
 

 १  

   यस गा.पालाई प्राप्त हुन ेवजेटका स्रोतहरु : आर्थथक वषष २०७५/०७६ को ववविन्न कायषक्रम   तथा 

योजनाहरुमा खचष हुने व्यय तर्ष को रकम 

 क. संघबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान : १०,५२,०००००।–(दश करोड वाउन्नलाख ) 

ख.संघबाट प्राप्त हुने राजश्व वाडर्ााँड अनुमावनत : ४,६१,५७०००।–(चार करोड एकसठ्ठी लाख 

सन्ताउन्न हजार) ग.संघबाट प्राप्त हुने सशतष अनुदान : १२,९५,००,०००।–(बाह्र करोड 

पन्चानव्वे लाख घ.प्रदशेबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान अनुमावनत : ७८,०८,०००।–(अठहत्तर 

लाख आठ हजार) ङ प्रदशेबाट प्राप्त हुने सशतष अनुदानअनमुावनत : १,६०,००,०००।–(एक 

करोड साठी लाख ) च.आन्तररक आय अनुमावनत : १०,७९,०००।–(दश लाख उनासी हजार) 

छ.प्राकृवतक स्रोत वाट प्राप्त हुने आयअनुमावनत : २३,००,०००।– (तेईसलाख ) ज.यस आ.व. 

मा खचष निई बााँकी रहकेो रकम अनुमावनत : ३०,००,०००।–(वतस लाख मात्र) झ . सामावजक 

सुरक्षा ित्ता अनुमावनत : ३,९२,००,०००।– (वतन करोड वयानव्वे लाख ) 

 क) चालु खचष तर्ष  : ३९९५९२५० (वतन करोड उनान्सय लाख उन्नानसारठ हजार दईु सय 

पचास) ख) संघको शसतष चालु तर्ष  : १२,९५,००,०००।–(बाह्र करोड पन्चानव्वे लाख) ग) 

सामावजक सरुक्षा ित्ता तर्ष  : ३,९२,००,०००।–(वतन करोड बयानव्वे लाख) कुल चालु तर्ष  : रु 

२०,८६,५९२५०। (ववस करोड छयासी लाख उन्नानसारठ हजार दईु सय पचास) 

 १.आन्तररक आय वढाउन करका नयााँ क्षेत्रहरु पवहचान गरी करको दायरा बढाईनेछ । २. 

आगामी आ.व एकककृत सम्पवत्त कर अवनवायष रुपमा लागू गनुषपने व्यवस्था िएकोले तथ्याङ्क 

एककन गरी सुरुवात गररनेछ । ३. यस गााँउ क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाबाट संचावलत हुने योजना 

तथा कायषक्रमहरुको बजेट रकम उल्लेख गरीएको छ । 

 क) पूवजगत खचष तर्ष  : (१२,५५,८४,७५०।–)बाह्र करोड पचपन्न लाख चौरासी हजार सात सय 

पचास ख) प्रदशेको शशतष तर्ष : १,६०,००,०००।– (एक करोड साठी लाख ) गरर जम्मा रु 

३५०२४४,०००।–(पैवतस करोड दईु लाख चौवालीस हजार खचष हुने अनुमान ) 

 २ 

यस गाउाँपावलकाको राजश्व परामशष सवमवतबाट पाररत िएको आन्तररक करका दरहरु 

अनुसूवचमा उल्लेख िए अनसुार प्राप्त गरी लागू गन ेवनणषय गररयो । 

 ३ 

आ.व. २०७४/०७५ मा वववनयोजीत बजेट बेलाबेलामा प्राप्त िएका बजेटबाट अपझषट कायषक्रम 

बनाई संञ्चालन गररएका आयोजना तथा कायषहरुलाई सवष सम्वत रुपमा प्राप्त गने वनणषय गरीयो 

। 

 ४ 

गाउाँपावलकाबाट गररएका ववकास वनमाषणका कायषहरु, कायषपावलकाको तर्ष बाट गररएका 

योजनाहरुको जााँचपास तथा र्रर्ारकलाई अनुमोदन गन ेवनणषय गररयो । 

 



 ५ 

यस गाउाँपावलका र वडा कायाषलयमा कमषचारी दरववन्द दहेाय बमोवजम गााँउसिाबाट स्वीकृत 

गने वनणषय गररयो । (सूवच अनुसार) 

 ६ 

आ.व. २०७४/०७५ मा चालु तथा पूवजगत वशषषकमा एक वशषषकबाट अकाषेे वशषषक र एक 

वशषषकको छुटै्ट नयााँ वशषषकमा कायषक्रम बनाई खचष गरेकोमा यस सिाबाट सबषसम्वत रुपमा 

पाररत गरी उक्त खचषलाई सबषसम्वत रुपमा पाररत गन ेवनणषय गररयो । 

 ७ 

राजश्व परामशष सवमवतबाट पारीत िै लागू िएका र्रक दरहरु रे्रवदल गनुष परेमा 

कायषपावलकालाई अवधकार कदने वनणषय गररयो । 

 ८ 

गााँउ सिाका सदस्य कायषपालीकाका अध्यक्ष लगाएका सदस्यहरुलाई २०७४ साल श्रावण दखेी 

नै लागु हुने गरी प्रदान गररएको पाररश्रवमक ित्ता तथा अन्य खचषहरुलाई अनुमोदन गने वनणषय 

गररयो । 

 ९ 

गाउाँपावलकामा हाल कायषरत जनशवक्तले मात्र गााँउपावलकाको दवैनक सेवा प्रबाह एवं स्वीकृत 

बार्थषक योजना तथा कायषक्रम सम्पन्न गने तथा कायाषलय र वडा कायाषलयमा आवश्यकताको 

आधारमा कायाषलय सहयोगी कम्यूटर सहायक प्रावववधक जनशवक्तको अिाव हुन गएमा 

औवचत्यका आधारमा गााँउपावलकालाई दवैनक ज्यालादारी तथा करारबाट सेवा वलने अवधकार 

गाउाँकायषपावलकाका अध्यक्षलाई कदने वनणषय गररयो । 

 १० 

गाउाँसिाबाट पारीत केन्रमा रहकेो ववविन्न कायषक्रममा वववनयोवजत एकमुष्ट रकमलाई 

कायाषन्वयन एवं सञ्चालन गनष गाउाँ  कायषपावलकालाई अवधकार कदने वनणषय गररयो । 

 ११ 

आ.व. २०७५/०७६ को अनमुावनत आय व्यय सवहतको योजना तथा कायषक्रम र बजटे पेश िए 

अनुसार पास गन ेवनणषय गररयो । 

 


