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बुलिङटार गाउँपालिकाको गाउँसभा २०७५ 

ममति २०७५ साउन ११ गि ेशुक्रबार 

बलुिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री शलशककरण वस्ताकोटीिे गाउँपालिकाको आ.ब. 
२०७५/०७६ को िागग सम्माननत गररमामय गाउँसभामा प्रस्तुत गनुद भएको नीनत, कायदक्रम 

तथा बजेट वक्तब्य । 

यस गररमामय गाउँ सभाका उपाध्यक्ष ज्य ूएवं गाउँसभाका सर्स्य ज्यहुरु 

बमुिङटार गाउँपामिकाको अध्र्क्षको हैमसर्ििे र्स सम्मातनि गाउँसभा समक्ष आगामी आ 
ब २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रम िथा बजेट प्रस्िुि गनय पाउँदा अत्र्न्ि गौरवान्न्वि भएको 
छु । र्स अवसरमा राजनीतिक पररवियनको िागी जीवन उत्सगय गनुयहुने सम्परू्य ज्ञाि 
अज्ञाि शहहदहरु प्रति हाहदयक श्रद्दान्जिी व्र्क्ि गदयछु । त्र्सगैरी रान्रिर्िा स्वाधिनिा 
िोकिन्र सामान्जक न्र्ार् समानिा र समदद्हदको िाधग संघर्य गनुयहुने महान नेपािी 
नागररक र त्र्सको सवि एवम ् सक्षम नेिदत्व गनुयहुने नेपािी राजनीतिका मशखर 
व्र्ान्क्ित्वहरु प्रति हाहदयक सम्मान प्रकट गनय चाहान्छु ।  

िामो संघर्य र नेपािी जनिाको चाहाना अनरुुप नेपािमा संतघर् स्वरुपको समावेशी 
जनप्रतितनधिमिुक राज्र् प्रर्ािीको स्थापना भएको छ । स्थानीर् िहको तनवायचनबाट 
िोकिान्रीक शासन प्रर्ािी संस्थागि भएको छ । र्ो मौमिक स्वरुपको राजनीतिक 
उपिब्िीसँग ै जनिाको भरपदो साथ र ववश्वास पाएको वियमान सरकारिाई बमुिङटार 
गाउँपामिकाको सम्परू्य ्ोि र साम्र्यको सदपुर्ोग गरी ववकास र समदद्हदको र्ारामा 
अववचमिि रुपमा अतघ बढ्न ठूिो पे्ररर्ा ममिेको छ । 



र्स गाउँपामिकाको कार्यभार समाल्दा गाउँपामिकाको  ववकास जनिाका आिारभिु 
आवश्र्किाहरुको पररपतूिय गाउँपामिकाको पवूायिार ववकास जनिाका दैनन्दी व्र्वहारमा 
आईपने समस्र्ाहरुको समािान िथा सामान्जक एकिा कार्म गने, केन्न्िकद ि र एकात्मक 
राज्र् व्र्वस्थािे सदजना गरेका सब ैप्रकारका ववभेद र उन्त्पडनको अन्त्र् गदै बहुजातिर् 
बहुभावर्क बहुिाममयक बहुसाँस्कद तिक िथा भौगोमिक ववववििा र्तु्त ववर्शेिािाई आत्मसाथ 
गदै ववववििा ववचको एकिा सामान्जक साँस्कद तिक ऐक्र्वद्िा सहहरर्ुिा र सद्भाविाई 
संरक्षर् एवं प्रवदयन गदै वगीर् जातिर् के्षत्ररर् भावर्क िामीक िङै्धगक ववभेद र सव ै
प्रकारका जातिर् छुवाछुिको अन्त्र् गरी आधथयक समानिा समदद्हद र सामान्जक न्र्ार् 
सतुनन्श्चि गनय सहभागीिा मिुक मसद्दान्िका आिारमा समिामिुक समाजको तनमायर् गने 
अमभभारा धथर्ो । उक्त्त अमभभारािाई परुा गनय र्स गाउँपामिकाको समग्र ववकास गरी उ्च 
समदद्हदको बाटोमा डोर्ायउन बमुिङटार गाउँपामिका कहटवद्द छ । राज्र्को संवविान र 
मौजुदा ऐन तनर्म काननु र कार्यववधिको मिु ममय र भावनािाई आत्मसाथ गदै अतघ बढ्ने 
कुरामा र्स बमुिङटार गाउँपामिका प्रतिवद्दिा व्र्त्त गदयछ । 
प्राकद तिक रुपमा सनु्दर आधथयक सामान्जक िाममयक साँस्कद तिक र पर्यटककर् दृरटीिे 
महत्वपरू्य र्स बमुिङटार गाउँपामिकाको आ ब २०७५/०७६ को बावर्यक नीति कार्यक्रम िथा 
बजेट पेश भएको र्स सम्मातनि गाउँसभामा उपन्स्थि हुनभुएकोमा हाहदयक स्वागि गदयछु । 
 

सम्माननत गाउँसभाका सर्स्यज्यहूरु 

आज हामी र्स सम्मातनि गररमामर् सभामा बमुिङटार गाउँपामिकाको आगामी भववरर् र 
भाग्र्को मागयधचर कोनयका तनममत्त र्हाँ उपन्स्थि भएका छौ । 

ममति २०७३ फागुन २७ गिेको नेपाि सरकारको तनर्यर्बाट स्थावपि भई संतघर्िा 
कार्ायन्वर्नको मशश ु अवस्थामा रहेको र्स गाउँपामिका अहहिेको संक्रमर्कामिन िथा 
ववर्म पररन्स्थतिमा थपु्र ै चनुौिीहरुका ववचमा सम्भावनाको खोजी गदै अगाडी बढीरहेको 
अवस्थामा न्र्नूिम पवुायिारहरुको समेि अभाव हँुदा सेवा प्रवाहमा सहजिा सतुनन्श्चि हुन 



सकेको छैन । ववगिमा गा वव स हरुको न्र्नुिम आर्श्रोि र केन्िको मसममि अनदुानिे 
ववकासका गतिववधि संचािन समेि गदै न्र्नूिम पवुायिारहरुको ववकास गने अवस्था धथएन 
। हाि ैआएर नेपािको संवविान कार्ायन्वर्न सँग ैर्स गाउँपामिकामा आएको बजेटमा बदद्दी 
भएको छ । िथापी स्थातनर् सरकार गठन भई कार्य प्रारम्भ भएिापतन केन्ि सरकारि े
दरबन्दी अनसुारका कमयचारीहरुको व्र्वस्थापनमा गरेको हढिाईका कारर् बजेट कार्ायन्वर्न 
िथा गाउँपामिकािे सेवा प्रवाहमा तनकै कहठनाई भोग्न ुपरेको छ । 
गाउँपामिकाको ववववि पक्षहरु बारे िथा ववमभन्न कहठनाई हँुदाहँुदै पतन आ ब २०७५/०७६ 
को िाधग िर्ार गररएको बावर्यक नीति िथा कार्यक्रम िथा बजेट प्रस्ििु गने अनमुति 
चाहान्छु । 

 



 

खण्ड १ - पररचय तथा सलमक्षा 

1.1 बलुिङटार गाउँपालिकाको संक्षक्षप्त पररचय 

नविपरासी (बदयघाट ससु्िा पवूय) न्जल्िाको उत्तरी भागमा अवन्स्थि पवुय र उत्तरमा िनहँु 
न्जल्िाको देवघाट र ररवर्ङ गाउँपामिका पन्श्चममा बौदीकािी गाउँपामिका र दक्षक्षर्मा 
हुप्सेकोट गाउँपामिका देवचिुी नगरपामिका र गैडाकोट नगरपामिकाको ववचमा कररव 
१४७.६८ बगय कक मम के्षरफिमा फैमिएको र्स बमुिङटार गाउँपामिका नेपािको एउटा छुट्टै 
पहहचान भएको गाउँपामिका हो । ४ नं प्रदेशमा पने र्ो गाउँपामिका साववकका जौवारीको ४ 
देखख ९ वटा वडाहरु, डाँडाझरेी, अखयिा, भारिीपरु, र बमुिङटार गाउँ ववकास सममतिहरुिाई 
समेटेर बमुिङटार गाउँपामिका घोर्र्ा गररएको हो । ववश्व मानधचरमा सम्म फैमिएको र्स 
गाउँपामिका महाभारिको मशरसम्म उत्तर िफय  पानी ढाि भएर ठडीएको िेक बेसी टाकुरा 
थमु्की खोँच फाँट देउरािी भञ्जज्र्ाङ ममिेर बनेको र्ो के्षर समनु्िी सिहबाट ९० ममटर देखख 
१८४० ममटरको उचाईमा अवन्स्थि छ । बन जंगि खोिा खोल्सी घाँस बटु्र्ानिे हररर्ािी 
र्ो के्षरको िेकमा सदा सवयदा धचसो हावा बहन्छ भने बेसी खोँच र फाँटमा मौसम 
अनसुारको जाडो र गमी हुन्छ । 

सामाजजक  ,सांस्कि नतक र ररनतररवाज  

१९६५६ जनसंख्र्ा रहेको र्ो गाउँपामिकामा पतन देशको अन्र् के्षरमा जस्िै बहुि जाति िमय 
र संस्कद तिको बन्स्ि छ । ६० % भन्दा बढी मगर जातिको बसोबास रहेको र्ो गाउँपामिकामा 
दमाई  ,कामम ,कुमाि ,के्षरी ,बाहुन ,नेवार ,दराई ,साकस ,गुरुङ ,घतिय ,ठकुरी ,कँुवर र भाट 
को ममधश्रि र जातिगि पदथक बस्िीहरु भएपतन जािीर् िथा िाममयक सहहरर्िुा र सद्भाव  

र्हाँको ववशरे्िा रही आएको छ । आ -आअनो जाति संस्कद ति अन ुुसार हुने वववाहको 
अतिररक्ि अन्िर जािीर् वववाह समेि स्वीकार्य हँुदै गएको अवस्थामा छुवाछुि प्रथा पतन 



क्रमश हट्दै गएको छ । र्हाँ बोमिने भार्ामा नेपािीका साथ ैमगर  ,नेवार ,दराई ,र गुरुङ 
समदुार्मा मािदभार्ा पतन प्रचिनमा छ ।  हहन्द ुिमयको बाहुल्र्िा रहेको र्स  के्षरमुा 
मठ  ,मन्न्दर,मशिा ,भमूम ,वदक्ष र जिमा परमेश्वरको आरािना र पजुा हुन्छ । पतछल्िा 
हदनमा कक्रन्श्चर्न िमयको चचयहरु पतन फाटफुट रुपमा हुद  छ । मगर जातििे बौद्ि िमय 

प्रति ववशरे् आस्था जनाए पतन बौद्ि गुम्बा बनेको छैन । परम्परा देखख आ-आअना जािीर् 
संस्कद ति अनसुार घुाटु  ,सोरठस  ,वािन ,मािसोरी ,िोप हुने िागेपतन पन्चबेाजा ,कौरा ,

ेर्ाउरे ,चडु्का ,आहदिे अन्स्ित्व सम्म िान्दै आएको छ । आितुनक प्रववधिको प्रर्ोगिे 
ववगिको संस्कद तििाई ककनारा िगाउने क्रम र्ो के्षरमा पतन अन्र्र जस्ि ैछ ।  

चाडपवयमा साउने सक्रान्न्ि  ,नागपन्चमी ,जनै पखूर्यमा  ,कद रर् जन्मारटमी ,हररिामिका तिज  ,
वडा दश   ,हदपाविी(तिहार , ) पन्र परु्  ,माघे सक्रान्न्ि ,चिैे दश   (राम नवमी , ) गजेुरी 

पखूर्यमा  ,नववर्य ,सक्रान्न्ि ,चमडी पखूर्यमा ,बदु्ि जर्न्न्ि र्स के्षरमा मना ने  जातिगि र 
सामहुहक चाडपवय हुन । 

ऐतिहामसक िरोहर िथा सम्पदाको रुपमा झरेरखंड े दरबार  ,घमुारी घाट ,देवचुिी डाँडा ,
देववडाचिुी  आहद रहेका छन ्। 

आगथदक पक्ष  

बमुिङटार गाउँपामिकाको प्रमखु पेशा कद वर् भए पतन ववस्िारै र्वुा वदेैमशक रोजगारमा जान े
प्रवदवत्त र उत्पादनको िुिनामा िागि बढ्नािे र्ो पेशा प्रति आकर्यर्को सट्टा ववकर्यर् 
बढ्दै छ ।  स्थानीर् उत्पादनिे र्हाकँा बामसन्दािाई मनु्स्कििे ६ महहना िान्न सक्छ । 
कद वर् उत्पादनमा मकै  ,िान ,िोर ुी  ,कोदो ,गहँु ,फापर , मास  ,भटमास ,गहि ,बोडी ,केराउ ,

आिु ,वपडाि ु उखुं  ,अदवुा ,बेसार रहेका छन ् । फिफुिमा िेकिफय  सनु्ििा  ,कागिी ,
अममिो ,र बेसी मा केरा  ,आँप  ,कटहर ,मेवा ,अम्बा ,नासपािी ,मिची आहद रहेका छन । 

र्हाँ उत्पाहदि वस्िु मध्रे् मखु्र् रुपमा अदवुा  ,मास ,बोडी ,भटमास ,सनु्ििा ,वपडािु ,



बेसारका साथ ैस्थानीर् जािका खसी  ,कुखुरा ,ुर्ु ,उत्पादन भएपतन ोिोधगक उत्पादनका 
िाधग पवूायिार ववकाशमा जोड हदन ुपरन्ेछ । 

र्हाँको मखु्र् आर्आजयन माधथ उल्िेखखि कद वर् जन्र् वस्िु अमिसोबाट  बनेको बस्ि ु
तनर्ायिका साथ ैदेश र ववदेशमा रोजगारका िाधग जाने र्वुाहरुको कमाई मखु्र् ्ोि हो । 
खाध्र् िगार्ि ित्ता कपडा  ,र तनमायर् सामाग्री आपतूियका िाधग रेममटान्सिे िानेको छ । 
त्र्स्सिेै वदेैमशक रोजगारबाट आउने रकम न ैजीवन िान्न ेसहारा बनेको छ । 

लशक्षा र रोजगार  

२०१७ सािबाट मार ोपचाररक मशक्षा शरुु भएको र्स के्षरमा ३० /४० को दशक सम्म आश 
जगाउने शकै्षक्षक वािावरर् भए पतन पछस आएर उत्साहजनक छैन । केहह ववध्र्ािर्मा 
आशा जगाउने प्रर्ास अध्र्ावधि जारी छ । रोजगारका िाधग स्थानीर् स्िरमा उपर्कु्ि 

वािावरर् नहुनािे देश मभरकै अन्र् क्ष ुेरमा  भारि िगार्ि मिेमसर्ा  ,जापान ,अरिेमिर्ा ,
अरबी मिुकु साथ ैर्रुोप र अमेररकामा समेि जाने क्रम जारी छ । र्सरर रोजगारमा जाने 
मध्रे् सरुुमा त्रमहटस र भारिीर् सेनामा मसममि भएको मा पतछल्िा हदनमा बहुरान्रिर् 

आर्ाममक कम्पतन र घरेि ुकार्यमा पतन जाने चिन छ । मशक्षा  र रोजगारीका िाधग ववदेश 
जान ेक्रम बढ्दो रुपमा छ । 

 

 

1.2  ववध्यमान अवस्थाको सलमक्षा 
1.2.1 सबि पक्ष 

 राज्र् पनुयसंरचनाका कारर् स्थानीर् िहबाट सावयजतनक सेवा प्रवाहमा जनिाको 
सहज सरि पहँुच हुने । 

 नन्जकबाट सरकारको प्रिक्ष्र् अनभुतुि हुने । 



 ससाना कामको िाधग पतन सेवा केन्ि न्जल्िा सदरमकुाम िथा केन्न्िर् राजिानी 
िाउन नपने 

 ववकासका कद र्ाकिापको प्रिक्ष्र् तनगरानी हुने हुनािे राज्र् ववस्िारै समदद्हदको 
बाटोमा अगाडी बढने । 

1.2.2 कमजोर पक्ष 

 हािसम्म पतन न्र्नूिम पवूायिार जस्ि ै बाटो ववििु कद वर् पशपुािन सञ्जचार र 
पर्यटनको व्र्वस्था िथा ववकास नहुन ु

 शकै्षक्षक गरु्स्िर, नागररक चिेनाको कमम हुन ु

 प्रजा राजनीतिक संस्कारको कारर् केन्न्िर् िह सम्म राजनीतिक नेिदत्वको पहँुच 
नहुन ु

 सहमिी सहकार्य िथा सहअन्स्ित्वको भावना आत्मसाथ गरी अगाडी बढ्न नसक्न ु

 भौगोमिक ववकटिा 
1.2.3 अवसर 

 स्थातनर् िहमा आधथयक राजनतैिक िथा प्रशासतनक अधिकार 

 आअनो गाउँ आफै बनाउ भन्ने नारा सहहि आअनो के्षरको ववकास र समदद्हदका 
िागी आफैिे नीति तनमायर् र र्ोजना कार्ायन्वर्न गने अवसर 

 समर्म ैर्ोजनाको कार्ायन्वर्न अनगुमन मलु्र्ाङकन िथा पदरठपोर्र् गने अवसर 

 ऐतिहाँमसक िाममयक िथा पर्यटककर् िरोहर िथा सम्पदाको संरक्षर् गदे आन्िरीक 
पर्यटन प्रवियन गरी अथोपाजयन गने अवसर 

1.2.4  चनुौतीहरु 

 राजनीतिक सहकार्यमा सामानजस्र्िा कार्म गने 

 Brain Drain रोकी आअन ैदेशमा दक्ष जनशन्क्ि मसप र किािाई Retain गने 

 कद वर् पशपुािनको के्षरमा िगानी गरी आम जनिाको न्जवनस्िरमा सकारात्मक 
पररवियन ल्र्ाउने िथा आधथयक स्िर बदद्हद गने 



 मशक्षाको गरु्स्िरमा सिुार ल्र्ार्ी व्र्वहाररक मशक्षाको ववकास गनुय 
 आर्ोजना िथा ववकास पररर्ोजनाहरु समर्म ै सम्पन्न नगने पररपाटी र 

संस्कारको अन्त्र् गनुय 
 र्वुा स्वरोजगार िथा सशन्क्िकरर्का माध्र्मबाट कद वर्को आितुनकीकरर्मा 

र्वुा जनशन्क्ि पररचािन गनुय 
 एकककद ि िथा नमनुा सहरी बस्िीको ववकास गनुय 
 खानेपानी सडक संचार ववजुिी जस्िा न्र्नूिम ववकासका पवूायिारहरुको ववकास 

गनुय 
1.3 बावषदक नीनत बजेट तथा कायदक्रम तजुदमाका िागग अविम्वन गररएको पद्र्ती 

 वडा सममतििे आअनो वडामा प्रतितनधित्व गने सदस्र्हरुिाई ववमभन्न बस्िी 
टोिको र्ोजना िजुयमा गनय बठैक हुने हदन ममति र समर् भन्दा िीन हदन 
अगाव ैसावयजतनक सचूना माफय ि जानकारी हदई बस्िीहरुका र्ोजना छनौट गदाय 
सो बस्िी मभरका सब ैवगय र समदुार् (महहिा दमिि आदीबासी जनजािी मिेसी 
थारु मनु्स्िम उत्पीडीि वगय वपछडा वगय अल्पसंख्र्क मसमान्िकद ि र्वुा 
बािबामिका जेरठ नागररक िङैङगक िथा र्ौतनक आदी) को प्रतितनधित्व 
सतुनन्श्चि गररएको ।  

 बस्िीस्िरमा सरोकारवािाहरुको अधिकाधिक सहभागीिा हुनेगरी वडा स्िरीर् 
र्ोजना छनौटका सम्बन्िमा व्र्ापक अन्िरकद र्ा छिफि ववमशय गरी 
र्ोजनाहरुको छनौट गरी वडा सममतिमा पशे गररएको । 

 ्ोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनिायरर् सममतिबाट प्राप्ि बजेट सीमा र 
मागयदशयनको आिारमा सम्बन्न्िि वडाहरुिे वस्िी टोिबाट प्राप्ि र्ोजनाहरु 
मध्रे्बाट प्राथममकिा तनिायरर् समेि गरी बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सममतिमा 
पेश गररएको । 



 बजेट िथा कार्यक्रम सममतििे वडाबाट प्राप्ि र्ोजनाहरुिाई ्ोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनिायरर् सममतििे िर्ार गरेको आर्ोजना प्राथममकीकरर्का आिार 
िथा मागयदशयन बमोन्जम र्ोजनाहरुिाई ववर्र्गि सममतिहरुमा छिफि गराई 
ववर्र्गि रुपमा प्राथममकककरर् गरी र्ोजनाहरु िजुयमा गररएको । 

 बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सममतििे पेश गरेको आगामी आधथयक बर्यको बावर्यक 
नीति िथा कार्यक्रम राजश्व र व्र्र्को अनमुान गाउँ कार्यपामिकाबाट स्वीकद ि 
गरी सभामा प्रस्िुि गररएको । 

1.4 आयोजना प्राथलमकीकरणका आधारहरु 

 आधथयक ववकास र गररबी तनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु्ायउने । 
 उत्पादनमिुक र तछटो प्रतिफि हदने । 
 राजस्व पररचािनमा र्ोगदान परु्ायउने । 
 सेवा प्रवाह  ,संस्थागि ववकास र सशुासनमा र्ोगदान परु्ायउने ।  
 स्थानीर् ्ोि सािनमा आिाररि भ   जनसहभाधगिा अमभवदद्हद गने । 
 हदगो ववकास  ,वािावरर् संरक्षर्  ,ववपद व्र्वस्थापन िथा जिवार् ु

अनकुुिनमा र्ोगदान परु्ायउने । 
 स्थान ववशरे्को संस्कद ति र पहहचान प्रवाद्यदन गने । 

 

खण्ड २ आ ब २०७५ ⁄०७६ को नीनत बजेट तथा कायदक्रम 

2.1 सोच 

"सशुामसि ववकामसि समदद्द र आत्मतनभयर गाउँपामिका बनाउने" 
2.2 िक्ष्य 

आधथयक िथा उत्पादनमिुक के्षरमा र्वुा वपङडिाई आकर्यर् गरी स्वरोजगार सदजना 
िफय  केन्न्िि हुने िक्ष्र् रहेको छ । 



2.3 उद्रे्श्य 

 ववकासका न्र्नूिम पवूायिारहरुको ववकास िथा स्िरोन्निी 
 कद वर् पशपुािन िथा स्थातनर् मौमिक उत्पादनिाई बढावा हदई त्र्सको 

बजारीकरर् 

 दीगो ववकास हुने खािका ववकासका कद र्ाकिापहरु संचािन गने 

 आधथयक बदद्हद र  आधथयक ववकास हुने के्षरको िगानीमा जोड हदने 
2.4 अपेक्षक्षत उपिब्धी 

राज्र्िे संतघर् िोकिान्रीक गर्िन्रात्मक व्र्वस्था अविम्बन गरेको र नेपािको 
संवविानमा न ै स्थानीर् िहिाई प्राप्ि हुने अधिकार प्ररट पारेको हँुदा आ ब २०७८/०७९ 
सम्म र्स बमुिङटार गाउँपामिकाका सम्परू्य सवयसािारर् जनिािाई प्रिक्ष्र् पररवियनको 
अनभुतुि हुने गरी देहार्बमोन्जमका उपिब्िी हाँमसि हुने अपेक्षा गररएको छ । 

 प्रत्रे्क वडाबाट गाउँपामिका केन्ि सम्म जोड्ने र हरेक बस्िीबाट वडा कार्ायिर् 
सम्म जोड्ने ग्रावेि बाटो तनमायर् गररन े। 

 ववििुीकरर्िाई केन्न्िर् प्रसारर् िाईन सँग आबद्द गररन े। 
 प्रदेश नं ४ को केन्ि पोखरा र नविपरु जोड्ने ििुमागय िथा कािीगमडकी 

कररडोरको स्िरोन्निीको िागी प्रदेश िथा केन्ि सरकारसँग समन्वर् गरी र्ोजना 
सम्पन्नको िाधग आवश्र्क पहि गररने । 

 व्र्वसातर्क कद वर् पशपुािन िथा पर्यटन व्र्वसार्मा अधिकिम िगानी गरी उ्च 
दरमा रहेको र्स के्षरको वदेैमशक रोजगारीिाई क्रमश कम गदै िधगनछे । 

 कन्म्िमा १५ शरै्ा सम्मको सवुविासम्पन्न अस्पिाि तनमायर्मा पहि गररने छ 
साथ ै बमुिङटार गाउँपामिकाका ६ वटै वडाहरुमा रहेका उप स्वास््र् चौकीहरुको 
स्िरोन्निी गररनेछ । 



 अगायतनक कद वर् उत्पादन िथा बजारीकरर्िाई पोत्साहहि गदै र्स के्षरमा आबद्द 
अगुवा कद र्कहरुिाई परुस्कद ि गररनेछ । 

 गाउँपामिकाको समग्र शकै्षक्षक गरु्स्िर सिुारको िाधग ववशरे् प्राथममकिा हदईनेछ । 
 

2.5 नीनत कायदक्रम तथा बजेट तजुदमा गर्ाद अविम्बन गररएका प्रमखु आधारहरु  
 नेपािको संवविान २०७२ को अनसुचूी ८ र ९ मा उन्ल्िखखि अधिकारको सचुी  
 नेपािको संवविानमा उन्ल्िखखि मौमिक हक  
 राज्र्का मागयदशयक तनदेशक मसद्दान्िहरु 
 आवधिक र्ोजनाि ेमिएका नीति र प्राथममकिाहरु  
 संतघर् सरकारिे अविम्बन गरेका आधथयक िथा ववत्तीर् नीतिहरु  
 प्रदेश सरकारि ेअविम्बन गरेका आधथयक िथा वववत्तर् नीतिहरु 
 स्थानीर् िहको आवधिक र्ोजनािे िर् गरेका प्राथममकिाहरु  
 नेपाििे अन्िरान्रिर् जगिमा जनाएका प्रतिवद्दिाहरु 
 स्थानीर् सरकार संचािन ऐन  ,२०७४ का प्राविानहरु  

2.5.1 समग्र नीनत तथा आधारहरु  

नेपािको वियमान संवविान,  वियमान त्ररववर्यर् र्ोजना नेपाि सरकार के्षरगि 
नीति िथा कार्यक्रम िािकु मन्रािर्को बजेट मसमिङ िथा मागयदशयन प्रदेश सरकार 
(प्रदेश न ं ४) बजेट मसमिङ िथा मागयदशयन स्थातनर् सरकार संचािन ऐन २०७४ 
स्थानीर् िहको बावर्यक र्ोजना िथा बजेट िजुयमा हदग्दशयन २०७४ एवं नेपाि सरकार 
ववमभन्न मन्रािर्हरुबाट समर्समर्मा प्राप्ि नीति तनदेशन एवं मागयदशयन िथा 
स्थानीर् आवश्र्किा र जनचाहानाहरुिाई मध्र्नजर गदै समग्र कार्य प्रकद र्ािाई 
अगाडी बढाउन देहार्का नीति िथा कार्यक्रम अतघ साररएको छ । 



 सकारात्मक सोचका साथ समदद्हदको दरुदृन्रट िर् गरर र्ोजनाबद्द िररकािे अतघ 
बढ्ने नीति मि ने छ । 

 सावयजतनक जग्गा संरक्षर्का िाधग गाउँपामिका मभर रहेका ऐिानी िथा पतिय 
जग्गाहरुको पहहचान िथा संरक्षर् गनय एक सममति गठन गरी त्र्स्िा जग्गाहरुको 
पहहचान र िगि कार्म गररनछे । र्स कार्यका िाधग स्थातनर् संघ संस्थाको 
सहर्ोग मिईनेछ । 

 ववकासका कार्यहरुिाई पररर्ाममखुख बनाउन नतिजामा आिाररि (Result Based) 

ववकास गने पररपाटी अविम्बन गररनेछ । 
 स -साना टुके्र र्ोजनािाई तनरुत्साहहि गररनछे । 
 व्र्ान्क्िगि घटना दिायिाई अमभर्ानकै रुपमा सञ्जचािन गररनछे र सो कार्यक्रमिाई 

प्रभावकारी बनाउनका िाधग ववमभन्न आमा समहु बािक्िव र स्थानीर् संघ 
संस्थािाई पररचािन गररनछे । 

 न्र्नुिम आिारभिु आवश्र्किािाई पहहिो प्राथममकिामा राखख बजेट ववतनर्ोजन 
गने नीति मि नेछ । 

 मसु्कान सहहिको सेवा  (Service with Smile ) को नीति मि नेछ । 

 सेवाग्राहहहरुको गुनासो िथा उजुरीहरुिाई ित्काि समािान गने तनति मि नेछ । 
 पारदमशयिा  ,जवाफदेहहिा , मान्दाररिा ,कियव्र्तनरटाका साथ सेवा प्रवाहिाई सशुासन 

मरैी बनाउदै िधगनछे । 

 िक्षक्षि वगयिाई प्रत्र्क्ष िाभ हुने ठोस र्ोजना (Concrete Project Lunch)  तनमायर् गने 
नीति अविम्बन गररने छ । 

 नेपािको संवविानको िारा २१७ अनसुारको स्थातनर् न्र्ार्ीक सममतििाई सबि 
बनाई प्रत्रे्क वडा कार्ायिर्हरुमा एउटा मेिममिाप कक्षको स्थापना गररनेछ । 

 अधिक जनिािाई िाभ पगु्ने र जनिाको जनसहभाधगिा जुट्ने ककमसमको 
र्ोजनािाई प्राथममकिामा राखखनेछ । 



 आवधिक र्ोजनाहरु ववकास गनयका िाधग गाउँ स्िररर् आवधिक र्ोजना  (Rural  

Municipal Periodic Plan )िजुयमा गनयका िाधग आवश्र्क पहि गने नीति मि नेछ ।  

 पवूायिार ववकास र सामान्जक ववकासिाई संगसंग ै (Parallelly )अगाङड बढा नेछ 
खचयिाई तनरुत्साहहि गररनछे। 

 गाउँपामिका अन्िगयिका ववर्र्गि तनकार्हरुिे प्रवाह गने सेवािाई चसु्ि िसु्ि र 
पारदशी बनाउने िफय  ध्र्ान हद नेछ । 

 गाउँपामिका अन्िगयि संचामिि ५ िाख भन्दा बहढ रकमका ववकास तनमायर्का 
र्ोजाना  ,आर्ोजाना ,िथा पररर्ोजनाहरुको प्रभावकाररिा र गुर्स्िरका ि ुाधग 
गाउँपामिकाको प्रत्र्क्ष तनगरातनमा संचािन गररनछे । 

 आम गाउँवासीको आर्स्िरमा वदद्हद हुने िथा घर घरमा रोजगार मसजयना हुने 
कार्यक्रमहरु संचािन गनयका िाधग Employment at Home  को तनति अविम्बन 
गररनछे । 

 आधथयक वर्यको अन्त्र्मा मार काम गने पररपाहटको अन्त्र् गरर बाहै्र महहना र्ोजना 
िथा ववववि गतिववधिहरु संचािनमा ल्र्ा ने  (All Weather Service and Activities ) 

नीति अविम्बन गररनेछ । 
 सावयजतनक सनुवुाई कार्यिाई तनरन्िरिा हद नेछ । 
 तनमायर् कार्यको भौतिक पररक्षर् गरा नेछ । 

 सहभाधगिामा र्ोजना छनौट गने कार्यिाई ववशरे् प्राथममकिा हद नेछ । 
 र्ोजना कार्ायन्वर्नमा उपभोक्िाको अतनवार्य संिग्निा गररनेछ । 

 बजेटिाई अवमडा नराखी कार्यक्रममा समावशे गररनछे । 

 िक्षक्षि कार्यक्रमको बजेटिाई सोहह वगयिाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने गरर भौतिक िथा 
अन्र् कार्यक्रममा िगानी गररनछे । 



 गाउँपामिकामा रहेका आहदवासी जनजािी महहिा दमिि िथा सामान्जक रुपमा 
पछाडी रहेका िक्षक्षि वगयहरुका िाधग ववमभन्न आर्मिुक कार्यक्रमहरु संचािन 
गररनछे । 

 र्स गाउँपामिकाको हदघयकामिन र्ोजनाहरुको रुपमा रहेका बमुिङटार ररङरोड, 
मथारबाट रामकोट, टाडँीस्वारा देखख िावदी, छवत्तसा माववबाट सतिकोट, हडाह अरौिी 
खानेपानी, बमुिङटार गाउँपामिकाको चन्टारमा तनमायर्ाधिन रंगशािा, परुानो वपएचसी 
पाकय , भारिीपरु, जौवारी, िापाक, घोरिडाँडा, कोटथर र बमुिङटार खानेपानीको सवे 
ङडजाईन र िागि अनमुान (ङडवपआर) र मास्टर प्िान गररनछे । 

 र्स गाउँपामिकाका सम्परू्य जनिाको पाररवाररक वववरर् आधथयक अवस्था अचि 
सम्पतिको अवस्था शकै्षक्षक स्िर िगार्ि गाउँपामिकाका सम्परू्य पक्षहरु जस्ि ै
आधथयक सामान्जक िाममयक भौतिक ववज्ञान सचुना प्रववधि कद वर् पश ुस्वास््र् वन 
पदैावर पर्यटन जि्ोि खतनज उद्िोग साँस्कद तिक िथा ऐतिहाँमसक सम्पदा िथा 
अन्र् प्राकद तिक सम्पदाहरुको र्थाथय अवस्था झन्ल्कने गरर ङडन्जटि ि्र्ाङक 
संकिन वधगयकरर् िामिकीकीकरर् ववश्िेर्र् समेि गरर गाउँपामिकाको र्थाथय 
न्स्थतिको धचरर् हुन ेगरी ङडन्जटि डाटाबेस िर्ार गने कार्यिाई अगाडी बढाईनेछ । 

 खेिकुदको माध्र्मबाट पतन रारिको पहहचानिाई अन्िरान्रिर् स्िरमा पररधचि 
गराउन सककन्छ भन्ने ि्र्िाई मध्र्नजर गदै बमुिङटार गाउँपामिकाबाट रान्रिर् 
स्िरका खेिाडी उत्पादन गने र खेि जगिको माध्र्मबाट र्वुाको सशवत्तकरर् गदै 
ववकासमा र्वुाको भमूमका अमभबदद्हद गनयको िाधग गाउँपामिका स्िरीर् बदहि 
खेिकुदको आर्ोजना िाई तनरन्िरिा हदईनेछ । 

 र्स गाउँपामिकाको सावयजतनक सेवा प्रवाहिाई जनमखुी सेवामिुक गरु्स्िरीर् 
समावेशी र सहज बनाई प्रशासतनक कार्यववधििाई सरिीकरर् र संके्षपीकरर् गनय 
स्थातनर् शासन िथा सामदुातर्क ववकास कार्यक्रम अन्िगयि सचुना िथा संचार 
प्रववधिको ववकास माफय ि जनिािाई पररवियनको प्रत्र्क्ष अनभुतुि हदिाउन ङडन्जटि 



नागररक वडापरको कार्यिाई अगाडी बढा एको छ भने कागज रहहि ववितुिर् शासन 
प्रर्ािीको अभ्र्ासिाई उ्च प्राथममकिामा राख्दै गाउँपामिका भरर High speed 

Broadband  को Internet सेवा प्रदान गने कार्यिाई तनरन्िरिा हदईनेछ । 
 मशक्षा व्र्ान्क्िको वववेक र चिेनाको पवुयशिय हो गाउँपामिकाको सवायङधगर् ववकासको 

िाधग समग्र शकै्षक्षक गुर्स्िरमा सिुार ल्र्ाउन अत्र्ावश्र्क महशसु भएकोिे शकै्षक्षक 
संघ सस्थाहरुको भौतिक पवुायिारहरुको ववकास िगार्ि मशक्षाको गुर्स्िर, तनरन्िर 
मसकाई उपिब्िी मलु्र्ाङकन,  ववध्र्ािर् व्र्वस्थापन सममतिको भमुमका, 
अमभभावकको भमूमका िगार्िका ववर्र्मा सिुार ल्र्ाउन ववर्शे पहि गररन ेछ ।  

 गाउँपामिका मभरका सब ैजनिािाई सहज र सरि रुपमा स्वास््र् सवुविा उपिब्ि 
गराउने उद्देश्र्िे वडा नं २ न्स्थि पेिेगामा रहेका जनिाको स्वास््र् सवुविामा 
सरि पहँुच नपगेुको र्थाथयिािाई मध्र्नजर गदै बमुिङटार गाउँपामिकाको स्वास््र् 
ईका को रुपमा व्र्वस्थापन गरी सेवा प्रवाह गने उद्देश्र्िे ईका  स्थापना िथा 
व्र्वस्थापनको कार्यको तनरन्िरिा हदईनेछ । 

उपजस्थत सम्माननत गाउँसभाका उपाध्यक्ष एवं सर्स्यज्यहूरु 

माधथ उल्िेखखि नीति िथा कार्यक्रमहरुिाई प्रभावकारी रुपिे कार्ायन्वर्न गनय आगामी आ 
ब २०७५/०७६ को अनमुातनि आर् व्र्र्को संक्षक्षप्ि वववरर् पेश गने अनमुति चाहान्छु । 

आगामी आधथयक बर्यमा बमुिङटार गाउँपामिकाको आन्िररक आर् रु २० िाख,  नेपाि 
सरकार ववतिर् समानीकरर् अनदुान ७ करोड ३९ िाख,  नेपाि सरकार राजश्व वाँडफाँड 
बाट रु ५ करोड ८० िाख ४२ हजार, प्रदेश सरकार ववतिर् समानीकरर् अनदुान बाट रु १ 
करोड १३ िाख ४० हजार, प्रदेश सरकार राजश्व वाडँफाँड बाट रु २२ िाख ६० हजार ९ सर् 
६२,  नेपाि सरकार सशिय अनदुान बाट रु १० करोड ९१ िाख, सामाजीक सरुक्षा ३ करोड 
३० िाख, बहुके्षत्ररर् पोर्र् कार्यक्रम १३ िाख ६ हजार र अतघल्िो आ ब को बकै मौज्दाि 



रु २ करोड ४ सर् गरी कुि जम्मा आर् रु ३१ करोड ९ िाख ४९ हजार ३ सर् ६२ हुने 
अनमुान गररएको छ । भने गाउँपामिकाको संचािन खचय िफय  ३ करोड ७६ िाख ६७ हजार,  
गाउँपामिकाको पुँजीगि खचयिफय  ५७ िाख, शसिय िफय  १० करोड ९१ िाख, सामान्जक सरुक्षा 
िफय  ३ करोड ३० िाख,  बहुके्षत्ररर् पोर्र् कार्यक्रम िफय  रु १३ िाख ६ हजार र गाउँपामिका 
स्िरीर् र्ोजनाहरु (पूँजीगि खचय) िफय  रु १२ करोड ४१ िाख ७५ हजार ९ सर् ६२ खचय हुने 
अनमुान गररएको छ । र्समा आर् र व्र्र् वववरर् िथा र्ोजनाहरुको ववस्िदि वववरर् 
अनसुधुचहरुमा संिग्न गररएको छ । 

बलुिङटार गाउँपालिकाको  आ.ब. २०७५/०७६ को आय अनमुान 

क्र 
सं 

सोि रकम 
कैकफर्ि 

१ 

अतघल्िो आ. ब. को बाँकी  
सधंचि कोर् खािा 20000400 २ करोड ४ सर् 
चाि ुखािा 0  
पजूीगि खािा 0  

२ सघंको वववत्तर् समानीकरर्बाट प्राप्ि रकम 73900000 ७ करोड ३९ िाख 

३ सतंघर् राजश्व बाँडफाँड बाट प्राप्ि रकम 58042000 ५ करोड ८० िाख ४२ हजार 
४ सशिय (मशक्षा स्वास््र् कद वर् पश ुआर्वेुद) 109100000 १० करोड ९१ िाख 

५ प्रदेश समानीकरर्बाट प्राप्ि रकम 11340000 १ करोड १३ िाख ४० हजार 
६ प्रदेश राजश्व वाँडफाँडबाट प्राप्ि रकम 2260962 २२ िाख ६० हजार ९ सर् ६२ 
७ आन्िरीक आम्दानी अनमुान 2000000 २० िाख 

८ सामाजीक सरुक्षा अतघल्िो आ ब को आिारमा 
अनमुान 

33000000 ३ करोड ३० िाख 

९ स्थानीर् शासन िथा सामदुार्ीक ववकास कार्यक्रम 0  

१० बहुक्षेरीर् पोर्र् कार्यक्रम 1306000 १३ िाख ६ हजार 
११ गररबसँग ववश्वेश्वर कार्यक्रम 0  

१२ पन्श्चम नेपाि ग्राममर् खानपेानी िथा सरसफाई 
पररर्ोजना 

0  

जम्मा 310949362 ३१ करोड ९ िाख ४९ हजार ३ सर् ६२ 



 

बलुिङटार गाउँपालिकाको  आ.ब. २०७५/०७६ को व्यय अनमुान 

क्र 
सं 

खचय मशर्यक रकम कैकफर्ि 

१ चािु खचय 37667000 ३ करोड ७६ िाख ६७ हजार 
२ गाउँपामिकाको पूजीगि 5700000 ५७ िाख 

२ पूजीीँगि खचय 124176362 १२ करोड ४१ िाख ७६ हजार ३ सर् ६२ 

३ सशिय 109100000 १० करोड ९१ िाख 

४ सामान्जक सुरक्षा भत्ता 33000000 ३ करोड ३० िाख 

५ बहुके्षत्ररर् पोर्र् 1306000 १३ िाख ६ हजार 

जम्मा 310949362 ३१ करोड ९ िाख ४९ हजार ३ सर् ६२ 
 

 

cfly{s aif{M 2075÷76 को चािु aflif{s sfo{qmd 
 बजेट 

खचय 
मशर्यक न ं

बजेट खचय मशर्यक रकम कैकफर्ि 

२११११ कमयचारी पाररश्रममक  15,000,000    

२१११२ पाररश्रममक पदाधिकारी   4,500,000    

२११२१ पोशाक       217,500    

२११३२ महंगी भत्ता      754,000    

२११३३ कफल्ड भत्ता      100,000    

२११३४ बठैक भत्ता कमयचारी      100,000    

२११४१ पदाधिकारी बठैक भत्ता    1,730,000    

२२१११ पानी ववजुिी        20,000    

२२११२ सचंार      360,000    

२२२११ पदाधिकारी ईन्िन      300,000    

२२२१२ ईन्िन कार्ायिर् डोजर  न्िन समेि    1,200,000    

२२२२१ मेमशनरी ोजार ममयि सम्भार    1,000,000    

२२२१४ त्रबमा िथा नवीकरर्        90,000    

२२३११ मसिन्द िथा कार्ायिर् सचंािन    2,060,000    



२२३१४ ईन्िन अन्र् प्रर्ोजन      100,000    

२२३१५ पत्ररका छपाई िथा सचुना प्रकाशन    2,500,000    

२२४११ सेवा िथा परामशय      200,000    

२२४१९ अन्र् सेवा शलु्क     1,535,500    

२२५११ कमयचारी िामिम      250,000    

२२६११ अनगुमन िथा मलु्र्ाङकन पदाधिकारी समेि    1,000,000    

२२६१२ भ्रमर् खचय      450,000    

२२७२१ सभा सचंािन खचय    1,000,000    

२२७११ ववववि खचय    1,000,000    

२८१४२ घरभाडा     400,000    

२८१४९ अन्र् भाडा    1,800,000    

जम्मा   37,667,000    

 

आ ब २०७५.०७६ को पूँजीगत बावषदक कायदक्रम 
vr{ / ljQLo ;+s]t gDa/ vr{ / ljQLo zLif{s clGtd ah]^ 

31115 kmlg{r;{ lkmS:r;{    1,200,000.00  
31121 ;jf/L ;fwg    1,000,000.00  
31122 d]lzg/L cf}hf/    1,500,000.00  
31171 lgld{t ejgsf] ;"wf/ vr{    2,000,000.00  

hDDff    5,700,000.00  

 

गाउँपामिका स्िरीर् पूजीगि र्ोजना 
थामबेशी खानेपानी आर्ोजना 10200000 
भारिीपुर खानेपानी आर्ोजना 6600000 
जौवारी खानेपानी आर्ोजना 7400000 
िापाक खानेपानी आर्ोजना 4400000 
ववशािटार खानेपानी आर्ोजना 3300000 
हडाहाटार खानेपानी आर्ोजना 3700000 
अरौिी खानेपानी आर्ोजना 4600000 
बुमिङटार खानेपानी आर्ोजना 15000000 
घोरिडाँडा मिन्अटङ खानेपानी आर्ोजना 5000000 
बुमिङटार गाउँपामिकास्िरीर् ररङरोड 10000000 



दामोदर बस्िाकोटी स्मदिी पाकय  1000000 
टाँडीसोरा देखख पेिेगा बररमि िावदी मोटरबाट बाटो 5000000 
मथारबाट टाँडीकोटा रामकोट मोटरबाटो 5000000 
देउरािीबाट कफरकफरे मोटरबाटो तनमायर् 2000000 
माधथल्िो अखयिामा ढि तनकास तनमायर् 800000 
िल्िो अखयिा मोटरबाटो तनमायर् 1000000 
गोरखनाथ तन मा वव भवन तनमायर् 800000 
गाउँपामिकाको अङडर्ो मभङडर्ो गीि रेकङड यङ 250000 
घुमारी स्वास््र् शाखा तनमायर् िथा व्र्वस्थापन 300000 
गाउँपामिकाको मेङडमसन खररद 1000000 
पेिेगा स्वस््र् ईकाई तनमायर् 1000000 
बुमिङटार बाहहरी ररङरोड दो्ो खमड डी पी आर 1500000 
बुमिङटार मभरी ररङरोड र टाँडीसोरा काफिडाँडा सडकको ङडवपआर िर्ार गने 2000000 
बुमिङटार वडा नं १ र २ का ववमभन्न सडकहरुको ङडवपआर िर्ार गने 2000000 
बुमिङटार वडा नं ६ र ४ का ववमभन्न सडकहरुको ङडवपआर िर्ार गने 500000 
दामोदर बस्िाकोटी स्मदिी पाकय  र रंगशािाको गुरुर्ोजना िर्ार गने 500000 
घुमारीघाट पाकय को गुरुर्ोजना िथा ङडवपआर िर्ार गने 2000000 
बुमिङटार गाउँपामिकाको सडक गुरुर्ोजना िर्ार गने 1000000 
बक्रमटार बाट सतिकोट सम्मको मोटरबाटो तनमायर् 5000000 
बुमिङटार रंगशािा 2000000 
वािावरर्ीर् प्रभाव मुल्र्ाङकन आई ई ई 1500000 
गाउँपामिका स्िरीर् महहिा िथा बािबामिका िक्षक्षि कार्यक्रम 600000 
बुमिङटार ररङरोडको अतघल्िो आ ब को बाकी रकम 2700000 

Matching Fund 4000000 

VERSE MIS Trainning 300000 

LGCDP Matching Fund 120000 
उपभोक्िा सममतिका पदाधिकारी िथा सामान्जक पररचािकिाई र्ोजना संचािन सम्बन्िी िामिम 300000 
महहिा स्वर्ंसेववका र्ािार्ाि खचय 306000 
संस्थागि सुत्केरी र्ािार्ाि खचय 94000 
भैपरी पूजीगि 9406362 

जम्मा 124176362 

 



 

केन्ि सरकार िथा प्रदेश सरकारसँग माग गने र्ोजनाहरु 

क्र सं र्ोजनाको नाम र्ोजनाको ककमसम कैकफर्ि 

१ रारिीर् प्रसारर् िाईन   

२ कोटथर खाल्टेमा पक्की पुि   

३ झरेरखमड ेदरबार पर्यटन प्रबदयन   

४ बुमिङटार ररङरोड   

५ अदवुा प्रसोिन केन्ि   

६ बोझापोखरी बाट िौवादी जौवारी भारिीपुर हँुदै अरौिीमा 
पक्की पुि 

  

७ घुमारी पर्यटन िथा िाममयक   

८ देबचुिीडाँडा पर्यटन िथा िाममयक स्थि   

९ हडाहा अरौिीटार मसँचाई आर्ोजना   

१० बसन्िपुर डाँडा पर्यटन (भ्रु् टावर बत्ती पैदि मागय र 
खानेपानी) 

  

११ रामेश्वरघाट र शान्िी पाकय    

१२ हडाहा ढुङ्गेनीटार बदद्दाश्रम   

१३ डीपीआर गरेका सम्पूर्य र्ोजनाहरु   

१४ बडाचुिी मागय (बाह्रकोि छरछरे बुमिङटार)   

१५ बुमिङटार मसचाई र्ोजना   

१६ बुमिङटार रंगशािा   

१७ भिार्टार मसचंाई र्ोजना   

१८ भारिीपुर खानेपानी   

१९ मशशु आश्रम ववध्र्ािर् २ कोठे भवन तनमायर्   

२० उदर् मावव भदौरी कम्प्रु्टर कक्षा भवन तनमायर्   

 

बलुिङटार गाउँपालिका,  गाउँ कायादपालिकाको कायादिय तथा वडा कायादियबाट प्रर्ान गररन े
सेवा तथा लसफाररसको िागग रे्हाय बमोजजमको सेवा शलु्क र्स्तरु 

क्र.सं. ववर्र् सेवा शुल्क िथा दस्िुर 

१ नागररिा मसफाररस रु १००/- अनुसूची फाराम बाहेक 

२ नागररिा प्रतिमिवप मसफाररस रु १००/- अनुसूची फाराम बाहेक 

३ चार ककल्िा मसफाररस रु १००/- थप प्रति ककत्ता रु ५०/- 



४ नामसारी मसफाररस रु १५०/- थप प्रति ककत्ता रु ५०/- 

५ घर बाटो मसफाररस रु १००/- थप प्रति ककत्ता रु २०/- 

६ सावयजतनक मुचलु्का रु ५००/- पाँच सर् मार 

७ अन्र् सामान्र् मसफाररस रु १००/- एक सर् मार 

८ खर्र कटान मसफाररस रु १०००/- एक हजार मार 

९ 
चि अचि धििो मुल्र्ाङकन 

रु ५००/- न्र्ुनिम दश िाख माथी प्रतििाख रु २०/- 
थप 

१० आम्दातन प्रमाखर्ि रु ५००/- पाँच सर् मार 

११ नािा प्रमाखर्ि रु ५००/-  पाँच सर् मार 
१२ नक्सा पास रु ५०००/- पाँच हजार मार 
१३ पञ्जजीकरर् (घटना दिाय) जन्म, वववाह, 

मदत्र्ु  
३५ हदन सम्म तनशुल्क, ३५ हदनपतछ जररवाना रु 
१००/- 

१४ सम्बन्ि त्रब्छेद रु ५००/- पाँच सर् मार । 
१५ बसाईसराई रु १०००/- एक हजार मार 
१६ 
 

व्र्वसार् कर   

 हाडयवर्र प्रति वर्य रु ५०००/- पाँच हजार मार 
 सुन चाँदी पसि रु ५०००/- पाँच हजार मार 

 होटेि रु ४०००/- चार हजार मार 

 ककराना पसि रु २०००/- दईु हजार मार 

 फेन्सी पसि रु ३०००/- िीन हजार मार 

 महदरा पसि रु १००००/- दश हजार मार 

 कपडा पसि रु ३०००/- िीन हजार मार 

 ममि सेल्िर रु १०००/- एक हजार मार 

 ममि होल्िर रु १०००/- एक हजार मार 

 ट्र्ाक्टर रु ५०००/- पाँच हजार मार 

 डोजर रु १००००/- दश हजार मार 
 ोर्धि पसि रु २५००/- पन््चस सर् मार 
 माधथ नपरेका पसिहरु रु १५००/- पन्र सर् मार 

१७ संस्था दिाय मसफाररस रु १०००/- एक हजार मार 

१८ मािपोि प्रतिरोपनी ५ न्र्ुनिम रु २०/-  वीस मार 

 



आर्रणीय सम्माननत गाउँसभाका सर्स्य ज्यहूरु 

र्स गाउँसभाबाट अनमुोदनका िाधग देहार्का ववर्र्हरु प्रस्िुि गनय चाहान्छु । 
1. Matching Fund मा रु ४००००००/- अके्षरुपी रु ४० िाख ववतनर्ोजन गररएको छ । 

र्ो रकम खानेपानी कद वर् पशपुािन संस्कद ति वािावरर् पर्यटन िथा अध्र्र्न 
अनसुन्िानको के्षर िगार्ि ववववि मशर्यकहरुमा स्वीकद ि गररनेछ । 

2. बमुिङटार गाउँपामिका वडा न ं २ को पेिेगामा सामदुातर्क स्वास््र् ईकाई 
स्थापनाको िाधग रु १० िाख ववतनर्ोजन गररएको छ । 

3. गाउँपामिकािे पहहचान गरेका तनमायर् सम्बन्िी र्ोजनाहरु गाउँपामिकाको 
व्र्वसार्ी दिायको प्रकद र्ा अतघ बढाई तनमायर् व्र्वसार्ीहरुबाट ठेक्का प्रकद र्ाबाट 
कार्य सम्पन्न गररनछे । 

4. गाउँपामिकाको ङडवपआर गरी ठेक्का प्रकद र्ामा िधगने र्ोजनाहरु बहुबर् े र्ोजना 
मानी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

5. िक्षक्षि कार्यक्रम वडाको समन्वर्मा गाउँपामिकाबाट संचािन गररनेछ । 

6. महहिा स्वास््र् स्वर्मं सेववकाहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप र्ािार्ाि खचय बापि 
मामसक रु ५०० उपिब्ि गराईनेछ । र्सको िाधग आवश्र्क बजेट ववतनर्ोजन 
गररएको छ । 

7. परु्य संस्थागि सतु्केरी गाउँपामिका घोर्र्ा गनयको िाधग घरमा हुने सतु्केरी िाई 
संस्थागि सतु्केरी गराउनको िाधग पोत्साहन स्वरुप नेपाि सरकारबाट सशियमा 
ववतनर्ोन्जि रकममा थप गाउँपामिकािे प्रतिव्र्ान्क्ि रु १००० प्रदान गनेछ । 
र्सको िाधग आवश्र्क बजेट ववतनर्ोजन गररएको छ । 

8. मशक्षा कद वर् पश ु स्वास््र् बन महहिा घरेि ु र सहकारी सम्बन्िी कार्यक्रमहरु 
गाउँपामिकाको सम्बन्न्िि शाखाको समन्वर्मा संचािन गररनछे । 



9. कुनपैतन कार्यक्रमका िाधग उपभोत्ता सममति गठन गरी ठेक्का हदईएको पाईएमा 
कार्यक्रम रोक्का गरी सो कार्यक्रमको बजेट गाउँपामिकाबाट पहहचान भएका अन्र् 
कुन ैर्ोजनामा िगाईने छ । 

10. कुन ै कारर्बस कुन ै कार्यक्रम संचािन गनय सक्ने अवस्था नरहेमा सोहह 
प्रकद तिको काममा मार रकम िगानी गनय सककनेछ । मशर्यक न ैपररवियन हुनेगरी 
कार्यक्रम संसोिन गनय पाईनछैेन । 

11. र्ोजनाहरु समर्मा न ैसम्झौिा नभई आधथयक बर्यको अन्न्िममा सम्झौिा गरी 
फरफारक गने पररपाटीिाई तनरुत्साहहि गरी र्ो आधथयक बर्यको पसु मसान्िबाट 
कुनपैतन उपभोक्िा सममतिहरुसँग र्ोजना सम्झौिा गररनेछैन । साथ ै आधथयक 
बर्यको अन्न्िममा र्ोजना संचािन गने असारे ववकासको संस्कारिाई तनरुत्साहहि 
गदै सम्परू्य र्ोजनाहरु जेठको मसान्िसम्म सम्पन्न गरी असारको ५ गि े मभर 
फरफारक गररनछे । असारको ५ गिेपतछ पेश हुने कुन ैपतन र्ोजनाको फरफारक 
गनय गाउँपामिका बाध्र् हुनेछैन । 

12. गाउँपामिका स्िररर् र्ोजनाहरु संचािन गदाय उपभोक्िा सममतिसँग सम्झौिा भई 
कार्य सम्पन्न भएपतछ र्ोजनामा अपगु रकम वविरर् गने परुानो संस्कारको परु्य 
अन्त्र् गररनेछ । 

13. बमुिङटार गाउँपामिकाको सहकारी ऐन २०७५ पाररि गररएको छ । 

14. बमुिङटार गाउँपामिकाको ववतनर्ोजन ऐन २०७५ पाररि गररएको छ । 



 

अन्त्र्मा, 

उल्र्खखि तनति िथा कार्यक्रमहरुिाई प्राथममकिाका साथ अगाङड बढाउन गाउँपामिका 
कार्ायिर् प्रतिवद्द भएको व्र्होरा अनरुोि गनय चाहन्छु। सीममि श्रोिको उपिब्ििाका 
कारर् गाउँवासीहरुको अपेक्षा अनरुुप परू्य रुपमा सम्बोिन गनय नसककएिा पतन 
क्रममकरुपमा सम्बोिन गदै जान सम्बन्न्िि सरोकारवािा तनकार्सँग समन्वर् गरर 
गाउँपामिका अगाङड बढ्दै जानेछ। र्स गररमामर् सभामा उपन्स्थि हुनभुएका गाउँसभाका 
सम्परु्य महानभुावहरु  ,सहभाधगिात्मक गाउँ ववकास र्ोजना िजुयमा प्रकक्रर्ामा सहर्ोग 

परु्ायउन ुहुने राजतनतिक दिका प्रमखु एवं प्रतितनधि ,सर कारर िथा गैर सरकारी कार्ायिर्का 
प्रमखु  ,गाउँपामिकाका कमयचारी ,टोि ववकास सममतिका संर्ोजक सबिैाई िन्र्वाद हदँदै  ,
तनरन्िर सहर्ोग र सहकार्य गनुयहुने गाउँ स्िररर् प्रतितनधि ज्र् ु र्स गररमामर् गाउँ 
पररर्द्का प्रस्िाववि तनति कार्यक्रम िथा  बजेटिे गाउँवासीका चाहना र आवशु्र्किािाई 
केहह हद सम्म भए पतन पतुिय गनय सफि हुनेछ भन्ने ववश्वास राख्दै बजेट वक्िव्र् र्हह 
अन्त्र् भएको व्र्होरा सम्मातनि गररमामर् िे्ो गाउँ समक्ष तनवेदन गदयछु। 

 

 

 

  


