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पातारा%स गाउँपा%लकाको .ब0नयोजन ऐन,२०७९ 

पातारा%स गाउँपा%लकाको आ/थ1क बष1 ०७९/०८० को सेवा र काय1को ला/ग ;था<नय सि?चत कोषबाट केBह रकम खच1 

गनF र Gव<नयोजन गनF सIबJधमा Lयब;था  गन1 बनेको ऐन, 

गाउँसभामा पेश %म0त २०७९/०३/१० 

?@तावना:पातारा%स गाउँपा%लकाको आ/थ1क बष1 २०७९/०८०को सेवा र काय1हOको ला/ग सि?चत कोषबाट केहP रकम 

खच1 गनF अ/धकार Bदन र सो रकम Sब<नयोजन गन1 बा?छनीय भएकोले, 

नेपालको संSबधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजम पातारा%स गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१ संCDEत नाम र ?ारFभ: (१)यस ऐनको नाम पातारा%स गाउँपा%लकाको Sब<नयोजन ऐन,२०७९रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुOJत \ारIभ हुनेछ । 

२आHथJक बषJ २०७९/०८० को 0न%मM सिOचत कोषबाट रकम खचJ गनS अHधकार: 

(१) आ/थ1क बष1 २०७९/०८० को बजेट गाउँ काय1पा%लका,वडा स%म<त, Sबषयगत शाखाले, गनF सेवा काय1हOका <न%मa 

अनुसु/च १ मा उbयेcखत चालु , पुिजगत खच1 र Sब<तय Lयब;थाको रकम समेत गdर जIमा O. 

(२) ४५,५८,१९,१४४.६३।(पैता%लस करोड अYठाउYन लाख उYनाइस हजार एक सय चौवा%लस _पैया .`साठa पैसा)मा 

नबडाइ1 <नBद1j गdरए बमोिजम सि?चत कोषबाट खच1 गन1 सkकनेछ। 

३ bव0नयोजन: (१) यस ऐनlधारा सि?चत कोषबाट खच1 गन1 अ/धकार Bदइ1एको रकम आ/थ1क बष1 २०७९/०८० को 

बजेट पातारासी गाउँपा%लकाको गाउँ काय1पा%लका,वडा स%म<त र Sबषयगत शाखाले सेवा र काय1हOको <न%मa 

Sब<नयोजन गdरनेछ । 

(२)उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा लेcखएको भएता प<न काय1पा%लका,वडा स%म<त र Sबषयगत शाखाले गनFसेवा र 

काय1हOको <न%मa Sब<नयोजन गरेको रकममnये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देcखन आएमा गाउँ 

काय1पा%लकाले बचत हुने %शष1कबाट नपुग हुने शीष1कमा रकम सान1 सoनेछ।यसरP रकम सादा1 एक शीष1कबाट सो 

शीष1कको जIमा रकम बाट दश \<तशतमा नबpने गdर कुनै एक वा एक भJदा बढP शीष1कहOबाट अकr एक वा 

एक भJदा बढP शीष1कमा रकम सान1 तथा <नकासा र खच1 जनाउन सkकनेछ।Sबaीय Lयब;था अJतरगत साँवाsयाज 

भुoतानी खच1 तफ1  Gव<नयोिजत रकम Lयाज भुoता<न खच1 शीष1कमा बाहेक अJयu सान1 सkकने छैन। 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेcखएको भएता प<न एक शीष1कबाट अकr %शष1कमा रकमाJतर गदा1 सो 

शीष1कको जIमा ;बीकृत रकमको पwचीस \<तशत भJदा नबpने गdर अकr %शष1कहOमा रकम सान1 परेमा गाउँ 

सभाको ;वीकृत %लनु पनFछ  
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अनुसुHच- १ 

(दफा २ सँग सFबिYधत) 

नेपालको सं.बधानको धारा २२९(२) बमोिजम सिOचत कोषबाट bव0नयोजन हुने रकम 

र fोतगत आय 

x 
सं  

Gववरण आJतdरक 
आय 

राजzव 
बाँडफाँड 

GवGaय 
समानीकरण 

शसत1 
अनुदान  

Gवशेष 
अनुदान 

समपूरक 
अनुदान 

जIमा 

१ संघीय सरकार  ९९४८०००० १०७३००००० १५१७००००० २७०००००० २४०००००० ४०९४८०००० 
२ \देश सरकार  १५२४१४४.६३ १०८५५००० १६८५०००० ३५००००० १००००००० ४५२२९१४४.६३ 
३ पातारासी 

गाउँपा%लका 
१११०००० १०१००४१४४.६३ ११८१५५००० १६८५५०००० ३३०००००० २४०००००० ४५५८१९१४४.६३ 

         
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

x सं  sयय %शष1क रकम O  

१ पँूिजगत  १८२४०९१४४।- 

२ चालु खच1 २७३४१००००।- 

३ जIमा  ४५५८१९१४४।- 
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    "तावह'ः 

१. वािष-क िनित तथा काय-2म 
२. आव २०७९।८०को बजेट 
३. आिथ-क ऐन 
४. िबिनयोजन ऐन 
५.  पातारासी गाउँपािलकाको ढुङ्गा िगPQ तथा बालुवा उRखनन ्मापदUड २०७९ 
६. पातारासी गाउँपािलकाको अनुगमन तथा सुपरीवेYण सिमितको काय-िविध २०७९ 
७. िविभ]न िनितगत िनण-ह' 
 

िनण-य नं १: "ताव नं १ उपर _यापक 'पमा छलफल गPर आव २०७८।८० को वािष-क नीती तथा 
काय-2म सव-सbमत 'पमा पाPरत गनc िनण-य गPरयो । 
 
यस सbमािनत सभाका सदdय eयूह' । 

 नेपालको संिवधान २०७२¸ आिथ4क काय4िविध ऐन िनयमावली¸ अ:तर सरकारी िव= >यव?थापन ऐन¸ ?थानीय 
सरकार स@चालन ऐन २०७४ समेतका ऐन िनयम बमोिजम िदगो िवकास लGय HािIमा सहयोग पLुने अपेMका साथ 
लNिगक उ=रदायी¸ गPरिव :यिुनकरण उ:मखु र जलवाय ुपPरवत4न मिुख मSयमकािलन खच4 संरचना समेतलाई मSयनजर 
गरी चाल ुआ.व. २०७९/०८० को वािष4क नीित  तथा काय4Zम यस गPरमामय सभामा पेश गPरएको छ ।  

यो गPरमामय सभामा वािष4क नीित तथा काय4Zम H?ततु गन4 पाउँदा गौरवा:वीत भएको महशसु गरेको 

छु । 

१. दशेमा लोकताि:cक गणत:c HािIका लािग भएको िविभ:न जनआ:दोलनमा आdनो जीवन बिलदान गनु4हeने 

fात-अfात महान ्शिहदहh, यस Hदशेको ?थापनाथ4 भएको संघष4मा आdनो जीवन उjसग4 गनु4हeने बीर शिहद 

हPर बहादरु कँुवर लगायत सkपणू4 fात-अfात शिहदहh Hित हािद4क mnा:जली अप4ण गन4 चाहा:छु । 

२. राजनीितक¸ आिथ4क र सामािजक पPरवत4नमा नेतjृवदायी भिूमका िनवा4ह गनु4 हeने सबै अqजहh Hित हािद4क 

आभार सkमान Hकट गन4 चाहा:छु । 

३. mnेय अqजहh¸ िवnान ्वग4¸ :याय Hेमी जनसमदुायले आआdनो ठाउँबाट योगदान नगरेको भए आजहामी 

हाvो पातारासी गाउँपािलकामा यस हिैसयतमा उपि?थत हeन सwने िथएनौ ँ। तसथ4 उहाँहh Hित हािद4क नमन 

गद4छु । 

४. हामीले पातारासी गाउँपािलकाको समिृn र पातारासी गाउँपािलका बासीको िहतको लािग सहमित र 

सहकाय4को माSययमबाट एकाकार हeने सं?कृितको अxयासलाई िनर:तरता िदइनेछ । िवगतका jयाग¸ बिलदान 
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र असल अनभुवबाट माग4 िनदzिशत हeदँ ैपातारासी गाउँपािलकाको समिृnको माग4िचcको {पमा ?वािभमानी 

पातारासीबासी साम ु यो नीित तथा काय4Zम H?ततु गरीरहदँा यस गाउँपािलकालाई सुसं?कृत र समnृ 

गाउँपािलकाको {पमा {पा:तरण गनz दाियjव बोध भइरहकेो छ ।  

५. "कृिष¸ जिडवुटी र पय-टन¸ पातारासीको पिहचान ! – महामारी¸ भोकमरी र बेरोजगारी हटाउने हाjो 

अिभयान !!"  भ:ने नाराको सिमMा गद} "िशYा¸ dवाdlय¸ िवmुत¸ सnचार र रोजगार¸ हाjो सरोकार ! 

– कृिष¸ जिडबुटी र पय-टन समृo पािलका िनमा-णको मुल आधार !!" को नारा अिघ साद} पातारासी 

गाउँपािलकाको mमशील जनशि~लाई >यवसाय मिुख उjपादनमा लगाउन र सामािजक {पा:तरण सिहत 

समnृ पातारासी िनमा4ण हाvो Hमखु लGय रहकेो कुरामा फेरी पिन जोड िदन चाहा:छु । 

६. हामी संघीय गणताि:cक लोकत:cमा आधाPरत Hणालीको Hभावकारी काया4:वयनका लािग "समृo नेपाल¸ 

सुखी नेपाली" को राि��य नारालाई आjमसाथ गद} समnृ पातारासी¸ सखुी पातारासीबासी को िदघ4कालीन 

उ��ेय अन{ुप समतामलूक समाज िनमा4ण गद} अिघ बिढरहकेो कुरा ?मरण गराउँदछु । 

 
अब म पातारासी गाउँपािलकाको िव�मान अव?थालाई बुँदागत {पमा H?ततु गद4छु ।  

1 िवकास र समिृnको अपार सkभावना बोकेको सािवकको चारवटा गा.िव.स. लाई समायोजन गरी हाल 

७ वटा वडा सिहतको Hशासिनक िवभाजन  भएको गाउँपािलका आिथ4क¸ सां?कृितक¸ पया4वरणीय र 

भौगोिलक िविवधताका साथै जल¸ जंगल तथा जडीबटुीको सkभािवत उjपादन Mमताको �ि�ले उ�च 

सkभावना य~ु ?थानमा रहकेो छ । 

1 मलुकुको कPरब २१ Hितशत भभुाग ओगटेको सबैभ:दा ठूलो कणा4ली Hदशेको ८१६ वग4 िक. िम. 

Mेcफल रहकेो पातारासी गाउपािलका पिछ�लो जनगणना वष4 २०६८ अनसुार १४०८५ जनसं�या रहकेो 

र हाvो अSयाविधक Hोफाईल बमोिजम कूल जनसं�या १७१३५ रहकेो छ । 

1 साMरताको िहसाबले कणा4ली Hदशे िनकै पछाडी परेकोमा पातारासी गाउँपािलकाको औसत साMरता 

दर अjय:त :यनू रहकेो छ । 
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स#मािनत सभाका सद,य .यू¸ 
अब म यस सkमािनत सदन समM आिथ4क वष4 २०७९/०८० को नीित तथा काय4Zम H?ततु गन4 

चाहा:छु । 

@ ?थानीय तहलाई Hभावकारी {पमा स@चालन र >यव?थापन गन4 ?थानीय सरकार स@चालन ऐन २०७४ ले 

िनदzिशत गरे बमोिजम पातारासी गाउँपािलकाको आिथ4क वष4 २०७९/०८० को नीित तथा काय4Zम पेश 

गPरएको छ । 

@  बेरोजगारी र Hिविधक िशMा >यव?थापनमा आधाPरत काय4Zम तथा िवकासका गितिविधह{ स@चालन 

गPर यस Mेcका जनताको गPरवी :यिुनकरण गनz नीित िलईएको छ । 

@ धािम4क एवंम पय4टक�य Mेcको िवकास एवं Hवn4न गनz नीितलाई िनर:तरता िदईएको छ । 

@ कृिष उjपादन¸ भ�डारण र बजारीकरणमा कृषक समहू तथा सहकारीहhलाई पPरचािलत गनz नीितलाई 

िनर:तरता िदने नीित िलइनेछ । 

@ ?व�छ खानेपानीमा नागPरकको पहeचँ सिुनि�त गPरने छ । 

@ वातावरण तथा जलवाय ुमैcी पवूा4धार िवकासमा जोड िदइने छ¸ वन Mेcको वैfािनक एवं िदगो >यव?थापन 

गPर आिथ4क {पले महjवपणू4 वन?पित तथा जिडवटुीको Hशोधन उ�ोग ?थापना गPरने छ । 

@ गणु?तरीय िशMा र ?वा?�य सेवाको भरपद� >यव?था िमलाईने छ । 

@ लैङ्िगक समानता मिहला सशि~करण लNिगक मलू Hवािहकरण र मिहला सहभािगता विृn गनz नीितलाई 

िवषेश Hाथिमकताका साथ काया4:वयन गनz । 

@ उ�यालो पातारासी अिभयानलाई साथ4क त�ुयाउन जल िव�तु उjपादनमा िवशेष जोड िदइने छ र उ~ काय4मा 

सहकारीहhको पPरचालन गरी शेयर¸ अनदुान िदने नीितलाई िनर:तरता िदइने छ । 

@ साव4जिनक नीिज र सहकारी Mेcको भिूमका र साझेदारीलाई थप Hभावकारी बनाइने छ । 

@ खेलकुद Mेcको िवकास¸ खेलािडहhको सkमान र Hोjसाहन गनz काय4लाई िनर:तरता िदइने । 

@ भ ूउपयोग योजना काया4:वयनमा �याई वैfािनक भ ू>यव?थापनमा जोड िदई कृिषमा आधाPरत रोजगारीको 

अवसर िसज4ना गPरनेछ । 

अब म यस सkमािनत सभा समM आिथ4क वष4 २०७९/०८० को Mेcगत नीित तथा आधारहh H?ततु गन4 

चाह:छु । 
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(क) आिथ2क 3े5 
बजेट तथा 9ोत प<रचालन तथा 9ोतहAको पिहचान स#बBधीः 

१. गाउँपािलका Mेcमा करको दायरालाई फरािकलो पान4 यस Mेcमा पाइने वन पैदावर, जिडबटुी, ढुङ्गा, िग�ी, 
बालवुाको Hयोगलाई करको दायरामा �याउन Hारिkभक वातावरणीय Hभाव म�ूयाङ्कण IEE को Hितवेदन 
बमोिजम िनयमानसुार ठेwका Hकृया अघी बढाईनेछ ।  

२. गाउँपािलका Mेc िभc रहकेा िविभ:न खानी तथा खिनज पदाथ4हhको अSययन अनसु:धान पिहचान र 
अ:वेषणका लािग आव�यक >यव?था िमलाईनेछ । 

३. आ:तPरक �ोत विृnका लािग करको दर र Mेcमा पनुरावलोकन गPरनेछ । 
कृिष तथा सहकारी  स#बBधीः   

� िवदशे तथा ?वदशे बाट फक�एका यवुाहhलाई कृिषमा आधाPरत रोजगारी िसज4ना गनz काय4Zम तजु4मा 
गPरने छ । 

� यवुाहhलाई >यवसाियक कृिषमा आवn गराउने नीित िलइएको छ । 

� कृिष उjपादनदिेख बजारीकरण सkमका HिZयाहhमा उjHेरक पPरचालक र mम सहयोिगको hपमा 
सहभािग हeने गरी  कृिष ?वयंमसेवक तयार पाPरनेछ । 

�  संघ तथा Hदशे सरकारसँग सम:वय गरी लागत साझेदारीमा स@चालन हeने आjमिनभ4रताको लािग कृिष 
उjपादन काय4Zम स@चालन गPरनेछ 

� जलवाय ुतथा ख� संकटास:न बािसनदाहhलाई िजिवको पाज4नसधुार तथा अनकुुलन Mमता िवकास 
काय4Zम िवभ:न सरकारको सम:वयमा स@चालन गPरनेछ  

� रैथाने बाली तथा जैिवक खेती संरMण गPरनेछ 

� नेपाल सरकारले यवुा लिMत ?वरोजगार काय4Zम अनसुार रोजगारी िसज4ना गन4 िसमी¸ ?याउ¸ तरकारी र 
आल ुलाई >यवसायीकरण गन4 जोड िदइने छ । 

� जैिवक मल¸ जैिवक िवषािधको उjपादन तथा Hयोगमा �याउन िवशेष काय4Zम स@चालन गPरनेछ । 

� सरकारी वा िनिज बाँझो जLगा Hयोगमा �याउन िवषेश काय4Zम स@चालन गPरने छ ।  

� ?याउको गणु?तर विृnगन4 �याकेिजङ तथा qेिडङमा जोड िदइनेछ । 

� जिडबटुीको >यवसाियक खेतीको सkभा>यता अSययन गरी सोही अनhुपका काय4Zम तथा योजनाहhलाई 
Hोjसािहत गPरनेछ । 

� िचनो कागनुो ज?ता लोपो:मखु तथा मौिलक बालीसंरMण, सkबn4न तथा Hवn4न काय4मा जोड िदने,  
यसको लािग सं?थागत ?तरमा िबउ बNक (Seed Bank) ?थापना गPरनेछ । 

� िव�कै सवा4िधक उ�च ?थानमा धान फ�ने छुम �यलुोको Hवध4नको लािग पातारासीको पिहचान, 
काली मासp धान भ:ने नारालाई मलुम:cको hपमा िलइ धान खेित Hवध4नको >यव?था िमलाईने छ र 
गhुयोजना अनसुारको काय4 आगामी तीन वष4मा सkप:न गनz काय4 िमलाईने छ । 



िश#ा¸ 'वा')य¸ िव+तु¸ स/चार र रोजगार हा6ो सरोकार – कृिष¸ जिडबटुी र पय@टन समCृ पािलका िनमा@णको मलु आधार !! 
 

 | पातारासी गाउँपा+लकाको आ0थ2क वष2 २०७९/०८० को नी;त तथा काय2=म  

� पािलका ?तरको को�ड ?टोर िनमा4ण काय4को स{ुवात गPरनेछ ।  

� उ�च म�ूय कृिष व?त ुबजारीकरण तथा सपुथ म�ूय सहकारी पसल स@चालनका लािग सहकारीमा 
आधाPरत िवZ� िवतरण Hणाली (Co-operative Marketing System) लाग ुगPरनेछ 
।  

� जलवाय ुपPरवत4नबाट कृिषMेcमा Hभाव सkब:धी अSययन तथा अनसु:धानमा जोडिदइनेछ । 

� ?याउ Hशोधन तथा बजारीकरणको लािग ?याउ सेलार �ायर काटु4न र ढुवानी अनदुान र िवतरणमा सरकारी 
तथा गैरसरकारी सं?थासँग सम:वय गPरनेछ ।  

� गाउँपािलकाले ?थानीय उ�ोग तथा उ�मीसंग सkबि:धत सं?थाहhसँग सहकाय4 गPर वडाहhको 
पिहचानको hपमा एक गाउँ एक वdतु  उjपादन पकेट Mेcलाई िनर:तरता िदइनेछ ।  

� कृिष भमूी भएका वडाहhमा एक गाउँ एक काय-कता- (OVOT) तयार गनz काय4लाई Hारkभ गPरनेछ । 

� एक घर एक बगsचा तथा सामिूहक बगNचाको अवधारणा लाग ुगPरनेछ । 

� गाउँपािलका ?तरमा तरकारी तथा ?थानीय बालीहhको संकलन के:� ?थापना तथा बजार >यव?थापनमा 
जोड िदइने छ । 

� गाउँपािलका को भ-ूउपयोग नीित (Land Use Plan) तयार गरी काया4:वयन गPरने छ । 

� आधिुनक कृिष िनित >यवसाियक पशपंुMी िवकास फलफुल तरकारी र कािलमािस4 धानको Mेcलाई 
वढावा िदइने छ । 

 
पशुपBछी िवकास स#बBधीः 

õ एक घर एक बगैचा¸ एक घर एक जस� गाईको अवधारणालाई काया4:वयनमा �याईने छ । 

õ घkुती सेवा माफ4 त मौसमी कृितम गभा4धानको पहeचँ बिृn गद} सव4 शलुव बनाइने छ । 

õ आधिुनक >यावसाियक भेडा¸ बा�ा पालन साझेदारी काय4Zमलाई िनर:तरता िदइनेछ ।  

õ पशपंुMीहhको >यावसाियक पालनमा जोड िदई दधु तथा मासमुा आjमिनभ4र बनाउनलाई जोड िदइने छ । 

õ बेरोजगार यवुा लिMत >यवसाियक पशपुालनमा अनदुान मखुी काय4Zमलाई जोड िदईने छ । 

õ पश ुज:य उjपादनमा आधाPरत घरेल ुउ�ोग को लािग आव�यक काय4Zम संचालन गPरने छ । 

õ कृिcम गभा4धान गराउने िकसानको उ:नत जातको पशलुाइ िवमागनz काय4लाई िनर:तरता िदइनेछ । 
 
 
पय2टन िवकासः 

� पय4टन गhुयोजना काया4:वयनमा �याईनेछ । 
� छुम �यलुो लगायत कृिष पय4टनलाई Hाथिमकताका साथ काया4:वयन गPरयने छ । 
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� दवे?थल, ऋणमोM माई¸ पटमारा चलुी¸ गोठेला झरना¸ घाPरखोला र पातारासी िहमाललाई पय4टक�य 
ग:त>यको hपमा िवकास गन4 आव�यक काय4Zम तय गPरनेछ ।  

� तातोपानी धानचौरी पय4टन गhुयोजना अनसुार िनमा4ण काय4को सhुवात गPरने छ । 
� पय4टन पवूा4धार िवकास काय4लाई अिघ बढाउनका लािग सचूना के:�¸ xय�ुवाइ:ट, Rafting , पय4टन पद 

माग4, तालतलैया संरMण काय4लाई अिघ बढाइनेछ । ताल सिूचकरणको लािग पहल गPरनेछ । 
� Hjयेक वडामा सkभावना भएका गाउँमा के:� रहने गरी होम?टेको ?थापना गPर संचालन र Hभावकारी 

>यव?थापनका  गन4का लािग उjHेPरत गPरनेछ । 
� Hदशे सरकारको नारा पिहले देश अिन िवदेश लाई आjमसाथ गरी पय4टन सkब:धी काय4Zमहh स@चालन 

गPरनेछ  । 
� पातारासी िहमालको पव4तारोहण (Root Permit) का लािग संघीय सरकारबाट ि?वकृित �याई 

पव4तारोहण काय4 सhु गन4 पहल गPरनेछ । 
� पय4टक�य Mेcहhमा होम ?टेको ?थापना >यव?थापन तथा संचालनमा जोड िदइने  छ । 

 
 

बन बातावरण सरं3ण तथा ह<रयाली Nवध2न स#वBधी नीितः 
& िदगो िवकासका लािग वन Mेcको उjपादकjव र बन पैदवारको उjपादनमा विृn गPरनेछ । 
& जैिवक िविवधता जैिवक mोतको संरMण लगायत वातावरणीय सेवाबाट HाI हeने लाभको :यायोिचत 

िववरण सिुनि�त गPरनेछ । 
& जल तथा भिूमको संरMणका साथै भिूमको उjपादकjव विृn गरी कृिष उjपादन बढाउन सहयोग प ु याउन 

जलाधार Mेcको एिककृत संरMण तथा >यव?थापन गPरने छ । 
& जलवाय ुपPरवत4नबाट पाPरि?थितक�य Hणाली ?थानीय जनता र िजिवकोपाज4नमा पन4 सwने नकाराjमक 

Hभावलाई :यिुनकरण गन4 अनकूुलनका काय4Zम संचालन गPरने छ । 
& वन तथा वन >यव?थापनलाई थप पारदिश4̧  जवाफदिेह¸ उ=रदायी र समावेिश बनाई सMम बनाईनेछ । 
& जिडबटुी खेित संरMण तथा Hशोधन गन4 >यवसाियक नीित िलइनेछ ।  
& ?व�छ तथा ?व?थ वातारण र जलाधार तथा व:यज:तकुो संरMण >यव?थापन सkब:धी ऐन काननू तथा 

नीित िनयम बनाई काय4Zम तजु4मा गPरनेछ । 
& बMृारोपण तथा हPरयाली र हPरत Mेcको Hवn4न गPरने छ । 
& पानीका महुान तथा नदीनालाहhको संरMण तथा >यव?थापन गPरनेछ । 
& साव4जिनक उ�ान पाक4 को िनमा4णका लािग पहल  गPरनेछ । 
& साव4जिनक तथा सरकारी बनMेcमा ओखर तथा आh (ग�ले आh)खेितलाई वढवा िदईने छ । 
& ताल तलैयाको Hचार Hसार गPर Hय4टन Hवध4नमा जोड िदईने छ । 
& सामदुाियक वन उपभो~ा सिमितलाई िनयमन गPरनेछ। 
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उPोग बािण.य/बRक तथा सहकारीः 

H लघ ुउ�म र उ�मीलाई Hोjसाहन गPरने छ । 
H सहकारीको >यवसाियक र सं?थागत िवकास गनz नीित िलइने छ । 
H साना र िसमा:त कृषकलाई समहू सहकारीमा आवn गराई व?त ुउjपादन विृn गनz काय4Zमलाई जोड 

िदइनेछ । 
H कृिष िवकास बNक को शाखा ?थापना भइ सकेकोले साना िकसानलाई आय मलुक अनदुानमा आवn 

गन4 पहल गPरनेछ । 
H सहकारीता माफ4 त उपभो~ा पसल उjपादन तथा बजारीकरणका लािग सहकारी सं?थाहhको िवकास¸ 

Hवध4नमा अनदुानको >यव?थालाई िनर:तरता िदईने छ । 
 

सामािजक 1े3 
िश3ा तथा खेलकुद स#वBधी नीितः 

& MBBS, BE, BSc Ag वा सो भ:दा मािथ�लो िशMा हािसल गनz पातारासी िनवासी सामदुाियक 
िव�ालयका िव�ाथ�हhलाई िवशेष छाcवतृीको >यव?थालाई िनर:तरता िदइनेछ । 

& लोकसेवा आयोग तयारी गनz >यि~हhलाई िवशेष सहयोग गनz नीित िलइएको छ ।  
 

& िशMा Mेcमा दिेखएको िवकृित¸ िवसंगितलाई िन{jसािहत गन4 पाPरत िशMा ऐनलाई अSयाविधक गरी 
िनयमावली काय4िविध तयार गरी काया4:वयनमा �याईनेछ । 

& िव�ाय संचालन  पठनपाठनको Hिविध अनकुुल >यव?था िमलाईने छ । 
& सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सं?थाहhको सहकाय4 र सम:वयमा िव�ालय बािहर रहकेा िव�ालय 

उमेरका बालबािलकाहhको पिहचान गरी उनीहhलाई औपचाPरक िशMाको मलू Hवाहमा समेट्न िविभ:न 
खालका काय4Zम स@चालन गPरनेछ । 

& अनमुित Hदान गPरएका िव�ालयहhमा आव�यक दरब:दी Hदान गन4 पहल गPरनेछ । िशMकहhलाई 
Hचिलत ऐन¸ िनयमाली तथा काय4िविधको पPरिधिभc रिह Hितकुल असर नपनz गरी पातारासी 
गाउँपािलका Mेc िभcका िव�ालयहhबाट अव�यकता अनसुार िविभ:न  िव�ालयह{मा कामकाजमा 
खटाईनेछ । 

& यस पातारासी गाउँपािलका अ:तग4तका िव�ालयहhलाई गाउँपािलका ?तरीय खेलकुद तथा अितPर~ 
िZयाकलाप संचालन गन4 गराउन Hाथिमकता तथा Hोjसाहन िदईने छ । 

& िव�ालयहhमा बालमैcी¸ तथा समावेशी पवूा4धार िनमा4ण गन4 पहल गPरनेछ । 
& शैिMक गणु?तर िवकासको लािग िदइँद ैआएको शैिMक अनदुान काय4Zमलाई िनर:तरता िदईएको छ । 
& बदिलँदो पPरवेश अनhुपको िशMा Hणालीलाई आधारभतु तहबाटै सिुनि�त गPरनेछ । 
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िवTान तथा सचूना Nिविध स#वBधी नीितः 
: गाउँपािलकाको संचालनमा रहकेो वेवसाइटलाई अSयाविधक गरी Hjयेक वडाहhमा समेत इ:टरनेट सेवा 

संचालनमा �याइएको र यसको गणु?तरमा विृn गद} लिगनेछ । 

: िवकास िनमा4णका सkपणू4 गितिविधहhलाई रेिडयो तथा पcपिcका माफ4 त >यापक Hचार Hसार एवं 
जानकारी गराइनेछ । 

: टेलीिभजन¸ टेलीफोन तथा इ:टरनेट सेवाको पहeचँ र गणु?तर अिभविृnका लािग आव�यक पवूा4धार 
िनमा4ण गन4 नेपाल टेिलकम तथा अ:य इ:टरनेट सेवा Hदायक कkपनीहh र टेलीिभजन लगायतका 
संचारमाSययम हhसँग िवशेष पहल गPरने छ । 

: अिभलेख >यव?थापनतफ4  निवनतम Hिविधको Hयोग गPरनेछ । 

: सरकारी तथा गैर सरकारी सं?थाहhको नीित¸ काय4Zम लगायतका िवषयमा सधुार �याउन सचूना तथा 
अिधलेख के:�लाई स�ुढीकरण गPरने छ ।  

: िविभ:न सdटवेयरहर ज?तैः नगिद तथा >यावसाय कर >यव?थापन Hणा4ली¸ कम4चारी >यव?थापन 
Hणाली¸ िव�तुीय हाँिजरी¸ िज:सी >यव?थापन Hणा4ली¸ दता4चलानी ई-काय4पािलका¸ योजना 
>यव?थापन Hणा4ली ज?ता िव�तुीय Software हhलाई आगामी िदनहhमा Zमशः िनमा4ण गरी 
Hयोगमा �याईनेछ । 

: आगामी िदनहhमा Zमशः यस पािलकालाई e-Governance को hपमा िवकिसत गPर पणू4 
Paper Less बनाउन आव�यक HिZया अिघबढाइनेछ ।  
 

,वा,Uय तथा जन सVंया स#वBधी नीितः 
Ì ?वा?�य सेवामा सkपणू4  जनताको पहeचँ िव?तार गन4 ?वा?�य िबमा काय4Zमलाई समायानकुुल बनाइनेछ । 
Ì िनश�ुक ?वा?�य िशिवर काय4Zमको >यव?था गPरनेछ । 
Ì जनतामा गणु?तरीय ?वा?�य सेवाहhको Hतय्ाभतू गन4 यस गाउँपािलकामा रहकेा ?वा?�य सं?थाहhमा 

आव�यक पनz जनशि~ >यव?थापन र पPरचालन का साथै सामाqीको >यव?थापन गPरनेछ ।   
Ì यस पातारासी गाउँपािलकामा रहकेा मिहला ?वा?�य ?वयंमसेिवका तथा ?वा?�यकम�हhको Mमता िवकास 

सkब:धी आव�यक तािलमको Hव:ध िमलाइनेछ । 
Ì  होम डेिलभरी श:ूय गPरनेछ । गभ4वित चौथो जाँच र सjुकेरी ते�ो जाँचलाई बढो=री गरीनेछ । 
Ì ?वा?�य Mेcमा लगानी गन4 चाहने नीिज Mेcलाई Hोjसाहन गPरनेछ । 
Ì यस गाउँपािलका िभc रहकेा सबै ?वा?�य चौक�हhको >य?थापन तथा उ~ वडाहhमा ?वा?�य चौक� 

िनमा4णका लागी पहल गनz र पािलका ?तरीय ?वा?�य सेवा उपल¢ध गराउन पहल गPरने छ । साथै आव�यक 
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Mेcमा गाउँघर िwलिनक र खोप िwलिनक ?थापनाको लािग पहल गPरनेछ । सkपणू4 ?वा?�य चौक�हhमा Hसिुत 
सेवा र Hयोगशाला सेवा िव?तार गPरनेछ । 

Ì यस पािलका अ:तग4त रहकेा सबै ?वा?�य सं?थाहhमा काय4रत जनशि~को पनुः O and M गPर दरब:दीमा 
रहकेा कम4चारीलाई अ:यc काजमा रा�ने नीितलाई िनhjसािहत गPरने छ । 

Ì Hjयेक वडाहhलाई पणू4 खोप घोषणा गरी यस गाउँपािलकालाई आ व २०७९।०८०िभc पणू4 खोप घोषणा 
गPरनेछ । 

Ì यस गाउँिपकामा रहकेा Hसिुत गहृ हhमा जि:मएका बालबािलकाहhलाई Hोjसाहन ?वhप Hदान गद} आएको 
बाल अनदुान काय4Zमलाई िनर:तरता िदईने छ । 

Ì मात ृिशश ुमjृयदुर घटाउन ?वा?�य सं?थामा Hसतुी गराउन जाँदाको एकतिफ4  िनश�ुक एkवलेु:स सेवालाई 
िनर:तरता िदइएको छ । 

Ì आव�यक औषिध र ?वा?�य सामाqीको >यव?थापन गPरने छ । 
Ì ५ सैयाको अ?पताल िनमा4णको काय4लाई अगाडी बढाईनेछ । 
Ì यस गाउँपािलका अ:तग4त मेलिडकल अिधकृत छाcविृत उपल>ध गराईनेछ । 

 
 

लRिगक समानता र सामािजक समावेसीकरण स#बBधी नीितः   

® मिहला, यवुा, अपाङ्ग तथा बाल अिधकारको सिुनि�ताका लािग सरकारी, गैर सरकारी र नीिज Mेcका सबै 
सरोकारवालासँग सहकाय4 गPरनेछ ।  

® लिMतवग4को Mमता िवकासका लािग आव�यक काय4Zम तथा योजना बनाई काया4:वयन गPरनेछ। 
 

® आपjकािलन मिहला र बालबािलका उद◌्धारकोषको ?थापना गPरनेछ र आपjकािलन आmय सिहतको 
महि◌ला सेवा के:� स@चालनमा �याईनेछ । 

® मिहला तथा बालबािलकामािथ हeने िविभ:न Hकारको घरेल ुिहसंाको िनवारण गPरनेछ । बाल mम शोषण र 
बाल िववाहलाई पणू4 hपमा िनhjसािहत गद} सािवकमा स@चािलत बालमैcी सशुासनको अवधारणालाई 
काया4:वयनमा �याइनेछ ।  

® मिहला तथा बालबािलकाहhको लािग आिथ4क तथा सामािजक लगायत अ:य शसि~करण र Mमता िवकास 
सkव:धी काय4Zम संचालन गPरनेछ । 

® साव4जिनक संरचनाहh पणू4 अपाङ्ग मैcी बनाईने नीित िलइने छ । 

® मिहला बालबािलका तथा अपाङ्गहhका लािग गाउँपािलकामा सहायता कM ?थापना गPरनेछ । 

® बालमैcी ?थानीय शासन ?थापनाका लािग बालमैcी पािलका घोषणा गPरनेछ । 
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रोजगार स#वBधी नीितः  

� रोजगार काय4Zमलाई कृिष¸ उ�म सँग जोडेर स@चालन गPरने छ । 
� यवुा रोजगार काय4Zमलाई Hोjसाहन गPरने छ । 
� रोजगार र ?वरोजगार काय4Zमलाई Hाथिमकताका साथ काय4:वयन गPरनेछ । 

 
सरकारी तथा गैर सरकारी सघं स,ंथा स#बBधी नीितः  

- यस गाउँपािलका Mेcमा आdनो काय4Mेc बनाएका गैर सरकारी संघ सं?थाहhलाई काय4Zम स@चालन गन4 
उ~ संघ सं?थाहhको काय4Zम, बजेट, समय तािलका, काय4Zमको औिचjय, Hभाव, असर, लाभाि:वत 
Mेc समेतको िव¤ेषण र म�ूयाङ्कन गरेर माc राय सिहत ?वीकृित िदईनेछ  साथै गाउँ काय4पािलकाको 
काया4लयले H?तािवत काय4Zमको Mेc पPरवत4न गन4 सwनेछ र गाउँ काय4पािलकाको काया4लयमा एक गैर 
सरकारी संघ सं?था अनगुमन ईकाई गठन गरी अनगुमन काय4लाई Hभावकारी बनाइनेछ ।  

- पातारासी गाउँपािलका Mेcमा रहकेा सरकारी िनकायहhको अनगुमन, िनयमन र सम:वय काय4लाई 
Hभावकारी hपमा काया4:वयन गPरनेछ । 

 
(ग) पूवा8धार 1े3ः 
खानेपानी तथा सरसफाई, सडक तथा भौितक योजना र पवूा4धार िवकास तथा व?ती िवकास, शहरी योजना र 
भवन िनमा4ण सkब:धी नीित 

C  सडक ग{ु योजना काया4:वयनमा �याइ4नेछ । 

C सडकको आकृित िवqनेगरी मावन िनिम4त सम?याखडा गनz काय4 पणू4 hपमा िनhjसािहत गन4 िविनयम, काय4िविध 
र िनदzिशका बनाई लाग ुगPरनेछ साथै नwसापास गनz काय4को थालनी गPरने छ ।  

C वडा ?तरका सडक तथा गोरेटो बाटाहhलाई सkभा>यता अSययन पिछ माc योजना छनौट गरी बजेट िविनयोजन 
गPरनेछ । 

C शnु खानेपानी >यव?थापनका लािग सिह मलु छनौट गरी बहृत खानेपानी पPरयोजना आव�यकता अनसुार लाग ु
गPरनेछ ।  

C गाउँपािलकालाई पणू4 सरसफाई गाउँपािलका घोषणा गन4को लािग आव�यक सचुकांक अSययन गरी पणू4hपमा 
काया4:वयनमा �याइनेछ । 

C गाउँपािलका भPरका अितPर~ जLगाहh पणू4 गाउँपािलकाको मातहतमा �याई उपयोग नभएका साव4जिनक 
जLगाहhको सkभा>यता अSययन गरी सोही अनhुप योजना छनौट गरी आय आज4नमा टेवा परुयाउने नीित 
अवलkबन गPरनेछ  । 
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C मा:धारा, :यौPरघाट लगायतका जLगा नािप हeन छुट भएका जLगाहhको पिहचान गPर जLगा नापी >यवि?थत 
गPरनेछ । 

C खानी उjखनन गन4 िनयमानसुार दता4HिZयालाई सरलीकरण गPरनेछ । 

C वातावरणमैcी ज?ता पातामा जोड िदन यथाशwय हाल चलन च�तीमा रहकेो सेतो रङ्गका ज?तापाताको 
Hयोगलाई िनhjसािहत गद} लिगनेछ । 

C पातारासी गाउँपािलकामा रहकेा qामीण सडक स@जाल, पलु पलेुसामा पनz >यि~गत जLगाहhको लगत संकलन 
गरी िक=ाकाट गराउने िनित तजू4मा र काया4:वयन गPरनेछ ।   

C पवूा4धार सkबि:ध िवकास िनमा4ण काय4मा जनताको अपनjव गराउने गPर कुल लागतको दहेाय बमोिजम जन 
सहभािगता जटुाउने गPर योजना स@चालन गPरनेछ । 

तपिशल 

(क) माटो सkबि:ध काममा      २५% 
(ख) qावेल सkबि:ध काममा      २०% 
(ग) Structure सkबि:ध काममा     १०% 

C  ठूला आयोजनाहh गाउँपािलकाको �ोतबाट सkप:न गन4 निसकने भएको हeदँा संघीय सरकार तथा Hदशे 
सरकारबाट मSयमकािलन योजनाको {पमा स@चालन गनz िनित िलइएको छ । 
 
 
 

      िवPुत तथा उजा2 स#बBधीः 

' सkभा>यता अSययन भई िनमा4णका चरणमा रहकेा िव�तु आयोजनाहhलाई Hोjसािहत गPर राि��य 
िव�तुHणालीमा समायोजन गPरनेछ । 

' उ�यालो पातारसी काय4Zम स@चालन गPरनेछ ।  

' चकेुनी जलिव�तु आयोजना िनधा4रीत समयमा नै सkप:न गन4 आव�यक पहल गPरनेछ । 

' ठूलो जलिव�तु आयोजना काया4:वयनमा आउन ुअगािड साना जलिव�तु आयोजनाहhलाई  मम4त संभार 
गरी सहज िव�तु आपिूत4 गPरनेछ । 

' वैकि�पक उजा4 काय4Zमलाई लिMत Mेc र वग4 सkम प ु याइ4ने छ । 
 

सगंठन सरंचना, दरबBदी र काय2िववरण तथा सशुासन र सेवा Nवाह स#बिBध नीितः 
P गाउँपािलका ि?थतसाव4जिनक िनकायबाट सkपादन हeने सेवाHवाह तथा काम कारवाहीको उिचत म�ूयाङ्कन 

गरी परु?कार र द�ड (Reward and punishment ) को >यव?था गPरनेछ ।  
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P एिककृत घkुती सेवा िशिवर स@चालन गPरनेछ । 

P साव4जिनक सनुवुाई तथा सिमMा िनधा4Pरत समयमा सkप:न गPरनेछ । 

P गाउँ काय4पािलका र वडाकाया4लयहhको दरब:दी संघीय सरकार र Hादिेशक सरकार सँग संगठन र िवकास 
(Organization and Management) सkब:धी आव�यक सम:वय, परामश4 र साझेदारी गरी सोही 
अनhुप पदपिूत4, समायोजन, दरब:दी िसज4ना, सhवा, बढुवा तथा विृ= िवकास Hणाली (Career 
Development System) लाई >यवि?थत गPरनेछ ।  

P सािवक ?थानीय िनकायबाट समायोजन भएका कम4चारीहhको वतृीिवकास सेवा सिुवधा का लािग काय4िविध 
तजु4मा गरी काया4:वयन गPरने छ । 

 
3मता िवकास स#बBधी नीितः 

@ गाउँपािलकाको Mमता विृn लगायतको काय4 Hभावकारी गन4, सेवा Hवाह, कम4चारी >यव?थापन लगायतका 
िवषयलाई Hभावकारी बनाउन आ:तPरक mोत विृn गन4 कर Hणाली (Tax System) लाई फरािकलो 
तथा Hभावकारी गPरनेछ । 

@ पातारासी गाउँपािलका मातहतका कम4चारी Hशासन सkबि:ध िविनमय, िनदzिशका तथा काय4िविधहh तजु4मा 
गरी काया4:वयन मा �याईनेछ । 

@ िव�तुीय शासनHणाली (E- governance System) माफ4 त पातारासी गाउँपािलका Mेcका सबै 
सरकारी तथा गैरसरकारी काम कारवािहहhमा HभावकाPरता �याउन कम4चारीहhको Mमता िवकास ज?ता 
काय4Zमहh संचालन काय4लाई अवलkबन गPरनेछ ।  

@ Mमता िवकास योजना (Capacity Development Plan) तय गरी गाउँपािलकाको 
आव�यकता र चाहना  अनhुप अवलkबन गPरनेछ । 

@ पातारासी गाउँपािलका §ारा पाPरत ऐन िनयम तथा पा�4िचc (Profile) आव�यक पPरमाज4न सिहत 
�याईनेछ र आव�यक िनयमाविल मापद�ड र काय4िविध ?वीकृत गPरनेछ । 
 

        अ:jयमा पातारािसको िवकासमा योगदान गनz राजनीितक दल, रा��सेवक mिमक, िनिज सहकारी र सामदुाियक 
Mेc, दातिृनकाय, नागPरक समाज, संचार जगत लगायत सkपणु4 िदिदबिहिन तथा दाज ुभाई लाई ध:यवाद fापन गद4छु । 
पातारसीको अिविछ:न िवकासमा सदवै सहकाय4 र सम:वय गनz नेपाल सरकार तथा Hदशे सरकारहhलाई पिन िबशेष 
ध:यवाद िदन चाह:छु । 
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िनण-य नं १: "ताव नं २ उपर _यापक 'पमा छलफल गPर आव २०७९।८० को वािष-क बजेट 
सव-सbमत 'पमा पाPरत गनc िनण-य गPरयो । 

 
!"ेय स'मािनत सभाका अ0य1 2यू, 
यस स'मािनत सभाका सद5य 2यूह7 । 

 नेपालको संिवधान २०७२¸ आिथ4क काय4िविध ऐन िनयमावली¸ अ:तर सरकारी िव= >यव?थापन ऐन¸ ?थानीय 
सरकार स@चालन ऐन २०७४ समेतका ऐन िनयम बमोिजम िदगो िवकास लGय HािIमा सहयोग पLुने अपेMका साथ 
लNिगक उ=रदायी¸ गPरिव :यिुनकरण उ:मखु र जलवाय ुपPरवत4न मिुख मSयमकािलन खच4 संरचना समेतलाई मSयनजर 
गरी चाल ुआ.व. २०७९/०८० को वािष4क बजेट यस गPरमामय सभामा पेश गPरएको छ ।  

यो गPरमामय सभामा वािष4क बजेट H?ततु गन4 पाउँदा गौरवा:वीत भएको महशसु गरेको छु । 

७. दशेमा लोकताि:cक गणत:c HािIका लािग भएको िविभ:न जनआ:दोलनमा आdनो जीवन बिलदान गनु4हeने 

fात-अfात महान ्शिहदहh, यस Hदशेको ?थापनाथ4 भएको संघष4मा आdनो जीवन उjसग4 गनु4हeने बीर शिहद 

हPर बहादरु कँुवर लगायत सkपणू4 fात-अfात शिहदहh Hित हािद4क mnा:जली अप4ण गन4 चाहा:छु । 

८. राजनीितक¸ आिथ4क र सामािजक पPरवत4नमा नेतjृवदायी भिूमका िनवा4ह गनु4 हeने सबै अqजहh Hित हािद4क 

आभार सkमान Hकट गन4 चाहा:छु । 

९. mnेय अqजहh¸ िवnान ्वग4¸ :याय Hेमी जनसमदुायले आआdनो ठाउँबाट योगदान नगरेको भए आजहामी 

हाvो पातारासी गाउँपािलकामा यस हिैसयतमा उपि?थत हeन सwने िथएनौ ँ। तसथ4 उहाँहh Hित हािद4क नमन 

गद4छु । 

१०. हामीले पातारासी गाउँपािलकाको समिृn र पातारासी गाउँपािलका बासीको िहतको लािग सहमित र 

सहकाय4को माSययमबाट एकाकार हeने सं?कृितको अxयासलाई िनर:तरता िदइनेछ । िवगतका jयाग¸ बिलदान 

र असल अनभुवबाट माग4 िनदzिशत हeदँ ैपातारासी गाउँपािलकाको समिृnको माग4िचcको {पमा ?वािभमानी 

पातारासीबासी साम ुयो बजेट H?ततु गरीरहदँा यस गाउँपािलकालाई सुसं?कृत र समnृ गाउँपािलकाको {पमा 

{पा:तरण गनz दाियjव बोध भइरहकेो छ ।  

११. "कृिष¸ जिडवुटी र पय-टन¸ पातारासीको पिहचान ! – महामारी¸ भोकमरी र बेरोजगारी हटाउने हाjो 

अिभयान !!"  भ:ने नाराको सिमMा गद} "िशYा¸ dवाdlय¸ िवmुत¸ सnचार र रोजगार¸ हाjो सरोकार ! 

– कृिष¸ जिडबुटी र पय-टन समृo पािलका िनमा-णको मुल आधार !!" को नारा अिघ साद} पातारासी 
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गाउँपािलकाको mमशील जनशि~लाई >यवसाय मिुख उjपादनमा लगाउन र सामािजक {पा:तरण सिहत 

समnृ पातारासी िनमा4ण हाvो Hमखु लGय रहकेो कुरामा फेरी पिन जोड िदन चाहा:छु । 

१२. हामी संघीय गणताि:cक लोकत:cमा आधाPरत Hणालीको Hभावकारी काया4:वयनका लािग "समृo नेपाल¸ 

सुखी नेपाली" को राि��य नारालाई आjमसाथ गद} समnृ पातारासी¸ सखुी पातारासीबासी को िदघ4कालीन 

उ��ेय अन{ुप समतामलूक समाज िनमा4ण गद} अिघ बिढरहकेो कुरा ?मरण गराउँदछु । 

 

!"ेय स'मािनत सभाका अ0य1 2यू, 
यस स'मािनत सभाका सद5य 2यूह7 । 
 
अब म पातारासी गाउँपािलकाको िव�मान अव?थालाई बुँदागत {पमा H?ततु गद4छु ।  

1 यस आवको चाल ुखच4 ६३.५६% 

1 यस आवको पजूीगँत खच4 ३९.३३% 
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!"ेय स'मािनत सभाका अ0य1 2यू, 

स#मािनत सभाका सद,य .यू¸ 
अब म यस सkमािनत सदन समM आिथ4क वष4 २०७९/०८० को बजेट H?ततु गन4 चाहा:छु । 

आ#दानी तफ2 ः 

१.  संघीय सरकार िवितय समािनकरण : h. १०७३०००००।–दस करोड िcहतर लाख 

२.  संघीय सरकार सशत4 अनदुान  : h. १५१७०००००।प:� करोड सc लाख 

३. संघीय सरकार राज� बाँडफाँड   : h. ९९४८००००।–नौ करोड चौरान¢वे लाख असी 

हजार 

४. Hदशे सरकार िव=ीय समािनकरण : h. १०८५५०००।–दस करोड आठ लाख पचप@न 

हजार  

५. Hदशे सरकार सशत4 अनदुान  : h. १६८५००००। एक करोड अरसाठी लाख पचास 

हजार 

६. Hदशे सरकार राज?व वाँडफाँड  : h. १५२४१४४।६३ प:� लाख चौिवस हजार एकसय 

चौवािलस 

७. Hदशे समपरुक अनदुान  : h. १०००००००।एक करोड  

८. Hदशे िवशेष अनदुान   : h. ६००००००।साठी लाख 

९. आ:तरीक राज� पािलका  : h. १११००००।– एघार लाख दस हजार 

१०. संघीय समपरूक अनदुान  : h. २४००००००।–दइ करोड चािलस लाख 

११. संघीय िवशेष अनदुान   : h. २७००००००।दइु करोड स=री लाख 

       ज#मा      : A. ४५५८१९१४४।६३ पैतालीस करोड 

अBठाउBन लाख एकानfवे हजार एक सय चौवालीस Aपैया ि5सhी पैसा  
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!"ेय स'मािनत सभाका अ0य1 2यू, 
यस स'मािनत सभाका सद5य 2यूह7 । 
 
समािनकरण माफ< त ह=ने >यय अनुमान 

समानीकरण, सशतJ, समपुरक र bवशेष अनुदान तफJ बो बजेट bव0नयोजन 

१ संघ \देश समपुरक कोष ४,००,००,०००  

२ उथु1 पेरे चोuा सडक ;तर वlृ/ध २५,००,००० 

३ GवपJन नागdरक ;वा;}य Gवमा काय1xम ३९,००,००० 

४ अnय~ Gवकास कोष ६०,००,००० 

५ उपाnय~ Gवकास कोष ४०,००,००० 

६ 
आJतdरक राज;व 

११,१०,००० 

७ संघीय समपुरक अनुदान २,४०,००,००० 

८ सं<घय Gवशेष अनुदान २,७०,००,००० 

९ \देश सरकारको सशत1 अनुदान पँुिजगत १,६०,००,००० 

१० \देश समपुरक अनुदान १,००,००,००० 

११ \देश Gवशेष अनुदान ६०,००,००० 

  जIमा १४,०५,१०,००० 
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आ. व. २०७९/०८० को आय .यय अनुमान 
 
 
      

    

 चालु तफ(  
    

  )स. नं. खच( शीष(क रकम  

  
१ तलब कम(चार7 २७४००००० दइु करोड चौरहतर लाख 

  
२ पदाCधकार7 पाEरF)मक ४९००००० उनान पचास लाख 

  
३ पोशाक भKा  ९८०००० नौ लाख असी हजार 

  
४ Oथानीय भKा ४३००००० RSचा)लस लाख 

  
५ महँगी भKा १२८०००० बाW लाख असी हजार 

  
६ गाउँसभा संचालन तथा बजेट तजु(मा खच( ८००००० आठ लाख 

  
७ बैठक भKा ११००००० एघार लाख 

  
८ अ`य भKा ९००००० नa लाख 

  
९ पानी तथा bवजुल7 ४००००० चार लाख 

  
१० सँचार महसुल ८००००० आठ लाख 

  
११ bवमा तथा नbवकरण ७००००० सात लाख 
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१२ इ`धन पदाCधकार7 १५००००० प`e लाख 

  
१३ इ`धन काया(लय fयोजन १६००००० सोW लाख 

  

१४ 
मे)शनर7 तथा औजार मम(त सhभार तथा 
संचालन खच( 

७००००० सात लाख 

  
१५ सवार7 साधन मम(त २९००००० उनाि`तस लाख 

  
१६ इ`धन अ`य fयोजन ५५०००० पाँच लाख पचास हजार 

  
१७ पS पRSका छपाइ( तथा सूचना fकाशन खच( ६००००० छ लाख 

  
१८ पुOतक तथा सामाlी खच( ४००००० चार लाख 

  
१९ काया(लय सmचालन सhब`धी खच( २८००००० अnठाइस लाख 

  
२० सेवा र परामश( खच( ५००००० पाँच लाख 

  
२१ अ`य सेवा करार ११०००००० एक करोड दस लाख 

  
२२ कम(चार7 ताल7म ६००००० छ लाख 

  
२३ )सपbवकास तथा जनचेतना ता)लम ८००००० आठ लाख 

  
२४ काय(oम खच( १८००००० अठार लाख 

  
२५ अनुगमन तथा मूpयांकन खच( १६००००० सोW लाख 

  
२६ qमण खच( १९००००० उ`नाइस लाख 

  
२७ rफpड भKा ११००००० एघार लाख 

  
२८ कम(चार7 fोsसाहन तथा पुरOकार ५००००० पाँच लाख 
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२९ bवbवध खच( २७००००० सKाईस लाख 

  
३० घर भाडा १६९५००० सोह लाख पmचानuवे हजार 

  
३१ अ`य भाडा ७००००० सात लाख 

  
३२ एक गाउँ एक fाbवCधकको तलब ५००००० पाँच लाख 

  
३३ पिmजकरण शाखाको तलब ६५०००० छ लाख पचास हजार 

  
३४ कम(चार7 कpयाण कोष ९००००० नौ लाख 

  
३५ वडा काया(लयमा चालु अनुदान ४२००००० वया)लस लाख 

  
 ३६ OवाOvय करार कम(चार7 तलब १६००००० सोह लाख 

  
 ३७ `याwयक शाखा काय(oम ८००००० आठ लाख 

  
 ३८ मxहला तथा बालबा)लका शाखा काय(oम ९००००० नa लाख 

  
 ३९ उyच )शzा काय(oम १५००००० प`{ लाख 

 
४० wन)म(त साव(जwनक सhपbKको मम(त संभार १५००००० प`e लाख 

  
  ज"मा राज&व चालु ९१०५५०००  नौ करोड दस लाख पचपJन हजार 

  
        

    

पुिजगत तफ(  
   

  १ सवार7 साधन खEरद १०००००० दस लाख  (संघ ) 

  २ मे)सनर7 औजार १३००००० तेह लाख (संघ ) 

  ३ फwन(चर तथा rफ|चस( ११००००० एघार लाख  (संघ ) 
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  ४ 

कh}युटर स~�वयर wनमा(ण तथा खEरद खच( 

५००००० 

पाँच लाख (संघ ) 

  ५ 

�डbपआर wनमा(ण  

२५२५००० 

पyचीस लाख पmचीस हजार संघ 

   ६ fशासrकय भवन १०००००० दस लाख संघ 

 ७ 
fशासrकय भवन wनमा(ण 

१५२४१४४ 
प`eलाख चौbवस हजार fदेश 
राज�व 

   ८ हाइ अिpटyयुट �ेwन�ग से`टर १०००००० दस लाख संघ 

    
ज"मा  ९९४९१४४ 

 उनान सौ लाख उनान पचास हजार 
एक सय चौवालPस 

    
कूल ज"मा राज&व चालु तथा पँुिजगत १०१००४१४४ 

 दस करोड दस लाख चार हजार 
एक सय चौवालPस 

  

       

  
  राजOव rफता( ०००००   

    
समानीकरण पँुिजगत ११८१५५००० 

 एघार करोड एकासी लाख पचपJन 
हजार 

    
आ`तEरक राजOव १११००००  एघार लाख दश हजार  

    संघीय समपुरक अनुदान २४००००००  दइु करोड चा%लस लाख 

    संwघय bवशषे अनुदान २७००००००  दइु करोड सaरP लाख 

    fदेश सरकारको सशत( अनुदान पँुिजगत १६००००००  एक करोड साठ� लाख 

    fदेश समपुरक अनुदान १०००००००  एक करोड 

    fदेश bवशषे अनुदान ६००००००  साठ� लाख 
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  ज"मा पँुिजगत २०२२६५००० 

 Gवस करोड बाइस लाख पैस�टP  
हजार 

  
  संwघय सशत( अनुदान चालु १५१७०००००  पJ� करोड सa लाख 

  
  fदेश सरकारको सशत( अनुदान चालु ८५००००  आठ लाख पचास हजार 

  
  कुल ज"मा चालु  २४३६०५००० 

 चौGवस करोड छGaस लाख पाँच 
हजार 

    
ज"मा पँुिजगत २१२२१४१४४   

    

कूल जhमा 
४५५८१९१४४ 

 पंतालस करोड अJठाउJन लाख 
उJनाइस हाजार एकसय चौवा%लस 

     

  )स. नं. खच( शीष(क रकम 

राजOव बाँफाँड fदेश सरकारबाट 
हुने काय(oम 

        
चालु तफ(  

  
१ तलब कम(चार7 २४५००००० दइु करोड पैताल7स लाख 

  
२ पदाCधकार7 पाEरF)मक १००००००० एक करोड  

  
३ पोशाक भKा  ९४५००० नौ लाख पैता)लस हजार 

  
    ३५४४५००० 

 <तन करोड चौवन लाख पैता%लस 
हजार 
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ijेय सभाका अkय3 .यू, 

यस स'मािनत सभाका सद5य 2यूह7 । 
 

 

C दहेायका ठूला आयोजनाहh गाउँपािलकाको �ोतबाट सkप:न गन4 निसकने भएको हeदँा संघीय सरकार तथा Hदशे 
सरकारबाट मSयमकािलन योजनाको {पमा स@चालन हeने गPर H?ताव गरेक� छु । 

१. उथु4 पेरे चोcा सडक ?तरो:नती 

२. त�फ�बाट हeरी महरी हeदँ ैदरगाPर चने जोडने सडक 

३. तालकोट अनसु:धान के:� 

४. खोरी खोला मािलका डाँडा धािम4क पय4टन ?थल िनमा4ण 

५. मयल डाँडा बहृत सां?कृितक qाम 

६. लमु दिेख लोप4 तटब:ध िनमा4ण 

७. जगत:न दिेख ठुिल साँघ ुसkम तटब:ध िनमा4ण 

८. ठुिल साँघ ुदिेख पैरेटे सkम तटब:ध 

९. चाँगा दिेख िपपला सkम तटब:ध 

१०. हeरीसाँघ ुखालािढक हeदँ ैमहरी सडक ?तरो:नती 

११. लासी¸ लेटीलेख¸ गोठीगाउँ  कुिड सडक ?तरो:नती 

१२. चलुी पय4टक�य पदमाग4 िनमा4ण 

१३. पेरे¸ वािलघाट¸ दवे ?थल¸ िस?नेिहमाल वेसwयाkप पदमाग4 िनमा4ण 

१४. पातलकोट¸ बाँके¸ पातारासी िहमाल पदमाग4 िनमा4ण 

१५. महPर चनेुदह पय4टन पदमाग4 िनमा4ण 

१६. डोर बहादरु िव� पाक4  िनमा4ण 

१७. खोर दिेख रिनधारा सkम िसंचाई कुलो िनमा4ण 

१८. गाईबरा तटब:ध िनमा4ण 

१९. घ�ेखोला झाँZ� गोठेला झरना पदमाग4 िनमा4ण 

२०. घारी खोला पाक4  िनमा4ण 

२१. पािलका ?तरीय ?याउ को�ड ?टोर िनमा4ण 

२२. पािलका ?तरीय कृिष संकलन तथा िवतरण भवन 

२३. जिडबटुी Hशोधन उ�ोग ?थापना 
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२४. हाई अि�ट�यटु �ेिनङ से:टर िनमा4ण 

२५. आल ुउjपादनमा आधाPरत ?थानीय उ�ोग 

२६. पािलका िचमारा केबलकार िनमा4ण 

२७. १५ शैया अ?पताल िनमा4ण 

२८. गाउँपािलकाको Hशासक�य भवन िनमा4ण 

२९. सामदूाियक ?वा?�य के:�हhको भवन िनमा4ण 

३०. काया4लय भवन िनमा4ण 

३१. ति�फ Hहरी चौिक भवन िनमा4ण 

३२. उथु4 Hहरी चौिक भवन िनमा4ण 

३३. रामचलुा बहृत धािम4क पय4टन 

३४. लमु पwक�पलु िनमा4ण 

३५. पेरे पwक� पलु िनमा4ण 

३६. गिडगाउँ पwक�पलु िनमा4ण 

३७. खड्खरा चौरखोला दिेख घारी खोला तटबनध िनमा4ण 

३८. खालािढक मा िव खेलमैदान िनमा4ण 

३९. एिककृत वि?त िव?तार चौर गाउँ 

४०. रामकोटे �यलूो धान खेती Hबध4न काय4Zम 

४१. बहृत खािल उ�ान िनमा4ण 
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ijेय सभाका अkय3 .यू, 

यस स'मािनत सभाका सद5य 2यूह7 । 
तपिसल बमोिजमका आयोजनाह' मtयमकािलन योजनाको uपमा सnचालन गन- "dताव 

गरेकv छ । 

१. उथु4 ।¸पेरे¸ चोcा सडक ?तरो:नती 

२. उथु4¸ वाता¸ लोपा4¸ लमु सडक योजना 

३. लोप4 पिwक पलु  

४. दमै ढुङ्गा हeरीमहरी सडक ?तरो:नती 

५. लमु :याउरीघाट म:द ुसडक ?तरो:नती 

६. भाङखोला खानेपानी योजना 

७. छुम�यलुो संरMण तथा Hवn4न योजना 

८. तातोपानी धानचौरी संवn4न तथा Hवn4न काय4Zम 

ijेय सभाका अkय3 .यू, 

यस स'मािनत सभाका सद5य 2यूह7 । 

C दहेायका लामा तथा छोटा दरुीका �सपलु तथा झोलङ्ुगे पलु िनमा4णका लािग सkबि:धत िनकायमा Hताव 
गर◌ेिक छु । 

तपिशल   
(क) डोलकाँटी र िड�लीचौर �सपलु िनमा4ण¸ 
(ख) लमु गाउँ �सपलु िनमा4ण¸ 
(ग) चारसाँघ ु�सपलु िनमा4ण¸ 
(घ) सैन खोला �सपलु िनमा4ण¸ 
(ङ) डाँडा खोला �सपलु िनमा4ण¸ 
(च) घारीखोला �सपलु िनमा4ण¸ 
(छ) चौरेला �सपलु िनमा4ण (६ नं वडा)¸ 
(ज) नसुाँघ ु�सपलु िनमा4ण (१ नं वडा) 
(झ) ति�फ िव�ालय जाने �स पलु िनमा4ण¸ 
(ञ) पेरे धोपा झो प ुिनमा4ण¸ 
(ट) :यौPरघाट झो प ुिनमा4ण¸ 
(ठ) घाडगडेु झो प ुिनमा4ण¸ 
(ड) गाईवारा खोला �सपलु िनमा4ण । 
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woेय सभाका अtयY eयू, 

यस सbमािनत सभाका सदdय eयूह' । 
 

वडा %त'रय  आ.व.  २०७९।०८० का ला3ग 5%ता6वत बजेट  

)स.नं. योजनको नाम ठेगाना रकम कैrफयत 

 वडा नं  १  
१ गंगादेवी आ.bव.rफpड wनमा(ण  ९,५०,०००।  
२ माथा चौर  हे पो pयाप बCथ(ङ से`टर आकािOमक 

औषधी खEरद 
 ४,००,०००।  

३ महादेवी खानेपानी wनमा(ण   ५,००,०००।  
४ माथाचौर तेhवाढुकुचा गुhवा मुत� खEरद धम(शाला 

wनमा(ण 
 ४,५०,०००।  

५ अOथाइ fहर7 चौक� वडा नं २ तpफ� फwन(चर खEरद   १,००,०००।  
६ पेरे चौतारा दे�ख माथाचौर हे.पो.सhम सडक wनमा(ण  ४,५०,०००।  
७ कम(चार7ह�को zमता अ)भब�ृCध सhव`धी ता)लम तथा 

अ)भमुखीकरण काय(oम 
 ५,००,०००।  

८ वडा fाbवधीकको लाCग pयापटप खEरद  १,५०,०००।  
९ गंगा मा.bव.पेरे मम(त   १,००,०००।  
१० hयाCचङ फ�ड   २,००,०००।  
१० Fी गंगादेवी आ.bव.�डbपआर wनमा(ण  ५,००,०००।  
जhमा � ४३,००,०००।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
वडा नं २ 
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१ २ नं वडा काया(लय मम(त  १२,००,०००।  
२ एक घर एक �यास चुलो  bवतरण  १२,००,०००।  
३ गंगा मा.bव.भा`सा कोठा wनमा(ण  ३,००,०००।  
४ pयाप सामाlी खEरद माथाचौर हे.पो.  ५०,०००।  
५ आधारभुत OवOvय सेवा के`{ तpफ� �यावOथापन  १,००,०००।  
६ RSवेणी लघु जल  bवधुत नहर मम(त   २,००,०००।  
७ चhटा घो  दे�ख धोपा सhम सडक मम(त  ४,५०,०००।  
८ तpफ� अOथाई fहर7 चौक� सामाlी खEरद  १,००,०००।  
९ सरOवती मा.bव. फwन(चर  १०,५०,०००।  
१० बालबा)लका अपा�गह�को zमता bवकास   ५०,०००।  
११ डाँडा भारपाट7 खानेपानी मम(त  २,००,०००।  
१२ उदार तथा wनOसी चच(को समाlी खEरद  ५०,०००।  
१३ बाbवरा लाट7 नाम भएको थान   १,५०,०००।  
१४ भोरा भुयार थान   २,००,०००।  
ज"मा ?  ५३,००,०००।  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
वडा नं ३ 
१ छुम आ.bव.शौचालय wनमा(ण  छुम ५,००,०००।  
२ मा)लका मा.bव.नयाँ भवनको Clल तथा मेनगेट wनमा(ण  ६,००,०००।  
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३ महर7 गाउँ इ.)स.डी.भवन wनमा(ण  ५,००,०००।  
४ अOथाइ fहर7 चौक� तिpफ फwन(चर खEरद  ५०,०००।  
५ सरOवती fा.bव.हुर7 महर7 पखा(ल पलाOटर   २,५०,०००।  
६ छुमचौर OवाOvय चौक� औषधी तथा अ`य wनमा(ण  २,००,०००।  
७ हुर7 महर7 OवाOvय चौक� औषCध फwन(चर खEरद  ५०,०००।  
८ �ड}लोमा तथा �याचलर लेबल अ�यनका लाCग fतीवष(   २,५०,०००।  
९ महEर bवधुत घेरवार wनमा(ण   १,००,०००।  
१० हुर7घाट जलbवधुत मम(त  ३,००,०००।  
११ ऋbष खोला लघु  जल bवधुत मम(त  २,५०,०००।  
१२ उlेन तेि`जङ गुhवा जOता मम(त   ३,५०,०००।  
१३ धुदल छोइ)लङ गुhवा मम(त   २,००,०००।  
१४ हुर7 खानेपानी मम(त    ४,००,०००।  
१५ लोडचौर खानेपानी मम(त   १,००,०००।  
१६ चौर गाउँ दे�ख दwुन ऋbष हु`दै मु`द मगु �ड bपआर     ५,००,०००।  
१७ जे�ठ नागEरक, मxहला बालबा)लका युवा,अपा�ग  १,५०,०००।  
१८ छुम काठेपुल wन�माण पुरानो वOती   २,००,०००।  
१९ वडा hयाCच�ग फ�ड   ५,००,०००।  
२० कणा(ल7 हाइअpट7yयुट �यावOथापन   १,५०,०००।  
ज"मा ?   ५६,००,०००।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
वडा नं ४  
१ मा)लका बाल bवकास क`{ शै�zक सामाlी खEरद तथा 

भवन मम(त 
 १,५०,०००।  

२ खानेपानी मम(त आधारभुत bवधालय लुम   ५,००,०००।  
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३ महादेव आधारभुत bव�यालय खानेपानी तथा भवन 
मम(त 

 २,००,०००।  

४ ऋणमोz मा bव भवन मम(त �डpल7चौर  ८,००,०००।  
५ हासवाल7 इ सी डी भवन मम(त   १,००,०००।  
६ लसुर आधारभुत bव�यालय घेरवार,मम(त  ३,५०,०००।  
७ )सज(न)शल बालbवकास भोटगाउ )समे`ट पखा(ल  २,००,०००।  
८ �डpल7चौर OवाOvय चौक� fwतzालय wनमा(ण  २,००,०००।  
९ उyच )शzा MBBS   ३,००,०००।  
१० hयCचङ फ`ड   १०,००,०००।  
११ लुम द)लत �यास चुलो bवतरण  ३,७०,०००।  
१२ सिhदङ छाइ)लङ गुhवा मम(त �डpल7चौर  ४,००,०००।  
१३ बैसेनी टोल खानेपानी मम(त   १,५०,०००  
१४ कुलो wनमा(ण द)लत बOती �डpल7चौर  २,००,०००।  
१५ ठाट7 खानेपानी मम(त लुम  १,५०,०००।  
१६ ला�ी दे�ख गुhवा सhम lा)मण सडक मम(त  ४,००,०००।  
१७ आँखुरे भैयार डाँडा पोर7 थान wनमा(ण लुम  १,००,०००।  
१८ ठुलाचौर गुhवा मम(त समुxहक बैसेनी   २,३०,०००।  
ज"मा ? ५८,००,०००।  
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
वडा न ५ 
१ शंकर मा.bव. खानेपानी पातारासी ५ ५,५०,०००।  

२ जोwत आधारभुत bव�यालय लासी खानेपानी मम(त पातारासी ५ ४,५०,०००।  

३ त)ललोपा( शाखा बाटो सpयाप wनमा(ण पातारासी ५  ७,००,०००।  
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४ OवाOvय औषधी खEरद  पातारासी ५ १,५०,०००।  

५ कुलो  उतान( दे�ख छहरा सhम lा)मण   सडक 
wनमा(ण माCथ लोपा( 

पातारासी ५ ५,००,०००।  

६ लासी पोते गोpल7 lा)मण सडक wनमा(ण  पातारासी ५ 
जhना  

७,००,०००।  

७ मxहला तथा बालबा)लका  पातारासी ५ ५०,०००।  

८ एhबुले`स खEरद ५ नं. वडा काया(लय पातारासी ५ ९,५०,०००।  

९ bपनारा धारा दे�ख चालधारा घो. बा.  wनमा(ण   ४,००,०००।  

     

जhमा ४४,५०,०००।  
 

वडा नं. ६ 
१ बाता गाउँ  ढल wनकाशा बाता  ११,००,०००।  

२ घोडा)सन गाउँ ढल wनकाशा घोडा)सन ११,००,०००।  

३ उथु( गाउँ दे�ख xठ`के सhम गोरेटो बाटो wनमा(ण उथु( ८,००,०००।  

 

४ 
भगवती आधारभुत bव�यालयमा rफpड तथा घेरवार चौतारा  ३,००,०००।  

५ OवाOvय चौक� मम(त  उथु( चौतारा  १,००,०००।  

६ गौर7 आधारभुत bव�यालयमा ढल तथा घेरवार wनमा(ण बाता २,००,०००।  

७ वडा काया(लय फwन(चर तथा bवधुत लाइन जडान चौतारा  १,००,०००।  
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८ ल�zत वग( सhमान काय(oम वडा नं ६ २,००,०००।  

९ भैपEर तथा आकिOमक कोष  ६ नं वडा ४,००,०००।  

जhमा � ४३,००,०००।  

जhमा रकम 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वडा नं.७ 
 योजनाको नाम Oथान रकम  

१ पटमारा धारापोर7 ढल wनकास wनमा(ण  पटमारा  १५,००,०००।  

२ रनधारा दे�ख टोटारा ओडार सhम lा)मण सडक 
wनमा(ण 

Eरwन ११,००,०००।  

३ ल�zत वग( काय(oम वडा न  
७ 

४,००,०००।  

४ सरOवती मा bव �डपीआर wनमा(ण Eरwन  ५,००,०००।  

५ महा�{ आ.bव. फwन(चर खEरद पटमारा  १,००,०००।  

६ आधारभुत OवाOvय सेवा �यावOथापन खोEरखो
ला 
चौतारा  

५०,०००।  
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 H?ततु बजेट तजु4माका Zममा HाI माग4दश4नका लािग काय4पािलका संघ सरकार तथा Hदशे सरकार Hित हािद4क 

सkमान एवं आभार >य~ गद4छू। 

 
बजेट तजु4मा HिZयामा अम�ूय सझुाव Hदान गनz राजनीितक दल, रा��सेवक mिमक, िनिज सहकारी र सामदुाियक Mेc, 
दातिृनकाय, नागPरक समाज, संचार जगत लगायत सkपणु4 िदिदबिहिन तथा दाज ुभाई लाई ध:यवाद fापन गद4छु ।  
पातारािसको िनर:तर िवकासको लािग कर ितरी योगदान पयुा4उन ु हeने सबै करदाता एवं िनिज Mेc र िवकास 
साझेदारहhलाई ध:यवाद >य~ गद4छु। यस बजेटको काय4:वयनमा सबैको सहयोग रहने िव�ास िलएिक छु । 
 
अ:jयमा सबै यस पातारािस गाउँपािलकाका िदिद बिहिन तथा दाजभुाईहhलाई पातारािसको िवकास Hयास र पातारािस 
नागPरकहhको जीवन?तरमा उ�लेखनीय hपमा पPरवत4न �याउन एकजटु हeन समेत हािद4क अनरुोध गद4छु । 

ध]यवाद!!! 
 

 

िनण4य नं ३: Hताव नं ३ उपर >यापक hपमा छलफल गPर आ व २०७९।८०  पातारासी गाउँपािलकाको 
आिथ4क ऐन २०७९ सव4सkमत hपमा पाPरत गनz िनण4य गPरयो । 
 
िनण4य नं ४: Hताव नं ४ उपर >यापक hपमा छलफल गPर आ व २०७९।८० पातारासी गाउँपािलकाको को 
िविनयोजन ऐन २०७९ सव4सkमत hपमा पाPरत गनz िनण4य गPरयो । 
 
िनण4य नं ५: Hताव नं ५ उपर >यापक hपमा छलफल गPर पातारासी गाउँपािलकाको को ढुङ्गा िगP� तथा 
बवलवुा उjखनन ्कािय4विध मापद�ड २०७९ सव4सkमत hपमा पाPरत गनz िनण4य गPरयो । 
 
िनण4य नं ६: Hताव नं ६ उपर >यापक hपमा छलफल गPर पातारासी गाउँपािलकाको को  अनगुमन 
म�ूयाङ्कन तथा सपुPरवेMण सिमितको काय4िविध२०७९ सव4सkमत hपमा पाPरत गनz िनण4य गPरयो । 
 

७ hयाCचङ फ`ड  ७  वडा 
काया(लय 

६,००,०००।  

     

जhमा रकम ४२,५०,०००।  

कुल सबै वडा को    



िश#ा¸ 'वा')य¸ िव+तु¸ स/चार र रोजगार हा6ो सरोकार – कृिष¸ जिडबटुी र पय@टन समCृ पािलका िनमा@णको मलु आधार !! 
 

 | पातारासी गाउँपा+लकाको आ0थ2क वष2 २०७९/०८० को नी;त तथा काय2=म  

िनण4य नं ७: Hताव नं ७ उपर >यापक hपमा छलफल गPर पातारासी गाउँपािलकाका तपिशल बमोिजमका 
नीतीगत िनण4य सव4सkमत hपमा पाPरत गनz िनण4य गPरयो । 
१. करार कम4चारीको kयाद थप सािबककै सेवाशत4 कायम रहने गरी आगािम आिथ4क वष4सkम गPरयो। 
२. िविभ:न समयमा गPरयका रकमा:तरको समथ4न गPरयो। 
३. यस आवको अ�याबजेटको िविनयोजन आगामी आवको लािग काय4पािलकाले गनz गPर अिधकार 

Hjयायोजन गPरयो । 
४. यस आवमा अमानत माफ4 त गPरएका काय4Zमहhको समथ4न गPरयो । 
५. यस आवमा मेलप Hितवेदन छलफल गPरयो । 
६. कय4>य?थता काय4सkपादन तथा काय4 समयका आधारमा Hमखु Hशासिकय अिधकृत,Hशासन शाखा 

Hमखु,योजना शाखा Hमखु, Hािविधक शाखा Hमखु, आिथ4क Hशासा शाखा Hमखु, आलेप शाखा Hमखु 
हh लाई Hोjसाहन ?वhप मािसक h १५०००। तलब भ=ा िशष4कबाट खच4 हeने गPर Hदान गनz िनण4य गPरयो 
। 

७. यस आ व मा काय4पािलकाले गरेको अनगुमन सkब:धी िनण4य समथ4न गPरयो । 
 
 
  
 

 


