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"सभावेशी, साभाजजक रूऩान्तयण, प्रकृतत सॊयऺण य सॊस्कृतत",: "कृषष, ऩमयटन, ऩमायवयण, 
ऩूवायधाय, घयऩझोङको सभषृि" 

 मस सबाका अध्मऺ ज्मू, 
गाउॉ सबाका सदस्म ज्मूहरू, 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत रगामत सम्ऩूणय याष्डसेवक कभयचायी तभत्रहरू ।  

१. स्थानीम सयकायको गठन ऩश्चात मस गाउॉऩातरकाको गयीभाभम ऩाॉचौं गाउॉ सबाको 
दोश्रो फैठकभा आतथयक वषय २०७६/७७ को रातग फजेट तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय 
ऩाउॉदा भ आपूराई तनकै गौयवाजन्वत ठानेकोछु । मस अवसयभा नेऩारभा षवतबन्न 
सभमभा बएको जनआन्दोरन य सशत्र सॊघषयभा ज्मानको वरीदानी ददनहुनेु वीय 
सहीदहरूराई हाददयक श्रिासभुन सषहत श्रिान्जरी अऩयण गदयछु । नेऩारी आभाका ती 
सऩतुहरूरे देखाएको नमाॉ नेऩारको अग्रगाभी ऩथभा तऩाईँ हाभी सफै अगातड फढ्न 
प्रयेणा प्रदान होस,् मही काभना ऩतन गदयछु ।  

२. गण्डकी प्रदेश, षहभार ऩायीको जजल्रा भसु्ताङ अन्तगयत तनरतगयी षहभारको काखभा  
यहेको मस घयऩझोङ गाउॉऩातरका प्राकृततक तथा साॊस्कृततक सम्ऩदारे बरयऩूणय एक 
जीवन्त खरुा सॊग्रहारम हो । षवश्वभा छुटै्ट ऩषहचान कामभ गनय सपर महाॉको स्माउ 
खेतत तथा अन्म कृषष वारीहरु एवभ ् ऩमयटन ऺेत्रको प्रवधयन तथा षवकास गनय 
सषकएको खण्डभा मस गाउॉऩातरकारे छोटो सभमभा नै आतथयक उन्नततको जशखय चमु्न 
सक्ने प्रशस्त सम्बावनाहरु यहेका छन ्  । अवको हाम्रो षवकास मसै भागयजचत्रफाट 
तनदेजशत हनुऩुनेभा जोड ददन चाहन्छु ।  

३. मस गाउॉऩातरकाको ऺेत्रभा यहेका जततऩतन खेततमोग्म जतभनहरू छन,् ती सफै 
अत्मतधक उबयय यहेका छन ्। नमाॉ प्रषवतधको प्रमोग गयी ऩयम्ऩयागत खेतत प्रणारीभा 
ऩरयवतयन ल्माउन सकेको खण्डभा अषहरेको षवद्यभान उत्ऩादनभा उल्रेख्म फढोत्तयी 
गनय सषकन्छ ।  

४. नेऩारको सॊषवधानभा उजल्रजखत याज्मका तनदेशक तसिान्त, नेऩार सयकायरे 
अवरम्फन गयेका सभग्र नीततहरू, गण्डकी प्रदेश सयकायका रक्ष्महरू तथा मस 
गाउॉऩातरकाको ऩाॉचौं गाउॉ सबाको प्रथभ फैठकफाट स्वीकृत वाषषयक नीतत तथा 
कामयक्रभहरूराई कामायन्वमन गने गयी आगाभी आतथयक वषय ०७६/७७ को फजेट 
तजूयभा गयेकोछु ।मसका अरावा मस जजल्राफाट सॊघ य प्रदेशभा प्रततनतधत्व गने 
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भाननीम साॊसदज्मूहरूको भागयदशयन, षवतबन्न ऺेत्रका सयोकायवारा, षवषम षवऻहरू तथा 
आभ सवयसाधायण घयऩझोङवासीहरूको षवकास तनभायण प्रततको जचन्ता य चासोराई 
प्रत्मऺ सॊफोधन हनेुगयी आगाभी आतथयक वषयको फजेट तजूयभा गयेकोछु ।  

५. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्म सम्फजन्धत कानूनहरू, सॊघीम 
भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमफाट प्रकाजशत फजेट तजुयभा सम्फन्धी 
भागयदशयन, याषष्डम मोजना आमोगफाट प्रकाजशत स्थानीम तहको मोजना तजूयभा (नभूना) 
ददग्दशयन, २०७५ राई ऩरयऩारना गयी सॊघीम सयकायफाट प्राप्त हनेु अनदुान, प्रदेश 
सयकायफाट प्राप्त हनेु अनदुान तथा स्थानीम आन्तरयक श्रोतहरूको षवश्लषेण गयी 
फजेटको तजूयभा गयेकोछु ।  

६. फजेट तजूयभाको क्रभभा वस्तीस्तयफाट मोजनाहरू छनौट गयी वडा सतभततहरू भापय त ्
गाउॉ कामयऩातरकाको कामायरमभा तसपारयससाथ प्राप्त मोजना तथा कामयक्रभहरूराई 
षवतबन्न षवषमगत सतभततहरूभा घतनबतू छरपर गयी फजेट तथा कामयक्रभ तजूयभा 
सतभततरे तमाय ऩायेको खाकाराई ऩनु् गाउॉ कामयऩातरकाको ऩूणय फैठकफाट अनभुोदन 
ऩरयभाजयन गयाई गाउॉ सबाको फैठकभा ऩेश गने व्मवस्था तभराएकोछु ।  

७. उऩयोक्त सफै चयणहरूभा सभन्माषमक तथा आवश्मकताभा आधारयत ऺेत्रहरूभा फजेट 
व्मवस्थाऩन गनय बयऩूय षवचाय षवभशय हनेु प्रवन्ध तभराएकोछु ।  

अध्मऺ भहोदम 

८. अव भ चारू आतथयक वषयको वाषषयक फजेटको मथाथय षववयण ऩेश गने अनभुतत चाहन्छु 
। चारू आतथयक वषयको कूर फजेट रू. २२ कयोड २२ राख ६८ हजाय ६७० 
यहेकोभा हारसम्भको मथाथय खचय रू. १३ कयोड ८५ राख ८८ हजाय ५३३ 
यहेकोछ । मो वषय अत्मतधक षहभऩात बएको कायणरे ऩतन मोजना कामायन्वमन प्रकृमा 
केही षढरोगयी प्रायम्ब बएकोरे हार बकु्तानी गने प्रकृमा जायी नै यहेकोछ । चारू 
आतथयक वषयको अन्त्मसम्भभा कूर रू. २१ कयोड ५ राख १८ हजाय ६७० खचय 
हनेु प्रायजम्बक सॊशोतधत अनभुान छ । मसफाट चारू आतथयक वषयको फजेटफाट रू १ 
कयोड १७ राख ५० हजाय फचत हनुजाने देजखन्छ ।  

९. चारू आतथयक वषयको अन्त्मसम्भभा ऩतन सशतय कामयक्रभ तपय का आमोजना तथा 
कामयक्रभहरू कामायन्वमन हनु नसकी फाॉकी हनु आउने सम्ऩूणय यकभराई नेऩार 
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सयकायको सवयसजञ्चत कोषभा जम्भा गयी गाउॉऩातरकाको खाताभा ती शीषयकहरूभा 
भौज्दात शून्म फनाउने व्मवस्था तभराएकोछु ।  

अध्मऺ भहोदम, 

१०. अव भ आगाभी आतथयक वषय २०७६/७७ का रातग प्रस्ताषवत कामयक्रभहरूको प्रस्ततुत 
गने अनभुतत चाहन्छु ।  

आतथयक षवकास 

११. मस गाउॉऩातरकाको भखु्म आतथयक उऩाजयन गने भध्मेको एक ऺेत्र कृषष हो । आगाभी 
आतथयक वषयभा कृषष ऺेत्रको षवकास तथा प्रवधयनका रातग षवतबन्न कामयक्रभहरू प्रस्ताव 
गयेकोछु । कृषष ऺेत्रको आधतुनकीकयणभा षवशेष जोड ददइनेछ । 

१२. गाउॉऩातरका ऺेत्रतबत्रका कृषषमोग्म जतभनहरूको फायफन्देज गनयको रातग फजेटको 
व्मवस्था गयेकोछु । कृषष ऩेशाभा आवि दतरत सभदुामहरूको आतथयक उऩाजयनभा 
टेवा ऩ-ुमाउनको रातग वाख्रा तथा बेडाऩारन शीषयक अन्तगयत फजेटको व्मवस्था 
तभराएकोछु । आगाभी आतथयक वषय वडा नॊ. ४ जोभसोभभा एक स्माउको जसु 
फनाउने भेतसन जडान गरयनेछ । त्मस्तै वडा नॊ. १ जचभाङका कृषकहरूको रातग 
घयघयभा स्माउको सकुुटी फनाउने सौमय फाकसको षवतयण गरयनेछ ।  

१३. कृषष ऺेत्रको सभग्र षवकासका रातग आगाभी आतथयक वषय षवशेष प्रकृततका 
कामयक्रभहरूको आमोजना गनयका रातग गाउॉ कामयऩातरकाको कामायरम भापय त ्
आमोजना तथा कामयक्रभ व्मवस्थाऩनका रातग थऩ छुटै्ट फजेटको व्मवस्था तभराएकोछु 
। मस गाउॉऩातरका अन्तगयत ऩाइने यैथाने वारीहरूको सॊयऺण तथा प्रवधयनका 
कामयक्रभहरू सभेत कामायन्वमन हनेुछन ्। गाउॉऩातरका अन्तगयत सॊकटाऩन्न अवस्थाभा 
ऩगुेका ररु ुगाईको सॊयऺण प्रवधयन गनयको रातग ऩशसेुवा कामयक्रभ अन्तगयत फजेटको 
व्मवस्था तभराएकोछु ।  

१४. मस गाउॉऩातरकाको अको भहत्वऩूणय आतथयक ऺेत्र बनेको ऩमयटन हो । ऩमयटन ऺेत्रको 
प्रवधयनका रातग आगाभी आतथयक वषय षवतबन्न कामयक्रभहरू प्रस्ताव गरयएकोछ । 
ऩमयटन तथा अन्म सफै षवकासका अवमवहरूराई व्मवजस्थत तथा मोजनावि रूऩभा 
सम्ऩादन गनय आगाभी आतथयक वषय गाउॉऩातरकाको आवतधक मोजना तनभायण गरयनेछ 
। सो कामयका रातग रू. २० राख फजेट षवतनमोजन गयेकोछु । आवतधक मोजनाको 
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तनभायण ऩश्चात हाम्रा सफै षवकास तनभायणका कामयहरू सोहो मोजनाफाट तनदेजशत हनेुछन ् 
य षवकासको नवस्वरूऩ देजखनेछ ।  

१५. ऩमयटन व्मवसामीहरूराई देशका अन्म ऩमयटकीम ऺेत्रहरूभा यहेका असर 
अभ्मासहरूको आदान प्रदान गनय ऩमयटन व्मवसामी असर अभ्मास आदान प्रदान 
कामयक्रभ अन्तगयत अध्ममन भ्रभणको व्मवस्था तभराइनेछ । घयऩझोङ गाउॉऩातरकाका 
सफै होटरहरूसम्भ सूचना प्रषवतधको भाध्मभफाट ऩहुॉच कामभ गनय भोफाइर 
एजलरकेशनको तनभायण गरयनेछ । कारीगण्डकी नददभा तछभेकी वायागङु भजुक्तऺेत्र 
गाउॉऩातरकाको सभेत सहबातगताभा साहतसक जरमात्ता (Rafting) सञ्चारन गनय 
आवश्मक फजेटको षवतनमोजन गयेकोछु । नेऩार भ्रभण वषय, २०२० तथा गण्डकी 
प्रदेशको आन्तरयक ऩमयटन वषय, २०१९ का अवसयभा षवतबन्न कामयक्रभहरूको 
आमोजना गनय आवश्मक फजेटको व्मवस्था तभराएकोछु ।  

१६. गाउॉऩातरका ऺेत्रतबत्रका षवतबन्न गमु्वा तथा भठभजन्दयहरूको तनभायण तथा भभयतका 
रातग सभेत फजेटको व्मवस्था गरयएको छ । सो कामयफाट धातभयक ऩमयटन प्रवधयनका 
अरावा गाउॉऩातरकावासीहरूको धातभयक आस्थाभा टेवा ऩगुी असर सभाज तनभायणभा 
सहमोग ऩगु्ने षवश्वास तरएकोछु ।  

१७. मस गाउॉऩातरका अन्तगयत यहेको जचभाङ जङ्गर हाइषकङ रूटराई प्रवधयन य षवकास 
गने नीतत तरइनेछ ।  

१८. सभग्र आतथयक षवषमऺेत्र अन्तगयतका अनसूुचीभा सूजचवि मोजना तथा कामयक्रभहरूको 
व्मवस्थाऩन सञ्चारन गनय आगाभी आतथयक वषयको वाषषयक फजेटका कूर १ कयोड ५६ 
राख फजेट प्रस्ताव गयेकोछु ।  

ऩूवायधाय षवकास 

अध्मऺ भहोदम, 

१९. आगाभी आतथयक वषय वडा नॊ. ५ अन्तगयत दठनी आभा सभूहको अधयुो बवन तनभायण 
कामयराई तनयन्तयता ददइनेछ । ढुम्फा आभा सभूहको बवनभा पतनयचय व्मवस्था 
गनयको रातग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयएको छ । ढुम्फा तसॉचाई ट्याङ्कीको 
भभयत गरयनेछ । उजल्रजखत कामयहरूको रातग आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेकोछु ।  

२०. वडा नॊ. ४ भा जोभसोभ भ्मूटावय जाने ऩदभागयको तनभायण कामय गरयनेछ । जोभसोभ 
तायाखेर इन्डोय बवन तनभायण कामय गरयनेछ । ताङ्वे सभाजघय ऩखायर तथा 
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साभदुाषमक बवन एवभ ् वाह्रगाउॉ सभाजघय भातथ जस्ताऩाता छाउने कामयको रातग 
सभेत आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेकोछु ।  

२१. आगाभी आतथयक वषय वडा नॊ. ३ का रातग स्माङ गाउॉ इन्डोय हरभा षकचन तथा 
शौचारम तनभायण गरयनेछ । साभदुाषमक बवन हरको भभयत गरयनेछ । ऩरुचोक 
ऺेत्रभा फाटो भभयत कामय हनेुछ बने छेकाङदेजख स्माङ गाउॉ सम्भ जोड्ने फाटोभा 
रयटेतनङवार सभेतका स्तयोन्नततका कामयहरू हनेुछन ्।  

२२. त्मसैगयी २ नॊ वडाभा वडा कामायरम ऩछातडको रयटेतनङ वार तनभायण सम्फन्धी कामय 
हनेुछ । भापाय दतरत बवनको तनभायण कामयराई तनयन्तयता ददइनेछ । भापाय गाउॉ 
तबत्र तफजूरी फत्तीभा इन्सरेुटय बएको ताय पेरयनेछ । भापाय आभा सभूह बवनभा 
भञ्च व्मवस्थाऩन य शौचारम तनभायण सम्फन्धी कामयहरू हनेुछन ्।  

२३. वडा नॊ १ भा ऩूवायधाय षवकास कामय अन्तगयत छैयो जचभाङ वैकजल्ऩक ऩदभागय तनभायण 
मोजनाराई तनयन्तयता ददइनेछ । जचभाङ तसॉचाई कुरो तनभायण कामय हनेुछ । छैयो 
तसॉचाई मोजनाका रातग आवश्मक फजेटको व्मवस्था तभराएकोछु । त्मसैगयी छैयो 
साभदुाषमक बवनभा पतनयचय व्मवस्था गरयनेछ बने छैयो आभा सभूहको बवनको जस्ता 
छाउने कामय आगाभी आतथयक वषयभा ऩूया गरयनेछ ।  

२४. मस गाउॉऩातरका तथा सभग्र भसु्ताङ जजल्रा नै सौमय ऊजायका रातग उबयय बतुभहरू हनु ्
। सौमय ऊजाय सम्फन्धी व्मवजस्थत अध्ममन तथा सोही फभोजजभ कामयक्रभहरूको 
तजूयभा गनय सकेको खण्डभा षवद्यभानभा गाउॉऩातरकाफासीहरूरे बोग्दै आएको ऊजाय 
सॊकटफाट भकु्त हनेु प्रचयु सम्बावना यहेकोछ । मही सम्बावनाराई भध्मनजय गदै 
आगाभी आतथयक वषय सौमय ऊजाय सम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धान सभेतका रातग फजेटको 
षवतनमोजन गयेकोछु ।  

२५. गाउॉऩातरकाको सेवा प्रवाहराई व्मवजस्थत फनाउनका रातग आफ्नै कामायरम बवन 
अतनवामय सतय हो । हाम्रा अतधकाॊश वडाहरूका आफ्नै वडा कामायरमहरू तमाय बई 
सकेका छन ्य ती सञ्चारनभा सभेत आइसकेको अवस्था छ । तय गाउॉऩातरकाको 
आफ्नै प्रशासतनक बवन नबएकारे सेवा प्रवाहभा असहजता बईयहेकोरे आगाभी 
आतथयक वषयफाट गाउॉऩातरकाको बवन तनभायण कामय शरुू गनयका रातग रू. १ कयोड 
३० राख फजेट षवतनमोजन गयेकोछु ।  

२६. प्रदेश सयकायको सभऩूयक अनदुान सभेतका आधायभा भापाय माकखकय  ऩमयटन भागयका 
रातग आगाभी वषयको फजेटभा कूर २ कयोड प्रस्ताव गयेकोछु ।  
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२७. भातथ उजल्रजखत सभग्र मोजना तथा कामयक्रभहरूभा कूर रू. ४ कयोड ७९ राख 
खचय हनेु प्रायजम्बक अनभुान छ ।  

साभाजजक षवकास 

अध्मऺ भहोदम 

२८. गाउॉऩातरकाको सभषृिभा गाउॉऩातरकारे साभाजजक षवकास तपय का ऺेत्रहरूभा अषङ्गकाय 
गने नीततहरूको भहत्वऩूणय बतुभका यहने गदयछ । जशऺा, स्वास््म, खानेऩानीजस्ता 
भानवीम आधायबतू आवश्मकताका ऺेत्रहरूभा मस गाउॉऩातरकारे षवतबन्न कामयक्रभहरू 
प्रस्ताव गयेकोछ ।   

२९. दठनी खानेऩानी आमोजना तथा सम्रे खानेऩानी मोजना य कुछऩतेयङ गमु्फा, ढुम्फाका 
रातग आगाभी वषयको फजेटभा यकभ षवतनमोजन गयेकोछु । आगाभी आतथयक वषयभा 
सॊघीम सयकाय तथा गण्डकी प्रदेश सयकायफाट सभेत दठनी, जोभसोभ तथा स्माङभा 
षवतबन्न खानेऩानीका आमोजनाहरू कामायन्वमन हनेु सम्बावना छ । उक्त 
आमोजनाहरूभा सभेत गाउॉऩातरकारे आवश्मक सभन्वम य सहमोग गनेछ । दठनी 
अधयुो खेरकूद भैदान ऩूया गनयको रातग आवश्मक वजेट व्मवस्था गयेकोछु । 
जनकल्माण आधायबतू षवद्यारम फार उद्यान (वडा नॊ. ३) तथा वडा नॊ २ को अधयुो 
तायाखेल्ने ठाउॉ तनभायण कामयराई फजेटको व्मवस्था गयेकोछु । जचभाङको तायाखेल्ने 
इन्डोय खेरभैदान तनभायण कामयका रातग सभेत आवश्मक फजेटको व्मवस्था 
तभराएकोछु ।  

३०. मस गाउॉऩातरका अन्तगयत यहेका दतरत, छात्रा, गयीफ तथा जेहेन्दाय षवद्याथॉहरू, कऺा 
११ य १२ कऺाभा अध्ममनयत षवद्याथॉहरू एवभ ् धौरातगयी प्राषवतधक जशऺारम, 
रेतेभा ऩढ्नजाने षवद्याथॉहरुराई ददइॉदै आएको छात्रवजृत्त कामयक्रभराई तनयन्तयता ददने 
व्मवस्था तभराएकोछु ।  

३१. आगाभी आतथयक वषयभा गाउॉऩातरका अन्तगयतका षवद्यारमहरूभा अध्माऩनयत षवषमगत 
जशऺकहरूका रातग तारीभहरू सञ्चारन हनेुछन ् । गाउॉऩातरकाको आफ्नै शैजऺक 
क्मारेण्डय तनभायण हनेुछ य शैजऺक षक्रमाकराऩहरू सोही क्मारेण्डयफाट तनदेजशत 
हनेुछन ् । प्रधान अध्माऩक तथा अतबबावकहरूका रातग अतबभजुखकयण कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । ऩयीऺा प्रणारीराई व्मवजस्थत तथा वैऻातनक ढॊगफाट सधुाय गदै 
रतगनेछ । वार षवकास कऺाभा अध्माऩनयत ् सहजकतायहरूको रातग ऩनुतायजगी 
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तारीभ आमोजना हनेुछ । ती वार षवकास सहजकतायहरूका रातग अततरयक्त प्रोत्साहन 
बत्ताको व्मवस्था तभराएकोछु ।  

३२. षवद्याथॉहरूका रातग अततरयक्त षक्रमाकराऩ सम्फन्धी कामयक्रभहरू सञ्चारन हनेुछन ्। 
गाउॉऩातरका स्तयीम याष्डऩतत कऩ खेरकूद कामयक्रभरे तनयन्तयता ऩाउनेछ । 
गाउॉऩातरका तबत्रको प्राषवतधक धाय तपय को जनषहत भाध्मतभक षवद्यारमभा बौततक 
अवस्था सधुायका रातग आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेकोछु । 

३३. गाउॉऩातरका तबत्रका सफै वार षवकास कऺाहरूराई सधुाय गदै रतगनेछ । वषयबयीभा 
उत्कृष्ट शैजऺक षक्रमाकराऩ गने साभदुाषमक षवद्यारमराई ऩयुस्कृत गने कामयक्रभराई 
तनयन्तयता ददन फजेटको प्रस्ताव गयेकोछु । षवद्यारमहरूभा जसोतसो कम्लमूटयहरूको 
व्मवस्था हनेु तय दऺ भभयतकतायको अबावभा साभान्म गडवढीरे ऩतन कम्लमूटयहरू 
थजन्कने सभस्माराई सभाधान गनय आगाभी आतथयक वषय कम्लमूटय जशऺकहरूराई 
हाडयवेमय सम्फन्धी तारीभ ददने गरय कामयक्रभको प्रस्ताव गयेकोछु ।  

३४. सशतय अनदुान तपय  सॊघीम सयकायफाट प्राप्त हनु आएका जशऺा सम्फन्धी सम्ऩूणय 
कामयक्रभहरूराई हफुहू प्रस्ताव गयी ती कामयक्रभहरूराई अनसूुचीभा उल्रेख गने 
व्मवस्था तभराएकोछु   

३५. आगाभी आतथयक वषयभा मस गाउॉऩातरका ऺेत्रभा स्वास््म तपय  षवतबन्न कामयक्रभहरू 
रागू हनेुछन ् । सशतय कामयक्रभहरू अनसूुचीभा उल्रेख बए फभोजजभ हफुहू रागू 
हनेुछन ् बने गाउॉऩातरकारे थऩ कामयक्रभहरू गनेछ । जचभाङ य स्माङका स्वास््म 
इकाईहरूको व्मवस्थाऩनभा फजेट प्रस्ताव गयेकोछु । भापाय य दठनीभा स्वास््म चौकी 
सधुाय कामयक्रभहरू रागू हनेुछन ्।  

३६. सयुजऺत भाततृ्व कामयक्रभ अन्तगयत मस गाउॉऩातरकातबत्र घयभा नै असयुजऺत सतु्केयी 
गयाउने प्रचरनराई ऩूणय रूऩभा षवस्थाऩन गयाई ऩूणय सॊस्थागत सतु्केयी कामयक्रभराई 
अझ प्रबावकायी रूऩभा कामायन्वमन आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेकोछु ।  

३७. भसु्ताङ अस्ऩतारभा पाभेसी सञ्चरन गनय कभयचायीको व्मवस्था गरयइयहेकोभा सो 
कामयक्रभ तनयन्तय रागू हनेुछ । भसु्ताङ दन्त सेवा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन खचयको 
व्मवस्था तभराएकोछु  

३८. भषहरा तथा वारवातरका तथा जेष्ठ नागरयक य अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरूराई रजऺत 
गयी कामयक्रभ तजूयभा गनय फजेटको व्मवस्था तभराएकोछु । गाउॉऩातरका स्तयीम वार 
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सञ्जार गठन बईसकेको षवद्यभान अवस्थाभा सो सञ्जारफाट भाग बई आएका 
उल्रेखनीम मोजनाहरूराई सम्फोधन गने व्मवस्था तभराएकोछु ।  

३९. साभाजजक षवकास तपय का सशतय कामयक्रभहरूका अरावा मस षवषमगत ऺेत्रका रातग 
गाउॉऩातरकाको तपय फाट थऩ रू. १ कयोड १२ राख ८० हजाय ५०० फजेटको 
प्रस्ताव गयेकोछु ।  

वातावयण तथा षवऩद् व्मवस्थाऩन 

अध्मऺ भहोदम 

४०. मो गाउॉऩातरका सफै जनताको साझा घय हो । बावी ऩसु्ताहरूको बषवष्म ऩतन । मस 
गाउॉऩातरकाराई ऩमायवयणीम दृषष्टरे स्वच्छ तन्दरुूस्त याखी आगाभी ऩसु्ताराई 
हस्तान्तयण गनुय हाभी सफैको कतयव्म हो ।  

४१. हाम्रो गाउॉऩातरकाभा स्वदेशी/ षवदेशी राखौं ऩमयटकहरू वषेनी भ्रभण गने गदयछन ्। 
त्मसैरे हाभीभाझ वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी सवारहरूरे भहत्त्व ऩाउन ुऩने देजखन्छ 
। ऩषवत्र कारीगण्डकी नदीराई स्वच्छ याजखयाख्न य वातावयण सन्तरुन कामभ याख्न े
सम्फन्धभा आगाभी आतथयक वषयका रातग षवतबन्न कामयक्रभहरूको प्रस्ताव गयेकोछु । 

४२. वषौंदेजख यषहयहेका खारी जशशाहरू तथा नकुषहने पोहयभैराराई कवाडी सम्फन्धी 
सॊकरन केन्र, ऩोखया ऩठाउने कामय चारू आतथयक वषयभा शरुू गरयएको छ । मसफाट 
अव घयऩझोङ गाउॉऩातरका अन्तगयतका व्मजक्तगत घयहरू तथा होटरहरूभा थषुप्रयहेको 
खारी वोतरहरूको चाङ कभ बएकोछ य गाउॉऩातरकाराई सपा याजखयाख्न सहमोग 
तभरेकोछ । मो कामयक्रभ आगाभी आतथयक वषयभा सभेत कामभ हनेुछ तय तनजी 
सॊस्थाको साझेदायीभा गाउॉऩातरकाराई आतथयक बाय नऩने गयी व्मवस्था तभराइनेछ ।  

४३. घयमासी पोहयभैरा सकेसम्भ घयभै व्मवस्थाऩन गनय य कम्ऩोष्ट भर फनाउने सम्फन्धी 
तारीभ सञ्चारन गनय फजेट षवतनमोजन गरयएको छ । कारीगण्डकी नदीको कटान 
योक्न भापाय साभग्री, रक्की य छैयोभा तटफन्धन सम्फन्धी कामयहरूको प्रस्ताव गयेकोछु ।  

४४. आगाभी आतथयक वषयभा नायाघाङ खोराभा तसॉचाई कूरो भभयत गने, भापाय नायाघाङ 
खोराभा तटवन्धनको कामय गने तथा भापाय गाउॉ ऩछातडको ढर तनकासा गनेगयी 
फजेटको व्मवस्था तभराएकोछु ।  

४५. स्माङ वृऺ ायोऩण तथा थोऩा तसॉचाई, एमयऩोटय ऺेत्रभा ढर व्मवस्थाऩन मोजना, दठनी 
गजल्छ तनमन्त्रण मोजना तथा जोभसोभभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सॊकरन केन्र 
तनभायणका रातग फजेटको प्रस्ताव गयेकोछु । एमयऩोटय ऩथुाङ जस्थत जशवभजन्दय 
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वयऩयको तसॊतड व्मवस्थाऩन कामय मस वषय ऩूया नबएभा सो तसॊतड तनभायण कामयराई 
आगाभी आतथयक वषयभा ऩूया गनेगयी फजेट व्मवस्था गरयनेछ । 

४६. षवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको यकभ षिज नगने गयी आगाभी वषय थऩ ३० राख फजेट 
सो कोषभा थऩ गने प्रस्ताव गयेकोछु । आकजष्भक तथा अन्म कोषहरूको रातग 
आगाभी आतथयक वषयको फजेटफाट थऩ ३२ राख षवतनमोजन गरयनेछ । मस्ता 
कोषहरूभा यहेको यकभ आकजस्भकजन्म षक्रमाकराऩहरूभा खचय गने कामयराई 
कामयषवतध फनाई व्मवजस्थत गरयनेछ । 

४७. आगाभी आतथयक वषय वातावयण तथा षवऩद् व्मवस्थाऩन आमोजनाहरूको रातग रू. ४५ 
राख फजेट  प्रस्ताव गयेकोछु ।  

सॊस्थागत षवकास, सेवाप्रवाह य सशुासन 

अध्मऺ भहोदम, 
४८. आगाभी आतथयक वषयका आमोजनाहरूको कामायन्वमन गनय आतथयक वषयको शरुूभै गाउॉ 

कामयऩातरकाको कामायरमरे वाषषयक कामयमोजना तनभायण गनेछ । उऩबोक्ता सतभततफाट 
कामायन्वमन गनय नसषकने प्रकृततका आमोजना तथा कामयक्रभहरू कानून फभोजजभका 
अन्म षवतधद्वाया कामायन्वमन गने गयी प्रस्ताव गयेकोछु । उऩबोक्ता सतभततका 
ऩदातधकायीहरूराई वषयको शरुूभै अतबभजुखकयण गरयनेछ । जसफाट आमोजना 
कामायन्वमन तथा पछौटभा सयरता हनेुछ ।  

४९. कभयचायी तथा तनवायजचत ऩदातधकायीहरुको ऺभता अतबवषृिका कामयक्रभहरू रागू 
गरयनेछ । वडा कामायरमभा कामययत कभयचायीहरूराई कामायरम सञ्चारन तथा अन्म 
षवषमहरूभा भहत्त्वऩूणय तारीभहरू आमोजना हनेुछन ् । गाउॉ सबाका सदस्महरूको 
रातग षवद्यभान नेऩारको शासन प्रणारी, स्थानीम सयकाय सञ्चारन तथा प्रचतरत नेऩार 
कानूनको जानकायी गयाउन तारीभको व्मवस्था तभराइनेछ । जसफाट शासन 
व्मवस्था सम्फन्धी ऻानभा अतबवषृि बई व्मजक्तत्व तथा नेततृ्व ऺभताभा उल्रेख्म 
फढोत्तयी हनेुछ ।  

५०. जनप्रतततनधीहरू तथा कभयचायीहरूराई आजको मगु सहुाउॉदो सूचना प्रषवतध सम्फन्धी 
तारीभ ददइनेछ । गाउॉ कामयऩातरकाको कामायरम, वडा कामायरमहरू तथा सफै 
तनवायजचत ऩदातधकायीहरूराई सूचना प्रषवतधको सञ्जारभा आवि गयी उत्ऩाददत सूचना 
तछटो छरयतो तरयकारे प्रवाह गने व्मवस्था तभराउन आवश्मक फजेट प्रस्ताव 
गयेकोछु ।  
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५१. सभावेशी याज्म सञ्चारन गनय याज्मफाट षवतबन्न कामयक्रभहरूको रागू गरयॉदै आएकोछ 
। त्मसको एउटा उदाहयण सफै सयकायी तनकामहरूभा नमाॉ ऩदऩूततय गदाय सभावेशी 
ढाॉचाभा षवऻाऩन गने गरयएको छ । याज्म सञ्चारनभा सफै जातजातत, तरङ्ग, वगय य 
ऺेत्रको प्रतततनतधत्वको सतुनश्चतता कानूनत गरयएऩतन अऩेजऺत रूऩभा रजऺत वगयहरूरे 
पाइदा तरन सषकयहेका छैनन ् । सयकायी सेवाभा मस गाउॉऩातरकाका नागरयकको 
प्रतततनतधत्व तनकै कभ नै यहेको षवद्यभान अवस्थाभा आगाभी वषय महाॉका मवुाहरूका 
रातग रोकसेवा तमायी कऺा सञ्चारन गरयनेछ । सो कामयफाट रजऺत वगय राबाजन्वत 
हनेुगयी कामयक्रभ तम गने व्मवस्था तभराएकोछु ।  

५२. धभुऩान, भद्यऩान, रागू  औषध तथा सानो उभेयभा नै षववाह गने कामय षवरुि 
मवुाहरूभा जनचेतनाभूरक कामयक्रभहरू वस्तीस्तयभा आमोजना गरयनेछ । सफै 
भाध्मतभक षवद्यारमहरुभा सभेत मस्ता खारका कामयक्रभहरू तजूयभा गनय फजेटको 
व्मवस्था तभराइएकोछ । मस्ता कामयक्रहरूरे दूवेशनी तथा साभाजजक कूयीतत 
षवरूिभा जनचेतना अतबवषृि हनेुछ ।  

५३. येतडमो तारीभ, सहकायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी तारीभ, तथा मवुा वेयोजगायराई रजऺत 
गयी डकभॉ, लरम्फीङ तथा हाउस वमरयङ जस्ता स्वयोजगायभूरक कामयक्रभहरू 
आमोजना गनय आवश्मक फजेट षवतनमोजन गयेकोछु । प्रधानभन्त्री स्वयोजगाय 
कामयक्रभ अन्तगयत सॊघीम सयकायफाट प्राप्त कामयक्रभहरूराई जस्ताको त्मस्तै वाषषयक 
कामयक्रभभा प्रस्ताव गयेकोछु ।  

५४. मस गाउॉऩातरका अन्तगयत षक्रमाजशर सफै गैय सयकायी सॊस्थाहरूको आगाभी आतथयक 
वषयका रातग प्रस्ताषवत सफै कामयक्रभ तथा वाषषयक फजेटराई सभेत गाउॉऩातरकाको 
फजेट षकताफ प्रकाशन गदाय एकीकृत गयी प्रकाशन गने व्मवस्था तभराईनेछ ।  

५५. सभग्र सॊस्थागत षवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन तपय  जम्भा ४७ राख फजेट प्रस्ताव 
गयेकोछु ।  

श्रदेम अध्मऺ भहोदम 

५६. गाउॉऩातरकाको गौयवको आमोजनाभा सजुचकृत तभतन भसु्ताङ ऩरयमोजना गण्डकी 
प्रदेशको नै भहत्वऩूणय ऩरयमोजना हो । तभनी भसु्ताङको तनभायण ऩश्चात जोभसोभभानै 
सभग्र भसु्ताङ जजल्राको सूक्ष्भ झरक हेनय ऩाइनेछ । मसरे गदाय मस गाउॉऩातरकाको 
ऩमयटन प्रवधयन हनुका साथै सभग्र भसु्ताङ जजल्राको ऩमयटन प्रवधयनभा उल्रेख्म 
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मोगदान ऩगु्नेछ । मो ऩरयमोजनाका रातग आगाभी आतथयक वषयभा सॊघीम सयकाय य 
प्रदेश सयकायको सभेत रगानी यहनेछ बने गाउॉऩातरकाको तपय फाट षवस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रततवेदन तमाय गनय य ऩरयमोजनाको तनभायण कामय प्रायम्ब गनय रू. ३० राख प्रस्ताव 
गयेकोछु । त्मस्तै ढुम्फा तार सॊयऺण तथा सौन्दमॉमकयणका रातग १३ राख फजेट 
व्मवस्था तभराएकोछु । 

अध्मऺ भहोदम 

५७. अव भ आगाभी आतथयक वषयको रातग कूर अनभुातनत फजेट व्मवस्था ऩेश गनय 
अनभुतत चाहन्छु । आगाभी आतथयक वषयको रातग कूर फजेट रू. २४ कयोड ५१ 
राख २६ हजाय ५०० यहेको छ । जसभध्मे सॊघीम षवत्तीम सभानीकयणफाट ६ 
कयोड ७९ राख, प्रदेश षवत्तीम सभानीकयण अनदुान रू. १ कयोड १९ राख ३१ 
हजाय, सॊघीम याजश्व वाॉडपाॉड रू. ३ कयोड ५० राख, प्रदेश याजश्व वाॉडपाॉडतपय  रू. 
८ राख ७९ हजाय, सघीम सशतय अनदुान रू. ८ कयोड ६४ राख, आन्तरयक श्रोत 
प्रऺेऩण रू. ७८ राख ८६ हजाय, भारऩोत यजजषे्डशन शलु्क वाॉडपाॉड रू. १३ राख 
८० हजाय ५००, प्रदेश सयकायको सभऩूयक अनदुान रू. १ कयोड तथा साभाजजक 
सयुऺा तपय  सॊघीम सयकायफाट प्राप्त हनेु अनदुानको यकभ रू. १ कयोड २० राखको 
प्रायजम्बक अनभुान छ ।  

५८. कुर फजेटफाट चारू खचय तपय  आगाभी आतथयक वषय रू. ३ कयोड ४७ राख ३६ 
हजाय, सशतय खचय तपय  सॊघ सयकायफाट प्राप्त कामयक्रभहरूभा रू. ८ कयोड ६४ 
राख, सभऩूयक कोषभा रू. २ कयोड ५० राख १० हजाय, षवऩद् व्मवस्थाऩन 
कोषभा रू. ३० राख, गौयवका आमोजनातपय  रू ४३ राख. षवतबन्न कोषहरूभा रू. 
३२ राख, साभाजजक सयुऺा कामयक्रभ तपय  रू. १ कयोड २० राख तथा प्रदेश 
स्तयीम सभऩूयक कोष आमोजनाभा रू. १ कयोड खचय हनेु प्रायजम्बक अनभुान यहेको 
छ ।  

५९. त्मसैगयी आगाभी आतथयक वषयका रातग मोजना व्मवस्थाऩन प्रशासतनक खचय रू. २५ 
राख प्रस्ताव गयेकोछु । आतथयक षवकास तपय  रू. १ कयोड ५६ राख, ऩूवायधाय 
षवकास तपय का आमोजनाका रातग रु. २ कयोड ७९ राख, साभाजजक षवकास तपय का 
आमोजना तथा कामयक्रभका रातग रू. १ कयोड १२ राख ८० हजाय ५०० तथा 
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वातावयण षवऩद् व्मवस्थाऩन तपय  रू. ४५ राख य सशुासन सेवाप्रवाह तथा सॊस्थागत 
षवकास तपय  रू ४७ राख फजेट प्रस्ताव गरयएकोछ ।  

६०. भातथ प्रस्ततु गरयएको कामयक्रभभा आगाभी वषय जम्भा २३ कयोड ३३ राख ७६ 
हजाय ५०० सम आम्दानी हनेु य रू. २४ कयोड ५१ राख २६ हजाय ५०० खचय 
हनेु अनभुानभा कूर रू. १ कयोड १७ राख ५० हजाय न्मून हनेु देजखन्छ । 
आगाभी आतथयक वषयको फजेटभा न्मून हनु आउने यकभ रू. १ कयोड १७ राख ५० 
हजाय चारू आतथयक वषयको अनभुातनत भौज्दात यकभफाट न्मून फजेट ऩूततय गने 
व्मवस्था तभराएकोछु ।  

६१. आगाभी आतथयक वषयका सफै मोजना तथा कामयक्रभहरूराई षवस्ततृ रुऩभा अनसूुचीभा 
उल्रेख गयेकोछु । षवस्ततृ षववयण अनसूुचीफाट ग्रहण गनुयहनु सभेत अनयुोध छ । 
सशतय तपय का सफै कामयक्रभहरू ऩतन अनसूुचीभा नै व्मवजस्थत गयेकोछु ।  

अध्मऺ भहोदम 

६२. मोजना तथा कामयक्रभहरू जततसकैु प्रबावकायी तथा व्मवहारयक एवभ ् व्मवहारयक 
फनाए ऩतन त्मसको साय अन्ततोगत्वा कामायन्वमनभा बय ऩदयछ । आगाभी आतथयक 
वषयको आमोजना व्मवस्थाऩनभा प्रत्मऺ सॊरग्न यहने ऩदातधकायी तथा कभयचायीहरूराई 
उच्च भनोफरका साथ काभभा रगाउन षवतबन्न प्रस्तावहरू गयेकोछु ।  

६३. सफै ऩदातधकायीहरूराई सभम साऩेऺ तारीभ तथा प्रजशऺणका कामयक्रभ आमोजना 
गने, षवद्यभान सावयजतनक खरयद ऐन तनमभको प्रावधानहरूराई अवगत गयाउने, 
कभयचायीहरूराई सूचना प्रषवतधको भाध्मभफाट कामयसम्ऩादन गनय उत्प्ररेयत गने तथा 
उत्प्रयेणाको तह उच्च फनाउन कामायरम सभमभा Flexi Time को व्मवस्था गने य 
अततरयक्त सभम काभ गये वाऩत कामयषवतध वनाई वाजछछत अततरयक्त सषुवधा प्रदान गने 
व्मवस्था तभराएकोछु ।   

६४. उजल्रजखत फभोजजभका नीततहरुको कामायन्वमनका रातग गरयभाभम गाउॉसबाका सफै 
सदस्मज्मूहरू, कभयचायी, आभ जनता, वषुिजजवी तथा सफै सयोकायवारा घयऩझोङवासीको 
साथ य सहमोगको अऩेऺा तरएको छु । सयोकायवारा सफैको साथ य सहमोगरे नै 
घयऩझोङ गाउॉऩातरकाको "सभावेशी, साभाजजक रूऩान्तयण, प्रकृतत सॊयऺण य सॊस्कृतत",: 
"कृषष, ऩमयटन, ऩमायवयण, ऩूवायधाय, घयऩझोङको सभषृि"  बन्ने गाउॉऩातरकाको नाया तथा 
गण्डकी प्रदेश सयकायरे अवरम्फन गयेको सभिृ प्रदेश, सखुी नागरयकको दीघयकातरन 
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सोंच य नेऩार सयकायरे अवरम्फन गयेको सभिृ नेऩार, सखुी नेऩारी को नाया ऩूया हनेुछ 
बन्नेभा षवश्वास तरएकोछु । 

६५. अन्त्मभा, आगाभी आतथयक वषयको फजेट तथा कामयक्रभ तनभायणका रातग सझुाव तथा  
सहमोग ऩ-ुमाउन ु हनेु गाउॉऩातरकाका श्रदम अध्मऺ ज्मू,  सफै तनवायजचत 
जनप्रतततनधीज्मूहरू, याजनीततक दरहरूका जजम्भेवाय ऩदातधकायीहरू, षवषमगत सतभतत 
रगामत अन्म सतभततका सदस्मज्मूहरू, गाउॉ कामयऩातरकाका सफै साथीहरूराई आबाय 
प्रकट गदै फजेट तनभायणको प्राषवतधक ऩाटो व्मस्थाऩनभा सहमोग गनुयहनेु प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत रगामत सॊरग्न सफै कभयचायी तभत्रहरूभा हाददयक धन्मवाद व्मक्त 
गनय चाहन्छु । धन्मवाद ।  

 

 

प्रस्ततुकताय  

सतभयरा गरुुङ 

उऩाध्मऺ तथा सॊमोजक 

फजेट  तथा कामयक्रभ तजूयभा सतभतत 
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(फजेट म्माषिक्स) 
 

अनभुातनत आम (आतथयक वषय २०७६/७७) 
  क्र.सॊ. षववयण यकभ रू. हजायभा कैषपमत 

1 षवत्तीम सभानीकयण् सॊघ ६७९०००००   

2 षवत्तीम सभानीकयण् प्रदेश ११९३१०००   

3 याजश्व वाॉडपाड् सॊघ ३५००००००   

4 याजश्व वाॉडपाॉड् प्रदेश ८७९०००   

5 सशतय अनदुान् सॊघ ८६४०००००   

6 आन्तरयक श्रोत  ७८८६०००   

  भारऩोत यजजषे्डशन दस्तयु १३८०५००   

7 सभऩूयक अनदुान् प्रदेश १०००००००   

8 साभाजजक सयुऺा १२००००००   

  जम्भा फजेट तसतरङ २३३३७६५००   

अनभुातनत खचय्        

1 चारू खचय ३४७३६०००   

2 सशतय्  सॊघ ८६४०००००   

3 सभऩूयक कोष  २५०१००००   

4 षवऩद् व्मवस्थाऩन कोष ३००००००   

5 गौयफको आमोजना तपय  ४३०००००   

6 षवतबन्न कोषहरू तपय  ३२०००००   

7 साभाजजक सयुऺा १२००००००   

8 सभऩूयक मोजना प्रदेश १०००००००   

    १७८६४६०००   

  फाॉकी हनु आउन ेफजेट ५४७३०५००   

वाॉकी फजेटराई तनम्नानसुायका षवषमऺते्रभा षवबाजन गने ।  

१ प्रशासतनक मोजना व्मवस्थाऩन खचय २५०००००   

२ आतथयक षवकास तपय  १५६०००००   

३ ऩूवायधाय षवकास २७९०००००   

४ साभाजजक षवकास तपय  ११२८०५००   

५ वातावयण षवऩद् व्मवस्थाऩन तपय  ४५०००००   

६ सशुासन तथा सॊस्थागत षवकास ४७०००००   
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  कूर खचय (अनभुातनत) ६६४८०५००   

  न्मून फजेट ११७५००००   

  न्मू फजेट ऩूततय     

  गत फषयको भौज्दात ११७५००००   

    ०   
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(चारू खचय) 

क्र.सॊ. खचय शीषयक 

अनभुातनत 
फजेट कैषपमत 

१ तरफ (कभयचायी) ८६०००००   

२ ऩारयश्रतभक (ऩदातधकायी) ३८९१०००   

३ स्थानीम बत्ता २५०००००   

४ भहङ्गी बत्ता ७२००००   

५ ऩोशाक ५२५०००   

६ फैठक बत्ता ४०००००   

७ कभयचायी प्रोत्साहन २००००००   

८ ऩानी षवजरुी ३०००००   

९ सञ्चाय भहशरु ३०००००   

१० इन्धन ऩदातधकायी ३०००००   

११ इन्धन कभयचायी ३०००००   

१२ सवायी साधन भभयत ५०००००   

१३ अन्म सावयजतनक सम्ऩजत्त भभयत ५०००००   

१४ वीभा तथा नवीकयण १०००००   

१५ वडा कामायरम व्मवस्थाऩन १००००००   

१६ पतनयचय षपक्चसय (वडा कामायरम सभेत) २००००००   

१७ कामायरम सम्फन्धी खचय १५०००००   

१८ इन्धन अन्म प्रमोजन १५००००   

१९ ऩतत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन ५०००००   

२० ऩयाभशय तथा अन्म सेवा शलु्क २०००००   

२१ अनगुभन भूल्माॊकन ५०००००   

२२ भ्रभण खचय २००००००   

२३ षवषवध खचय २००००००   

२४ सबा सञ्चारन ५०००००   

२५ घयबाडा २०००००   

२६ सावयजतनक सनुवुाई १५००००   

२७ साभाजजक ऩरयऺण १०००००   

२८ याजस्व सम्फन्धी सफ्टवमय सभेत ५०००००   

२९ षवतबन्न ददवस सभायोह/ अतततथ सत्काय ५०००००   

३० षवऻ ऩयाभशय सेवा १००००००   

३१ कामयक्रभ खचय १००००००   

  जम्भा ३४७३६०००   
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 (आतथयक षवकास तपय ) 
 

क्र.सॊ. वडा 
नॊ. मोजनाको नाभ अनभुातनत फजेट  कैषपमत 

१ ५ दठनी खेत तायफाय १००००००   

२ ५ दतरत सभूह बेडा/ फाख्राऩारन मोजना (दठनी) २०००००   

३ ४ जोभसोभ खेतफायी वरयऩरय तायफाय १००००००   

४ ४ दतरत साभदुाषमक फाख्राऩारन (जोभसोभ) २०००००   

५ ४ 
खलु्रा षवश्राभ गहृका रातग पतनयचय व्मवस्थाऩन य चौरयगाई, 

नाउयको प्रततभूततय स्थाऩना ३०००००   

६ ४ स्माउको जसु फनाउने भेतसन खरयद ५०००००   

७ २ अधयुो तभतरजरुी ऩमयटन सूचना केन्र बवन तनभायण १५०००००   

८ २ अधयुो तभरीजरुी उद्यान ऩाकय  ५०००००   

९ १ स्माउ सकुुटी फनाउने फक्स षवतयण (जचभाङ) ५०००००   

१० १ छैयो गमु्फा सॊयऺण १००००००   

११ ३ स्माङ ढुकुचेको म्हने तनभायण ५०००००   

१२ ३  झोनाघाङ ऩाकय  तथा फाटो, तसॉडी, येतरङ स्तयोन्नती २००००००   

१३ २  तभतरजरुी कृषष सहकायीको फायफन्देज् स्माउखेतीभा ४०००००   

१४ गा.ऩा. गाउॉऩातरकाको आवतधक मोजना तनभायण गने २००००००   

१५ गा.ऩा. कारीगण्डकीभा -माफ्टीङ खेर सम्फन्धी कामयक्रभ ३०००००   

१६ 
गा.ऩा. 

गण्डकी प्रदेश ऩमयटन वषय तथा नेऩार भ्रभण वषय कामयक्रभ 
आमोजना १०००००   

१७ 
गा.ऩा. 

होटर व्मवसामीको रातग अध्ममन भ्रभण तथा 
अतबभजुखकयण कामयक्रभ ५०००००   

१८ गा.ऩा. होटर व्मवस्थाऩन एजलरकेशन तनभायण १०००००   

१९ गा.ऩा. कृषष ऺेत्र षवतबन्न कामयक्रभहरू २००००००   

२० गा.ऩा. ऩशसेुवा कामयक्रभ १००००००   

  कूर जम्भा १५६०००००   
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(ऩूवायधाय षवकास तपय ) 
 

क्र.सॊ. 
वडा 
नॊ. 

मोजनाको नाभ अनभुातनत फजेट कैषपमत 

१ ५ दठनी आभा सभूह बवन (अधयुो) 200000   

२ ५ ढुम्फा आभा सभूह पतनयचय  100000   

३ ५ ढुम्फा तसॉचाई रयजवय ट्याङ्की भभयत 500000   

४ ४ जोभसोभ भ्मूटावय ऩदभागय १५००००० 

 ५ ४ जोभसोभ तायाखेर इन्डोय बवन तनभायण २५०००००   

६ ४ ताङवे सभाजघय ऩखायर तनभायण ३०००००   

७ ४ साभदुाषमक बवन जोभसोभ स्तयोन्नतत ३०००००   

८ ४ वाह्रगाउॉ सभाजघय भातथ छाना जस्ताऩाता छाउन े ५०००००   

९ ३ स्माङ गाउॉ इन्डोय हरभा षकचन तथा शौचारम तनभायण १२०००००   

१० ३ साभदुाषमक हर भभयत तथा जजलसन (तसतरङ) ऩथुाङ १००००००   

११ ३ ऩरुचोक ऺेत्रभा फाटो भभयत मोजना (स्ल्माव) १०००००   

१२ ३ छेकोङदेजख स्माङ गाउॉ फाटो रयटेतनङवार तथा स्तयोन्नती ५०००००   

१३ २ २ नॊ वडा कामायरम ऩछातड रयटतनङ वार ५०००००   

१४ २ भापाय २ नॊ. को दतरत बवन ६००००० 

 

१५ २ 
भापाय गाउॉ तबत्र षवजूरी फत्तीभा इन्सरेुटय बएको ताय 
पेने १५०००००   

१६ २ 
भापाय आभा सभूह बवनभा भञ्च व्मवस्थाऩन य शौचारम 
तनभायण मोजना ३०००००   

१७ १ जचभाङ तसॉचाई  कुरो तनभायण ६०००००   

१८ १ छैयो जचभाङ वैकजल्ऩक ऩदभागय तनभायण ३०००००   

१९ १ छैयो तसॉचाई मोजना् ठेक्काफाट गयाउन े १००००००   

२० १ छैयो साभदुाषमक बवनभा पतनयचय खरयद १०००००   

२१ १ छैयो आभा सभूहको बवनको जस्ता छाउन े ३०००००   

२२ गाऩा गाउॉऩातरकाको बवन तनभायण १३००००००   

२३ गाऩा सौमय ऊजाय सम्फन्धी मोजना १००००००   

    जम्भा २७९०००००   
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(साभाजजक षवकास तपय ) 
 

क्र.सॊ. वडा नॊ. मोजनाको नाभ अनभुातनत 
फजेट 

कैषपमत 

१ ५ दठनी खानेऩानी मोजना १५०००००   

२ ५ सम्रे खानेऩानी मोजना ४०००००   

३ ५ खेरकूद भैदान दठनी १००००००   

४ ५ कुछऩतेयङ गमु्फा खानेऩानी मोजना (ढुम्फा) ५०००००   

५ ३ जनकल्माण आ.षव. फार उद्यानभा छऩनी षवच्छाउन े २५००००   

६ २ अधयुो तायाखेल्न ेठाउॉ तनभायण मोजना ५०००००   

७ १ जचभाङ तायाखेर इन्डोय खेरभैदान तनभायण (क्रभागत) १००००००   

जशऺा तथा खेरकूद तपय  

८ गा.ऩा. अङ्ग्रजेी जशऺक तारीभ १५००००   

९ गा.ऩा. षवषमगत जशऺक कामयशारा १५००००   

१० गा.ऩा. प्रधानअध्माऩक फैठक ७५०००   

११ गा.ऩा. वाषषयक शैजऺक क्मारेण्डय ५००००   

१२ गा.ऩा. अतबबावक सचेतना कामयक्रभ १०००००   

१३ गा.ऩा. ऩयीऺा षवषवध ५००००   

१४ गा.ऩा. भन्टेश्वयी तारीभ (फार षवकास जशऺक सहजकतायराई) १५००००   

१५ गा.ऩा. फार षवकासका षवद्याथॉराई खाजा ३०००००   

१६ गा.ऩा. वार षवकास सहजकताय प्रोत्साहन बत्ता २३४०००   

१७ गा.ऩा. अततरयक्त षक्रमाकराऩ तथा खेरकूद कामयक्रभ ५०००००   

१८ गा.ऩा. उत्कृष्ठ षवद्यारम अनदुान १०००००   

१९ गा.ऩा. शैजऺक साभग्री तनभायण  तातरभ ५००००   

  गा.ऩा. जनषहत भा.षव. यङयोगन २०००००   

२० गा.ऩा. जनषहत भा.षव. प्राषवतधक धाय ल्माव व्मवस्थाऩन ५०००००   

२१ गा.ऩा. वार षवकास केन्रहरूभा तबत्री खेरकूद कऺ तनभायण २०००००   
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  गा.ऩा. ऩढाइ भहोत्सव ५००००   

२२ गा.ऩा. कम्लमूटय जशऺकहरूराई रातग हाडयवेमय तारीभ १५००००   

  स्वास््मतपय        

२३ गा.ऩा. जचभाङ स्वास््म इकाई सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ३२५०००   

२४ 

गा.ऩा. 
३ नॊ. वडाको साभदुाषमक स्वास््म इकाई सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन ३२५०००   

२५ गा.ऩा. स्वास््म चौकी सधुाय कामयक्रभ (भापाय) १०००००   

२६ गा.ऩा. जोभसोभ स्वास््म चौकी सधुाय कामयक्रभ् दठनी १०००००   

२७ गा.ऩा. HMIS सम्फन्धी भातसक फैठक ३००००   

२८ 

गा.ऩा. 
भ.स्वा.स्व. सेषवकाराई भातसक फैठक बत्ता (स्वास््मकभॉ 
सभेत) १०६०००   

२९ गा.ऩा. ऩूणय सॊस्थागत सतु्केयी कामयक्रभ ३००००   

३० 
गा.ऩा. 

स्वास््मकभॉ ऺभता अतबफषृि तारीभ (DHIS-2, LMIS online entry and 

clinical skill refresher) १५००००   

३१ गा.ऩा. अनगुभन, तनयीऺण, भ्रभणखचय १०००००   

३२ गा.ऩा. स्वास््म (अधय तथा वाषषयक ) सतभऺा गोष्ठी ८००००   

३३ गा.ऩा. भसु्ताङ अस्ऩतारभा पाभेसी सञ्चारक कभयचायी तरफ ३०५५००   

३४ गा.ऩा. ऩूणयखोऩ दीगोऩना सतुनजश्चतता कामयक्रभ ३००००   

३५ 

गा.ऩा. भषहराहरूको ऩाठेघय षप्र क्मान्सय स्कृतनङ क्माम्ऩ सञ्चारन ४००००   

३६ 

गा.ऩा. 
भसु्ताङ साभदुाषमक दन्त सेवा केन्र सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन २०००००   

३७ भषहरा तथा वारवातरका, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता कामयक्रभ  १२०००००   

कूर जम्भा ११२८०५००   

 

  



22 
 

 (वातावयण षवऩद् व्मवस्थाऩन तपय ) 
 

क्र.सॊ. 
वडा 
नॊ. मोजनाको नाभ अनभुातनत फजेट कैषपमत 

१ ५ दठनी गल्छी  तनमन्त्रण ४०००००   

२ ४ पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सॊकरन केन्र तनभायण ४०००००   

३ ३ एमयऩोटयभा जशवभजन्दय वयऩय बरऩानी तनमन्त्रण २०००००   

४ ३ स्माङ वृऺायोऩण तथा थोऩा तसॉचाई मोजना ३०००००   

५ ३ एमयऩोटय ऺेत्र ढर व्मवस्थाऩन मोजना ८०००००   

६ २ भापाय गाउॉ ऩछातड ढर तनकासा तथा वृऺायोऩण 
(क्रभागत मोजना) ५०००००   

७ २ नायाघाङ खोराभा तसॉचाई कूरो य षऩरय भभयत मोजना १५००००   

८ २ 
भापाय नायाघाङ खहये खोराको म्मूजजमभ जानेफाटोको 
साॉधदेजख तर भूरफाटो सम्भ जारी ग्माषवन तटफन्ध 
मोजना १५००००   

९ २ कारीगण्डकी तटफन्धन (साभग्री) ५०००००   

१० १ कारीगण्डकी नदी तनमन्त्रण (रक्की) २०००००   

११ १ कारीगण्डकी तटफन्धन (छैयो) ४०००००   

१२ 
गा.ऩा
. गाउॉऩातरकाको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन कामयक्रभ ५०००००   

  कूर जम्भा ४५०००००   
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 (सॊस्थागत षवकास सेवा प्रवाह य सशुासन तपय ) 
 

क्र.सॊ. वडा 
नॊ. 

मोजनाको नाभ अनभुातनत 
फजेट 

कैषपमत 

१ गा.ऩा. उऩबोक्ता सतभततहरूको रातग अतबभजुखकयण तारीभ ३०००००   

२ गा.ऩा. 
जनप्रतततनतध तथा कभयचायीहरूको रातग सूचना प्रषवतधको प्रमोग सम्फन्धी 
तारीभ 

१५००००   

३ गा.ऩा. 
सेवाप्रवाह सम्फन्धी तारीभ् नागरयकता तसपारयस, भारऩोत, ऩजञ्जकयण, 

ऩत्ररेखन तथा अन्म वडास्तयीम तसपारयसहरू सम्फन्धी 
२०००००   

४ गा.ऩा. कभयचायी ऺभता अतबवषृि तारीभ १५००००   

५ गा.ऩा. 
मवुा तथा वारवातरकाहरूराई धभुऩान, भध्मऩान, कतररो उभेयभा षववाह 
गने जस्ता कूरयतत षवरूिभा जनचेतनाभूरक कामयक्रभ 

५०००००   

६ गा.ऩा. मवुाहरूका रातग रोकसेवा तमायी कामयक्रभ ३०००००   

७ गा.ऩा. ऩदातधकायीहरूको रातग सॊघीमता, तीन तहको शासन व्यवस्था, स्थानीम 
सयकाय,  तथा प्रचलित काननू सम्बन्धी तािीम  २५००००   

८ गा.ऩा. येतडमो प्रस्तोता तारीभ १५००००   

९ गा.ऩा. सहकायी व्मवस्थाऩन तारीभ ३०००००   

१०   घयऩझोङ फ्माक््स प्रकाशन ५०००००   

११   
वडागत तथा गाउॉऩातरका स्तयीम श्रव्म दृश्म साभग्री उत्ऩादन प्रशोधन 

(ऩमयटकीम स्थर तथा साभरयक भहत्वका स्थरहरूको प्रचाय प्रसाय) ५०००००   

१२   न्माषमक खचय/ तारीभ, गोष्ठी ५०००००   

१३ गा.ऩा. गाउॉऩातरका स्तयीम डकभॉ, लरम्फीङ, हाउस वमरयङ सम्फन्धी तारीभ 

(१भषहने) (फेयोजगाय सूचीभा सूजचकृत व्मजक्तराई) ९०००००   

    कूर जम्भा ४७०००००   
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(गौयवका आमोजनाहरू) 
 

गौयवका आमोजनाहरू 

क्र.सॊ. खचय शीषयक अनभुातनत 
फजेट 

कैषपमत 

१ तभनी भसु्ताङ ऩरयमोजना तडऩीआय १०००००० 

 २ तभनी भसु्ताङ ऩरयमोजना २००००००   

३ ढुम्वा तार व्मवस्थाऩन १३०००००   

  कूर जम्भा ४३०००००   
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सशतय तपय का कामयक्रभ तथा मोजनाहरू 
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घयऩझोङ गाउॉऩातरकाको ऩाॉचौ गाउॉसबाका तनणयमहरू 

१.  आतथयक वषय २०७६/७७ भा सम्फजन्धत वडाफाट उऩबोक्ता सतभततहरूफाट सञ्चारन हनु 
नसक्ने प्रकृततका मोजना तथा कामयक्रभहरूको सम्फन्धभा सावयजतनक खरयद ऐनको अन्म 
षवतधफाट मोजना तथा कामयक्रभहरू व्मवस्थाऩन गयाउनको रातग सफै वडा सतभततहरूरे गाउॉ 
कामयऩातरकाको कामायरमभा रेखी ऩठाउने ।  

२. मस गाउॉऩातरका अन्तगयत २ नॊ. वडा छैयोभा यहेको दतरत साभदुाषमक बवनराई "छैयो 
साभदुाषमक बवन" नाभाकयण गनयको रातग सम्फजन्धत वडा कामायरम तथा सयोकायवारा अन्म 
सभदुामहरूसॉग सभन्वम गने ।  

३. सॊरग्न फभोजजभको षवतनमोजन षवधेमक, २०७६ तथा वाषषयक मोजना तथा कामयक्रभहरू 
स्वीकृत गने ।  

४. मस गाउॉऩातरका ५ नॊ. वडा ढुम्फा ऺेत्रराई आगाभी आतथयक वषयको फजेटभा अत्मावश्मक 
केही थऩ मोजना तथा कामयक्रभहरूभा फजेट सभामोजन तभरान गने ।  

-0- 

 


