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सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
 ufpF sfo{kflnsfsf] sfo{fno 

तेल्िोक, ताप्िेजङु 

 

पत्र िंख्या:- २०७५।७६ 
  १ नं. प्रदेश, नेपाि। 

 

मन्तव्य 
 

कररव ७० वर्िदेखि नेपािी जनतािे आफ्नो शािन आफै गनिका िासग सनरन्तरुरपमा केखन्िकृत शािन 
व्यवस्थाको र्वरोधमा िंघर्ि, जनआन्दोिन, िशस्त्र र्विोह गदै आए फिस्वरुप नेपािको ईसतहािमा पर्हिोचोर्ट जनतािे 
सनवािचन गरेको दोस्रो िंर्वधानिभा माफि त िंर्वधान जारी भयो।मिु काननुको रुपमा रहेको नेपािको िंर्वधान ,२०७२ 
को धारा ५६(१ )िे राज्यको िंरचना िंघ ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको भनी व्यवस्था ग-यो। िामो 
िमयिम्मको राजनीसतक िंक्रमणकाि अन््य भएतापसन प्रदेश िरकार र स्थानीय तह िञ्चािनको िासग आवश्यक अन्य 
काननुहरु तजुिमा हनु बाँर्क नै रहेको अवस्था छ।के ्यस्तो अवस्थामा िाच्चै हामी र्वकाि सनमािणका योजना ,
पररयोजना ,कायिक्रमहरु िञ्चािन गनि िक्षम छौ त ? अवश्य छौ। िंर्वधानिे ददएका असधकारको अधीनमा रर्ह 
र्वशेर्त: अनिूुखच ८ र ९ को अधीनमा रर्ह स्थानीय तहको क्षमता र्वकाि गनि हामी िक्षम छौ।र्वकािका 
एजेण्डाहरुिाई िंस्थागत गदै आसथिक िमानत , िमदृि र िामाखजक न्याय िसुनखित गनि िमानपुासतक िमावेशी र 
िहभासगतामिुक सििान्तको आधारमा िमतामिुक िमाजको सनमािण गनि हामी िक्षम छौ।अिि राजनीसतक अभ्याि 
तथा शािन व्यवस्थािाई िसुनखित गदै िामाखजक र िांस्कृसतक रुपान्तरणका आधारमा अथि ,कृर्र् ,भसूम ,प्राकृसतक स्रोत 
िाधन,श्रम ,रोजगार आदद क्षेत्रको पर्हचान ,रणनीसतक आधार िडा गरर ददगो र्वकाि अनकुुि वैज्ञासनक िगानी गरी 
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िक्षमता असभवदृि गनि हामी िक्षम छौ। 

 

अधयाँरोमा ददयोिे ददएको प्रकाश जसत मधरुो भएतापसन ्यो प्रकाश सनरन्तरताका िासग िबिीकृत हनेु तन ,
मनहरु जस्तै यि सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िमग्र आयामहरुको र्वकािका िासग हामी पसन तरंसगत भएका छौ। आम 
नागररकको जीउ धन ,िमानता र स्वतन्त्रताको िंरक्षण गरी काननुको शािन ,मौसिक हक तथा मानव अधीकारका 
मलु्य र मान्यता ,िैंसगक िमानता ,िमानपुासतक िमावेशीकरण ,िहभासगता र िामाखजक न्यायको िंरक्षण ,िम्बििन र 
प्रबििन गने गरर ददगो र्वकाि ,िशुािनको पक्षमा रर्ह सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको तेस्रो गाउँिभािे आ.व .०७५/०७६ 
नीसत ,कायिक्रम तथा बजेट तय गनि िफि भएको छ।उक्त बजेटको मिु िक्ष्य र्वनाश पछीको र्वकाििाई िंस्थागत 
गने पक्षमा कुनै द्वर्वधा छैन।अत :सनमािण भएको बजेटिाई काननुत :प्रभावकारी रुपमा कायिन्वयन गनि हामी प्रसतबि छौ 
र उक्त प्रसतवितािाई अपन्व स्वीकार गररददन िमेत िम्पणुि पक्षमा आव्हान गदिछु।अन््यमा िमनु्नत तथा िमिृ 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका सनमािणका िासग िदैव अखघ बढ्न ु हनेु सनवािखचत पदासधकारीज्यहुरु ,स्थानीय बदुिखजवीहरु ,
िम्बखन्धत कमिचारी वगिहरु एवं िम्पणुि िरोकारवािाहरुिाई हृदयदेखि नै धन्यवाट ज्ञापन गनि चाहन्छु। 

 

 

र्टकाराम गरुुङ 
   अधयक्ष 



सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
 ufpF sfo{kflnsfsf] sfo{fno 

तेल्िोक, ताप्िेजङु 

 

पत्र िंख्या:- २०७५।७६ 
  १ नं. प्रदेश, नेपाि। 

 
 

मन्तव्य 

बजेट आय र व्ययको िार हो। एउटा बजेटको िाका मात्र तयार गरेर पणुि बजेट भयो भसन मान्न 
िर्कन्न, ्यो बजेट तब पणुि हनु्छ जब िारभतु रुपमा गाउँपासिकाको िमग्र क्षेत्र िमेर्टएको 
हनु्छ।सििसििागत रुपमा बजेट सनमािणको पर्हिो चरण राजश्व परामशि िसमती देिी बजेट तजुिमा तथा िीमा 
सनधािरण िसमतीकोको िंयोजकको प्र्यक्ष रुपमा िंिग्न हुँदै गाउँपासिकाको कुना कन्दरा बस्ने िामान्य 
नागररकका असधकारिाई िमेत िम्बोधन गनि िक्ने प्रकृतीको बजेट दोस्रो पटक पसन सनमािण गने कोखशि 
गररएको छ।आ.व. ०७४/०७५ को िसमक्षा गदै अिि अभ्यािहरुको आ्मिात िर्हत गाउँपासिकाको िमग्र 
र्वकािको िासग हामी सनवािखचत पदासधकारीहरुबाट जनता िमक्ष गररएका वाचाहरु परुा गने, नागररक 
िवोच्चता कायम राख्न, िवाांर्िन र्वकािको िासग जनसनवािखचतको रुपमा आ-आफ्नो सनवािखचत क्षेत्रमा आफ्नो 
दार्य्व परुा गने िन्दभि िर्हत अिि बजेट सनमािण प्रयाि गररएको छ। र्वकािको अग्र पखक्तमा रहदै िंखघय 
शािन प्रणािीिाई मतुि रुप ददन अझै पसन हामी माझ थपु्र ै चनुौती रहेका छन। यद्यपी आपिी िहकायि, 
िमन्वय तथा उपिब्ध भएका दक्ष तथा र्वज्ञ जनशक्तीका राय, परामशि र र्वज्ञतािाई प्रयोग गदै ्यस्ता 
कदिनाईहरुिाई िमाधान गदै िैजान ुपने आवश्यकता हामी माझ रहेको छ र यथाथिमा यि बजेट सनमािणको 
चरणहरुमा िमेत िोर्ह प्रर्क्रयाहरु अविम्बन गररएका छन। आसथिक ऐनाको रुपमा प्रस्ततु गररएको बजेट 
तजुिमा मात्र भएर पसन हुँदैन, तजुिमा पिात हनु ेर्क्रया अथाित सनसमित बजेटिाई प्रभावकारी रुपमा कायिन्वयन 
गनि िके मात्र ्यिको अिि प्रसतर्क्रया पसन आउने कुरामा हामी र्वश्वस्त हनु जरुरी छ। अन््यमा, बजेट 
तजुिमाको शरुुवाती चरणदेखिर्वद्यमान अवस्थािम्म मागिदशिन गनुि हनु ेगाउँपासिका अधयक्षज्य,ु सनरन्तर रुपमा 
िहयोग गनुि हनुे प्रमिु प्रशािर्कय असधकृतज्य,ु िम्पणुि सनवािखचत पदासधकारीज्यहुरु एवं कमिचारी वगिहरु प्रसत 
हाददिक धन्यवाद प्रकट गदै अबको ददनमा बजेट प्रभावकारी रुपमा कायिन्वयन होि भनी शभुकामना व्यक्त 
गनि चाहन्छु। धन्यवाद। 

 
 

ज्ञानमाया चौहान 

उपाधयक्ष 
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पत्र िंख्या:- २०७५।७६ 
  १ नं. प्रदेश, नेपाि। 

 

मन्तव्य 

राज्यको अथितन्त्रिे ददगो र्वकािको असधक आयामहरुिाई िम्बोधन गने यथाथििाई मधयनगर गदै 
प्रचसित आसथिक काननु, सििान्त तथा मान्यता, आ.व. ०७४/०७५ का अिि अभ्याि तथा िंस्कारहरुिाई 
आ्मिात गदै यि सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको तेस्रो गाउँिभाद्वारा बहमुतिे आ.व. ०७५/७६ को बजेट 
स्वीकृत गरेको छ।र्वदाईमा रहेको आसथिक वर्िमा धेरै योजना तथा कायिक्रमहरु िफिताका िाथ कायिन्वयन 
गररएतापसन भौगोसिक र्वकटता, िूचना िञ्चारको अभाव, दक्ष प्रशािसनक तथा प्रार्वसधक कमिचारी आददको 
अभाव अझै पसन चनुौसतको रुपमा रर्हरहेका छन तथापी यि गाउँपासिकािे उपिब्ध न्यनुतम स्रोतबाट 
उच्चतम प्रसतफि प्राप्त गनि िक्ने, वातावरणमैत्री, न्याययकु्त िबै वगि, िमहु, िमदुायको पहुँच, िमता र 
िमानतामा आधाररत वार्र्िक बजेट सनमािण गनि िफि भएको छ। िाविजसनक दार्य्व तथा खजम्मेवारी 
अन्तरमनबाट हृदयंगम हनुे स्थानीय आकांक्षा र आवश्यकता िम्बोधन गने गरी यि गाउँपासिकाको िबै 
व्यखक्तिे मेरो, हाम्रो आफ्नै हो भन्न ेअपन्व िर्हतबजेट सनमािण गने अथक प्रयाि गररएको छ। 

िमय पररवतिनशीि छ। नागररकका ईच्छा, आकांक्षा तथा आवश्यकतामा िमेत र्वर्वधता देखिएको 
छ। िचुना तथा िञ्चार क्षते्रमा आएको आमिु पररवतिनिे नागररक प्रसतको उत्तदायी्व तथा खजम्मेवारी जस्ता 
र्वर्यमा हामी राष्ट्र िेवक कमिचारी अझ बढी िंवेदनशीि हनु ुपने अवस्था आईपरेको छ।राज्यिे अंसगकार 
गरेका नीसत, रार्ष्ट्रय तथा अन्तरार्ष्ट्रय जगतमा गरेको प्रसतविता, नवीन प्रर्वधी यकु्त स्थानीय िरकार, ि-ु
शािन, पारदशीता िर्हतको ददगो र्वकाि जस्ता दायी्विे स्थानीय िरकारको भसुमका बिृी भएको तथ्यिाई 
कथमकदाखचत नकानि िर्कदैन।िमग्र गाउँपासिकाको आसथिक, िामाखजक, न्यायीक, वातावरणीय र्वर्यहरुको 
िन्तसुित ढंगबाट र्वकाि भएमा मात्र िंखघयताको मिु ममििाई िम्बोधन गनि िर्कन्छ।तदअनरुुप िंर्वधानत: 
व्यवस्था गररएको िंखघयता न ैिामो िमयपसछको द्वन्द पिात र्वकाििाई िाथिक तथा यथाथिपरक स्वरुपमा 
रुपान्तरण गनि रामवाणसिि हनुेछ जििाई सिरीजङ्घा गाउँपासिकािे बजेट तजुिमा देिी कायिन्वयनिम्मको 
चरणमा अविम्बन गनेछ।   

अन््यमा, यि अपेक्षाकृत तर अिि र पणुि बजेट सनमािण गनि अग्रिर हनुहुनु ेगाउँपासिका अधयक्षज्य,ु 
उपाधयक्षज्य,ु वडाधयक्ष्यज्यहुरु, अन्य सनवािखचत पदासधकारीहरु, प्र्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा िंिग्न हनु ु हनुे 
कमिचारी समत्रहरु प्रसत हृदय देखिनै धन्यवाद दददैँ यि गाउँपासिकािे िहअखस्त्व, िमन्वय तथा पारस्पररक 
िम्बन्धको आधारमा आसथिक तथा िामाखजक िमदृि हासिि गनि िकोि। यर्ह मेरो शभुकामना। 

 
 
 

 

                    प्रिन्नदीप राई 

                  प्रमिु प्रशािर्कय असधकृत 



 

1 

वार्षिक गााँउपालिका स्तरिय बजेट योजना कायिक|म आ=व= ०७५∕७६ 

१.१ संक्षिप्त परिचय 

ताप्िेजङु क्षजल्िामा अवक्षस्ित ८ वटा गाउाँपालिका मध्ये सबै भन्दा पवुी लसमानामा िहेको यस 

लसिीजङ्गा गाउाँपालिका १ नं. प्रदेश अन्तिगत संर्वधानत: र्वलधवत रुपमा लमती २०७३/११/२७ गते 

स्िानीय तहको रुपमा गठित भएको हो। यस गाउाँपालिका अन्तिगतको वडा नं. ४, सार्वकको गा.र्व.स. 

तेल्िोक वडामा (१७ शताब्दी लति हािको लसनाम, आम्बेगठुदन, तेल्िोक ि पेदाङका सम्परु्ि भागिाई 

लसनाम भलनन््यो) जक्षन्मनभुएका लिम्ब ुभाषा तिा लिपीको सजिक तिा संििक त्येअङ्सी लसिीजङ्घा लसन िेवे 

(१७०४-१७४१ ई.सा. पवुि) को योगदानिाई कदि गदै यस गाउाँपालिकाको नाम लसिीजङ्घा गाउाँपालिका 

िहन गएको हो।यो गाउाँपालिकाको कुि िेत्रफि ४८१.०९ वगि र्क.मी. िहेको छ भने २०६८ सािको 

जनगर्ना अनसुाि यस गाउाँपालिकाको जनसंङ््या १५८०६ िहेको छ। प्रशासलनक तिा भौगोलिक रुपमा 

यस गाउाँपालिका जम्मा ८ वटा वडामा सार्वकका गा.र्व.स. (लसनाम, आम्बेगठुदन, लसकैचा, तेल्िोक, पेदाङ, 

मामंङखे, खेवाङ ि याम्फुठदन)हरुमा र्वभाजन गरिएको छ भने यस गाउाँपालिकाको गाउाँकायिपालिका िहेको 

केन्र सार्वकको गा.र्व.स. तेल्िोक, हाि ४ नं. वडामा अवक्षस्ित िहेको छ।यो गाउाँपालिकाको पवुिमा 

लसठदङ्वा गा.पा. ि भाित, पक्षिममा याङविक गा.पा. ि फुङलिङ न.पा., उत्तिमा फक्ताङिङु गा.पा. ि 

दक्षिर्मा पााँचिि क्षजल्िा पदिछ। र्विको तेस्रो ि नेपािको दोस्रो अग्िो र्हमाि कंचनजङ्घा (८५८६ लमटि) 

र्हमाि यसै गाउाँपालिकाको वडा नं. ८, याम्फुठदनमा अवक्षस्ित िहेको छ, जसिाई वषेनी र्वदेशी तिा 

स्वदेशी पयिटकहरु दक्षिर् मोहोदा हुाँदै पैदि बाटोसकेुटाि-िािीखकि -खेसेवा-मामंङखे-याम्फुठदन-चैिाम-

ओक्टाङ हुाँदै कंचनजङ्घा आधाि क्षशवीि पगु्ने गदिछन।अलधकांश लिम्ब ु जातीको बसोबास भएतापलन अन्य 

जात, जाती, भाषा, संस्कृती आठदको सम्मान गने परिपार्ट तिा जैर्वक र्वर्वधता, प्राकृलतक सनु्दिता, धालमिक 

तिा ऐलतहालसक, जिस्रोतमा धनी गाउाँपालिकाको रुपमा यस लसिीजङ्घा गााँउपालिकािाई लिन सर्कन्छ। 
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१.१.१ लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको िाजनैलतक र्वभाजन 

  प्रदेश    : १नं. प्रदेश 

  क्षजल्िा    : ताप्िेजङु 

  गाउाँ कायिपालिकाको कायाििय : तेल्िोक 

  वडा सं्या   : ८ 

 
 

वडा र्वभाजन 

वडा नं. समावेश भएका सार्वक गा.र्व.स. सार्वक वडा नं. कैर्फयत 

१ लसनाम १-९  

२ आम्बेगठुदन १-९  

३ लसकैचा १-९  

४ तेल्िोक १-९  

५ पेदाङ १-९  

६ मामांखे १-९  

७ खेवाङ १-९  

८ याम्फुठदन १-९  

 
 

१.१.२ भौगोलिक अवस्िा, लसमाना तिा जनसंङ््या 

  िेत्रफि  : ४८१.०९ वगि र्क.मी. 

  पूवि   : लसठदङ्वा गा.पा. ि भाित 

  पक्षिम   : पालिभिा याङविक गा.पा. ि फुङलिङ न.पा. 

  उत्ति   : फक्ताङिङु गा.पा. 

  दक्षिर्   : पााँचिि क्षजल्िा 

  जनसङ््या  :१५८०६ 
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ताप्िेजङु क्षजल्िा ि िातो घेिामा लसिीजङ्घा गाउाँपालिका 
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१.१.३ पयिटर्कय स्ििहरु 

कञ्चनजङ्घा संििर् िेत्र, कञ्चनजङ्घा र्हमाि ि पदमागि, पवितािोहर् तिा साहलसक यात्रा, र्हमािी स्िानीय 
जनजीवन अविोकन, पािीभिा पैदि मागि, लसिीजङ्घा मक्षन्दि ि गफुा, डााँडा गााँउ क्षशवािय मक्षन्दि, र्किााँतेश्वि मक्षन्दि 
(िार्िय र्वभतुी श्री फाल्गनुन्दद्वािा होम होमादी गिेको स्िान), प्रभ ुिमु्का, काबेिी नदीमा संभार्वत बक्षन्ज जक्षम्पङ, -
याक्षटटङ तिा कायोर्कङ, बारुिे पोखिी, लिम्ब ुसङग्रहािय मांमखे, तातोपानी ( लसिीजङ्घाद्वािा स्नान गरिइको), साना 
पािीभिाहरु, िााँके औखिढुङ्गा तावाटाि, खुपे ढङ्गा आठद प्राकृलतक आियि तिा आकषिक गन्तव्य पयिटर्कय िेत्रको 
रुपमा िहेको छ। 

 

१.१.४ आठदवासी जनजालत तिा संस्कृती 

यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाका अलधकांश जनसं्या लिम्ब ु जालतको भएतापलन अन्य जात, जातीको समेत 
उल्िे्य रुपमा उपक्षस्िती िहेको छ। समान सह-अक्षस्तत्वको भाव अनरुुप र्हमािी भेग याम्फुठदनमा िाई, गरुुङ, शेपाि 
िगायतका जातजालत बस्ने गदिछन ् जसको आटनै भाषा, लिपी, धमि, पेशा, संस्काि, भेषभषुा, गिगहना, खानर्पन, 
िोकनाच ि िोक पिम्पिाहरु िहेका छन।् यसै गिी यस गाउाँपालिकाको केन्र तिा आसपास वडाहरुमा लिम्ब ुतिा 
खस-आयि जात जातीको उक्षत्तकै सङ््यामा उपक्षस्िती िहेकोमा लिम्ब ुजालतहरुको धान नाच, च्याब्रङु नाच, चासोक 
तङनाम, ककफेक्वा तङनाम, पािम, हाक्पािे जस्ता िोक मौलिक पिम्पिा िहेको छन भन ेअन्य खस आयि जात, 
जालतहरुको मौलिक िोक पिम्पिाको रुपमा देवािी पजुा, श्री कृष्र् प्रर्ामी, हरि धमि, दशै-लतहाि, धामी बसाउने, 
र्वलभन्न देव देवी पजुा आठद िहेको छ। यस्तै गिी मगि, तामाङ, सनुवुाि, भजेुि, कामी, दमाई, साकी आठद जालतहरु 
पलन यस गाउाँपालिकामा प्रशस्तै िहेका छन।् 

 

१.१.५ मु् य वन्यजन्त ुि चिाचरुुङगीहरु 

यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिका वन्यजन्त,ु जीव जङ्गि तिा चिाचरुुङ्गीको र्वर्वधता भएको िेत्र हो। यस 
गाउाँपालिकाको वडा नं. ८, याम्फुठदनको सम्परु्ि भाग कंचनजंघा संििर् िते्र अन्तगित पदिछ जहााँ र्वश्वकै दिुिभ 
र्हाँउक्षचतवुा, र्हमािी भाि,ु हाबे्र (Red Panda) आठद पाईन्छ।यी बाहेक यस गाउाँपालिको पलन अरु भेगमा कस्तिुी, 
मगृ, क्षचतवुा, भाि,ु स्याि आठद प्रशस्तै पाईन्छ। त्यसै गिी डााँफे, मनुाि, मयिु, कालिज, क्षचलमिे, कााँडे भ्याकुि, 
हकु्षचि, लगद्द आठद दिुिभ चिाचरुुङ्गी समेत प्रशस्तै पाईन्छ। 

 

१.१.६ जलडबरु्टहरु: 

यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको जलडबरु्ट अन्तगित मु् य आयस्रोत ि खेतीको रुपमा अिैची ि क्षचिाईतोिाई लिए 
तापलन मालिल्िो भेगमा अन्य जलडबरु्टहरु जस्तै पााँच औिे, र्वखुमा, कुक्षकक, समािगरुु, पदमचाि, पाखनबेद, र्टमिु 
जस्ता जलडबरु्टहरु प्रशस्तै मात्रामा पाईन्छन।् 
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१.२ र्वद्यमान अवस्िाको सलमिा 

१.२.१ सबि पि 

लसिीजङ्घा गाउाँपालिका आफैमा एक ईलतहास बोकेको स्िालनय तह हो। र्विको तेस्रो ि नेपािको दोस्रो अग्िो 
र्हमाि कंचनजङ्घा (८५८६ लमटि) र्हमाि यसै गाउाँपालिकाको वडा नं. ८, याम्फुठदनमा अवक्षस्ित िहेको छ। 
कञ्चनजङ्घा संििर् िेत्र ,कञ्चनजङ्घा र्हमाि ि पदमागि, पवितािोहर् तिा साहलसक यात्रा जस्ता पयिटर्कय र्वर्वधताको 
र्वकास गरि आन्तरिक तिा बाह्य पयिटकिाई लभत्र्याउन सर्कन ेसम्भावना कायम िहेको छ।यसै सन्दभिमा स्िानीय 
तह स्िापना पिात संििर् िेत्र, र्हमाि ि पदमागि सम्मके पहुाँचिाइि सलुनितता प्रदान गनि खेवाङ हदैु याम्फुठदन 
सम्मको सडक Track खोल्न ेकायि िगभग पिुा भइि सकेको छ । जसिे गदाि खेवाङ तिा याम्फुठदन बालसन्दाहरू 
समेत सडक सञ्जािमा आवद्द हनुे भएको छ ।  

८ नं. वडा, याम्फुठदनको मध्य भाग देक्षख लनिन्ति रुपमा अलधकांश बहन िेत्र यसै गाउाँपालिका िहेको काबेिी 
खोिाबाट प्रचिु मात्रामा र्वद्यतुीय उजाि उत्पादन गिी समग्र िाििे झेलििहेको र्वद्यतुीय समस्याको लनिाकिर् समेत गनि 
सक्ने सम्भावना िहेको छ।यसै गिी िार्िय स्तिको र्वधतुीय योजनाको रूपमा कावेिी सी समेत ५,७ नं. वडा (खेवाङ 
ि पेदाङ) मा स्ििगत सभेिर्को कायि िािनी गरि सर्कएको छ । जसिाइि गााँउपालिकािे र्वषेश प्रोत्साहन स्वरुप 
नीक्षज िेत्रिाइि प्रािलमकता ठदएको छ।  

जीर्वकोपाजिन मखुी कृर्ष उत्पादन लनरुत्सार्हत गिी जलडबरु्टहरु जस्तै अिैची ,पााँच औिे, र्वखुमा, कुक्षकक, 
समािगरुु, पदमचाि, पाखनबेद, र्टमिु जस्ता जलडबरु्टहरु प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हनु ेहदुााँ नर्वन प्रर्वधीमा आधारित 
व्यवसार्यक पद्दती अविम्बन गनि सके स्िानीय िेत्रिे समेत समग्र िािको आलििक िेत्रमा योगदान गनि सक्ने छ। 

आम नागरिकको प्रशासलनक पहुाँच तिा भौगोलिक सगुमताको िालग गाउाँ कायिपालिकाको कायििय सबै वडािाई 
पायक पने, सबै वडाको नागरिकको पहुाँच पग्न ेस्िान वडा नं. ४, तेल्िोकमा क्षस्ित िहेको छ।जसिे गदाि प्रशासलनक 
अलधकािहरु सलुनक्षित गदै, गाउाँपालिकाको भलुमका वठृद्द गदै स्िानीय स्ति मै स्िानीय सिकािको प्रत्याभलुत समेत 
प्रत्यि तिा पिोि रुपमा गरिएको छ। लसलमत जनशक्षक्त तिा स्रोत साधनको उपिव्धताको बावजदु समेत यस 
गााँउपालिकािे २६ भन्दा बढी आटनै काननुहरू लनमािर् गनि सफि भएको छ ।  

कृर्ष तिा पयिटन िते्रको ठदगो र्वकास तिा िोस प्रलतफि मकु्षख िेत्रको रूपमा र्वकास गनि ४ वर्षिय कृर्ष तिा 
पयिटन िर्नीलत २०७४ समेत तजुिमा गरिसर्कएको छ । त्यसै गिी स्िानीय स्विोजगाि अलभवठृद्द गदै अन्तरिक तिा 
वाहय पयिटनको आगमन बठृद्द गदै र्वश्व जगतमा यस गााँउपालिकाको पर्हचान अलभवठृद्द गनि ३० लमनेट बर्ढको 
वतृक्षचत्र समेत लनमािर् गरिसर्कएको छ ।  

िाि बैंकबाट मान्यता प्राप्त िार्िय स्ति (क) वगिको बैंक नेपाि बैंक लिलमटेड समेत यसै वषि देखी गाउाँपालिका 
केन्रमा सञ्चािनमा आउने भएको छ । 

क्षजल्िा सदिमकुाम पगु्नका िालग अन्य क्षजल्िाको सडक सञ्चाि प्रयोग गनुि पने सािै पााँचिि ि ताप्िेजङु 
क्षजल्िाको लसमाना छुट्याउने काबेिी खोिा दईु पटक तनुि पने र्वद्यमान अवस्िािाइि क्षचदै आ.व. ०७४।०७५ मा न ै
गााँउपालिका स्तरिय योजना अन्तगित तेल्िोक-कााँडे- भञ्ज्याङ-लसकैचा-फावाखेिाको ट्रयाक खुिाइि सर्कएको छ । 



 

6 

वार्षिक गााँउपालिका स्तरिय बजेट योजना कायिक|म आ=व= ०७५∕७६ 

१.२.२ दबुिि पि 

पयािप्त मात्रामा जिर्वद्यतुको उत्पादन संभावना भए तापलन सानालतना िघ ुजिर्वद्यतु परियोजना मात्र संचािनमा 
िहेकोिे माग अनसुािको र्वद्यतु उत्पादन गनि सर्कएको छैन। 

र्हमािी िेत्रको रुपमा अवक्षस्ित यस गाउाँपालिकाको जर्टि भौलगलिक परिक्षस्िती, योग्य तिा क्षशक्षित समहुको 
स्िायी बसाईसिाई, सबै वडाहरुमा सडक सञ्जाि पहुाँचको अभाव, सूचना तिा जर्टि मौसमी परिक्षस्िती ि सोबाट 
लसक्षजित मानवीय तिा गैि मानर्वय िलत, सञ्चाि प्रर्वधीको र्वस्ताि नभएकै कािर् लनयलमत सेवा प्रवाहमा र्वषम 
परिक्षस्िती लसजिना हनुे जस्ता र्वषय दबुिि पिको रुपमा िहेको छ। 

 

१.२.३ अवसि 

 यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिका िेत्र लभत्र िहेको र्वश्वको तेश्रो र्हम क्षशखि कञ्चनजंघा र्हमाि अकै गाउाँपालिका िते्र 
लभत्र पछि भनी अनिग्ि प्रचाि-प्रसाि गरि अनलधकृत रुपमा फैिाईको भ्रमिाई क्षचनि सके (कञ्चनजंघा र्हमाि लसरिजङ्घा 
गाउाँपालिका वडा नं. ८, सार्वकको याम्फूठदन-९ मा पछि) िार्िय तिा अन्तिार्िय स्तिमा गाउाँपालिकाको पर्हचान 
अलभवठृद्द गनि सर्कन्छ। 

८ वडा नं. वडा, याम्फुठदनको अलधकांश िेत्र कञ्चनजङ्घा संििर् िते्रमा पने हुाँदा यस िते्रमा पाईने वन पैदावाि 
तिा कृर्ष उत्पादनिाई व्यवसार्यकता तफि  उन्मकु गिाउने सर्कने संभावना कायमै िहेको छ। दिुिभ वन्यजन्त ुहाबे्र 
(Red Panda) िगायत अन्य जीव जन्तहुरुको व्यवक्षस्ित वास स्िानको प्रबन्ध लमिाइ जैर्वक संग्रहािय लनमािर् गनि 
सके वन्य जन्त ुतिा वाताविर् संििर्मा िार्ियस्तिको योगदान गनि सर्कनेछ। 

साना साना िघ ुजिर्वद्यतु परियोजना मात्र नभई उपिब्ध िुिा खोिाहरुको र्वस्ततृ संभाव्य अध्ययन गरि िुिा 
स्तिका योजनाहरु संचािन गने सर्कनेछ। उदािहर्का िालग काबेिी सी (२४ MW) जिर्वद्यतु आयोजना लनजी 
िगानीमा यस गाउाँपालिका अन्तिगतको ५ नं. वडा, पेदाङ, ६ नं. वडा, मामंखे ि ७ नं. वडा, खेवाङमा सञ्चािन हनुे 
भएको छ।जसिे स्िानीय स्तिमा माग अनसुािको र्वद्यतुी आपतुी हनु ेि उद्योग तिा किकािखाना वदृ्दी भई स्िानीय 
िोजगािमा वदृ्दी हनुे संभावना समेत बोकेको छ। 

गाउाँपालिका अन्तिगतका प्रत्येक वडाहरुमा संचालित तिा लनमािर्ालधन साना तिा िघ ुजि र्वद्यतु आयोजनाहरुको 
ममित, संभाि गने प्रयोजन स्वरुप वार्षिक बजेटमा लनक्षित िकम र्वलनयोजन गने गरिएको छ।  

१ मे.वा. भन्दा कमका जिर्वद्यतु आयोजनाहरुिाई समेत उत्पादन, र्वतिर् तिा प्रशािर् सभेिर्का िालग 
अनमुती तिा स्वीकृती ि उत्पादन, र्वतिर् तिा प्रशािर् अनमुती तिा स्वीकृती ठदने प्रर्ियामा समेत शरुू 
गरिसर्कएको छ। 

 

१.२.४ चनुौती 

स्िानीय सिकािको गिनिे िाजनीलतक अभ्यास ि अलधकािको मात्र पिपोषर् गिेको छैन यद्यपी र्वर्वध चनुौतीहरु 
समग्र स्िानीय तहहरुमा देखापिेका छन। स्िानीय शासनका िालग अत्यावश्यक पिोि नीलत, लनयम तिा काननुहरु 
एवं पयािप्त मात्रामा आवश्यक जनशक्षक्त नभएकै कािर् ि लनतीगत संस्कािका कािर् कतै सम्परु्ि संक्षघयता नै धिापमा 
पने त होईन? सेवाको वरिपरि जनता भन्न ेर्वगत अभ्यासिाई यिाििमा जनताको वरिपिी सेवा बनाउने सर्कन ेहो को 
होईन? भन्ने ज्विन्त प्रश्नहरु आज पलन हामी माझ यिावतै छ।र्वर्वध कािर्बाट िाज्यको मिु प्रवार्हकिर्बाट वक्षञ्चत 
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भएका समहुहरुिाई गलतशीि शासन पद्दतीमा समार्हत गदै िैजान ु पने अलत गहनपरु्ि क्षजम्मेवािीहरु यगुिे प्रदान 
गिेको छ।स्िानीय स्तिमा गरु्स्तरिय क्षशिा, सविसिुभ स्वास््य, यातायातको पहुाँच, व्यवक्षस्ित आवास, खाद्य सिुिा, 
गरु्स्तरिय जीवनको प्रत्याभतू गनि कर्टबद्द भई िाग्न ुपने भएको छ।यसका िालग नेततृ्व तहिे ठदगो र्वकासमा िालग 
सर्ह लनर्िय लिन ुपने एवं िाज्यको अंगको रुपमा िहने कमिचािीिे उक्त लनर्ियिाई िाग ुगनि आ-आटनो स्िानबाट 
सदैव सर्ियताका साि िाग्न ु पने हनु्छ।सािै सह-अक्षस्तत्व, पािस्परिक सम्बन्ध, स्वस्छ प्रलतस्पिाि तिा स्िानीय 
तहहरुमै अब्बि देखान ु पने िप चनुौती सर्हतको क्षजम्मेवािी समेत हाम्रयो काधमा आईपिेको छ। जसका िालग 
गाउाँपालिका लभत्र िहेक आन्तरिक तिा प्राकृलतक स्रोत साधनहरुको पर्हचना तिा सर्ह व्यवस्िापन, संलबधानत: 
स्िार्पत अलधकािहरुको प्रभाकािी कायिन्वयन, स्िानीय तहहरुको एकि अलधकािहरुको पिपोषर्, प्रगतीशीि 
किहरुको दायिाहरु फिार्किो बनाउने, नीलतगत शनु्यताको अन्योितािाई क्षचदै ठदगो तिा स्िायी र्वकासिाई 
आत्मसात गनुि पने िप चनुौती हरु समेत िहेका छन। सािै बाह्य सम्बन्ध सधुाि ि अन्तिार्िय मान्यता कायम िा्दै 
नेपाि सिकाििे अन्तिार्िय जगतमा जनाएका प्रलतबद्दताहरु पिुा गनि ठदगो लबकासको ि्यहरुको प्रालप्त, मानव र्वकास 
सचुकांकमा उल्िे्य सधुाि गनुि पने अवस्िा िहेको छ। 

  

१.४ आयोजना प्रािलमर्ककिर्का आधािहरु 

गाउाँपालिकािे आटनो अलधकाि िेत्रका र्वषयमा स्िानीय स्तिको र्वकासको िालग आवधीक, वार्षिक 
िर्नीलतका र्वषयमा िेत्रगत मध्यकािीन, ठदधिकािीन ि वार्षिक र्वकास योजना बनाई िाग ुगिेको छ। र्वकासको 
िालग योजना बनाउाँदा नेपाि सिकाि ि प्रदेश सिकािको नीलत, ि्य, उद्दशे्य, समयसीमा ि प्रर्ियासाँगै अनकुुि हनु े
गिी सशुासन, वाताविर्मैत्री, बािमैत्री, जिबाय,ु परिवतिन अनकुुि, र्वपद व्यवस्िापन, िैंलगक तिा सामाक्षजक 
समावेशीकिर् जस्ता अन्ति सम्बन्धीत र्वषयहरुमा र्वशेष ध्यान ठदएको छ।मिुत: यस बजेट अन्तिगत आयोजना 
प्रािलमर्ककिर्का मु् य आधाि तिा स्रोतको रुपमा स्िानीय तहको वार्षिक योजना तिा बजेट तजुिमा ठदग्दशिन, 
२०७४ (परिमाक्षजित) िाई लिईएको छ। 

(अ) गाउाँपालिकािे योजना बनाउाँदा देहायका र्वषयिाई र्वशेष प्रािलमकता ठदएको छ। 

(क) आलििक र्वकास तिा गरिबी लनवािर्मा प्रत्यि योगदान प-ुयाउने। 

(ख) उत्पादन मिुक तिा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनि सर्कने। 

(ग) जनताको जीवनस्ति, आम्दानी ि िोजगािी बढ्ने। 

(घ) स्िानीय वालसन्दाको सहभालगता जकुने, स्वयमसेवक परिचािन गनि सर्कन ेतिा िागत कम गने। 

(ङ) कृर्ष उत्पादनमा वठृद्द हनुे तिा सहयोग प-ुयाउन ेयोजना तिा कायििमहरु छनौट गने। 

(च) स्िानीय स्रोत साधनको अलधकतम प्रयोग गने। 

(छ) वाताविर् संििर् तिा सम्वद्दिन ि जिबाय ु परिवतिन अनकुुिता सहयोग प-ुयाउने प्रकािका 
योजनाहरु सञ्चािन गने। 

(आ) गाउाँपालिकाको योजना तजुिमा ि कायािन्वयन गदाि स्िानीय बठुद्दक्षजवी, र्वषय र्वज्ञ, अनभुवी, पेशार्वद, 
जेष्ठ नागरिक, मर्हिा बािबालिकाको अलधकतम सहभालगता गने। 

 (इ) योजना तजुिमा गदाि सम्भाब्यता अध्ययनको आधािमा स्रोत साधनको पवुािनमुान, आयोजनाको 
प्रािलमर्ककिर्, योजना कायािन्वयन तालिका ि अनगुमन मलु्याङकन योजना तयाि गने। 
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 (ई) गाउाँपालिकाको आन्तरिक आय श्रोत वठृद्द गने। 

 (उ) िागत साझेदािीमा सञ्चािन हनुे आयोजना तिा कायििमहरु प्रािलमकता ठदने। 

 
 

१.५ योजना तजुिमा प्रर्िया 
 वार्षिक योजना तजुिमा गदाि सहभालगतामिुक योजना तजुिमा प्रर्िया अबिम्बन, 
 िमागत योजनािाई सम्पन्न गनि उच्च प्रािलमकता, 
 योजना तजुिमा प्रर्िया बस्तीस्तिबाट शरुु। बस्तीमा बसोबास गने नागरिकहरुको संयकु्त भेिािे 

पर्हचान गिेका वा आयोजनाको सूची तयाि, 
 बस्तीस्तिबाट प्राप्त भएका सूचीहरुिाई वडा सलमतीिे िेत्रगत र्वभाजन गिी वडास्तरिय ि 

पालिकास्तरिय योजनाको प्रािलमर्ककिर् गरि बजेट तिा कायििम तजुिमा सलमतीमा पेश, 
 सलमतीिे आगामी आलििक वषिमा सञ्चािन गनुि पने प्राप्त योजनाहरुको सूचीमा प्रािलमर्ककिर् गिी 

कायिपालिकामा प्रस्ताव, 
 सलमतीबाट प्राप्त योजना तिा कायििमका प्रस्ताविाई कायिपालिक ि गाउाँसभाबाट पारित, 
 श्रोत अनमुान तिा बजेट लनधाििर् सलमती: स्िानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ ि स्िानीय तहको 

वार्षिक योजना तिा बजेट तजुिमा ठदग्दशिन, २०७४ (परिमाक्षजित) बमोक्षजमको श्रोत अनमुान तिा 
बजेट लसमा लनधाििर् सलमती हनुे छ। 

गाउाँपालिकाको अध्यि       -संयोजक 

गाउाँपालिकाको उपाध्यि       - सदस्य 

अध्यि वा प्रमखुिे कायिपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट तोकेको मर्हिा, 
दलित वा अल्पसं्यकबाट प्रलतलनधी हनुे गिी जम्मा ४ जना   -सदस्य 

गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रशासर्कय अलधकृत      -सदस्य सक्षचव 

 बजेट तिा कायििम तजुिमा सलमती: स्िानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ ि स्िानीय तहको वार्षिक 
योजना तिा बजेट तजुिमा ठदग्दशिन, २०७४ (परिमाक्षजित) बमोक्षजम देहाय बमोक्षजमको बजेट तिा 
कायििम तजुिमा सलमती हनुेछ। 

गाउाँकायिपालिकाको उपप्रमखु      -संयोजक 

र्वषयगत िेत्र हेने गाउाँकायिपालिकाको सदस्यहरु   -सदस्य 

गाउाँकायिपालिकाको प्रमखु प्रशासर्कय अलधकृत    -सदस्य  

योजना महाशाखा, र्वभाग वा शाखा प्रमखु    -सदस्य सक्षचव 
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खण्ड २ – चाि ुआ.व. २०७४/०७५ को सलमिा 
२.१ चाि ुआ.व. २०७४/०७५ को योजनाको सलमिा 

२.१.१ गाउाँपालिका स्तरिय ि वडा स्तरिय 

आ.व. ०७४/०७५ पर्हिो ि दोस्रो गाउाँसभािे गाउाँपालिका स्तरिय ४३ वटा योजनाहरु अन्तिगत कुि रु. 
७,३८,१४,५००।– िकम र्वलनयोजन गरिएकोमा २ वटा योजनाहरुको र्वलनयोक्षजत िकम रु.१०,००,०००।- 
र्वर्वध कािर्िे सम्पन्न हनु नसर्क बााँर्क ४१ योजनाहरु (र्वलनयोक्षजत िकम रु. ७,२८,१४,५००।–) कायिसम्पन्न 
भएको छ। त्यसै गरि गाउाँपालिका अन्तिगतका ८ वडाहरुमा २४२ योजनाहरु स्वीकृत भई उक्त स्वीकृत योजनाको 
कुि र्वलनयोक्षजत िकम रु. ४,३८,००,०००।– मध्ये रु. ४,३६,५०,०००।– को योजनाहरु सम्पन्न भएको 
छ।समावेशी र्वकासका िालग समावेशी बजेटको अवधािर्ा अनरुुप गाउाँपालिकाद्वािा िक्षित कायििम तफि  र्वलनयोजन 
गरिएको कुि रु. २५,००,०००।– मध्ये सम्परु्ि कायििम योजनाबद्द ढाँगिे सम्पन्न गरिएको छ।जस मध्य 
मर्हिाको आङ खस्ने िोग सम्बन्धी लनशलु्क क्षशर्वि कायििम, बािबालिका कायििम अन्तिगत ८ वटै वडाहरुको 
१/१ वटा र्वद्याियमा बािमैत्री किाको व्यवस्िापन, जेष्ठ तिा अपाङ सम्मान कायििम ि र्वलभन्न जनजाती तिा 
दलित सम्बद्द कायििमहरु संचािन गरियो। 

 

२.१.३ शाखागत 

 लसमीत जनशक्तीका बाबजदु समेत यस गाउाँपालिकाको शाखागत योजना तिा कायििमहरु आ.व.को 
अन्त्यसम्ममा अपेिाकृत रुपिे सम्पन्न गनि सफि भएको छ। पश ुसेवा शाखा अन्तिगत गाउाँपालिकाद्वािा र्वलनयोक्षजत 
कुि िकम रु.३४,४०,२५०।– मध्ये रु. ३१,९२,२५०।– र्वलभन्न पशजुन्य योजना तिा कायििम ि सशति 
तफि को ओ.भी.ओ.टीको तिब भत्ता तफि को क्षशषिकमा खचि भएको छ। बााँकी खचि हनु नसकेको िकम केक्षन्रय 
अनदुानको रुपमा बढी भएको सशति तफि को ओ.भी.ओ.टीको तिब भत्ता िहेको लियो।त्यसै गिी कृर्ष सेवा शाखाको 
कुि र्वलनयोक्षजत िकम रु.५५,५१,५००।– मध्ये रु. ५०,८६,३४०।– खचि भएको छ। यस शाखा अन्तिगत 
र्वलनयोजन गरिएको बजेट शाखाका कमिचािी धेिै समय सम्म रिक्त िहनु,ु भएका कमिचािी समेत दईु दईु पटक सम्म 
परिवतिन हनु,ु सशति तफि को ओ.लभ.ओ.टी कमिचािीको तिब भत्ता बढी आउन ुआठद जस्ता कािर्िे र्वलनयोक्षजत िकम 
िकम बााँकी िहन गएको हो।मर्हिा तिा बािबालिका शाखा अन्तिगत र्वलनयोजन गरिएको रु. ५,३९,०००।– 
मध्ये रु. ४,६९,०००।– िकमको योजना तिा कायििमहरु सम्पन्न गरिएको छ। उक्त शाखा अन्तिगत र्वलनयोक्षजत 
िकम समेत परु्ि रुपमा खचि हनु नसक्नाको कािर् सम्बन्धीत कमिचािीको अभाव िहेको लियो।गाउाँपालिकाको अको 
महत्वपरु्ि शाखाको रुपमा िहेको स्वास््य शाखाको समेत संयोजक लनकै िामो समयसम्म रिक्त िहे पलन अपेिाकृत 
रुपमा कायििमहरु सम्पन्न गरियो। स्वास्ि सम्बद्द कमिचािीहरुको तिब बाहेक योजना कायििममा र्वलनयोक्षजत कुि 
िकम रु. ६२,४२,०००।– िकम मध्ये रु.५७,९२,८५०।– बिाबिको कायििमहरु आ.व. को अन्त्यसम्ममा 
सम्पन्न गरि सर्कएको छ। सािै स्वास््य सम्बद्द रु. ११,००,०००।– को गाउाँपालिका स्तरिय मर्हिाहरुको आङ 
खस्ने िोग ि प्रेसि, डाईर्वर्टज िोग सम्बन्धी लनशलु्क परििर् तिा औषधी र्वतिर् कायि समेत गाउाँपालिकािे आटनै 
पहिमा सम्पन्न गिेको छ। 
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२.२ गैह्र सिकािी संघ सस्िाहरुबाट सम्पन्न कायििमको सलमिा 
गैि सिकािी संस्िाहरु मध्ये यस गाउाँपालिकाको र्हमािी िेत्रमा सार्वकको याम्फुठदन गा.र्व.स. हाि ८ नं. 

वडा को शैक्षिक िेत्र अन्तगित र्ियाशीि ग्रामीर् क्षशिा तिा वाताविर् र्वकास केन्रिे आ.व. २०७४/०७५ मा पेश 
गिेको प्रस्तार्वत कायििम अन्तिगत ९९.९४% कायि सम्पन्न गिेको प्रलतवेदन पेश गिेको छ । उक्त संस्िािे यस 
गाउाँपालिकामा आ.व. ०७४/७५ मा कुि रु. १३,५६,१९८ मात्र बिाबिको कायििम प्रस्ताव गिेकोमा र्वलभन्न 
र्ियाकिापहरु जस्तै प्रधानाध्यापक तिा सहयोगी क्षशिक व्यवस्िापन तालिम, बािलबकास तालिम ि शैक्षिक सामाग्री 
लनमािर् तालिम, र्वद्यािय सहयोग कायििम आठदमा र्वलनयोक्षजत िकम खचि गिेको छ। सािै ८ नं. वडामा स्वास््य 
भवन बनाउने सम्झौता आलििक वषिको मध्य लति क्षजल्िा जनस्वास््य कायािियको स्वीकृती ि गाउाँपालिकाको सहमती 
भएकोिे स्वास््य चौर्क भवन लनमािर् ०७४/०७५ को लनयलमत कायििममा समावेश हनु नसेकेकोिे लनमािर् कायि 
शरुुवात तिा सम्पन्न गनि नसकेको समेत उक्त प्रलतबेदनमा औिाईएको छ। त्यसै गिी वाताविर् संििर् तिा र्वकास 
मञ्जिे, सआुहािा कायििम अन्तिगत आ.व. ०७४/०७५ को िालग र्वलनयोक्षजत कुि िकम रु. ६,५७,६०२।– 
मध्ये रु. ४,९३,२५०।– मात्र कायििम आ.व.को अन्त्य सम्म सम्पन्न गिेको छ।
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३.१ सोच 

लनिन्ति सशुासन माफि त समनु्नत, समदृ्द तिा उत्कृष्ट स्िानीय तहको रुपमा स्िार्पत। 
 

३.२ ि्य 

सामाक्षजक न्याय सर्हतको िोककल्यार्कािी स्िानीय तह हुाँदै गाउाँवासीहरुिे प्रत्यि र्वकासको प्रत्याभलुत 
गने। 

 

३.३ उद्दशे्य 

समता, समानता ि न्यायपरु्ि र्वतिर्सर्हतको समाज लनमािर् गदै आलििक, सामाक्षजक, वाताविर्ीय तिा 
शासर्कय पद्दती रुपान्तिर् गनुि। 

 

३.४ अपेक्षित उपिब्धी 

आ.व. २०७५/७६ अन्त्य सम्म देहायको उपिब्धीहरु हालसि गनि सर्कने अपेिा िाक्षखएको छ: 

 पिाम्पिागत कृर्ष प्रर्ािीमा सधुाि ल्याई कृषक, यवुा, िक्षित वगि िाभाक्षन्वत हनुे प्रकृतीका कायििमहरु 
माफि त जीवनस्ति सधुारिएको हनुेछ। आ.व. ०७५/०७६ देक्षख कृर्ष तिा पयिटक मागिदशिकको रुपमा िहन े
गिी चाि वषीय कृर्ष तिा पयिटन िर्नीलत, २०७५ लनमािर् गरिसर्कएको तिा यसै िर्नीतीमा आधारित भई 
र्वतिर्मखुी कायििमहरुिाई लनरुत्सार्हत गदै यिाििमा स्िालनय स्विोजगाि सजृना गने सामरु्हक कृर्ष प्रबदिन 
तिा व्यवसायिाई र्वशेष प्रािलमकता ठदईको हनुेछ। 

 लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको िते्रमा स्वास््य तिा क्षशिा िेत्रमा देक्षखएका कमी कमजोिीिाई लनवािर् गदै 
गरु्स्तिीय स्वास््य तिा क्षशिाको व्यवस्िा गरिएको हनुेछ। 

 िमागत रुपमा सडक सञ्जािहरुको र्वस्ताि गदै िैजाने तिा यसै आ.व.मा लनमािर् गरिएका ि उपिब्ध 
सडकहरुको स्तिोन्नलत गदै गरु्स्तरिय ि भिपदो यातायातको पहुाँच वठृद्द भएको हनुेछ। 

 साविक्षजलनक स्ििहरुमा फोहिमैिा टयाक्ने, सलुतिजन्य पदाििको प्रयोग गने, लभते्तिेखन गने ि मापदण्ड 
र्वपरितका प्िार्ष्टक झोिा वा वाताविर्मा प्रलतकुि असि पाने सामाग्रीको प्रयोग परु्ित: लनषेध भएको हनुेछ। 

 गाउाँपालिकािे सहिी योजना, वस्ती र्वकास तिा भवन लनमािर् सम्बन्धी आधािभतु मापदण्ड जािी गिी 
प्रभावकािी रुपमा कायिन्वयन गिेको हनुेछ। 

 पयिटन प्रवद्दिनको िालग गाउाँपालिका िेत्र लभत्र िहेको सांस्कृलतक, धालमिक एवं पयिटर्कय स्ििहिको पर्हचान 
गरि त्यस्ता स्ििहरुको संििर् तिा सम्बद्दिनमा जोड ठदईएको सािै यस गाउाँपालिका िते्र लभत्र िहेको प्रलसद्द 
कंचनजङ्घा र्हमाि ि लिम्ब ुभाषाका लसिीजङ्घा लिपीका सजिक तिा भाषा र्वद्वान लसिीजङ्घाको जन्म स्ििका 
बािेमा प्रचाि प्रसाि गरि आन्तरिक तिा बाह्य पयिटन आगमनमा वदृ्दी गरिएको हनुेछ। गाउाँपालिका केन्र 
क्षस्ित लनमािर्ाधीन लसिीजङ्घा मक्षन्दि यसै आ.व.मा सम्पन्न भईसकेको हनुेछ। स्मिर् िहोस: आन्तरिक तिा 
अन्तिार्िय स्तिमा यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको पयिटर्कय आगमन अलभवठृद्द गनि तिा स्िानीय पर्हचानिाई 
र्वश्वव्यार्पकिर् गनि श्रव्य दृश्य समेत यसै आ.व. मा लनमािर् गरि िार्िय स्तिको टेलिलभजनमा प्रशािर् 
गरिसर्कएको छ।  
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 जलडबरु्टको भण्डाि िेत्रको रुपमा क्षचलनने यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिकामा जलडबरु्टको संििर्, प्रबद्दिन तिा 
व्यवसार्यक रुपमा र्वस्ताि गनि र्वषयगत कायािियसाँग साझेदािमा आधारित जलडबरु्ट खेतीिाई प्रोत्सार्हत गदै 
जलडबरु्ट खेतीिाई आयआजिन तिा िोजगाि प्रवद्दिनको रुपमा र्वकास गरि गाउाँपालिकाको अिितन्त्रमा 
जलडबरु्टिे योगदान प-ुयाएको हनुेछ। 

 िघ ुतिा साना जिर्वद्यतु आयोजनाहरुको संचािन तिा उत्पादनमा िगानी कतािहरुको सहयोग ि सहकायिमा 
उजाि िघ ु तिा साना जिर्वद्यतु िेत्रमा िगानीमैत्री वाताविर् लसजिना भएको हनुेछ। जसका िालग १ 
मेघावाट सम्मको जिलबद्यतु आयोजनाको र्वकास सम्बन्धी लनदेक्षशका, २०७४ बमोक्षजम १ मेघावाट सम्मको 
िमताको आयोजनाहरुको र्वद्यतु उत्पादन, प्रशािर्, र्वतिर् को सवेिर् अनमुतीपत्र तिा १ मेघावाट सम्मको 
िमताको आयोजनाहरुको र्वद्यतु उत्पादन, प्रशािर्, र्वतिर्को अनमुतीपत्र समेत ठदन े प्रर्िया िािनी 
गरिसर्कएको छ।  

 साविजलनक प्रशासनिाई चसु्त, दरुुस्त, पािदशी, जवाफदेर्ह ि भ्रष्टाचाि मकु्त बनाउन साविजलनक सनुवुाई 
सयन्त्रिाई प्रभावकािी बनाईनेछ। 

 र्वपद व्यवस्िापन पवुि तयािी तिा प्रलतकायि ि र्वपद पिातको व्यवस्िापन गने कायििाई र्वशेष रुपिे 
कायिन्वयन गरिएको हनुेछ।स्मिर् िहोस: गाउाँपालिकाद्वािा र्वपदमा पिेकािाई िाहत तिा आलििक सहायता 
उपिब्ध गिाउने प्रयोजनािि र्वपद व्यवस्िापन कायिर्वधी, २०७४ ि आलििक सहायता सम्बन्धी लनदेक्षशका, 
२०७५ लनमािर् गरि प्रभावकािी रुपमा िाग ुगरिसर्कएको छ। 

 गाउाँपालिकाबाट सम्पादन हनुे हिेक आयोजना तिा कायििमहरुको साविजलनक परििर्, साविजलनक सनुवुाई, 
सामाक्षजक परििर् जस्ता कायिहरुबाट पािदशी एवं स्िानीय सशुासन कायम भएको हनुेछ। 

३.५ वार्षिक बजेट तिा कायििम गदाि अविम्बन गरिएको प्रमखु नीलत तिा आधािहरु: 

३.५.१ लसिीजङ्घा गाउाँपालिकािे आ.व. २०७४/७५ बजेट तजुिमा गदाि लिइएका मु् य मु् य नीलतहरु:- 

 नेपािको संर्वधान जािी भएपलछ मिुकु संक्षघयता कायिन्वयन चिर्को मध्यावलध समयमा आईपगु्दा लसिीजङ्घा 
गाउाँपालिको आलििक वषि २०७५/७६ नीलत, कायििम तिा बजेट पर्हिोपटक यस गरिमामय गाउाँसभामा 
प्रस्ततु गनि पाउाँदा लसिीजङ्घा गाउाँपालिकािे गौिवाक्षन्वत महशसु गिेको छ।यस अवसिमा लसिीजङ्घा 
गाउाँपालिका नपेािको संघीय िोकताक्षन्त्रक गर्तन्त्रका िालग नेपािी जनतािे  पटकपटक गदै आएको 
एलतहालसक जनआन्दोिन, सशस्त्र आन्दोिनका िगायतका आन्दोिनहरुको स्मिर् गदै िोकतन्त्रको स्िापनािि 
शर्हदहरुको त्याग ि वलिदानिाई उच्च सम्मान गदिछ। 

 नेपािको संर्वधान जािी भएसाँगै िोकताक्षन्त्रक गर्तन्त्रात्मक शासन व्यवस्िा, बहिुवाद, सामाक्षजक 
न्यायसर्हतको समानपुालतक, समावेशी प्रलतलनलधमिुक व्यवस्िा, मौलिक अलधकाि, नागरिक स्वतन्त्रतता, धमि 
लनिपेिता जस्ता महत्वपरु्ि उपिब्धीहरु संस्िागत भएका छन।्संर्वधानिे अंलगकाि गिेको र्वर्वधता वीचको 
एकता, सामाक्षजक सांस्कृलतक एक्यबद्दतािे नेपािीको स्वालभमानिाई उाँचो बनाईिहाँदा यस लसिीजङ्घा 
गाउाँपालिकामा सबै प्रकािका भेदभावको अन्त्य गिी आलििक सम्बठृद्द, समानता ि सामाक्षजक न्याय सलुनक्षच्शत 
गने आधािक्षशिा खडा भएको छ। 
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 १ वषीय स्िानीय सिकाि सञ्चािन अवधीको आगामी ठदनमा समीिा तिा मलु्याङकन गदे अबका ठदनहरुमा 
गाउाँपालिकाको स्िानीय सिकाििे र्वकट भौगोलिक अवक्षस्ितीमा िहेको यस गाउाँपालिकाका सविसाधािर् 
जनतािे प्रत्यि अनभुतु गने सहभालगता मिुक योजना तजुिमा गने, स्िानीय योजना तजुिमा सािै कायािन्वयनमा 
प्रत्यि सहभागी गिाउने, मागमा आधािीत माटो सहुााँउदो कायििम, टुिे बजेट यकु्त कायििमहरुिाई 
लनरुत्सार्हत गने तिा ठदगो र्वकासिाई स्िायी संस्िागत स्वरुप ठदने प्रवतृीका गलतर्वधीहरु सञ्चािन गिी यस 
िेत्रका प्रत्येक नागरिकहरुको चिम गरिबी न्यलुनकिर् गने प्रमखु नीलत लिईएको छ। 

 लसिीजङ्घा गाउाँपालिका िेत्रमा मु् य ि ग्रामीर् सडक सञ्जािको वगीकिर् गिी आधािमा न्यनुतम आम 
नागरिकको जीवन स्ति सधुाि गने सडक सञ्जािको र्वकास, र्वस्ताि ि स्तिोन्नलत गरिनेछ। 

 कृर्ष िेत्रिाई स्िानीय उत्पादनको प्रमखु िते्रको रुपमा र्वकास गरिनेछ। प्रमखु बािीहरुको उत्पादनमा 
आत्मलनभिि हनुे नीलत लिईनेछ। लसंचाई, मिखाद, बीउ र्वजनको उपिब्धतामा जोड ठदईनेछ। पशजुन्य 
उत्पादनका कायििमिाई प्रोत्साहन ठदईनेछ। आलििक तिा सामाक्षजका रुपिे पलछ पिेका कृषक केक्षन्रत 
कायििमहरुिाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चािन गरिनेछ।यसका िालग गाउाँपालिका अन्तिगतको पश ु सेवा 
शाखािाई ४७ िाख ३० हजाि ५ सय सम्मको स्िानीय नागरिक क्षजवन स्तिोन्नती कायििम स्वीकृती 
गरिएको छ। 

 स्वच्छ खानेपानीमा नागरिकको पहुाँच अलभवदृ्दी गरिनेछ। प्रािलमकता प्राप्त खानपेानी आयोजना तिा कायििम 
कायािन्वयनमा जोड ठदईनेछ। खानेपानीको उत्पादन, र्वतिर् तिा उपभोगमा स्िानीयवासी तिा खानेपानी 
उपभोक्ताहरुिाई क्षजम्मेवाि बनाउाँदै िलगनेछ। 

 वाताविर् तिा जिवाय ु मैत्री पवुािधािको र्वकासमा जोड ठदइनेछ। वन िते्रको वैज्ञालनक एवं ठदगो 
व्यवस्िापन गिी आलििक रुपिे महत्वपरु्ि बनस्पलत तिा जलडबरु्ट प्रशोधनमा नीक्षज तिा सामदुार्यक संस्िािाई 
सहभागी गिाईनेछ। 

 क्षशिा ि स्बास््य िेत्रमा हािसम्म भएको िगानीिे स्वस््य, क्षशिीत ि सभ्य नागरिक उत्पादन भएको 
उपिब्धीिाई संस्िागत गिी गरु्स्तरिय क्षशिा ि स्वास््य सेवाको व्यवस्िा लमिाईनेछ। क्षशिा तिा स्वास््य 
िेत्रमा सञ्चालित कायििमहरुको प्रभावकािी कायािन्वयन गरिनेछ। 

 िैंलगत समानता, मर्हिा सशक्षक्तकिर्, िैंलगक मिुप्रवाहीकिर् ि मर्हिा सहभालगता वृठद्द गने नीलतिाई 
प्रोत्साहन गरिनेछ। 

 लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको स्िायी र्वकासका िालग सञ्चािको पहुाँचिाई वठृद्द गने नेपाि सिकािको मातहतमा 
िहेको सञ्चाि प्रर्वधीिाई र्वशेष ग्राहयता ठदई प्रिम प्रािलमकतामा यसै आ.व. २०७५-०७६ को पर्हिो 
चौमालसकमा गाउाँपालिकाको केन्रिाई ईन्टिनेट सञ्जाि पहुाँच अलभवठृद्द गरि प्रशासलनक तिा प्रबदिनात्मक 
कायििमहरुिाई िप प्रभावकािी बनाईन ेछ। 

 पयिटन िते्रिाई अिितन्त्रको आधािको रुपमा र्वकास गरिनेछ।कञ्चनजङ्घा र्हमाि ि पदमागि, पवितािोहर् तिा 
साहलसक यात्रा, पािीभिा पैदि मागि, लसिीजङ्घा मक्षन्दि ि गफुा, डााँडा गााँउ क्षशवािय मक्षन्दि, र्किााँतेश्वि मक्षन्दि 
(िार्िय र्वभतुी श्री फाल्गनुन्दद्वािा होम होमादी गिेको स्िान), प्रभ ुिमु्का, काबेिी नदीमा संभार्वत -याक्षटटङ 
तिा कायोर्कङ, बारुिे पोखिी, लिम्ब ुसङग्रहािय मामांखे, तातोपानी ( लसिीजङ्घाद्वािा स्नान गरिइको), साना 
पािीभिाहरु, िााँके औखिढुङ्गा तावाटाि, खुपे ढुङ्गा आठद िेत्रिाई प्राकृलतक आियि, आकषिक गन्तव्य 
पयिटर्कय िेत्रको रुपमा र्वकास गदै िलगने छ। त्यसै गिी स्िानीय स्विोजगाि अलभवठृद्द गदै अन्तरिक तिा 
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वाहय पयिटनको आगमन बठृद्द गदै र्वश्व जगतमा यस गााँउपालिकाको पर्हचान अलभवठृद्द गनि ३० लमनेट 
बर्ढको वतृक्षचत्र समेत लनमािर् गरिसर्कएको छ । 

 वैज्ञालनक वस्ती र्वकासमा जोड ठददै बजािोन्मोख वस्तीहरुको प्राकृलतक स्रोत, एलतहालसक, सामाक्षजक 
सांस्कृलतक पर्हचान ि आलििक साम्यिको आधािमा गलतशीि सहि लनमािर्को िार्िय िर्नीलतिाई अबिम्बन 
गरिनेछ। 

 लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको सम्बठृद्दको िालग साविजलनक, नीक्षज ि सहकािी िेत्रको भलुमकािाई प्रभावकािी 
बनाईनेछ। 

 औधोलगक िेत्रमा बाह्य िगानी बढाउन आवश्यक नीलतगत, काननुी, प्रशासलनक तिा आलििक सधुािका िालग 
प्रयास गरिनेछ। 

 गाउाँपालिकाको र्वक्षत्तय व्यवस्िापन िमता ि जवाफदेर्हता बढाईनेछ।िाजलनतीक नेततृ्व ि कमिचािीको िमता 
अलभवठृद्द गरिनेछ।  

 लसंक्षचत िेत्रको पर्हचान गरि कृर्ष योग्य भलुममा लसंचाई सेवा उपिब्ध गिाउन लसंचाईका सम्भाव्य सबै प्रर्वधी 
ि प्रर्ािीको र्वकास एवं व्यवस्िापन गनि आवश्यक कायििम तजुिमा गरि कायािन्वयन गरिने छ। 

 उत्पादनमिुक िोजगािी अवसि लसजिना गिी यवुाहरुिाई िोजगाि उपिब्ध गिाउन कायििमहरुको तजुिमा 
तिा कायािन्वयन गरिनेछ। खेिकुद िेत्रको र्वकासका िालग नीलत तजुिमा गिी प्रभावकािी कायािन्वयन 
गरिनेछ। 

 साविजलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, लनष्पि, पेशागत अनशुासन प्रलत प्रलतबद्दता, पािदशी, भ्रष्टाचािमकु्त, 
जनउत्तिदायी ि सहभालगतामिुक बनाउाँदै िलगनेछ। 

 भ्रष्टाचाि जन्य र्ियाकिाप प्रलत शनु्य सहनशीिताको अवधािर्ा माफि त सशुासनमा टेवा प-ुयाउने छ। 

 मानव अलधकािको सम्मान एवं सम्बद्दिन गदै मानव अलधकािको प्रत्याभलुत गरिने छ। 

 समग्र आलििक, सामाक्षजक, पवुािधाि, सांस्कृलतक तिा न्यार्यक र्वषयहरुको र्वकास गदै यस लसिीजङ्घा 
गाउाँपालिकािाई समनु्नत, समदृ्द, सबि ि उत्कृष्ट स्िानीय तहको रुपमा स्िार्पत गरिनेछ। 

 

३.५.२ लसिीजङ्घा गाउाँपालिकािे आ.व. २०७५/७६ बजेट तजुिमा गदाि लिइएका मु् य मु् य आधािहरु :-  

 नेपािको संर्वधानको अनसूुक्षच ८ ि ९ मा उक्षल्िक्षखत स्िानीय तहको एकि तिा साझा अलधकािको सकु्षच। 

 नेपािको संर्वधानमा उक्षल्िक्षखत मौलिक हकहरु। 

 नेपािको संर्वधान भाग ४ अन्तगितका िाज्यका आलििक, सामाक्षजक र्वकास, प्राकृलतक स्रोतको उपयोग, 
वाताविर् संििर् सम्बन्धी नीलतहरु, धािा ५९ को आलििक अलधकाि, भाग १९ को आलििक कायिप्रर्ािी। 

 नेपाि सिकािबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश ि स्िानीय तहको कायि र्वस्ततृीकिर्को प्रलतवेदन। 

 संघीय सिकाििे अंलगकाि गिेको आवलधक योजनािे लिएका नीलत तिा प्रािलमकताहरु। 

 संघीय सिकाििे अबिम्बन गिेका आलििक तिा र्वत्तीय नीलतहरु। 

 प्रादेक्षशक सिकाििे अंलगकाि गिेको आवलधक योजनािे लिएका नीलत तिा प्रािलमकताहरु। 

 प्रादेक्षशक सिकाििे अबिम्बन गिेका आलििक तिा र्वत्तीय नीलतहरु। 
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 नेपाििे अन्तिार्िय जगतमा जनाएका प्रलतवद्धताहरु। 

 स्िानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ ि यसिे व्यवस्िा गिेका प्रावधानहरु। 

 स्िानीय तहको वार्षिक योजना तिा बजेट तजुिमा ठदग्दशिन, २०७४ (परिमाजिन) ि यसिे व्यवस्िा गिेका 
प्रावधानहरु। 

 संक्षघय तिा प्रादेक्षशक बजेट वक्तव्य। 

 र्वकासका समयामर्यक मदु्दाहरु जस्तै सामाक्षजक संििर्, ठदगो र्वकास, जिवाय ु परिवतिन ि र्वपद 
व्यवस्िापन, खाद्य तिा पोषर् सिुिा, िैर्ङ्गक सशक्तीकिर् तिा समावेशी र्वकास वािमैत्री स्िानीय शासन, 
वाताविर् मैत्री स्िानीय शासन, खुिा ठदशामकु्त तिा परु्ि सिसफाइ, उजाि संकट िगायतका अन्तिसम्बक्षन्धत 
र्वषयहरु। 

 लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाद्वािा तजुिमा तिा लनमािर् गरिएका स्िानीय काननु, लनयम, कायिर्वधी, लनदेक्षशका आदी। 
 लसिीजङ्घा गाउाँपालिकामा आवश्यक देक्षखएका अन्य र्वषयहरु। 

३.५.३ िते्रगत नीलत तिा आधािहरु: 

१) आलििक र्वकास सम्बन्धी नीलत: 

क) कृर्ष सम्बन्धी नीलतिः 
कृर्ष िेत्रिाई आयमिुक तिा िोजगाि मिुक िेत्रको रुपमा र्वकास गदै समहुमा आधारित फिफुि 

खेती, तिकािी खेती, तिा पशपुािनिाई प्रोत्सार्हत गरि उत्पाठदत फिफुि पश ु पंिी तिा तिकािीहरुको 
व्यबक्षस्ित बजाि प्रबधिन गनिका िालग र्वशेष योजना तजुिमा गिी कृषक र्हत मखुी कायििमहरु संचािनमा 
ल्याई खाद्य सम्प्रभुता सर्हतको कृर्ष िेत्रिाई गाउाँपालिकाको आलििक कृयाकिापसंग आबद्घ गरिने छ । 

खेलतयोग्य जलमनिाइ बााँझो निा्,े धान उत्पादनमा जोड ठदई खाधन्नमा आत्मलनभिि तिा वैज्ञालनक 
चक्िावन्दीको आधािमा नगदे बािीमा िगानी वठृद्द गिी आम नागरिकको  जीवन सधुाि कायििम सम्बन्धी 
नीलत लनमािर् गरिन ेछ ।यसका िालग गाउाँपालिका अन्तिगत कृर्ष सेवा शाखा द्वािा संचािन गरिने कायििम 
अन्तिगत रु. ४५ िाख ि पश ुसेवा शाखा द्वािा संचािन गरिने कायििम अन्तिगि रु. ४७ िाख ३० हजाि 
५ सय गरि जम्मा रु. ९२ िाख ३० हजाि ५ सय रुपैया र्वलनयोजन गरिएको छ।  

 

ख) उधोग तिा वाक्षर्ज्य सम्बन्धी नीलत: 

उधोग वाक्षर्ज्य संघ, सिोकािवािा लनकाय तिा संघ संस्िाहरुको सहकायिमा उधोग व्यवसाय 
नवीकिर् तिा व्यवक्षस्ित गाउाँपालिका लनमािर्को िालग सम्परु्ि व्यापाि व्यवसायहरुिाई किको दायिामा 
ल्याउने अलभयान यसै चाि ुआ.व. बाट सरुु गरिने छ । उक्त कायि सिोकािवािा संघ-संस्िासंग सहकायि ि 
साझेदािीमा संचािन गरिने छ ।यसका िालग व्यवसाय दताि तिा नवीकिर् कायिर्वधी, २०७५ तजुिमा भई 
र्वश्लषेर्को अवस्िामा िहेको छ। 
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ग) पयिटन सम्बन्धी नीलतिः 
पयिटन प्रबधिनको िालग गाउाँपालिका िेत्र लभत्र िहेका सााँस्कृलतक धालमिक एवं पयिटर्कय स्ििहरुको  

पर्हचान गरि त्यस्ता स्ििहरुको संििर् तिा संबधिनमा जोड ठदइन ेछ । यस गाउाँपालिका िेत्र लभत्र िहेको  
र्वश्वको तेश्रो र्हम क्षशखि कञ्चनजंघा र्हमाि अकै गाउाँपालिका िेत्र लभत्र पछि भनी अनिग्ि प्रचाि-प्रसाि गरि  
अनलधकृत रुपमा भ्रम फैिाइ िहेको अवस्िािाई मध्यनजि गदै िार्िय तिा अन्तिार्िय स्तिमा कञ्चनजंघा 
र्हमाि लसरिजङ्घा गाउाँपालिका वडा नं. ८, सार्वकको याम्फूठदन-९ मा पछि भन्ने यिािििाई जनस्तिबाटै 
यसको लसमांकन िेखांकन गने कायििाइ उच्च प्रािलमकता ठदइने छ । 

 स्वदेशी तिा र्वदेशी पयिटकहरुको िालग सहज, छटो यात्राको िालग कञ्चनजंघा आधाि क्षशवीिसम्म 
जाने सडक लनमािर् कायििाइ लतव्रता ठदइन ेछ । सािै पयिटर्कय स्ििको रुपमा र्वकास गनि त्यस िते्र लभत्र 
समदुायमा आधारित होम-स्टे, खानेपानी, शौचािय, स्वास््य सेवािाई व्यवक्षस्ित गिदै् िलगने छ । दिुिभ 
वन्यजन्त ु हाबे्र (Red Panda) िगायत जीव जन्तहुरुको व्यवक्षस्ित वास स्िानको प्रबन्ध लमिाइ जैर्वक 
संग्रहािय लनमािर् गने कायिको िािनी यसै आ.व. बाट गरिने छ ।  

आ.व.मा ०७४/०७५ मा प्रलतबद्दता जनाईए स्वरुप चाि वषीय कृर्ष तिा पयिटन िर्नीती, २०७५ 
(Strategic Plan) लनमािर् गरि प्रभावकािी कायािन्वयनको चिर्मा िहेको छ। र्वश्व स्तिमा स्िानीय पयिटर्कय 
संभाव्य स्िि तिा स्िानीय पर्हचानहरुिाई र्वश्वव्यापीकिर् गने प्रयोजनािि श्रव्य दृश्य समेत लनमािर् गिी 
प्रचाि प्रशािर् गरिसर्कएको छ जसिाई यस गाउाँपालिकािे वौठद्दक सम्पलतको रुपमा अलभिेक्षखकिर् गिेको 
छ। 

यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको िेत्रसाँग जोलडएको प्रलसद्घ पािीभिा देवीको मक्षन्दिसम्म जान ेसडक सािै 
पयिटकीय स्िि लतम्बङु्ग पोखिी जान े सडक लनमािर्को सम्भाब्यता अध्ययन गिी धालमिक तिा पयिटर्कय 
स्ििको रुपमा र्वकास गरिने छ ।तापेिोक—िेिेप हदैु याम्फूठदन जोनन मोटि बाटोको िालग उच्चस्तरिय 
पहि गरिने छ । 

घ) सहकािी तिा र्वत्तीय संस्िा सम्बन्धी नीलतिः 
सहकािी तिा र्वत्तीय संस्िाहरुको व्यवस्िापन तिा नयााँ सहकािी तिा र्वत्तीय संस्िा स्िापना गने 

कायििाई प्रािलमकताका साि अगाडी बढाईने लनती अबिम्बन गरिने छ ।सािै केक्षन्रय तहबाट हस्तान्तरित 
सहकािी संस्िाहरुको व्यवस्िापन, प्रबद्दिन तिा लनयमनका िालग समेत यसै आ.व.मा बजेट र्वलनयोजन 
गरिएको छ।  

 

२) सामाक्षजक र्वकास सम्बन्धी नीलत : 

क) क्षशिा सम्बन्धी नीलत: 

सामदुार्यक क्षशिर् संस्िाहरुको भौलतक पवुािधाि जस्तै: खाने पानी, खेिमैदान, शौचािय, र्वद्यािय भवन 
िगायतका संिचना लनमािर् तिा व्यवस्िापर्कय पिको सधुािमा जोड ठदंदै आगामी शैक्षिक सत्र देखी िाग ु
हनुे गिी सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा अध्यापन गिाइि िहन ु भएका (माध्यलमक तह, लनम्न माध्यलमक तह ि 
वाि क्षशिा नीजी क्षशिकहरूिाइि यर्ह आ.व. देक्षख िाग ु हनु े गिी अनदुानको रूपमा पारिश्रलमक ठदने गिी 
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बजेटको व्यवस्िा लमिाएका छौ । यो सम्वक्षन्ध कायिर्वलध  गााँउपालिका कायािियिे बनाए अनरुूप िाग ु
हनुेछ ।  र्वषयगत क्षशिकिाई नलतजाको आधािमा पिुस्कृत गने व्यवस्िा लमिाईने छ । प्रतये्क 
सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा र्वद्यािी गनुासा पेर्टका िा् े व्यवस्िा लमिाईनेछ । सािै िक्षित समहुका 
र्वद्यािीहरुका िालग छात्रवतृ्ती प्रदान गने व्यवस्िा लमिाईने छ ।सािै क्षशिकहरूिाइि तालिमको िालग 
बजेटको व्यवस्िा गरिएको छ ।यसका िालग यसै आ.व. मा रु. ५० िाख र्वलनयोजन गरिएको छ।  

ख)  स्वास््य सम्बन्धी नीलत 

यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिका िेत्र लभत्र िहेको एक मात्र प्रािलमक स्वास््य केन्रमा (Public Health 

Centre) अत्याधलुनक सरु्वधा सम्पन्न सेवाहरु संचािनको िालग प्रवन्ध लमिाईने छ ।यसै आ.व. मा 
अत्याधलुनक लभलडयो एक्स-िे समेत संचािनमा ल्याउनका िालग समेत बजेट र्वलनयोजन गरिएको छ। सािै 
प्रतये्क वडामा स्वास््य चौकी स्िापना तिा संचािनमा ल्याई स्वास््य सेवािाई जनताको पहुाँचसम्म प-ु
याउनका िालग पहि गरिनेछ । स्वास््य चॏ कीबाट प्रदान गरिने लनशलु्क अॏ षधी खरिद गर्न िकमको 
व्यवस्था गरिएको छ । मर्हिा स्वयंसेर्वकाहरूिाइि प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप मालसक रू ५००।– पाउन ेगिी 
िकमको व्यवस्िा गिीएको छ । प्रािलमक स्वास््य केन्रको िालग  र्वलभन्न संघ-संस्िा एवं 
दातसंृस्िाहरुसाँगको सहकायिमा एम्बिेुन्स प्राप्ती तिा व्यवस्िा यसै आ.व. लभत्र लमिाईने छ ।यर्ह आ.व. 
०७५।०७६ बाट िाग ुहनु ेगिी नवजात क्षशशिुाइि पोषर् भत्ता स्वरूप मालसक रू २००।- िकम पाउन े
गिी वजेटको व्यवस्िा गिीएको छ ।उल्िेक्षखत सम्परु्ि कायिको िालग र्वक्षत्तय समालनकिर् अन्तिगत लनशति 
रु. ३७ िाख एकमषु्ठ रुपमा बजेट र्वलनयोजन गरिएको छ।   

ग) खानपेानी तिा सिसफाई लनती 

खानेपानीको समकु्षचत प्रबन्धको िालग खानपेानी संकिन (Reserve Tank) लनमािर् गरिने तिा 
जनसं्याको चापिाई मध्य नजि गदै अरु िप नयााँ खानपेानीका महुानहरुिाई पर्हचान गिी जनताको 
नैसलगिक अलधकािको रुपमा िहेको स्वच्छ खानपेानी र्पउन पाउने अलधकाििाई सलुनक्षित गरिने छ सािै एक 
घि एक धािाको नीलत िाग ुगरिन ेव्यवस्िा लमिाईने छ ।सािै खानेपानी तिा सिसफाई सम्बन्धी वडा गत 
रुपमा अक्षघल्िो आ.व.मा िमागत रुपमा संचािन गरिएका आयोजना सम्पन्नताका िालग र्वषेश प्रािलमकता 
सलुनक्षिता गरिएको छ। 

 

३) संस्कृती प्रबद्दिन, यवुा तिा खेिकुद सम्वक्षन्ध नीलत  

जातीय तिा सांस्कृतीक र्ववीधता यस लसरिजङ्गा गाउाँपालिकाको अत्यन्त सनु्दि पि हो भन्न े र्वषय 
द्र्वर्वधा निहेको सन्दभिमा जातीय तिा सांस्कृतीक र्ववीधताको संििर् ि र्वकासको िालग समकु्षचत व्यवस्िा 
लमिाईने छ ।यवुा सािीहरूिाइि खेिकुदको माध्यमबाट अनशुालसत, व्यवक्षस्ित, मयािठदत बनाउन आगामी  
आलििक वषिमा गााँउपालिका तिा अन्ति गााँउपालिका स्तरिय खेिकुद प्रलतयोलगता आयोजना गनि आवश्यक 
बजेट र्वलनयोक्षजत गिीएको छ ।  
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४) िैर्ङ्गक समानता तिा सामाक्षजक समावेशीकिर् सम्बन्धी नीलत 

मर्हिा, वािवालिका, आठदवासी जनजाती, जेष्ठ-नागरिक, दलित तिा र्वपन्न वगििाई िैर्ङ्गक समानता 
तिा समावेशीकिर्, िक्षित वगिको सशक्षक्तकिर्, आयआजिन, गरिवी न्यूलनकिर्, िोजगािी प्रबधिन जस्ता 
कायििमहरुिाई र्वशेष प्रािलमकताका साि अगाडी बढाईने छ । िाज्यिे सम्मान गनि भनी  तोकीएको 
िक्षित समहु ि समदुाय (अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक, एकि मर्हिा आदी) िाई िाज्यद्वािा जािी गरिने परिचय पत्र 
घिदैिो कायििम माफि त घिघिमा गएि र्वतिर् गरिने प्रबन्ध लमिाउनका सािै जेष्ठ नागरिकहरुिाई 
सामाक्षजक सिुिा भत्ता घिघिमा नै गएि र्वतिर् गने कायिको व्यवस्िा लमिाईने छ । 

मर्हिा सशक्षक्तकिर्, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांग, दलित, जनजाती असहाय, अशक्त, गरिब, 
लनमखुा, र्विामीिाई सवि सिम बनाउने सािै आय आजिनको दायिा समेत बढाउन लनशति र्वक्षत्तय 
समालनकिर् अन्तिगत लसपमिुक तालिम, गोष्ठी, योजना िाग ुगनि यो आ.व. ०७५/०७६ का िालग रु. ३५ 
िाख ि सोर्ह लनशति समालनकिर् बजेट अन्तिगत गाउाँपालिकाको मर्हिा, बािबालिका शाखाबाट सञ्चािन 
हनुे कायििम तफि  रु. ७.४९ िाख गरि एकमषु्ठ रु. ४२.४९ िाख र्वलनयोजन गरिएको छ । 

 
 

५) प्रकोप तिा र्वपद व्यवस्िापन सम्बन्धी नीलत: 

र्वपद व्यवस्िापन, प्राकृतीक प्रकोप िाहत उद्धािको िालग कोष खडा गरि आपत तिा र्वपदमा पिेका 
यस गाउाँपालिकाका र्वर्वध र्पलडत नागरिकको घाउमा मल्हम िगाउन कायि शरुु गरि सर्कएको छ ।र्वपद 
व्यवस्िापन तिा आलििक सहायता सम्बन्धी कायििाई लनिन्तिता ठददै यसै आ.व. मा र्वपद व्यवस्िापन 
कोषमा रु. १० िाख ि आलििक सहायता अन्तिगत रु. ५ गिी जम्मा रु १५ िाख र्वलनयोजन गरिएको 
छ। 

६)  पूवािधाि र्वकास सम्बन्धी नीलत: 

क) सडक तिा पिु सम्बन्धी नीलत: 

र्वकासको पर्हिो पवुािधाि भनकेो सडक सन्जाि नै हो भन्न े कुिािाई मनन गदै यस गाउाँपालिका 
लभत्रको ८ वडाहरु मध्ये ४ वटा वडाहरुमा मात्र सडक सन्जाििे छुन सकेको र्वद्यमान अवस्िामा यसै 
आ.व. बाट नै आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गिी अन्य वडाहरुमा समेत सडकको पहुाँच िमागत रुपमा प-ु
याउने नीलत लिईनेछ । यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको िेत्रलभत्र पिन्े अलत न ैमहत्वपरु्ि फावाखोिा-लसकैचा 
मोटिेवि पिु, काबेिी-तावा मोटिेवि पिु लनमािर् गनिको िालग केक्षन्रय सिकािको नेततृ्वमा ती आयोजनाहरु 
सम्पन्न गनि आवश्यक पहि गरिने छ।दाहाि गााँउ, खाक्षम्दम्वे, तेल्िोक, पेदाङ, मामांखे, याम्फुठदन हुाँदै 
कन्चनजंघा वेशक्याम्प जान ेमोटिबाटोको िालग संक्षघय सिकाि संग र्वशेष अनदुान माग गने पहि गरिने छ 
।  
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७) लसंचाई सम्बन्धी नीलत:  

लसरिजङ्घा गाउाँपालिका अन्न बािी, नगदेबािी, तिकािी खेती, फिफुि खेती तिा जैर्वक र्वर्वधताको 
प्रचिु सम्भावना बोकेको िेत्र हो भन्न े र्वषय सविर्वठदतै छ ।यसै कुिािाई ध्यानमा िा्दै प्रत्येक वािीिाई 
लसंचाई आश्यक पने हुाँदा व्यवसार्यक खेतीिाई प्रािलमकताका आधािमा आवश्यक लसंचाई सरु्वधाको प्रवन्ध 
लमिाइने छ । 

 

८) भवन तिा  शहिी  र्वकास सम्बन्धी नीलत: 

यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको आटन ैकायाििय भवन नभएको अवस्िामा आवश्यक लन:शलु्क जग्गा 
प्राप्ती भइि सकेको अवस्िा सािै घडेिी सम्याउन ेतिा पखािि िगाउन ेकायि भइि िहेकोिे त्यसकै लनिन्तिताको 
िागी िप िकम र्वलनयेजन आ.व. ०७५।७६ को िालग बजेटको व्यवस्िा गरिएको छ । वडा कायाििय 
भवनको हकमा नशलु्क जग्गा प्राप्तीको प्रकृया अलभयानको रूपमा बढाइिने छ । 

सामदुार्यक र्वद्यािय भवन, वदृ्धाश्रम, बािक्षशिर् केन्र भवन जस्ता भवन लनमािर् कायििाई 
आवश्यकताको पर्हचान गरि सोर्ह आधािमा लनमािर् कायििाइ अगालड बढाइने सािै यस्ता कायििाई आवश्यक 
पने बजेटको समेत व्यवस्िा लमिाइन ेछ । 

 

९) उजाि ,िघ ुतिा साना जि र्वद्यतु सम्बन्धी नीलत: 

उजाि िघ ुतिा साना जि लबद्यतु आयोजनाहरुको संचािन ि उत्पादनमा िगानी कतािहरुको सहयोग 
ि सहकायिमा उजाि िघ ुतिा साना जिर्वद्यतु िेत्रमा िगानी मैत्री वताविर् सजृना गने लनती अविम्बन गरिने 
छ । साना तिा िघ ु जि र्वद्यतु आयोजना १ मे.वा. भन्दा कमका आयोजनाहरुिाई समेत सवेिर्, 
उत्पादन, र्वतिर् तिा प्रशािर्का िालग अनमुती तिा स्वीकृती ठदने प्रर्ियामा शरुू गरिसर्कएको छ। 

 
१०) सञ्चाि सम्बनध्ी नीलत: 

िाज्यको चौिो अंगको रुपमा िहेको पत्रकारिता एवं संचाि िेत्रको गरु्स्तरियता र्वश्वसलनयता  एवं 
प्रभावकारिता अलभवरृ्द्धका िालग सम्बन्धीत िेत्रसंग आवश्यक समन्वय ि सहकायि गरि र्वशेष कायििमहरु 
संचािनमा ल्याइन ेछ । यर्ह आलििक वषि लभतै्र गााँउपालिका केन्रमा इन्टिनेट सेवा सचुारू गनि व्यवस्िा 
लमिाइिनेछ । जसको िागी आवश्यक बजेट र्वलनयोजन गरिएको छ ।  

यस लसरिजङ्घा गाउाँपालिका िेत्र लभत्र आकं्षशक मोबाइि सेवा भएको अवस्िामा नयााँ टावि स्िापनाका 
सािै वडा नं ७ मा िहेको टाविको स्तिोन्नती गरि इन्टिनटे सेवा उपिब्ध गिाउने र्ियािाई लनिन्तिता 
ठदईन ेछ । 
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११) वाताविर् तिा लबपद व्यवस्िापन सम्बन्धी नीलत: 

क) वन तिा  भू–संििर् सम्बन्धी नीलत: 

वन तिा भ–ूसंििर् कायािियसाँगको सहकायिमा वन र्वनास लनयन्त्रर्, बाढी पर्हिो िोकिामका िालग 
आवश्यकताका आधािमा कयििमहरु तयाि गरि प्रभावकािी कायिन्वयनमा जोड ठदइने सािै विृािोपर्िाई 
प्रोत्साहन गनि लन:शलु्क र्वरुवा र्वतिर् गने व्यवस्िा गनिको िालग लनजी तिा सहकािी स्तिबाटै नसििीहरु 
सञ्चािनमा ल्याई लनजी तिा सामदुार्यक वन र्वकास ि वन िते्र र्वस्तािका िालग कायििमहरु तय गरि 
अलभयानकै रुपमा सञ्चािन गरिने  छ ।  

जलडबटुीको भण्डािको रुपमा क्षचलनने ताप्िेजङु्ग क्षजल्िाको लसरिजङ्घा गाउाँपालिकामा जलडवटुीको प्रचिु 
सम्भावना िहेको िते्र भएको हाँदा समहुमा आधारित जलडबटुी खेतीिाई प्रोत्सार्हत गदै जलडबटुी खेतीिाई आय 
आजिन तिा िोजगाि प्रबिद्धनको माध्यमको रुपमा र्वकास गरि गाउाँपालिका िते्रको अिितन्त्रसंग आबद्ध गदै 
िलगने  छ । 

लसरिजङ्घा गाउाँपालिका भ–ूिय बाढी पर्हिोको अत्यन्त जोक्षखम यकु्त िेत्र भएको हुाँदा भ–ूसंििर् 
सम्बन्धी कायिियहरुसाँगको सहकायि ि समन्वयमा आवश्यक कायििम तजुिमा गिी िाग ुगदै िलगने छ, सािै 
समकु्षचत व्यवस्िापनको िालग आवश्यक प्रकृया अगालड बढाईने छ ।बायो इक्षन्जलनयिीङ्गको आधािमा सडक 
खन्ने नीलत अविम्बन गरिने छ ।  

 

ख) वाताविर् संििर् सम्बन्धी नीलत:  

र्वश्वब्यपी समस्याको रुपमा बढ्दै गएको वाताविर् प्रदषुर् ि जिबाय ुपरिवतिन जस्ता समस्याहरुबाट 
यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिका पलन अछुतो िहन सकेको छैन ्।तसिि यस गाउाँपालिका िेत्र लभत्र िहेका जिधाि 
िेत्रको संििर्, वाताविर् संििर् तिा जिबाय ुपरिवतिनबाट आउन सक्ने समस्या समाधानका िालग समकु्षचत 
कायििमहरु तयाि गरि सञ्चािनमा ल्याउने नीलत अविम्बन गरिने छ । गाउाँपालिका िेत्र लभत्र र्वषाधी प्रयोग 
गिन्े ि किेन्ट प्रवाह गरि माछा माने कायििाई दण्ड, सजायको दायिामा ल्याउदै यस्ता कायिहरुिाई 
परु्िरुपमा बन्देज गरिन ेनीलत लिइने छ । सािै चोिी, लसकािी ि लनकासी जस्ता कायििाई समेत लनस्तेज पाने 
लनती लिइने छ । 

 

१२) संस्िागत र्वकास तिा सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीलत: 

सेवा प्रदायक कायाििय तिा संस्िामा आवश्यक पने मानव संसाधनको उक्षचत व्यवस्िापनको िालग 
तािीम, गोष्ठी तिा संस्िागत िमता र्वकासको िालग आवश्यक योजना बनाई कायािन्वयनमा ल्याइन ेछ । 
सािै त्यसिी सेवा संस्िागत प्रवाह गने कायिको िालग आवश्यक संिचना ि पबुािधाि लनमािर् गदै िलगने नीलत 
अविम्बन गरिने छ । 
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सेवा प्रवाहको गरु्स्ति प्रबद्दिनको िालग प्रष्ट बकु्षझने गरि सेवाग्रार्हिे दे् े स्िानमा नागरिक वडा 
पत्रको व्यवस्िा, बोडि र्प्रन्ट िा् ेव्यवस्िा लमिाइनेछ भन ेसेवाको पािदशीता ि र्वश्वसलनयताको िालग टोकन 
प्रर्ािी िाग ु गने, सचुकाकंको आधािमा सेवा पि्वाहको मापदण्डहरु लनधाििर् गरि िाग ु गने व्यवस्िा 
कायिन्वयनमा ल्याईन ेछ । 

र्वद्यतुीय शासन (E-Governance) िाई कायािन्वयनमा ल्याउन र्वशेष प्रािलमकतामा साि यस 
गाउाँपालिकाको िते्रिाई र्वकास गने नीलत अविम्बन गरिने छ । 

 

१३) र्वत्तीय व्यवस्िापन ि स-ुशासन सम्बन्धी नीलत: 

क) र्वत्तीय व्यवस्िापन सम्बन्धी नीलत: 

यस लसिीजङ्घा गाउाँपालिकाको आलििक र्वकासको िालग र्वलभन्न स्रोतबाट प्राप्त हनु े श्रोत साधनको 
समकु्षचत व्यवस्िापनको महत्वपूर्ि पाटोको रुपमा िहेको िेखाङ्कन प्रर्ािीिाई व्यवक्षस्ित ि पािदशी तलु्याउन े
तिा िाजश्व परिचािन नगि र्वकासको िालग श्रोत संकिनको प्रमखु माध्यम भएकोिे िाजश्वका दिहरुिाई 
जनमानस अनकुुि सहलुियत हनुे गरि लनधाििर् गने सािै किहरुको दायिािाई फिार्किो पारिन ेछ। िाजश्व 
संकिन तिा परिचािन कायििाई प्रभावकािी तलु्याईने, र्वत्तीय अनशुासनिाई कडाईका साि पािना गरिन,े 
सािै र्वत्तीय अनसुन्धान कायििाई अंलगकाि गिी र्वत्तीय जोखीम न्यूलनकिर् गने कायिहरु समेत र्वशेष 
प्रािलमकताका साि अगाडी बढाईने छ । 

 

ख)  र्वत्तीय सशुासन सम्बन्धी नीलत: 

जनतािे लतिेको किबाट उिेको िाजश्व जनताकै िालग खचि गरिदा पािदशीता कायम िा् े ि 
प्रभावकािी रुपमा गरिन ुपछि भन्न ेमान्यतािाई अंलगकाि गनि साविजलनक सनुवुाई, सामाक्षजक परििर्, आन्तरिक 
िेखा परििर् ि संभार्वत बेरुजकुो फर्छ्योट गने जस्ता कायिहरुिाई प्रािलमकतामा िाखी कायािन्वयनमा ल्याईने 
छ भन े नीलतगत सशुासन प्रबद्दिनका िालग प्रत्येक र्वत्तीय कृयाकिापहरु िगायत गाउाँपालिकाका सबै 
गलतर्वधीहरुिाई प्रभावकािी माध्यमहरु जस्तै: पत्र lपलत्रका, स्िानीय िेलडयो, टेलिलभजन, गाउाँपालिकाको 
वेबसाईट िगायतका माध्यमहरुको प्रयोग गरि जनतािाई स–ुसकु्षचत हनुे व्यवस्िा लमिाईनेछ ।यस 
गाउाँपालिका िेत्र लभत्र संचािन गरिने भौलतक पवुािधाि एवं र्वकास लनमािर् िगायतको कृयाकिाप ि िक्षित 
कायििमहरु संचािन तिा व्यवस्िापन गनिका िालग स्िालनय लनमािर् व्यवसायी तिा संघ-संस्िािाई 
प्रािलमकता ठदने  नीलत अविम्बन गरिने छ । 
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दनयन्त्रण र खोल्सामा नाली र सोदलङ दनमााण अन्य ३११५४ नेपाल सरकार - समादनकरण अनुिान - नगि अनुिान १ ० ८०० ० ८००

२० जरिुिे मुडे खानेपानी दनमााण अन्य ३११५६ नेपाल सरकार - समादनकरण अनुिान - नगि अनुिान १ ० ० ५० ५०

२१

िाहाल खोल्सा मुहानिाि सादिक िडा नं. ३ मा जम्मा 

११ घर धुरीलाई खानेपानी पाईप खररि अन्य ३११५६ नेपाल सरकार - समादनकरण अनुिान - नगि अनुिान १ ० २०० ० २००

२२ अस्थाई प्रहरी चौकी खाखिमे्ब भिन दनमााण अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समादनकरण अनुिान - नगि अनुिान १ ० ० ५० ५०

० ३२१५ १७८५ ५०००

लक्ष
सिसियोजि रु.

दसरीजङ्घा गाउँपादलका

गाउँ कायापादलकाको कायाालय, तापे्लजुङ

काययक्रम / परियोजिा अिुिाि बजट सबसियोजि

कैसियत

कुल जम्मा

आदथाक िषा : २०७५/७६     िजेि उप िीषाक : दसरीजङ्घा गाउँपादलका िडा नं. २ ( ८०१०१५०८२०२)   

रकम रू. हजारमा

सि.िं. काययक्रम/आयोजिाको िाम कायायन्वयि हुिे स्थाि लसक्षत िमूह खचय शीर्यक स्रोत



प्रथम 

चौमासिक

दोश्रो 

चौमासिक

तेस्रो 

चौमासिक
जम्मा

१ बिकास तथा सामाबिक  कार्यक्रमको अन्तरकृर्ा अन्य २२५१२ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १३० ० १३०

२ रु्वा स्वरोिगार ताबलम अन्य २२५२१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

३ र्ाङु्रप सहकारी संस्था ब्यवस्थापन अन्य २५१२२ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २५५ २५५

४ बसक ैँ चा िचत तथा ऋण सहकारी संस्था ब्यवस्थापन अन्य २५२२२ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ६० ० ६०

५ कञ्चनिङ्घा आ.बि. बिद्रु्त ब्यवस्थापन अन्य २५३११ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १४० ० १४०

६ ओसे खोप केन्द्र ब्यवस्थापन अन्य २५३१२ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

७ पुणयखोप घोषणा कार्यक्रम अन्य २५३१२ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

८ बिबति रु्वा क्लि भवन प्लास्टर वरक्पा अन्य ३१११२ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १२५ ० १२५

९ िालकल्याण बनमाबव भवन बनमायण अन्य ३१११२ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २५० ० २५०

१० र्ाङु्रप सामुदाबर्क  भवन घेरािारा अन्य ३१११२ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २६० ० २६०

११ बचर्ा तथा िडी िुटी खेती कार्यक्रम अन्य ३११३१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १५० १५०

१२ पाबथभरा  आमा समुह करेसािारी  बनमायण भञ्ज्याङ्र अन्य ३११३१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

१३ पाथीभरा  आमा समूह करेसािारी  बनमायण कुञ्जारी अन्य ३११३१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ११० ११०

१४ िङ््रगुर खररद कार्यक्रम अन्य ३११३१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

१५ ओसे सु्कलिाट खोप केन्द्र सडक बनमायण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

१६ बिकेवा काैँडे भञ्ज्याङ्र रोड अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २५० ० २५०

१७ बसञ्चाई  कुलो बनमायण साङ्माङ््रगु अन्य ३११५५ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

१८ खेल म दान बिस्तार सरस्वती माबव कुञ्जारी अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

१९ पाबथभरा  रु्वा क्लि खेलम दान बिस्तार अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १९० ० १९०

२० पाथीभरा  थान संरिण भञ्ज्याङ्र अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

२१ पाथीभरा  सु्कल खेलम दान बिस्तार िोखखम अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५०० ० ५००

२२ कुञ्जारी िोखखम वरक्पा सडक ममयत अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ६०० ६००

२३ खानेपानी ट ङ्की ममयत हेन्छेिुङ्र अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १२५ ० १२५

२४ डुबिसे ओसे रोड ममयत बसक ैँ चा खण्ड अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

२५ तेङ््रखादेन गोरेटो िाटो ममयत बसक ैँ चा अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०५ ० १०५

२६ तुम्यावाखोला  लिबव कुलो ममयत तेखादेन अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समाबनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

० ३४३५ १२६५ ४७००

लक्ष
सिसियोजि रु.

बसरीिङ्घा गाउैँपाबलका

गाउैँ  कार्यपाबलकाको  कार्ायलर्, तापे्लिुङ्र

काययक्रम / परियोजिा अिुिाि बजट सबसियोजि

कैसियत

कुल िम्मा

आबथयक वषय : २०७५/७६     ििेट उप शीषयक : बसरीिङ्घा  गाउैँपाबलका वडा नं. ३ ( ८०१०१५०८२०३)   

रकम रू. हिारमा

सि.िं. काययक्रम/आयोजिाको िाम
कायायन्वयि हुिे 

स्थाि

लसक्षत 

िमूह

खचय 

शीर्यक
स्रोत



प्रथम चौमासिक दोश्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा

१ सफल सहकारी फर्निचर खररद अनुदान अन्य २५२२२ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

२ आनीपान भाषा पठन पाठन सार्िक तेल्लोक १ र २ अन्य २५३११ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ३५० ३५०

३ खेसेिा बालर्बकास र्िन काठ खररद अन्य ३१११२ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

४ तेल्लोक मार्ि घेराबारा अन्य ३१११२ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ३५० ० ३५०

५ ईलाका प्रहरी चौकी फर्निचर खररद अन्य ३१११५ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

६ पाथीभरा आधारभुत र्बद्यालय फर्निचर र्नमािण अन्य ३१११५ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

७ फुन्द्रुिा प्रार्ि फर्निचर र्नमािण अन्य ३१११५ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

८ कृर्ष फमि घेराबारा र्नमािण अन्य ३११३१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

९ नागदेिा कृर्ष सहकारी मल ढुिानी अनुदान अन्य ३११३१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

१०

ईलाका प्रहरी कायािलय प्राथर्मक स्वास्थ्य केन्द्र 

मोिरबािो र्नमािण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ३५० ० ३५०

११ केदारचोक र्सिुर्दन मोिरबािो र्नमािण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २५० ० २५०

१२

गौरीडााँडा भगिर्त सुरेन्द्र ईिारमको घरसम्मको 

मोिरबािो र्नमािण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

१३

फुन्द्रिा आर्ि बाि खलमु्ब हाँदै र्सबुर्दन जोड्ने 

मोिरबािो र्नमािण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ६२५ ० ६२५

१४ फुन्द्रुिा आर्िबाि र्तलबारी सम्म मोिरबािो र्नमािण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

१५ र्सिुर्दन नागदेिा मोिरबािो र्नमािण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

१६ सोरेलुङ मोिरबािो र्नमािण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

१७ र्बद्युर्तकरण तार र्मिरबक्स खररद अन्य ३११५३ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५०० ० ५००

१८ खोयाङ र्सरान पर्हरो र्नयन्त्रण अन्य ३११५४ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

१९ भालुखोला गौबारी डााँडा र्सञ्चाई कुलो र्नमािण अन्य ३११५५ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२० ईन्द्र घतानीको घर छेउ पखािल र्नमािण अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२१ चचि र्नमािण ३२ मण्डली सार्िक िडा नं. ५ अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२२ धुपीजङ पाथीभरा मन्दिर र्नमािण अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २० ० २०

२३

नागदेिा काबेली दोभान देन्दख तेल्लोक उमार्ब सम्म 

गोरेिो बािो र्नमािण अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ३० ० ३०

२४ भगिर्त प्रार्ि खेलमैदान र्नमािण सार्िक तेल्लोक ५ अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२५ भिानी प्रार्ि खेलमैदान र्नमािण अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ १२० ० ० १२०

२६

हाईिे मोिरबािोको ढल र्नकास र्नयन्त्रण सार्िक 

िडा नं. ६ अन्य ३११५९ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

२७ डााँडा गाउाँ  बािो ममित सार्िक तेल्लोक ५ अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ३० ३०

२८

र्डल्ली प्रसादको घरबाि मुडुले सम्मको र्साँचाई कुलो 

ममित सार्िक िडा नं. २ याङ्पाङ अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२९

र्नङ्नेिा खोला नेसुनु्धिा खानेपानी ममित सार्िक 

िडा नं. ८ अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १०० १००

३० याङ्थुङखोला  कुलो ममित सार्िक तेल्लोक १ र २ अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समार्नकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ७५ ० ७५

१२० ३९५० ५३० ४६००

लक्ष
सिसियोजि रु.

र्सरीजङ्घा गाउाँपार्लका

गाउाँ  कायिपार्लकाको कायािलय, तापे्लजुङ

काययक्रम / परियोजिा अिुिाि बजट सबसियोजि

कैसियत

कुल जम्मा

आर्थिक िषि : २०७५/७६     बजेि उप शीषिक : र्सरीजङ्घा गाउाँपार्लका िडा नं. ४ ( ८०१०१५०८२०४)   

रकम रू. हजारमा

सि.िं. काययक्रम/आयोजिाको िाम कायायन्वयि हुिे स्थाि लसक्षत िमूह खचय शीर्यक स्रोत



प्रथम चौमासिक दोश्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा

१ कृषि ताषिम कार्यक्रम अन्य २२५१२ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

२ खेिकुद अन्य २२७११ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १०० १००

३ आषनपान भािा षिक्षण ५ वटे षिद्यािर् अन्य २५३११ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ३०० ३००

४ गंगा प्राषव भवन षनमायण अन्य ३१११२ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

५ भञ्जरे माषव भवन षनमायण अन्य ३१११२ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

६ र्ाङ्पाङ षनमाषव नर्ााँ भवनमा षिि षनमायण अन्य ३१११२ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १५० १५०

७ िक्ति प्रा.षव. घेरािारा अन्य ३१११२ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

८ षसाँहदेवी िािषिकास केन्द्र भवन षनमायण क्रमागत अन्य ३१११२ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

९

पेदाङ स्वास्थ्य चौकीको दराज तथा अन्य सामिी 

षनमायण अन्य ३१११५ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

१० पेदाङिाईपा सचेतना केन्द्र फषनयचर खररद वा षनमायण अन्य ३१११५ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २५ २५

११

कञ्चनजंघा मषहिा तथा मेडेपाको ३ मषहने ताषिम 

सहभागी मषहिाहरुिाई मेषसन खररद अन्य ३११२२ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

१२ पिु कार्यक्रम अन्य ३११३१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ७५ ७५

१३ आषनपान भािा षिक्षण ५ वटे षिद्यािर् अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

१४

कोठेसााँघु देक्तख ठाडोिाटो कमि गौतमको घर हाँदै 

आिुिारी धमे चौतारा सम्मको िाटो क्रमागत अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १०० १००

१५ कोठेसााँघु िाटो षनमायण अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २५ ० २५

१६ खोर्ाखोिा आरषसषस पुि षनमायण अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १७५ ० १७५

१७

देवीथान देक्तख राम प्रसादको घर झााँक्री हाँदै िरडााँडा 

िाटो षनमायण अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १२५ ० १२५

१८ रा.मा.षव. देक्तख षसमििोट सम्म िाटो षनमायण अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

१९ षससे्न देक्तख ठाडो धमे चौतारा िाटो षनमायण अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२०

षससे्न देक्तख देउकुमार गौतमको घर हाँदै भञ्जरे प्रा.षव. 

सम्म िाटो क्रमागत अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२१

खाके्सवाखोिा  ि.ज.षव. पेदाङको अषथयङ षनमायण र 

मेघाषमटर खररद अन्य ३११५३ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ४२५ ० ४२५

२२ भैरे खोिा हाँदै भािुखोिा सम्म कुिो षनमायण क्रमागत अन्य ३११५५ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २०० २००

२३ फेरे खानेपानी पुनषनमायण आाँपडााँडा अन्य ३११५६ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ४०० ० ४००

२४ िोहोसे खोिा मुहान पाईप खररद तथा ट्याङ्की षनमायण अन्य ३११५६ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १२५ १२५

२५

खोर्ाखोिा तारेषभर हाँदै र्ाङ्पाङ िे ाँसी माषथल्लो 

कुिो ममयत अन्य ३११७१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १२५ ० १२५

२६

डंडुवा पुि देक्तख षभम भट्टराईको घर हाँदै जोरपुि 

जाने िाटो ममयत अन्य ३११७१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

२७ रा.मा.षव. भवन ममयत सम्भार अन्य ३११७१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

२८

िामोपुि देक्तख पाषथभरा सम्म जाने िाटो ममयत र 

षनमायण क्रमागत अन्य ३११७१ नेपाि सरकार - समाषनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १०० १००

० २२७५ १२२५ ३५००

लक्ष
सिसियोजि रु.

षसरीजङ्घा गाउाँपाषिका

गाउाँ  कार्यपाषिकाको कार्ायिर्, तापे्लजुङ

काययक्रम / परियोजिा अिुिाि बजट सबसियोजि

कैसियत

कुि जम्मा

आषथयक विय : २०७५/७६     िजेट उप िीियक : षसरीजङ्घा गाउाँपाषिका वडा नं. ५ ( ८०१०१५०८२०५)   

रकम रू. हजारमा

सि.िं. काययक्रम/आयोजिाको िाम कायायन्वयि हुिे स्थाि लसक्षत िमूह खचय शीर्यक स्रोत



प्रथम चौमासिक दोश्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा

१ अल्लो प्रसोधन तालिम अन्य २२५१२ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

२ खेिकुद सामग्री खररद अन्य २२७११ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

३ हाम्रो बचत तथा ऋण साकोस फलनिचर लनमािण अन्य २५२२२ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

४ गंगा प्रालि आलनपान भाषा लिक्षण अन्य २५३११ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १०० १००

५ िक्ष्मी मालि आलनपान भाषा लिक्षण अन्य २५३११ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १५० १५०

६ सुदाप प्रालि आलनपान भाषा लिक्षण अन्य २५३११ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १०० १००

७ िालिगुरााँस सांसृ्कलतक पररिार बाजा खररद अन्य २५३१३ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ३० ० ३०

८

थेङ्िा र थिाबुक बाटोको लबच हाङ्खोिामा 

झोिुङे्गपुि लनमािण अन्य ३१११५ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

९ लिमु्ब सङ्ग्रहािय फलनिचर लनमािण अन्य ३१११५ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ८० ८०

१० पिुकायिक्रम अन्य ३११३१ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

११ लहमािी कृलष सामुदालयक संस्था अन्य ३११३१ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २४० ० २४०

१२

थेङ्िा र थिाबुक बाटोको लबच हाङ्खोिामा 

झोिुङे्गपुि लनमािण अन्य ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

१३ खाके्सिा खोिा ि.ज.लि. आयोजनाको अलथिङ ममित अन्य ३११५३ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २०० २००

१४ भुिभुिे लसके्तनखोिा लसञ्चाईको िालग पाईप खररद अन्य ३११५५ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ३०० ३००

१५ राहत चन्दन खानेपानी मुहान मामाङ्खे ९ अन्य ३११५६ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

१६ संसरी डााँडा पाटी खानेपानी लनमािण अन्य ३११५६ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

१७ खहरे खोिा आर.सी।सी. पुि अन्य ३११५९

राजस्व बााँडफााँड – संघीय सरकार - राजस्व 

बाडफाड - नगद १ ० ० ४०० ४००

१८

िक्ष्माी मालि देखख महंिा खोिा सम्म पक्की नािी 

लनमािण अन्य ३११५९ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

१९ सालिक िडा नं. ६ र ७ को सुन्दरी खोिा घेराबारा अन्य ३११५९ नेपाि सरकार - समालनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २०० २००

० ११७० १६३० २८००

लक्ष
सिसियोजि रु.

लसरीजङ्घा गाउाँपालिका

गाउाँ  कायिपालिकाको कायाििय, तापे्लजुङ

काययक्रम / परियोजिा अिुिाि बजट सबसियोजि

कैसियत

कुि जम्मा

आलथिक िषि : २०७५/७६     बजेट उप िीषिक : लसरीजङ्घा गाउाँपालिका िडा नं. ६ ( ८०१०१५०८२०६)   

रकम रू. हजारमा

सि.िं. काययक्रम/आयोजिाको िाम कायायन्वयि हुिे स्थाि लसक्षत िमूह खचय शीर्यक स्रोत



प्रथम चौमासिक दोश्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक जम्मा

१

सिलाई बुनाई कोट पेन्ट चौबन्धी दौरा िुरुवाल सिलाई 

तासलम अन्य २२५१२ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२ खेलकुद अन्य २२७११ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

३ िहनसिल मसहला भवन सबद्युत जडान अन्य २५३१३ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २५ ० २५

४ शृ्रजनसिल मसहला भवन ठेिगाह्रो र ट्वाईलेट सनमााण अन्य ३१११२ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २०० २००

५ हेल्थपोस्ट ठेिगारो सनमााण अन्य ३१११२ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

६ पञ्चकन्या आ.सब. फसनाचर खररद तथा सनमााण अन्य ३१११५ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

७ सितलादेवी प्रासव फसनाचर खररद तथा सनमााण अन्य ३१११५ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

८ उन्नत जातको गाई बाच्छी खररद तथा ढुवानी अन्य ३११३१ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५९० ० ५९०

९ सचया खेतीको बेनाा तयार गने सिवोक अन्य ३११३१ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २५ २५

१० तागेरा कृसि उत्पादन प्रिोधन अन्य ३११३१ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २०० २००

११

सिजानसिल मसहला भवनबाट पञ्चकन्या आ.सब. पुगे्न 

मोटरबाटो सनमााण अन्य ३११५१ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ९०० ९००

१२ अँधेरी खापा पाईप खररद अन्य ३११५६ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १५० १५०

१३ कापेढुङ्गा खानेपानी टेक्की सनमााण तथा पाईप खररद अन्य ३११५६ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ७५ ० ७५

१४ त्याम्फु कुमालुङ खानेपानी ट्याङ्की सनमााण अन्य ३११५६ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

१५

रैकर खोल्सा मुहान गरर ज्यासमरबोटे खापा ट्याङ्की 

सनमााण तथा पाईप खररद अन्य ३११५६ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ३५ ३५

१६ कृष्ण मन्दिर सनमााण िासवक ७ ८ र ९ अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

१७ गणेि मासव खेल मैदान सबस्तार अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ८०० ८००

१८ घडेरी पाखा देन्दख जँुगेडाँडा िम्म गोरेटो बाटो सनमााण अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

१९ चौकी छेउको मन्दिर सनमााण अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ७५ ० ७५

२० जलकन्या कासलका मन्दिर सनमााण अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

२१

तावाटार बजार िम्याउने िाझेदारी सिसदङवा गापा 

िँग अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १५० १५०

२२

बाँकेटार पुल देन्दख फुलबारी प्रासव पानीखोल्सी  गोरेटो 

सनमााण अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ७५ ७५

२३ भञ्ज्ज्याङ देन्दख काबेली घाट िम्म गोरेटो बाटो सनमााण अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

२४ मगरडाँडामा खेल मैदान सबस्तार अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २२५ ० २२५

२५ मगरडाँडामा खेल मैदान सबस्तार अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ७५ ० ७५

२६

राँके बजारे देन्दख द्यौले चौताराेे देन्दख ओम 

तुम्याङको घर मुसन िम्म गोरेटो बाटो ममात अन्य ३११५९ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १५० ० १५०

२७ पञ्चकन्या मन्दिर ममात अन्य ३११७१ नेपाल िरकार - िमासनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५० ० ५०

० २११५ २६८५ ४८००

लक्ष
सिसियोजि रु.

सिरीजङ्घा गाउँपासलका

गाउँ कायापासलकाको कायाालय, तापे्लजुङ

काययक्रम / परियोजिा अिुिाि बजट सबसियोजि

कैसियत

कुल जम्मा

आसथाक विा : २०७५/७६     बजेट उप िीिाक : सिरीजङ्घा गाउँपासलका वडा नं. ७ ( ८०१०१५०८२०७)   

रकम रू. हजारमा

सि.िं. काययक्रम/आयोजिाको िाम कायायन्वयि हुिे स्थाि लसक्षत िमूह खचय शीर्यक स्रोत
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१

Flipping Class Room Progam प्रविधीबाट श्री 

कञ्चनजङ्घा मा.वि.मा कक्षा सञ्चालन अन्य २५३११ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ४०० ० ४००

२

मविला विप विकास भिनमा िौचालय, झ्यालको 

लावग विल खररद र भिन विवलङ अन्य ३१११२ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

३ िडा कायाालयमा वकचन व्यिस्थापन अन्य ३१११२ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० १०० ० १००

४ िपु्पटार बाल विक्षा भिन प्लाष्टर अन्य ३१११२ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

५ उन्नत जातको गाई खररद वििुक थुङवगम टोलमा अन्य ३११३१ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ५३० ० ५३०

६ फेवद खोला काठे पुल वनमााण अन्य ३११५१ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० २०० ० २००

७ तुमीया खोला झोलुङे्ग पुल जीप तटबन्धन वनमााण अन्य ३११५४ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ३०० ० ३००

८ ठाडो खोला मुिान हुने गरर माकु्लिा वसिंचाई योजना अन्य ३११५५ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ३०० ० ३००

९ खिरे खोला खानेपानी ट्याङकी अन्य ३११५६ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ३० ० ३०

१० काबेली खोला माइक्रो िाइडर ो मुिान ममात अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ३५० ० ३५०

११ चोके्ट ओडार झो.पु. र बाटो ममात अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ २० ० ० २०

१२ पिेले ओडार झो पु र बाटो ममात अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० ५० ५०

१३ पिेले खोला झोलुङे्ग पुल ममात अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० २० २०

१४ मझुिा खोला खानेपानी ममात अन्य ३११७१ नेपाल सरकार - समावनकरण अनुदान - नगद अनुदान १ ० ० १०० १००

२० २६१० १७० २८००

लक्ष
सिसियोजि रु.

वसरीजङ्घा गाउँपावलका

गाउँ कायापावलकाको कायाालय, तापे्लजुङ

काययक्रम / परियोजिा अिुिाि बजट सबसियोजि

कैसियत

कुल जम्मा

आवथाक िर्ा : २०७५/७६     बजेट उप िीर्ाक : वसररजङ्घा गाँउपावलका िाड निं. ८ ( ८०१०१५०८२०८)   

रकम रू. िजारमा

सि.िं. काययक्रम/आयोजिाको िाम कायायन्वयि हुिे स्थाि लसक्षत िमूह खचय शीर्यक स्रोत



 

वार्षिक गाॉउऩालरका स्तरयम फजेट मोजना कामिक|भ आ=व= ०७५∕७६ 

गैय सयकायी सॊस्थाहरुको स्वीकृत कामिक्रभ तथा फजेट 
(क) एरयमा वेरपेमय सेन्टय ताप्रेजङु  

आ.व. ०७५।०७६ को स्स्वकृत फजेट तथा कामिक्रभहरू  
क्र.सॊ. आमोजना नॊ. स्कूरको नाभ अनभुालनत फजेट सॊस्थाको रगानी  स्कूरको रगानी  कैर्पमत 

१  श्री आदर्ि आधायबतु र्वद्यारम 
लसयीजॊघा गा.ऩा. २ वावाहाङ 

४२९,०००।०० ३९०,०००।० ३९,०००।०० तायफाय य 
खेरभैदान 

झोरङुगे ऩरु  

क्र.सॊ. आमोजना नॊ. झोरेङगे ऩरुको नाभ अनभुालनत फजेट सॊस्थाको रगानी  स्कूरको रगानी  कैर्पमत 

१  श्री सवा खोरा झो.ऩ.ु 
लसयीजॊघा गा.ऩा. ७य 
लसददङवा ७ 

३५,८१,३१६। ३५,८१,३१६।  नमा ८६ 
लभटय राभो 

 

(ख) ग्राभीण स्र्ऺा तथा वातावयण र्वकास केन्र (REED Nepal)  

आ.व. ०७५।०७६ को प्रस्तार्वत फजेट तथा कामिक्रभहरू  
क्र.
स. 

मोना तथा कामिक्रभको नाभ  एकाइ ऩरयभाण  वार्षिक फजेट राबास्न्वत जनसॊख्मा कैर्पमत 

भर्हरा ऩरुूष दलरत  

1 प्रधानाध्मऩक, से्रत स्र्ऺक तथा सहमोगी 
स्र्ऺक व्मवस्थाऩन 

जना  6 26175.00 1 5 0  

2 र्वद्यारमभा आधारयत तालरभ (ICT, MGML, 

Flipping Classroom Programme) 
जना 8 302,600.00 1 7 0  

3 इको फार क्रव ऩरयचारन कामिक्रभ  र्वद्यारम 1 15000.00 9 10 2  

4 र्वद्यारम सहमोग कामिक्रभ र्वद्यारम 4 64666.00 100 102 7  

5 र्वद्यारमभा स्र्ऺण लसकाइि साभाग्रीको 
उऩरव्धता 

वटा ४ 44,000.00 100 102 7  

6 CAS and Exersice book  वटा 4 9334.00 90 80 6  

7 स्जल्रा स्तरयम तथा केन्र स्थानीम तहगत 
अनगुभन, भलु्माॊकन तथा कामिक्रभ  

वटा 4 101466.00     

8 भाध्मलभक स्र्ऺा कामिक्रभ        

-s_ भाध्मलभक स्र्ऺा कामिक्रभ (तालरभको रागी 
साभाग्री)  

र्वद्यारम  1 6800.00 30 25 1  

-v_ र्वद्यारमभा आधारयत तालरभ भाध्मलभक स्र्ऺा 
कामिक्रभ) (ICT Advance Training) 

र्वद्यारम  ५ 20180.00 1 4 0  

-u_ Learning Camp (एस.इ.इ.ददने र्वद्याथॉहरूका रागी  र्वद्यारम  1 160,000.00 1 4 0  

10 लसकाइि उऩरव्धी प्रोत्साहन कामिक्रभ र्वद्यारम 4 248,600.00     

11 उच्च स्र्ऺा छात्रवलृत कामिक्रभ जना 4 136,000.00     
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12 स्जल्रा स्तरयम व्मवस्थाऩन प्र.अ. तालरभ र्वद्यारम  739,900.00 0 1 0  

13 गलतस्र्र कोष ऩरयमोजना   200,000.00     

14 येलिमो कामिक्रभ    200,000.00     

15 स्वास््म चौकी बवन ऩरयमोजना स्वास््म 
चौकी  

1 509,395.00 सेवाग्राही सवै जना 

जम्भा कामिक्रभ खचि (क)  26,32,266.00  
जम्भा प्रर्ासलनक खचि (ख)  658,066.50  

कूर फजेट  32,90,332.50  
 

 

(ग) सआुहाया कामिक्रभ  
आ.व. ०७५।०७६ को प्रस्तार्वत फजेट तथा कामिक्रभहरू  

क्र.सॊ. र्क्रमाकराऩको र्ववयण र्क्रमाकराऩ 
सञ्चारन हुने 
विा 

रस्ऺत वगि इकाइि रक्ष्म फजेट 

नलतजा 
१ 

घयऩरयवायको ऩोषण तथा स्वास््म सम्वन्धी फानी 
व्मवहायभा सधुाय गने 

    92,264 

प्रलतपर 
नॊ. १.१ 

घयामसी स्तयभा अत्मावश्मक भात,ृस्र्र् ुतथा 
फाल्मकालरन ऩोषण सम्वन्धी अभ्मासहरूको अनसुयण 

    92,264 

1 तै्रभालसक रूऩभा भात,ृस्र्र् ुतथा फाल्मकालरन ऩोषण 
सम्वन्धी उत्तय तालरभ परोअऩ तथा स्थरगत 
ऺभता अलबवदृ्दी कामिक्रभ 

सवै विा  स्वास््मकभॉ स्वास््म 
सॊस्था 

8 27,264 

2 ऩोषण सम्वन्धी सचुकहरूको रूर्टन िाॉटा क्मालरटी 
सेल्प एसेसभेन्ट य अनगुभन  

 स्वास््मकभॉ स्वास््म 
सॊस्था 

2 10,000 

सभदुाम स्तयको कामिक्रभ       

3 हजाय ददन लबत्रभा  मस भहत्वऩूणि जीवन अवसयहरू 

राइि एक अवसयको रूऩभा भनाउने, नमाॉ गबिवती 
भर्हराहरूराइि ऩर्हचान गयी स्वास््म आभा सभहुभा 
सभावेर् गयाउने रगामत स्वास््म तथा ऩोषण 
व्मवहायहरू ऩरयवतिन गने यातो र्कतावभा सभावेर् 
बएको कामिक्रभ   

सवै विा  १००० 
ददनका आभा 

ऩटक 65 13,000 

4 हजायददनका भर्हरा तथा लनणिमकताि रस्ऺत 
ऩोषणमकु्त खाद्य प्रदर्िनी यातो र्कतावभा सभावेर् 
बएको कामिक्रभ  

सवै विा  १००० 
ददनका आभा 

ऩटक 60 42,000 

नलतजा
२ 

भर्हरा तथा फारफालरकाभा गणुस्तरयम ऩोषण तथा 
स्वास््म सेवाहरूको उऩबोग दयभा वृदद्द गने 

    120,000 

1 अनगुभन तथा सऩुरयफेऺण र्क्रमाकराऩहरू(सभदुामभा  स्वास््मकभॉ स्वास््म 1 5,000 
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अधारयत नवस्र्र् ुतथा वारयोगको एर्ककृत 
व्मवस्थाऩन, गाॉउघय स्क्रलनक सवलरकयण सभेत) 

सॊस्था  

2 स्वास््म सॊस्था स्तरयम अलबभसु्खकयण साथ र्वधी तथा 
साभदुदमक स्वास््म सचुकाॊकका फोिि स्थाऩना 
(Core+) 

 स्वास््मकभॉ स्वास््म 
सॊस्था 

2 40,000 

3 आभा सभहुको सदुृर्िकयणको रागी साथ र्वलधको 
अवरम्वन तथा लनमलभत अनगुभन (Core+) 

 आभा सभहु आभा 
सभहु 

10 35,000 

4 स्वास््म सॊस्था स्तरयम अनगुभन ऩश्चात साभदुार्मक 
स्वास््म सचुकाॊकका फोिि स्थाऩना, कामािन्वमन तथा 
अनगुभन (Core+) 

 स्वास््मकभॉ स्वास््म 
सॊस्था 

1 40,000 

 

नलतजा 
३ 

भर्हरा तथा वारर्वरकाराइि खाद्य र्वर्वधता सर्हत 
ऩोषणमक्त खानेकुयाहरूको ऩहुॉचभा सधुाय गने  

     

       

नलतजा 
४ 

स्थानीम तहभा सरु्ासन सदुृर्िकयण गदै फहुऺेलत्रम 
ऩोषण मोजनाराइि वस्ताय गने  

    38,300 

प्रलतपर 
नॊ. ४.३ 

फहुऺ ेलत्रम ऩोषण मोजना र्वकेस्न्रकृत रूऩभा 
कामािन्वमन गनि ऩरयबार्षत य सदुृर्िकयण बएको हनेु 

    38,300 

1 नगयऩालरका विा तहभा गदित ऩोषण तथा खाद्य सयुऺा 
लनदेर्न सलभलतको फैिक तै्रभालसक रूऩभा स्जल्रा सॊमोजक 
र्पल्ि सॊमोजक तथा विा सॊमोजक, सभदुाम ऩोषण 
सहजकतािरे फहस ऩैयवी गने य फहुऺ ेलत्रम ऩोषण मेजनाको 
अवधायणा अनसुाय एर्ककृत ऩोषण मोजना तजुिभा गनिभा 
आवश्मक त्माॊक उऩरव्ध गयाउनकुो साथै सलभऺा तथा 
मोजना तजभाि गनिको रालग प्रार्वलधक सहमोग प्रदान गने 
लनयन्तय बइि यहन े

गाॉउऩालरका जनप्रलतलनलध 
हरू 

गा.ऩा.त
था विा/ 
ऩटक 

1 30,300 

2 एर्ककृत ऩोषण मोजना बएको सलुनस्श्चत गनिको रालग 
स्थानीम तहको मोजना तजुिभाका सात वटै चयणभा 
र्पल्ि सॊमोजक विा सॊमोजक सभदुाम ऩोषण 
सहजकताि सहबागी हनेु  

सवै विा  विा 
प्रलतलनलध, 
सयोकायवारा
हरू 

विा / 
ऩटक 

8 8,000 

साभास्जक ऩरयचारन तथा अन्तयव्मस्क्त सञ्चाय      12,17,508 

1 ऩोषण सम्वस्न्ध व्मवहाय ऩरयवतिनका रागी घयबेट 
कामिक्रभ  

सवै विा  सभदुाम सॊख्मा 1 1,46,292 

2 ऩोषण सम्वस्न्ध व्मवहाय ऩरयवतिनका रागी साभास्जक 
ऩरयचारन  

  सॊख्मा 3 10,71,216 

जम्भा अनभुालनत फजेट      14,68,072 

फजेट र्वनाका कामिक्रभहरू      

1 1000 ददनका आभाराइि घयबेट य ऩयाभर्ि  सवै विा  १००० ददनका 
आभाहरू  

 420  

2 ग्राभीण नभनुा कृषकराइि बेटघाट य ऩयाभर्ि सवै विा  ग्रा.न.कृ.  30  
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3 भर्हरा स्वास््म स्वमभसेर्वका ग्राभीण नभनुा 
कृषकराइि बेटघाट य ऩयाभर्ि 

सवै विा  भ.स्वा.का.  30  

4 स्वास््म आभा सभहुको फैिकभा सहजीकयण सवै विा  आभा सभहु  24  

5 गाॉउघय स्क्रलनकभा भ्रभण य प्रार्वलधक सहमोग सवै विा  सभदुाम  2  

6 बस्न्छन आभा येलिमो श्रोता सभहुभा सहजीकयण    12  

 

(घ) र्हभारी सॊयऺण भञ्च, ताप्रेजङु 
आ.व. ०७५।०७६ को प्रस्तार्वत फजेट तथा कामिक्रभहरू  

लस.नॊ. मोजनाको नाभ बौलतक रक्ष्म राबास्न्वत जनसॊख्मा कैर्पमत 

ऩरयभाण फजेट भर्हरा  ऩरुूष  

1 ऺभता अलबवदृद्द कामिक्रभ 

1=1 साभदुार्मक वन उऩबोक्ता आभा सभहुका रागी सॊयऺण 
गोष्ठी  

2 24,700 32 21  

1=2 IRD RED Panda Day  4 22,500 147 212  

1=3 वन अर्वबावक रागी अनगुभन ऩनुतािजगी तालरभ  1 38,000  11  

2 येि ऩाण्िा ददगो सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन कामिक्रभ  

2=1 सभहु सलभलतहरू सॊग छरपर तथा फैिक 2 17,000 248 276  

2=2 साभदुार्मक वन उऩबोक्ता सभहुहरूको कामिमोजना 
नर्वकयण 

1 15,000 118 104  

2=3 चायी लनकासी तथा चायी स्र्कायी लनमन्त्रण फैिक/अनगुभन 2 39,500  11  

3 सॊयऺण सचेतना कामिक्रभ 

3=1 येलिमो कामिक्रभ  2500 0 1306 2309  

3=2 येि ऩाण्िा फरेुर्टन प्रकार्न 4 12,000 1209 1606  

3=3 होलििङफोिि स्थाऩना  2 14,000 247 396  

3=4 र्वद्यारमहरूभा स्टेर्नयी र्वतयण 3 7,500 25 20  

4 ददगो स्जर्वकोऩाजिन  

4=1 होभस्टे व्मवस्थाऩन तालरभ  1 55,000    

4=2 नसियी व्मवस्थाऩन तथा लनभािण 1 82,200    

4=3 होभस्टे कुक तालरभ  1 72,375    

4=4 वातावयण सॊयऺण स्र्ऺा स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 1 36,000    

5 सॊस्थागत र्वकास तथा कभिचायी तरव बत्ता 
5=1  फैिक खचि 3 11,000    

5=2 कभिचायी तरव  11,76,000    

                                                प्रर्ासलनक खचि 
 र्ववयण ऩरयभाण दय जम्भा   

1 कामािरम घयबािा  12 5000 60,000   

2 कामािरम टेलरपोन तथा इन्टयनेट 12 1500 18,000   
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3 कामािरम स्टेर्नयी  12 1000 12,000   

4 कामािरम र्वजलुर 12 500 6,000   

 जम्भा 96,000   

 कामिक्रभ खचि 16,47,775   

 कूर फजेट रू 17,43,775   
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