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आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ को 

बजेट बक्तव्य

बौदीकाली गाउँपार्लका
डेढगाउँ  नवलपरासी बदिघाट ससु्ता पूवि  

गण्डकी प्रदेश  नेपाल 
२०७८ 
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बौदीकाली गाउँपार्लकाको पाचँौ गाउँ सभामा सम्वत ्२०७८ असार १० गते
गाउँपार्लका उपाध्यक्ष श्री मायादेवी शे्रष्ठले प्रस्ततु गनुिभएको

आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ को बजेट बक्तब्य

बौदीकाली गाउँपार्लका
डेढगाउँ  नवलपरासी बदिघाट ससु्ता पूवि  

२०७८ 
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आदरणिय गाउँसभा अध्यक्ष ज्यु

सम्पिुि गाउँसभा सदस्य ज्यहुरु

१. सविप्रथम म  सन ्२०२० वाट ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोरोना 

भाइरस रोग कोर्भड १९  दोश्रो लहर समेत  को संक्रमि व्यवस्थापन तथा 

रोकथाममा अहोरात्र खवटनहुनुे सम्पिुि स्वास््यकमी  सरुक्षाकमी  जनप्रर्तर्नर्ि 

तथा कमिचारी र सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गनि चाहन्छु । कोरोना 

संक्रमि भई उपचाररत सम्पिुिको णशघ्र स्वास््य लाभको कामना गदिछु । 

कोर्भड १९ को कारिवाट मतृ्य ुहनुेहरु सबैमा हार्दिक श्रद्धान्जली अपिि गनि 

चाहन्छु । 

२. सँघीयता  लोकतन्त्र  रावियता गितन्त्र र जनजीववका प्रार्िको आन्दोलनका 

ववर्भन्न कालखण्डमा जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्पूिि ज्ञात अज्ञात सवहदहरूप्रर्त 

भावपूिि श्रद्धान्जली अपिि गदिछु। साथै शहीद  वेपत्ता तथा घाईते पररवारप्रर्त 

उच्च सम्मान प्रकट गदिछु ।

३. बौदीकालीको गाउँपार्लकाको बावर्िक बजेटको तजुिमामा गाउँपार्लकालाई 

सहयोग सल्लाह र सझुाव र्दनहुनु े राजनीर्तक दल  समाजसेवी  णशक्षाप्रमेी  

बवुद्धजीवव तथा सम्पिुि बौदीकालीवासीहरुलाई हार्दिक िन्यवाद व्यक्त गनि 

चाहन्छु ।

४. यो बजेट तजुिमा र तयारी गदाि सँघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारको 

बावर्िक बजेटसँग अर्िकतम तादम्यता र्मल्न ेगरी तयारी गरेको छु । साथै 
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नेपालको सँवविानको अनसुचुी बमोणजम स्थानीय तहको अर्िकारसचुी  

साविजर्नक सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भरु्मका र सँचार्लत ववकास 

आयोजनाको कायािन्वयनको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेको छु ।

५. नेपालको संवविान  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन  २०७४ का साथै चाल ु

आवर्िक योजनाले पररलणक्षत गरेका ववर्यहरु  सँघीय सरकार र प्रदेश 

सरकारका प्राथर्मकताहरु  गाउँपार्लकाको नीर्त र प्राथर्मकता र दावयत्वलाई 

ध्यानमा राखी यो बजेट तजुिमा गरेको छु ।

६. बौदीकाली गाउँपार्लकाको आन्तररक राजश्व क्षमता कमजोर रहेको पररप्रके्षमा 

बौदीकाली गाउँपार्लकाको आफ्नो अर्िकार के्षत्र र्भत्रको कर तथा गैरकर 

राजश्व पररचालन र ब्यबस्थापनलाई ववशेर् ध्यान र्ददै सघँीय सरकार र प्रदेश 

सरकारको ववणत्तय समार्नकरि अनदुान  राजश्व बाँडफाँड वापत प्राि हनु ेरकम  

समपरुक अनदुान  ववशेर् अनदुान तथा सशति अनदुान र अन्य संभाववत आय 

समतेलाई मलु आिार बनाई यो बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।

७. पजुीगंत खचिको अशँ कम र खचि गने क्षमता पर्न कम भएको देणखएकोले 

अनतु्पादक तथा अनावश्यक के्षत्रहरुमा खचि कटौती गने पुंजीगत बजेटको 

अनपुात बढाउने र चाल ुखचिमा र्मतव्ययीता तथा र्नयर्मतता कायम गने र 

पुंजीगत खचि क्षमता बढाउने तथा उपलब्ि श्रोतसािन र लाभहरुमा स्थानीयको 

अग्रार्िकार  सहज पहुँच  णजम्मेवारी प्रबद्धिन र अवसरवाट बणञ्चत हनु ुनपने 

गरी आगामी आर्थिक बर्िको लागी बजेट प्रस्ताव गरेको छु । साथै कायिक्रमको 
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छनौट श्रोतसािनको बाँडफाँड र ववर्नयोजनमा दोहोरोपन समेत हनु नर्दन े

अर्िकतम प्रयास गररएको छ ।

८. प्रत्येक कायिक्रमहरुलाई सोच पररवतिनको दृष्टीवाट सम्बोिन गने प्रयास गरेको 

छु । मलाई आशा छ  यो बजेटको कायािन्वयनवाट सकरात्मक सोच र 

व्यवहारले हामी सबैलाई र्नदेणशत गनेछ ।

आदरिीय सभा सदस्य ज्यूहरु

अव म चाल ुआर्थिक बर्िको संणक्षि ववणत्तय जानकारी राख्न ेअनमुती चाहन्छु ।

९. चाल ुआर्थिक बर्िको कुल प्रस्ताववत आय रु ३७ करोड २३ लाख २४ 

हजार ८ सय साठी भएकोमा भएकोमा हालसम्म रु  २७ करोड ८३ लाख 

५२ हजार १ सय बैसठ्ठी रुपैया २० पैसा यथाथि आय भएको छ । जसमा 

ववत्तय समार्नकरि तफि  रु  ४ करोड ४४ लाख ७४ हजार  संघ तथा प्रदेशको 

सशति ववशेर् समपरुक तफि  रु  ११ करोड ७२ लाख १९ हजार २ सय ४०  

राजश्व बाँडफाँड तफि  रु ५ करोड ११ लाख १ सय ५० रुपैया  आन्तररक 

आय तफि  रु  १ करोड ५८ लाख ९० हजार ४ सय छयहत्तर रुपैया तीस 

पैसा संकलन भएको छ साथै गत बर्िको मौज्दात रु  ४ करोड ९६ लाख 

६८ हजार २ सय ९६ रुपैया ६२ पैसा  रहेको छ  । त्यसैगरी हालसम्म 

कुल रु  १४ करोड २६ लाख ९९ हजार २ सय ५८ खचि भएको छ । 

जनु यथाथि आयको ५१ प्रर्तशत हो । कोर्भड १९ का कारि काम सम्पन्न 
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भएपर्न भकु्तानी हनु नसकेकोले ववणत्तय प्रगती कम देणखएको छ । यद्यपी 

लक्ष्यको ९० प्रर्तशत प्रगती हार्सल हनु ेववश्वास र्लएको छु ।

१०.  आन्तररक आयको लक्ष्य तोवकएको भन्दा बढी परुा भएको छ । जनु 

लक्ष्यको १४८ प्रर्तशत हनु आउछ । यो गाउँपार्लकाको लागी उत्साहजनक 

अवस्था समेत हो । यसको ववस्ततृ वववरि अनसुचुीहरुमा संलग्न गरेको छु।

अध्यक्ष महोदय

गाउँसभा सदस्य ज्यहुरु  

११. आगामी आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ को बजेट देहायका उद्दशे्यहरु प्रािीमा 

केन्रीत रहनेछ 

• सबैमा सकरात्मक सोचको ववकास गराउन े।

• कोर्भड १९ को संक्रमि व्यवस्थापन तथा रोकथाम गने तथा प्राकृर्तक 

प्रकोप पर्छको  पनुर्निमािि  पनुथािपना र जनजीवन सामान्यीकरि गने।

• गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय र मातहतका कायािलयहरुवाट प्रवाह हनु े

साविजर्नक सेवालाई गिुस्तरीय  र्नयर्मत  र्नरन्तर र र्छतो छररतो तथा 

र्मतव्ययी बनाउन े।

• अिरुा आयोजनाहरुको र्नमािि सम्पन्न गने । ववकासका पवुाििारहरुको 

ववस्तार र पहुँच वस्तीस्तरसम्म वरृ्ि गरी ववकासका लाभहरु र 

अवसरहरुलाई पयािि उपयोग गने अवस्थाको सरु्नणितता गने ।
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• सामाणजक समावेणशकरि अर्भबवृद्ध गने  बालबार्लका तथा अन्य लणक्षत 

बगिहरुको वहत अर्भबवृद्ध गने ।

• सबै वडा कायािलयहरुको र्नमािि सम्पन्न गने  गाउँपार्लका चक्रपथको 

स्तरोन्नती गने ।

• उत्पादनमलुक के्षत्रमा व्यवसावयकता र उद्ममशीलताको ववकास एव ँ

सामाणजक पररचालन माफि त कृर्ी के्षत्रलाई गर्तणशल बनाई गररवव 

न्यनुीकरिमा टेवा पयुािउनको लार्ग कृर्ी तथा पश ु के्षत्रको 

व्यवसावयकरि  बैज्ञार्नवककरि र याणन्त्रकरि गने ।

• णशक्षा शिु खानेपानी  सरसफाई र स्वास््य सम्बणन्ि चेतनाको स्तरोन्नती 

गरर गाउँपार्लका  गण्डकी प्रदेश र देशकै दीघिकार्लन लक्ष्य प्रािीमा 

टेवा पयुािउने ।

• सबै योजना तथा कायिक्रम कायािन्वयन गदाि सरोकारवालाहरु ववच 

समन्वय गदै जनसहभार्गता  पारदणशिता र उत्तरदावयत्व बढाई 

सशुासनको प्रत्याभतुी र्दने ।

• प्रदेश र संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय कायम गदै समिृ र 

श्रोत सम्पन्न गाउँपार्लकाको रुपमा ववकास गने ।

१२. बौदीकाली गाउँपार्लकाका तलुनात्मक लाभका के्षत्रहरु कृर्ी  णशक्षा  

स्वास््य  पयिटन र पवुाििार ववकास हनु भने्न कुरामा स्थावपत गाउँपार्लकाको 

नीर्त र क्षेत्रहरुलाई प्रमखु प्राथर्मकता र्दईएको छ ।
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१३.  अपेणक्षत उपलब्िीहरुुः आगामी आर्थिक बर्ि २०७८/७९ मा 

र्नम्नानसुारका उपलणब्िहरु हार्सल हनुेछन-

क. कोर्भड १९ बाढी पवहरो भकू्षय जस्ता प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववर्भन्न 

महामारीको कुशल व्यवस्थापन हनुछे  राहत  पनुर्निमािि र पनुस्थापनाले 

तीब्रता पाउनेछ ।

ख. गाउँपार्लकाको प्रशासर्नक भवन र्नमािि शरुु हनुेछ ।सबै 

वडाकायािलयहरुको र्नमािि सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह सदुृढीकरि हनुछे ।

ग. गाउँपार्लका र्भत्र १५ शैयाको आिारभतु अस्पताल र्नमािि हनुेछ । अन्य 

स्वास््य संस्थाहरुको पूवाििार तथा क्षमता ववकास हनुछे ।

घ. गाउँपार्लका चक्रपथको माईर्तघर  डाँडाथर चारघरे हदैु चापासम्मको 

खण्डमा कालोपते्र सडक र्नमािि हनुेछ । र्संहेटारी देखी गाउँपार्लका 

सम्मको मोटरवाटो कालोपते्र हनुेछ । अन्य तोवकएका सडकहरु स्तरोन्नती 

हनुेछन।

ङ. ६ वाट झोलङु्ग े पूलको र्नमािि सम्पन्न गररनेछ । पूवाििारका वहसावले 

सवुविासम्पन्न अन्य संरचनाहरु र्नमािि हनुेछन ्। 

च. कृर्ी तथा पश ुववकास के्षत्रको बजार र ववणत्तय पहुँच बढ्नछे् याणन्त्रकरि 

सवहतको व्यवसावयक कृर्ी प्रिाली स्थावपत हनुेछ ।
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छ.  सामाणजक समावणेशकरि माफि त लणक्षत बगिहरुको सशणक्तकरि हनुेछ । 

शासवकय प्रबन्िमा उनीहरुको पररचालन प्रभावकारी भई सहभागीता र 

अपनत्व बढ्नछे । 

ज. को अविारिा कायािन्वयन भई त्यसको प्रत्यक्ष लाभ 

बौदीकालीबासीले पाउनेछन ।

झ. गाउँपार्लका तथा अन्तगितका कायािलयहरुको प्रत्येक कायिको ववत्तीय 

पारदणशिता र जवाफदेवहता प्रबद्धिन माफि त सशुासनको अनभुरू्त हनुछे । 

ञ. लैवङ्गक समानता समावेशीकरि तथा वातावरि सँरक्षिमा टेवा पगु्नेछ ।

ट. शैणक्षक ववकास र स्वास््य तथा सरसफाई प्रबद्धिनमा महत्वपिुि टेवा 

पगु्नेछ।

ठ. गाउँपार्लकाको आन्तररक आम्दानी र आम्दानीका के्षत्रहरु बढ्नछेन ।

१४.  सहभार्गतामलुक पद्दतीवाट भएको योजना तजुिमा प्रिाली र त्यसमा 

भएको बढ्दो सहभार्गताले पकै्कपर्न बजेटको कुशल पररचालन हनुछे भने्न 

ववश्वास र्लएको छु । 

अध्यक्ष महोदय

गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु  

अब म यस गाउँपार्लकाको नीर्त बमोणजम आगामी आर्थिक बर्िमा सँचालन हनु ेमखु्य 

मखु्य कायिक्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्छु । 
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१५.  संघीय सरकारसंगको साझदारीमा रु  १५ करोड ३२ लाख १८ 

हजारको लागतमा १५ शैयाको बौदीकाली आिारभतु अस्पताल र्नमािि 

गररनेछ। ठेक्का लयागतका खररद प्रवक्रया सम्पन्न गररसवकएको छ ।

१६.  बौदीकाली गाउँपार्लकाको प्रशासर्नक भवन र्नमािि तथा आवश्यक 

पूवाििार तयारी गनिको लागी १ करोड ९५ लाख रुपैया ववर्नयोजन गरेको 

छु। त्यसैगरी सबै वडा कायािलयहरुको र्नमािि सम्पन्न गनिको लागी रु  १ 

करोड ६० लाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । आगामी आर्थिक बर्ि र्भत्रमा 

गाउँपार्लका तथा वडा कायािलयहरु आफ्नै सवुविासम्पन्न भवनवाट संचालन 

हनुेछन ।

१७.  संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसंगको सहकायिमा बौदीकाली २  

वैडामा औद्योर्गक ग्राम स्थापना गनिको लागी बजेटको ब्यबस्था र्मलाएको 

छु। आगामी आर्थिक बर्िमा औद्योर्गक ग्राम स्थापनाको कायि शरुुवात 

गररनेछ।

१८. बौदीकाली गाउँपार्लकामा कोर्भड १९ को संक्रमिलाई ब्यबस्थापन 

तथा रोकथाम गनिको लागी आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । स्वास््य 

प्रबद्धिन कायिक्रमहरुको लागी ८८ लाख पैतार्लस हजार ववर्नयोजन गरेको 

छु। बजेटको र्मतव्ययीता  कायिदक्षता र प्रभावकारीता कायम हनुे गरी खचि 

हनुे ब्यबस्था र्मलाएको छु ।
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१९.  अिरुा आयोजनाहरु तथा अत्यावश्यकीय सेवा र कायिहरुमा बजेट 

अभाव नहनु ेब्यबस्था र्मलाएको छु ।  

२०. ववकासका सबै आयामहरुको समणुचत अर्भबवृद्धवाट मातै्र दीगो ववकास 

हनुे भएकोले आर्थिक ववकास  पवुाििार ववकास  सामाणजक ववकास  वन  

वातावरि तथा ववपद ब्यबस्थापन लगायतका ववर्य क्षेत्रमा प्राथर्मकताको 

आिारमा क्षेत्रगत रुपमा बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

२१.  कृर्ी तथा पशपुन्छी ववकासको लागी रु  १ करोड २ लाख ५० 

हजार बजेट ववर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु । कृर्ी व्यवसाय प्रबद्धिनकोर् 

स्थापनाको लागी आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

२२.  एकीकृत र दीघिकार्लन ववकासको र्नम्ती आवर्िक पञ्चबवर्िय योजनाको 

कायािन्वयन  गाउँपार्लकाको २५ बरे् दीघिकार्लन योजना गाउँपार्लका 

यातायात गरुुयोजना र्नमाििको लागी आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।

२३.   लैर्गकँ समानता र सामाणजक समावेशीकरि माफि त सामाणजक न्यायुः 

गाउँपार्लकाको पयािय कायिक्रमलाई र्नरन्तरता र्दएको छु । चाल ुआर्थिक 

बर्िमा कोर्भड १९ तथा अन्य प्राकृर्तक प्रकोपको कारि लक्ष्य अनसुार 

कायिक्रम सँचालन गनि नसकेको यथाथि ववच आगामी आर्थिक बर्िको लागी रु  

५३ लाख ४५ हजार बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

२४.  गाउँपार्लका र्भत्रका मखु्य मखु्य सडकहरु बाहै्र मवहना नै सँचालन हनु े

ब्यबस्था र्मलाउन  र्त मखु्य मखु्य सडकहरु पवहचान गरी ममित सम्भार र 
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पनुर्निमािि गरी को अविारिा कायािन्वयन गनि 

सम्बणन्ित योजना र गाउँपार्लकाकै बाट हनुे व्यवस्था 

र्मलाएको छु । ववशरे् प्रकारका साविजर्नक संरचनाहरुको र्नमािि  ववकास  

सँचालन तथा ममित सभँारको लागी पयािि बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

२५.  सबै प्रकारका कोर्हरुवाट खचि गदाि तत ्तत ्कोर् सँचालन कायिववर्ि 

तजुिमा गरेर मातै्र खचि लेख्न ेपद्दर्तको शरुुवात गरर त्यसलाई अर्नवायि बनाईएको 

छ । गाउँपार्लकाको खचि साविजर्नवकरि कायिपार्लका बैठक र गाउँसभा 

सवहत प्रत्येक चौमार्सकमा साविजर्नक जानकारीको लागी गाउँपार्लकाको 

वेभसाईटमा हनु े व्यवस्थालाई र्नरन्तरता र्दईनेछ । त्यसमा थप सिुार 

गररनेछ।  

२६.  आन्तररक राजश्व र राजश्व बाँडफाँड तफि  ववर्नयोणजत बजेटका 

योजनाहरु उक्त रकम संकलन हनु े सरु्नणित भए पर्छ मातै्र सम्झौता र 

कायािन्वयन गने ब्यबस्था गरेको छु ।

२७.  लणक्षत कायिक्रमहरु तथा सँस्थागत ववकास तफि का योजनाहरु 

गाउँपार्लका माफि त सबै वडाहरुमा टोल तथा वस्ती स्तरमा पगु्न ेगरी सँचालन 

गरी उपलब्िीमलुक बनाईने छ । 

२८.  कोही नहनुेको गाउँपार्लका छ  कायिक्रमलाई र्नरन्तरता र्दईएको 

छ। गम्भीर प्रकारका रोग लागी उपचार नपाएका  आर्थिक अभावले स्वास््य 

र णशक्षा र्लन नपाएका  प्राकृर्तक प्रकोपवाट प्रतार्डत हनु पगेुका बौदीकाली 
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वासीहरुको जीवनमा मल्हम लगाउन यो कायिक्रमले टेवा पयुािउने छ । 

जसको लागी आवश्यक बजेट ब्यबस्थापन गरेको छु । 

२९.  स्वास््य मुः स्वस््य गाउँपार्लका  ववपदमा संगसंगै  र मेरो 

गाउँपार्लका म बनाउछु  कायिक्रमको आगामी आर्थिक बर्िमा आिारपत्र तयारी 

गररनेछ ।

३०. वडा कायािलयहरुको कायािलय सँचालनलाई प्रभावकारी बनाउनको 

लागी राजश्व संकलन क्षमताको आिारमा वडा सँचालन खचि ब्यबस्था र्मलाएको 

छु । 

३१.  चाल ुआर्थिक बर्िको यथाथि आय र व्ययको ववस्ततृ वववरि श्रावि 

१५ गते र्भत्र साविजर्नक गने ब्यबस्था र्मलाएको छु ।

आदरिीय सभाध्यक्ष ज्यु

गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरु  

अव म क्षेत्रगत तथा कायिक्रमगत रुपमा आगामी आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ को 

लागी प्रस्ताववत बजेट तथा कायिक्रमहरु प्रस्ततु गनि चाहन्छु  

कृर्ी तथा पश ुववकासुः

३२.  फलफल ुतथा तरकारी वाली ववकास कायिक्रमहरु सँचालन गररनछे। 

त्यसका लागी फलफुलका ववरुवा तथा तरकारीका र्मर्नवकटहरु ववतरि गने 

ब्यबस्था र्मलाएको छु ।
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३३.  कृर्ी तथा पश ु के्षत्रको ववकासको लागी सहभार्गतामलुक प्रववर्ि 

ववकास कायिक्रम सँचालन गररनछे । सबै वडाहरुमा कम्तीमा बर्िको एक 

पटक कृर्ी वाली उपचार णशववर सँचालन गररनेछ । कृर्ी सम्बन्िी और्िी  

खाद्यतत्व र ववर्ादीहरुको खररद तथा ववतरिको लागी बजेट ववर्नयोजन गरेको 

छु ।

३४.  कृर्ी के्षत्रको आिरु्नवककरि  बैज्ञार्नवककरि र याणन्त्रकरि माफि त 

व्यवसावयवककरि प्रबद्धिन गनि ५० प्रर्तशत अनदुानमा आगामी आर्थिक बर्िमा 

कम्तीमा ३० वटा हाते ट्याक्टर ववतरि गररनेछ । अन्य कृर्ी औजार तथा 

सामाग्रीहरुको ववतरिलाई र्नरन्तरता र्दईनछे । उपयकु्त सीप हस्तान्तरि गने 

कायिक्रम सँचालन गररनेछ ।

३५.  गाउँपार्लका र्भत्रका सबै वडाहरुमा कम्तीमा १ वटा नमनुा कृर्ी फमि 

स्थापना गनिको लागी अनदुान र्दन ेब्यबस्था र्मलाएको छु । त्यसै गरी नमनुा 

व्यवसावयक कृर्क प्रोत्साहन कायिक्रम सँचालन गररनेछ । त्यसको लागी १० 

लाख ५० हजार बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

३६.  आगामी आर्थिक बर्िमा साववकका प्रत्येक वडाहरुमा कृर्ी समहुहरुको 

गठन  पनुगिठन र पररचालन गररनेछ । अन्तर णजल्ला वा प्रदेश कृर्क 

भ्रमिको लागी बजेट ब्यबस्था र्मलाएको छु ।
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३७.  अदवुा कृर्कहरुको लागी ववशेर् कायिक्रम सँचालन गररनेछ । कृर्ी 

के्षत्रका आिारभतु र आकणस्मक सेवाहरुको लागी बजेट प्रबन्ि गररएको छ 

। ववना अवरोि सँचालन हनुे ब्यबस्था र्मलाएको छु ।

३८.  प्राकृर्तक प्रकोपवाट कृर्कलाई सरुक्षा प्रदान गनि  कृर्ी तथा पश ु

क्षेत्रमा याणन्त्रकरि र व्यवसावयवककरि गनिको लागी हाललाई रु  ८ लाख 

रुपैयाको कृर्ी व्यवसाय प्रबद्धिन कोर् स्थापना गनिको लागी बजेट ववर्नयोजन 

गरेको छु ।

३९.  स्थानीय प्रजातीका कृर्ी वाली तथा पशपुन्छीहरुको पवहचान गरी 

र्तर्नहरुको संरक्षि र उत्पादनको लार्ग ववशरे् कायिक्रम सँचालन गररनेछ ।

४०.  प्रत्येक वडामा कम्तीमा १ वटाका दरले साना पशपुन्छी तथा मत्स्य 

व्यवसावयक फमि स्थापना गनिको लागी कायिक्रम प्रस्ताव गरेको छु । 

४१.  पशपुन्छी उपचारको लागी आवश्यक और्िी उपकरिको लागी बजेट 

ववर्नयोजन गरेको छु । आगामी आर्थिक बर्िमा गाउँपार्लका र्भत्र पशपुन्छी 

सम्बन्िी प्रयोगशाला स्थापना र सँचालन गररनेछ ।

४२.  नश्ल सिुार कायिक्रम सँचालन गररनछे । पश ुस्वास््य णशववर र पश ु

ववमा कायिक्रमलाई र्नरन्तरता र्दईएको छ । बाख्रा  कुखरुा र च्वाँचे प्रबद्धिन 

कायिक्रमहरु सँचालन गररनेछ ।

४३.  कृत्रीम गभाििान र्मसन कायिक्रम सँचालन गररनेछ । बंगरुको साना 

व्यवसावयक कृर्ी उत्पादन केन्र ववकास कायिक्रम र्नरन्तर सँचालन गररनेछ। 
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४४.  वकसान सचुीकरि कायिक्रम सँचालन गनिको लागी आवश्यक बजेट 

ववर्नयोजन गररएको छ । 

४५.  सहकारी तथा र्नजी के्षत्रको सहकायिमा अदवुा प्रशोिन केन्र स्थापना 

गनि बजेट ववर्नयोजन गररएको छ ।

सहकारीुः

४६.  सहकारी मफि त कृर्ी तथा पशजुन्य उत्पादनको खररदवववक्र  प्रकृयालाई 

सरलीकरि गररनछे । 

४७.  कर  सहकारी तथा ववणत्तय णशक्षा सम्बणन्ि तार्लम तथा अर्भमणुखकरि 

कायिक्रम सँचालन गनिको लागी बजेट ब्यबस्थापन गररएको छ । 

४८.  सहकारीले गाउँपार्लकाको स्वीकृत ववकास कायिक्रम सँचालन गनि 

चाहेमा प्राथर्मकता र्दईनेछ ।

पयिटनुः

४९.  वालीघाट संरक्षि के्षत्र ववकास कायिक्रम सचँालन गररनेछ । वालीघाट 

के्षत्रमा गाउँपार्लकाकै पवहचान र्दन ेगरी पववत्र कालीगण्डकी नदीमा पाईन े

शार्लकग्रामले बनकेो मतुी सवहतको मणन्दर स्थापना गररनेछ । 

५०.  बौदीकाली गाउँपार्लकालाई र्त्रवेिी  देवघाट  अकलादेवी वालीघाट  

पत्र्चकोट बागलङु हदैु मसु्ताङको मणुक्तनाथसँग जोर्ड िार्मिक तथा पयिटवकय 

मागि मध्यववन्दकुो रुपमा ववकास गररनछे । 
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५१.  अकलादेवी मणन्दर तथा िार्मिक पयिटवकय के्षत्र पयिटन पूवाििार 

र्नमाििको लागी १० लाख बजेट व्यवस्थापन गररएको छ ।

५२.  दरै होमस्टे र ल्हापे होमस्टेको क्षमता ववकास कायिक्रम सँचालन 

गररनेछ । पयिटवकय स्थलहरुसम्म पगु्न ेमखु्य सडकहरुलाई अवरोि नहनुे 

ब्यबस्था र्मलाईनेछ । 

५३.  मौलाडाँडा  मौलाकाली डाँडा  चम्के गफुा  स्यालपानी गफुा  रुचाङ्ग 

गफुा  णशरपोखरी  सेतोपानी  वतासे गफुा  लालीगरुाँश संरक्षि के्षत्र तथा घोरल 

संरक्षि के्षत्रहरुमा आिारभतु पयिटवकय पूवाििार र्नमािि र ववकासको लागी 

ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव तयार गरी संघीय र प्रदेश सरकारसगँ प्रस्ताव 

गररनेछ ।

उद्योग तथा बाणिज्य तथा साविजर्नक र्नजी साझेदारीुः

५४.  बौदीकाली गाउँपार्लका र्भत्र औद्योर्गक ग्राम स्थापनाको कायि शरुुवात 

गररनेछ । त्यसको लागी बौदीकाली गाउँपार्लका  प्रदेश सरकार र सँघीय 

सरकारले संयकु्त रुपमा लगानी गने नीर्त कायािन्वयन गररनेछ । 

५५. साविजर्नक र्नजी साझेदारी मोडलवाट आयोजना संचालन गने कायिलाई 

प्राथर्मकताका साथ कायािन्वयन हनु ेव्यवस्था र्मलाएको छु ।

५६.  लामो समयदेखी ववर्भन्न कारिले हनु नसकेको बजार अनगुमनलाई 

प्रभावकारी बनाईनेछ । उपभोक्ता सचेतना कायिक्रम सँचालन गररनेछ ।
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५७.  गररबी र्नवारिको लागी लघ ु उद्यम ववकास कायिक्रम सचँालन 

र्नदेणशका  २०७७ बमोणजम उद्यमीहरुको स्तरोन्नती गररनछे । आवश्यकता 

पवहचान र एडभान्स सीप ववकास तार्लम कायिक्रम सँचालन गररनछे ।

५८.  सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रर्तस्पिाि बवृद्ध गनिको लागी 

कम्तीमा ५ जनाको समहुमा प्रववर्ि हस्तान्तरि गने कायिक्रम सँचालन 

गररनेछ। 

शैणक्षक ववकासुः

५९.  शैणक्षक ववकास कायिक्रम सँचालन गनिको लागी संघीय सरकारवाट ९ 

करोड ७३ लाख  र बौदीकाली गाउँपार्लकावाट १ करोड १४ लाख ७५ 

हजार गरी कुल १० करोड ८७ लाख ७५ हजार बजेट ववर्नयोजन गरेको 

छु ।

६०.  श्री जनता र्नम्न माध्यार्मक ववद्यालय  बौदीकाली ६ को चारकोठे 

भवन र्नमािि गनिको लागी रु  २५ लाख र श्री  उत्तम बालवहत आिारभतु 

ववद्यालयको ववद्यालय भवन र्नमाििको लागी रु  २५ लाख बजेट ब्यबस्थापन 

गरेको छु ।

६१. बालववकास सहजकताि र ववद्यालय कमिचारीहरुको थप सवुविाको लागी 

७० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।

६२.  आगामी आर्थिक बर्िमा गाउँपार्लका णशक्षा ऐन  र्नयमावली र णशक्षा 

योजना तजुिमा गररनछे ।
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६३.  गाउँपार्लका मातहत सँचालन हनुे सबै पररक्षाहरुलाई मयािर्दत बनाउन 

पररक्षा व्यवस्थापनको लागी आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

६४.  ववद्यालय संचालन तथा ब्यबस्थापन  शैणक्षक गिुस्तर सदुृढीकरि  

शैणक्षक पहुँच सरु्नणितता  अनौपचाररक तथा वैकणल्पक णशक्षा कायिक्रम  

र्नुःशलु्क पाठ्यपसु्तक ववतरि जस्ता आिारभतु के्षत्रहरुमा बजेट अभाव नहनु े

सरु्नितता गरेको छु ।

६५.  सामदुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई र्नुःशलु्क सेनटेरी प्याड 

व्यवस्थापनको लागी रु ९ लाख ३६ हजार बजेट ब्यबस्थापन गररएको छ । 

६६.  आिारभतु ववद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट पयुािउन नेपाल दरुसँचार 

संस्थानसँग सम्झौता गररनेछ ।

६७.  सबै ववद्यालयहरुलाई प्रववर्िमैत्री तथा ववद्यतुीय माध्यमवाट णशक्षि 

र्सकाईमा सहयोग पयुािउन आवश्यक बजेट र्बर्नयोजन गररएको छ ।

६८.  प्रचर्लत काननुले तोकेको अवर्ि परुा नभएका णशक्षक तथा 

कमिचारीहरुको सरुवा सम्बन्िी कायि नहनुे व्यवस्था र्मलाएको छु । शैणक्षक 

सत्र शरुु भै सकेपर्छ कुनै पर्न णशक्षक वा कमिचारीको सरुवाको लागी सहमती 

र्दईनछैेन ।

६९.  सामदुावयक ववद्यालयका णशक्षक तथा कमिचारीहरुको दरबन्दी र्मलान 

गररनेछ । ववद्यालय समायोजनलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ ।

७०.  महामारी व्यवस्थापनमा णशक्षक कायिक्रम सँचालन गररनेछ ।
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७१.  सामदुावयक ववद्यालयको शैणक्षक तथा भौर्तक पवुाििार र्नमािि  ममित 

सम्भार र व्यवस्थापनमा जोड र्दईनेछ ।

७२.  बौदीकाली गाउँपार्लकार्भत्रका सबै सामदुावयक ववद्यालयहरुमा नपगु 

णशक्षक दरबन्दी एवकन गरर दरबन्दी थप गनिको लार्ग आवश्यक पहल 

गररनेछ।

७३.  हरेक बर्ि णशक्षा र्दवसमा उत्कृष्ट ववद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्त  उत्कृष्ट 

प्रिानअध्यापक र उत्कृष्ट णशक्षकलाई परुस्कृत र प्रोत्साहन गररनछे ।

७४.  रािपर्त शैणक्षक सिुार कायिक्रम सँचालनलाई थप प्रभावकारी बनाई 

दायरा ववस्तार गररनेछ ।

गैरसरकारी सँघसँस्था पररचालन र समन्वयुः

७५.  गाउँपार्लका र ववर्भन्न संघ संस्थाहरुको सहकायिमा सञ्चालन हनु े

कायिक्रमहरुको कायिक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन गाउँ कायिपार्लकाको कायािलयमा 

पेश गनुिपने ब्यबस्थालाई र्नरन्तरता र्दएको छु ।

७६.  गैरसरकारी संघ सस्थाहरुसंगको सहकायिलाई प्राथर्मकता र्दईने  छ। 

आगामी आर्थिक बर्िमा गैसस पररचालन नीर्त तजुिमा गररनेछ ।

आिारभतु स्वास््य र सरसफाईुः

७७. बौदीकाली गाउँपार्लका वडा नं  ६ मा स्वास््यचौकी र बर्थिङ सेन्टरको 

सवुविासम्पन्न भवन र्नमािि गररनेछ । 
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७८. कोर्भड ब्यबस्थापन तथा स्वास््य के्षत्रको सदुृढीकरि र क्षमता 

ववकासको लागी संघीय सरकार र गाउँपार्लकाको गरी कुल रु  ४ करोड 

५८ लाख ४५ हजार बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

७९.  स्थानीय सामदुावयक संस्थासँगको सहकायिमा गाउँपार्लका मातहत 

एम्बलेुन्स संचालन गररनेछ ।

८०.  पूिि सरसफाईयकु्त गाउँपार्लका र्नमाििको लागी बजेट र्बर्नयोजन 

गरेको छु । 

८१.  आगामी आर्थिक बर्िमा थप १ वटा सामदुावयक स्वास््य एकाईको 

स्थापना गररनछे । ववक र वालीघाट सामदुावयक स्वास््य एकाईको क्षमता 

ववकास गररनछे ।

८२.  सबै स्वास््य संस्थाहरु तथा स्वास््य शाखाको लागी कायािलय सचँालन 

खचि ववर्नयोजन गरेको छु ।

८३.  स्वास््य सेवा प्रवाह अर्भबवृद्ध कायिक्रमको लागी रु  १० लाख बजेट 

ववर्नयोजन गरेको छु ।

८४.  नागररकलाइ स्वस्थ वनाउन स्वास््य के्षत्रमा लगानी अर्भववृद्ध गने एवं 

गिुस्तरीय सविसलुभ स्वास््य सेवामा समान पहचु स्थावपत गदै सवैको स्वस्थ 

जीवन प्रत्याभतु गरर र्दगो ववकास सरु्नणित गनुिपने काननुी दावयत्वलाई 

व्यवहारमा लाग ुगनि आवश्यक कायिक्रमहरु सँचालन गररनछे । 
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८५.  सबै स्वास््य संस्थाहरु तथा स्वास््यकमीहरुको सीप र क्षमता ववकास 

कायिक्रम सँचालन गररनेछ ।मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई प्रोत्साहन 

भत्ता उपलब्ि गराईनछे ।

८६.  एक घर पाँच योग पाँच जर्डबटुी र पाँच व्यवहार सिुार/ पररवतिन 

कायिक्रम संचालन गनिको लागी बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । साथै अन्य 

आयुिवेद सेवा कायिक्रमको सदुृढीकरिको लागी बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

८७.  अत्यावश्यकीय और्िी खररदको लागी रु २५ लाख बजेट ववर्नयोजन 

गरेको छु ।

८८.  उच्च जोणखममा रहेका समदुायमा ववरामी खोजपडताल   कम्यरु्नवट 

डट्स कायिक्रम  पररचालन खोप तथा सरसफाई प्रबद्धिन कायिक्रम  

सामाणजक व्यवहार प्रबद्धिन कायिक्रम आदी कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ ।

८९.  गाउँपार्लका र्भत्रको पोर्िको अवस्था सिुार गनि सनुौलो हजार र्दनका 

आमा  बच्चा र वकशोरीहरु लणक्षत बहकेु्षत्रीय पोर्ि कायिक्रमलाई र्नरन्तर 

सँचालन गररनछे । जसको लागी गाउँपार्लकाको तफि वाट रु  १५ लाख र 

संघीय सरकारवाट रु  २५ लाख ४० हजार बजेट ववर्नयोजन गररएको छ ।

भार्ा  कला  सावहत्य र सँस्कृर्त प्रवद्धिनुः

९०.  अक्षरयात्रा कायिक्रमको दायरा फरावकलो बनाईएको छ । आगामी 

आर्थिक बर्िमा ववशेर्ाँक प्रकाशन गररनेछ ।

९१.  दरै साँस्कृर्तक घरको संरक्षि गररनछे । साथै प्रचारप्रसार गररनछे ।
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९२.  गाउँपार्लका तथा देशको साँस्कृर्तक ववकासमा उल्लेखर्नय योगदान 

पयुािउने लेखक  सावहत्यकार  गायक  संर्गतकार वा कलाकारलाई परुस्कृत 

गररनेछ ।

९३.  गाउँपार्लका र्भत्र प्रचलनमा रहेका सोरठी  घाटु  झ्याउरे  कौरा  लाखे 

जस्ता ववर्भन्न नाचहरु तथा लोक भजन  यानीमाया र सालैजो जस्ता 

लोकभाकाहरुको संरक्षि र प्रबद्धिन गररनेछ ।

लैवङ्गक समानता तथा सामाणजक समावेशीकरिुः 

९४.  मवहला  बालबार्लका  अपाङ्गता भएका ब्यणक्त  जेष्ठ नागररक र यौनीक 

तथा लैवङ्गक लगायतका अल्पसँख्यकहरुको त्यांक संकलन र वववरि 

अद्यावर्िकरि कायिक्रम सँचालन गररनेछ ।

९५.  सामाणजक समावेणशकरि कायिक्रम सँचालन गनि संघीय सरकार र 

गाउँपार्लकाको संयकु्त प्रयासमा रु १ करोड ११ लाख रुपैया ववर्नयोजन 

गरेको छु ।

९६.  आगामी आर्थिक बर्ि देखी बालमैत्री स्थानीय शासन सँचालनको लागी 

बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

९७.  सबै प्रकारका ववभेदहरुको अन्त्य गरी सामाणजक सवु्यवस्थाको अनपुम 

वातावरि तयार गररनछे ।

९८.  सामाणजक सचेतीकरि  सशणक्तकरि  पररचालन माफि त सबै बगि क्षेत्र 

र्लङ्गको मलु प्रवाहीकरिमा जोड र्दईनछे ।
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९९.  समाजमा रहेका कुरीर्त  कुप्रथा  लैवङ्गक वहंसा  मानव बेचववखन ताथ 

ओसारपोसार ववरुद्ध सचेतनामलुक कायिक्रम तथा अर्भयान सँचालन गररनेछ।

१००.  मवहला ववकास कायिक्रमद्धारा प्रबवद्धित मवहला सहकारी संस्थाहरुको 

सदुृढीकरि एवं स्थानीय तहको मवहला उद्यमी संजाल स्थापनाको लार्ग 

सहणजकरि गररनेछ । 

१०१.  लणक्षत बगि कायिक्रमहरुलाई पररिाममखुी र ब्यबणस्थत रुपमा सँचालन 

गने गरी कायिववर्ि र्नमािि गररनेछ ।

खेलकुदुः

१०२.  अन्तरपार्लका स्तरीय खलु्ला अध्यक्ष कप भर्लवल प्रर्तयोर्गता सँचालन 

गनिको लागी बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

१०३. बौदीकाली गाउँपार्लका स्तरीय रािपर्त रर्नङ्ग णशल्ड प्रर्तयोर्गता र्नरन्तर 

संचालन गररनेछ ।

१०४. हरेक वडा एक खेल मैदान  एक प्रर्तयोर्गताको अविारिा आगामी 

आर्थिक बर्िमा  कायािन्वयन गररन ेछ ।

१०५. बौदीकाली २  राजाको चौपारी णस्थत जग्गामा प्रदेश सरकारसँगको 

साझेदारीमा सवुविासम्पन्न रंगशाला र्नमािि गररनेछ ।
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सामाणजक सरुक्षा तथा संरक्षिुः

१०६. ८५ बर्ि उमेर नाघेका जेष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान स्वरुप बावर्िक 

रुपमा चाडपवि खचि उपलब्ि  गराउन जेष्ठ नागररक आरोग्य कायिक्रम सँचालन 

गररनेछ । जेष्ठ नागररक अनभुव साटासाट कायिक्रम सँचालन गररनेछ ।

१०७. आगामी आर्थिक बर्िदेखी लामो समयदेखी एकल जीवन ववताईरहेका 

वविरु परुुर्हरुको लागी वविरु भत्ता ववतरिको लागी बजेट ववर्नयोजन गरेको 

छु । त्यसको लागी कायिववर्ि र्नमािि गरर कायािन्वयन गररनेछ ।

१०८. नेपाल प्रहरी संगको सहकायिमा ववद्याथी संग प्रहरी र यवुासंग प्रहरी 

कायिक्रम सँचालन गने ब्यबस्था र्मलाएको छु ।

१०९. नरम  ववक र रुचाङ्ग कायिके्षत्र रहने गरी प्रहरी चौकी स्थापनाको लागी 

पहल गररनछे ।

यवुा  रोजगारी तथा गररवव र्नवारिुः

११०. नमनुा यवुा ससँद अभ्यास र नीर्त सम्वाद कायिक्रम सँचालन गररनछे। 

एक शैणक्षक संस्थामा एक उद्यमशील कायिक्रम सँचालन गनि प्राथर्मकता 

र्दईनछे ।

१११. यवुाहरुलाई स्वरोजगारी तफि  उम्मखु गराउन व्यवसाय शरुुवात अनदुान 

उपलब्ि गराउने ब्यबस्था र्मलाएको छु ।

११२. गररवहरुको पवहचान र पररचयपत्र उपलब्ि गराउन े कायिको लागी 

आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गररएको छ ।
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११३. कोर्भड १९ का कारि ववदेशवाट फवकि एका व्यणक्तहरुमा रहेको ज्ञान 

सीप क्षमता अनसुारको रोजगारी प्रदान गनिको लार्ग अपेक्षा सकँलन गरी 

अपेक्षा अनसुारको कायिक्रम सँचालन गररनेछ । ज्ञान  सीप हस्तान्तरि 

प्रवक्रयालाई सहजीकरि गररनेछ ।

११४. प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गरर 

नर्तजामखुी बनाईनेछ । कामका लागी पाररश्रर्मक कायिक्रम सँचालन गनिको 

लागी  रु  ६५ लाख ६३ हजार रुपैया बजेट ब्यबस्थापन गररएको छ ।

११५. यवुाहरुलाई स्वरोजगारी तफि  आकवर्ित गनि मोवाईल ममित  हाउस 

वायररङ्ग जस्ता सीपमलुक तार्लम कायिक्रमहरु संचालन गररनछे ।

सँचारुः

११६. अणप्टकल फाईवर ववस्तार तथा ल्याण्डलाईन टेर्लफोन ववस्तारको लागी 

सम्बणन्ित र्नकायसँग समन्वय गररनेछ ।

११७. ववद्यमान ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सेवामा गिुस्तरीयता ल्याउन 

प्रोत्साहन गररनेछ ।

११८. हरेक बर्ि बैशाख २४ गते पत्रकाररता र्दवसको र्दन ववतरि गने गरी 

गाउँपार्लकाको समवृद्ध तफि को यात्रामा सहयोग गने र गाउँपार्लकाका 

गर्तववर्िहरु प्रचारप्रसार गने  पत्रकार  सचँारकमी सञ्चार माध्यमलाई थप 

प्रोत्सावहत गनिको लार्ग रु  २२२२२  राशीको बौदीकाली पत्रकाररता 

परुस्कार लाई र्नरन्तरता र्दएको छु । चाल ुआर्थिक बर्िको लार्ग बौदीकाली 
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पत्रकाररता परुस्कार आगामी बैशाख २४ गते एक समारोह आयोजना गरर 

ववतरि गररनछे ।

स्थानीयस्तरका ववकास आयोजना तथा पररयोजनाुः

११९. आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ मा संचालन हनु ेआयोजनाहरुलाई अर्िकतम 

कोर्भड १९ संवेदनशील बनाई कायािन्वयन गररनेछ ।

१२०. सम्बन्िीत वडा वडामा नै योजना सम्झौता र उपभोक्ता सर्मर्तहरुको 

अर्भमणुखकरि गने कायिलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ ।

१२१. ववकास आयोजना सँचालन गदाि त्यसको बातावरणिय पक्षको मलु्याँकन 

गनुिपने व्यवस्थालाई अर्नवायि गररएको छ ।

१२२. रु  ५० लाख भन्दा बढी लागत अनमुान भएका योजनाहरु खलु्ला 

बोलपत्रको माध्यमबाट कायािन्वयन गररनछे ।

१२३. उपभोक्ता सर्मर्तले कुनै ठेक्का वा उपठेक्का र्दएको जानकारी प्राि भएमा 

त्यस्तो उपभोक्ता सर्मर्तको भकु्तानी र्दईने छैन ।

१२४. काब ु र्भत्रको पररणस्थर्त हदुाँ पर्न योजना सम्झौता नगने  सम्झौता 

अनसुार काम नगने  लागत अनमुान बमोणजमको कायि नगने जस्ता कारिवाट 

काम बाँकी रहेको अवस्थामा अको बर्िलाई णजम्मेवारी साने रोगको अन्त्य 

गररएको छ ।

१२५. नयाँ सडक खन्ने  ग्राभेल गने जस्ता बर्ाितको पानीवाट प्रभाववत हनु 

सक्न ेकायिहरु बैशाख १५ गते पर्छ गनि नपाईने ब्यबस्था गरेको छु ।
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१२६. जनसहभार्गताको अशँ श्रम वा नगद सरु्नणित भए पिात मातै्र भकु्तानी 

र्दईन े छ । अन्यथा आनपुार्तक वहसावले कट्टी गरी भकु्तानी उपलब्ि 

गराईनेछ। त्यस्तो उपभोक्ता सर्मर्तसँग पनुुः कुनै पर्न योजना सँचालनको 

लागी सम्झौता गररनेछैन ।

उजाि  साना जलववद्यतु तथा बैकणल्पक उजािुः

१२७. आगामी आर्थिक बर्िमा बायोग्यास जडान  सिुाररएको चलुो प्रववर्ि जडान 

र सौयि उजाि प्रववर्ि जडान कायिक्रम संचालन गररनेछ । त्यसको लागी रु  

८ लाख बजेट ब्यबस्थापन गररएको छ ।

१२८. गाउँपार्लका र्भत्रका सबै वडाहरुमा केणन्रय प्रशारि लाईनको ववद्यतु 

पयुािउने व्यवस्था गररनेछ । त्यसका लार्ग आवश्यक पहल र समन्वय 

गररनेछ।

१२९. स्थानीय स्तरमा र्नमािि भई सँचालनमा रहेका साना तथा लघ ुजलववद्यतु 

उत्पादन केन्रहरुको ममित सभँार र क्षमता ववस्तारको लागी सहयोग गररनेछ। 

र्संचाई र खानेपानीुः

१३०. गाउँपार्लका के्षत्रर्भत्रका र्सँचाईका मखु्य श्रोतहरु तथा जलािार 

के्षत्रहरुको ववस्ततृ नक्साङकनको लागी आवश्यक पहल गररनेछ ।

१३१. एकीकृत खानेपानी गरुुयोजना तयार गररनेछ ।



 29 

सडक तथा पलुुः

१३२. गाउँपार्लका के्षत्र र्भत्रका मखु्य मखु्य सडकहरुलाई 

को अविारिा अनसुार १२ मवहना नै सँचालन गनिको लार्ग आवश्यक 

पने बजेट ब्यबस्था गररएको छ ।

१३३. गाउँपार्लका र्भत्र र्नमािि तथा स्तरोन्नती र ममित गररन ेसबै सडकहरुको 

झकुाव बढीमा १२ प्रर्तशत हनु े गरी र्नमािि गने व्यबस्थालाई अर्नवायि 

गररएको छ । अन्यथा उक्त योजनाको सम्झौता प्रवक्रया अगार्ड बढाईने छैन।

१३४. गाउँपार्लका चक्रपथ र्नमािि तथा स्तरोन्नतीको लागी आवश्यक बजेट 

ववर्नयोजन गररएको छ । त्यसैगरी मखु्य मखु्य सडकहरुको स्तरोन्नती तथा 

कलोपते्र गने कायि गररनेछ ।

१३५. र्संहेटारी  वववपचोक  वडा कायािलय  गाउँपार्लका  देववस्थान सडक र 

माईतीघाट  डाँडाथर  चारघरे  हविले  चापा सडकको कालोपते्रको कायि शरुु 

गररनेछ ।

१३६. शेरा पर्क्क पलु  मखमरम पोखरीछाप  नगरडाँडा हदैु ल्हापे सडक  

नगरडाँडा  व्याघन  बाहनुथर राईका सडक  ईणल्लखोला देखी ववरस्वाँरा सडक  

राईका देखी आमडाँडा हदैु राउदी सडक  र्सउनवाट  ररव्दी हदैु खहरे सडकमा 

पर्क्क नाली सवहत स्तरोन्नतीको कायि गररनेछ । 
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१३७. िोवादी राईकोट ववक मिकुोट नगरडाँडा व्याघन चाउदी राईका 

भन्ज्याङ सडक प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहकायिमा पर्क्कनाली सवहत 

स्तरोन्नती गररनेछ ।

१३८. फेदी  ढोडभन्ज्याङ टारी  कुवाकोट हदैु झ्यालवास जोड्न े सडक  

डेढगाउँ चक्रपथ फेदी देखी ढुवाड जोड्न ेसडक  थोते्रनी देखी रोगाहासाल 

हदैु र्सउन जोड्न ेसडक  चापादी िारादी सडक  ररठे्ठ देखी वडा कायािलय 

जोड्ने सडक र नगरडाँडा देखी परुानो नरम जोड्ने सडकको स्तरोन्नती गनिको 

लागी आवश्यक पहल गररनेछ ।

१३९. प्रदेश सरकारसंगको सहकायिमा बौदीकाली ३ र ४ जोड्न ेटारी णस्थत 

बौदीखोलामा मोटरेवल पलुको र्नमािि गररनछे ।

१४०. आगामी आर्थिक बर्िमा ६ वटा झोलङु्ग ेपलुको र्नमािि सम्पन्न गररनछे।

१४१. गाउँपार्लका कार्लगण्डकी कररडोर  प्रदेश स्तरीय सडक र रिनैर्तक 

सडकहरुमा हनु े लगानीमा दोहोरोपन नआउन े गरी स्तरोन्नतीको लागी 

सम्बणन्ित तह र र्नकायहरुसँग समन्वय गररनेछ ।

शहरी ववकास  सरुक्षीत आवास र अन्य पूवाििार ववकासुः

१४२. गाउँपार्लका र्भत्रका कररव २७० घरपररवारको लागी जस्तापाता फेने 

कायिक्रम सरुणक्षत आवास कायिक्रम सँचालन गररनेछ । त्यसको लागी हाल 

रु  ५१ लाख बजेट ववर्नयोजन गररएको छ । थप पररवारको लागी 

गाउँपार्लकाले आवश्यक प्रबन्ि गनेछ ।
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१४३. राविय भवन संवहता तथा मापदण्ड तथा गाउँपार्लकाको भवन र्नमािि र 

सडकको आिारभतु मापदण्डलाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गररनेछ । 

मापदण्ड ववपररत र्नमािि भएका आवार्सय तथा गैरआवार्सय भवनको अर्भलेख 

कायम गररनेछैन ।

१४४. प्राकृर्तक प्रकोप लगायतका जोणखमवाट उच्च जोणखममा रहेका 

वस्तीहरुको पवहचान गरी एकीकृत वस्ती ववकास कायिक्रम सँचालन गनि 

अध्यनन गररनेछ ।

१४५. णज आई एस  प्रववर्िमा आिाररत घर नम्बररङ प्रिालीको कायािन्वयन 

गररनेछ ।

१४६. गाउँपार्लका र्भत्र व्यवणस्थत र सवुविासम्पन्न बसपाकि  र्नमािि गररनछे।

१४७. गाउँपार्लकार्भत्र बहउुदे्दश्यीय सभाहल र्नमािि गररनेछ ।

वन वातावरि तथा ववपद व्यवस्थापनुः

१४८. ववपद व्यवस्थापन कोर्को लागी रु  १० लाख ववर्नयोजन गरेको छु।

१४९. हालै आएको बर्ािको कारिले क्षती भएका ववर्भन्न संरचनाहरुको ममित 

सम्भार र पनुर्निमाििको लागी आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

१५०. बालीघाट संरक्षि क्षते्रमा कालीगण्डकीको कटान रोक्नको लागी 

तटबन्िन कायिक्रम सचँालन गररनेछ ।

१५१. ववपदवाट वपर्डत भएका व्यणक्त तथा घरपररवारहरुको लागी राहत तथा 

समाणजक सरुक्षा कायिक्रम सँचालन गररनछे ।
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१५२.  प्राकृर्तक प्रकोप पर्छको पनुस्थािपना पनुर्निमािि ममित सम्भार 

कायिलाई प्राथर्मकता र्दएको छु ।

१५३. स्थानीय स्तरमा वातावरिीय जोणखम न्यनुीकरिको लार्ग दीघिकार्लन 

योजना बनाईनेछ । वातावरि र ववकासलाई सँगसँगै लैजानको लार्ग बायो 

ईणन्जर्नयररङ पद्धर्तलाई आत्मसात गने ब्यबस्था गररनेछ । 

१५४. गाउँपार्लका स्तरीय जलश्रोत सर्मर्त गठन गरी सवक्रय र प्रभावकारी 

बनाई क्षमता ववकास गररनेछ।

१५५. गाउँपार्लका के्षत्रमा रहेका ववर्भन्न खानीहरुको उत्खनन  अन्वशेि  

उत्पादन  ढुवानी तथा ववक्री ववतरिलाई र्नयर्मत गनि कायिववर्ि र्नमािि 

गररनेछ। यसको पवुाििार ववकासको लार्ग सँघ र प्रदेश सरकारसगँ आवश्यक 

सहकायि गररनेछ । साथै नदी र नदीजन्य पदाथिको ववक्री ववतरिलाई 

प्रभावकारी बनाउन वातावरिीय प्रभाव मलु्याङकन गरर आन्तररक आयसँग 

आवद्ध गररनछे।

१५६. फोहरमैला व्यवस्थापनमा जनता गाउँपार्लका साझेदारी  अविारिा 

कायािन्वयन गनि फोहोरमैला ब्यबस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।

सँस्थागत ववकास  सेवा प्रवाह र सशुासनुः 

१५७. सबै वडा कायािलयहरु  स्वास््य संस्थाको लार्ग आवश्यक पने कायािलय 

उपकरिहरुको पिुि व्यवस्था गरर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाईनछे ।
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१५८. आगामी आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ र्भत्र गाउँपार्लका प्रहरी गठन  

संचालन र व्यवस्थापन गररनेछ ।

१५९. गाउँपार्लका तथा वडा कायािलयहरुको संस्थागत क्षमता ववकासमा 

सहयोग पयुािउने गरर सचुना प्रववर्िको ववकासमा जोड र्दईनेछ ।

१६०. पेश्की शनु्य नीर्तलाई र्नरन्तरता र्दईएको छ । 

१६१.  न्यावयक सर्मर्त तथा मेलर्मलाप केन्रहरुको क्षमता ववकास गररनछे। 

व्यवणस्थत न्यावयक सर्मर्तको सणचवालय र्नमािि गररनेछ ।

१६२. र्नवािणचत पदार्िकारीहरुको सेवा सवुविा प्रदेश काननु बमोणजम हनु ेगरी 

बजेट ववर्नयोजन गररएको छ ।

१६३. सबै कमिचारीहरुलाई सामाणजक सरुक्षा कोर्मा आवद्ध गररनछे ।

१६४. चाल ुआर्थिक बर्िको कमिचारी प्रोत्साहन भत्तालाई र्नरन्तरता र्दईएको 

छ । प्रोत्साहन प्रिालीलाई कायिसम्पादन स्तरसँग सँगै लैजान ेपद्धर्त ववकास 

गररनेछ ।

१६५.  कमिचारी अभावका कारि एक भन्दा बढी वडा कायािलयको णजम्मेवारी 

सम्हाल्न ु पने अवस्थामा वा अको कायािलय समेत हेनुिपने अवस्थामा 

कायिसम्पादन स्तरको आिामा थप वडा बराबर बढीमा ५ हजार प्रोत्साहन 

भत्ता र्दन ेब्यबस्था गररएको छ । कायिसम्पादन सचुकका आिारमा प्रमखु 

प्रशासकीय अर्िकृतले कायिसम्पादन स्तर र्निािरि गनेछ । अर्त उत्तम 

कायिसम्पादन भएमा १०० प्रर्तशत  मध्यम भएमा ८० प्रर्तशत र सन्तोर्जनक 
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भएमा ५० प्रर्तशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि गराईने ब्यबस्था गररएको छ । 

न्यनु कायिसम्पादन भएको अवस्थामा कुनै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि नगराउन े

ब्यबस्था गररएको छ ।

१६६.  आगामी आर्थिक बर्िमा सँचालन हनु े सबै योजनाहरुको आयोजना 

ब्यबस्थापन खचि ३ प्रर्तशत नै कायम गररएको छ ।

१६७.  दैवी प्रकोप  ववपद  दीघिरोग और्िी उपचार  सांस्कृर्तक तथा खेलकुद 

कायिक्रम आदी अवस्थामा आर्थिक सहयोग र्नदेणशका बनाई खचि गररनेछ । 

काननु तयार नहनु ेअवर्िसम्मको लागी कुनै पर्न प्रकारको आर्थिक सहयोग 

गररनेछैन । 

१६८. स्थानीय सेवाको ब्यबस्थापन तथा मानव ससँािन ववकास गनि स्थानीय 

सेवाको ब्यबस्थापन सम्बणन्ि नीर्त मापदण्ड सेवा शतिको तजुिमा गने  

समायोजन भएका कमिचारीहरुको ब्यबस्थापन  उपयोग सम्भार र समन्वयको 

लागी प्रभावकारी ब्यबस्था गने  कमिचारीहरुको कायिसम्पादनलाई प्रभावकारी 

बनाउन बैज्ञार्नक प्रोत्साहन प्रिाली  लाग ु गने  कमिचारीहरुलाई कायि 

सम्पादनको  आिारमा दण्ड र परुस्कृत गने ब्यबस्थालाई प्रभावकारी 

बनाईनेछ।  

१६९. लोक सेवा आयोगवाट कमिचारीहरु पतुी नहनुे अवस्थासम्मको लार्ग 

उपलब्ि रहेका तथा सेवा करारमा र्लईएका कमिचारीहरुको सेवा करार अवर्ि 

थप तथा णजम्मेवारी बाँडफाँड प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृतले गने ब्यबस्था 
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गररएको छ । र्नजहरुको सेवा सवुविाहरु चाल ुआर्थिक बर्िकै कायम हनु े

ब्यबस्था र्मलाएको छु ।

१७०. कायािलय प्रयोजनको लार्ग र्लईएका घरहरुको घरभाडा सम्झौता 

नववकरि गरर र्नयर्मतता र्दईएकोछ ।

१७१. गाउँपार्लकाको ववणत्तय कारोवार सवहत सम्भव कायिहरुलाई ववद्यरु्तय 

प्रिालीमा आवद्ध गरी गरर कायािन्वयन गररनछे । 

१७२. ववणत्तय ब्यबस्थापन ववणत्तय जोणखम न्यनुीकरि गनि तथा पारदणशिता 

कायम गनिको लागी साविजर्नक सनुवुाई  साविजर्नक पररक्षिलाई र्नरन्तर 

गररनेछ । चाल ुआर्थिक बर्िमा कोर्भड १९ को कारिले सभा सम्मेलन र 

बढी मार्नसहरु भेला हनुे कायिक्रम गनि नसवकएकोले तय भएको साविजर्नक 

सनुवुाई समेत स्थर्गत गररएको र्थयो ।

१७३. साविजर्नक सेवाको गिुस्तर कायि शैली र व्यवहारको लेखाजोखा गनि 

साविजर्नक सनुवुाइ साविजर्नक पररक्षि जस्ता ववर्ि तथा  औजारहरुको प्रयोग 

गररनेछ । त्यसको लागी बजेट ब्यबस्थापन गरेको छु ।

१७४. कमिचारी तथा जनप्रर्तर्नर्ि र उपभोक्ता सर्मर्तहरुको क्षमता ववकास 

कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।

१७५. नागररक सन्तवुष्ट सवेक्षि गाउँकायिपार्लका कायािलय  वडा कायािलय 

तथा सबै ववर्यगत शाखाहरुले प्रवाह गरेको साविजर्नक सेवावाट जनताका 
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चाहनाहरुको पररपतुी बारे कम्तीमा बर्िमा १ पटक नागररक सन्तवुष्ट सवेक्षि 

गररनेछ ।

१७६. ईलाका प्रहरी कायािलयको घेरावार तथा कम्पाउणण्डङ गररनछे । क्षमता 

ववकासको लागी सहयोग उपलब्ि गराईनेछ ।

राजश्वका नीर्तहरुुः

१७७. कोर्भड १९ को महामारीले पारेको प्रभावलाई न्यनुीकरि गरी 

अथितन्त्रलाई गर्तणशल तलु्याउनको लागी आगामी आर्थिक बर्िको लागी 

कुनैपर्न करका दरहरु पररमाजिन गररएको छैन ।

१७८. आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ देखी अर्नवायि रुपमा सम्पणत्त कर लाग ु

गररनेछ ।

१७९. व्यवसायकरको दायरा बढाउने र बढी भन्दा बढी व्यवसायीहरुलाई कर 

र्तनि  प्रोत्सावहत गनि बौदीकाली गाउँपार्लकामा ववववि कायिक्रम सवहत प्रत्येक  

बर्ि भार १ देखी ७ सम्म कर जागरि सिाह संचालन गररनछे । 

१८०. गाउँ सभािारा  तोवकएको कर असोज मसान्त र्भत्र बझुाउनेलाई सम्पणत्त 

कर पेशा व्यवसाय कर र घर जग्गा वहाल करमा लाग्ने करमा १० प्रर्तशत 

छुट र्दईनेछ ।

१८१. चाल ुआ.व.को आर्ाढ मसान्तसम्म कर नबझुाई बक्यौता कायम हनु 

आएमा बक्यौता कायम  हनु आएको आ.व.बाट पवहलो  वर्ि १० प्रर्तशत र 

त्यसपर्छका प्रत्येक वर्िहरुमा थप ५ प्रर्तशतका  दरले ववलम्ब जररवाना जोडी 
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बक्यौता समेत असलु गररनेछ । तर आय ठेक्काको सन्दभिमा प्रचर्लत काननु 

र गाउँपार्लकाको आर्थिक ऐन तथा कायिलयबाट हनु ेअन्य ववर्भन्न सम्झौताको 

हकमा सम्झौतामा लेणखए बमोणजम नै हनुेछ ।

१८२.  पेशा व्यवसाय कर र्लदा एउटै फमिमा फरक फरक प्रकृर्तका 

व्यवसाय संचालन गरेकाको हकमा  तोवकए बमोणजमको फरक फरक 

प्रकृर्तका व्यवसाय करको दरले हनु आउने रकम जोडी व्यवसाय कर 

र्लईनेछ।

१८३.  मवहलाको स्वाबलम्बनको लागी मवहलाको स्वार्मत्वमा व्यवसाय दताि 

र नववकरि गदाि २५ प्रर्तशत कर छुट प्रदान गररनेछ ।

१८४. अपाङ्ग  असहाय  अशक्त  दैवी प्रकोप पीर्डत  द्धन्द वपर्डत  जेष्ठ 

नागररकहरुलाई वडा तथा गाउँपार्लकाको कायािलयवाट प्रदान गररन े

र्सफाररसहरुमा काननु बमोणजमको प्रवक्रया परुा गरी र्नुःशलु्क हनुे ब्यबस्था 

र्मलाएको छु ।  

आदरिीय सभाअध्यक्ष ज्यू

आदरिीय गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु  

अव म आगामी आर्थिक बर्िको बावर्िक बजेट तफि  यहाहरुको ध्यानाकर्िि गराउन 

चाहन्छुुः
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१८५. बौदीकाली गाउँपार्लकाको नीर्त तथा कायिक्रमहरु र प्राथर्मकताहरुको 

सफल कायािन्वयन गनि आगामी आर्थिक बर्ि २०७८ ०७९ मा आय तफि

आन्तररक राजश्व वाट रु  १ करोड ९६ लाख ८० हजार नेपाल सरकारबाट 

राजश्व बाँडफाड वापत रु  ५ करोड ९७ लाख १० हजार  प्रदेश सरकारवाट 

राजश्व बाँडफाँड वापत रु  ३० लाख ४७ हजार तथा चाल ुआर्थिक बर्िको 

अनमुार्नत नगद मौज्दात रु तीन करोड ६३ लाख २६ हजार समेत गरी 

कुल ११ करोड ६३ लाख ८७ हजार रुपैया राजश्व तफि  अनमुान गरेको छु।  

यसैगरी बाह्य तफि  अन्तर सरकारी र्बणत्तय हस्तान्तरि अन्तगित सँघीय 

सरकारवाट ववणत्तय समार्नकरि अनदुानबाट रु. ८ करोड २४ लाख  प्रदेश 

सरकारवाट रु  ८८ लाख ४७ हजार  संघीय सरकारवाट सशति अनदुान तफि  

रु  १७ करोड ३७ लाख साथै प्रदेश सरकारवाट समपरुक र ववशेर् अनदुान 

रु  १ करोड गरर कुल २९ करोड ४९ लाख ४७ हजार हनु ेअनमुान गरेको 

छु । यसरी समग्रमा ३९ करोड ३७ लाख १० हजार रुपैया कुल आय 

अनमुान गरेको छु । 

१८६. व्यय अनमुानमा चाल ुखचि तफि  ४ करोड १५ लाख ५० हजार पवुाििार 

ववकास तफि  रु  ८ करोड ७८ लाख ८० हजार  आर्थिक ववकास तफि  १ 

करोड ४२ लाख ५० हजार  सामाणजक ववकास तफि  ४ करोड ४६ लाख 

७० हजार  वन  वातावरि तथा ववपद् व्यवस्थापन तफि  ५५ लाख १० हजार  

संस्थागत ववकास  सेवा प्रवाह र सशुासन तफि  रु  ८६ लाख ५० हजार र 
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समपरुक कोर्को लागी रु  ७५ लाख गरर कुल ३९ करोड ३७ लाख १० 

हजार रुपैया खचि प्रस्ताव गरेको छु । जसको ववस्ततृ वववरिको अनसुचुीहरु 

यसैसाथ सँलग्न राखेको छु ।

१८७. आर्थिक ववदे्ययक  २०७८ र ववर्नयोजन ववदे्ययक  २०७८ यसैसाथ 

सँलग्न गरेको छु ।

१८८. यस गाउँपार्लकाको बजेट तयारीको क्रममा ववर्भन्न चरिमा मागिर्नदेशन 

र्दनहुनु ेगाँउपार्लकाका अध्यक्ष ज्यु  ववर्यगत सर्मर्तहरु  गाउँपार्लकाका प्रमखु 

प्रशासवकय अर्िकृत ज्यु राजनीर्तक दलहरु आफ्नो अमूल्य सझुाव र सहयोग 

सवहत सहभागी हनु ु भएका सम्पिुि जनसमदुायहरु वडाध्यक्ष ज्यूहरु

गाउँकायिपार्लकाका सदस्य ज्यूहरु गाँउसभा सदस्य ज्यहुरु ववर्भन्न ववर्यगत 

सर्मर्तका संयोजक तथा सदस्य ज्यूहरु गाउँपार्लकाका कमिचारी साथीहरु

ववर्भन्न ववर्यगत कायािलयका प्रमखु एवं प्रर्तर्नर्ि नागररक समाज पत्रकार 

र्मत्रहरु सरुक्षाकमी लगायत अन्य सम्पूिि सरोकारवालाहरुमा समेत हार्दिक 

आभार व्यणक्त गनि चाहन्छु । त्यसै गरी सहभार्गतात्मक योजना तजुिमाको 

प्रवक्रयाको शरुुवात सगैँ आजको यस घोर्िा समारोहलाई सफलता पूविक 

सम्पन्न गने समयसम्म गाउँपार्लकाका सम्पूिि कमिचारीहरु तथा 

पदार्िकारीहरुले पयुािएको योगदानका लार्ग उच्च मलु्यांकन गदै आभार प्रकट 

गनि चाहन्छु । 
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१८९. अन्त्यमा  प्रस्ततु बजेट  योजना तथा कायिक्रमहरु गाउँपार्लकाको 

स्थावपत नीर्त तथा प्रचर्लत काननु बमोणजम कायािन्वयन गनि सम्बणन्ित सबैबाट 

रचनात्मक सहयोग प्राि हनु े ववश्वास र्लँदै बजेट कायािन्वयनका लार्ग 

सहयोगको अपेक्षाका साथ ववदा हनु अनमुर्त चाहन्छु ।

१९०. बौदीकाली र बौदीकालीवासीको जय होस ।

१९१. िन्यवाद । 
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अनसुचुीहरु
 































 

 

  

 

 

 

बौदीकाली गाउँपाललका 

आलथिक  विदे्ययक, २०७८ 

 

 

सभािाट पारित भएको लिलतिः २०७७/०३/१० 

 

 

 

 

सभािा पेश भएको लिलतिः २०७८/०३/१० 

 

 

 

 



बौदीकाली गाउँपाललकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायािन्ियन गनि बनेको विधेयक 

प्रस्तािनािः  

बौदीकाली गाउँपाललकाको आलथिक िर्ि २०७८/७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायािन्ियन 

गनिको लनलित्त स्थानीय कि तथा शलु्क संकलन गने, छुट ददने तथा आय संकलनको प्रशासलनक व्यिस्था 

गनि िाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संविधानको धािा २२८ को उपधािा (२) बिोजिि बौदीकाली गाउँ सभाले यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि ि प्रािम्भिः (१) यस ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७८” िहेको छ । 

 (२) यो ऐन २०७८ साल श्रािण १ गतेदेजि बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रिा लागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कििः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुजि (१) बिोजिि सम्पजत्त कि कि लगाइने ि 

असूल उपि गरिनेछ । 

३. भलूि कि (िालपोत): बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुजि (२) बिोजिि भलूि कि (िालपोत) 

लगाइन ेि असूल उपि गरिनछे ।  

४. घि िहाल कििः  बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि िा संस्थाले भिन, घि, पसल, 

ग्यािेि, गोदाि, टहिा, छप्पि, िग्गा िा पोििी पूिै आंजशक तििले िहालिा ददएकोिा अनसूुजि 

(३) बिोजिि घि िग्गा िहाल कि लगाइने ि असूल गरिनेछ ।  

५. व्यिसाय कििः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्यापाि, व्यिसाय िा सेिािा पूिँीगत लगानी ि 

आलथिक कािोिािका आधाििा अनसूुजि (४) बिोजिि व्यिसाय कि लगाइने ि असूल उपि 

गरिनेछ। 



६. िलिबटुी, किािी ि िीििन्त ुकििः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि िा संस्थाले ऊन, 

िोटो, िलिबटुी, िनकस, किािी िाल ि प्रिललत कानूनले लनर्ेध गरिएको िीििन्त ुिाहेकका अन्य 

ितृ िा िारिएका िीििन्तकुो हाि, लसङ, प्िाँि, छाला िस्ता बस्तकुो व्यिसावयक कािोिाि 

गिेिापत अनसूुजि (५) बिोजििको कि लगाइने ि असूल उपि गरिनछे । 

७. सिािी साधन कििः बौदीकाली गाउँपाललका िते्रलभत्र दताि भएका सिािी साधनिा अनसूुजि (६) 

बिोजिि सिािी साधन कि लगाइन ेि असलु उपि गरिनेछ । ति, प्रदेश काननु स्िीकृत भई सो 

काननुिा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

८. विज्ञापन कििः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे विज्ञापनिा अनसूुजि (७) बिोजिि विज्ञापन कि 

लगाइन ेि असूल उपि गरिनेछ । ति, प्रदेश काननु स्िीकृत भई सो काननुिा अन्यथा व्यिस्था 

भएको अिस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ   

९. िनोिन्िन कििः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनु े िनोिन्िन व्यिसाय सेिािा अनसूुजि (८) 

बिोजिि व्यिसाय कि लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ । ति, प्रदेश काननु स्िीकृत भई सो 

काननुिा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१०. बहाल लबटौिी शलु्किः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनिािण, िेिदेि िा संिालन गिेका 

अनसूुजि (९) िा उल्लेि भए अनसुाि हाट बिाि िा पसलिा सोही अनसूुजििा भएको व्यिस्था 

अनसुाि बहाल लबटौिी शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्किः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सिािी साधनलाई पावकि ङ सवुिधा उपलब्ध 

गिाए िापत अनसूुजि (१०) बिोजिि पावकि ङ शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ। 



१२. सेिा शलु्क, दस्तिुिः बौदीकाली गाउँपाललकाले लनिािण, संिालन िा व्यिस्थापन गिेका अनूसूजि 

(११) िा उजल्लजित स्थानीय पूिािधाि ि उपलब्ध गिाइएको सेिािा सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा 

व्यिस्था भए अनसुाि शलु्क लगाइन ेि असूल उपि गरिनछे । 

१३. पयिटन शलु्किः बौदीकाली गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रिेश गने पयिटकहरुिाट अनसूुिी (१२) 

िा उजल्लजित दििा पयिटन शलु्क लगाईने ि असलु उपि गरिनेछ । ति, प्रदेश काननु स्िीकृत भई 

सो काननुिा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१४. कि छुटिः यस ऐन बिोजिि कि लतने दावयत्ि भएका व्यजि िा संस्थाहरुलाई कुन ैपलन वकलसिको 

कि छुट ददईने छैन । 

१५. कि तथा िािश्व नलतनेहरुको लागी िरििानािः यस ऐन बिोजिि गाउँपाललकालाई कि िा िािश्व 

लतनुिपने दावयत्ि भएको व्यजि िा व्यिसाय िा संस्थाले लनयतिस तथा काि ु लभत्रको परिजस्थलतिा 

पलन कि िा िािश्व नलतिेिा लनि व्यजि िा संस्थालाई गाउँपाललकािाट प्रदान गरिन ेसेिा सवुिधाबाट 

बजित गरिनछे । गाउँपाललकािा दताि भएको व्यिसाय िा संस्थाको हकिा लनिको संस्था दताि 

िािेिी गिी प्रिललत काननु बिोजिि कि िा िािश्व असलुी गरिनेछ । ति, त्यस्तो काििाही गनुिपूिि 

लनिलाई पत्रद्धािा कि िा िािश्व दाजिला गनि िानकािी ददईनेछ । 

१६. कि तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कायिविलधिः यो ऐनिा भएको व्यिस्था अनसुाि कि तथा शलु्क 

संकलन सम्बजन्ध कायिविलध बौदीकाली गाउँपाललका, गाउँकायिपाललकाले लनधाििण गिे बिोजिि 

हनुेछ। 

 
 



अनसुचुी १ 
सम्पत्ति कर 

कार्यपालिकािे लनर्यर् गरी स्थानीर् राजपत्रमा सचुना प्रकात्तित गरे बमोत्तजम हनुे । 
 

अनसूुची २ 

भलूमकर(मािपोत): 
२० रोपनी भन्दा कम जग्गामा 

वििरर् अिि/दोर्म जग्गामा  

प्रलतरोपनी 
लसम/चहार जग्गामा 

प्रलतरोपनी 
कैविर्त 

खेत ७/- ५/- 
 

पाखो ५/- ३/- 
 

२० रोपनी भन्दा माथी ४० रोपनी भन्दा कम जग्गामा 
खेत १५/- १०/-  

पाखो १०/- ७/- 
 

४० रोपनी भन्दा बढी जग्गामा 
खेत २०/- १५/-  

पाखो १५/- १०/-  

न्र्नुतम मािपोत रु. ३५/- 

नोटः- प्रत्रे्क बर्य मािपोत नबझुाउने व्र्त्तििाई प्रलत बर्य १०% का दरिे मािपोत जरीिाना 
थप्दै िलगने छ | 

 

अनसुचुी ३ 

घरिहाि कर 

आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, िेड, छप्पर, कारखाना, जग्गा, िा पोखरी पूरै िा 
आंत्तिक रूपमा बहािमा ददएकोमा सम्बत्तन्ित िनीबाट बहाि रकमको बाह्र प्रलतित । 

 

अनसुचुी ४ 

व्र्िसार् कर 

लस.नं वििरर् आ.ि २०७८/७९ को 
िालग करका दरहरु (रु.) 

१. ब्र्ापाररक बस्त ु

१.१ गहना पसि ३०००/- 

१.२ साईकि  १५००/- 

१.३ मोटरसाईकि ५०००/- 

१.४ ट्याक्टर ५५००/- 



१.५ चारपाङग्र ेहिकुा सिारी ६०००/- 

१.६ बस तथा ट्रक १००००/- 

१.७ हाडयिेर्र १००००/- 

१.८ रँगरोगन तथा लससा पसि ३०००/- 

१.९ पेट्रोि पम्प १५०००/- 

१.१० कम्प्र्टुर, विजिुीका सामान, क्र्ामेरा, वटभी पसि २५००/- 

१.११ दैलनक उपभोग्र् सामानको थोक विके्रता २०००/- 

१.१२ िििुि तथा तरकारी पसि ५००/- 

१.१३ सतुी / उन पसि १०००/- 

१.१४ िेन्सी पसि सानो र ठुिो क्रमिः १५०० र २५००/- 

१.१५ िेन्सी पसि सानो र ठुिो क्रमिः १५०० र २५००/- 

२ लनमायर् व्र्िसार् 

२.१ लनमायर् व्र्िसार् क बगय १७०००/- 

२.२ लनमायर् व्र्िसार् ख बगय १६०००/- 

२.३ लनमायर् व्र्िसार् ग बगय १५०००/- 

२.४ लनमायर् व्र्िसार् घ बगय दताय तथा नविकरर् क्रमिः १४०००/- र ७५००/- 
३ उत्पादनमिुक उद्योग 

३.१ चाउलमन/ चाउचाउ उद्योग २०००/- 

३.२ मैनबिी उद्योग १०००/- 

३.३ कापी उद्योग १०००/- 

४ उजायमिुक उद्योग 
४.१ हाईड्रो पािर प्रालि २५०००/- 

४.२ िार्/ुसौर्य उजाय/ साना जिविद्यतु केन्र प्रलत वकिोिाट रु. २००/- 
४.३ कोईिा उद्योग र अन्र् उजायमिुक उद्योगहरु ४५००/- 

५ कृर्ी तथा बनजन्र् उद्योग 
५.१ कुटानी वपसानी सवहतको तेि पेल्ने लमि १५००/- 

५.२ कुटानी वपसानी लमि १०००/- 

५.३ िलनयचर उद्योग ५०००/- 

५.४ पि ुदाना उद्योग १०००/- 

५.५ पोल्ट्री िमय १५००/- 

५.६ बगँरु पािन २०००/- 

५.७ भैसीपािन ब्र्बसार् १०००/- 

५.८ गाईपािन ब्र्बसार् १०००/- 



५.९ बाख्रापािन व्र्बसार् १५००/- 

५.१० स-लमि ३५००/- 

५.११ जसु तथा अन्र् जसु/ पेर् पदाथय ५००/- 

५.१२ मसिा लमि ५००/- 
६. सबै प्रकारका खलनज उद्योगहरु १५०००/- 

७. पर्यटन उद्योग 
७.१ होटि उच्च १००००/- 

७.२ होटि मध्र्र्म ५०००/- 

७.३ होटि सानो २०००/- 

७.४ साना त्तचर्ा/खाजा/खाना पसि १०००/- 

७.५ रेषु्टरेन्ट तथा बार ५०००/- 

८. सेिा उद्योग 
८.१ अिसेट प्रसे ५०००/- 

८.२ िेटर प्रसे १०००/- 

८.३ चित्तचत्र लभलडर्ो २५००/- 

८.४ साियजलनक पररिहन सेिा बलडगाड गाउँपालिकालभत्र 
प्रिान कार्ायिर् भएको 

४०००/- 

८.५ साियजलनक पररिहन सेिा बलडगाड गाउँपालिकालभत्र 
िाखा कार्ायिर् भएको 

२०००/- 

८.६ िोटोग्रािी व्र्िसावर्क २०००/- 

८.७ प्रर्ोगिािा २५००/- 

९. लनमायर् उद्योग 
९.१ लसमेन्ट ब्िक उद्योग ३०००/- 

९.२ मेटि/लग्रि उद्योग ३०००/- 

९.३ ढुङगा उद्योग ४०००/- 

९.४ ईट्टा उद्योग ५०००/- 

९.५ पानी उद्योग १०००/- 
१०. सँचार सेिा 

१०.१ लनजी मोिाईि सेिा केन्र २०००/- 

१०.२ लनजी टेलििोन तथा फ्र्ाक्स,िोटोकपी सेिा १०००/- 

१०.३ मोिाईि ममयत केन्र १५००/- 

१०.४ कुररर्र सेिा २०००/- 

१०.५ साईिर सेिा २०००/- 



१०.६ स्क्रीन वप्रन्ट तथा प्रकासन २०००/- 

११. वित्तिर् सेिा 
११.१ आथीक कारोिार गने वित्तिर् कम्पनीको मखु्र् 

कार्ायिर् 
४०००/- 

११.२ आथीक कारोिार गने वित्तिर् कम्पनीको िाखा 
कार्ायिर् 

३०००/- 

११.३ विमा कम्पनी ३०००/- 

११.४ विदेिी मरुा सटही ३०००/- 

११.५ मनी ट्रान्सिर ३०००/- 

११.६ लितोपत्र कारोिार ३०००/- 

११.७ सहकारी बैँक ३०००/- 

११.८ लनजी क्षेत्रका िात्तर्ज्र् बैकहरु ५०००/- 

११.९ सहकारी दताय िलु्क २०००/- 
१२. स्िास््र् सेिा 

१२.१ गैह्र सरकारी अस्पताि २५०००/- 

१२.२ सामदुावर्क अस्पताि ५०००/- 

१२.३ लनजी अस्पताि ३५०००/- 

१२.४ नलसयङ होम २००००/- 

१२.५ ल्र्ाि तथा त्तक्िलनक १००००/- 

१२.६ और्िी पसि ५०००/- 

१२.७ जडीबटुी पसि ३०००/- 

१२.८ पि ुस्िास््र् और्िी पसि २०००/- 

१३. वििेर्ज्ञ/परामिय तथा अन्र् व्र्िसावर्क सेिा 
१३.१ त्तचवकत्सक १००००/- 

१३.२ दन्त त्तचवकत्सक ८०००/- 

१३.३ पि ुत्तचवकत्सक ८०००/- 

१३.४ ईत्तिलनर्र १००००/- 

१३.५ काननु व्र्िसार्ी १००००/- 

१३.६ िेखापररक्षक क बगय ८०००/- 

१३.७ िेखापररक्षक ख बगय ७०००/- 

१३.८ िेखापररक्षक ग बगय ६०००/- 

१३.९ िेखापररक्षक घ बगय ५०००/- 

१३.१० विमा एजेन्ट ३०००/- 



१३.११ सभेर्र ५०००/- 

१३.१२ अनिुादक ३०००/- 

१३.१३ नोटर पत्तब्िक सेिा ५०००/- 

१३.१४ अनसुन्िानकताय ४०००/- 

१३.१५ सामान ढुिानीकताय कम्पनी ९०००/- 

१३.१६ सँस्थागत पेन्टर ५०००/- 

१४. त्तिक्षा सेिा 
१४.१ नीत्तज क्षेत्रका क्र्ाम्पस  २५०००/- 

१४.२ नीत्तज क्षेत्रका मावि १५०००/- 

१४.३ नीत्तज क्षेत्रका आवि १००००/- 

१४.४ नीत्तज क्षेत्रका प्रावि ७०००/- 

१४.५ नीत्तज क्षेत्रका पिुय प्रावि २५००/- 

१४.६ नीत्तज क्षेत्रका होस्टेिहरु १००००/- 

१४.७ तालिम तथा अनसुन्िान केन्र ८०००/- 

१४.८ प्राविलिक त्तिक्षािर् १००००/- 

१४.९ कम्प्र्टुर प्रत्तिक्षर् केन्र ५०००/- 

१४.१० टु्यिन तथा कोत्तचङ सेन्टर १००००/- 

१४.११ भार्ा प्रत्तिक्षर् केन्र १००००/- 

१५. ममयत सँभार केन्र 
१५.१ बस/ट्रक/कार/जीप ५०००/- 

१५.२ मोटरसाईकि ३०००/- 

१५.३ साईकि तथा अन्र् १५००/- 

१५.४ रेलडर्ो/वटभी/घडी/अन्र् विदु्दलतर् सामान १०००/- 

१६. अन्र् सेिा 
१६.१ विज्ञापन एजेन्सी १००००/- 

१६.२ बैदेत्तिक रोजगार सेिा १००००/- 

१६.३ स्िदेिी रोजगार सेिा ५०००/- 

१६.४ ब्र्टुी पाियर २०००/- 

१६.५ ड्राई त्तक्िनसय २०००/- 

१६.६ िोटो स्टुलडर्ो १०००/- 

१६.७ साईनबोडय पेत्तन्टङ सेिा २०००/- 

१६.८ पि ुिििािा २०००/- 

१६.९ हाउत्तजङ कम्पनी तथा घरजग्गा खररदविक्री २००००/- 



१७. माि ुपसि 
१७.१ सबै प्रकारका मास ुपसि १५००/- 

१८. मालथको बगीकरर्मा नपरेका विविि 
१८.१ लसिाई केन्र/लसिाई प्रत्तिक्षर् केन्र १०००/- 

१८.२ किाडी ३०००/- 

१८.३ टेिसय १०००/- 

१८.४ जिुा पसि १५००/- 

१८.५ भाँडा पसि २०००/- 

१८.६ चरुा पसि टङ्कीमा राखेको ५००/- 

१८.७ काठ तथा स्टीि िलनयचर पसि ५०००/- 

१८.८ चस्मा पसि २०००/- 

१८.९ मेत्तिनरी पाटयपजुाय पसि ५०००/- 

१८.१० हजाम पसि १०००/- 

१८.११ ड्राङलभङ ईत्तन्स्टच्र्टु ५०००/- 

१८.१२ पान पसि ५००/- 

१८.१२ लडत्तजटि किर ल्र्ाि २५००/- 

१८.१४ अलडर्ो/लभलडर्ो क्र्ासेट सेन्टर १०००/- 

१८.१५ दगु्ि सहकारी सँघ २५००/- 

१८.१६ दगु्ि डेरी २०००/- 

१८.१७ स्र्ानीटरी सामानको पसि २०००/- 

१८.१८ ग्र्ाँसलसलिण्डर विके्रता ४०००/- 

१८.१९ कोल्ड लड्रङ्कक्स पसि १५००/- 

१८.२० कस्टमेवटक पसि ठुिो र सानो क्रमिः २०००/- र १०००/- 

१८.२१ स्टेिनरी होिसेि ५०००/- 

१८.२२ स्टेिनरी पसि २०००/- 

१८.२३ पत्रपलत्रका पसि १०००/- 

१८.२४ लमष्ठान्न पसि १०००/- 

१८.२५ मःमः रेषु्टराँ १५००/- 

१८.२६ भोजनािर् २०००/- 

१८.२७ अन्र् साना पसिहरु १०००/- 

१८.२८ कन्सल्टेन्सी एि ँपरामिय सेिा ५०००/- 

१८.२९ कृर्ी/िििुि/िन नसयरी व्र्िसार् १५००/- 

१८.३० कृर्ी लबउ विजन भण्डार १०००/- 



१८.३१ केिि िाईन प्रिारर् ५०००/- 

१८.३२ एिएम रेलडर्ो प्रिारर् ५०००/- 

१८.३३ एिएम रेलडर्ो सामदुावर्क ३०००/- 

१८.३४ ट्याङ्की पसि ५००/- 

१८.३५ मददराजन्र् पसि ५०००/- 

१८.३६ केििु, नेटिवकय ङ ५०००/- 

१८.३७ क्रिर उद्योग १००००/- 
१८.३८ ट्याक्टरिाट ढुिानी (प्रलतमवहना) १५००/- 

 

 

अन्र् ब्र्िसार्ः 

१. पाकय , वपकलनक स्पट ५००/- 

२. क्र्ालसनो १००००/- 

३. टुर अपरेटर १५००/- 

४. मसाज पाियर १५००/- 

 

 

मालथको िगीकरर्मा समािेि नभएका सेिा, व्र्िसार्को कारोिार र स्तर हेरी गाउँ 
कार्यपालिकािे लनिायरर् गरे बमोत्तजम िावर्यक रु. ५०० देखी रु. २००००/- सम्म कर 

 

अनसुचुी ५ 

जलडबटुी, किाडी र जीिजन्त ुकर 

१. जलडबटुी बावर्यक रु. १०००००/- 

२. किाडी  बावर्यक रु. २०००००/- 

३. जीिजन्त ुकर बावर्यक रु. १०००००/- 
 

अनसुचुी ६ 

सिारी सािन कर 

१. सिारी दताय तथा बावर्यक सिारी करः 
क. बस, ट्रक, िहरी र अन्र् गाडी ५०००/- 
ख. भाडाका कार र जीप ३०००/- 



ग, भाडाको टेम्पो १०००/- 
घ. भाडाको लमलनिस २०००/- 
ङ. लनजी कार, टेम्पो, लमलनिस १०००/- 
च. स्कुटर, मोटरसाइकि तथा अन्र् ८००/- 
छ. ठेिागाडा तथा ररक्सामा ५००/- 

पनुश्चः कुनै एक बौदीकािी गाउँपालिकािे सिारी दताय तथा िावर्यक सिारी कर 
लिएपलछ अको गाउँपालिकािे त्र्स्तो सिारी दताय तथा िावर्यक सिारी कर लिन नपाउने 

ब्र्बस्था गने । 
 

२. पटके सिारी करः 
बौदीकािी गाउँपालिकािे आिैं िे बनाएको िा आिूिाई हस्तान्तरर् भइआएको सडकमा 
देहार्बमोत्तजम पटके सिारी कर िगाउन सक्नेछ । 

क. लनजी तथा भाडाका बस, ट्रक र ट्रर्ाक्टर  १००/- 

ख. लमलनिस/जीप/वपकअप ७०/- 

ग. लनजी तथा भाडाका कार र टेम्पो ५०/- 

घ. अन्र् सिारी २५/- 
 

३. दस्तरुः दताय तथा सञ्चािन ईजाजतः 
बौदीकािी गाउँपालिका क्षेत्रमा ठेिा, ररक्सा, टाँगा, दताय गरी नम्बर ददए बापत बलडगाड 
गाउँपालिकािे २५०/- सिारी दताय कर िगाउने 
 

 

अनसुचुी ७ 

विज्ञापन कर 

बौदीकािी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रात्तखने विलभन्न व्र्ापाररक विज्ञापन 
बोडयहरुमा प्रलत िगय विट  

१०० 

अस्थार्ी व्र्िसावर्क व्र्ानरहरुमा प्रलत हप्ता  ५०० 
व्र्िसावर्क प्रचारप्रसार जीप/बाईक/ररक्सािाट माईवकङमा   ५०० 

  

 

 

 

 

 

 



अनसुचुी ८ 

मनोरिन कर 

१. लसनेमाहि, लभलडर्ोहि, सांस्कृलतक प्रदियनहि, लथर्टर सङगीत, मनोिन प्रदियन स्थि, 
ऐलतहालसक स्थि, परुातात्तत्िक स्थि एिं िालमयक महत्िका सम्पदाको प्रिेि िलु्क चार 
प्रलतित । तर, ऐलतहालसक स्थि, परुातात्तत्िक स्थि र िालमयक महत्िका सम्पदामा प्रिेि 
गदाय नेपािी नागररकिाई र्स प्रकरर् बमोत्तजम िलु्क लिन पाइने छैन । 

२. जाद,ु सकय स, चटक आददमा प्रलत ददन दईुसर् रुपैर्ा । 

३. व्र्ािसावर्क लभलडर्ोमा प्रलत लभलडर्ो प्रलतिर्य लतन सर् रुपैर्ाँ । 

४. सावहत्र्, सँलगत तथा मनोरन्जन प्रदियन/मेिा/महोत्सिमा प्रददददन पाँच सर् रुपैर्ा । 

 

अनसुचुी ९ 

िहाि विटौरी िलु्क 

१. आफ्नो क्षेत्रमा आिुिे लनमायर्, रेखदेख िा सञ्चािन गरेको हाट बजार र साियजलनक स्थि, 
ऐिानी जग्गा िा बाटोको छेउमा अस्थार्ी पसि थाप्न ददए बापत प्रलत िगयिुट मालसक 
बहाि विटौरी दि रुपैर्ाँ ।  

अनसुचुी १० 

पावकय ङ िलु्क 

१. बौदीकािी गाउँपालिकािे आिुिे व्र्िस्था गरेको सिारी पाकय मा पावकय ङ गररएको बस, 
लमलनिस, ट्रक, ट्रर्ाक्टरमा पावकय ङ गने समर्को आिारमा एक पटकमा पचास रुपैर्ा । 

२. गाउँपालिकािे आिुिे लनमायर् गरी संचािन गरेको आिलुनक सवुििा सम्पन्न िस पाकय मा 
प्रलतघण्टा रु. चालिस रुपैंर्ा । 

३. गाउँपालिकािे आिुिे तोकेको कार पावकय ङ क्षेत्रमा पावकय ङ गने कारमा पावकय ङ गने समर्को 
आिारमा एक पटकमा िीस रुपैंर्ा ।  

४. माथी उल्िेत्तखत सिारी सािन बाहेक अन्र् सिारी सािनहरुका िागी  गाउँपालिकािे  
व्र्िस्था गरेको  आिारमा दि रुपैंर्ा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचुी ११ 

सेिा िलु्क, दस्तरु 

मलु्र्ाङकन सेिा िलु्क 
सम्पिी मलु्र्ाँकन तथा आर्श्रोत प्रमात्तर्तमा पवहिो पटक मलु्र्ाँकन गदाय मलु्र्ाँकन िलु्क िाग्न े
र सोही आ.ि.मा सोही ब्र्िीिाट सोही वििरर् बमोत्तजम उल्िेत्तखत मलु्र्ाँकन पनुः प्रमात्तर्तको 
लसिाररस माग भई आएमा पवहिो पटक मलु्र्ाँकन गदाय िरुुमा िागेको सेिा िलु्कको २५% 
दोश्रो पटक ५०% तेश्रो पटक ७५% र सो भन्दा बढी पटक भएमा १००% सेिा िलु्क िाग्नेछ।   
सम्पिी मलु्र्ाँकन  रु १ करोड सम्म प्रमात्तर्त गदाय रु. १०० प्रलतिाख । 
आर्श्रोत प्रमात्तर्त  रु १ करोड सम्म प्रमात्तर्त गदाय रु. १०० प्रलतिाख । 
सम्पिी/आर्श्रोत 
प्रमात्तर्त  

रु १ करोड भन्दा मालथको िागी 
थप 

रु. ५०० प्रलतिाख । 

लसिाररस दस्तरु 
१ िंिजको आिारमा नागररकता लसिाररस  २५०/- 

२ जन्मको आिारमा नागररकता लसिाररस २५०/- 

३ नेपािी परुुर्सँग वििाह गने विदेिी मवहिाको 
नागररकता लसिाररस 

२५००/- 

४ नागररकताको प्रलतलिपी लसिाररस ५५०/- 

५ नागररकताको सँसोिन लसिाररस ५५०/- 

६ नाता प्रमात्तर्त - नेपािी र अंग्रजेी क्रमिः ५००/- र १०००/- 

७ विद्यतु लसिाररस २००/- 

८ थ्री िेजको विद्यतु लसिाररस १०००/- 

९ नाम सँसोिन/नाम छुट/ दईु नाम लसिाररस ५००/- 

१० जन्मलमलत प्रमात्तर्त ५००/- 

११ स्थार्ी िा अस्थार्ी बसोबास सम्बत्तन्ि लसिाररस 
क्रमिः 

१००० र ५००/- 

१२ नामथर/जन्मलमलत सँसोिन लसिाररस ५००/- 

१३ घरजग्गा नामसारी लसिाररस १०००/- 

१४ सम्बन्िविच्छेद भएको लसिाररस १०००/- 

१५ िुकुिा लसिाररस ५००/- 

१६ पेन्सन काडय िा सो सम्बत्तन्ि अन्र् लसिाररस ५००/- 

१७ हकिािा सँरक्षर् लसिाररस २००/- 

१८ नक्कि प्रमात्तर्त दस्तरु मािपोत रलसद समेत १००/- 

१९ व्र्िसार् दताय प्रमार्पत्रको नक्कि प्रलत ५००/- 



२० व्र्िसार् दताय िगत कट्टाको लसिाररस १०००/- 

२१ घरनक्सा नामसारी ५००/- 

२२ घर लनमायर् सम्पन्न लसिाररस RCC २०००/- 

२३ घर लनमायर् सम्पन्न लसिाररस (कच्ची) ५००/- 

२४ नीत्तज क्षेत्रको रुख कटान लसिाररस १५००/- 

२५ लमिापत्र दस्तरु १०००/- 

२६ नािािक लसिाररस २००/- 

२७ घटना दताय लसिाररस २५०/- 

२८ विलभन्न दलित,जनजाती तथा थर लसिाररस १५०/- 

२९ कर चिुा लसिाररस २५०/- 

३० पाररिाररक वििरर् लसिाररस ५००/- 

३१ खानेपानी सम्बत्तन्ि लसिाररस २५०/- 

३२ उद्योग लसिाररस (साना) १०००/- 

३३ उद्योग लसिाररस (मझौिा) १५००/- 

३४ उद्योग लसिाररस (ठुिो) २०००/- 

३५ नीत्तज विद्यािर् संचािन तथा कक्षा थप अनमुतीको 
लसिाररसः 

 

 आिारभतु २०००/- 

माध्र्ालमक-१० कक्षासम्म ४०००/- 

माध्र्ालमक- १२ कक्षा सम्म ८०००/- 

स्नातक तह १६०००/- 

३६ िैदेत्तिक प्रर्ोजनका िालग अगँ्रजेीमा गररने सबै 
प्रकारका लसिाररस नाता प्रमात्तर्त समेत 

१००० 

३७ चारवकल्िा प्रमात्तर्त ५०० 

३८ सँस्था दताय लसिाररस १००० 

३९ घर ढिान/लनमायर् गदाय बाटो प्रर्ोग सम्बत्तन्ि 
लसिाररस 

२००० 

४० सजयलमन/िडा मचुलु्का दस्तरु ५०० 

४१ मालथ उल्िेत्तखत बाहेक सबै प्रकारका लसिाररस ५०० 

४२ सामान्र् लसिाररस १०० 

४३ समहु दताय लसिाररस १००० 

४४ समहु नविकरर् लसिाररस ५०० 

४५ सँस्था नविकरर् लसिाररस १००० 



४६ व्र्िसार् दताय िलु्क  
 कुि पुजँी ५ िाख सम्म १००० 

कुि पुजँी ५ िाख देखी १० िाख सम्म १५०० 
कुि पुजँी १० िाख देखी २० िाख सम्म ३००० 
कुि पुजँी २० िाख देखी माथी सबै ५५०० 

४७ व्र्िसार् नविकरर् िलु्क  
 कुि पुजँी ५ िाख सम्म ५०० 

कुि पुजँी ५ िाख देखी १० िाख सम्म १००० 
कुि पुजँी १० िाख देखी २० िाख सम्म १५०० 
कुि पुजँी २० िाख देखी माथी सबै २५०० 

४८ मोही िगत कट्टा लसिाररस ३००० 
४९ छात्रिलृत लसिाररस १०० 
५० विपन्न विद्याथी लसिाररस लनःिलु्क 
५१ अपाङ्ग लसिाररस १०० 
५२ आलथयक अिस्था बलिर्ो िा सम्पन्नता प्रमात्तर्त १००० 
५२ आलथयक अिस्था कमजोर िा विपन्न लसिाररस १०० 
५३ िारा जडान लसिाररस १०० 
५४ त्तजवित रहेको लसिाररस १००० 
५५ व्र्िसार् बन्द लसिाररस १५०० 
५६ व्र्ापार व्र्िसार् सँचािन नभएको लसिाररस १००० 
५७ कोटय वि लमनाहा लसिाररस २०० 
५८ उद्योग ठाउँसारी िा ठेगाना पररितयन गाउँपालिका 

लभत्र 
२५०० 

५९ उद्योग ठाउँसारी िा ठेगाना पररितयन गाउँपालिका 
बावहर 

७५०० 

६० विद्यािर् ठाउँसारी लसिाररस ७५०० 
६१ व्र्त्तिगत वििरर् लसिाररस ३०० 
६२ सँरक्षक लसिाररस (व्र्त्तिगत र सँस्थागत) क्रमि २०० र ८०० 
६३ नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म लसिाररस ५०० 
६४ कोठा खोल्ने िा घर खोल्ने कार्यमा रोहबर बस्ने 

कार्य 
५०० 

६५ लनःिलु्क िा सःिलु्क स्िास््र् उपचार लसिाररस २०० 



६६ अन्र् कार्ायिर्को माग अनसुारको वििरर् खिुाई 
पठाउने कार्य 

२५० 

६७ घरबाटो प्रमात्तर्त १००० 
६८ ******* ****** 

६९ वििावहत/अवििावहत प्रमात्तर्त १००० 
७० घर पाति प्रमात्तर्त १००० 
७१ कागज मिुरी नामा प्रमात्तर्त ५०० 
७२ हकदार प्रमात्तर्त १००० 
७३ जग्गा रेखाङ्कन र अन्र् कार्यको रोहिर ५०० 
७४ जग्गािनी प्रमार्पजुाय लसिाररस ५०० 
७५ जग्गािनी प्रमार्पजुाय प्रलतलिवप लसिाररस ५०० 
७६ माथी उल्िेत्तखत बाहेक सबै प्रकारका अङ्कग्रजेी 

लसिाररस 
१००० 

७७ न्र्ावर्क सलमलतमा वििाद दताय (विपक्षीिे लतनुयपने) २५० 
७८ लनर्म अनसुार खर्र, साि, लससौ, लसमि कटानी 

लसिाररस 
पाँच िटा सम्म ५०० र सो 
भन्दा बढी प्रलतरुख ३०० 

७९ चािचिन लसिाररस २५० 
८० ठेगाना/िारेि/मिुरीनामा/खाता लसिाररस/अन्र् 

सािारर् लसिाररस 
२०० 

८१ चौपार्ा लनकासी लसिाररस पाँच िटा सम्म ५०० र सो 
भन्दा बढी चौपार्ा १०० 

८२ लनर्म अनसुार काठ दाउरा लनकासी लसिाररस १५०० 
८३ ब्र्कहो िोडर प्रलतघण्टा २३०० 
८४ कन्सल्टेन्सी सतु्तचकृत ५५०० 

पि ुपकँ्षी स्िास््र् सेिा दस्तरु 
१ कास्टे्रिन  
 बहर ठुिो ६५ 

बंगरु ५५ 
बोका ३५ 

२ गोबर पररक्षर् ५० 
३ गभय पररक्षर् १०० 
४ सईु/भ्र्ात्तक्सन िगाएको ५० 
५ स्िास््र् पररक्षर् ५० 



६ लसङ काटेको  
 ठुिो पि ु १५० 

सानो पि ु ७५ 
७ कृलत्रक गभायिान  
 ठुिो पि ु २५० 

सानो पि ु १५० 
घरमै सेिा ५५० 

८ ट्याग िगाउने  
 ठुिो पि ु १०० 

सानो पि ु ५० 
   

ब्र्त्तिगत घटनादताय सम्बन्िी 
१ जन्म दताय (३५ ददन पछाडीको मात्र) २००/- 
२ मतृ्र् ुदताय (३५ ददन पछाडीको मात्र) २००/- 
३ वििाह दताय (३५ ददन पछाडीको मात्र) २००/- 
४ िसाईसराई आउनेको दताय (३५ ददन पछाडीको 

मात्र) 
२००/- 

५ िसाईसराई जानेको दताय (३५ ददन पछाडीको 
मात्र) 

२००/- 

६ सम्बन्ि लबच्छेद (३५ ददन पछाडीको मात्र) २००/- 
७ सबै घटना दतायको प्रलतलिवप ५००/- 
अन्र् ब्र्बस्था राविर् पररचर्पत्र तथा पिीकरर् लनर्माििी, २०७७ बमोत्तजम गने । 

 

नक्सा पाि र घर कार्मको िलु्क 

क. बौदीकािी गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िे लनर्यर् गरी स्थानीर् राजपत्रमा सचुना प्रकात्तित 
गरे बमोत्तजम नक्सा पाि र घर कार्मको िलु्क कार्म/लनिायरर् गनेछ । 

ख. नक्सापाि िलु्क लिने सन्दभयमा घरको िलगयकरर् भिन ऐन, २०५५ तथा अन्र् प्रचलित 
नेपाि काननु अनसुार हनुछे । 

ग. घर कार्म िा अलभिेत्तखकरर्को िागी बौदीकािी गाउँपालिकाको लनर्यर्अनसुार लनत्तश्चत 
समर् ददएर आव्हान गने र  सो समर्लभत्र कार्म हनुे घरहरुको िागी उपरोि बमोत्तजमको 
दरमा लनर्यर् अनसुार तोवकएको दरमा छुट ददन सक्नेछ । 



घ. बजारहरुको क्षेत्र लनिायरर्मा बौदीकािी गाउँपालिकािे आिश्र्कतानसुार पनुवियचार गनय 
सक्नेछ । 

 

अनसुचुी १२ 

पर्यटन िलु्क 

१. संघीर् र प्रादेत्तिक काननुको अलिनमा रही बौदीकािी गाउँकार्यपालिकािे लनर्यर् गरी 
स्थानीर् राजपत्रमा सचुना प्रकािन गनेछ । 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

बौदीकाली गाउँपाललकाको 

विलियोजि विदे्ययक, २०७८ 

 

 

 

 

 

सभामा पेश गरेको लमल िः २०७८/०३/१० 

 

 

 

 

 

 

बौदीकाली गाउँपाललका 

२०७८ 



बौदीकाली गाउँपाललकाको आलथिक बर्ि २०७८/२०७९ को सेिा र कायिहरुको लालग 

स्थािीय सञ्चि  कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे र विलियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि 

बिेको विदे्ययक, २०७८ 

 

प्रस् ाििािः  

बौदीकाली गाउँपाललकाको आलथिक बर्ि २०७८।०७९ को सेिा र कायिहरुको लालग सञ्चि  

कोर्बाट केही रकम खर्ि गिे अलधकार ददि र सो रकम विलियोजि गिि िाञ्छिीय भएकोले, 

िेपालको संविधािको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्चजम बौदीकाली गाउँसभाले यो ऐि 

बिाएको छ । 

१.संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐिको िाम “बौदीकाली गाउँपाललकाको विलियोजि 

विदे्ययक, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो ऐि  रुुन्  प्रारम्भ हिुेछ । 

२.आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को लिलमत्त सञ्चि  कोर्बाट रकम खर्ि गिे अलधकारिः (१) 

आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को लिलमत्त बौदीकाली गाउँपाललका, गाउँकायिपाललकाको 

कायािलय, िडा सलमल , विर्यग  शाखाले गिे सेिा र कायिहरुका लिलमत्त अिसूुर्ी १ मा 

उञ्चललञ्चख  र्ालू खर्ि, पूञँ्चजग  खर्ि र लबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समे  गरी जम्मा रकम रु 

३९३७१००००/- (अिेरुपी उिान्र्ाललस करोड सैंल स लाख दश हजार मात्र) मा िबढाई 

लिददिष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चि  कोर्बाट खर्ि गिि सवकिे छ ।  



३. विलियोजििः (१) यस ऐिद्धारा सञ्चि  कोर्बाट खर्ि गिि अलधकार ददइएको रकम आलथिक 

िर्ि २०७८।०७९ को लिलमत्त बौदीकाली गाउँपाललका, गाउँ कायिपाललकाको कायािलय, िडा 

सलमल  र विर्यग  शाखाले गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गररिे छ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए ा पलि कायिपाललका, िडा सलमल  र 

विर्यग  शाखाले गिे सेिा र कायिहरुको लिलमत्त विलियोजि गरेको रकम मध्ये कुिैमा बर्  

हिुे र कुिैमा अपगु हिुे देञ्चखि आएमा गाउँकायिपाललकाले बर्  हिुे शीर्िकबाट िपगु हिुे 

शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

रकमको १० प्रल श मा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक 

िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि  था लिकासा र खर्ि जिाउि सवकिेछ । 

पूञँ्चजग  खर्ि र वित्तीय व्यिस्था फि  विलियोञ्चज  रकम साँिा भकु्तािी खर्ि र व्याज भकु्तािी 

खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ालू खर्ि शीर्िक  फि  सािि र लबत्तीय व्यिस्था अन् गि  साँिा 

भकु्तािी खर्ि  फि  लबलियोञ्चज  रकम ब्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकि े

छैि । 

 र, र्ाल ु था पूञँ्चजग  खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रो बाट अको 

स्रो मा रकम सािि सवकिे छ । 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए ा पलि एक शीर्िकबाट सो 

शीर्िकको जम्मा स्िीकृ  रकमको १० प्रल श भन्दा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी 

शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँसभाको स्िीकृल  ललि ुपिेछ । 



अिसुरु्ी-१ 

(दफा २ सँग सम्बञ्चन्ध ) 

िेपालको सँविधािको धारा २२९(२) बमोञ्चजम सँञ्चर् कोर्िाट विलियोजि हिुे रकम 

क्र.स. अिदुाि 

सँख्या 

शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पजुी ीँग  खर्ि सश ि/समपरुक/विशेर् कायिक्रम विञ्चत्तय 

व्यिस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१  गाउँ कायिपाललका ४१५५०००० १६८४६०००० 1८३७००००० ० ३९३७१०००० 

२  िडा सलमल  - - - - ० 

३  विर्यग  शाखा - - - - ० 

४  ऋणको सािा व्याज भकु्तािी - - - - ० 

५  लगािी(शेयर/ऋण) - - - - ० 
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