन बढाउनको िाहग पिुकृिक िरुिाइ ५० प्रहतित अनुदानमा मोटर सहितको च्यापकटर हवतरण, 

आवश्यक पिुजन्य औििीको प्रवन्ि भेटेररनरर औजार उपकरणको व्यवस्थापनमा ध्यान ददइनेछ । 



 पिुकृिकिरुिाई व्यवसाय प्रवदनका िाहग आवश्यक पिपुािन सम्वहन्ि ताहिम, पि ु हसहवर संचािन, हिट 

हसङ्ग्क्रोनाइजेसन काययक्रम र रेहवज खोप काययक्रम काययन्वयनमा ल्याइनछे । 

३. घरेि ुतथा िघ ुउद्यम सम्बन्िी नीहत:  

 महििा, जनजाहत, दहित तथा हवपन् न आय भएका समुदाय पहिचान गरर उहनिरुको हसप तथा क्षमतामुिक ताहिम 

माफय त आत्महनभयर तथा स्वाविहम्व बनाउने तफय  ध्यान ददइनछे । 

 महििािरुिाई आर्थयक रुपमा आत्महनभयर र स्वािम्बी बनाउन ढाका बुनाइ तथा बुटीक ताहिम जस्ता हसपमुिक तथा 

आयमुिक काययक्रमिरु ल्याइनछे । 

 स्थानीय स्रोत सािनिरुको अहिकतम उपयोग, पररचािन र व्यवसाहयकरण गनय आवश्यक घरेिु तथा िघु उद्यम 

ताहिम काययक्रम संचािन गररनछे ।  

 उद्यमहििताको हवकास र प्रवद्वयन गनय िहक्षत वगयिरुिाई आवश्यक प्रहवहि तथा पुँजी हवतरण गररनछे । 

 दहित समुदायिाई हसपमूिक तथा आिुहनक यान्त्रीकरण गनय हसप एवम् प्रहवहि िस्तान्तरणको काययक्रम ल्याइनछे । 

४. पययटन सम्वहन्ि नीहत: 

 पययटकीय संभावनाको प्रचुरता रिकेो यस गाउँपाहिकामा पययटन गुरुयोजना बहनसकेकोि ेगरुुयोजना अनरुुप पूवायिार 

हनमायण तथा संरचना हवकासका िागी आवश्यक पिि गररनछे ।  

 हिहििाङ गाउँपाहिकाको पययटन गुरुयोजना अनुरुप दरवार म्युहजयम हनमायण कायय सूचारु गररएको छ भन ेहिहििाङ 

दरवार पररसरमा ्यागोडा ििैीको दरवार हनमायणको िाहग हडहपआर तयारी कायय अहघ बढाइएको छ । 

 यस  गाउँपाहिकाको वडा नं. ३ र ४ को हसमानामा रिकेो/िोकहप्रय बन्दै गइरिकेो मृदङु्ग्गा झरनािाई पययटकीय िव 

तथा मनोरञ् जन कृडा स्थिमा चाँडै पररणत गनय हवस्ततृ पररयोजना प्रहतवेदन (DPR) र पययटन गरुु योजना तयारीका 

िाहग आवश्यक बजेट छुट् याइनछे ।  

 संघ तथा प्रदेि सरकार सँग समन्वय तथा सिकायय गरी अहत नै साँष्कृहतक मित्व बोकेको आगेजुङ गुम्बा हस्थत पाकय  

हनमायण काययिाई अहघ बढाइने छ । 

 पययटन मन्त्राियसँग समन्वय गरी गाउँपाहिकाको पययटन गुरुयोजना अनरुुप डोह्कि ेपाहथभारा पदमागय हनमायणकायय 

िाई हनरन्तरता ददई परुा गररनछे । 

 िार्मयक साँष्कृहतक तथा पयायवरहणय रुपिे मित्वपूणय जोरपोखरी क्षेत्रिाई पययटकीय गन्तव्यको रुपमा हवकास गदै 

िहगनछे । 

५.  रोजगारी सम्वहन्ि नीहत: 

 गाउँपाहिका हभत्र सन्चाहित हवकास हनमायणका काययमा मेहिन प्रयोगमा न्यूहनकरण गरी हबदिेबाट फकेका यूवािरुको 

प्राप्त हसप र दक्षतािाइ प्रयोगमा ल्याइ बेराजगारिरुिाइ रोजगारीको ब्यवस्था गररनछे । 

 नेपाि सरकारको उच् च प्राथहमकतामा रिकेो प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रमिाई प्रभावकारी ढङ्ग्गि े हवस्तार गनय 

गाउँपाहिकािे थप रकम हवहनयोजन गनछे । जसबाट रोजगार गुमाउन पगुेका सयौं हिहििाङबासी श्रहमकिरुिाई 

तोदकए बमोहजमको आयोजनािरुमा सिभागी गराई स्थाहनय स्तरमा रोजगारी सृजना  गररनछे । 

 युवा स्वारोजगार काययक्रम माफय त व्यवसाहयक तथा उद्यमहिि व्यहििरुिे रोजगारी पाउन ेतथा अन्य व्यहििरुको 

िाहग समेत रोजगारी सृजना हने अपेक्षा हिएको छु । 

 

ग) पवूायिार हवकास सम्वहन्ि नीहत: 

१. सडक पिु सम्बन्िी नीहत: 

 हिहििाङ गेटबाट हिहििाङ दरवार सम्म कािोपते्र सडक हनमायणको िाहग हडहपआर हनमायण समेत भईसकेकोिे उि 

सडकिाई कािो पते्र सडकमा पररणत गनय पिि गररनेछ । 

 सल्िरेी सुभाङ पञ्चमी अमरपरु कािोपते्र सडक हनमायण गनय हड पी  आर चाि ु आ व मा न ै सम्पन्न गररन े र सो 

गॏॏरवको आयोजनािाई आगामी आ व देखी सूरुवात गनय प्रदेि सरकार समक्ष समपुरक अनुदानका िागी प्रस्ताव 

समेत पेि भईसकेकोिे उि कािोपते्र सडकिाई उच्च प्राथहमकताका साथ कायायन्वयनमा िहगनेछ । 



 गोपेटार बजारबाट साँष्कृहतक मित्वको आगेजुङ गुम्बा सम्म जाने कािोपते्र पक्की सडकको िागी गाउँपाहिकािे यसै 

आ व मा हड हप आर सम्पन्न गरेको छ भन े आगामी आ व मा प्रदेस सरकार तथा संहघय सरकार समक्ष अनुदान रकमको 

माग  गरी सो पययटकीय सडकिाई उच्च प्राथहमकताका साथ हवस्तार गररनेछ । 

 गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र रिकेा सडकिरुिाई पाहिका स्तरीय, वडा स्तरीय र टोि स्तरीय गरी तीन भागमा हवभाजन 

गररन ेर प्राथहमकता र आवश्यकताका आिारमा क्रमि DPR गरी स्तरउन् नहत तथा कािोपते्र गद ैिैजान आवश्यक 

रकम हवहनयोजन गररनछे । 

 प्रत्येक वडािरुिाई गाउँपाहिकाको केन्र र गाउँपाहिकािाई हजल्िा सदरमुकामसंग जोड्ने नीहत र प्राथहमकता 

बमोहजम नै यस विय पहन वजेट ल्याइनेछ । 

 बदढ उपयोगमा देहखएका सडकिरुको हनमायण तथा स्तरउन् नहत  काययिाई हनरन्तरता ददने नीहत अनरुुप हिहििाङ ३ 

को कार्तयकेबाट  पन्चमी गौतम घुहम्त मोटरबाटो स्तरोन्नती, जेभािे टुहनिारा थामददन मो.बा. स्तरउन् नहत, मािवासे 

भािुखोप फुिुवा मो.बा. ट्रयाक ओपन, हसंिपुर कोिडाडा मो.वा. स्तरवृहद्ध मानेडाडा िुसेनी मो.बा. हनमायण, जोरपानी 

ठूिीटार मो.बा. हनमायण िगायत अन्य आवश्यक सडक हनमायण तथा स्तर उन् नतीका िाहग आवश्यक वजेट हवहनयोजन 

गररनछे । 

२. भवन आवास तथा सिरी हवकास नीहत: 

 गाउँपाहिकाको मुख्य प्रिासहनक भवन हनमायणको िाहग जग्गा प्राहप्त गरी हनमायण प्रकृया अहघ बढाउन आवश्यक बजेट 

हबहनयोजन गररएको छ । वडा न १ ,५ र ७ को वडा प्रिासहनक भवन हनमायणको िाहग हडहपआर हनमायण भएकोि े

हनमायण कायय अहघ बढाइनछे । अन्य वडािरुको प्रिासहनक भवन हनमायणका िागी समेत आवश्यक प्रकृयािरु अहघ 

बढाइनेछ । 

 एक वडा एक सामदुाहयक भवन स्थापनाको अविारणा अनरुुप आगामी आ.व. मा संभाहवत स्थान र वडािरुमा सुहविा 

सम्पन् न सामुदाहयक भवन हनमायणका िाहग पिि गररनछे । 

 यस गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र रिकेा संस्थागत भवनिरु जस्त ैप्रिरी चौकी भवन, हवद्यािय भवन, सामुदाहयक भवन तथा 

सावयजहनक िौचाियिरुको ममयत सम्भार गररनछे । 

 वािवाहिकािरुिाई खोप स्वास््यको सिज पहच तथा सेवा प्रवाि गनय केिी वडािरुमा खोप केन्रको िाहग भवन 

हनमायण र हवद्याथीिरुिाई सुरहक्षत तवरि े पढ्न े वातावरण हमिाउन केिी हवद्याियिरुको भवन तथा िौचािय 

हनमायण काययिाई अहघ बढाइनछे ।  

 वडा कायायियिरुको प्रिासहनक भवनको फाउण्डेिन हनमायणका िाहग आवश्यक रकम हवहनयोजन गररनछे । 

 संस्कृहत प्रवद्धनका िाहग यस गाउँपाहिका हभत्र रिकेा िार्मयक सम्पदािरु जस्त:ै माङहिम, चुम्िुङ्ग्ग हिम, गुम्वा हनमायण 

तथा संरक्षणका िाहग आवश्यक वजेट हवहनयोजन गररनछे । 

 नेपाि सरकारको सूरहक्षत नागररक आप्रवासन काययक्रम िाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा हिहििाङ गाउँपाहिकािाई 

फुसको छाना मुि तथा सुरहक्षत आप्रबासनको प्रत्याभूहत ददिाउन एदककृत हिहििाङ जनता आवास जस्तापाता 

काययक्रमका िाहग रु. ५० िाख हवहनयोजन गररनछे । 

३. जिस्रोत तथा हसचंाइ सम्बन्िी नीहत: 

 यस वियको नीहत तथा काययक्रमको नाराको रुपमा रिकेो कृहि तथा पिुजन्य उत्पादनमा बढोत्तरी िाई साथयक तलु्याउन 

हसंचाइ पूवय सतयको रुपमा रिकेोिे आगमी आ.व. गाउँपाहिकािे कृहिजन्य उत्पादन वृहद्धका िाहग साना हसंचाइ 

आयोजनािाई उच् च प्राथहमकताका साथ काययक्रमिरु ल्याइनेछ । 

 ४. सचुना सञ् चार तथा प्रहवहि सम्बन्िी नीहत: 

 यस हिहििाङ गाउँपाहिकाको आवहिक योजनाि ेप्रहवहि र समृहद्धिाई एक अकायको पररपरुकको रुपमा पररभाहित 

गरेकोि ेआगमी आ.व. गाउँपाहिकािे हछटो छररतो  र पारदिी सेवा प्रवाि गनयको िाहग आवश्यक प्रहवहि तथा 

सफ्टवेयर जडान गनय व्यवस्था हमिाइनछे ।  



५. वकैहल्पक उजाय सम्वहन्ि नीहत:  

 ददगो हवकासका हसद्धान्त तथा नेपाि सरकारको १५ औं आवहिक योजनाि ेसमेत हनर्दयष्ट गरेको वैकहल्पक उजायको 

प्रयोगद्धारा वन अहतक्रमण हनयन्त्रण, िररतगृि ग्यास उत्सजयनको न्यूहनकरणमा योगदान पुर् याउने वायो ग्यास 

काययक्रमिाई अहघ बढाइनेछ । 

घ)  वन तथा वातावरण सम्वहन्ि नीहत: 

 हिहििाङको वन िररयो िनिाई साकार पानय आगमी विय पहिरो जोहखम क्षेत्र तथा खुल्िा सावयजाहनक स्थानिरुमा 

प्रसस्त मात्रमा उपयुि वन तथा वनस्पती वृक्षरोपण तथा संरक्षण गन ेकाययक्रमिरु ल्याइनेछ । 

ङ)  हवहत्तय व्यवस्थापन सवेा प्रवाि तथा सिुासन सम्वहन्ि नीहत: 

 चािु आ.व. मा कोहभड- १९ र वन्दावन्दीका कारण  तोदकएको समयमा सावयजाहनक सुनुवाइ तथा सामाहजक पररक्षण 

जस्ता काययक्रमिरु गनय व्यविाररक रुपि ेसमस्या परररिकेो त्यिाई ध्यानमा राहख आगामी आ.व. पररहस्थती सिज 

भए पश् चात सावयजाहनक सुनुवाइ काययक्रम, उपभोिा अहभमुहखकरण काययक्रमिरुिाई प्राथहमकताका साथ 

काययन्वयनमा ल्याइनछे  

 नेपािको संहविान २०७२ प्रदत्त स्थानीय सरकारको अहिकार क्षेत्रहभत्र रिकेो कमाउने र खचय गने अहिकार स्वरुप 

आगामी आ.व.का िाहग राजस्व परामिय सहमहति ेददएको प्रहतवेदन र हनकट सातौं गाउँसभाि ेअनुमोदन गने आर्थयक 

ऐन २०७७ को प्रभावकारी काययन्वयन माफय त अहिकतम राजस्व संकिन तथा पररचािनमा जोड ददइनछे । 

 स्थानीय सरकार जनताको घरदैिो र हनकटतम अहभभावक भएको िहैसयतिे आफ्ना जनतािाई सिज, सरि, हछटो 

र प्रभावकारी ढङ्ग्गि ेसेवा प्रवाि गनुय प्रमुख हजम्मेवारी रिकेोि ेस्थानीय सरकारि ेप्रवाि गने सेवािाई प्रहवहिमैत्री 

वनाउने काययक्रमिरु ल्याइनेछ । 

 स्थानीय सरकारबाट हन ेसेवा प्रवाििाई प्रभावकारी बनाउन स्वीकृत दरवन्दी बमोहजमको जनिहि आवश्यक पनेमा 

कुनै दइुमत छैन । हवगत समयमा गाउँपाहिकािे सम्वहन्ित हनकाय समक्ष आवश्यक कमयचारीिरुको माग गरेता पहन 

िाि सम्म कुन ैपहन कमयचारी सम्बहन्ित हनकाय वा मन्त्राियिे समायोजन गरी नपठाएकोि ेआवश्यक कमयचारीको 

व्यवस्था यथाहिर चाँडो गनय सम्वहन्ित हनकायिरु समक्ष समन्वय र सम्पकय  गररनेछ । 

 नेपािको संहविानको िारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को दफा ४६ र ४७ मा व्यवस्था भएको 

न्याहयक सहमहतको काययसम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक क्षमता हवकास, मेिहमिापकतायिरुिाई 

पुनयताजगी ताहिम तथा अहभमहुखकरण गोष्ठी सञ् चािन गररनछे । 

 नेपाि सरकारको मित्वपूणय काययक्रमको रुपमा रिकेो सामाहजक सुरक्षा काययक्रमिाई पारदिी र वास्तहवक बनाउन 

अहनवायय बैंदकङ प्रणािीबाट सामाहजक सुरक्षा भत्ता हवतरण गनुयपने व्यवस्थािाई आगामी ददनिरुमा कडाइका साथ 

कायायन्वयन गररनछे ।  

 आगामी विय केिी थप वडा कायायियिरुिाई अनिाइन घट्ना दताय प्रणािीमा िैजान आवश्यक इन्टरनेट, प्रहवहि तथा 

ताहिमिरुको व्यवस्था गररनछे । 

 हिहििाङ गाउँपाहिकािे भ्रष्टाचार प्रहत िुन्य सिनहििताको नीहत र नेपाि सरकारको म भष्ट्रचार गर्दयन, भष्ट्रचार 

हन ददन् न, म देि र जनताको िाहग इमान्दारी भएर काम गने प्रहतज्ञा जनाउछु भन् ने हसद्धान्तिाई कडाइका साथ 

कायायन्वयन र आत्मसाथ गन ेनीहत अपनाइनेछ । 

 यस गाउँपाहिकामा काययरत हसहमत कमयचारीिरुमा हनहित क्षमता तथा प्रभावकारी काययसम्पादन माफय त स्थानीय 

सरकारिे हनर्दयष्ट िक्ष्यिरु िाहसि गनयको िाहग उनीिरुिाई उत्प्रेररत गदै सेवा प्रवािमा संिग् न गराउन काययसम्पादनमा 

आिाररत प्रोत्सािन भत्ताको व्यवस्था गररनछे । 

 

उपयुि नीहतिरु कायायन्वयन गनयका हनहम्त हिहििाङ गाउँपाहिकािे आगामी आ.व. २०७७/७८ को वजेटमा आय तफय  

कोहभड १९ का कारण स्थहगत हन पुगेका काययक्रमिरुको रकम रु ६ करोड ८८ िाख ७८ िजार अ. ल्या, राजश्व प्रक्षेपणको 

रकम रु ५० िाख, हवहत्तय समाहनकरण तफय  संघीय सरकारको समाहनकरण अनुदान रु ९ करोड ८६ िाख, संहघय सरकारको 

ससतय अनुदान रु १९ करोड ३० िाख, संहघय समपरूक अनुदान बाट रु १ करोड ३६ िाख, संहघय सरकार राजश्व 



बाँडफाँडबाट रु ७१ िाख ८० िजार र प्रदिे सरकारको समाहनकरण अनदुान रु ६९ िाख ९५ िजार प्रदेि सरकारको 

राजस्व बाँडफाड रु ४१ िाख ८ िजार, प्रदेि सरकारको सितय अनुदान रु २१ िाख १२ िजार र प्रदिे समपूरक अनुदान 

रु १ करोड गरी कूि जम्मा रु ४७ करोड ४० िाख ९९ िजार ८ सय २९ रुपैया अनुमाहनत आयको रुपमा पेि गरेको छु । 

 

उपहस्थत मिानुभाविरु, माथी उल्िेहखत नीहत तथा काययक्रमिरुिाई सम्बोिन गनय हवियक्षेत्रिरुको हिियकगत रुपमा 

हनम् नानुसार हवहनयोजन गरेको छु । 

हिियकगत बजेट (वडा सहित) आ.व. ०७७/०७८ 

क्र.स हिियक रकम 

१ आर्थयक हवकास ५ करोड १२ िाख १२ िजार 

२ पूवायिार हवकास  ११ करोड १३ िाख ४५ िजार 

३ सामाहजक हवकास  २२ करोड ४७ िाख २८ िजार 

४ संस्थागत हवकास सेवा प्रवाि र 

सुिासन  

१ करोड ९७ िाख ४५ िजार 

५ कायायिय सञ्चािन तथा प्रिासहनक 

काम कारवािीका िाहग 

६ करोड ७० िाख ६९ िजार 

 जम्मा ४७ करोड ४० िाख ९९ िजार 

 

उपहस्थत मिानुभाविरु तथा प्रत्यक्ष प्रिारण सुनेर बहसरिन ुभएका श्रोता मिानुभाविरु ! 

 

हिहििाङ गाउँपाहिकािे सातौं गाउँसभा सम्म आइपुग्दा आज सम्म भए गरेका उपिहब्ििरुिाई संस्थागत गदै नेपाि 

सरकारको समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािीको चािनामा इट्टा थ् ने प्रयास अवश्य पहन गरेको छ । यसै गरी आगामी ददनिरुमा 

आर्थयक, सामाहजक तथा सांस्कृहतक िगायत सबै क्षेत्रको रतुत्तर हवकास माफय त कृहि उजाय प्रययटन र प्रहवहि हिहििाङ 

गाउँपाहिकाको समृहद्ध भन् ने गाउँपाहिकाको ददघयकाहिन आकांक्षा पुरा गने प्रहतज्ञाका साथ आगामी आ.व.०७७/०७८ को 

नीहत तथा काययक्रम सावयजाहनक गरेको छु । 

 

माहथ उल्िेहखत नीहत तथा काययक्रमरुको सफि र प्रभावकारी काययन्वयन गनय र समर हिहििाङबासीको हवकासको आकांक्षा 

पुरा गनय सबै क्षेत्रबाट साथ सियोग र योगदान हने हवश् वास हिएको छु । अन्त्यमा यस गररमामय सातौं गाउँसभाको 

उद् घाटन सत्रमा उपहस्थत भई मित्वपूणय सुझाव तथा िुभकामना प्रदान गनुयहने आदरणीय प्रमखु अहतहथ, हविेि अहतहथ, 

अहतहथ, हवहिष्ट मिानुभाविरु, गाउँसभा सदस्यिरु, राजनीहतक दि, हवहभन् न संघ संस्थाका प्रहतहनहििरु, नागररक समाज, 

वुहद्धहजवी, पत्रकार वगय, राष्ट्रसेवक कमयचारी, हिक्षक वगय, सुरक्षाकमी तथा सम्पूणय हिहििाङबासी दाजुभाइ तथा 

ददददबहिनीिरुिाई िन्यावाद ज्ञापन गदयछु । 

हमहत : २०७७।०३।१०                                            

                                                                 प्रस्तोता :- 

                                                                   सुहमत्रा उप्रेती सेढाइ 

                                                                 उपाध्यक्ष 

                                                                हिहििाङ गाउँपाहिका 

                                                                   पञ्चमी, पाँचथर  
 

निर्णय िं. २ 



नेपालको संवििान, २०७२ को दफा २३० बमोविम विवलिाङ गाउँपावलकाको सातॏ गाउँसभाको पविलो बैठकमा 

आगामी आ. ि. २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको अिुमाि र्स गाउँपावलकाका बिटे तथा कार्यक्रम तिजयमा सवमवतको 

संर्ोिक श्री सजवमत्रा उप्रेती सेढाई द्वारा १ नं. प्रदशे सरकारको गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविवि ऐन २०७५ को 

दफा ३२ बमोविम प्रस्तजत गनजयभएको रािश्व र व्र्र्को अनजमान उपर व्र्ापक छलफल र संशोिन पश्चात दिेार्नजसार 

सियसम्मवतले अनजमोदन गने वनर्यर् गररर्ो । 

 

आ.व. २०७७/०७८ को राजश्व तथा अिुदाि प्रानिको अिुमाि 

क्र. स आम्दानीको श्रोत आर्का शीषयकिरु रकम 

१ 

संघीर् सरकार 

विविर् समानीकरर् अनजदान ९८६००००० 

२ रािश्व िाँडफाँड बाट प्राप्त अनजदान ७१८०६००० 

३ सशतय अनजदान १९३०००००० 

४ समपजरक अनजदान १३६००००० 

५ विशेष अनजदान ० 

    िम्मा ३७७००६००० 

६ 

प्रदशे सरकार 

विविर् समानीकरर् अनजदान ६९९५००० 

७ रािश्व िाँडफाँड बाट प्राप्त अनजदान ४१०८००० 

८ सशतय अनजदान २११२००० 

९ समपजरक अनजदान १००००००० 

१० विशेष अनजदान ० 

    िम्मा २३२१५००० 

११ 

स्थावनर् सरकार 

आ.ि. ०७६/०७७ को नगद/अ ल्र्ा ५०८७६३७१ 

१२ भवूमकर/मालपोत १०००००० 

१३ घरििाल कर ५०००० 

१४ विज्ञापन कर २५००० 

१५ दििर िििर ५००००० 

१६ वसफाररस दस्तजर १५००००० 

१७ अन्र् प्रशासवनक सेिा शजल्क १५०००० 

१८ व्र्िसार् रविष्ट्रेशन दस्तजर ५०००० 

१९ वििजत रोर्ल्टी ३००००० 

२० अन्र् क्षेत्रको आर् (विवभन्न संस्थाबाट आउने) १९३२७४५८ 



२१ बेरुिज १००००० 

    िम्मा ७३८७८८२९ 

    कज ल िम्मा  ४७,४०,९९,८२९ 

 

आ.व. २०७७/०७८ को व्यय अिुमाि 

क्र  स 
वशषयकको नाम चालज खचय पजँविगत खचय िम्मा 

१ 
गाउँ कार्यपावलका तफय  १८२३६६२८१ २७५२१५४८ २०९८८७८२९ 

२ 
िडा कार्ायलर् तफय  १३५००००० ३२०००००० ४५५००००० 

३ 
वबषर्गत शाखा तफय  ० ० ० 

४ 
ॠर्को साँिा व्र्ाि भजक्तानी ० ० ० 

५ 
शसतय अनजदान नेपाल सरकार १९३०००००० ० १९३०००००० 

६ 
शसतय अनजदान प्रदशे सरकार २११२००० ० २११२००० 

७ 
वबषेश अनजदान नेपाल सरकार ० ० ० 

८ 
समपजरक अनजदान नेपाल सरकार १३६०००००  १३६००००० 

९ 
समपजरक अनजदान प्रदशे सरकार ० १००००००० १००००००० 

१० 
लगानी शेर्र/ॠर् ० ० ० 

 
िम्मा   ४७,४०,९९,८२९ 

  

निर्णय िं. ३ 

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविवि ऐन २०७५ को दफा ३३ बमोविम विवलिाङ गाउँपावलकाको सातॏ 

गाउँसभाको दोस्रो बैठकमा आ.ि. २०७७/०७८ को लागी उपाध्र्क्ष श्री सजवमत्रा उप्रेती सेढाई ज्र् ूद्वारा सभाध्र्क्षको 

अनजमवतले कार्यपावलकाबाट वस्िकृत प्रस्तजत अथण सम्बन्धी नवधेयक २०७७ माथी छलफल भई सो वििेर्क सियसम्मत 

ढङगले पाररत गने वनर्यर् गररर्ो । 

  



निनििाङ गाउँपानिकाको अथण सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाणन्वयि गिण बिेको नवधेयक, २०७७ 

 

प्रस्ताविााः विवलिाङ गाउँपावलकाको आवथयक िषय २०७७/०७८ को अथय सम्बन्िी प्रस्तािलाई कार्ायन्िर्न गनयको वनवमि स्थानीर् कर 

तथा शजल्क संकलन गने, छज ट वदने तथा आर् संकलनको प्रशासवनक व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोले,  

नेपालको संवििानको िारा २२८ को उपिारा (२) बमोविम विवलिाङ गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. सनंिि िाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “विवलिाङ गाउँपावलकाको आवथयक ऐन, २०७७” रिकेो छ । 

(२) र्ो ऐन २०७७ साल श्रािर् १ गतेदवेख विवलिाङ गाउँपावलका क्षते्रमा लाग ूिुनछे । 

२. सम्पनत कराः गाउँपावलकाका क्षेत्रवभत्र अनजसवूच (१) बमोविम सम्पवि कर/घरिग्गा कर लगाइन ेर असलू उपर गररनछे । 

३. भूनमकर (मािपोत): गाउँपावलका क्षते्रवभत्र अनजसवूच (२) बमोविम भवूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर गररनछे ।  

४. घर विाि कराः गाउँपावलका क्षते्रवभत्र कज न ैव्र्वक्त िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाम, टिरा, छप्पर, िग्गा िा पोखरी 

परैू आंवशक तिरले ििालमा वदएकोमा अनजसवूच (३) बमोविम घर िग्गा ििाल कर लगाइन ेर असलू गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र व्र्ापार, व्र्िसार् िा सेिामा पूँिीगत लगानी र आवथयक कारोिारका आिारमा अनजसवूच 

(४) बमोविम व्र्िसार् कर लगाइने र असलू उपर गररनछे । 

६. जनिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र कज न ैव्र्वक्त िा संस्थाले ऊन, खोटो, िवडबजटी, िनकस, किाडी माल 

र प्रचवलत काननूले वनषेि गररएको िीििन्तज िािकेका अन्र् मतृ िा माररएका िीििन्तजको िाड, वसङ, प्िाँख, छाला िस्ता 

बस्तजको व्र्िसावर्क कारोिार गरेिापत अनजसवूच (५) बमोविमको कर लगाइन ेर असलू उपर गररनछे । 

७. सवारी साधि कराः गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र दताय भएका सिारी सािनमा अनजसवूच (६) बमोविम सिारी सािन कर लगाइन ेर असजल 

उपर गररनछे । तर, प्रदशे कानजन स्िीकृत भई सो कानजनमा अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोवि बमोविम िुनेछ । 

८. नवज्ञापि कराः गाउँपावलका क्षते्रवभत्र िुन ेविज्ञापनमा अनजसवूच (७) बमोविम विज्ञापन कर लगाइन ेर असलू उपर गररनेछ तर, प्रदशे 

कानजन स्िीकृत भई सो कानजनमा अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोवि बमोविम िुनछे । 

९. मिोरन्जि कराः गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र िुन ेमनोरन्िन व्र्िसार् सेिामा अनजसवूच (८) बमोविम व्र्िसार् कर लगाइन ेर असजल उपर 

गररनेछ तर, प्रदशे कानजन स्िीकृत भई सो कानजनमा अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोवि बमोविम िुनेछ । 

१०. बिाि नबटौरी शुल्काः गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र आफज ले वनमायर्, रेखदखे िा संचालन गरेका अनजसवूच (९) मा उल्लेख भए अनजसार 

िाट बिार िा पसलमा सोिी अनजसवूचमा भएको व्र्स्था अनजसार बिाल वबटौरी शजल्क लगाइने र असलू उपर गररनछे । 

११. पानकण ङ शुल्काः गाउँपावलका क्षते्रवभत्र कज नै सिारी सािनलाई पावकय ङ सजवििा उपलब्ि गराए िापत अनजसवूच (१०) बमोविम 

पावकय ङ शजल्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

१२. टे्रनकङ्ग, कोयोनकि, क्यािोइङ्ग, बञ्जी जनम्पङ्ग, नजपफ्िायर र र््याफ्टीङ्ग शुल्काः गाउँपावलकाले आफ्नो क्षते्रवभत्र 

रेवकङ्ग, कार्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िवम्पङ्ग, विपफ्लार्र र रॏ्र्ाफ्टीङ्गसेिा िा व्र्िसार् संचालन गरेिापत अनजसवूच 

(११) बमोविमको शजल्क लगाइने र असलू उपर गररनछे । 

१३. सेवा शुल्क, दस्तुराः गाउँपावलकाले वनमायर्, संचालन िा व्र्िस्थापन गरेका अनसूवूच १२ मा उवल्लवखत स्थानीर् पिूायिार र 

उपलब्ि गराइएको सेिामा सेिाग्रािीबाट सोिी अनजसवूचमा व्र्िस्था भए अनजसार शजल्क लगाइने र असलू उपर गररनछे । 

१४. पयणटि शुल्काः गाउँपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवभत्र प्रिेश गन ेपर्यटकिरुिाट अनजसचूी १३ मा उवल्लवखत दरमा पर्यटन शजल्क लगाईन े

र असजल उपर गररनेछ । तर, प्रदशे कानजन स्िीकृत भई सो कानजनमा अन्र्था व्र्िस्था भएको अिस्थामा सोवि बमोविम िुनछे । 

१५. कर छुटाः र्स ऐन बमोविम कर वतने दावर्त्ि भएका व्र्वक्त िा संस्थािरुलाई कज न ैपवन वकवसमको कर छज ट वदईने छैन ।  



१६. कर तथा शुल्क सकंिि सम्बनन्ध कायणनवनधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्िस्था अनजसार कर तथा शजल्क संकलन सम्बवन्ि कार्यविवि 

गाउँपावलकाले तोके अनजसार िुने छ । 

 

आ.ि. २०७७/७८ का लागी घरको नक्सापास गन ेर अवभलेवखकरर् गनयका लागी तपवसल अनजसारको शजल्क वनिायरर् गन ेवनर्यर् 

गररर्ो । 

कं्र. सं घरको वकवसम दर रु. प्रवत  िगय वफट 

नक्सापास का लागी 

दर रू. प्रवत िगय वफट 

अवभलेवखकरर् का लागी 

१. बाँसको बारबेर गरी माटोको लेपन गरेको/नगरेको र प्लावस्टक 

खर तथा ककय टपाता छानो भएको 

०.३५ ०.२५ 

२. ईटा/ढजङगा-माटोको िोडाई बाँस काठ/वसमेन्टको िारबेर गरी 

प्लावस्टक/खर/ककय ट पाताको छाना लगाएको 

३.० २.० 

३. काठको घर ककय टपाताको छाना भएको ५.० ३.० 

४. ककय टपाताको छाना भएको ईटा, ढजङगा वसमेन्टको िोडाई 

भएको 

६.० ३.५० 

५. आर.वस.वस वसमेन्ट प्लास्टर भएको िा ढलान भएको ७.० ४.५० 

६. कम्पाउण्ड िाल ५.० ३.० 

द्रष्टव्र्: 

१. गाउँपावलकाको वस्िकृवत नवलई घर तथा संरचना वनमायर् गन ेलाई मापदण्ड वभत्र रिछे भने रु ३.०० थप िररिाना वलई प्रकृर्ा 

अगावड बढाउन सवकनछे । 

२. तोवकएको अिवि वभत्र अवभलेवखकरर् गनय नआएमा मावथ उल्लेवखत अवभलेवखकरर् दर मा रु २.०० थप िररिाना लाग्नेछ ।  

३. नक्सापास गने प्रर्ोिनको लागी बजदँा न ं१ का लागी आिेदन दस्तजर रु २५.०० र अन्र्को िकमा रू २००.०० लाग्नछे । 

४. अवभलेवखकरर्को लागी आिेदन दस्तजर रु ५०.०० लाग्नेछ । 

क) सचूना िापत लाग्न ेदस्तजर 

क्र स सजचनाको िक सम्बन्िी ऐन, २०६४ 

बमोविम गाउँ कार्यपावलकाले उपलब्ि 

गराउने सजचनाको िकमा दफा ८ बमोविम 

दस्तजर लागतको आिारमा 

आ.ि. 

२०७५/७६ 

आ.ि. 

२०७६/७७ 

आ.ि. 

२०७७/७८ 

पजष््टर्ाई कैवफर्त 

१ क) प्रवत पषृ्ठ ५.००/- ५.००/- ५.००/-   

२ ख) प्रवत वस वड १००/- १००/- १००/-   

ख) ग.ैस.स. नविकरर् दस्तजर 

कं्र.सं वकवसम आ. ि. २०७५/७६ आ. ि. २०७६/७७ आ. ि. २०७७/७८ 

१. आवथयक िषयको आवश्वन मसान्त सम्मको 

लागी 

५००/- ५००/- ५००/- 



२. कावतयक मविनादवेख सोवि आ. ि. को अन्त्र् 

सम्म थप शजल्क 

३००/- ३००/- ३००/- 

३. आवथयक िषय समाप्त भएपवछ प्रत्रे्क आ .ि 

को थप शलू्क 

५००/- ५००/- ५००/- 

४. संस्थाको वििान संशोिन वसफाररस १०००/- १०००/- १०००/- 

 

अिुसचूी १ 

(दफा २ सँग सम्बवन्ित) 

सम्पनि कर 

कं्र. सं. वशषयक आ. ि. २०७५/७६ आ. ि. २०७६/७७ आ. ि. २०७७/७८ िम्मा 

१. सम्पवि कर लाग ूगनय सम्भाव्र्ता 

अध्र्र्न गरी आिार तर् गने  

    

 

अिुसचूी - २ 

(दफा ३ सँग सम्बवन्ित) 

भूनमकर (मािपोत दर) 

क्र. स.  खेत 

रोपनी  अब्बल दोर्म वसम चािार 

०१ ० दवेख १० सम्म १०.०० ९.०० ८.०० ७.०० 

०२ १० दवेख २० सम्म १०.०० ९.५० ८.५० ७.५० 

०३ २० दवेख ४० सम्म ११.०० १०.०० ८.५० ८.०० 

०४ ४० दवेख ६० सम्म  १३.०० १२.०० ११.०० १०.०० 

०५ ६० भन्दा माथी १४.०० १३.०० १२.०० ११.०० 

 

क्र. स.  बारी 

रोपनी  अब्बल दोर्म वसम चािार 

०१ ० दवेख १० सम्म ७.०० ६.०० ५.०० ४.०० 

०२ १० दवेख २० सम्म ७.५० ७.०० ५.५० ४.५० 

०३ २० दवेख ४० सम्म ८.०० ७.०० ६.०० ५.०० 

०४ ४० दवेख ६० सम्म  ९.०० ८.०० ७.०० ६.०० 

०५ ६० भन्दा माथी १०.०० ९.०० ८.०० ७.०० 

१. बिार क्षेत्रिरु ििेाखोला, सल्लेरी, टारी, डोप्कीले, चतजरे, िोरपोखरी, गोपटेार, भालजचोक, लामा चोक, नपेाल चोक, वसंिपजर, 

काबेली, अमरपजर डाडाको  मालपोत मालपोत मजल्र्ाङ्कनको ०.१% ले िुन आउने रकम िुनछे । 

२. पाँच िपय िा सो भन्दा बवढ समर् सम्मको मालपोत नबजझाउनेिरुको लागी २०७७ काविक मसान्त वभत्र मालपोत बजझाउन आएमा 

िरीिाना रकमको ५० प्रवतशत छज ट गररन ेछ । 

 

 



अिुसचूी ३ 

(दफा ४ सँग सम्बवन्ित) 

(घर विाि कर) 

वस. न.ं  शीषयक आ.ब. २०७५।७६ आ.ब. २०७६।७७ आ.ब. २०७७।७८ 

०१ घर बिाल कर  १० प्रवतशत   १० प्रवतशत   १० प्रवतशत  

  

  

  

अिुसचूी ४ 

(दफा ५ सँग सम्बवन्ित) 

व्यवसाय कर 

 

क्र. सं. शीषयक 
प्रवत 

एकाई 

स्िीकृत दर कैवफर्त 

 आ. ि. 

२०७५/७६ 

 आ. ि. 

२०७६/७७ 

 आ. ि. 

२०७७/७८ 

१  व्र्िसार्कर          

१.१ चजरोट रक्सी समेतको खजद्रा पसलिरु िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.२ चजरोट रक्सी समेतको थोक पसलिरु िावषयक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१.३ ज्िेलरी पसल िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.४ 
वभवडर्ो, क्र्ासेट पसल (रेकडयर 

तथा प्लेर्र) िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१.५ वनमायर् सामाग्री विके्रता िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१.६ 
कम्प्र्जटर, विद्यजत सामान, क्र्ामरेा, 

टेवलवभिन ममयत, कापेट पसल िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१.७ मोबाईल रेवडर्ो ममयत िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.८ मोबाईल रेवडर्ो ममयत तथा वबक्री िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१.९ पेरोल पम्प िावषयक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

२. 
कपडा तथा रेवडमेड समेत (खजद्रा 

तथा थोक दजिै)   

  

२.१ साना िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

२.२ मझौला िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

२.३ ठजलो िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

२.४ वकराना रकपडा िावषयक ३,०००/ ३,०००/ ३,०००/  

३ सिारी सािन वबके्रता          

३.१ मोटरसाईकल िावषयक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

३.२ र्र्ाक्टर सब ैखाले िावषयक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

३.३ विप, कार, बस र रक िावषयक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

४ 
विशेषज्ञ परामशय तथा अन्र् 

व्र्िसावर्क पेशामा         

४.१ स्िीकृत वचवकत्सक िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  



४.२ कविराि िावषयक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.३ 
ईवन्िवनर्र काउवन्सलमा दताय भएको 

ईवन्िवनर्र िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

४.४ काननूीव्र्िसार्ी िावषयक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.५ लेखापररक्षक िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.६ दन्तवचवकत्सक िावषयक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

४.७ अनजसन्िानकताय र परामशयदाता िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.८ पशज वचवकत्सक िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.९ शेर्र दलाल िावषयक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.१० कम्प्र्जटर ऐनावलस्ट तथा प्रोग्रामर िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.११ वबमा ऐिेन्ट िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.१२ सामान ढजिानीकताय तथा कम्पनी प्रती गावड ५,००/- ५,००/- ५,००/-  

४.१३ िग्गा प्लावनङ, प्लवटङ्ग कम्पनी िावषयक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

५ 
वनमायर् व्र्िसार् (गा. पा. क्षेत्रवभत्र 

ठेगाना भएका)         

 

५.१ क िगय िावषयक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.२ ख िगय िावषयक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.३ ग िगय िावषयक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

५.४ घ िगय िावषयक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

  
वनमायर् व्र्िसार् ( गा. पा. क्षेत्र 

बाविर ठेगाना भएका )         

 

५.५ क िगय िावषयक ३५,०००/- ३५,०००/- ३५,०००/-  

५.६ ख िगय िावषयक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

५.७ ग िगय िावषयक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.७ घ िगय िावषयक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.८  अन्तरावष्ट्रर् िावषयक ५०,०००/- ५०,०००/- ५०,०००/-  

६ उिायमजलक उद्योग          

६.१ गोबर ग्र्ास उद्योग िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

६.२ सोलार िावषयक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

६.३ अन्र् उिायमजलक उद्योग िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७ कृवष तथा अन्र् उद्योग          

७.१ कूखरूापालन िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७.२ फवनयचर उद्योग, वबक्री पसल िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

७.३ कज टानी, वपसानी र पलेानी वमल िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.४ पशजपालन िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.५ बंगजर पालन िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.६ भैवस पालन िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

८ पर्यटन उद्योग          



८.१ 
साना पर्यटन व्र्िसार् रेषु्टरा मवदरा 

सवित िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

९ सेिाउद्योग          

९.१ 

छापाखाना, फोटोग्राफी, कलर 

ल्र्ाब, डेरी, दजि संकलन केन्द्र, 

कबाडी संकलन केन्द्र, िेवल्डङ 

िकय सप िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१० वनमायर् उद्योग          

१०.१ क्रसर उद्योग िावषयक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

१०.२ 
रोडा, ढजङगा, बालजिा र्जक्त क्रसर 

सवितको िावषयक २०००००/- २०००००/- २०००००/- 

 

११ सञ्चार सेिा          

११.१ वनवि क्षेत्रका िुलाक सेिा िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

११.२ 
टेवलफोन, फ्र्ाक्स, ईमले, ईन्टरनटे, 

फोटोकवप िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१२ विविर् सेिा          

 

नेपाल सरकारको पजर्य स्िावमत्िमा 

रिकेो बािकेका आवथयक कारोबार 

गने िावर्ज्र् बैंक         

 

१२.१ िगय क िावषयक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

१२.२ िगय ख िावषयक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१२.३ िगय ग िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.४ 
आवथयक कारोबार गने विविर् 

कम्पवनको मखू्र् कार्ायलर् िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

१२.५ विविर् कम्पनीको शाखा कार्ायलर् िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.६ वबमा कम्पनी िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.७ सिकारी बैंक िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१२.८ रेवमट्र्ान्स शाखा िावषयक ८,०००/- ८,०००/- ८,०००/-  

१२.९ 
बिुउद्दवेशर् सिकारी संस्था, बचत 

तथा ऋर् सिकारी संस्था िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१३ िोटल व्र्िसार्          

१३.१ लि सवितको िोटल िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१३.२ मझौला िोटल िावषयक १५००/- १५००/- १५००/-  

१३.३ साना वचर्ानास्ता िल्का पेर्पदाथय िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१३.४ साना वचर्ा चमनेा घजवम्त िावषयक ५००/- ५००/- ५००/-  

१४ वशक्षा सेिा          

 वनवि क्षेत्रका स्कज ल, क्र्ाम्पस, 

विश् िविद्यालर्         

 

१४.१ विश् िविद्यालर् िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  



१४.२ क्र्ाम्पस िावषयक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१४.३ स्कज ल िावषयक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१४.४ 

तालीम तथा अध््र्न केन्द्र, 

कम्प्र्जटर, भाषा, ट्र्जशन सेन्टर 

तावलम केन्द्र िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१५ ममयत संभार सेिा          

१५.१ िवेभ ईवक्िप्मने्ट, बस, रक, कार िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१५.२ 
मोटरसाईकल, साईकल, टेम्पो ममयत 

केन्द्र िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१६ संघ संस्था          

१६.१ अन्तरावष्ट्रर् गैसस िावषयक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१६.२ रावष्ट्रर् स्तररर् िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१६.३ विल्ला स्तररर् िावषयक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१६.४ गाउँपावलका स्तररर् िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७ अन्र्सेिा          

१७.१ 
ब्र्जवटपालयर, केश श्रृंगार, 

ड्राईवक्लनसय, बजवटक िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१७.२ पेवन्टङ्ग सेिा िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.३ पशजििशाला, मासज विके्रता िावषयक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१७.४ खोटो व्र्िसार् िावषयक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१७.५ वससा, प्लाईिजड विके्रता िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.६ भाँडाकजँ डा विके्रता िावषयक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७.७ भेटनरेी पसल िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.८ 
कृवष मल, वबउ वबिन पसल, 

वकटनाशक औषवि समते िावषयक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१७.९ खेलौना वगफ्ट सप िावषयक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.१० पजल िाउस िावषयक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.११ केबल नेटिवकय ङ िावषयक ७,०००/- ७,०००/- ७,०००/-  

१८ अस्थार्ी िाटबिार घजम्ती पसल          

१८.१ 
घमू्ती कपडा पसल, खािान्न, साग 

सवब्ि फलफूल, अन्र् पटके ५०/- ५०/- ५०/- 

 

१९ तर्ारी वचर्ा उत्पादक          

१९.१ अगायवनक प्रवत केिी १/- १/- १/-  

१९.२ अगायवनक बािकेका प्रवत केिी १/- १/- १/-  

१९.३ वचि, छूवपय, वघउ उत्पादक संस्था प्रवत केिी ०.५०/- ०.५०/- ०.५०/-  

१९.४ औषवि पसल वक्लवनक बावषयक २५००/- २५००/- २५००/-  

१९.५ मोिाइल टािर/नेटिकीङ ब्र्िसार् बावषयक   ३०००/-  

  

  



  

  

अिुसचूी ५ 

(दफा ६ सँग सम्बवन्ित) 

जिीवुटी कवािी र जीवजन्तु कर 

 

कं्र. सं. 

 

शीषयक एकाई 

स्िीकृत दर  

आ. ि. 

२०७५/७६  

आ. ि. 

२०७६/७७  

आ. ि. 

२०७७/७८  

कैवफर्त 

१ िवडबजटी, किाडी र िीििन्तज कर          

१.१ वचराइतो प्रवत केिी   ५/-  

१.२ खोटो प्रवत केिी 
  ५/-  

१.२.१ प्रवतबवन्ित बािके अन्र् काठ  प्रवत गाडी 
  १०००/-  

१.२.२ कागििन्र् कच्चा पदाथय प्रवत केिी 
  १/-  

१.३ फलामिन्र् किाडी प्रवत केिी 
  १/-  

१.४ वस्टलिन्र् किाडी प्रवत केिी 
  १/-  

१.५ अन्र् किाडी प्रवत केिी 
  १/-  

१.६ अविसो  प्रवत गाडी 
  १०००/-  

१.७ सामजदावर्क बन पैदािर वबक्री िम्मा वबक्री रकमको 
  १० प्रवतशत  

 

अिुसचूी ६ 

(दफा ७ सँग सम्बवन्ित) 

सवारी साधि कर 

१ नं. प्रदशे सरकारको प्रदशे आवथयक ऐन, २०७७ को दफा ३ अनजसचूी २ बमोविम िुनेछ । 

 

   अिुसचूी ७ 

  (दफा ८ सँग सम्बवन्ित) 

नवज्ञापि कर 

कं्र 

.सं 

शीषयक आ. ि. २०७५/७६ 

को स्िीकृतदर 

आ. ि. 

२०७६/७७ को 

स्िीकृतदर 

आ. ि. ०७७/७८ 

को स्िीकृतदर 

कैवफर्त 

१. विज्ञापन कर     

 क) िोवडयङ बोडय ६×६ फज ट सम्मको 

साियिवनक स्थलमा रावखएको 

    

 १. बिार क्षेत्र (सल्लेरी, चतजरे 

िोरपोखरी, गोपटेार, भालजचोक, 

वसंिपजर, काबेली) 

७००/- १४००/- १४००/- िावषयक 

 २. अन्र् क्षेत्र ५००/- १०००/- १०००/- िावषयक 



 ख) िोवडयङ बोडय  ६×६ फज ट भन्दा 

ठजलो साियिवनक स्थलमा 

रावखएको 

    

 १. बिार क्षेत्र (सल्लेरी, चतजरे, 

िोरपोखरी, गोपटेार, भालजचोक, 

वसंिपजर, काबेली) 

१,५००/- ३०००/- ३०००/- िावषयक 

 २. अन्र् क्षेत्र १०००/- २०००/- २०००/- िावषयक 

 

अिुसचूी ८ 

(दफा ९ सँग सम्बवन्ित) 

मिोरन्जि कर 

१ न.ं प्रदशे सरकारको प्रदशे आवथयक ऐन, २०७७ को दफा ५ बमोविम िुने । सो ऐनको अनजसचूी -३ मा उल्लेवखत दिेार्नजसारका दर 

बमोविम मनोरञ्िन कर असजल उपर गररनेछ । 

वस.नं. शीषयक मनोरञ्िन करको दर कैवफर्त 

१. चलवचत्र घरमा चलवचत्र प्रदशयन गदाय दशयकिरुबाट प्रवत वटकट (वटकट 

मलू्र्को) 

३%  

२. वभवडर्ो घर, साँष्ट्कृवतक प्रदशयन िल, कन्सटय, वथएटर, नाटक घर (वटकट 

मलू्र्को) 

५%  

३. दोिोरी साँझ, डान्स बार, िजम्बा (बावषयक) रु ५०००  

४. फन पाकय , िाटर गाडेन, बाल उिान (वटकट मलू्र्को) २%  

५. एक मविना सम्म िादज, मेला सकय स तथा मनोरञ्िनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन 

गराए बापत (प्रवत वदन) 

रु २००  

६. एक मविना भन्दा बढी िादज, मलेा सकय स तथा मनोरञ्िनात्मक कार्यक्रम 

सञ्चालन गराए बापत (प्रवत मविना) 

रु ५५००  

७. नेपाली चलवचत्रको प्रदशयनमा वस न १ मा उल्लेवखत दरमा ५०% छज ट वदईनेछ 

। 

  

 

अिुसचूी ९ 

(दफा १० सँग सम्बवन्ित) 

बिाि नबटौरी कर 

वस.नं.   शीषयक प्रवत एकाइ तोवकएको दर आ.ब. 

२०७६/७७ 

तोवकएको दर आ.ब. 

२०७७/७८ 

१ ििाल विटौरी शजल्क   

१.१ गा.पा. क्षेत्र वभत्रका साियिवनक स्थल ऐलानी 

िग्गा िा िाटोको छेउमा अस्थार्ी रुपले 

व्र्िसार् गनय वदए बापत मावसक ििाल विटौरी 

कर 

िगय वफट 

प्रवतशत 

रु ०.२ प्रवत बगय फज ट 

आठानी सम्म 

रु ०.२ प्रवत बगय फज ट 

आठानी सम्म 

 



अिुसचूी १० 

(दफा ११ सँग सम्बवन्ित) 

पानकण ङ शुल्क 

गाउँपावलकाले पावकय ङ पजिायिारको वनमायर् गरी दिेार् बमोविमको दर अनजसार संकलन गन ेछ । 

वस न शीषयक प्रवत इकाई तोवकएको दर आ.ि. 

२०७६/०७७ 

तोवकएको दर आ.ि. 

२०७७/०७८ 

१ पावकय ङ शजल्क    

१.१ बस, वटप्पर, रक  प्रवतघण्टा  २०.०० 

१.२ ट्र्ाक्सी, कार, भ्र्ान प्रवतघण्टा  १५.०० 

१.३ मोटरसाइकल, अटो, वसवट सफारी   प्रवतघण्टा  ५.०० 

 

अिुसचूी ११ 

(दफा १२ सँग सम्बवन्ित) 

टे्रनकङ शुल्क 

गाउँपावलकामा रेवकङ रुटको वनमायर् नभएकोले आगामी आ.ि. मा वनमायर् गरी कर को दार्रामा ल्र्ाउने । 

कं्र .सं शीषयक आ. ि. २०७५/७६को 

स्िीकृतदर 

आ. ि. २०७६/७७को 

स्िीकृतदर 

आ. ि. २०७७/७८को 

स्िीकृतदर 

१ र्ायफवटङ व्र्िसार् िावषयक ० रु ५००० िावषयक रु ५००० िावषयक 

 

अिुसचूी १२ 

(दफा १३ सँग सम्बवन्ित) 

सावणजनिक सेवा शुल्क/दस्तुर 

कं्र. सं. शीषयक 

एकाई 

आ. ि. 

२०७५/७६ को 

स्िीकृत दर 

आ. ि. 

२०७६/७७ 

को स्िीकृत दर 

आ. ि. 

२०७६/७७ 

को स्िीकृत दर 

कैवफर्त 

१ साियिवनक सेिा शजल्क          

१.१ 
विदशे िानको लागी कागिी प्रमावर्करर् 

दस्तजर प्रवत ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.२ अन्र् वसफाररस प्रवत ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२.१ व्र्वक्तगत खानपेानी तथा विद्यजत प्रवत २००/- २००/- २००/-  

१.२.२ संस्थागत खानपेानी तथा विद्यजत प्रवत ५००/- ५००/- ५००/- 
 

१.३ पेरोलपम्प ईिाित पत्र वसफाररस   ६,०००/- ६,०००/- ६,०००/- 
 

१.४ गै स स दताय वसफाररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 
 

१.५ 
उपभोक्ता सवमवतको खाता खोल्दाको 

प्रमावर्त वसफाररस दस्तजर   ५००/- ०/- ०/- 

 



१.६ 
संघसंस्था, उपभोक्ता सवमवतको खाता 

बन्द वसफाररस दस्तजर   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७ गैसस नविकरर् दस्तजर          

१.७.१ 
आवथयक िषयको आवश्वन मसान्त सम्मको 

लागी   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७.२ 
कावतयक मविनादवेख सोवि आ. ि को 

अन्त्र् सम्मको शजल्क   ३००/- ३००/- ३००/- 

 

१.७.३ 
आवथयक िषय समाप्त भएपवछ प्रत्रे्क आ. 

ि. को थप शजल्क   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७.४ 
संस्थाको वििान संशोिन वसफाररस 

शजल्क   १०००/- १०००/- १०००/- 

 

१.८ पररक्षा दस्तजर          

  क) रा. प.अंवकत पदको लावग   १०००/- १०००/- १०००/-  

  ख) रा. प.अनंवकत प्रथम   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ग) रा. प.अनंवकत वद्ववतर्   ४००/- ४००/- ५००/-  

  घ) श्रेवर्विविन   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.९ ईिाितपत्र दताय तथा नविकरर् शजल्क         

  क) "घ" िगय दतायको ईिाित पत्र दस्तजर   १,८००/- ५०००/- ५०००/-  

  
ख) "घ" िगय नर्ाँ दतायको ईिाित पत्र 

स्थावनर् विकास दस्तजर   २,५००/- २,५००/- २,५००/- 

 

  
ग) "घ" िगय ईिाित पत्रको प्रमावर्त 

प्रवतवलवप दस्तजर   ५००/- १०००/- १०००/- 

 

  

घ) ईिाितपत्रको चालज आ.ि . को 

आवश्वन मसान्त सम्मको नविकरर् 

बापत   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

  

ङ) ईिाितपत्रको कावतयक मविनादवेख 

चैत्र मविना सम्मको लावग नविकरर् 

बापत थप दस्तजर   १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

  च) नामसारी   २,०००/- ३०००/- ३०००/-  

  छ) नाम पररितयन बापत   १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

  ि) ठाउँसारी बापत   २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१.१० 
गाउँपावलकाको दररेट प्रवतवलवप उतार 

दस्तजर   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.११ गाउँपावलका पाश्वयवचत्र प्रवत पजस्तक थान   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.१२ वनवश्चत स्थानको कोष प्रमावर्त शजल्क   ५०/- ५०/- ५०/-  

१.१३ 

कार्यपावलकाले िा गाउँसभाले पाररत 

गरेको ऐन, कानजन, कार्यविवि विवनर्म 

प्रवत पषृ्ठ   ५/- ५/- ५/- 

 



१.१४ दताय र नविकरर् दस्तजर          

  
क) व्र्वक्तगत घटना दताय (अवभलेख 

व्र्िस्थापन सवित)         

 

  
ख) प्रमार्पत्र दस्तजर (३६ वदन दवेख १ 

िषय सम्म) पटक १००/- १००/- १००/- 

 

  
१ िषय नाघमेा िररिाना पटक १००/- १००/- १००/- 

 

  
प्रमार्पत्रको प्रवतवलवप पटक १००/- १००/- १००/- 

 

१.१५ वसफाररस दस्तजर          

  
१) नागररकता वसफाररस (प्रवतवलवप 

सवित) गोटा १५०/- १५०/- १५०/- 

 

  २) नाता प्रमावर्त गोटा ३००/- ५००/- ५००/-  

  ३) नाता प्रमावर्त अंगे्रिीमा गोटा ५००/- १०००/- १०००/-  

  
४) नाम, थर संशोिन, नाबालक 

वसफाररस गोटा १००/- ३००/- ३००/- 

 

  ५) घरिग्गा नामसारी वसफाररस गोटा ५००/- १०००/- १०००/-  

  ६) घर सारा वसफाररस गोटा ५००/- १०००/- १०००/-  

  ७) िग्गा रविष्ट्रेसन,घरबाटो प्रमावर्त गोटा ५००/- १०००/- १०००/-  

  ८) पान दताय वसफाररस गोटा १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ९) िन्मवमवत प्रमावर्त          

  क) २०४७ साल अगाडीको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ख) २०४७ साल पछाडीको          

  १०) वििाि दताय प्रमावर्त          

  क) २०४७ साल अगाडीको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ख) २०४७ साल पछाडीको          

  ११) मतृ्र्जदताय प्रमावर्त   २००/- २००/- २००/-  

  १२) चाररवत्रक प्रमार्पत्रको वसफाररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १३) सम्बन्ि विच्छेद वसफाररस   ३००/- ५००/- ५००/-  

  १४) चार वकल्ला प्रमावर्त प्रवत वकिा      

  क) कालो पत्र ेसडकले छून े   १,०००/- १५००/- १५००/-  

  ख) कच्ची सडकले छोएको   ७,००/- १०००/- १०००/-  

  ग) कज न ैपवन सडकले नछोएको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १५) पररिार कार्म वसफाररस   ३००/- ५००/- ५००/-  

  १६) संस्थादताय वसफाररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  १७) उिम व्र्िसार् सन्चालन दताय   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  १८) विद्यजत टेवलफोन वसफाररस      

  क) घर/व्र्वक्तगत प्रर्ोिन   २००/- २००/- २००/-  

  ख) संघसंस्था, व्र्िसावर्क प्रर्ोिन   ५००/- ५००/- ५००/-  



  १९) अपजताली वसफाररस   १,०००/- ३०००/- ३०००/-  

  २०) स्िदशेी पेन्सन पट्टाको वसफाररस   ५००/- १०००/- १०००/-  

  २१) विदशेी पेन्सन पट्टाको वसफाररस   १,०००/- २५००/- २५००/-  

  २२) मोवि लगत कट्टा वसफाररस   ५००/- १०००/- १०००/-  

  २३) अंगे्रिीमा वसफाररस   ५००/- १०००/- १०००/-  

  २४) विविि वसफाररस          

  २५) सिेर्र/अवमन सेिा शजल्क          

  
क) घरनक्सा वनमायर् वस्िकृवत 

प्रर्ोिनको लागी पटक ७००/- ७००/- ७००/- 

 

  ख) अन्र् प्रर्ोिन पटक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  
२६) घर कार्म वसफाररस बैंवकङ 

प्रर्ोिन   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

  २७) आम्दानी प्रमावर्त प्रवतशत ०.३ ०.३ ०.३  

१.१६ वनिेदन दताय   १०.०/- १०.०/- १०.०/- वटकट 

१.१७ अंवशर्ार प्रमावर्त वसफाररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

१.१८ िवनपजिायमा घरकार्म वसफाररस          

  क) ५ लाखसम्म   ३००/- ३००/- ३००/-  

  ख) १० लाखसम्म   ४००/- ४००/- ४००/-  

  ग) ५० लाखसम्म   ७००/- १०००/- १०००/-  

  घ) १ करोडसम्म   २०००/- २०००/- २०००/-  

१.१९ 

रुख काट्ने वसफाररस दस्तजर प्रवत ५०/- ५०/- ५०/- 

 खर्रको 

लावग रु 

१०० प्रवत 

रुख 

१.२० 
बसाईसराई िाँदा सामान लैिाने 

वसफाररस पटक ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.२१ व्र्िसार् बन्दको वसफररस पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२२ िल भाडा दवैनक पटक १०००/- १०००/- १०००/-  

१.२३ साउण्ड वसस्टम पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२४ प्रोिेक्टर पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२५ पजिायिार उपर्ोग दररेट          

  
क) लोडर, डोिर, रोलर लगार्तका 

ठजला उपकरर् िावषयक १०,०००/- ५०००/- ५०००/- 

 

  ख) रर्ाक्टर, वपकअप, ट्र्ाक्सी िावषयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१.२६ साियिवनक शौचालर् प्रर्ोग शजल्क          

  क) वदशा पटक १०/- १०/- १०/-  

  ख) वपसाब पटक ५/- ५/- ५/-  

१.२७ वफल्म सजवटङ ठजलो पदाय प्रवतवदन १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.२८ म्र्जविक वभवडर्ो प्रवतवदन ५००/- ५००/- ५००/-  



१.२९ टेवल वसररर्ल प्रवतवदन ५००/- ५००/- ५००/-  

१.३० बाँस कटान वसफाररस गोटा २.००/- २.००/- २.००/-  

१.३१ दवलत, आवदिासी िनिावत वसफाररस गोटा १००/- १००/- १००/-  

१.३२ अपाङग, विद्याथी वसफारीस गोटा वनशजल्क वनशजल्क वनशजल्क  

१.३३ खानपेानी मजिान दताय वसफाररस गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

१.३४ िलस्रोत उपभोक्ता सवमवत गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

अिुसचूी १३ 

(दफा १४ सँग सम्बवन्ित) 

 पयणटि शुल्क 

१ नं. प्रदशे सरकारको प्रदशे आवथयक ऐन २०७७ को दफा ७ (अनजसचूी-४) बमोविम िुनछे । र्स सम्बन्िी अन्र् ब्र्िस्था १ नं प्रदशे 

सरकारले तोके बमोविम िुनेछ । 

 

निर्णय िं. ४ 

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविवि ऐन २०७५ को दफा ३३ बमोविम विवलिाङ गाउँपावलकाको सातॏ 

गाउँसभाको दोस्रो बैठकमा आ. ि. २०७७/०७८ को लागी उपाध्र्क्ष श्री सजवमत्रा उप्रेती सेढाई ज्र् ूद्वारा सभाध्र्क्षको 

अनजमवतमा प्रस्तजत नवनियोजि नवधेयक २०७७ माथी छलफल भई दिेार् बमोविम िुनेगरी सियसम्मत ढङगले 

अनजमोदन गने वनर्यर् गररर्ो । 

 

विवलिाङ गाउँपावलकाको  वबवनर्ोिन वििेर्क, २०७७ 

विवलिाङ गाउँपावलका, पाँचथरको आवथयक िषय २०७७/७८ को सेिा र कार्यिरुको लागी स्थानीर् संवचत कोषबाट केवि 

रकम खचय गने र विवनर्ोिन गने अविकार वदन र सो रकम विवनर्ोिन गनय िाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संवििानको 

िारा २२९ को उपिारा (२) बमोविम विवलिाङ गाउँपावलका, पाँचथरको गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ  

१. संनिि िाम र प्रारम्भाः- (१) र्स ऐनको नाम " विवलिाङ गाउँपावलकाको विवनर्ोिन ऐन, २०७७" रिनेछ ।  

(२) र्ो ऐन तजरुन्त प्रारम्भ िुनेछ । 

२. आनथणक बर्ण २०७७/७८ को निनमि सनञ्चत कोर्बाट रकम खचण गिे अनधकाराः (१) आवथयक बषय 

२०७७/७८ को वनवमि गाउँ कार्यपावलका, िडासवमवत, विषर्गत शाखाले गने सेिा र कार्यिरुका वनवमि 

अनजसजची १ मा उवल्लवखत चाल ूखचय र वबविर् ब्र्िस्थाको रकम समते गरी िम्मा रकम ४७,४०,९९,८२९ 

(अक्षरेपी रु सतचावलस करोड चावलस लाख उनान्सर् ििार आठ सर् उवन्तस मात्र) मा निढाई वनवदयष्ट गररए 

बमोविम सवञ्चत कोषबाट खचय गनय सवकनेछ । 

(२) संवचतकोषमा िम्मा िुने रकमिरुको श्रोत र रकम अनजमान अनजसचूी २ बमोविम िुनेछ ।  



३.  नवनियोजिाः (१) र्स ऐनद्वारा संवचत कोषबाट खचय गनय अविकार वदइएकोमा रकम आवथयक बषय २०७७/७८ 

को वनवमि विवलिाङ गाउँपावलका, पाँचथरको गाउँकार्यपावलका, िडा सवमवत र विषर्गत शाखाले गने सेिा र 

कार्यिरुको वनवमि विवनर्ोिन गररनेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा िजनसजकै कज रा लेवखएको भएतापवन कार्यपावलका, िडा सवमवत र विषर्गत शाखाले गने 

सेिा र कार्यिरुको वनवमि विवनर्ोिन गरेको रकम मध्र्े कज नैमा बचत िुने र कज नैमा अपजग िुने दवेखन आएमा 

गाउँ कार्यपावलकाले बचत िुने वशषयकबाट नपजग िुने शीषयकमा रकम सानय सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक 

शीषयकबाट सो शीषयकको िम्मा रकमको १० प्रवतशतमा नबढ्ने गरी कज नै एक िा एक भन्दा बवढ शीषयकिरुबाट 

अको एक िा एक भन्दा बढी वशषयकिरुमा रकम सानय तथा वनकासा खचय िनाउने सवकनेछ । पजंिीगत खचय र 

विविर् ब्र्िस्था तफय  विवनर्ोवित रकम सांिा भजक्तानी खचय र ब्र्ाि भजक्तानी खचय वशषयकमा बािके अन्र् 

चालजखचय वशषयक तफय  सानय र विविर् ब्र्िस्था अन्तगयत सांिा भजक्तानी खचय तफय  विवनर्ोवित रकम ब्र्ाि 

भजक्तानी खचय वशषयकमा बािके अन्र्त्र सानय सवकने छैन । तर चालज तथा पजंिीगत खचय र विविर् ब्र्िस्थाको 

खचय व्र्िोने एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सवकनेछ । 

 (३)  उपदफा (२) मा िजनसजकै कज रा लेवखएको भएता पवन एक शीषयकबाट सो शीषयकको िम्मा वस्िकृत रकमको 

१० प्रवतशत भन्दा बढ्ने गरी कज नै एक िा एक भन्दा बढी वशषयकिरुमा रकम सानय परेमा गाउँ सभाको स्िीकृत 

वलनजपनेछ  । 

अनजसचूी -१ 

(दफा २ सँग सम्बवन्ित) 

नेपालको सवििानको िारा २२९ (२) बमोविम 

सवञ्चत कोषबाट विवनर्ोिन िुने रकम 

क्र  स वशषयकको नाम चालज खचय पजँविगत खचय िम्मा 

१ 
गाउँ कार्यपावलका तफय  १८२३६६२८१ २७५२१५४८ २०९८८७८२९ 

२ 
िडा कार्ायलर् तफय  १३५००००० ३२०००००० ४५५००००० 

३ 
वबषर्गत शाखा तफय  ० ० ० 

४ 
ॠर्को साँिा व्र्ाि भजक्तानी ० ० ० 

५ 
शसतय अनजदान नेपाल सरकार १९३०००००० ० १९३०००००० 

६ 
शसतय अनजदान प्रदशे सरकार २११२००० ० २११२००० 

७ 
वबषशे अनजदान नेपाल सरकार ० ० ० 



८ 
समपजरक अनजदान नेपाल सरकार १३६०००००  १३६००००० 

९ 
समपजरक अनजदान प्रदशे सरकार ० १००००००० १००००००० 

१० 
लगानी शरे्र/ॠर् ० ० ० 

 
कज ल िम्मा ४७४०९९८२९ 

 

अिुसचूी २ 

(दफा २ को उपदफा २ सगँ सम्बनन्धत) 

िेपािको सनंवधािको धारा २२९ (१) बमोनजम 

सनंचतकोर्मा जम्मा िुिे आम्दािीको स्रोतिरु 

क्र. स आम्दानीको श्रोत आर्का शीषयकिरु रकम 

१ 

संघीर् सरकार 

विविर् समानीकरर् अनजदान ९८६००००० 

२ रािश्व िाँडफाँड बाट प्राप्त अनजदान ७१८०६००० 

३ सशतय अनजदान १९३०००००० 

४ समपजरक अनजदान १३६००००० 

५ विशेष अनजदान ० 

    िम्मा ३७७००६००० 

६ 

प्रदशे सरकार 

विविर् समानीकरर् अनजदान ६९९५००० 

७ रािश्व िाँडफाँड बाट प्राप्त अनजदान ४१०८००० 

८ सशतय अनजदान २११२००० 

९ समपजरक अनजदान १००००००० 

१० विशेष अनजदान ० 

    िम्मा २३२१५००० 

११ 

स्थावनर् सरकार 

आ.ि. ०७६/०७७ को नगद/अ ल्र्ा ५०८७६३७१ 

१२ भवूमकर/मालपोत १०००००० 

१३ घरििाल कर ५०००० 

१४ विज्ञापन कर २५००० 

१५ दििर िििर ५००००० 

१६ वसफाररस दस्तजर १५००००० 



१७ अन्र् प्रशासवनक सेिा शजल्क १५०००० 

१८ व्र्िसार् रविष्ट्रेशन दस्तजर ५०००० 

१९ वििजत रोर्ल्टी ३००००० 

२० अन्र् के्षत्रको आर् (विवभन्न संस्थाबाट आउने) १९३२७४५८ 

२१ बेरुिज १००००० 

    िम्मा ७३८७८८२९ 

    कज ल िम्मा  ४७४०९९८२९ 

 

निर्णय िं. ५ 

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविवि ऐन २०७५ को दफा ३० बमोविम विवलिाङ गाउँपावलकाको सातॏ 

गाउँसभाको तेस्रो बैठकमा सभाध्र्क्षको अनजमवतले वििेर्क प्रस्तजतकताय अथय/लेखा सवमवतका संर्ोिक तथा सभा 

सदस्र् श्री गोपीकृष्ट्र् भण्डारी ज्र् ूद्वारा विवलिाङ गाउँपावलकाको आकवष्ट्मक कोष सञ्चालन वििेर्क, २०७७ पाररत 

गररर्ोस भवन प्रस्तजत प्रस्तावित वििेर्क माथी छलफल भई सभाध्र्क्ष द्वारा सो वििेर्कको वनर्यर्ाथय सभाले सियसम्मत 

रुपले पाररत गने वनर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं. ६ 

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविवि ऐन २०७५ को दफा ३० बमोविम विवलिाङ गाउँपावलकाको सातॏ 

गाउँसभाको तेस्रो बैठकमा सभाध्र्क्षको अनजमवतले वििेर्क प्रस्तजतकताय पिूायिार विकास सवमवतका संर्ोिक तथा सभा 

सदस्र् श्री मदन गॏतम ज्र् ूद्वारा विवलिाङ गाउँपावलकाको व्र्ाक िो लोडर सञ्चालन कार्यविवि वििेर्क, २०७७ पाररत 

गररर्ोस भवन प्रस्तजत प्रस्तावित वििेर्क माथी छलफल भई सभाध्र्क्ष द्वारा सो वििेर्कको वनर्यर्ाथय सभाले सियसम्मत 

रुपले पाररत गने वनर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं. ७ 

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविवि ऐन २०७५ को दफा ३० बमोविम विवलिाङ गाउँपावलकाको सातॏ 

गाउँसभाको तेस्रो बैठकमा सभाध्र्क्षको अनजमवतले वििेर्क प्रस्तजतकताय िन िातािरर् तथा विपद सवमवतका संर्ोिक 

तथा सभा सदस्र् श्री वतलवबक्रम इविङ्गो ज्र् ूद्वारा विवलिाङ गाउँपावलकाको िातािरर् तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षर् 

वििेर्क, २०७७ पाररत गररर्ोस भवन प्रस्तजत प्रस्तावित वििेर्क माथी छलफल भई सभाध्र्क्ष द्वारा सो वििेर्कको 

वनर्यर्ाथय सभाले सियसम्मत रुपले पाररत गने वनर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं. ८ 

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविवि ऐन २०७५ को दफा ३० बमोविम विवलिाङ गाउँपावलकाको सातॏ 

गाउँसभाको तेस्रो बैठकमा सभाध्र्क्षको अनजमवतले वििेर्क प्रस्तजतकताय आवथयक विकास सवमवतका संर्ोिक तथा सभा 

सदस्र् श्री श्रीप्रसाद वशगज ज्र् ूद्वारा प्रस्तजत विवलिाङ गाउँपावलकाको आर्ोिना व्र्िस्थापन तथा सञ्चालन वििेर्क, 



२०७७ पाररत गररर्ोस भवन प्रस्तजत प्रस्तावित वििेर्क माथी छलफल भई सभाध्र्क्ष द्वारा सो वििेर्कको वनर्यर्ाथय 

सभाल ेसियसम्मत रुपले पाररत गने वनर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं. ९ 

सभाध्र्क्षको वनदशेन र अनजमवत बमोविम साियिवनक सेिा प्रिाि तथा सजशासन सवमवत संर्ोिक गाउँसभा सदस्र् श्री 

भीम प्रसाद िमे्व्र्ा ज्र् ूद्वारा आ.ि. २०७६/०७७ मा विवलिाङ गाउँ कार्यपावलकाले गरेका सबै वनर्यर्िरुलाई (वमवत 

२०७६।०४।०७ गतेदखेी २०७७।०३।३१ गते सम्मको) र्सै सातॏ गाउँसभामा विस्ततृ रुपमा प्रस्तजत/िाचन गरी सभा 

द्वारा अनजमोदन गने वनर्यर् सियसम्मत रुपले पाररत गररर्ो । 

 

निर्णय िं. १० 

विवलिाङ गाउँपावलकाको सातॏ गाउँसभाका सभाध्र्क्ष तथा गाउँपावलका अध्र्क्ष श्री भिूानी प्रसाद वलङदने ज्र् ूद्वारा 

सातॏ गाउँसभामा अनजपवस्थत सभा सदस्र् श्री मजक्त बिादजर माझी का बारेमा िानकारी गराई सभाको प्रारम्भ दखेी 

अन्त्र्सम्म भएका काम कारिािीिरुको संवक्षप्त वििरर् िाचन गरी सातॏ गाउँसभाको तर्ारीमा िजट्नज िुने सम्परू्य 

िनप्रवतवनवििरु तथा राष्ट्रसेिक कमयचारीिरुलाई िन्र्िाद ज्ञापन गद ैसभाको औपचारीक रुपमा समापन गने कार्य गररर्ो 

। 

  

 

 

 


