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तितििाङ गाउँपातिकाको आ व २०७८।७९ को नीति िथा कार्यक्रम सावयजतनतककरण समारोिमा 

गाउँपातिका अध्र्क्ष श्री भुवानी प्रसाद तिङदेनज्रू् द्वारा प्रस्िुि नीति िथा कार्यक्रम 

 

प्रमुख अतितथ तजल्िा समन्वर् सतमतिका प्रमुख श्री तबष्णु प्रसाद सापकोटा ज्रू् । 

गाउँपातिकाका उपाध्र्क्ष श्री सुतमत्रा उपे्रिी सेढाईज्रू् । 

प्रमुख प्रशासकीर् अतिकृि श्री तबक्रम तिम्बुज्रू् । 

सम्पूणय जनप्रतितनतिज्रू्िरु । 

पत्राकार मिानुभाव िथा 

उपतस्थि सम्पूणय मिानुभाविरु  

िथा रेतिर्ोबाट प्रत्र्क्ष रुपमा सूतनरिनु भएका सम्पूणय तितििाङवासी दाजुभाइ िथा तदतदबतिनीिरु । 

 

यस गाउँपार्िकाको अध्यक्षको िरै्सयतिे कोर्िड - १९ को दोस्रो ििरबाट र्सर्जित र्वर्म पररर्थथर्तका बीच यस 

गररमामय सिामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को नीर्त, कायिक्रम तथा बजटे र्ववरण प्रथततु गनि उपर्थथत 

िएको छु । 

 

१. यस अवसरमा म रार्रिय थवाधीनताको रक्षा, िोकतन्त्र प्रार्ि, अग्रगामी पररवतिन तथा संघीय िोकतार्न्त्रक 

गणतन्त्र नेपाि र्नमािणका िार्ग िएका जनआन्त्दोिन, जनयदु्व, आर्दवासी जनजार्त तथा मधेश आन्त्दोिन 

िगायतका र्वर्िन्त्न आन्त्दोिनिरुमा आफनो अमलू्य जीवनको बर्िदान गनुििुने सम्पणूि शर्िदिरुमा िावपणूि 

श्रद्वासमुन व्यक्त गनि चािन्त्छु । 

 

२. र्वश्वव्यापी रुपमा फैर्िएको कोर्िड - १९ को मिामारीबाट जीवन गमुाउनिुुने यस गाउँपार्िकाका ४ नं. वडा 

अध्यक्ष तथा सिा सदथय श्री श्रीप्रसाद र्शग ुतथा परकार एकराज िण्डारी, प्राध्यापक राजने्त्र सवुदेी, र्शक्षक 

राजने्त्र र्शग,ु व्यवसायी अमर र्िङदने, पवूि जनप्रर्तर्नर्ध कृरण बिादरु योङिाङ प्रर्त िावपूणि श्रद्वाञ्जर्ि व्यक्त 

गदिछु । यथतै कोरोनाबाट संक्रर्मत िई र्बर्िन्त्न थवाथ्य संथथा र िोम आइसोिेशनमा उपचाररत सबैिाई शीघ्र 

थवाथ्य िािको कामना गदिछु । साथै कोरोना मिामारीका र्वरुद्व अग्रपंर्क्तमा रिरे खर्टरिनिुएका सबै 

थवाथ्यकमी, सरुक्षाकमी, रारिसेवक कमिचारी, जनप्रर्तर्नर्ध र सम्पणूि नागररकिरुप्रर्त िार्दिक धन्त्यवाद र 

कृतज्ञता ज्ञापन गदिछु ।  

 

३. नेपािको संर्वधान २०७२ अनरुुप र्ब. स. २०७४ सािमा सम्पन्त्न थथानीय तिको पर्ििो ऐर्तिार्सक 

र्नवािचनबाट थथानीय जनतािरुको जनमत प्राि यस थथानीय तििे पाँचॏ वर्िको यस अवर्धसम्म आइपुग्दा यस 

िगेका थथानीय र्िर्ििाङवासी दाजिुाई तथा र्दर्दबर्िर्निरुको पररवतिनको चािना एवम र्वकास र समरृ्द्वको 

सपनािाई केिी िदसम्म साथिक बनाउने प्रयास जारी रियो र रिनेछ । साथै सामार्जक न्त्याय सर्ितको 

बिुआयर्मक एवम तीव्र र्वकासद्वारा समदृ्व नेपाि सुखी नेपािीको रार्रिय आकांक्षा परुा गनि र्िर्ििाङ 

गाउँपार्िकािे अर्ततयार गरेको आवर्धक नीर्त ''कृर्र्, उजाि, पयिटन र प्रर्वर्ध; र्िर्ििाङ गाउँपार्िकाको 

समरृ्द्व'' र्नमािणको आधारर्शिा तयार िएको छ ।  
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४. नेपािको संर्वधान २०७२ मा र्नर्दिष्ट थथानीय तिका एकि अर्धकार तथा साझा अर्धकारका सचूीिरुमा 

तोर्कएका र्जम्मवेारीिरु कायािन्त्वयन गनि तथा थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ मा उल्िेर्खत क्षेरार्धकार 

अनरुुपका िरू्मकािरु र्नवािि गनि थथानीय तििाई काननु बमोर्जम प्राि िुने अन्त्तर सरकारी र्वर्िय िथतान्त्तरण 

तथा काननुी प्रावधान अनरुुप थथानीय तिको सम्िाव्य स्रोतिरुको संकिन, उपिब्ध स्रोतको दक्षतापणूि 

बाँडफाँड तथा अर्धकतम प्रर्तफि र्दने खािको उपयोग चनुॏर्तपणूि रिकेो छ । यथतो चनुॏर्तको सामना गनि 

र्वर्नयोजन दक्षता, कायािन्त्वयन कुशिता र र्वर्िय अनुशासनको र्रकोणात्मक संयोजन कायम िुने गरी 

आर्थिक तथा सामार्जक पवूािधार र्वकासका के्षरमा स्रोत र साधनिाई केर्न्त्रत गनुिपने आवश्यकता दखेकेो छु । 

 

५. आगामी वर्िको बजटे तजुिमा गदाि मिेै नेपािको संर्वधान, पन्त्रॏ आवर्धक योजना, समदृ्व नेपाि सखुी 

नेपािीको रार्रिय आकाङ्क्षा, कृर्र् उजाि पयिटन र प्रर्वर्ध; र्िर्ििाङ गाउँपार्िकाको समरृ्द्व िन्त्ने 

गाउँपार्िकाको दीघिकािीन सोच सर्ितको प्रथम आवर्धक योजना, र्दगो र्वकास िक्ष्य र चनुावी 

घोर्णापरिाई मित्वपूणि आधारको रुपमा र्िएको छु । सबै प्रकारका सामार्जक, आर्थिक र्विदेको अन्त्त्य गदै 

यस गाँउपार्िकाको र्वकास, समरृ्द्व र सामार्जक न्त्यायिाई थप गर्तशीि बनाउने र समाजवादको आधार 

र्नमािण गने उधेश्यबाट र्नदरे्शत िएको छु । गाउँसिाको यसै बजटे अर्धवशेनमा पेश िुने र्वर्नयोजन 

र्वधेयकका र्सद्वान्त्त र प्राथर्मकता उपर िुने छिफिमा मान्त्य सदथयिरुबाट प्राि सझुाव, बरु्द्वजीवी, पेशार्वद र 

आमनागररकबाट प्राि सल्िाििरुिाई समेत यथोर्चत मित्व र्दनेछु । 

 

उपर्थथत मिानिुाविरु, 

अब म यस र्िर्ििाङ गाउँपार्िकाको चाि ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्थवकृत बजटे नीर्त तथा कायिक्रम 

कायािन्त्वयनको समग्र वतिमान अवथथाका बारेमा संर्क्षि रुपमा प्रथततु गदिछु । 

 

६. चािू आतथयक वर्यको बजेट नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको समीक्षा 

चाि ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को कुि बजटे रु ४९ करोड ८९ िाख ५८ िजार मध्ये पूँजीगत तफि  रु १५ करोड ३४ 

िाख ७७ िजार ५ सय ६५ बजटे र्वर्नयोजन िएकोमा िािसम्म रु ५ करोड ३३ िाख ४० िजार ४ सय १०अथाित 

३५% कायािन्त्वयन िएको दरे्खन्त्छ िने चाि ू तफि  सशति अनदुान सर्ित रु ३४ करोड ५५ िाख बजटे र्वर्नयोजन 

िएकोमा रु २० करोड ५९ िाख ३ िजार अथाित ७०% िकु्तानी िई सकेको दरे्खन्त्छ । यसरी चाि ुआर्थिक वर्िको 

असार पर्ििो ििासम्म कुि र्वर्नयोजनको चाि ूर पूँजीगत दवुिैाई र्मिाएर समग्रमा िदेाि कुि बजटेको कररव ५२% 

प्रर्तशत बजटे कायािन्त्वयन िएको दरे्खन्त्छ । यधपी गाउँपार्िकाको अर्धकांश योजनािरु सम्पन्त्न िईसकेका छन 

कोरोना मिामारी र बाध्यात्मक िामो समयावर्धको र्नर्ेधाज्ञाका कारण र्त सम्पन्त्न योजनािरुको अनगुमन तथा 

िकु्तानी िुन नसकेकािे पूँजीगत खचि प्रगर्तको वाथतर्वक प्रर्तशत चाँडै नै दरे्खने जानकारी पर्न गराउन चािन्त्छु । 
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(क) आतथयक के्षत्र 

चाि ूआर्थिक वर्िमा आर्थिक र्वकास तफि का उपक्षेरिरु जथतै कृर्र्, पश,ु िघ ुघरेि ुउधम, पयिटन, सिकारी जथता 

उत्पादनमिूक के्षरिरुमा रु ५ करोड १२ िाख ११ िजार ६ सय २० बजटे र्वर्नयोजन िएकोमा िािसम्म उक्त 

र्वर्यक्षेरगत बजटेको ३०.३९ प्रर्तशत अथाित रु १ करोड ५५ िाख ६८ िजार १ सय २० रुपैया खचि िएको छ । 

(ख) सामातजक के्षत्र 

आ व २०७७/७८ को र्थवकृत बार्र्िक बजटे कायिक्रममा समावशे र्शक्षा, थवाथ्य, खानेपानी, सरसफाई, िैंर्गक 

समानता तथा सामार्जक समावशेीकरण, युवा खिेकुद तथा मनोरञ्जन र संरकृर्त प्रवद्विन जथता सामार्जक र्वकास 

के्षर तफि  चाि ूर पुँर्जगत दवु ैगरी रु २३ करोड ५२ िाख १ िजार १ सय ९६ रुपैया र्वर्नयोजन िएकोमा िािसम्म 

उक्त बजटेको ५९ % प्रर्तशत अथाित रु १३ करोड ७७ िाख ६५ िजार ९ सय ७३ खचि िएको छ । 

(ग) पूवायिार के्षत्र 

आ व २०७७/७८ को र्थवकृत बार्र्िक बजटे कायिक्रममा उच्च प्राथर्मकताका साथ समार्वष्ट थथानीय सडक पवूािधार, 

िवन तथा शिरी र्वकास, र्सँचाई िगायत अन्त्य िॏर्तक पूवािधारजन्त्य के्षरिरुमा रु १२ करोड ४१ िाख ९ िजार २ 

सय ९४ र्वर्नयोजन िएकोमा वतिमान अवथथाको खचि प्रगर्त रु ४ करोड ८६ िाख ८९ िजार २ सय ९६ अथाित 

जम्मा ४०% प्रर्तशत प्रगर्त दरे्खएको छ । 

(घ) संस्थागि तवकास, सेवा प्रवाि र सुशासन  

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सािको र्थवकृत बार्र्िक र्वकास बजटेमा समार्वष्ट सरुक्षा व्यवथथापन, सेवा प्रवाि, सचूना 

प्रर्वर्ध, पर्ञ्जकरण व्यवथथापन, थथानीय त्याङक संकिन अर्ििेख व्यवथथापन, अनरु्न्त्धान तथा र्वकास, 

सशुासन प्रवद्विन र संथथागत र्वकासमा टेवा पगु्ने खािका र्वर्यके्षरिरुमा रु २ करोड ६ िाख ४५ िजार बजटे 

र्वर्नयोजन िएकोमा िािसम्म रु ७६ िाख १९ िजार ७ सय अथाित कररब ३६.९% प्रर्तशत कायािन्त्वयन प्रगर्त 

दरे्खएको छ । 

(ङ) कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासतनक के्षत्र 

चाि ू आ व २०७८/७९ मा यस कायाििय तथा मातितका कायािियिरु सञ्चािन तथा प्रशासर्नक क्षेरमा 

अत्यावश्यक खचिका िार्ग बजटे रु ६ करोड ७८ िाख ११ िजार र्वर्नयोजन िएकोमा िािसम्म रु ४ करोड ९६ 

िाख १ िजार ६८ अथाित िगिग ७४% खचि प्रगर्त दरे्खन आउँछ । 
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उपतस्थि मिानुभाविरु, 

अव म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजटेका उधेरय तथा प्राथर्मकता प्रथततु गदिछु । बजटेका उधेरयिरु 

र्नम्नानसुार रिकेा छन ्: 

(क) कोर्िड -१९ को मिामारीबाट प्रिार्वत थथानीय बार्सन्त्दािरुको जीवन रक्षा गने, 

(ख) र्वकास र्नमािणका कायिक्रमिाई र्तव्रता र्ददैं अत्यावश्यक थथानीय सडकिरुको थतरोन्त्नर्त, पयिटन पवूािधार 

      र्वकास र संथथागत िवनिरुको र्नमािण गन,े 

(ग) आर्थिक तथा सामार्जक पवूािधारिरुको र्वकास गरी थथानीय तिको समरृ्द्वको आधार तयार गने 

 

प्रस्िुि बजेटका उिेष्र्िरु िातसि गनय देिार् बमोतजमका प्राथतमकिािरु तनिायरण गरेको छु । 

 

(क) कोर्िड -१९ को रोकथाम, र्नयन्त्रण तथा उपचारका िार्ग पररक्षणको दायरा र्वथतार, आवश्यक र्चर्कत्सक 

एवम थवाथ्यकमीिरुको प्रवन्त्ध तथा प्रिावकारी पररचािन, आइसोिेशन वाडि तथा क्वारेर्न्त्टन व्यवथथापनका 

िार्ग आवश्यक थवाथ्य यन्त्र, उपकरण तथा सामाग्रीको आपरू्ति, र्नशलु्क और्धी र्वतरण । 

(ख) कृर्र् उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अर्िवरृ्द्व गनि युवा थवरोजगार तथा पररचािन ।  

(ग) गाउँपार्िकाको केन्त्र र ऐर्तिार्सक मित्व बोकेको र्िर्ििाङ दरबारक्षेरिाई रार्रिय तथा प्रादरे्शक सडक 

सञ्जािमा कािोपरे माफि त जोडने कायिको शिुारम्ि तथा अधरुा थथानीय सडक आयोजनािरुको थतरोन्त्नर्त तथा 

र्नमािण कायि सम्पन्त्न गन े। 

(घ) गाउँ कायिपार्िकाको मतुय प्रशासर्नक िवन तथा वडा कायािियिरुको प्रशासर्नक िवन र्नमािण कायिमा जोड 

र्दई चथुत दरुुथत र व्यवर्थथत सेवा प्रवािमा प्रिावकाररता ल्याउने । 

(ङ) शरै्क्षक पवूािधार संरचना र्नमािणमा जोड र्ददँ ैथथानीय तिको र्जम्मवेारीमा रिकेो आधारितू र्शक्षाको सरु्नर्ितता 

प्रदान गने । 

(च) ऐर्तिार्सक, धार्मिक, साँरकृर्तक तथा प्राकृर्तक रुपिे पयिटकीय सम्िावना रिकेो सम्पदािरुको प्रवद्विन तथा 

 र्वकासमा जोड र्दद ैआगामी र्दनिरुमा रोजगारी तथा थवरोजगारीका अवसरिरुको र्सजिना । 

 

अव म आगामी आर्थिक वर्िको र्िर्ििाङ गाउँपार्िकाको बजटेमा रिकेा मित्वपणूि नीर्त तथा कायिक्रमिरु क्रमश 

प्रथततु गनि चािन्त्छु । 

 

कोतभि -१९ संक्रमण पतिचान, रोकथाम, उपचार र रािि  

७.  कोर्िड-१९ रोगको पर्िचान, र्नयन्त्रण, रोकथाम उपचार र िर्वरयमा आउन सक्ने यथतै प्रकारका मिामारी 

र्वरुद्व िडन तथा गाउँपार्िकाको थवाथ्य प्रणािी र संरचनािाई सदुृढ एवम सक्षम बनाउन प्राथर्मकताका 
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साथ बजटे र्वर्नयोजन गरेको छु । कोर्िड -१९ मिामारीको रोकथाम, उपचार र र्नयन्त्रणका िार्ग 

गाउँपार्िकाको प्रकोप व्यवथथापन कोर्मा रु ८५ िाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 

८. कोर्िड -१९ मिामारीका कारण सजृना िुनसक्ने र्नर्धेाज्ञा/िकडाउन र संङ्क्रर्मत वर्थत टोििरुमा िुनसक्ने 

आधारितू खाधान्त्न अिावका बेिामा थथानीय जनतािरुिाई आवश्यक पने राित सामाग्रीिरुको न्त्यायोर्चत 

र्वतरण गने कायिक्रमिरु सञ्चािन गने व्यवथथा र्मिाएको छु ।  

 

स्वास््र् सेवाको तवस्िार 

९.  नेपाि सरकारको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को नीर्त तथा कायिक्रममा समार्वष्ट गणुथतरीय आधारितू थवाथ्य 

सेवामा नागररकिरुको पिुचँ सरु्नर्ित गनि यस वर्ि नेपाि सरकारिे जम्मा ३९७ वटा थथानीय तििरुमा ५, १० 

र १५ शयै्याका आधारितू अथपताि िवन र्नमािणका िार्ग कायिक्रम अर्घ सारेकोमा यस पार्िकाको तत्परता 

र र्नरन्त्तर समन्त्वयका कारण चाि ु वर्ि रु ६० िाख र आगामी आ व मा पर्न प्राथर्मक थवाथ्य केन्त्र 

गोपेटारिाई सरु्वधासम्पन्त्न आधारितू अथपताि िवनको रुपमा थतरोन्त्नर्त गनि नेपाि सरकारबाट रु १ करोड 

बजटे सरु्नर्ित िई सकेको समते जानकारी गराउन चािन्त्छु ।   

 

१०. गाउँपार्िकाको एकमार प्राथर्मक थवाथ्य केन्त्रको रुपमा रिकेो गोपेटार प्राथर्मक थवाथ्य केन्त्रमा िाि 

सञ्चािनमा रिकेो १० बेड क्षमताको कोर्िड आइसोिेशन वाडि र जोरपोखरी र्वधतु सिकारी िवनमा रिकेो 

क्वारेर्न्त्टन के्षरिरुिाई िोर्िका र्दनमा अझ बढी सरु्वधासम्पन्त्न बनाउन सक्ने गरी एकमषु्ट प्रकोप व्यवथथापन 

कोर्मा आवश्यक बजटे र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 

११. चाि ु आ व दरे्ख र्िर्ििाङ गाउँपार्िकाको जोरपोखरीमा सञ्चािनमा ल्याईएको नागररक आरोग्य सेवा 

केन्त्रको थप प्रिावकारी व्यवथथापनका िार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । कोरोना मिामारीको यस 

र्वर्म पररर्थथर्तमा र्िर्ििाङवासी दाजिुाई तथा र्दर्दबर्िर्निरु आरोग्य सेवा केन्त्रबाट प्रत्यक्षरुपमा 

िािार्न्त्वत िुनिुुनेछ िन्त्ने र्वश्वास र्िएको छु । 

 

१२. कोरोना मिामारीको यस र्वर्म पररर्थथर्तमा अग्रपङ्र्तमा खर्टने थवाथ्यकमीिरुको मनोवि उच्च राखी 

गणुथतरीय थवाथ्य सेवामा अझ बढी प्रिावकाररता ल्याउने ितेिेु यस गाउँपार्िका अन्त्तगितका सामदुार्यक 

थवाथ्य ईकाइिरुमा करारसेवामा कायिरत सार्वकका थवाथ्यकर्मििरुिे खाइपाइ आएको मार्सक तिव रु 

१८००० िाई बढाएर मार्सक रु २५००० पयुािउन आवश्यक व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

१३. नेपाि सरकारिे र्नधािरण गरे अनसुारको र्नशलु्क और्धी र्वतरणका िार्ग र कोरोना मिामारीका बेिा 

र्दघिरोगीिरुिाई अर्त आवश्यक और्धीिरुको र्वतरणिाई र्नशलु्क बनाउन आवश्यक बजटेको प्रवन्त्ध 

र्मिाएको छु । 
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१४. प्रदशे सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा पिाडी र्जल्िािरुका प्राथर्मक थवाथ्य केन्त्रिरुमा पोष्टमाटिम गनि 

शवगिृ र्नमािण गने नीर्तिाई यस पार्िकामा पर्न कायािन्त्वयन गनि आवश्यक पिि तथा समन्त्वय गररनेछ । 

 

१५. समदुायमा कायिरत मर्ििा थवाथ्य थवयंसेर्वकािरुिाई उत्प्रेररत गरररिन यस वर्ि पर्न मर्ििा थवाथ्य 

थवयंसेर्वकािरुका िार्ग खाजा तथा पोशाक खचििाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । 

 

१६. नेपाि सरकारको अर्त नै मित्वपणूि थवाथ्य र्वमा कायिक्रमिाई अझ बढी प्रिावकारी तथा र्वपन्त्न नागररक 

सम्म पिुचँ पयुािउन रु ३ िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । साथै प्रत्येक वडािरुमा आवश्यकतानसुारको 

थवाथ्य र्शर्वर कायिक्रमिरु सञ्चािनमा ल्याईने व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

तशक्षा िर्य  

१७. र्वधाियको िॏर्तक संरचनाको र्नमािणका िार्ग गाउँपार्िकािे प्रदशे तथा थथानीय तिको समपरुक 

अनदुानबाट सञ्चािन गनि र्संिपरु पशपुर्त मा र्व िवन र्नमािणका िार्ग समयम ै आयोजना प्रथताव गरी 

साझदेारीका र्नर्म्त रु २१ िाख र वडा र्वर्नयोजनबाट रु ११ िाख गरी जम्मा ३२ िाख बजटे र्वर्नयोजन 

गरेको छु । साथ ैकाविेी आधारितू र्वधाियको र्जणि िवन ममित संिारको िागी रु २ िाख र श्रीजङ मा र्व 

को कक्षाकोठा र्नमािण तथा ममितका िागी रु ४ िाख बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । 

 

१८. अमरपरु मा र्व को िवन र्नमािणका िागी रु १८ िाख १० िजार बजटेको व्यवथथा गरेको छु । 

 

१९. श्री र्सद्व मा र्व को र्सर्ढ तथा र्सर्िङ र्नमािणका िार्ग रु ३ िाख ५० िजार, झरना आ र्व को ढि र्नयन्त्रण 

तथा र्सर्ढ र्नमािणका िार्ग रु २ िाख, सरथवती मा र्व को ममित संिारका िार्ग रु ३ िाख ५० िजार, 

डाडागाउँ आ र्व को खेिमदैानमा ग्यार्वन वाि र्नमािणका िार्ग रु २ िाख र अरुणोदय आ र्व, मानेडाडा र्न 

मा र्व, कञ्चनजङघा आ र्व, फाल्गनुन्त्द आ र्व, मिादवे आ र्व मा आवश्यकतानसुारको घरेावारा र्नमािणका 

िार्ग उर्चत बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । 

 

२०. र्वधाियिरुमा अध्ययनरत छार तथा छारािरुको शारररीक बरृ्द्वका िार्ग आवश्यक खिेकुद मदैानिरुको 

र्वकास तथा र्वथतार गनि जयिवानी आ र्वको खिेमदैानको र्वथततृ पररयोजना प्रर्तवदेन तयार गनि रु १ िाख, 

त्यसैगरी जोरपोखरी मा र्वको खिेमदैान र्ड र्प आर तयारीका िागी रु २ िाख, र्सररजङ मा र्व को 

खिेमदैानका िार्ग र्ड र्प आर तयार गनि रु ४ िाख, जयिवानी आ र्व को िवन र्नमािणका िार्ग र्ड र्प आर 

तयार गनि रु १ िाख ५० िजार बजटे र्वर्नयोजन गरेको छु जसबाट आगामी वर्ि र्वधाियिरुको िॏर्तक 

पवूािधार र्वकास तफि  योजना माग गनि सिज िुने र बजटे सरु्नर्ित िुने अपेक्षा र्िएको छु । 

 

२१. यस गाउँपार्िकाका सामदुार्यक र्वधाियिरुमा अध्ययनरत छार छारािरुमा िकेुको खेि प्रर्तिा पर्िचान 

गनि, खिेकुद माफि त गाउँपार्िका, र्जल्िा, प्रदशे िुदँ ै रार्रिय तथा अन्त्तरार्रिय रुपमा तयार्त कमाउन सक्न े

सम्िावना बोकेका र्बधाथीिरुका िार्ग बर्नेी आयोजना गररने रारिपर्त रर्नङ र्शल्ड प्रर्तयोर्गतािाई अझ 
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बढी प्रिावकारी र सििार्गतामिुक बनाउन गाउँपार्िकाको तफि बाट थप रु ४ िाख बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाएको 

छु । साथै मर्ििा तथा परुुर् दवुकैा िार्ग अध्यक्ष कप फुटबि प्रर्तयोर्गता सञ्चािनका िार्ग रु ५ िाख 

बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

२२. वािर्बकास केन्त्रिरुमा कायिरत सिजकताि तथा र्वधाियिरुमा कायिरत सियोगी कमिचारीिरुिे खाइपाइ 

आएको न्त्यनूतम तिव थकेििाई मार्सक रु १५ िजार पयुािउन आवश्यक बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाएको छु ।  

 

२३. आगामी आर्थिक वर्ि पर्न यस गाउँपार्िकार्िर थथानीय आर्दवासी िार्ा प्रवद्विन कायिक्रम सञ्चािन गनि रु 

१० िाख बजटे र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 

खानेपानी िथा सरसर्ाई 

२४. थवच्छ र्पउने पानी र सरसफाईका िार्ग प्रयाि पानीको प्रवन्त्ध गनि यस आर्थिक वर्ि पर्न आवश्यक बजटेको 

प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । गाउँपार्िकाको धेरैजसो ि ूिाग तथा वथतीिरुमा खानेपानीको अिाविाई मध्यनजर गरी 

सातवटै वडािरुमा आवश्यक पनि सक्न े फूटकर पाइपिरुको खररदको िार्ग एकमषु्ट रु १५ िाख बजटे 

र्वर्नयोजन गरेको छु । साथै वडा बजटे सीमा बाट अमरपरु बिृत खानेपानीको मिुान व्यवथथापनका िार्ग रु ४ 

िाख, डुडेखोिा डाडागाउँमा खानेपानी र्मटर जडानका िार्ग रु २ िाख, तीनतिे खानेपानी धारा ममितका 

िागी रु २ िाख, र्वररिोपा खानेपानी र र्पठेधारा खानेपानीको ट्याङकी ममितका िागी रु २/२ िाख वजटे 

र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 

२५. अमरपरु तमोर र्िर्टटङ विृत खानेपानी आयोजनाको िार्ग रु ३० करोड बराबरको बिुवर्र्िय ठेक्का सम्झॏता 

िईसकेको तथा सुिाङ बिृत खानेपानी आयोजनाको िार्ग रु १ अरब ४ करोड िागतको बिुवर्र्िय ठेक्का 

आिवान िईसकेको जानकारी गराउन चािन्त्छु । उक्त गॏरवको खानेपानी आयोजनािाई अर्घ बढाउन 

सम्बर्न्त्धत उपिोक्ता सर्मर्तिरुिे र्नयमानसुार व्यिोनुिपने िागत साझदेारी रकममा गाउँपार्िकािे कररब १४ 

िाख बराबरको अनदुान सिायता यस चाि ुआ व मा गरेको व्यिोरा जानकारी गराउन चािन्त्छु । यस बिृत 

खानेपानी आयोजनािरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा र्िर्ििाङ गाउँपार्िकाका सबै वडावासीिरु िािार्न्त्वत िुने करोमा म 

र्वश्वथत छु । 

 

२६. गाउँपार्िकाको प्रमखु बजारिरु जथतै गोपेटार, िािचुोक जथता शिरकेर्न्त्रत बजारिरुमा उत्पादन िुने 

फोिोरमिैा व्यवथथापन तथा सरसफाईका िार्ग आवश्यक बजटेको प्रबन्त्ध र्मिाएको छु । 

 

सषं्कृति प्रवद्वयन 

२७. यस गाउँपार्िकार्िर बसोवास गने र्वर्िन्त्न धमिमा आथथा रातने धमािविम्बीिरुको धरोिर तथा सम्पदािरुको 

संरक्षण तथा प्रवद्विन माफि त सामार्जक सर्िरणतुा तथा सामार्जक सदिाविाई कायम रातन तथा धार्मिक 

पयिटनिाई उजागर गनि र्वर्िन्त्न मर्न्त्दर, गमु्वा, चचि, माङर्िमिरुको र्नमािण, ममित संिार तथा संरक्षणका िागी 

आवश्यक बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । 
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२८. र्संिवार्िनी पार्थिरा मर्न्त्दरको सति र्नमािणका िागी रु २ िाख, खडग र्नशानी मर्न्त्दर र्नमािणका िार्ग रु २ 

िाख, जोरपोखरी गमु्वा र्नमािणका िार्ग रु ५ िाख, गुरँासे माङर्िम र्नमािणका िार्ग रु ३ िाख, गुरँासे चचि 

को ममित तथा सधुारका िार्ग रु २ िाख, केिाङ साँरकृर्तक समाज चमु्िङुर्िमको रङरोगन तथा ट्वाइिेट 

र्नमािण गनि रु ३ िाख ५० िजार गरी अन्त्य धेरै मठमर्न्त्दरिरुको र्नमािण तथा ममितमा आवश्यक बजटेको 

व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

२९. थथानीय िार्ा प्रवद्विन तथा सार्ित्य स्रष्टा सम्मान कायिक्रम सञ्चािन गनि उर्चत बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु  

 

मतििा, बािबातिका, ज्रे्ष्ठ नागररक, िथा समावेशीकरण 

३०. िैंर्गक र्िसंा र्नवारणका िार्ग प्रदशे सशति अनदुान माफि त आएको कोर्को प्रिावकारी पररचािन गनि 

थथानीय थतरमा मर्ििा तथा बािबार्िका उपर िुनसक्ने संिार्वत र्िसंा र दवु्यिविार र्नयन्त्रण गनि र्वधािय र 

समाजमा सचेतनामिूक कायिक्रमिरु सञ्चािन गररनेछ । 

 

३१. मर्ििािरुिाई र्सपमिूक तार्िम प्रदान गरी आत्मर्नििर तथा उधमर्शि बनाउन रु ४ िाख बजटे र्वर्नयोजन 

गरेको छु । िैंर्गक र्िसंा र्वरुद्वको १६ र्दने अर्ियानिाई अझ प्रिावकारी रुपमा सञ्चािन गनि बजटे सर्ितको 

कायिक्रम गररनेछ । त्यसैगरी दर्ित समदुायिाई िर्क्षत गरी व्यवसार्यक तथा र्सपमिूक तार्िमका िार्ग रु ४ 

िाख बजटे र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 

३२. गाउँपार्िकाका र्वधाियिरुमा गर्ठत बाि क्िविरुिाई उर्निरुको शारररीक तथा मानर्सक र्वकासमा 

योगदान पयुािउने खािका अर्तररक्त र्क्रयाकिापिरु सञ्चािन गनि आवश्यक बजटे सर्ितका कायिक्रमिरु 

ल्याईनेछ । गाउँपार्िकार्िर रिकेा ईच्छुक यवुा युवतीिरुिाई परकाररता सम्बन्त्धी अर्िमरु्खकरण तथा 

आधारितू तार्िम कायिक्रम प्रदान गररनेछ । 

 

३३. गाउँपार्िका र्िरका सातै वटा वडािरुमा रिकेा जषे्ठ नागररकिरुको सम्मान गनि आवश्यक बजटे सर्ितका 

उर्चत कायिक्रमिरु गररनेछन । 

 

३४. प्रदशे सामार्जक र्वकास मन्त्रािय, करुणा फाउण्डेशन नेपाि र गाउँपार्िकाको र्रपर्क्षय साझदेारीमा 

सञ्चािन िईरिकेो  मित्वपूणि अपाङ्गता रोकथाम तथा पनु:थथापना कायिक्रमका िार्ग रु २० िाख रकम 

र्वर्नयोजन गरी यस कायिक्रमिाई थप प्रिावकारी तथा नर्तजामखुी कायािन्त्वयनमा जोड र्दईनेछ । साथ ै

अपाङ्गता िएका ग र घ वगिका व्यर्क्तिरुका िार्ग कायिर्वर्ध बनाई र्जर्वकोपाजिन प्रोत्सािन सम्बन्त्धी 

कायिक्रम ल्याईनेछ जसका िार्ग रु ६ िाख बजटेको प्रवन्त्ध गरेको छु । 
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कृतर् िथा पशुपंतछ प्रवद्वयन   

३५. कृर्र् तथा पशजुन्त्य उत्पादनमा बरृ्द्व गनि तथा ज्ञान सीप र क्षमता बोकेका यवुािरुिाई थवदशेम ै रोजगारीको 

अवसर सजृना गने उदे्धरयिे सार्वक दरे्ख नै सञ्चार्ित यवूा थवरोजगार कायिक्रमिाई अझ बढी र्वथतार गनि रु 

२८ िाख बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

३६. यस गाउँपार्िकामा टमाटर उत्पादनको अत्यन्त्तै सम्िावना रिकेो र अर्धकांश कृर्किरु व्यवसार्यक उत्पादनमा 

िार्गरिकेो त्यिाई मध्यनजर गरी गाउँपार्िका िररका टमाटर उत्पादक कृर्किरुिाई ८०% अनदुानमा 

उन्त्नत जातको टमाटरको र्वउ र्वतरणका िार्ग रु १० िाख बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाईनेछ । साथै अन्त्य ईच्छुक 

कृर्किरुका िार्ग पर्न ८० प्रर्तशत अनदुानमा थोपा र्सँचाई मर्ल्चङ प्िार्ष्टक सर्ितको टनेि र्वतरणका 

िार्ग रु ६ िाख बजटेको व्यवथथा गरेको छु । 

 

३७. कृर्र् उत्पादकत्व बरृ्द्वमा सोझ ैयोगदान र्दन ेिकारो सधुार कायिक्रमका िार्ग रु ७ िाख बजटेको प्रवन्त्ध गरर 

गाउँपार्िकािाई क्रमश प्राङ्गाररक मिको अर्धकतम प्रयोग माफि त अगािर्नक उत्पादन तफि  अग्रसर बनाईनेछ । 

 

३८. कृर्र् तथा पशजुन्त्य उत्पादनमा व्यवसार्यक ढङगिे िागकेा कृर्किरुिाई थप प्रोत्सार्ित गनि आगामी वर्ि पर्न 

५० प्रर्तशत अनदुानमा र्वधतुीय मोटरबाट चल्ने च्याफ कटर मरे्शन र्वतरण गनि रु ९ िाख ८० िजार बजटेको 

व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

३९. पशजुन्त्य उत्पादनिाई जोड र्दद ैपश ुऔर्धी खररद, ढुवानी तथा व्यवथथापनका िार्ग रु ७ िाख बजटे, कृर्रम 

गिािधान कायिक्रम सञ्चािन गनि रु २ िाख र पश ुर्वमा कायिक्रमका िार्ग रु ४ िाख बजेटको व्यवथथा गरेको 

छु । 

 

४०. बाख्राको मासु उत्पादन तफि  अग्रसर बन्त्द ैगएको गाउँपार्िकाको र्वर्िन्त्न वडािरुमा बाख्राको खोर र्नमािण तथा 

गाईपािन फामििरुको गोठ सधुारका िार्ग थप अनदुानका कायिक्रमिरु ल्याईनेछ । 

 

तसँचाई पूवायिार तनमायण िथा सुिार 

४१. कृर्र् के्षरको पररपरुकको रुपमा रिकेो र्सँचाई के्षरको पवूािधार तयार गरी कृर्र्जन्त्य उत्पादनिाई बढाउन फुिवुा 

र्सररसे साम्र ेिुदँ ैपञ्चमी आउने र्सँचाइका िार्ग र्वथततृ पररयोजना प्रर्तवदेन तयार गररनेछ । 

 

४२. डुडे खोिा र्सररङे मरु्न िुदँ ैसार्िङे जाने र्सँचाइ र्नमािणका िार्ग रु ३ िाख र सल्िेरी र्सचँाइ ममितका िार्ग रु 

२ िाख बजटेको प्रवन्त्ध गररनेछ । 

 

४३. सतुखाग्रथत िाग बढी रिकेो गाउँपार्िकाको वडा नं ७ मा र्सँचाइ िगायत अन्त्य प्रयोजनका िार्ग ४ वटा 

उर्चत थथानिरुमा जििण्डार पोखरी र्नमािण गनि रु ४ िाख बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । 
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पर्यटन प्रवद्वयन 

४४. यस गाउँपार्िकाको पयिटन गरुु योजनािे र्नर्दिष्ट गरेको यस के्षरको ऐर्तिार्सक तथा परुातार्त्वक सम्पदाको 

रुपमा रिकेो र्िर्ििाङ दरबार क्षेरको संवद्विन तथा र्नमािण माफि त यस पार्िकामा पयिटकीय सम्िावनाको 

प्रचरुतािाई प्रवद्विन गद ैआन्त्तररक आयमा वरृ्द्व तथा रोजगारीको सजृना गरी गररबी र्नवारणमा टेवा पगु्ने अपेक्षा 

र्िएको छु । गाँउपार्िकािे चाि ु आ व मा नेपाि सरकारको पयिटन पवूािधार र्वकास उपज साझदेारी 

कायिक्रमका िार्ग प्यागोडा शिैीको र्िर्ििाङ दरबार िवन र्नमािण आयोजनाको प्रथताव गरेको र उक्त 

प्रथतार्वत आयोजना छनॏट िई र्व स २०८० फागनु मसान्त्त सम्ममा सम्पन्त्न िुने गरी गाउँपार्िकािे बिुवर्र्िय 

ठेक्का आिवान गररसकेको समते जानकारी गराउन चािन्त्छु । उक्त प्रथतार्वत दरबारको िवन र्नमािणको 

कायािन्त्वयनका िार्ग आगामी आर्थिक वर्ि साझदेारी रकममा रु ७५ िाख बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

४५. गाउँपार्िकाको धार्मिक तथा प्राकृर्तक सनु्त्दरतािे िररपणूि पयिटकीय थथानको रुपमा रिकेो िोटेगढी मर्न्त्दरमा 

जान आवश्यक पदमागि र्नमािणका िार्ग र जोरपोखरी डोर्प्किे चतरेु पदमागि र्नमािणका िार्ग र्वथततृ 

पररयोजना प्रर्तवदेन तयार गनि आवश्यक रकमको व्यवथथा गररनेछ । 

 

४६. यस गाउँपार्िकाको वडा नं ६ मा पने सेनेिाङ गढीडाडा, आिाि डाडा, चॏरेनी डाडा, मॏिो डाडा, पिुीथमु्की, 

संसारी डाडा तथा माङर्िमका ऐर्तिार्सक थथानिरुमा पयिटकीय सम्िावना अत्यर्धक रिकेािे आगामी 

वर्ििरुमा यी थथानिरुिाई एर्ककृत रुपमा संरक्षण, प्रवद्विन गद ै िर्गनेछ । साथै गाउँपार्िकाको पयिटकीय 

थथानिरुको सचूीमा समावशे गरी क्रमश र्वथततृ पररयोजना प्रर्तवदेन तयार गद ैिर्गनेछ । 

 

िघु घरेिु उिम िथा सिकारी 

४७. चाि ुआर्थिक वर्ि दरे्ख सम्बर्न्त्धत थथार्नय तििाई नै िथतान्त्तररत मडेपा कायिक्रम अन्त्तगित गाउँपार्िकाको 

वडा नं ६ र वडा न ं७ मा उधमीिरुको र्वकास गनि तथा िघ ुघरेि ुउधमिाई प्रवद्विन गनि सशति अनदुानको रुपमा 

प्राि िुने रकमको उच्चतम सदपुयोगमा टेवा पयुािउन थप बजेटको प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । 

 

४८. मडेपा कायिक्रमको प्रिावकारी सञ्चािन माफि त थथानीय स्रोत साधन सीप क्षमताको पररचािनबाट वाथतर्वक 

उधमीिरुको पर्िचान तथा सजृना िुने र गररर्व र्नवारणको रार्रिय िक्ष्यमा प्रत्यक्ष योगदान पगु्ने र्वश्वास र्िएको 

छु । 

 

४९. गाउँपार्िका के्षरर्िर रिकेा र्वर्िन्त्न सिकारी संथथािरुिाई िेखा व्यवथथापन तथा कोपो र्मस तार्िमको 

िार्ग आवश्यक बजटेको प्रवन्त्ध गररनेछ । 

 

स्थानीर् सिक पूवायिार 

५०. गाँउपार्िकाको गॏरवको आयोजनाको रुपमा रिकेो प्रथतार्वत सल्िेरी सिुाङ पञ्चमी अमरपरु कािोपरे सडक 

नेपाि सरकारिे अर्घ सारेको प्रादरे्शक तथा थथानीय सडक र्नमािण तथा सधुार कायिक्रम अन्त्तरगत सम्झॏता 

िई छनॏट प्रकृयाको अर्न्त्तम चरणमा रिकेोिे उक्त प्रथतार्वत सडक आयोजनाको कायािन्त्वयनका िार्ग रु ३ 
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करोड बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । उक्त प्रथतार्वत आयोजना कायािन्त्वयन िएमा गाउँपार्िकाको केन्त्रिाई 

रार्रिय सडक सञ्जािमा कािोपरे पक्की सडक माफि त जोडी र्छटो तथा सिज ढङगिे सदरमकुामसँगको 

अन्त्तरसम्बन्त्ध कायम िई रोजगारी सजृनामा प्रत्यक्ष टेवा पगु्ने अपेक्षा र्िएको छु । 

 

५१. मचेी राजमागि र्थथत र्िर्ििाङ गाउँपार्िका प्रवेश गने र्िर्ििाङ गटेदरे्ख र्िर्ििाङ दरबारके्षर सम्म पुग्ने 

कच्ची सडकिाई कािोपरे माफि त जोडन प्रदशे समपरूक अनदुान माफि त आएको रु ५० िाखमा साझदेारी गरी 

आगामी आ व दरे्ख नै कायािन्त्वयन गनि रु २१ िाख बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । उक्त प्रथतार्वत कािोपरे 

सडक आयोजना कायािन्त्वयनिे पयिटकीय िवको रुपमा र्वथतार िुदँ ैगरेको र्िर्ििाङ दरबारके्षरको पयिटकीय 

सम्िावनािाई अझ बढी योगदान र्दनेछ िन्त्ने र्वश्वास र्िएको छु । 

 

५२. वथती टोि दरे्ख वडा कायाििय सम्म र वडा कायािियदरे्ख गाउँपार्िकाको केन्त्र सम्म जोड्ने अधरुा थथानीय 

सडक आयोजनािरुको थतरोन्त्नर्त तथा ियाक ओपन गनि आवश्यक बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । एकचेप्पा 

टंक खनािको घर िुदँ ैतमोर कररडोर जाने बाटोिाई थतरवरृ्द्व गरी थप ियाक ओपन गनि रु १५ िाख बजटेको 

व्यवथथा र्मिाएको छु । थाम्दने तमोर कररडोर मोटरबाटो थतरवरृ्द्वका िार्ग रु ७ िाख, प्राथर्मक थवाथ्य केन्त्र 

गोपेटार जाने बाटो थतरोन्त्नर्तका िार्ग रु ७ िाख ५० िजार र अन्त्य धेरै स साना बाटोिरुको थतरवरृ्द्व तथा 

सरसफाईका िार्ग उर्चत बजेटको व्यवथथा गररनेछ । 

 

भवन िथा शिरी तवकास 

५३.  गाउँपार्िकाको मतुय प्रशासर्नक िवन र्नमािणको िार्ग यस चाि ुआर्थिक वर्िमा र्नशलु्क रुपमा जग्गा प्राि 

गरी आवश्यक र्वथततृ पररयोजना प्रर्तवदेन र माटो पररक्षणको कायि सम्पन्त्न िएको छ । आगामी आर्थिक वर्ि 

तोर्कएको कायिर्वर्ध बमोर्जम मतुय प्रशासर्नक िवन र्नमािण आयोजनाका िार्ग थप अनदुानका िार्ग 

प्रथताव गररनेछ िने आगामी आर्थिक वर्िदरे्ख नै प्रशासर्नक िवन र्नमािणको कायििाई प्रारम्ि गनि रु २ करोड 

बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । 

 

५४. चाि ु आर्थिक वर्िमा गाउँपार्िकािे आयोजना प्रथताव गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्ि वडा नं १ को वडा 

कायाििय िवन र्नमािणका िागी रु ८८ िाख र वडा नं ५ को कायाििय िवन र्नमािणका िार्ग रु ८४ िाख 

समपरुक अनदुानका रुपमा प्राि िएकोिे उक्त आयोजनािरुिाई समयम ैकायािन्त्वयन गनि थप रु १ करोड ७२ 

िाख बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

५५. वडा नं २, ३, ६ र ७ को वडा कायाििय िवन र्नमािणका िार्ग जग्गा प्रार्ि व्यवथथापन र तयारीका िागी रु १५ 

िाखका दरिे एकमषु्ट रु ६० िाख बजटे र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

 

५६. वडा नं २, ३ र ६ को वडा कायाििय िवन र्नमािणका िार्ग आवश्यक र्वथततृ पररयोजना प्रर्तवदेन तयारीका 

िागी आवश्यक बजटेको व्यवथथा गरेको छू । 
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५७. यस गाउँपार्िकाको र्वर्िन्त्न वडािरुमा रिकेा प्रिरी चॏकीिरु जथतै काबेिी चॏकीको िान्त्सा घर र्नमािण, प्रिरी 

चॏकी गोपेटारको िान्त्साघर र्नमािण, ईिाका प्रिरी कायाििय अमरपरुको िान्त्साघर र्नमािणमा सियोग पयुािउन 

आवश्यक बजटेको व्यवथथा गररनेछ । 

 

५८. गाउँपार्िकाको एक वडा एक सामदुार्यक िवनको नीर्त अनरुुप आगामी वर्ि पर्न केिी वडािरुमा सामदुार्यक 

िवन तथा अन्त्य सामदुार्यक संथथागत िवनिरुको र्नमािण तथा ममित सधुारमा िाग्ने आवश्यक बजटेको प्रवन्त्ध 

र्मिाएको छु । मािवासे थिाजङु सामदुार्यक िवन र्नमािण तथा ममित का िार्ग रु ३ िाख, २ नं वडामा 

सामदुार्यक िवन र्नमािणका िार्ग थप ३ िाख, िातेमािो कृर्क समिूको िवन र्नमािणका िागी रु ३ िाख, 

र्समिबोटे सामदुार्यक िवनमा शॏचािय र्नमािणका िार्ग रु २ िाख, शपेाि सामदुार्यक िवनको र्संढी 

र्नमािणमा रु ३ िाख, साम्र ेसामदुार्यक िवनका िार्ग रु २ िाख, काभ्र ेकेिाङ िवन प्िाष्टरका िार्ग रु २ 

िाख बजटेको व्यवथथा गररएको छ । 

 

भूतमिीन दतिि, सुकुम्बासी िथा अव्र्वतस्थि बसोवासीिरुको व्र्वस्थापन 

५९. िरू्मिीन दर्ित, िरू्मिीन सकुुम्वासी तथा अव्यवर्थथत बसोवासीिरुको व्यवथथापनिाई गाउँपार्िकािे उच्च 

प्राथर्मकता र्दद ैचाि ुआ व को २०७७ मरं्सर २२ गते नेपाि सरकार िरू्म सम्बन्त्धी समथया समाधान आयोग 

तािाचि र यस गाउँपार्िका बीच समझदारी परमा िथताक्षर िई गाउँपार्िका र्िर रिकेा वाथतर्वक िरू्मिीन 

दर्ित, सकुुम्वासी र अव्यवर्थथत बसोबासीिरुको पर्िचान, िगत संकिन र प्रमाणीकरणको कायि सम्पन्त्न गरी 

आयोग समक्ष पठाईएको छ । यो मित्वपणूि कायि सम्पादन गनि गाउँपार्िकािे चाि ूआ व मा आवश्यक सबै 

जनशर्क्त, िॏर्तक स्रोत साधनका िार्ग बजटेको व्यवथथा गरेको र्थयो िने बाँकी काम परुा गरी वाथतर्वक 

िरू्मिीन दर्ित सकुुम्वासी तथा अव्यवर्थथत बसीवासीिरुिाई तोर्कएको जग्गा उपिब्ध गराउन आगामी आ 

व मा पर्न पयािि बजटेको व्यवथथा गरेको छु । 

 

वािावरण िथा तवपद व्र्वस्थापन 

६०. प्रदशे सरकारको संवत २०७८ िाई वकृ्षारोपण वर्िको रुपमा मनाउने नीर्त अनरुुप प्रत्येक थथानीय तििरुिाई 

पार्िकासँगको साझदेारीमा २०७८ वटा काष्ठ, गरैकाष्ठ, जडीबटुी तथा फिफुि प्रजार्तका र्बरुवािरु रोपण गने 

प्रदशे अर्ियानसँग साझदेारी गनि आगामी आ व का िागी रु २ िाख बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

६१. यस गाउँपार्िकामा बर्रे्न र्िउँदको समयमा र्वर्िन्त्न सामदुार्यक वनिरुमा आगिार्ग िई मानर्वय वथती टोि 

तथा जरै्वक र्वर्वधतामा गर्म्िर असर परररिकेो त्यिाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्ि बन डढेिो 

र्नयन्त्रणका िार्ग उर्चत कायिक्रमिरु सञ्चािन गररनेछ । 

 

६२. गाउँपार्िका र्िरका अर्धकांश बजार बथती टोििरु आगिागीको उच्च जोर्खममा रिकेो अवथथा छ िन े

अकािर्तर र्वपदका समयमा अग्रपंर्क्तमा खोज तथा उद्वारमा खर्टने सरुक्षाकमीिरुका िार्ग आवश्यक फायर 

फाईर्टङ सामाग्रीको अिाव पर्न छ । त्यसैिे िर्वरयमा िुनसक्ने ठुिो मानवीय जनधनको क्षर्तिाई न्त्यरू्नकरण 

गनि उक्त सामाग्रीिरु खररदका िार्ग आवश्यक बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । 
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संस्थागि तवकास, सेवा प्रवाि र सुशासन 

६३. आगामी वर्ि जनप्रर्तर्नर्ध तथा कमिचारीिरुिाई आवश्यक पने र्वर्यिरुमा तार्िम तथा क्षमता र्वकास गनि 

उर्चत बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाईनेछ । 

 

६४. आगामी वर्िका िागी गाउँपार्िकािे सम्पादन गरेका र्क्रयाकिापिरुका सम्बन्त्धमा चॏमार्सकगत रुपमा 

साविजर्नक सनुवुाई तथा सर्मक्षा गोष्ठीिरु आयोजना गररनेछ जसका िार्ग उर्चत बजटेको प्रवन्त्ध र्मिाइनेछ । 

 

६५. गाउँपार्िकािे आगामी वर्ि संथथागत र्वकास तफि  मतुय प्रशासकीय िवन, वडा कायािियिरुको प्रशासर्नक 

िवन र्नमािणका िागी उर्चत बजटेको प्रवन्त्ध गनेछ जसबाट कायािियिरुबाट प्रवाि गररने सेवािरु िोिीका 

र्दनिरुमा चथुत दरुुरत र प्रिावकारी िुने अपेक्षा र्िएको छु । 

 

६६. यस गाउँपार्िकामा िािसम्म पर्न कमिचारी समायोजन िुन नसकेको कारण र्थवकृत दरबन्त्दी अनसुारका 

कमिचारीिरुको अिावका अवथथामा उपिब्ध जनशर्क्तिरुिे नै थथानीय सरकार सञ्चािन ऐनमा तोर्कएका 

सम्पणूि कायििरु समयम ैसम्पादन गनैपने व्यवथथा का कारण र्सर्मत कमिचारीिरुिाई पनि गएको कामको चापका 

कारण प्राय अर्तररक्त समय तथा साविजर्नक र्वदाका बेिामा पर्न काम गनैपने वाध्यात्मक अवथथाका कारण 

कमिचारी समायोजन निएसम्मका िार्ग र्नजिरुिाई मापदण्ड बनाई र्दइद ै आएको प्रोत्साित ििािाई 

र्नरन्त्तरता प्रदान गनि आवश्कय बजटेको व्यवथथा र्मिाएको छु । 

 

६७. गाउँपार्िकाका थवाथ्य संथथािरुमा संथथागत डेिीिरी पिात ३५ र्दनर्िरै थथानीय पर्ञ्जकार्धकारर किाँ 

आइ जन्त्म दताि गने तथा मतृ्यू पिात ३५ र्दन र्िरै दताि गराउन आउने नागररकिरुका िार्ग गाउँपार्िकािे 

सार्वकदरे्ख अविम्बन गरेको प्रोत्सािन नीर्तिाई र्नरन्त्तरता र्दद ैउक्त कायिक्रमका िार्ग आवश्यक बजटेको 

प्रवन्त्ध र्मिाएको छु । यस कायिक्रमबाट गाउँपार्िकाको पञ्जीकरण सम्बन्त्धी त्याङिाई व्यवर्थथत गनि, 

सामार्जक सरुक्षा ििािाई अपडेटेड बनाईरातन र बाि मतृ्यदुर घटाउन तथा आमा सरुक्षा िाई टेवा पयुािउन 

ठुिो मधत पगु्नेछ िन्त्ने र्वश्वास र्िएको छु । 

 

उपतस्थि मिानुभाविरु, 

अब म माथीका र्वर्यक्षेरगत तथा उपक्षेरगत नीर्त तथा कायिक्रमिरु कायािन्त्वयनका िार्ग बजटे र्वर्नयोजन र श्रोत 

व्यवथथापनको अनमुान प्रथततु गदिछु । 

६८. आगामी आर्थिक वर्िका नीर्त तथा कायिक्रमिरु कायािन्त्वयन गनि रु ४९ करोड ३१ िाख ९५ िजार ९ सय ३६ 

र्वर्नयोजन गरेको छु । कुि र्वर्नयोजन मध्ये संर्घय सशति अनदुान, प्रदशे सशति अनदुान र गाउँपार्िकाको 

चाि ु खचि समावशे िई एकमषु्ट चाि ु तफि  रु ३० करोड ९९ िाख ८० िजार २ सय २२ अथाित ६२.८५ 

प्रर्तशत, पूँजीगत तफि  रु १८ करोड ३२ िाख १५ िजार ७ सय १४ अथाित ३७.१५ प्रर्तशत रिकेो छ । कुि 

र्वर्नयोजन मध्येबाट गाउँपार्िका र वडा कायािियिरुको आवश्यकता र और्चत्यताको आधारमा प्रत्येक 
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वडािरुिाई कायाििय सञ्चािन तफि  रु ५ िाख १२ िजार र कायिक्रमिरुका िार्ग रु ४५ िाख बराबरको 

र्सर्िङ िथतान्त्तरण गररएको छ । 

 

६९. आगामी आर्थिक वर्िका िार्ग अनमुान गररएको खचि व्यिोने स्रोत मध्ये गाउँपार्िकाको आन्त्तररक आय 

प्रक्षेपणबाट रु ७६ िाख १२ िजार ६ सय ५, नेपाि सरकारको समार्नकरण अनदुानबाट रु १० करोड ४४ 

िाख, राजश्व बाँडफाँडबाट रु ७ करोड २३ िाख १२ िजार, सशति अनदुान माफि त २३ करोड ४६ िाख, 

समपरुक अनदुान माफि त रु १ करोड ७२ िाख त्यसैगरी प्रदेश सरकारको समार्नकरण अनुदानबाट रु ५८ िाख 

९५ िजार, राजश्व बाँडफाँडबाट रु ३९ िाख ५८ िजार, प्रदेश सशति अनदुान माफि त रु १६ िाख १० िजार र 

प्रदशे समपरूक अनदुानबाट रु १ करोड खचि व्यिोररनेछ । बाँकी अपगु रकम िािको अनमुार्नत नगद 

मॏज्दातबाट रु ३ करोड ५६ िाख ८ िजार ३ सय ३१ बाट व्यिोररनेछ ।  

  

उपर्थथत मिानिुाविरु तथा प्रत्यक्ष प्रशारण सनुेर बर्सरिन ुिएका श्रोता मिानिुाविरु ! 

 

र्िर्ििाङ गाउँपार्िकािे नवॏ गाउँसिा सम्म आइपगु्दा आज सम्म िए गरेका उपिर्ब्धिरुिाई संथथागत गद ैनेपाि 

सरकारको समदृ्ध नेपाि, सुखी नेपािीको चािनामा इट्टा थप् ने प्रयास अवश्य पर्न गरेको छ । यसै गरी आगामी 

र्दनिरुमा आर्थिक, सामार्जक तथा सांथकृर्तक िगायत सबै के्षरको रुतिर र्वकास माफि त कृर्र् उजाि प्रयिटन र प्रर्वर्ध 

र्िर्ििाङ गाउँपार्िकाको समरृ्द्ध िन्त् ने गाउँपार्िकाको र्दघिकार्िन आकांक्षा परुा गने र्दशा तफि  अग्रसर िुनेनैछॏ ।  

 

मार्थ उल्िेर्खत नीर्त तथा कायिक्रमिरुको सफि र प्रिावकारी कायिन्त्वयन गनि र समग्र र्िर्ििाङबासीको र्वकासको 

आकांक्षा परुा गनि सबै के्षरबाट साथ सियोग र योगदान िुने र्वश् वास र्िएको छु । अन्त्त्यमा, यस गररमामय नवॏ 

गाउँसिाको उद ्घाटन सरमा उपर्थथत िई मित्वपूणि सझुाव तथा शिुकामना प्रदान गनुििुने आदरणीय प्रमखु अर्तर्थ 

र्जल्िा समन्त्वय सर्मर्त प्रमखु श्री र्वरण ुप्रसाद सापकोटाज्य ूप्रर्त र्वशरे् आिार तथा धन्त्यवाद ज्ञापन गदिछु । कोरोना 

मिामारीको यस र्वर्म पररर्थथर्तमा यस नवॏ गाउँसिाको उदघाटन सरमा र्वर्िन्त्न राजनीर्तक दि, संघ संथथाका 

प्रर्तर्नर्धिरु, नागररक समाज, वरु्द्धर्जवी एवम सरोकारवािािरु सबैिाई आमन्त्रण गनि नसर्कएकोमा िामी सबै क्षमा 

चािान्त्छॏ िन्त्द ैउपर्थथत सम्पणूि जनप्रर्तर्नर्ध, रारिसेवक कमिचारी, परकार वगि, र्शक्षक वगि, सरुक्षाकमी तथा सम्पूणि 

र्िर्ििाङबासी दाजिुाइ तथा र्दर्दबर्िनीिरुिाई धन्त्यावाद ज्ञापन गदिछु ।  

 

िन्र्वाद - नोगेन 

प्रस्िोिा 

भुवानी प्रसाद तिङ्देन 

अध्र्क्ष 

तितििाङ गाउँपातिका 
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हिहििाङ गाउँपाहिकाको आहथिक ऐन, २०७८ 

प्रस्तावनााः हिहििाङ गाउँपाहिकाको आहथिक वर्ि २०७८/७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको हनहित्त स्थानीर् कर 

तथा शलु्क संकिन गने, छुट हिने तथा आर् संकिनको प्रशासहनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संहवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोहिि हिहििाङ गाउँपाहिकाको नवौ गाउँ सभाबाट र्ो ऐन िाग ुगररएको छ । 

सहंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “हिहििाङ गाउँपाहिकाको आहथिक ऐन, २०७८” रिन ेछ । 

  (२) र्ो हबधेर्क ऐन प्रिाहिकरि भए पहछ २०७८ साि श्रावि १ गतेिहेि हिहििाङ गाउँपाहिका क्षते्रिा िाग ू

िुनेछ । 

१. सम्पहत कराः गाउँपाहिकाका क्षेत्रहभत्र अनसुहूि (१) बिोहिि सम्पहत्त कर/घरिग्गा कर िगाइन ेर असिू उपर गररनछे । 

२. भूहम कर (मािपोत):गाउँपाहिका क्षते्रहभत्र अनसुहूि (२) बिोहिि भहूि कर (िािपोत) िगाइने र असिू उपर गररनछे ।  

३. घर विाि कराः  गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र कुनै व्र्हि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टिरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी 

परैू आंहशक तवरिे विाििा हिएकोिा अनसुहूि (३) बिोहिि घर िग्गा विाि कर िगाइन ेर असिू गररनेछ ।  

४. व्यवसाय कराः गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूँिीगत िगानी र आहथिक कारोवारका आधारिा अनसुहूि 

(४) बिोहिि व्र्वसार् कर िगाइने र असिू उपर गररनछे । 

५. जहिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः गाउँपाहिका क्षते्रहभत्र कुनै व्र्हि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िहिबटुी, वनकस, कवािी 

िाि र प्रिहित काननूिे हनरे्ध गररएको िीविन्त ु वािकेका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तुको िाि, हसङ, प्वाँि, छािा 

िस्ता बस्तुको व्र्वसाहर्क कारोवार गरेवापत अनसुहूि (५) बिोहििको कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

६. सवारी साधन कराःगाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसुहूि (६) बिोहिि सवारी साधन कर िगाइन े र 

असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोहि बिोहिि िुनेछ । 

७. हवज्ञापन कराः गाउँपाहिका क्षते्रहभत्र िुने हवज्ञापनिा अनसुहूि (७) बिोहिि हवज्ञापन कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।।तर, 

प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोहि बिोहिि िुनेछ । 

८. मनोरन्जन कराः गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र िुने िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसुहूि (८) बिोहिि व्र्वसार् कर िगाइने र असिु 

उपर गररनछे ।।तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोहि बिोहिि िुनेछ । 

९. बिाि हबटौरी शुल्काः गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र आफुिे हनिािि, रेिििे वा संिािन गरेका अनसुहूि (९) िा उल्िेि भए 

अनसुार िाट बिार वा पसििा सोिी अनसुहूििा भएको व्र्स्था अनसुार बिाि हबटौरी शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनछे । 

१०. पाहकि ङ शुल्काः गाउँपाहिका क्षते्रहभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाहकि ङ सहुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसुहूि (१०) बिोहिि 

पाहकि ङ शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ। 

११. टे्रहकङ्ग, कोयोहकि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जहम्पङ्ग, हजपफ्िायर र र््याफ्टीङ्ग शुल्काः  गाउँपाहिकािे आफ्नो 

क्षेत्रहभत्र टे्रहकङ्ग, कार्ोहकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िहम्पङ्ग, हिप फ्िार्र र र्र््ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संिािन गरेवापत 

अनसुहूि (११) बिोहििको शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुराः गाउँपाहिकािे हनिािि, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूहूि १२ िा उहल्िहित स्थानीर् पवूािधार र 

उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्रािीबाट सोिी अनसुहूििा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनछे । 
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१३. पयिटनशुल्काःगाउँपाहिकािे आफ्नो क्षेत्रहभत्र प्रवेश गने पर्िटकिरुवाट अनसुिूी १३ िा उहल्िहित िरिा पर्िटन शलु्क िगाईन े

र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोहि बिोहिि िुनेछ । 

१४. कर छुटाः र्स ऐन बिोहिि कर हतने िाहर्त्व भएका व्र्हि वा संस्थािरुिाई कुन ैपहन हकहसिको कर छुट हिईने छैन ।  

१५. कर तथा शुल्क सकंिन सम्बहन्ध कायिहवहधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बहन्ध 

कार्िहवहध गाउँपाहिकािे तोके अनसुार िुन ेछ । 

 यो ऐन िागु भएपछी गाउँपाहिका िेत्र हभत्र तपहशि बमोहजममा कर गैरकर शुल्क तथा दस्तुर 

िगाएतका राजश्वका दरिरु असूि गररनेछ । 

अनुसचूी १ 

(िफा २ सँग सम्बहन्धत) 

सम्पहि कर 

कं्र. सं. हशर्िक आ. व. २०७६/७७ आ. व. २०७७/७८ आ. व. २०७८/७९ िम्िा 

१. सम्पहत्त कर िाग ूगनि सम्भाव्र्ता 

अध्र्र्न गरी आधार तर् गने  

    

अनुसचूी - २ 

(िफा ३ सँग सम्बहन्धत) 

भूहमकर (मािपोत दर) 

क्र. स.  िेत 

रोपनी  अब्बि िोर्ि हसि िािार 

०१ ० िहेि १० सम्ि १०.०० ९.०० ८.०० ७.०० 

०२ १० िहेि २० सम्ि १०.०० ९.५० ८.५० ७.५० 

०३ २० िहेि ४० सम्ि ११.०० १०.०० ८.५० ८.०० 

०४ ४० िहेि ६० सम्ि  १३.०० १२.०० ११.०० १०.०० 

०५ ६० भन्िा िाथी १४.०० १३.०० १२.०० ११.०० 

 

क्र. स.  बारी 

रोपनी  अब्बि िोर्ि हसि िािार 

०१ ० िहेि १० सम्ि ७.०० ६.०० ५.०० ४.०० 

०२ १० िहेि २० सम्ि ७.५० ७.०० ५.५० ४.५० 

०३ २० िहेि ४० सम्ि ८.०० ७.०० ६.०० ५.०० 

०४ ४० िहेि ६० सम्ि  ९.०० ८.०० ७.०० ६.०० 

०५ ६० भन्िा िाथी १०.०० ९.०० ८.०० ७.०० 

१. बिार क्षेत्रिरु िवेािोिा, सल्िेरी, टारी, िोप्कीिे, ितुरे, िोरपोिरी, गोपटेार, भाििुोक, िािा िोक, नपेाि िोक, हसंिपरु, 

काबेिी, अिरपरु िािाको  िािपोत िािपोत िलु्र्ाङ्कनको ०.१% िे िुन आउने रकि िुनछे । 

२. पाँि वपि वा सो भन्िा बहि सिर् सम्िको िािपोत नबझुाउनेिरुको िागी २०७७ काहत्तक िसान्त हभत्र िािपोत बझुाउन आएिा 

िरीवाना रकिको ५० प्रहतशत छुट गररन ेछ । 
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अनुसचूी ३ 

(िफा ४ सँग सम्बहन्धत) 

(घर विाि कर) 

हस. न.ं  शीर्िक आ. व. २०७६/७७ आ. व. २०७७/७८ आ. व. २०७८/७९ 

०१ घर बिाि कर  १० प्रहतशत   १० प्रहतशत   १० प्रहतशत  

 

अनुसचूी ४ 

(िफा ५ सँग सम्बहन्धत) 

व्यवसाय कर 

 

क्र. सं. शीर्िक 
प्रहत 

एकाई 

स्वीकृत िर कैहफर्त 

आ. व. 
२०७६/७७ 

आ. व. 
२०७७/७८ 

आ. व. 
२०७८/७९ 

१  व्र्वसार्कर          

१.१ िरुोट रक्सी सिेतको िदु्रा पसििरु वाहर्िक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.२ िरुोट रक्सी सिेतको थोक पसििरु वाहर्िक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१.३ ज्वेिरी पसि वाहर्िक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.४ 
हभहिर्ो, क्र्ासेट पसि (रेकििर 

तथा प्िेर्र) वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१.५ हनिािि सािाग्री हवके्रता वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१.६ 
कम्प्र्टुर, हवद्यतु सािान, क्र्ािरेा, 

टेहिहभिन ििित, कापेट पसि वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१.७ िोबाईि रेहिर्ो ििित वाहर्िक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.८ िोबाईि रेहिर्ो ििित तथा हबक्री वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१.९ पेट्रोि पम्प वाहर्िक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

२. 
कपिा तथा रेहििेि सिेत (िदु्रा 

तथा थोक िवैु)   

  

२.१ साना वाहर्िक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

२.२ िझौिा वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

२.३ ठुिो वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

२.४ हकराना रकपिा वाहर्िक ३,०००/ ३,०००/ ३,०००/  

३ सवारी साधन हबके्रता          

३.१ िोटरसाईकि वाहर्िक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

३.२ ट््रर्ाक्टर सब ैिािे वाहर्िक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

३.३ हिप, कार, बस र ट्रक वाहर्िक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

४ 
हवशेर्ज्ञ परािशि तथा अन्र् 

व्र्वसाहर्क पेशािा         

४.१ स्वीकृत हिहकत्सक वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

४.२ कहवराि वाहर्िक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  
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४.३ 
ईहन्िहनर्र काउहन्सििा िताि भएको 

ईहन्िहनर्र वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

४.४ काननूीव्र्वसार्ी वाहर्िक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.५ िेिापररक्षक वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.६ िन्तहिहकत्सक वाहर्िक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

४.७ अनसुन्धानकताि र परािशििाता वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.८ पश ुहिहकत्सक वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.९ शेर्र ििाि वाहर्िक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.१० कम्प्र्टुर ऐनाहिस्ट तथा प्रोग्रािर वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.११ हबिा ऐिेन्ट वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.१२ सािान िुवानीकताि तथा कम्पनी प्रती गाहि ५,००/- ५,००/- ५,००/-  

४.१३ िग्गा प्िाहनङ, प्िहटङ्ग कम्पनी वाहर्िक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

५ 
हनिािि व्र्वसार् (गा. पा. क्षेत्रहभत्र 

ठेगाना भएका)         

 

५.१ क वगि वाहर्िक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.२ ि वगि वाहर्िक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.३ ग वगि वाहर्िक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

५.४ घ वगि वाहर्िक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

  
हनिािि व्र्वसार् ( गा. पा. क्षेत्र 

बाहिर ठेगाना भएका )         

 

५.५ क वगि वाहर्िक ३५,०००/- ३५,०००/- ३५,०००/-  

५.६ ि वगि वाहर्िक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

५.७ ग वगि वाहर्िक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.७ घ वगि वाहर्िक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.८  अन्तराहरट्रर् वाहर्िक ५०,०००/- ५०,०००/- ५०,०००/-  

६ उिािििुक उद्योग          

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

६.२ सोिार वाहर्िक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

६.३ अन्र् उिािििुक उद्योग वाहर्िक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७ कृहर् तथा अन्र् उद्योग          

७.१ कूिरूापािन वाहर्िक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७.२ फहनििर उद्योग, हबक्री पसि वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

७.३ कुटानी, हपसानी र पिेानी हिि वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.४ पशपुािन वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.५ बंगरु पािन वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.६ भैहस पािन वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

८ पर्िटन उद्योग          

८.१ साना पर्िटन व्र्वसार् रेषु्टरा िहिरा वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  
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सहित 

९ सेवाउद्योग          

९.१ 

छापािाना, फोटोग्राफी, किर 

ल्र्ाब, िेरी, िधु संकिन केन्द्र, 

कबािी संकिन केन्द्र, वेहल्िङ 

वकि सप वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१० हनिािि उद्योग          

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

१०.२ 
रोिा, िुङगा, बािुवा र्िु क्रसर 

सहितको वाहर्िक २०००००/- २०००००/- २०००००/- 

 

११ सञ्िार सेवा          

११.१ हनहि क्षेत्रका िुिाक सेवा वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

११.२ 
टेहिफोन, फ्र्ाक्स, ईििे, ईन्टरनटे, 

फोटोकहप वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१२ हवहत्तर् सेवा          

 

नेपाि सरकारको पिुि स्वाहित्विा 

रिकेो बािकेका आहथिक कारोबार 

गने वाहिज्र् बैंक         

 

१२.१ वगि क वाहर्िक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

१२.२ वगि ि वाहर्िक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१२.३ वगि ग वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.४ 
आहथिक कारोबार गने हवहत्तर् 

कम्पहनको िखू्र् कार्ाििर् वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

१२.५ हवहत्तर् कम्पनीको शािा कार्ाििर् वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.६ हबिा कम्पनी वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

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

१२.८ रेहिट्र्ान्स शािा वाहर्िक ८,०००/- ८,०००/- ८,०००/-  

१२.९ 
बिुउद्दहेशर् सिकारी संस्था, बित 

तथा ऋि सिकारी संस्था वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१३ िोटि व्र्वसार्          

१३.१ िि सहितको िोटि वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१३.२ िझौिा िोटि वाहर्िक १५००/- १५००/- १५००/-  

१३.३ साना हिर्ानास्ता िल्का पेर्पिाथि वाहर्िक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१३.४ साना हिर्ा ििनेा घहुम्त वाहर्िक ५००/- ५००/- ५००/-  

१४ हशक्षा सेवा          

 

हनहि क्षेत्रका स्कुि, क्र्ाम्पस, 

हवश् वहवद्यािर्         

 

१४.१ हवश् वहवद्यािर् वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१४.२ क्र्ाम्पस वाहर्िक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  



हिहििाङ गाउँपाहिकाको आहथिक ऐन, २०७८ 

 

6 

 

१४.३ स्कुि वाहर्िक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१४.४ 

तािीि तथा अध््र्न केन्द्र, 

कम्प्र्टुर, भार्ा, ट्र्शुन सेन्टर 

ताहिि केन्द्र वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१५ ििित संभार सेवा          

१५.१ िहेभ ईहक्वप्िने्ट, बस, ट्रक, कार वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१५.२ 
िोटरसाईकि, साईकि, टेम्पो ििित 

केन्द्र वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१६ संघ संस्था          

१६.१ अन्तराहरट्रर् गैसस वाहर्िक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१६.२ राहरट्रर् स्तररर् वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१६.३ हिल्िा स्तररर् वाहर्िक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१६.४ गाउँपाहिका स्तररर् वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७ अन्र्सेवा          

१७.१ 
ब्र्हुटपाििर, केश श्रृंगार, 

ड्राईहक्िनसि, बहुटक वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१७.२ पेहन्टङ्ग सेवा वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.३ पशवुधशािा, िास ुहवके्रता वाहर्िक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१७.४ िोटो व्र्वसार् वाहर्िक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१७.५ हससा, प्िाईविु हवके्रता वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.६ भाँिाकँुिा हवके्रता वाहर्िक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७.७ भेटनरेी पसि वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.८ 
कृहर् िि, हबउ हबिन पसि, 

हकटनाशक और्हध सिते वाहर्िक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१७.९ िेिौना हगफ्ट सप वाहर्िक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.१० पिु िाउस वाहर्िक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.११ केबि नेटवहकि ङ वाहर्िक ७,०००/- ७,०००/- ७,०००/-  

१८ अस्थार्ी िाटबिार घमु्ती पसि          

१८.१ 
घमू्ती कपिा पसि, िाधान्न, साग 

सहब्ि फिफूि, अन्र् पटके ५०/- ५०/- ५०/- 

 

१९ तर्ारी हिर्ा उत्पािक          

१९.१ अगािहनक प्रहत केिी १/- १/- १/-  

१९.२ अगािहनक बािकेका प्रहत केिी १/- १/- १/-  

१९.३ हिि, छूहपि, हघउ उत्पािक संस्था प्रहत केिी ०.५०/- ०.५०/- ०.५०/-  

१९.४ और्हध पसि हक्िहनक बाहर्िक २५००/- २५००/- २५००/-  

१९.५ िोवाइि टावर/नेटवकीङ ब्र्वसार् बाहर्िक   ३०००/-  
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अनुसचूी ५ 

(िफा ६ सँग सम्बहन्धत) 

जिीवुटी कवािी र जीवजन्तु कर 

 

कं्र. सं. 

 

शीर्िक 
एकाई 

स्वीकृत िर  

आ. व. 
२०७६/७७ 

आ. व. 
२०७७/७८ 

आ. व. 
२०७८/७९ 

कैहफर्त 

१ िहिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर          

१.१ हिराइतो प्रहत केिी 

  

५/-  

१.२ िोटो प्रहत केिी 

  

५/-  

१.२.१ प्रहतबहन्धत बािके अन्र् काठ  प्रहत गािी 

  

१०००/-  

१.२.२ कागििन्र् कच्िा पिाथि प्रहत केिी 

  

१/-  

१.३ फिाििन्र् कवािी प्रहत केिी 

  

१/-  

१.४ हस्टििन्र् कवािी प्रहत केिी 

  

१/-  

१.५ अन्र् कवािी प्रहत केिी 

  

१/-  

१.६ अहिसो  प्रहत गािी 

  

१०००/-  

१.७ साििुाहर्क बन पैिावर हबक्री िम्िा हबक्री रकिको 

  

१० प्रहतशत  

 

 

  अनुसचूी ७ 

  (िफा ८ सँग सम्बहन्धत) 

हवज्ञापन कर  

कं्र 

.सं 

शीर्िक आ. व. २०७६/७७ आ. व. २०७७/७८ आ. व. २०७८/७९ कैहफर्त 

१. हवज्ञापन कर     

 क) िोहििङ बोिि ६×६ फुट सम्िको 

सावििहनक स्थििा राहिएको 

    

 १. बिार क्षेत्र (सल्िेरी, ितुरे 

िोरपोिरी, गोपटेार, भाििुोक, 

हसंिपरु, काबेिी) 

७००/- १४००/- १४००/- वाहर्िक 

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

 ि) िोहििङ बोिि  ६×६ फुट भन्िा ठुिो 

सावििहनक स्थििा राहिएको 

    

 १. बिार क्षेत्र (सल्िेरी, ितुरे, 

िोरपोिरी, गोपटेार, भाििुोक, 

हसंिपरु, काबेिी) 

१,५००/- ३०००/- ३०००/- वाहर्िक 
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 २. अन्र् क्षेत्र १०००/- २०००/- २०००/- वाहर्िक 

 

अनुसचूी ८ 

(िफा ९ सँग सम्बहन्धत) 

मनोरन्जन कर 

१ नं. प्रिशे सरकारको प्रिशे आहथिक ऐन, २०७८ बिोहिि िुने । सो ऐनको अनसुिूी -३ िा उल्िेहित ििेार्नसुारका िर बिोहिि 

िनोरञ्िन कर असिु उपर गररनेछ । 

हस.नं. शीर्िक िनोरञ्िन करको िर कैहफर्त 

१. ििहित्र घरिा ििहित्र प्रिशिन गिाि िशिकिरुबाट प्रहत हटकट (हटकट िलू्र्को) ३%  

२. हभहिर्ो घर, साँरकृहतक प्रिशिन िि, कन्सटि, हथएटर, नाटक घर (हटकट िलू्र्को) ५%  

३. िोिोरी साँझ, िान्स बार, िमु्बा (बाहर्िक) रु ५०००  

४. फन पाकि , वाटर गािेन, बाि उधान (हटकट िलू्र्को) २%  

५. एक िहिना सम्ि िाि,ु िेिा सकि स तथा िनोरञ्िनात्िक कार्िक्रि सञ्िािन 

गराए बापत (प्रहत हिन) 

रु २००  

६. एक िहिना भन्िा बिी िाि,ु ििेा सकि स तथा िनोरञ्िनात्िक कार्िक्रि 

सञ्िािन गराए बापत (प्रहत िहिना) 

रु ५५००  

७. नेपािी ििहित्रको प्रिशिनिा हस न १ िा उल्िेहित िरिा ५०% छुट हिईनेछ ।   

 

अनुसचूी ९ 

(िफा १० सँग सम्बहन्धत) 

बिाि हबटौरी कर 

हस.नं.   शीर्िक प्रहत एकाइ तोहकएको िर आ.ब. 

२०७७/७८ 

तोहकएको िर आ.ब. 

२०७८/७९ 

१ विाि हवटौरी शलु्क   

१.१ गा.पा. क्षेत्र हभत्रका सावििहनक स्थि ऐिानी 

िग्गा वा वाटोको छेउिा अस्थार्ी रुपिे व्र्वसार् 

गनि हिए बापत िाहसक विाि हवटौरी कर 

वगि हफट 

प्रहतशत 

रु ०.२ प्रहत बगि फुट 

आठानी सम्ि 

रु ०.२ प्रहत बगि फुट 

आठानी सम्ि 
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  अनुसचूी १० 

(िफा ११ सँग सम्बहन्धत) 

पाहकि ङ शुल्क 

गाउँपाहिकािे पाहकि ङ पवुािधारको हनिािि गरी ििेार् बिोहििको िर अनसुार संकिन गनछे । 

हस न शीर्िक प्रहत इकाई तोहकएको िर आ.व. 

२०७७/०७८ 

तोहकएको िर आ.व. 

२०७८/०७९ 

१ पाहकि ङ शलु्क    

१.१ बस, हटप्पर, ट्रक  प्रहतघण्टा २०.०० २०.०० 

१.२ ट्र्ाक्सी, कार, भ्र्ान प्रहतघण्टा १५.०० १५.०० 

१.३ िोटरसाइकि, अटो, हसहट सफारी   प्रहतघण्टा ५.०० ५.०० 

 

  अनुसचूी ११ 

(िफा १२ सँग सम्बहन्धत) 

टे्रहकङ शुल्क 

गाउँपाहिकािा टे्रहकङ रुटको हनिािि नभएकोिे आगािी आ.व. िा हनिािि गरी तपहशि बिोहिि करको िार्रािा ल्र्ाइनछे । 

कं्र .सं शीर्िक आ. व. २०७६/७७ आ. व. २०७७/७८ आ. व. २०७८/७९ 

१ र्ािफहटङ व्र्वसार् वाहर्िक ० रु ५००० वाहर्िक रु ५००० वाहर्िक 
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अनुसचूी १२ 

(िफा १३ सँग सम्बहन्धत) 

साविजहनक सेवा शुल्क/दस्तुर 

कं्र. सं. शीर्िक 

एकाई 

आ. व. 

२०७६/७७ 

आ. व. 

२०७७/७८ 

आ. व. 

२०७८/७९ 

कैहफर्त 

१ सावििहनक सेवा शलु्क          

१.१ 
हविशे िानको िागी कागिी प्रिाहिकरि 

िस्तुर प्रहत ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.२ अन्र् हसफाररस प्रहत ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२.१ व्र्हिगत िानपेानी तथा हवद्यतु प्रहत २००/- २००/- २००/-  

१.२.२ संस्थागत िानपेानी तथा हवद्यतु प्रहत ५००/- ५००/- ५००/- 
 

१.३ पेट्रोिपम्प ईिाित पत्र हसफाररस   ६,०००/- ६,०००/- ६,०००/- 
 

१.४ गै स स िताि हसफाररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 
 

१.५ 
उपभोिा सहिहतको िाता िोल्िाको 

प्रिाहित हसफाररस िस्तरु   ०/- ०/- ०/- 

 

१.६ 
संघसंस्था, उपभोिा सहिहतको िाता 

बन्ि हसफाररस िस्तरु   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७ गैसस नहवकरि िस्तरु          

१.७.१ 
आहथिक वर्िको आहिन िसान्त सम्िको 

िागी   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७.२ 
काहतिक िहिनािहेि सोहि आ. व को 

अन्त्र् सम्िको शलु्क   ३००/- ३००/- ३००/- 

 

१.७.३ 
आहथिक वर्ि सिाप्त भएपहछ प्रत्रे्क आ. 

व. को थप शलु्क   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७.४ संस्था िताि      २०००/-  

१.७.५ सस्था नहवकरि     १०००/-  

१.७.६ 
सस्था नहवकरि हविम्ब शलु्क प्रहत 

िहिना     १००/- 

 

१.७.७ 
संस्थाको हवधान संशोधन हसफाररस 

शलु्क  १०००/- १०००/- १०००/- 

 

१.८ पररक्षा िस्तरु          

  क) रा. प.अंहकत पिको िाहग   १०००/- १०००/- १०००/-  

  ि) रा. प.अनंहकत प्रथि   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ग) रा. प.अनंहकत हिहतर्   ४००/- ४००/- ४००/-  

  घ) श्रेहिहवहिन   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.९ ईिाितपत्र िताि तथा नहवकरि शलु्क    
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  क) "घ" वगि ितािको ईिाित पत्र िस्तुर   ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

  
ि) "घ" वगि नर्ाँ ितािको ईिाित पत्र 

स्थाहनर् हवकास िस्तरु   २,५००/- २,५००/- २,५००/- 

 

  
ग) "घ" वगि ईिाित पत्रको प्रिाहित 

प्रहतहिहप िस्तरु   १०००/- १०००/- १०००/- 

 

  

घ) ईिाितपत्रको िाि ुआ.व . को 

आहिन िसान्त सम्िको नहवकरि 

बापत   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

  

ङ) ईिाितपत्रको काहतिक िहिनािहेि 

िैत्र िहिना सम्िको िाहग नहवकरि 

बापत थप िस्तरु   १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

  ि) नािसारी   ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

  छ) नाि पररवतिन बापत   १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

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

१.१० 
गाउँपाहिकाको िररेट प्रहतहिहप उतार 

िस्तुर   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.११ गाउँपाहिका पाििहित्र प्रहत पसु्तक थान   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.१२ हनहित स्थानको कोर् प्रिाहित शलु्क   ५०/- ५०/- ५०/-  

१.१३ 

कार्िपाहिकािे वा गाउँसभािे पाररत 

गरेको ऐन, काननु, कार्िहवहध हवहनर्ि 

प्रहत पषृ्ठ   ५/- ५/- ५/- 

 

१.१४ िताि र नहवकरि िस्तरु          

  
क) व्र्हिगत घटना िताि (अहभिेि 

व्र्वस्थापन सहित)         

 

  
ि) प्रिािपत्र िस्तरु (३६ हिन िहेि १ 

वर्ि सम्ि) पटक १००/- १००/- १००/- 

 

  
१ वर्ि नाघिेा िररवाना पटक १००/- १००/- १००/- 

 

  
प्रिािपत्रको प्रहतहिहप पटक १००/- १००/- १००/- 

 

१.१५ हसफाररस िस्तरु          

  
१) नागररकता हसफाररस (प्रहतहिहप 

सहित) गोटा १५०/- १५०/- १५०/- 

 

  २) नाता प्रिाहित गोटा ५००/- ५००/- ५००/-  

  ३) नाता प्रिाहित अंगे्रिीिा गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

  
४) नाि, थर संशोधन, नाबािक 

हसफाररस गोटा ३००/- ३००/- ३००/- 

 

  ५) घरिग्गा नािसारी हसफाररस गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

  ६) घर सारा हसफाररस गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  



हिहििाङ गाउँपाहिकाको आहथिक ऐन, २०७८ 

 

12 

 

  ७) िग्गा रहिरटे्रसन,घरबाटो प्रिाहित गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

  ८) पान िताि हसफाररस गोटा १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ९) िन्िहिहत प्रिाहित          

  क) २०४७ साि अगािीको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ि) २०४७ साि पछािीको          

  १०) हववाि िताि प्रिाहित          

  क) २०४७ साि अगािीको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ि) २०४७ साि पछािीको          

  ११) ितृ्र्िुताि प्रिाहित   २००/- २००/- २००/-  

  १२) िाररहत्रक प्रिािपत्रको हसफाररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १३) सम्बन्ध हवच्छेि हसफाररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

     

  क) कािो पत्र ेसिकिे छून े   १५००/- १५००/- १५००/-  

  ि) कच्िी सिकिे छोएको   १०००/- १०००/- १०००/-  

  ग) कुन ैपहन सिकिे नछोएको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १५) पररवार कार्ि हसफाररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १६) संस्थािताि हसफाररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  १७) उधि व्र्वसार् सन्िािन िताि   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

     

  क) घर/व्र्हिगत प्रर्ोिन   २००/- २००/- २००/-  

  ि) संघसंस्था, व्र्वसाहर्क प्रर्ोिन   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १९) अपतुािी हसफाररस   ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

  २०) स्विशेी पेन्सन पट्टाको हसफाररस   १०००/- १०००/- १०००/-  

  २१) हविशेी पेन्सन पट्टाको हसफाररस   २५००/- २५००/- २५००/-  

  २२) िोहि िगत कट्टा हसफाररस   १०००/- १०००/- १०००/-  

  २३) अंगे्रिीिा हसफाररस   १०००/- १०००/- १०००/-  

  २४) हवहवध हसफाररस          

  २५) सवेर्र/अहिन सेवा शलु्क          

  
क) घरनक्सा हनिािि हस्वकृहत 

प्रर्ोिनको िागी पटक ७००/- ७००/- ७००/- 

 

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

  
२६) घर कार्ि हसफाररस बैंहकङ 

प्रर्ोिन   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

  २७) आम्िानी प्रिाहित प्रहतशत ०.३ ०.३ ०.३  

१.१६ हनवेिन िताि   १०.०/- १०.०/- १०.०/- हटकट 

१.१७ अंहशर्ार प्रिाहित हसफाररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

१.१८ धहनपिुाििा घरकार्ि हसफाररस          

  क) ५ िािसम्ि   ३००/- ३००/- ३००/-  
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  ि) १० िािसम्ि   ४००/- ४००/- ४००/-  

  ग) ५० िािसम्ि   १०००/- १०००/- १०००/-  

  घ) १ करोिसम्ि   २०००/- २०००/- २०००/-  

१.१९ 

रुि काट्ने हसफाररस िस्तरु प्रहत ५०/- ५०/- ५०/- 

 िर्रको 

िाहग रु 

१०० प्रहत 

रुि 

१.२० 
बसाईसराई िाँिा सािान िैिाने 

हसफाररस पटक ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.२१ व्र्वसार् बन्िको हसफररस पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२२ िि भािा िहैनक पटक १०००/- १०००/- १०००/-  

१.२३ साउण्ि हसस्टि पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

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

१.२५ पवुािधार उपर्ोग िररेट          

  
क) िोिर, िोिर, रोिर िगार्तका 

ठुिा उपकरि वाहर्िक ०/- ५०००/- १००००/- 

 

  ि) ट्रर्ाक्टर, हपकअप, ट्र्ाक्सी वाहर्िक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१.२६ सावििहनक शौिािर् प्रर्ोग शलु्क          

  क) हिशा पटक १०/- १०/- १०/-  

  ि) हपसाब पटक ५/- ५/- ५/-  

१.२७ हफल्ि सहुटङ ठुिो पिाि प्रहतहिन १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.२८ म्र्हुिक हभहिर्ो प्रहतहिन ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२९ टेहि हसररर्ि प्रहतहिन ५००/- ५००/- ५००/-  

१.३० बाँस कटान हसफाररस गोटा २.००/- २.००/- २.००/-  

१.३१ िहित, आहिवासी िनिाहत हसफाररस गोटा १००/- १००/- १००/-  

१.३२ अपाङग, हवद्याथी हसफारीस गोटा हनशलु्क हनशलु्क हनशलु्क  

१.३३ िानपेानी ििुान िताि हसफाररस गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

१.३४ ििस्रोत उपभोिा सहिहत गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

 

आ.व. २०७८/७९ का िागी घरको नक्सापास गन ेर अहभिेहिकरि गनिका िागी तपहसि अनसुारको शलु्क िाग्नेछ । 

कं्र. सं घरको हकहसि िर रु. प्रहत  वगि हफट 

नक्सापास का िागी 

िर रू. प्रहत वगि हफट 

अहभिेहिकरि का िागी 

१. बाँसको बारबेर गरी िाटोको िेपन गरेको/नगरेको र प्िाहस्टक 

िर तथा ककि टपाता छानो भएको 

०.३५ ०.२५ 

२. ईटा/िुङगा-िाटोको िोिाई बाँस काठ/हसिेन्टको वारबेर गरी 

प्िाहस्टक/िर/ककि ट पाताको छाना िगाएको 

३.० २.० 

३. काठको घर ककि टपाताको छाना भएको ५.० ३.० 
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४. ककि टपाताको छाना भएको ईटा, िुङगा हसिेन्टको िोिाई 

भएको 

६.० ३.५० 

५. आर.हस.हस हसिेन्ट प्िास्टर भएको वा ििान भएको ७.० ४.५० 

६. कम्पाउण्ि वाि ५.० ३.० 

द्रष्टव्र्: 

१. गाउँपाहिकाको हस्वकृहत नहिई घर तथा संरिना हनिािि गन ेिाई िापिण्ि हभत्र रिछे भने रु ३.०० थप िररवाना हिई प्रकृर्ा 

अगाहि बिाउन सहकनछे । 

२. तोहकएको अवहध हभत्र अहभिेहिकरि गनि नआएिा िाहथ उल्िेहित अहभिेहिकरि िर िा रु २.०० थप िररवाना िाग्नेछ ।  

३. नक्सापास गने प्रर्ोिनको िागी बुिँा न ं१ का िागी आवेिन िस्तुर रु २५.०० र अन्र्को िकिा रू २००.०० िाग्नछे । 

४. अहभिेहिकरिको िागी आवेिन िस्तुर रु ५०.०० िाग्नेछ । 

क) सिूना वापत िाग्ने िस्तुर 

क्र स सिुनाको िक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

बिोहिि गाउँ कार्िपाहिकािे उपिब्ध 

गराउने सिुनाको िकिा िफा ८ बिोहिि 

िस्तुर िागतको आधारिा 

आ.व. 

२०७७/७७ 

आ.व. 

२०७७/७८ 

आ.व. 

२०७८/७९ 

पष्ु्टर्ाई कैहफर्त 

१ क) प्रहत पषृ्ठ ५.००/- ५.००/- ५.००/-   

२ ि) प्रहत हस हि १००/- १००/- १००/-   

ि) ग.ैस.स. नहवकरि िस्तरु 

कं्र.सं हकहसि आ. व. २०७६/७७ आ. व. २०७७/७८ आ. व. २०७८/७९ 

१. आहथिक वर्िको आहिन िसान्त सम्िको 

िागी 

५००/- ५००/- ५००/- 

२. काहतिक िहिनािहेि सोहि आ. व. को अन्त्र् 

सम्ि थप शलु्क 

३००/- ३००/- ३००/- 

३. आहथिक वर्ि सिाप्त भएपहछ प्रत्रे्क आ .व 

को थप शलू्क 

५००/- ५००/- ५००/- 

४. संस्थाको हवधान संशोधन हसफाररस १०००/- १०००/- १०००/- 

     

             अनुसचूी १३ 

(िफा १४ सँग सम्बहन्धत) 

 पयिटन शुल्क 

१ नं. प्रिशे सरकारको प्रिशे आहथिक ऐन २०७८ को िफा ७ (अनसुिूी-४) बिोहिि िुनछे । र्स सम्बन्धी अन्र् ब्र्वस्था १ नं प्रिशे 

सरकारिे तोके बिोहिि िुनेछ । 

 

 



हिहििाङ गाउँपाहिकाको  हिहियोजि ऐि, २०७८ 

    

हिहििाङ गाउँपाहिका, पाँचथरको आहथिक वर्ि २०७८/७९ को सेवा र कार्ििरुको िागी स्थानीर् संहचत कोर्बाट 

केहि रकम खचि गने र हवहनर्ोजन गने अहिकार हिन र सो रकम हवहनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको 

संहविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोहजम हिहििाङ गाउँपाहिका, पाँचथरको नवौ गाउँसभामा र्ो हविेर्क 

पेश गररएको छ । 

संहिप्त िाम र प्रारम्भः- (१) र्स  ऐनको नाम " हिहििाङ गाउँपाहिकाको हवहनर्ोजन ऐन, २०७८" रिनेछ ।  

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िुनेछ । 

१. आहथिक िर्ि २०७८/७९ को हिहमत्त सहचित कोर्िाट रकम खिि गिे अहिकारः (१) आहथिक बर्ि 

२०७८/७९ को हनहमत्त गाउँ कार्िपाहिका, वडासहमहत, हवर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्ििरुका हनहमत्त 

अनसुचुी १ मा उहलिहखत चाि ूखचि र हबहत्तर् ब्र्वस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम ४९,३१,९५,९३६ 

(अक्षरेपी रु उन्पचास करोड एकहतस िाख पन्चानब्बे िजार नौ सर् छहत्तस मात्र) मा नवढाई हनहििष्ट गररए 

बमोहजम सहञ्चत कोर्बाट खचि गनि सहकनेछ । 

(२) संहचतकोर्मा जम्मा िुने रकमिरुको श्रोत र रकम अनमुान अनसुचूी २ बमोहजम िुनेछ ।  

२.  हिहियोजिः (१) र्स ऐनद्वारा संहचत कोर्बाट खचि गनि अहिकार हिइएकोमा रकम आहथिक बर्ि 

२०७८/७९ को हनहमत्त हिहििाङ गाउँपाहिका, पाँचथरको गाउँकार्िपाहिका, वडा सहमहत र हवर्र्गत 

शाखािे गने सेवा र कार्ििरुको हनहमत्त हवहनर्ोजन गररनेछ । 

(२)  उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेहखएको भएतापहन कार्िपाहिका, वडा सहमहत र हवर्र्गत शाखािे गने 

सेवा र कार्ििरुको हनहमत्त हवहनर्ोजन गरेको रकम मध्र्े कुनैमा बचत िुने र कुनैमा अपगु िुने िहेखन आएमा 

गाउँ कार्िपाहिकािे बचत िुने हशर्िकबाट नपगु िुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक 

शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रहतशतमा नबढ्ने गरी कुन ै एक वा एक भन्िा बहढ 

शीर्िकिरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी हशर्िकिरुमा रकम सानि तथा हनकासा खचि जनाउन सहकनेछ । 

पुंजीगत खचि र हवहत्तर् ब्र्वस्था तफि  हवहनर्ोहजत रकम सांवा भकु्तानी खचि र ब्र्ाज भकु्तानी खचि हशर्िकमा 

बािके अन्र् चािखुचि हशर्िकतफि  सानि र हवहत्तर् ब्र्वस्था अन्तगित सांवा भकु्तानी खचि तफि  हवहनर्ोहजत 

रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचि हशर्िकमा बािके अन्र्त्र सानि सहकने छैन । तर चाि ुतथा पुंजीगत खचि र हवहत्तर् 

ब्र्वस्थाको खचि व्र्िोने एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सहकनेछ । 

 (३)  उपिफा (२) मा जनुसुकै कुरा िेहखएको भएता पहन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा हस्वकृत 

रकमको १० प्रहतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी हशर्िकिरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको 

स्वीकृत हिनपुनेछ  । 



 

अनसुचूी -१ 

(िफा २ सँग सम्बहन्ित) 

नेपािको सहविानको िारा २२९ (२) बमोहजम 

सहञ्चत कोर्बाट हवहनर्ोजन िुने रकम 

क्र  स अनिुान सङख्र्ा हशर्िकको नाम चाि ुखचि पुँहजगत खचि जम्मा 

१ 
 गाउँ कार्िपाहिका तफि  १०,४१,७०,२२२ १२,५६,१५,७१४ २२,९७,८५,९३६ 

२ 
 वडा कार्ाििर् तफि  ० ० ० 

३ 
 हबर्र्गत शाखा तफि  ० ० ० 

४ 
 ॠणको साँवा व्र्ाज भकु्तानी ० ० ० 

५ 
 शसति अनिुान नेपाि सरकार २३,४६,००,००० ० २३,४६,००,००० 

६ 
 शसति अनिुान प्रिशे सरकार १६,१०,००० ० १६,१०,००० 

७ 
 हबर्शे अनिुान नेपाि सरकार ० ० ० 

८ 
 समपरुक अनिुान नेपाि 

सरकार 

0 १,७२,००,००० १,७२,००,००० 

९ 
 समपरुक अनिुान प्रिशे 

सरकार 

० १००००००० १००००००० 

१० 
 िगानी शरे्र/ॠण ० ० ० 

जम्मा 
४९,३१,९५,९३६ 

 

 

 

 

 

 

 



अिुसिूी २ 

(दफा २ को उपदफा २ सगँ सम्िहधित) 

िेपािको सहंििािको िारा २२९ (१) िमोहजम 

सहंितकोर्मा जम्मा िुिे आम्दािीको स्रोतिरु 

क्र. स आम्िानीको श्रोत आर्का शीर्िकिरु रकम 

१ 

संघीर् सरकार 

हवहत्तर् समानीकरण अनिुान १०,४४,००,००० 

२ राजश्व वाँडफाँड बाट प्राप्त अनिुान ७,२३,१२,००० 

३ सशति अनिुान २३,४६,००,००० 

४ समपरुक अनिुान १,७२,००,००० 

५ हवशेर् अनिुान ० 

    जम्मा ४२,८५,१२,००० 

६ 

प्रिशे सरकार 

हवहत्तर् समानीकरण अनिुान ५,८,९५००० 

७ राजश्व वाँडफाँड बाट प्राप्त अनिुान ३९,५८,००० 

८ सशति अनिुान १६,१०,००० 

९ समपरुक अनिुान १,००,००,००० 
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३८१ मसहपरु िा मि भिन मनिामण ३१११२ १ N/A ५०,००,००० ० ० ५०,००,००० ०

३८२ Upgrading of Hilihang Gate - Hilihang Darbar Area Road (कालाेेपते्र सडक) ३११५१ १ N/A ५०,००,००० ० ० ५०,००,००० ०
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८०१०२५०७५१३  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायमक्रि(सिपरुक अनदुान)

८०१०२५०७५२१ प्रदशे सरकारबाट हस्तान्तररत कायमक्रि (शसतम अनदुान)

८०१०२५०७५२३ प्रदशे सरकारबाट हस्तान्तररत कायमक्रि (सिपरुक अनदुान)


