
चौथो गाउॉ सबाभा ननणणमहरू 
नभनत 2075/12/28 गते विहीिाय 

१. चारू आनथणक िर्ण २०७५/७६ को िावर्णक कामणक्रभभा देहाम फभोजिभको सॊशोधन गने । 
यकभ रू. हजायभा 

सि.न ं कार्यक्रम/ आर्ोजनाको नाम खर्य शीर्यक श्रोत विननर्ोजन रू. 
कार्यक्रम िशंोधन 

थऩ घट कार्म फजेट 

१ अनगुभन/ भलूमाॊकन खचच २२६११ सभानीकयण अनदुान ३०० ५००   ८०० 

२ इन्धन अन्म प्रमोजन २२३१४ सभानीकयण अनदुान ५० १००   १५० 

३ इन्धन कामाचरम प्रमोजन २२२१२ सभानीकयण अनदुान २०० १००   ३०० 

४ कभचचायी प्रोत्साहन बत्ता २११३५ सभानीकयण अनदुान १०००   ५०० ५०० 

५ कभचचायी ऩोशाक बत्ता २११२१ सभानीकयण अनदुान ६२०   ३०० ३२० 

६ कभचचायी स्थानीम बत्ता २११३१ सभानीकयण अनदुान २५०८   १००० १५०८ 

७ भहङ्गी बत्ता २११३२ सभानीकयण अनदुान ७४४   २०० ५४४ 

८ कयाय सेवा शलुक २२४१३ सभानीकयण अनदुान ६८०   ६०० ८० 

९ कृषष भेरा प्रदशचनी २२५२२ सभानीकयण अनदुान ५० ३०   ८० 

१० कामाचरम सम्फन्धी खचच २२३११ सभानीकयण अनदुान १००० ५००   १५०० 

११ तरफ २११११ सभानीकयण अनदुान १०३१७   ३१२५ ७१९२ 

१२ ऩदाधधकायी इन्धन २२२११ सभानीकयण अनदुान १०० २००   ३०० 

१३ ऩदाधधकायी ऩारयश्रमभक २२२१२ सभानीकयण अनदुान ३८९१   ६०० ३२९१ 

१४ फठैक बत्ता ३११५९ सभानीकयण अनदुान १०० ८००   ९०० 

१५ भ्रभण खचच २२६१२ सभानीकयण अनदुान १००० ७००   १७०० 

१६ भभचत २२२१३ सभानीकयण अनदुान २०० २००   ४०० 

१७ षवषवध खचच २२७११ सभानीकयण अनदुान ५०० ६००   ११०० 



१८ 
स्माङ आभा सभहू बवन हटरूभ सहहत 
स्माउ सकुुटी प्रशोधन केन्र ननभाचण 

३११५९ सभानीकयण अनदुान २५००   २५०० ० 

१९ 
स्माङ आभा सभहू बवन तरा थऩ 
मोजना ३११५९ सभानीकयण अनदुान   २५००   २५०० 

२० अॊग्रेजी मशऺक तारीभ २२५२२ सभानीकयण अनदुान   १००   १०० 

२१ वार षवकास सहजकताच तारीभ २२५२२ सभानीकयण अनदुान   १५०   १५० 

२२ सचूना प्रषवधध अधधकृत ऩारयश्रमभक २११११ सभानीकयण अनदुान   १५०   १५० 

२३ षवमबन्न हदवश सभायोह २२५२२ सभानीकयण अनदुान   १००   १०० 

२४ वडा नॊ. १, ३, ५ व्मवस्थाऩन ३११५९ सभानीकयण अनदुान   ४५०   ४५० 

२५ भोटयसाइकर खरयद   सभानीकयण अनदुान   ५००   ५०० 

२६ स्तय/ ऩाठेघय क्मान्सय उऩचाय क्माम्ऩ   सभानीकयण अनदुान   २००   २०० 

२७ पोहोयभरैा व्मवस्थाऩन    सभानीकयण अनदुान   ३२०   ३२० 

२८ 
जनकलमाण आ.षव. स्माङ पननचचय 
व्मवस्थाऩन 

  सभानीकयण अनदुान   १२५   १२५ 

२९ 
घयऩझोङ तथ्माङ्क ऩसु्स्तका प्रकाशन, 

छऩाई, तथ्माङ्क सॊकरन 
२२५२२ सभानीकयण अनदुान   ५००   ५०० 

वित्तीर् िमानीकरण अनदुान जम्मा ८८२५ 8825 ० 

३० गाउॉऩामरका बवन व्मवस्थाऩन ३११५९ प्रदेश या. वाॉडपाॉड २०००   २००० ० 

३१ वडा नॊ. ४ कामाचरम व्मवस्थाऩन ३११५९ प्रदेश या. वाॉडपाॉड   ३००   ३०० 

३२ आवास बवन व्मवस्थाऩन ३११५९ प्रदेश या. वाॉडपाॉड   ७००   ७०० 

३३ प्रशासनीक खचच ३११५९ प्रदेश या. वाॉडपाॉड ३५०६   १५०० २००६ 

३४ षवऩद् व्मस्थाऩन कोष ३११५९ प्रदेश या. वाॉडपाॉड ५०० ३०००   ३५०० 

३५ षवमबन्न हदवश सभायोह २२५२२ प्रदेश या. वाॉडपाॉड ४५     ४५ 



२. चारू आनथणक िर्ण २०७५/७६ को  स्िास््म तपण  िावर्णक कामणक्रभभा देहाम फभोजिभको सॊशोधन स्िीकृत गने ।  

देहाम्  

 

सि.न ं कार्यक्रम/ आर्ोजनाको नाम खर्य शीर्यक श्रोत विननर्ोजन रू. 
कार्यक्रम िशंोधन 

थऩ घट कार्म फजेट 

१ ऩणूच सॊस्थागत सतु्केयी अमबमान २२५२२ आन्तरयक श्रोत ४५० 
 

१७० २८० 

२ फधथचङ सेन्टयभा २४ घण्टा प्रसनुत सेवा सञ्चारन 
गने कयायभा अ.न.भी. कयाय म्माद थऩ २२५२२ आन्तरयक श्रोत  

९० 
 ९० 

३ स्वास्थ्म चौकीभा हे.अ. वा अ.हे.व. व्मवस्थाऩन २२५२२ आन्तरयक श्रोत  
८० 

 ८० 

४ एकीकृत स्वास्थ्म कामचक्रभ् सऩुरयमबजन/ 
अनगुभन २२५२२ षवत्तीम 

सभानीकयण १००  
१०० ० 

५ स्वास्थ्म कामचक्रभ् अनगुभन/ भ्रभण खचच २२५२२ षवत्तीम 
सभानीकयण  

१००  १०० 

६ वडा नॊ. ३ स्माङ्भा स्वास्थ्म चौकी सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन २२५२२ षवत्तीम 

सभानीकयण ८० 
 

८० ० 

७ वडा नॊ. ३ स्माङ्भा साभदुानमक स्वास्थ्म इकाई 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन २२५२२ षवत्तीम 

सभानीकयण  
८० 

 ८० 

३६ सचूना प्रषवधध प्रवधचन कामचक्रभ २२५२२ प्रदेश या. वाॉडपाॉड १०००   ५०० ५०० 

  प्रदेश रा. िााँडपााँड जम्मा   ४००० ४००० ० 

          १२८२५ १२८२५ ० 



३. चारू आ.ि. 075/76 को िावर्णक कामणक्रभ (कृवर्) तपण  सशतण अनदुानभा यहेको 
साना नसॉचाई सम्फन्धी रू. 5 राख ४० हिाय भध्मेका आमोिनाहरू िडा नॊ 2 य ३ 
भा 1/1 िटा ऩने गयी िम्भा २ िटा सञ्चारन गने । तथा सोही शाखासॉग सम्फजन्धत 
रू. ५२ हिायको बकायो सधुाय सम्फन्धी कामणक्रभ िडा नॊ. ५ भा सञ्चारन गने ।  

४. मस गाउॉऩानरका अन्तगणतका िडा कामाणरमहरूको रानग २ िटा भोटय साइकर खरयद 
गने ।  

५. मस गाउॉऩानरका अन्तगणत कामणयत कभणचायीहरूको रानग प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध 
गयाउने सम्फन्धभा गाउॉ कामणऩानरकाराई अनधकाय प्रत्मामोिन गने ।  

६. गाउॉ कामणऩानरकारे २० औॊ फैठक देजख २९ औॊ फैठक सम्भ गयेका ननणणमहरू 
अनभुोदन गने ।  

७. मस गाउॉऩानरका तथा जशऺा विकास तथा सभन्िम इकाई, भसु्ताङको सभेत सहबानगताभा 
गरयएको गाउॉऩानरका अन्तगणतका विनबन्न विद्यारमहरूको जशऺक/विद्याथी अनऩुात 
अनगुभन/ननयीऺण प्रनतिेदनको आधायभा जशऺकहरूको दयफन्दी सभामोिन गने ।  

८. गत आनथणक िर्णभा आमोिनाको कामण ऩूया हनु नसकी यननङ िीर बकु्तानी बएका तय 
मस आनथणक िर्णभा सभेत कामाणन्िमनभा यहेका तऩनसर फभोजिभका आमोिनाहरूको 
सन्दबणभा गाउॉ कामणऩानरकाको कामाणरमफाट म्माद थऩ बएको ननणणमराई सभेत 
अनभुोदन तथा स्िीकृनत गयी ती आमोिनाहरूको म्माद चारू आनथणक िर्णको आर्ाढ 
भसान्तसम्भका रानग थऩ गने ।  

तऩसीर  ्

क. एमयऩोटण बिन भभणत, ३ नॊ. िडा, 
ख. गपुा िाने फाटो ननभाणण, ३ नॊ. िडा 
ग. ऩथुाङ साभदुावमक बिनभा भवहरा तथा ऩरुूर् अरग/ अरग शौचारम ननभाणण, ३ 

नॊ. िडा 
घ. बरऩानी ननमन्रण, ३ नॊ. िडा 
ङ. िोभसोभ िार उद्यानसॉगै गाउॉऩानरका य िनहीत अगानडको खारी िग्गाभा ऩाकण  

ननभाणण, ४ नॊ. िडा 
९. िोभसोभ फिायभा ट्रावपक व्मिस्थाऩनको रानग जिल्रा प्रशासन कामाणरम, ट्रावपक 

प्रहयी, होटर व्मिसामी, मातामात व्मिसामी, ननभाणण व्मिसामी, ऩमणटन व्मिसामी, 
यािनीनतक दर, सम्फजन्धत िडा कामाणरमहरू सभेत सफै सयोकायिाराहरूको िैठक 
अविरम्फ डाकी ऩथुाङ िसऩाकण  व्मिस्थाऩन गनण गाउॉ कामणऩानरकाराई ननदेशन गने ।  


