
िनणय न.ं-१ :- आ.व. २०७५/०७६ मा  यस गाउँकायपािलका ारा हाल स म भइ गरेका स पणु 

िनणय तथा स पादन भएका काय मह को अनमुोदन ताव सवस मितले पा रत ग रयोल । 
िनणय नं.-२ :- गाउँ कायपािलकाको िमित २०७५/०८/२८ मा सािवकका थािनय िनकायबाट 

थायी िनयिू  पाई हाल थािनय तहमा कायरत कमचारीह को समायोजन भएको िनणयको 

अनमुोदन सवस मितले पा रत ग रयो । 
िनणय नं.-३ :- गाउँ कायपािलकाको िमित २०७५/०८/२८ मा आपाङ्गत भएको यि को 

प रचय-प  िवतरण कायिविधको िनणयको अनुमोदन सवस मितले ग रयो । 
िनणय नं.-४ :- गाउँ कायपािलकाको िमित २०७५/०९/०९ मा महे  आदश  औषधालयमा कायरत 

ब.क.िन. ी नथ ुसहनीलाई हािजर गराउने बारे भएको िनणय नं.-५ को अनमुोदन सवस मितले िनणय 

ग रयो । 
िनणय नं.-५ :- गाउँ कायपािलकाको िमित २०७५/०९/०९ मा बह ेि य पोषण काय मको आ.व. 

२०७५/०७६ को वािषक काय म तथा काया यवन योजनाको भएको िनणय नं.-९ को अनमुोदन 

सवस मितले िनणय ग रयो । 

 
६.चालु खचको आय- ययको:- 

.स. िशषक नं. बजेट िशषक बािषक बजेट पौष मसा त स मको 

खच 

बाँक  बजेट कैिफयत 

१. २११११ तलब जन ितिनिध १२६४७००० ६६९१९५५.८८ ५९५५०४४.१२  

२. २११११ तलब ६०००००० १९२२०८०.५० ४०७७९१९.५०  

३. २१११० नगदमा िदने 

पा र िमक सिुवधा 

४००००० ० ४०००००  

४. २२१२१ पोशाक कमचारी र 

जन ितिनिध 

५००००० ० ५०००००  

५. २११२२ खाधा न १००००० ० १०००००  

६. २११२३ ओषधी उपचार खच १५०००० ० १५००००  

७. २११३२ महगंी भता ६००००० ११६००० ४८४०००  

८. २११३४ बैठक भता २०००००० ० २००००००  

९. २११३५ कमचा र ो साहन 

तथा परु कार 

११५३००० ० ११५३०००  

१०. २२२११ ई धन ३०००००० ६५३८७० २३४६१३०  

११. २२१११ पानी तथा िबजुली १५०००० ० १५००००  

१२. २२१२१ घरभाडा ३००००० ४९३२० २५०६८०  



.स. िशषक नं. बजेट िशषक बािषक बजेट पौष मसा त स मको 

खच 

बाँक  बजेट कैिफयत 

१३. २२११२ स चार महशलु ३००००० ११२९६७ १८७०३३  

१४. २२२१२ संचालन तथा ममत 

संभार 

१०००००० १३०५८४ ८६९४१६  

१५. २२२१३ िवमा ५००००० ८६०११ ४१३९८९  

१६. २२३११ कायालय स बि ध 

खच 

२०००००० ४२८०९१ १५७१९०९  

१७. २२४११ सेवा र परामश खच ७५००००० ३९३०५११ ३५६९४८९  

१८.  कमचारी क याण 

कोष 

८००००० ० ८०००००  

१९. २२५२२ काय म खच १०००००० ० १००००००  

२०. २२६११ अनुगमण मु याकंन 

खच 

५००००० ० ५०००००  

२१. २२६१२ मण खच ८००००० ४०२८४० ३९७१६०  

२२.  भैपरी खच १५००००० ० १५०००००  

२३. २२७११ िविवध खच १०००००० ५९८६३७ ४०१३६३  

२४.  गाउँसभा सचंालन 

खच 

७००००० ० ७०००००  

२५.  काय म तथा 

अ ययन मण खच 

८००००० ० ८०००००  

 ज मा िविनयोिजत बजेट रकम  ४५४००००० १५१२२८६७.३८ ३०२७७१३२.६२  

 
िनणय नं. ७:- यस चाल ुखचलाई तपिशल अनसुारको िशषकमा संशोधन र रकम िविनयोजन गरी 

अगामी मसा त देखी खच गन गरी सवस मितले िनणय ग रयो । 

.स. 
िशषक 

नं. 
बजेट िशषक 

बािषक 

बजेट 

पौष मसा त 

स मको खच 
बाँक  बजेट 

सशंोिधत 

सिहतको िशषक 

सशंोिधत 

िबिनयोजन 

बजेट 

१. २११११ 
तलब 

जन ितिनिध 
१२६४७००० ६६९१९५५.८८ ५९५५०४४.१२ तलब जन ितिनिध ५९५५०४४.१२ 

२. २११११ तलब ६०००००० १९२२०८०.५० ४०७७९१९.५० तलब ४०७७९१९.५० 

३. २१११० 

नगदमा िदने 

पा र िमक 

सिुवधा 

४००००० ० ४००००० 
नगदमा िदने 

पा र िमक सिुवधा 
४००००० 

४. २२१२१ 
पोशाक 

कमचारी र 
५००००० ० ५००००० 

पोशाक खच 

कमचारी  
५००००० 



.स. 
िशषक 

नं. 
बजेट िशषक 

बािषक 

बजेट 

पौष मसा त 

स मको खच 
बाँक  बजेट 

सशंोिधत 

सिहतको िशषक 

सशंोिधत 

िबिनयोजन 

बजेट 

जन ितिनिध 

५. २११२२ खाधा न १००००० ० १००००० 

बालिबकास 

िशि काह को 

पोशाक खच 

१०००००/- 

६. २११२३ 
ओषधी उपचार 

खच 
१५०००० ० १५०००० 

ओषधी उपचार 

खच 
१५००००/- 

७. २११३२ महगंी भता ६००००० ११६००० ४८४००० महगंी भता ४८४०००/- 

८. २११३४ बैठक भता २०००००० ० २०००००० बैठक भता ९०००००/- 

९.      

िनिमत सावजिनक 

स पितको ममत 

संभार 

५०००००/- 

१०. २११३५ 

कमचा र 

ो साहन तथा 

परु कार 

११५३००० ० ११५३००० 
कमचा र ो साहन 

तथा परु कार 
७५३०००/- 

११. २२२११ ई धन ३०००००० ६५३८७० २३४६१३० ई धन २३४६१३०/- 

१२. २२१११ 
पानी तथा 

िबजुली 
१५०००० ० १५०००० पानी तथा िबजुली १५००००/- 

१३. २२१२१ घरभाडा ३००००० ४९३२० २५०६८० घरभाडा २५०६८०/- 

१४. २२११२ स चार महशलु ३००००० ११२९६७ १८७०३३ स चार महशलु १८७०३३/- 

१५. २२२१२ 
संचालन तथा 

ममत संभार 
१०००००० १३०५८४ ८६९४१६ 

संचालन तथा ममत 

संभार 
८६९४१६/- 

१६. २२२१३ िवमा ५००००० ८६०११ ४१३९८९ िवमा ४१३९८९/- 

१७. २२३११ 
कायालय 

स बि ध खच 
२०००००० ४२८०९१ १५७१९०९ 

कायालय स बि ध 

खच 
१५७१९०९/- 

१८. २२४११ 
सेवा र परामश 

खच 
७५००००० ३९३०५११ ३५६९४८९ सेवा परामश ५६९४८९/- 

१९.      अ य भता ३००००००/- 

२०.  
कमचारी 

क याण कोष 
८००००० ० ८००००० 

कमचारी क याण 

कोष 
८००००० 

२१. २२५२२ काय म खच १०००००० ० १०००००० 

बालिववाह तथा 

दाइजो था िव  

जनचेतना काय म 

५०००००/- 

२२.      
बाल अिधकार 

स ब धी तािलम  
३५००००/- 



.स. 
िशषक 

नं. 
बजेट िशषक 

बािषक 

बजेट 

पौष मसा त 

स मको खच 
बाँक  बजेट 

सशंोिधत 

सिहतको िशषक 

सशंोिधत 

िबिनयोजन 

बजेट 

२३.      

सामािजक कु रित 

िव  जागरण 

अिभयान 

१५००००/- 

२४. २२६११ 
अनगुमण 

मु यांकन खच 
५००००० ० ५००००० 

अनगुमण मु याकंन 

खच 
५०००००/- 

२५. २२६१२ मण खच ८००००० ४०२८४० ३९७१६० मण खच ३९७१६०/- 

२६.  भैपरी खच १५००००० ० १५००००० भैपरी खच १५०००००/- 

२७. २२७११ िविवध खच १०००००० ५९८६३७ ४०१३६३ िविवध खच १००१३६३/- 

२८.  
गाउँसभा 

संचालन खच 
७००००० ० ७००००० 

गाउँसभा सचंालन 

खच 
७०००००/- 

२९.  

काय म तथा 

अ ययन मण 

खच 

८००००० ० ८००००० 

काय म तथा 

अ ययन मण 

खच 

८०००००/- 

३०.      अ य भाडा ४०००००/- 

 
ज मा िविनयोिजत बजेट 

रकम 
४५४००००० १५१२२८६७.३८ ३०२७७१३२.६२ 

 
 

  

िनणय नं. ८:- चालु आ.व. २०७५/०७६ मा थम चौमािसक तथा पौष मसा त स ममा पिुजगत 

खच अ तगत तपिशल अनसुारको खच भएको यहोरा सवस मितबाट िनणय ग रयो । 

.स. िशषक िविनयोिजत बजेट 
पौष मसा त स मको 

खच बजेट 
बाँक  बजेट रकम कैिफयत 

१. पुँजीगत तफ १४६४०२८३५.५६ 
१३३७५३०२.२ १४३८८१९१६.३६  

२. माङगत योजना तफ १०८५४३८३ 

 ज मा रकम १५७२५७२१८.५६ १३३७५३०२.२ १४३८८१९१६.३६  

  
िनणय नं.-९:- चालु आ.व.-२०७५/०७६ को पौष मसा त स ममा  ५१९१२६.८५ ( पाँच लाख 

उनाइस हजार एक सय छबीस पैसा पचासी मा  ) राज  संकलन भएको यहोरा सवस मितले पा रत 

ग रयो । 

िनणय:-चालु आ.व.-२०७५/०७६ को पौष मसा त स मा कुल  २७९९५५३०.९५(दइु करोड 

उ नाअसी लाख प चा बे हजार पाच सय तीस पैसा प चा बे मा ) खच भएको यहोरा सवस मितल े

पा रत ग रयो । 



तपिशल:- 

.स. खच िशषक पौष मसा त स मको खच रकम कैिफयत 

१. आयवुद ३५७६९५.९७  

२. जन वा य ४१८०३४४.८८  

३. कृिष ३१६६०९.4  

४. पश ु ३६४७२५.५  

५. मिहला ४०५००  

६. िश ा/िवधालय १०३६१८८५.२०  

७. सामािजक सुर ा १२०५६८००  

८. बहपोषण काय म ३९६१०  

९. एक गाउँ एक िविधक १७७३६०  

१०. खेलकुद १०००००  

 कुल ज मा रकम २७९९५५३०.९५  

   
िनणय नं. १०:- चालु आ.व.-२०७५/०७६ को गाउँ सभाबाट वीकृत तपिशल अनसुारका 

योजनाह  काय यवनको िशलिशलामा केही सम या तथा अ ठयारो हने भएकोले सो योजनाह लाई 

िन नानसुार संशोिधत गरी काय यवन गन िनणय सवस मितले ग रयो । 
.स. वीकृत योजनाको िशषक र 

ठेगाना 

िबिनयोिजत 

बजेट 

सशंोिधत योजनाको 

िशषक र ठेगाना 

िबिनयोिजत 

बजेट 

कैिफयत 

१. 

पटेवा बजार दखेी हलाक  

राजमाग जोडने सडकमा माटो 

परुी ेवल गन वडा नं.-६ 

५०००००/- 

अ पतालको वाउ डरी वाल 

तथा झयाल ढोका िनमाण 

वडा नं.-६, पटेवा 

५०००००/-  

२. 
कृिषको लागी हडेवक िनमाण 

वडा नं.-५ 
१००००००/- सेड िनमाण ८०००००/-  

३. 
गाउँपािलकाको कायालय 

भवनमा तारबार र सेड िनमाण 
२५०००००/- 

गाउँपािलकाको कायालयमा 

वाउ डरी वाल तथा सटर 

भवन िनमाण वडा नं.- १ 

८००००००/-  

४. 
कायालय यव थापनको लागी 

फिनचर ख रद 
१००००००/- 

गाउँपािलकाको 

कायालयमा  ऐ बलेु स ख रद 
१२०००००/-  

५. 

गाउँपािलकाको कायालय 

भवनको अगाडी सचुना 

सिहतको ित ालय िनमाण 

५०००००/- होम पाइप ख रद ३०००००/-  



.स. वीकृत योजनाको िशषक र 

ठेगाना 

िबिनयोिजत 

बजेट 

सशंोिधत योजनाको 

िशषक र ठेगाना 

िबिनयोिजत 

बजेट 

कैिफयत 

६. ेडर मेिशन ख रद ११००००००/- 
माटो परुी ेवल गन वडा नं.-

५, िवता टोल 
४०००००/-  

७ समपरुक कोष ४३९५४१५/- 
िवजलुी पोलमा वती जडान 

गाउँपािलका भरी 
३०००००/-  

८   फिनचर तथा िफ चर १२०००००/-  

   मेसीनरी औजार ख रद १२०००००/-  

   
बेलवा िडहको मि दरमा 

पल तर र रंग रोगन गन 
२०००००/-  

   
पोखरी निजकको बाटो ममत 

वडा नं. ५, पौिलया 
१००००००/-  

   क भट िनमाण वडा नं. ४ १३०००००/-  

   

बतरा कूल देिख खजु रया 

कूल स म माटोपरुी ेभल 

गन वडा नं. २ 

५०००००/-  

    २९५४१५/-  

   समपरुक कोष ४५०००००/-  

 कुल ज मा २१६९५४१५/- कुल ज मा २१६९५४१५/-  

      

   

  


