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नेपाल राज्䴯को पनु सरंचना पश㙍ात मलुकु सघंी्䴯 शासन ्䵚णालीमा गएको छ । ्䴯ससगैँ मलुकुमा सघं, ्䵚दशे र स्ानी्䴯 सरकार कᕍर〿्䴯ाशील 
भ ैसम्ृ䵍 दशे कᕍनमाम⸾णमा जटेुको अवस्ा छ । जनताका आशा र भरोसाको केन⡍्䵖 कᕍवन⡍द ुस्ानी्䴯 सरकार नै भएको र जनताका दकैᕍनक सवेा 
्䵚वाहका कामसगैँ कᕍवकास कᕍनमाम⸾णका का्䴯म⸾हरぁ स्ानी्䴯 सरकारल ेसमपादन गदद♈ आएको छ । ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकावासीहरあको अमलू्䴯 
मतबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत भई म लगा्䴯त समपणम⸾ कᕍनवाम⸾कᕍचत पदाकᕍिकारीहरあको पद वहाली पश㙍ात स्ानी्䴯 जनताहरあको सहभागीतामा आफैले 
चनेुका जन्䵚कᕍतकᕍनिीहरあबाट स्ानी्䴯 तहको ्䴯ोजना/आ्䴯ोजना तजुम⸾मा का्䴯म⸾न⡍व्䴯न, अनगुमन मलू्䴯ाङ्कन र ्䴯ोजना/ आ्䴯ोजनाहरあलाई 
स्ाकᕍ्䴯तव ्䵚दान गनन⡇तफम⸾  अ्䵇सर भएको अवस्ा छ । सोही अनसुार कᕍनवाम⸾चन पश㙍ात तीन आकᕍ म्⸾क वरम⸾को नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म र बजटे 
का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न भ ैसकेका छन ्। ्䴯ो चौ्ो नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म र बजटे कᕍिमरぁक गाउँ कᕍवकास ्䴯ोजनाको रあपमा आईसकेको छ । म लगा्䴯त सम्䵇 
गाउँपाकᕍलकाको समहूले तीन वरम⸾कᕍभ्䵔 गरेका कामको मलू्䴯कन र सकरातमक सिुाव सललाहको लाकᕍग कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका वासीहरあमा 
अनरुोि गदद♈ आगामी कᕍदनमा अि राम⹍ोसगँ काम गनम⸾ हामी ततपर हुने कᕍवश㙍ास व्䴯्䴹 गदम⸾छु  । 

कᕍवश㙍व्䴯ापीरぁपमा फैकᕍलएको कोरोना भाइरस रोक्ाम र कᕍन्䴯न⡍्䵔ण गनम⸾ सोच ेभन⡍दा वढी कᕍकेᕍत व्䴯होनुम⸾ परेको छ ।  कᕍवश㙍व्䴯ापी कोरोना 
भाइरस महामारीका कारण ससंारका कᕍवकᕍभन ्न दशेमा रहकेा नेपाली-दाजभुाई कᕍददी वकᕍहनीहरぁ घर फककᕀ रहकेो हुदँा दशेमा वेरोजगारी 
समस्䴯ा अि वकृᕍ्䵍 हुने कᕍनकᕍश㙍त दकेᕍिएकोले ्䴯स कᕍवर्䴯लाई मध्䴯नजर गरी ्䴯स आ.व. २०७९/०८० मा न्䴯ाँ ्䴯ोजना सचंालन नगरी 
कᕍवगतका ्䴯ोजना/आ्䴯ोजनाहरぁलाई कᕍनरन⡍तरता कᕍददै䠂 कᕍवशरे गरी वेरोजगारहरぁलाई रोजगारीका ्प अवसरहरぁ कᕍसजम⸾ना गनम⸾ जोड कᕍदएका 
छौ । ्䴯सतो कᕍवरम पररकᕍस्कᕍतमा पकᕍन जनताको सरकार भएको नाताले अकᕍभभावकतव र सरंकᕍकतव ्䵚दान गनुम⸾ पनन⡇ हाम⹍ो कᕍजममवेारीलाई 
पकᕍन मध्䴯नजर गरेको छु ।

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाले आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को लाकᕍग नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䴯ोजना/आ्䴯ोजना तजुम⸾मा गनन⡇ का्䴯म⸾ वडा सतरी्䴯 
भलेाबाट ्䵚ा्कᕍमकता कᕍनिाम⸾रण भई आएका कᕍवकᕍभन⡍न ्䴯ोजना/आ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿महरあ दशौ गाउँ सभाबाट पाररत गरेको छ । 
त्䴯सको सा्ै गाउँपाकᕍलकाले ्䴯ोजना/आ्䴯ोजना तजुम⸾मा गदाम⸾ सबै केᕍ्䵔बाट आएका रा्䴯 सिुावलाई अकᕍिकतम समावेश गरी सवीकृत 
गरेका छौ ँ। ्䴯ो वाकᕍरम⸾क का्䴯म⸾र〿मको पकुᕍसतका त्䴯ार पाररएकोमा मलाई अत्䴯न⡍त िशुी लागेको छ । ्䴯ोजना/आ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿मको 
्䵚भावकारी का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न हुन सकेमा मा्䵔 त्䴯सको साम⸾ म्⸾कता हाँकᕍसल गनम⸾ सकᕍकन⡍छ । कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाबाट त्䴯ार गररएको आकᕍ म्⸾क वरम⸾ 
२०७९/०८० को नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म वजेट का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा कᕍनवाम⸾कᕍचत समपणूम⸾ पदाकᕍिकारी, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकावासी, ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 
अकᕍिकृत, सबै कᕍवर्䴯गत शािाका ्䵚मिुहरあ, कमम⸾चारीहरあ टोल कᕍवकास ससं्ाहरあ, कᕍशकᕍक, बकुᕍ्䵍जीवी लगा्䴯त सरोकारवालाहरあबाट 
सह्䴯ोगको अपेकᕍा गदम⸾छु । अन⡍तमा ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको आ.व. २०७९/०८० को ्䴯ोजना/आ्䴯ोजना तजुम⸾मा नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म र 
वजेट कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾मा रातकᕍदन िकᕍटन ुहुने उपाध्䴯कᕍ, ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृत, वडाध्䴯कᕍहरあ, अन⡍्䴯 जन्䵚कᕍतकᕍनिीहरあ लगा्䴯त समपणूम⸾ 
कमम⸾चारी र गाउँपाकᕍलकावासीमा ्䴯स गाउँपाकᕍलकाकोतफम⸾ बाट हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद जᱍापन गदद♈ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका प्䴯ठूानले, अगाकᕍड 
सारेका कᕍवकास ्䴯ोजना/आ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿महरあ ्䵚भावकारी रあपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न हुन सकुन भनी शभुकामना ब्䴯्䴹 गदम⸾छु  ।

२०७९  श㙍ावण कᕍपत वहादरु महतरा कᕍ्े䵔ी
अध्䴯कᕍ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका 

     भ्䴯ागतेु, प्䴯ठूान
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स्ानी्䴯 तहको कᕍनवाम⸾चन पश㙍ात स्ानी्䴯 तहको कᕍवकासका लाकᕍग आफनो आवश्䴯कता आफै पकᕍहचान  गनन⡇ श㙍ोत सािन 
जटुाउने र समस्䴯ाको सामािान आफै गनन⡇ पररपाटी अनरुぁप स्ानी्䴯 सरकार कᕍर〿्䴯ाशील रहकेा छन । त्䴯ही अन⡍तम⸾गत हामी 
जन्䵚कᕍतकᕍनिीहरあ रहकेा छौ ँ। नेपालको सकंᕍविान २०७२ ले समानपुाकᕍतक, समावेशी र सहभाकᕍगतामलूक कᕍस्䵍ान⡍तको आिारमा 
समतामलूक समाजको कᕍनमाम⸾ण गनन⡇ संकलप गरेको छ । नेपाली मकᕍहलाहरあको सहभागीताको अकᕍिकारको सकुᕍनकᕍश㙍तताका 
कᕍनकᕍमत अवश्䴯 नै सवंैिाकᕍनक र काननूी रあपमा कᕍवशरे अ म्⸾ राखछ । ्䴯सैसगँ समबकᕍन⡍ित रही हरेक कᕍर〿्䴯ाकलापमा मकᕍहला 
सहभाकᕍगताको सकुᕍनकᕍश㙍तता र ्䵚कᕍतकᕍनकᕍितवको आवश्䴯कता छ । स्ानी्䴯 सरकार्䵚कᕍत जनताका अकᕍसकᕍमत आवश्䴯कता र 
चाहना छन ्। त्䴯ो हुनपुकᕍन सवभाकᕍवक हो ।

सीकᕍमत श㙍ोत सािनका बीच स्ानी्䴯 तहका कᕍवकासका न्䴯ाँ समभावनाहरあलाई उजागर गदद♈ स्ानी्䴯 तहको कᕍवकासमा 
जोड कᕍदद ैजान,ु समाजलाई पररवतम⸾न, कᕍवकासमिुी बनाउद ैबदलद ैजान ुअकᕍहलेको मखु्䴯 आवश्䴯कता हो । सोही अनरुあप 
जनपररचालन, जनसहभाकᕍगतामा अकᕍभवकृᕍ्䵍, जनतामा कᕍवकास ्䵚कᕍतको अपनतव र कᕍजममवेारी बोि गराउने गरी ्䴯स आकᕍ म्⸾क 
वरम⸾ २०७९/०८० को वजेटमा मकᕍहला,आकᕍदवासी जनजाती, दकᕍलत, अपाङ्ग, कᕍपछडावगम⸾ कᕍसमान⡍तकृत समदुा्䴯, कृरक जसता 
वगम⸾ समदुा्䴯लाई सीपमलूक ताकᕍलम, आ्䴯मलूक र ्䵚ोतसाहनमलूक का्䴯म⸾र〿मलाई समट्ेने ्䵚्䴯तन गरेका छौ ँ। दशौ गाँउसभाबाट 
सवीकृत गरेको बजेटले कोकᕍभड-१९  ले कᕍसजम⸾ना गरेका समस्䴯ाहरぁ र  समभाकᕍवत वढ्न सकने वेरोजगारीको समस्䴯ालाई समते 
ध्䴯ानमा रािी समबोिन गनन⡇ ्䵚्䴯ास गरेको छ । ्䴯ो वजेट त्ा का्䴯म⸾र〿मले ्䴯स गाँउपाकᕍलकाका सबै कᕍ्े䵔 वगम⸾ र समदुा्䴯को 
कᕍवकास कᕍनमाम⸾णको आपेकᕍालाई केही हदसमम समबोिन गनम⸾ सकनेछ भन⡍ने कᕍवश㙍ास गरेकी छु । अन⡍तमा वजेट का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा 
गाउँपाकᕍलकावासीले सिै ँहामीलाई सकरातमक सह्䴯ोग र िबरदारी गनुम⸾हुने छ भन⡍ने अपेकᕍा राखद ैवजेट कᕍनमाम⸾णमा अहोरा्䵔 
िकᕍटन ु हुने गा.पा. अध्䴯कᕍ, ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृत, वडाध्䴯कᕍहरあ, जन्䵚कᕍतकᕍनिी त्ा कमम⸾चारीहरあ लगा्䴯त समपणूम⸾ 
गाँउपाकᕍलकावासी्䵚कᕍत कृतजᱍता जᱍापन गदम⸾छु ।

२०७९  श㙍ावण 

्䵚मोद पोखᙍले.
उपाध्䴯कᕍ 

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका 
भ्䴯ागतेु, प्䴯ठूान
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नेपालको संकᕍविान त्ा काननुी व्䴯वस्ा बमोकᕍजम असार १० गतेकᕍभ्䵔 स्ानी्䴯 सरकारको आ्䴯-व्䴯्䴯को अनमुान(बजेट) 
गाउँसभामा पेश गनन⡇ ्䵚ाविान रहकेो छ । सोही बमोकᕍजम कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाले आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को लाकᕍग 
कᕍमकᕍत २०७८ असार १० मा नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍवकᕍन्䴯ोजन ऐन, २०७९, आकᕍ म्⸾क ऐन, २०७९ र आ्䴯 - व्䴯्䴯को अनमुान 
(बजेट) गाउँसभामा पेश गरेको छ । बजेट तजुम⸾मा र सवीकृकᕍतको कᕍवश㙍व्䴯ापी मान⡍्䴯ता, कᕍस्䵍ान⡍त र नेपालको सकंᕍविान र काननुमा 
भएको व्䴯वस्ा बमोकᕍजम जनताका ्䵚कᕍतकᕍनकᕍिहरあको सवीकृकᕍत वेगर कर लगाउन, उठाउन र िचम⸾ गनम⸾ पाइदँनै । कᕍिमरぁक 
गाउँपाकᕍलकाको बाह㥍ौ䰲 गाउँसभाबाट नीकᕍत, आकᕍ म्⸾क ऐन, २०७९, कᕍवकᕍन्䴯ोजन ऐन, २०७९, र बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿म, २०७९ 
पारीत गरी का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा आएका छन ् । उ्䴹 पारीत भएका ऐनहरあ गाउँपाकᕍलकाको सावम⸾जकᕍनक सेवा ्䵚वाह र कᕍवकास 
व्䴯वस्ापनको आिारको रあपमा रहनेछन ्।

नेपालको सकंᕍविानको ममम⸾ र भावना, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, २०७९, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४,  कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯 समतेलाई मध्䴯नजर 
गरी कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿म कᕍनमाम⸾ण गरी का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा ल्䴯ाएको छ । बजेटको सफल का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न र 
अकᕍिकतम ्䵚कᕍतफल ्䵚ाकᕍतको लाकᕍग आम नागरीक, जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि, राजनीकᕍतक दल, राष㝍्䵏सेवक कमम⸾चारी, सरुकᕍा कᕍनका्䴯, 
करदाता, गाउँपाकᕍलकाको कᕍहत र समनु⡍नतीमा का्䴯म⸾रत सबै कᕍवकास सािदेार, सरकारी गैरसरकारी त्ा सामदुाकᕍ्䴯क ससं्ाहरぁ र 
सञचार जगत सबैको एकताब्䵍, ककᕍटब्䵍 र ्䵚कᕍतब्䵍ताको आवश्䴯कता रहकेो छ । 

बजेट तजुम⸾माको चरणमा महतवपणूम⸾ भकुᕍमका कᕍनवाम⸾ह गनुम⸾हुने जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हुरあ, स㡍ोत अनमुान त्ा बजेट सीमा कᕍनिाम⸾रण 
सकᕍमकᕍतका स्ं䴯ोजक, स्ानी्䴯 राजश㙍 परामशम⸾ सकᕍमकᕍतका स्ं䴯ोजक लगा्䴯त समपणूम⸾ पदाकᕍिकारीहरあ, राष㝍्䵏सेवक कमम⸾चारीहरあ 
त्ा सरोकारवाला समपणूम⸾ पकᕍहरあ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क आभार ्䵚कट गदद♈ बजेटको सफल का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नको लाकᕍग सबैको िलुा 
सह्䴯ोगको अपेकᕍा गरेको छु ।

२०७९ श㙍ावण

सवुाश रिजाल
्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृत

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका
भ्䴯ागतेु, प्䴯ठूान

lemd?s ufp“kflnsf 
ufp“sfo{kflnsfsf] sfof{no 

Eofu't], Ko"7fg
n'lDagL k|b]z, g]kfn

d]/f] egfO{



ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

lemd?s ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷)*)sf] If]qut Joo cg'dfg 62	

lemd?s ufpFkflnsfsf] ah]6 tyf sfo{qmd k'l:tsf, @)&( 63	

lemd?s ufpFkflnsf sfo{kflnsf tyf ufpF;efsf kbflwsf/Lx?sf] ljj/0f 104

lemd?s ufpFkflnsf / ufpFkflnsf cGtu{tsf cGo sfof{nosf sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 106

lemd?s ufpFkflnsf cGtu{t ;fd'bflos ljBfnox?df sfo{/t k|=c=x?sf] ljj/0f 109

lemd?s ufpFkflnsf :jf:Yo ;+:yfx? cGtu{t d=;f=:j= :jo+;]ljsfx?sf] ljj/0f 111



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
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गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
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गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
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मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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पनुरあत्ान हुने र〿ममा रहकेो छ ।

•	 सकंᕍविान सभाबाट नेपालको सकंᕍविान जारी भई संघी्䴯 लोकताकᕍन⡍्䵔क गणतन⡍्䵔 सकᕍहतको शासन ्䵚णाली 
स्ापना भई का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न भईरहकेो सन⡍दभम⸾मा नेपाली समाजको सामाकᕍजक आकᕍ म्⸾क रぁपान⡍तरण त्ा ्䵚भावकारी 
शासकी्䴯 व्䴯वस्ापनको लाकᕍग जोड कᕍदइएको छ ।

•	 ्䴯सै परर्े䵚कᕍमा गाउँपाकᕍलकाको आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक, साँसकृकᕍतक कᕍ्े䵔मा उपलबि समभावनाहरぁको उकᕍचत 
व्䴯वस्ापन गरी गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकास सशुासन र समकृᕍबⰿका लाकᕍग गाउँपाकᕍलका द♃ढ सकंकᕍलपत रहकेो 
छ ।

•	 कᕍवकास त्ा सशुासनका लाकᕍग काननूी आिार त्䴯ार गनन⡇ कᕍसलकᕍसलामा आवश्䴯क नीकᕍत, ऐन, का्䴯म⸾कᕍवकᕍि, 
मापदणड, कᕍनदन⡇कᕍशका मागम⸾दशम⸾न कᕍनमाम⸾ण भई का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा आएका छन ्।अन⡍्䴯 आवश्䴯क काननूहरぁ कᕍनमाम⸾णको 
र〿ममा रहकेा छन ्।

•	 गाउँपाकᕍलकाको आफनै ्䵚शासकी्䴯 भवनवाट त्ा एउटा वडा बाहके सबै वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯हरあ आफनै भवनबाट 
सञचालन भई सवेा ्䵚वाह गररएको छ ।

•	 वडा न ३, ४ र ८ मा कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ भइरहकेा आिारभतू सवास्䴥्䴯 सवेा केन⡍्䵖हरぁको भवनहरぁ समपन⡍न हुने 
चरणमा रहकेा छन। 

•	 बहुवकᕍरम⸾्䴯 आ्䴯ोजनाको रぁपमा रहकेो कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖को सबै ्䵚कᕍर〿्䴯ा परुा भई कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ सरुぁ भएको छ ।

•	 समपरुक आ्䴯ोजनाको रぁपमा सचंाकᕍलत कᕍिमरぁक ररङ्गरोड, मचछी बोकेटारी पाकुरी रぁि मोटरबाटो, ढाडा 
गबदी कᕍटमरूचौर कᕍदहालना मोटरबाटो, ढाडा गबदी तसुारा कुता मोटरबाटो सतरउन⡍नती गनन⡇ का्䴯म⸾ भइरहकेो छ ।

•	 कᕍशकᕍा कᕍ्े䵔को भौकᕍतक पवूाम⸾िार सिुारको लाकᕍग वडा नं. ५ मा रहकेो बाल ज्䴯ोकᕍत ्䵚ा.कᕍव. मा ४ कोठे त्ा वडा 
नं. २ मा रहकेो कमरेपानी आिारभतु कᕍवद♍ाल्䴯 र वडा नं ४ मा रहकेो श㙍ी कᕍदपने⡍्䵖 ्䵚ा.कᕍव मा २ कोठे पककी 
भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ भईरहकेो छ । 

•	 गत आ.व. समम कᕍवद♍ाल्䴯हरぁको शकैᕍकᕍक गणुसतर अकᕍभवकृᕍ्䵍का लाकᕍग ्䵚ा.कᕍव.दकेᕍि मा.कᕍव.तहसममका 
कᕍवद♍ाल्䴯हरぁमा का्䴯म⸾रत ६३ जना कᕍशकᕍकहरぁलाई अनदुान रकम व्䴯वस्ा गररएको मा ्䴯स आ.व. मा १८ 
जना कᕍशकᕍकलाई ्प अनदुान रकमको व्䴯वस्ा गररएको छ ।

•	 मखु्䴯मन⡍्䵔ी शकैᕍकᕍक सिुार का्䴯म⸾र〿मबाट सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरぁका लाकᕍग २६ वटा ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿महरぁ 
सञचालन गरी कᕍवद♍ाल्䴯हरぁको भौकᕍतक त्ा शकैᕍकᕍक अवस्ामा सिुार गररएको छ ।

•	 आिारभतु तह (१-५) सममका कᕍवद♍ा्कᕀहरぁलाई कᕍवद♍ाल्䴯मै कᕍदवा िाजाको व्䴯वस्ा गरी कᕍवद♍ा्कᕀहरぁको 
रोरण सिुार त्ा कᕍटकाउदर वकृᕍ्䵍 गररएको छ ।

•	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सवै वडाहरぁ जोड्ने गरी रेिाङ्कन भएको िररबोट-मिवुा-मकाम⸾बाङ्ग-कᕍचकᕍचणडे-
चुिँारा-बाँङ्गे-बौ䰲डा-पोिरीडाँडा-सौतामारे-बाँकᕍदकोट-ढाँडा-कᕍटमरुचौर-तसुारा-कुता-कᕍकटघाट हुदँ ै
कुकᕍटचौरमा जोकᕍडने कᕍिमरぁक ररङ्गरोडको ्䴯स वरम⸾को कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ समपन⡍न भएको छ । आगामी आ.व.मा 
उ्䴹 ररङ्गरोडकोबाँकी्䵏्䴯ाक िोलने त्ा सतरउन⡍नती का्䴯म⸾ गररनेछ ।   
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कᕍवकासका समभाव्䴯 अवसरहरぁलाई सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯, केᕍकᕍ्䵔्䴯 सन⡍तलुनका सा्सा्ै सािन श㙍ोतको वासतकᕍवक रぁपमा 
का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾ आवश्䴯कताका आिारमा ्䵚ा्कᕍमकीकरण गरी सन⡍तकुᕍलत कᕍवकासका कᕍनकᕍमत मागम⸾दशम⸾न गनम⸾ कᕍनमनकᕍलकᕍित 
कᕍभजन कᕍमसन त्ा नीकᕍतहरぁ अवलमवन गरी आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को गाउँपाकᕍलकाको नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा 
गररएको व्䴯होरा गररमाम्䴯 सभा समकᕍ कᕍनवदेन गनम⸾ चाहन⡍छु ।

सभाका सद्यजयूहरぁ स्ानी्䴯 सरकारको गठनसगँै जनताहरぁमा कᕍवकास अपेकᕍा चाँङका पहाडै छन ्तापकᕍन सबै कᕍवकास 
त्ा अपेकᕍा एकै पटक परुा गनम⸾ सकᕍकने होइन । आवश्䴯कताका ्䵚ा्कᕍमकता, समभाव्䴯ता, औकᕍचत्䴯ताका सा्सा्ै बजटेको 
कᕍसकᕍमतताका कᕍवचबाट कᕍवकासको बाटो पकᕍहल्䴯ाउने मलु उद♍शे्䴯ले ्䴯ो नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे ल्䴯ाइएको छ । सोही उद♍शे्䴯 
परुा गनम⸾ दहेा्䴯 अनसुारका आिार र मागम⸾दशम⸾नमा टेकेर वाकᕍरम⸾क नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे कᕍनमाम⸾ण गररएको छ ।

1=	 नेपालको सकंᕍविानमा उललेकᕍित स्ाकᕍन्䴯 तहको एकल त्ा सािा अकᕍिकारहरぁको सकुᕍच,

2=	 नेपालको सकंᕍविानमा उललेकᕍित मौकᕍलक हकहरぁ, 

3=	 स्ानी्䴯 सरकार सञचाचलन ऐनको ममम⸾ त्ा उद♍शे्䴯,

4=	 नेपाल सरकारबाट सवीकृत सघं, ्䵚दशे र स्ाकᕍन्䴯 तहको का्䴯म⸾कᕍवसतकृᕍतकरणको ्䵚कᕍतवदेन ,

5=	 सघंी्䴯 सरकार त्ा ्䵚दशे सरकारको आवकᕍिक ्䴯ोजनाले कᕍलएका नीकᕍत त्ा ्䵚ा्कᕍमकताहरぁ ,

6=	 सघंी्䴯 सरकारले अवलमवन गरेका आकᕍ म्⸾क त्ा कᕍवकᕍत्䴯 नीकᕍतहरぁ, 

7=	 स्ानी्䴯 तहको आवकᕍिक ्䴯ोजनाले अकंᕍगकार गरेका ्䵚ा्कᕍमकताहरぁ,

8=	 नेपालले अन⡍तराकᕍष㝍्䵏्䴯 जगतमा जनाएका ्䵚कᕍतब्䵍ताहरぁ, 

9=	 सघंी्䴯 सरकारका केᕍ्䵔गत नीकᕍत, रणनीकᕍत ्䴯ोजना त्ा अध्䴯्䴯न ्䵚कᕍतवदेनहरぁ, 

10=	 कᕍवकासका समसामकᕍ्䴯क म्ु䵍ाहरぁ (कᕍदगो कᕍवकास, जलवा्䴯 ु पररवतम⸾न, कᕍवपद व्䴯वस्ापन, पोरण सरुकᕍा, 
लैकᕍगक सशकᕍ्䴹करण, पणुम⸾ सरसफाई, पणुम⸾ िोप, फोहोर मलैा व्䴯वस्ापन जसता कᕍवर्䴯हरぁ,

11=	 स्ानी्䴯 तहको मध्䴯काकᕍलन िचम⸾ सरंचना अनरुぁप ्䵚ा्कᕍमकतामा परेका कᕍवर्䴯हरぁ,

12=	 स्ानी्䴯 तहले आवश्䴯क दिेकेा अन⡍्䴯 कᕍवर्䴯हरぁ

13=	 गाउँपाकᕍलकामा रहकेा कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत सकᕍमकᕍतले अवलमवन गरेका नीकᕍतहरぁ 

सभाका सद्यजयूहरぁ अब म आ.व २०७८/०७९ मा कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकावाट भए गरेका मखु्䴯 मखु्䴯 का्䴯म⸾हरぁ र 
उपलबिीहरぁको छोटो समीकᕍा गनम⸾ चाहान⡍छु।

•	 चाल ुआकᕍ म्⸾क वरम⸾मा भौकᕍतक पवूाम⸾िार भवन, मोटरबाटो, िानेपानी सरंचनाहरぁको उतसाह्䵚द रぁपमा कᕍनमाम⸾ण 
भएको छ । चाल ुआकᕍ म्⸾क वरम⸾मा सवास्䴥्䴯 त्ा कᕍशकᕍाका सचूकहरぁ पकᕍन उतसाहजनक रहकेा छन ्।

•	 चाल ुआकᕍ म्⸾क वरम⸾मा कृकᕍर त्ा पश ुकᕍवकासको कᕍ्े䵔मा सोचअेनरुぁप त्ा आवश्䴯कता अनसुार काम हुन 
नसके पकᕍन र〿कᕍमक सिुारकै अवस्ामा रहकेो छ ।

•	 कोकᕍभड-१९ महामारीलाई कᕍनरन⡍तर िोप अकᕍभ्䴯ानबाट हाल कᕍन्䴯न⡍्䵔णको अवस्ामा रहकेो छ । ्䴯सबाट 
आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक, साँसकृकᕍतक त्ा सवेा ्䵚वाह र सशुासनमा परेको गकᕍहरो ्䵚भाव त्ा कᕍकᕍतबाट हाल 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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पनुरあत्ान हुने र〿ममा रहकेो छ ।

•	 सकंᕍविान सभाबाट नेपालको सकंᕍविान जारी भई संघी्䴯 लोकताकᕍन⡍्䵔क गणतन⡍्䵔 सकᕍहतको शासन ्䵚णाली 
स्ापना भई का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न भईरहकेो सन⡍दभम⸾मा नेपाली समाजको सामाकᕍजक आकᕍ म्⸾क रぁपान⡍तरण त्ा ्䵚भावकारी 
शासकी्䴯 व्䴯वस्ापनको लाकᕍग जोड कᕍदइएको छ ।

•	 ्䴯सै परर्े䵚कᕍमा गाउँपाकᕍलकाको आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक, साँसकृकᕍतक कᕍ्े䵔मा उपलबि समभावनाहरぁको उकᕍचत 
व्䴯वस्ापन गरी गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकास सशुासन र समकृᕍबⰿका लाकᕍग गाउँपाकᕍलका द♃ढ संककᕍलपत रहकेो 
छ ।

•	 कᕍवकास त्ा सशुासनका लाकᕍग काननूी आिार त्䴯ार गनन⡇ कᕍसलकᕍसलामा आवश्䴯क नीकᕍत, ऐन, का्䴯म⸾कᕍवकᕍि, 
मापदणड, कᕍनदन⡇कᕍशका मागम⸾दशम⸾न कᕍनमाम⸾ण भई का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा आएका छन ्।अन⡍्䴯 आवश्䴯क काननूहरぁ कᕍनमाम⸾णको 
र〿ममा रहकेा छन ्।

•	 गाउँपाकᕍलकाको आफनै ्䵚शासकी्䴯 भवनवाट त्ा एउटा वडा बाहके सबै वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯हरあ आफनै भवनबाट 
सञचालन भई सेवा ्䵚वाह गररएको छ ।

•	 वडा न ३, ४ र ८ मा कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ भइरहकेा आिारभतू सवास्䴥्䴯 सेवा केन⡍्䵖हरぁको भवनहरぁ समपन⡍न हुने 
चरणमा रहकेा छन। 

•	 बहुवकᕍरम⸾्䴯 आ्䴯ोजनाको रぁपमा रहकेो कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖को सबै ्䵚कᕍर〿्䴯ा परुा भई कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ सरुぁ भएको छ ।

•	 समपरुक आ्䴯ोजनाको रぁपमा सचंाकᕍलत कᕍिमरぁक ररङ्गरोड, मचछी बोकेटारी पाकुरी रぁि मोटरबाटो, ढाडा 
गबदी कᕍटमरूचौर कᕍदहालना मोटरबाटो, ढाडा गबदी तसुारा कुता मोटरबाटो सतरउन⡍नती गनन⡇ का्䴯म⸾ भइरहकेो छ ।

•	 कᕍशकᕍा कᕍ्े䵔को भौकᕍतक पवूाम⸾िार सिुारको लाकᕍग वडा नं. ५ मा रहकेो बाल ज्䴯ोकᕍत ्䵚ा.कᕍव. मा ४ कोठे त्ा वडा 
नं. २ मा रहकेो कमरेपानी आिारभतु कᕍवद♍ाल्䴯 र वडा नं ४ मा रहकेो श㙍ी कᕍदपेन⡍्䵖 ्䵚ा.कᕍव मा २ कोठे पककी 
भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ भईरहकेो छ । 

•	 गत आ.व. समम कᕍवद♍ाल्䴯हरぁको शकैᕍकᕍक गणुसतर अकᕍभवकृᕍ्䵍का लाकᕍग ्䵚ा.कᕍव.दकेᕍि मा.कᕍव.तहसममका 
कᕍवद♍ाल्䴯हरぁमा का्䴯म⸾रत ६३ जना कᕍशकᕍकहरぁलाई अनदुान रकम व्䴯वस्ा गररएको मा ्䴯स आ.व. मा १८ 
जना कᕍशकᕍकलाई ्प अनदुान रकमको व्䴯वस्ा गररएको छ ।

•	 मखु्䴯मन⡍्䵔ी शकैᕍकᕍक सिुार का्䴯म⸾र〿मबाट सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरぁका लाकᕍग २६ वटा ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿महरぁ 
सञचालन गरी कᕍवद♍ाल्䴯हरぁको भौकᕍतक त्ा शकैᕍकᕍक अवस्ामा सिुार गररएको छ ।

•	 आिारभतु तह (१-५) सममका कᕍवद♍ा्कᕀहरぁलाई कᕍवद♍ाल्䴯मै कᕍदवा िाजाको व्䴯वस्ा गरी कᕍवद♍ा्कᕀहरぁको 
रोरण सिुार त्ा कᕍटकाउदर वकृᕍ्䵍 गररएको छ ।

•	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सवै वडाहरぁ जोड्ने गरी रेिाङ्कन भएको िररबोट-मिवुा-मकाम⸾बाङ्ग-कᕍचकᕍचणडे-
चुिँारा-बाँङ्गे-बौ䰲डा-पोिरीडाँडा-सौतामारे-बाँकᕍदकोट-ढाँडा-कᕍटमरुचौर-तसुारा-कुता-कᕍकटघाट हुदँ ै
कुकᕍटचौरमा जोकᕍडने कᕍिमरぁक ररङ्गरोडको ्䴯स वरम⸾को कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ समपन⡍न भएको छ । आगामी आ.व.मा 
उ्䴹 ररङ्गरोडकोबाँकी्䵏्䴯ाक िोलने त्ा सतरउन⡍नती का्䴯म⸾ गररनेछ ।   

2

कᕍवकासका समभाव्䴯 अवसरहरぁलाई सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯, कᕍकेᕍ्䵔्䴯 सन⡍तलुनका सा्सा्ै सािन श㙍ोतको वासतकᕍवक रぁपमा 
का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾ आवश्䴯कताका आिारमा ्䵚ा्कᕍमकीकरण गरी सन⡍तकुᕍलत कᕍवकासका कᕍनकᕍमत मागम⸾दशम⸾न गनम⸾ कᕍनमनकᕍलकᕍित 
कᕍभजन कᕍमसन त्ा नीकᕍतहरぁ अवलमवन गरी आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को गाउँपाकᕍलकाको नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा 
गररएको व्䴯होरा गररमाम्䴯 सभा समकᕍ कᕍनवेदन गनम⸾ चाहन⡍छु ।

सभाका सद्यजयूहरぁ स्ानी्䴯 सरकारको गठनसँगै जनताहरぁमा कᕍवकास अपेकᕍा चाँङका पहाडै छन ्तापकᕍन सबै कᕍवकास 
त्ा अपेकᕍा एकै पटक परुा गनम⸾ सकᕍकने होइन । आवश्䴯कताका ्䵚ा्कᕍमकता, समभाव्䴯ता, औकᕍचत्䴯ताका सा्सा्ै बजेटको 
कᕍसकᕍमतताका कᕍवचबाट कᕍवकासको बाटो पकᕍहल्䴯ाउने मलु उद♍शे्䴯ले ्䴯ो नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट ल्䴯ाइएको छ । सोही उद♍शे्䴯 
परुा गनम⸾ दहेा्䴯 अनसुारका आिार र मागम⸾दशम⸾नमा टेकेर वाकᕍरम⸾क नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट कᕍनमाम⸾ण गररएको छ ।

1=	 नेपालको सकंᕍविानमा उललेकᕍित स्ाकᕍन्䴯 तहको एकल त्ा सािा अकᕍिकारहरぁको सकुᕍच,

2=	 नेपालको सकंᕍविानमा उललेकᕍित मौकᕍलक हकहरぁ, 

3=	 स्ानी्䴯 सरकार सञचाचलन ऐनको ममम⸾ त्ा उद♍शे्䴯,

4=	 नेपाल सरकारबाट सवीकृत सघं, ्䵚दशे र स्ाकᕍन्䴯 तहको का्䴯म⸾कᕍवसतकृᕍतकरणको ्䵚कᕍतवेदन ,

5=	 सघंी्䴯 सरकार त्ा ्䵚दशे सरकारको आवकᕍिक ्䴯ोजनाले कᕍलएका नीकᕍत त्ा ्䵚ा्कᕍमकताहरぁ ,

6=	 सघंी्䴯 सरकारले अवलमवन गरेका आकᕍ म्⸾क त्ा कᕍवकᕍत्䴯 नीकᕍतहरぁ, 

7=	 स्ानी्䴯 तहको आवकᕍिक ्䴯ोजनाले अकंᕍगकार गरेका ्䵚ा्कᕍमकताहरぁ,

8=	 नेपालले अन⡍तराकᕍष㝍्䵏्䴯 जगतमा जनाएका ्䵚कᕍतब्䵍ताहरぁ, 

9=	 सघंी्䴯 सरकारका कᕍ्े䵔गत नीकᕍत, रणनीकᕍत ्䴯ोजना त्ा अध्䴯्䴯न ्䵚कᕍतवेदनहरぁ, 

10=	 कᕍवकासका समसामकᕍ्䴯क म्ु䵍ाहरぁ (कᕍदगो कᕍवकास, जलवा्䴯 ु पररवतम⸾न, कᕍवपद व्䴯वस्ापन, पोरण सरुकᕍा, 
लैकᕍगक सशकᕍ्䴹करण, पणुम⸾ सरसफाई, पणुम⸾ िोप, फोहोर मलैा व्䴯वस्ापन जसता कᕍवर्䴯हरぁ,

11=	 स्ानी्䴯 तहको मध्䴯काकᕍलन िचम⸾ सरंचना अनरुぁप ्䵚ा्कᕍमकतामा परेका कᕍवर्䴯हरぁ,

12=	 स्ानी्䴯 तहले आवश्䴯क दिेकेा अन⡍्䴯 कᕍवर्䴯हरぁ

13=	 गाउँपाकᕍलकामा रहकेा कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत सकᕍमकᕍतले अवलमवन गरेका नीकᕍतहरぁ 

सभाका सद्यजयूहरぁ अब म आ.व २०७८/०७९ मा कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकावाट भए गरेका मखु्䴯 मखु्䴯 का्䴯म⸾हरぁ र 
उपलबिीहरぁको छोटो समीकᕍा गनम⸾ चाहान⡍छु।

•	 चाल ुआकᕍ म्⸾क वरम⸾मा भौकᕍतक पवूाम⸾िार भवन, मोटरबाटो, िानेपानी सरंचनाहरぁको उतसाह्䵚द रぁपमा कᕍनमाम⸾ण 
भएको छ । चाल ुआकᕍ म्⸾क वरम⸾मा सवास्䴥्䴯 त्ा कᕍशकᕍाका सचूकहरぁ पकᕍन उतसाहजनक रहकेा छन ्।

•	 चाल ुआकᕍ म्⸾क वरम⸾मा कृकᕍर त्ा पश ुकᕍवकासको कᕍ्े䵔मा सोचअेनरुぁप त्ा आवश्䴯कता अनसुार काम हुन 
नसके पकᕍन र〿कᕍमक सिुारकै अवस्ामा रहकेो छ ।

•	 कोकᕍभड-१९ महामारीलाई कᕍनरन⡍तर िोप अकᕍभ्䴯ानबाट हाल कᕍन्䴯न⡍्䵔णको अवस्ामा रहकेो छ । ्䴯सबाट 
आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक, साँसकृकᕍतक त्ा सेवा ्䵚वाह र सशुासनमा परेको गकᕍहरो ्䵚भाव त्ा कᕍकᕍतबाट हाल 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1
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विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

4 gLlt tyf sfo{qmd -cf=j= @)&(÷)*)_ 5

सघंी्䴯 सरकार ्䵚दशे सरकार कᕍजलला समन⡍व्䴯 सकᕍमकᕍत त्ा कᕍिमरぁक गाँउपाकᕍलका कᕍबच सहका्䴯म⸾ समन⡍व्䴯 त्ा सहअकᕍसततवका 
आिारमा समपरुक त्ा कᕍवशरे ्䴯ोजनाहरぁ संचालन गनन⡇ का्䴯म⸾लाई ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदई बजटेको सकुᕍनकᕍश㙍तता गररनेछ ।

अन⡍तरपाकᕍलका कᕍवच सहका्䴯म⸾ गरी कᕍवकासका का्䴯म⸾हरぁ अगाकᕍड वढाइ पाकᕍलका कᕍवचको अन⡍तरसमवन⡍िलाई अि मजबतु 
वनाइने छ । 

कᕍदगो कᕍवकासका लकᕍ्䴯हरぁलाई स्ानी्䴯करणका लाकᕍग आवश्䴯क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾्䴯ोजना त्䴯ार गरी कᕍदगो कᕍवकासका लकᕍ्䴯 
परुा गनम⸾का लागी केᕍ्䵔हरぁको पकᕍहचान गरी का्䴯म⸾र〿म का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ । कᕍवकासका कᕍर〿्䴯ाकलापहरぁमा मानव कᕍवकास 
सचूकाङ्कका द♃कᕍटἿले कᕍपछकᕍडएका केᕍ्䵔 वगम⸾ एवं समदुा्䴯लाई कᕍवशरे ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदइनेछ ।

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔को आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक पवूाम⸾िार वातावरण लगा्䴯तका कᕍ्े䵔 समटेी कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाले ५ वरम⸾ 
कᕍभ्䵔 गररने कामको अवस्ा दकेᕍिने गरी आवकᕍिक ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾ण गररने छ ।

"हाम⹍ो कᕍिमरぁक राम⹍ो कᕍिमरぁक" भन⡍ने मलू ध्े䴯्䴯 कᕍलई सम्䵇 कᕍिमरぁकको आकᕍ म्⸾क सामाकᕍजक कᕍवकासको लाकᕍग आ.व. 
२०७९/०८० मा बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरीनेछ । ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा कᕍवकास कᕍनमाम⸾णका का्䴯म⸾हरぁलाई ्䵚भावकारी वनाउन 
र समपणूम⸾ जनताको पहुचँ परु ््䴯ाउनका लाकᕍग हाम⹍ो कᕍवकास नीकᕍत समतामलूक हुनेछ । कᕍवकासलाइम⸾ पहुचँका आिारमा नभई 
आवश्䴯कताको आिारमा अगाकᕍड वढाइने छ । 

सभाका सद्यजयूहरぁ अब म आकᕍ म्⸾क कᕍवकाससगँ समबकᕍन⡍ित केᕍ्䵔गत नीकᕍत त्ाका्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ चाहन⡍छु ।

कृवष सेवा
1=	 उतपादन र उतपादकतव वकृᕍ्䵍का लाकᕍग आिकुᕍनक जातको बीउ, आिकुᕍनक उपकरण र सामा्䵇ीहरぁ कृरक 

समहूलाई लागत सािदेारीमा कᕍवतरण गररने छ । कᕍवतरणमिुी का्䴯म⸾र〿म जसले ्䵚कᕍतफलको सकुᕍनश㙍ता गदद♈न 
त्䴯सता का्䴯म⸾र〿म कᕍनरぁतसाकᕍहत गररने छ । कृकᕍरको ्䴯ाकᕍन⡍्䵔करणत्ा आिकुᕍनकीकरणमा जोड कᕍदइने छ ।

2=	 कᕍवपन⡍न वगम⸾का व्䴯कᕍ्䴹हरぁलाई आ्䴯 आजम⸾नका रぁपमा आिकुᕍनकढंगले सचंालन गनन⡇ गरी लागत सािदेारीमा 
कृकᕍर उतपादनलाई आिकुᕍनकᕍककरण गनन⡇ र उतपाकᕍदत वसतलुाई बजारसमम परु ््䴯ाउनको लाकᕍग सकंलन 
केन⡍्䵖/हाटबजार केन⡍्䵖 स्ापना गरी उतपाकᕍदत वसतलुाई बजारको  पहुचँको सकुᕍनकᕍश㙍तता गररने छ । 

3=	 कृरकहरぁको कृकᕍरजन⡍्䴯 उतपादनलाई सरुकᕍकᕍत भणडारणको लाकᕍग कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग आवश्䴯क 
वजटेको ्䵚वन⡍ि गररने छ । 

4=	 कृकᕍरको आिकुᕍनकीकरण र व्䴯वसाकᕍ्䴯करणमा ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदइने छ ।रै्ानेवाली ्䵚व्䵍म⸾न, एक वसती एक 
उतपादन  माटो परीकᕍण कृकᕍरको उतपादनको आिारमा कृरकहरぁलाई ्䵚ाकᕍवकᕍिक र आकᕍ म्⸾क सह्䴯ोग गनम⸾ कृकᕍर 
सामा्䵇ी कᕍवतरण गनन⡇ नीकᕍत अवलमवन गररने छ । कृकᕍर त्ा पशपुालन पकेट केᕍ्䵔 तोकी का्䴯म⸾र〿म सचंालन 
गररनेछ । ्䴯सको सा्ै सबै वडामा ितेी ्䴯ोग्䴯 जकᕍमनमा कᕍसचाई सकुᕍविा उपलबि गराउन जोड कᕍदईनेछ । एक 
वडा एक तरकारी त्ा फलफूल नसम⸾री स्ापना गररने छ । कृकᕍर कᕍ्े䵔को कᕍवकासका लाकᕍग वैजᱍाकᕍनक त्ा 
व्䴯वसा्䴯ीक ितेी ्䵚णाली अवलमबन गनम⸾ कृरकहरぁलाई ्䵚ोतसाकᕍहत गररनेछ ।

5=	 फलफूल ितेीको पकेट केᕍ्䵔 तोकी कागती सनु⡍तला अदवुा हलेदो कफीकुररलो मसला वाली त्ा नगद े
वालीलाई ्䵚व्䵍म⸾न र कᕍवकास गररनेछ ।

6=	 एक स्ानी्䴯 तह एक उतपादनको अविारणा अनसुार कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकालाई सनु⡍तला कागती लगा्䴯त 
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•	 सरुकᕍकᕍत नागररक आवास का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त छनोट भएका २०० घर पररवारमध्े䴯 ११० घरपररवारले जसता 
पाता लगाउने काम समपन⡍न भएको छ । 

•	 सशुासन का्䴯म गनम⸾ गनुासो सनु⡍ने अकᕍिकारी र सचूना अकᕍिकारीको व्䴯वस्ा गररएको छ ।

•	 आ.व. २०७८/०७९ मा न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क सकᕍमकᕍतमा ३१ वटा उजरुी/कᕍनवदेनहरぁ ्䵚ात भई २४ वटा उजरुी / कᕍनवदेनको 
सनुवुाई भई २२ वटा उजरुी कᕍनवदेनको न⡍्䴯ा्䴯 कᕍनरぁपण गरी कᕍकनारा लगाईएको छ ।

•	 गाउँपाकᕍलकाबाट भ्䴯ागतेुमा ४.५ रोपनी जगगा भाडामा कᕍलई कृकᕍर कᕍसकाई केन⡍्䵖को रぁपमा कृकᕍर  ताकᕍलम त्ा 
नमनुा ्䵚्䵍म⸾शनी केन⡍्䵖 कᕍनमाम⸾ण गरी फमम⸾ सचंालन गररएको छ ।

•	 प्䴯म⸾टन कᕍ्े䵔को कᕍवकासमा टेवा परु ््䴯ाउने उदशे्䴯ले रक गाडन⡇नको कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ भइरहकेो छ ।

•	 गाउँपाकᕍलका सतरमा १५ श्ै䴯ाको असपताल कᕍनमाम⸾ण गनम⸾को लाकᕍग जगगा व्䴯वस्ापन गरी कᕍडकᕍपआर गरी 
कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ सरुぁ गनन⡇ चरणमा छ ।

•	 सामाकᕍजक सरुकᕍालाई बैङ्कᕍकङ ्䵚णालीमा लकᕍगएको छ ।समपणूम⸾ व्䴯कᕍ्䴹गत घटनालाई कᕍडकᕍजटाइजसेन गररएको 
छ ।

•	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको वडा न ८ मा समाटम⸾ कृकᕍर का्䴯म⸾र〿म सचंालन भइरहकेो छ ।

•	 वडा न ४ मा मकै सनु⡍तला पकेट कᕍ्े䵔 का्䴯म⸾र〿म र वडा न २ मा च्䴯ाउ पकेट कᕍ्े䵔सचंालन गररएको छ । 

•	 लघ ुउद♍म कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त उद♍मीहरぁको पकᕍहचान गरी सीप कᕍवकास समवन⡍िी कᕍवकᕍभन⡍न सीपमलूक 
ताकᕍलम का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररएको छ ।   

•	 कोकᕍभड-१९ बाट ्䵚भाकᕍवत अकᕍत कᕍवपन⡍न नागररकहरぁलाई नगद हसतान⡍तरण गनन⡇ का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त ८ वटा 
वडाका ५२८ जना घरपररवारलाई नगद हसतान⡍तरण गररएको छ। 

सभाका सद्यजयूहरぁ कᕍवकासका समभाव्䴯 अवसरहरぁलाई सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯, वडागत सन⡍तलुनका सा्ै सािन श㙍ोतको 
वासतकᕍवक रあपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾ आवश्䴯ताका आिारमा ्䵚ा्कᕍमकीकरण गरी गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासका कᕍनकᕍमत 
मागम⸾दशम⸾न गनम⸾ कᕍनमनकᕍलकᕍित नीकᕍतहरぁ अवलमवन गरी आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म 
त्ा बजटे तजुम⸾मा गररएको व्䴯होरा कᕍनवदेन गनम⸾ चाहन⡍छु ।

स्ानी्䴯 तह को कᕍनवाम⸾चन, २०७९ भिम⸾रै समपन⡍न भएको छोटो सम्䴯ावकᕍिको कᕍबचमा आगामी आकᕍ म्⸾क वरम⸾को नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा गररएको छ । कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म अनसुार बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा गररने छ । 

नेपालको संकᕍविानले पररकलपना गरेको संघी्䴯 लोकताकᕍन⡍्䵔क गणतन⡍्䵔, समानपुाकᕍतक समाबेशी ्䵚कᕍतकᕍनकᕍितव, समतामलूक 
समाज, तीन िमबे आकᕍ म्⸾क नीकᕍत, समाजवाद उन⡍मिु अ म्⸾तन⡍्䵔, सबै ्䵚कारका भदेभाव उन⡍मलून, नागररक सवतन⡍्䵔ता लगा्䴯तका 
मौकᕍलक हकहरぁको का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न एवम ्काननूी राज्䴯को मलू्䴯 र मान⡍्䴯तालाई स्ाकᕍपत गनन⡇ नीकᕍत अकᕍखत्䴯ार गररने छ ।

नेपालको संकᕍविान पन⡍ध❍ौ पन⡍चवरकᕀ्䴯 ्䴯ोजना कᕍदगो कᕍवकासका लकᕍ्䴯 नेपाल सरकारका कᕍवकᕍभन⡍न कᕍ्े䵔गत नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म रकᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍवकᕍभन⡍न काननु, कᕍन्䴯म, कᕍनदन⡇कᕍशका, नीकᕍत, रणनीकᕍत त्ा मापदणड समतेलाई ध्䴯ान कᕍददं ै 
गाउँपाकᕍलकाको आवश्䴯कता पररपकूᕍतम⸾ गनम⸾ कᕍशकᕍा, सवास्䴥्䴯, कृकᕍर, पवूाम⸾िार, प्䴯म⸾टन, उद♍ोग, जलस㡍ोत जसता कᕍ्े䵔लाई उचच 
्䵚ा्कᕍमकतामा रािी ्䵚सततु नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा  गररएको छ ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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सघंी्䴯 सरकार ्䵚दशे सरकार कᕍजलला समन⡍व्䴯 सकᕍमकᕍत त्ा कᕍिमरぁक गाँउपाकᕍलका कᕍबच सहका्䴯म⸾ समन⡍व्䴯 त्ा सहअकᕍसततवका 
आिारमा समपरुक त्ा कᕍवशरे ्䴯ोजनाहरぁ संचालन गनन⡇ का्䴯म⸾लाई ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदई बजेटको सकुᕍनकᕍश㙍तता गररनेछ ।

अन⡍तरपाकᕍलका कᕍवच सहका्䴯म⸾ गरी कᕍवकासका का्䴯म⸾हरぁ अगाकᕍड वढाइ पाकᕍलका कᕍवचको अन⡍तरसमवन⡍िलाई अि मजबतु 
वनाइने छ । 

कᕍदगो कᕍवकासका लकᕍ्䴯हरぁलाई स्ानी्䴯करणका लाकᕍग आवश्䴯क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾्䴯ोजना त्䴯ार गरी कᕍदगो कᕍवकासका लकᕍ्䴯 
परुा गनम⸾का लागी कᕍ्े䵔हरぁको पकᕍहचान गरी का्䴯म⸾र〿म का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ । कᕍवकासका कᕍर〿्䴯ाकलापहरぁमा मानव कᕍवकास 
सचूकाङ्कका द♃कᕍटἿले कᕍपछकᕍडएका कᕍ्े䵔 वगम⸾ एवं समदुा्䴯लाई कᕍवशरे ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदइनेछ ।

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔को आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक पवूाम⸾िार वातावरण लगा्䴯तका कᕍ्े䵔 समटेी कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाले ५ वरम⸾ 
कᕍभ्䵔 गररने कामको अवस्ा दकेᕍिने गरी आवकᕍिक ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾ण गररने छ ।

"हाम⹍ो कᕍिमरぁक राम⹍ो कᕍिमरぁक" भन⡍ने मलू ध्े䴯्䴯 कᕍलई सम्䵇 कᕍिमरぁकको आकᕍ म्⸾क सामाकᕍजक कᕍवकासको लाकᕍग आ.व. 
२०७९/०८० मा बजेट कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरीनेछ । ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा कᕍवकास कᕍनमाम⸾णका का्䴯म⸾हरぁलाई ्䵚भावकारी वनाउन 
र समपणूम⸾ जनताको पहुचँ परु ््䴯ाउनका लाकᕍग हाम⹍ो कᕍवकास नीकᕍत समतामलूक हुनेछ । कᕍवकासलाइम⸾ पहुचँका आिारमा नभई 
आवश्䴯कताको आिारमा अगाकᕍड वढाइने छ । 

सभाका सद्यजयूहरぁ अब म आकᕍ म्⸾क कᕍवकाससँग समबकᕍन⡍ित कᕍ्े䵔गत नीकᕍत त्ाका्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ चाहन⡍छु ।

कृवष सेवा
1=	 उतपादन र उतपादकतव वकृᕍ्䵍का लाकᕍग आिकुᕍनक जातको बीउ, आिकुᕍनक उपकरण र सामा्䵇ीहरぁ कृरक 

समहूलाई लागत सािदेारीमा कᕍवतरण गररने छ । कᕍवतरणमिुी का्䴯म⸾र〿म जसले ्䵚कᕍतफलको सकुᕍनश㙍ता गदद♈न 
त्䴯सता का्䴯म⸾र〿म कᕍनरぁतसाकᕍहत गररने छ । कृकᕍरको ्䴯ाकᕍन⡍्䵔करणत्ा आिकुᕍनकीकरणमा जोड कᕍदइने छ ।

2=	 कᕍवपन⡍न वगम⸾का व्䴯कᕍ्䴹हरぁलाई आ्䴯 आजम⸾नका रぁपमा आिकुᕍनकढंगले सचंालन गनन⡇ गरी लागत सािदेारीमा 
कृकᕍर उतपादनलाई आिकुᕍनकᕍककरण गनन⡇ र उतपाकᕍदत वसतलुाई बजारसमम परु ््䴯ाउनको लाकᕍग संकलन 
केन⡍्䵖/हाटबजार केन⡍्䵖 स्ापना गरी उतपाकᕍदत वसतलुाई बजारको  पहुचँको सकुᕍनकᕍश㙍तता गररने छ । 

3=	 कृरकहरぁको कृकᕍरजन⡍्䴯 उतपादनलाई सरुकᕍकᕍत भणडारणको लाकᕍग कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग आवश्䴯क 
वजेटको ्䵚वन⡍ि गररने छ । 

4=	 कृकᕍरको आिकुᕍनकीकरण र व्䴯वसाकᕍ्䴯करणमा ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदइने छ ।रै्ानेवाली ्䵚व्䵍म⸾न, एक वसती एक 
उतपादन  माटो परीकᕍण कृकᕍरको उतपादनको आिारमा कृरकहरぁलाई ्䵚ाकᕍवकᕍिक र आकᕍ म्⸾क सह्䴯ोग गनम⸾ कृकᕍर 
सामा्䵇ी कᕍवतरण गनन⡇ नीकᕍत अवलमवन गररने छ । कृकᕍर त्ा पशपुालन पकेट कᕍ्े䵔 तोकी का्䴯म⸾र〿म सचंालन 
गररनेछ । ्䴯सको सा्ै सबै वडामा ितेी ्䴯ोग्䴯 जकᕍमनमा कᕍसचाई सकुᕍविा उपलबि गराउन जोड कᕍदईनेछ । एक 
वडा एक तरकारी त्ा फलफूल नसम⸾री स्ापना गररने छ । कृकᕍर कᕍ्े䵔को कᕍवकासका लाकᕍग वैजᱍाकᕍनक त्ा 
व्䴯वसा्䴯ीक ितेी ्䵚णाली अवलमबन गनम⸾ कृरकहरぁलाई ्䵚ोतसाकᕍहत गररनेछ ।

5=	 फलफूल ितेीको पकेट कᕍ्े䵔 तोकी कागती सनु⡍तला अदवुा हलेदो कफीकुररलो मसला वाली त्ा नगद े
वालीलाई ्䵚व्䵍म⸾न र कᕍवकास गररनेछ ।

6=	 एक स्ानी्䴯 तह एक उतपादनको अविारणा अनसुार कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकालाई सनु⡍तला कागती लगा्䴯त 
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•	 सरुकᕍकᕍत नागररक आवास का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त छनोट भएका २०० घर पररवारमध्े䴯 ११० घरपररवारले जसता 
पाता लगाउने काम समपन⡍न भएको छ । 

•	 सशुासन का्䴯म गनम⸾ गनुासो सनु⡍ने अकᕍिकारी र सचूना अकᕍिकारीको व्䴯वस्ा गररएको छ ।

•	 आ.व. २०७८/०७९ मा न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क सकᕍमकᕍतमा ३१ वटा उजरुी/कᕍनवेदनहरぁ ्䵚ात भई २४ वटा उजरुी / कᕍनवेदनको 
सनुवुाई भई २२ वटा उजरुी कᕍनवेदनको न⡍्䴯ा्䴯 कᕍनरぁपण गरी कᕍकनारा लगाईएको छ ।

•	 गाउँपाकᕍलकाबाट भ्䴯ागतेुमा ४.५ रोपनी जगगा भाडामा कᕍलई कृकᕍर कᕍसकाई केन⡍्䵖को रぁपमा कृकᕍर  ताकᕍलम त्ा 
नमनुा ्䵚्䵍म⸾शनी केन⡍्䵖 कᕍनमाम⸾ण गरी फमम⸾ सचंालन गररएको छ ।

•	 प्䴯म⸾टन कᕍ्े䵔को कᕍवकासमा टेवा परु ््䴯ाउने उदशे्䴯ले रक गाडन⡇नको कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ भइरहकेो छ ।

•	 गाउँपाकᕍलका सतरमा १५ श्ै䴯ाको असपताल कᕍनमाम⸾ण गनम⸾को लाकᕍग जगगा व्䴯वस्ापन गरी कᕍडकᕍपआर गरी 
कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ सरुぁ गनन⡇ चरणमा छ ।

•	 सामाकᕍजक सरुकᕍालाई बैङ्कᕍकङ ्䵚णालीमा लकᕍगएको छ ।समपणूम⸾ व्䴯कᕍ्䴹गत घटनालाई कᕍडकᕍजटाइजेसन गररएको 
छ ।

•	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको वडा न ८ मा समाटम⸾ कृकᕍर का्䴯म⸾र〿म सचंालन भइरहकेो छ ।

•	 वडा न ४ मा मकै सनु⡍तला पकेट कᕍ्े䵔 का्䴯म⸾र〿म र वडा न २ मा च्䴯ाउ पकेट कᕍ्े䵔सचंालन गररएको छ । 

•	 लघ ुउद♍म कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त उद♍मीहरぁको पकᕍहचान गरी सीप कᕍवकास समवन⡍िी कᕍवकᕍभन⡍न सीपमलूक 
ताकᕍलम का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररएको छ ।   

•	 कोकᕍभड-१९ बाट ्䵚भाकᕍवत अकᕍत कᕍवपन⡍न नागररकहरぁलाई नगद हसतान⡍तरण गनन⡇ का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त ८ वटा 
वडाका ५२८ जना घरपररवारलाई नगद हसतान⡍तरण गररएको छ। 

सभाका सद्यजयूहरぁ कᕍवकासका समभाव्䴯 अवसरहरぁलाई सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯, वडागत सन⡍तलुनका सा्ै सािन श㙍ोतको 
वासतकᕍवक रあपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾ आवश्䴯ताका आिारमा ्䵚ा्कᕍमकीकरण गरी गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासका कᕍनकᕍमत 
मागम⸾दशम⸾न गनम⸾ कᕍनमनकᕍलकᕍित नीकᕍतहरぁ अवलमवन गरी आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म 
त्ा बजेट तजुम⸾मा गररएको व्䴯होरा कᕍनवेदन गनम⸾ चाहन⡍छु ।

स्ानी्䴯 तह को कᕍनवाम⸾चन, २०७९ भिम⸾रै समपन⡍न भएको छोटो सम्䴯ावकᕍिको कᕍबचमा आगामी आकᕍ म्⸾क वरम⸾को नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा गररएको छ । कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म अनसुार बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा गररने छ । 

नेपालको संकᕍविानले पररकलपना गरेको संघी्䴯 लोकताकᕍन⡍्䵔क गणतन⡍्䵔, समानपुाकᕍतक समाबेशी ्䵚कᕍतकᕍनकᕍितव, समतामलूक 
समाज, तीन िमबे आकᕍ म्⸾क नीकᕍत, समाजवाद उन⡍मिु अ म्⸾तन⡍्䵔, सबै ्䵚कारका भदेभाव उन⡍मलून, नागररक सवतन⡍्䵔ता लगा्䴯तका 
मौकᕍलक हकहरぁको का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न एवम ्काननूी राज्䴯को मलू्䴯 र मान⡍्䴯तालाई स्ाकᕍपत गनन⡇ नीकᕍत अकᕍखत्䴯ार गररने छ ।

नेपालको संकᕍविान पन⡍ध❍ौ पन⡍चवरकᕀ्䴯 ्䴯ोजना कᕍदगो कᕍवकासका लकᕍ्䴯 नेपाल सरकारका कᕍवकᕍभन⡍न केᕍ्䵔गत नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म रकᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍवकᕍभन⡍न काननु, कᕍन्䴯म, कᕍनदन⡇कᕍशका, नीकᕍत, रणनीकᕍत त्ा मापदणड समतेलाई ध्䴯ान कᕍददं ै 
गाउँपाकᕍलकाको आवश्䴯कता पररपकूᕍतम⸾ गनम⸾ कᕍशकᕍा, सवास्䴥्䴯, कृकᕍर, पवूाम⸾िार, प्䴯म⸾टन, उद♍ोग, जलस㡍ोत जसता केᕍ्䵔लाई उचच 
्䵚ा्कᕍमकतामा रािी ्䵚सततु नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा  गररएको छ ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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24=	 कृकᕍर त्ा पशपुन⡍छी व्䴯वसा्䴯ीहरぁमा गररव त्ा कᕍवपन⡍न वगम⸾को लागी कᕍवमा गदाम⸾ सत ्䵚कᕍतशत र वाँकी 
व्䴯वसा्䴯ीहरぁको हकमा कृरकहरぁले अपनाएको व्䴯वसा्䴯मा कᕍवमाको ५० ्䵚कᕍतशत अनदुान रकम उपलवि 
गराउने ।

वसचंाई
25=	 गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का कᕍवकᕍभन⡍न कᕍसचंाइम⸾ कुलो कᕍनमाम⸾ण त्ा बाँिहरぁमा तारजाली लगाउने का्䴯म⸾ अकᕍघ बढाइनेछ ।

26=	 व्䴯ावसाकᕍ्䴯क ितेी गररने कᕍ्े䵔मा कᕍसचंाई ्䵚णाली कᕍवकास गनम⸾ र कृकᕍर पकेट केᕍ्䵔मा कᕍसचंाई सकुᕍविा प्ु䴯ाम⸾उने गरी 
आवश्䴯क का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररनेछ ।

लघुउ्䵕म ववकास कायथ┿्䵅मः
27=	 गररबी कᕍनवारणका लाकᕍग लघउुद♍म कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त आ्䴯आजम⸾न अकᕍभवकृᕍ्䵍 गनम⸾ उद♍मी छनौट, कᕍवकᕍभन⡍न 

कᕍसप कᕍवकास ताकᕍलम, व्䴯वसा्䴯ी ्䵚ब्䵍म⸾न का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररनेछ।सा्ै उतपादन भएका उद♍मीहरぁको 
उद♍मकᕍशलताको सतरउन⡍नती गररने छ ।

28=	 उद♍मशील ताकᕍलम ्䵚ात गरेका उद♍मीहरぁलाई आफनो सीपको सही सदपु्䴯ोगका लाकᕍग ्䵚कᕍवकᕍि हसतान⡍तरण 
अन⡍तगम⸾त कᕍवकᕍभन⡍न का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनन⡇ नीकᕍत कᕍलइने छ ।

29=	 एक वडा एक लघ ुउद♍म का्䴯म⸾र〿मलाई कᕍवसतार गररनेछ । रोजगारमा आिाररत पाकᕍलका तहको ठुलो उद♍ोग 
र वडा तहमा स-साना उद♍ोगहरぁमा आिाररत उद♍मीको कᕍवकास गररनेछ।

30=	 मकᕍहला उद♍मीहरぁलाई कᕍवशरे ्䵚ोतसाहन गररनेछ ।

सहकािी
31=	 सहकारी संस्ाहरぁको सदु♃ढीकरण कᕍवकास र ्䵚व्䵍म⸾नको लाकᕍग कᕍन्䴯कᕍमत अनगुमन कᕍन्䴯मन र कᕍनरीकᕍणको 

व्䴯वस्ा कᕍमलाइने छ । सहकारी सघं संस्ा र सहकारी सञजालसँग सहका्䴯म⸾ गरी उतपादनमलूक व्䴯वसा्䴯 
सञचालन गनन⡇ का्䴯म⸾ अकᕍघ बढाइने छ ।

32=	 कᕍनजी कᕍ्े䵔, गैर सरकारी कᕍ्े䵔 र कᕍवकासका सािदेारहरぁसँगको सहका्䴯म⸾बाट सहकारी ्䵚व्䵍म⸾न समहू सहकारीकरण, 
सहकारी चतेना, सहकारीमा रहकेो पूजँी पररचालन, सहकारी माफम⸾ त लगानी अकᕍभवकृᕍद♍ र सहकारी ितेी 
्䵚णाली लगा्䴯तका का्䴯म⸾र〿म सञचालन गनम⸾ जोड कᕍदइने छ।

33=	 सहकारीको माध्䴯मबाट सामकुᕍहक िकेᕍत्䵚णालीको शरुあवात गररनेछ ।

34=	 सावम⸾जकᕍनक कᕍ्े䵔, कᕍनजी कᕍ्े䵔, सहकारीको सािदेारीमा रोजगारमलुक उतपादनमिुी का्䴯म⸾र〿म गदद♈ जाने व्䴯वस्ा 
कᕍमलाइनेछ।

पयथ┿टन
35=	 प्䴯म⸾टकी्䴯 सचूनालाई कᕍवद♍तुी्䴯 सचूनामा आवबⰿ गरी प्䴯म⸾टन ्䵚वबⰿम⸾न गररनेछ ।्䵚कᕍसबⰿ िाकᕍमम⸾क साँसकृकᕍतक 

ऐकᕍतहाकᕍसक परुाताकᕍतवक त्ा जकैᕍवक कᕍवकᕍविता समतेका द♃कᕍटἿले मनोरम ्䵚ाकृकᕍतक केᕍ्䵔हरぁ गफुा िरना दरवार 
र परुाताकᕍतवक कोटहरあ जसता महतवपणूम⸾ स्ानहरぁको प्䴯म⸾टन ्䵚वबⰿम⸾न गनन⡇ का्䴯म⸾लाई ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदईने छ ।
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अकᕍमला जातको फलफूल पकेट कᕍ्े䵔को रぁपमा कᕍवकास गररनेछ। 

7=	 एक गाउँ एक उतपादनलाइम⸾ ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदइम⸾ उ्䴹 गाउँहरぁमा उतपादन गनम⸾ चाकᕍहने कᕍबउ आकᕍदको लाकᕍग ५० 
्䵚कᕍतशत अनदुानको व्䴯वस्ा कᕍमलाइम⸾ने छ । 

8=	 उतपाकᕍदत कृकᕍर त्ा पशजुन⡍्䴯 वसतकुो वजारीकरण गनम⸾ हाट वजारको लाकᕍग आवश्䴯क जगगाको व्䴯वस्ा गरी 
हाट वजार कᕍनमाम⸾ण त्ा कृकᕍर उपज सकंलन केन⡍्䵖का लाकᕍग का्䴯म⸾ ्䵚ारमभ गररने छ । 

9=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सवाकᕍमतवमा हुने गरी अवश्䴯क जगगा भाडामा कᕍलई वहु-उदशे्䴯ी्䴯 कृकᕍर फमम⸾ सचंालन 
गरी कृरकहरぁलाई ताकᕍलम समते कᕍदने व्䴯वस्ालाइम⸾ कᕍनरन⡍तता कᕍदईने छ ।

10=	 अनदुानमा आिाररत कृकᕍर व्䴯वसा्䴯को अनगुमन का्䴯म⸾लाइम⸾ ्䵚भावकारी बनाइम⸾ने छ ।

11=	 कृकᕍर कᕍ्े䵔मा आईपनन⡇ समभाकᕍबत कᕍबपदको लाकᕍग कृकᕍर कᕍबपद कोरलाई कᕍनरन⡍तरता कᕍदइनेछ । 

12=	 कᕍसचाईको सकुᕍबिा कम भएको ठाउँमा पलाकᕍटἿक पोिरी कᕍनमाणम⸾ का्䴯म⸾र〿म सचंालन गरी कᕍसचाँइको व्䴯वस्ा 
कᕍमलाईनेछ ।

13=	 िाद♍ान⡍न बालीको कᕍबउ उतपादन र बाली उपचार कᕍशकᕍवर को लाकᕍग बजेटको व्䴯वस्ा कᕍमलाईनेछ ।

14=	 कᕍकसान सकुᕍचकरण का्䴯म⸾र〿मलाई ्䵚भाबकारी बनाई सबै वडाका कृरकहरぁलाई कᕍकसान पररच्䴯 प्䵔 कᕍवतरण 
गनन⡇ व्䴯ावस्ा कᕍमलाईने छ ।

15=	 कᕍबउ उतपादन का्䴯म⸾र〿मलाई अगाडी बढाईनेछ ।

16=	 कृकᕍर त्ा पशपुन⡍छीको त्䴥्䴯ाङ्क अद♍ाबकᕍिक गरी पाकᕍलका सतरी्䴯 कृकᕍर कᕍ्े䵔को कᕍभलजे ्䵚ोफाईल त्䴯ार 
गररनेछ ।

17=	  उतपादनमा आिाररत अनदुानलाई व्䴯वकᕍस्त गररनेछ । कृकᕍर त्ा उद♍मकᕍशलता कᕍवकास का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग 
सािदेारी का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररनेछ ।

18=	 व्䴯वसाकᕍ्䴯क कृरकहरぁको लाकᕍग कृकᕍर उपज वसतहुरぁको िररद कᕍवकᕍर〿 त्ा ढुवानीको व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ ।

पशु सेवाः
19=	 पशपुालन व्䴯वसा्䴯लाई व्䴯वसाकᕍ्䴯करण गनम⸾ ्䵚ोतसाहन गररने छ । सवस्䴥्䴯 त्ा सफा पशजुन⡍्䴯 पदा म्⸾ 

आपकूᕍतम⸾को लाकᕍग ्䵚ेररत गनन⡇ त्ा सोको लाकᕍग आवश्䴯क सह्䴯ोग गररने छ । 

20=	 पशपुन⡍छी व्䴯वसा्䴯 सचंालन गनम⸾का लाकᕍग कृरकहरぁलाई ताकᕍलमको व्䴯वस्ा गररने छ सा्ै व्䴯ावसा्䴯ीक 
कृरकहरぁलाई ्䵚ोतसाकᕍहत गनम⸾का लाकᕍगकᕍहउँद ेघाँसको कᕍवउ र डाले घाँसको बेनाम⸾ कᕍनशलुक उपलवि गराइने छ ।

21=	 पशसुेवा केन⡍्䵖दकेᕍि टाढा रहकेा स्ानहरぁलाई लकᕍकᕍत गरी पश ुसवास्䴥्䴯 कᕍशकᕍवर सचंालन गररने छ ।

22=	 पशपुालन व्䴯ावसा्䴯लाई सरुकᕍकᕍत गनम⸾ पश ुकᕍबमा समवन⡍िी जानकारी कᕍदन अकᕍभमिुीकरण ताकᕍलमको ्䵚वन⡍ि 
गररने छ ।

23=	 भडेा वाखᙍामा लागने कᕍप.कᕍप.आर. रोग रोक्ामको लाकᕍग िोप अकᕍभ्䴯ान सचंालन गररने छ ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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24=	 कृकᕍर त्ा पशपुन⡍छी व्䴯वसा्䴯ीहरぁमा गररव त्ा कᕍवपन⡍न वगम⸾को लागी कᕍवमा गदाम⸾ सत ्䵚कᕍतशत र वाँकी 
व्䴯वसा्䴯ीहरぁको हकमा कृरकहरぁले अपनाएको व्䴯वसा्䴯मा कᕍवमाको ५० ्䵚कᕍतशत अनदुान रकम उपलवि 
गराउने ।

वसचंाई
25=	 गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का कᕍवकᕍभन⡍न कᕍसचंाइम⸾ कुलो कᕍनमाम⸾ण त्ा बाँिहरぁमा तारजाली लगाउने का्䴯म⸾ अकᕍघ बढाइनेछ ।

26=	 व्䴯ावसाकᕍ्䴯क ितेी गररने कᕍ्े䵔मा कᕍसचंाई ्䵚णाली कᕍवकास गनम⸾ र कृकᕍर पकेट कᕍ्े䵔मा कᕍसचंाई सकुᕍविा प्ु䴯ाम⸾उने गरी 
आवश्䴯क का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररनेछ ।

लघुउ्䵕म ववकास कायथ┿्䵅मः
27=	 गररबी कᕍनवारणका लाकᕍग लघउुद♍म कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त आ्䴯आजम⸾न अकᕍभवकृᕍ्䵍 गनम⸾ उद♍मी छनौट, कᕍवकᕍभन⡍न 

कᕍसप कᕍवकास ताकᕍलम, व्䴯वसा्䴯ी ्䵚ब्䵍म⸾न का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररनेछ।सा्ै उतपादन भएका उद♍मीहरぁको 
उद♍मकᕍशलताको सतरउन⡍नती गररने छ ।

28=	 उद♍मशील ताकᕍलम ्䵚ात गरेका उद♍मीहरぁलाई आफनो सीपको सही सदपु्䴯ोगका लाकᕍग ्䵚कᕍवकᕍि हसतान⡍तरण 
अन⡍तगम⸾त कᕍवकᕍभन⡍न का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनन⡇ नीकᕍत कᕍलइने छ ।

29=	 एक वडा एक लघ ुउद♍म का्䴯म⸾र〿मलाई कᕍवसतार गररनेछ । रोजगारमा आिाररत पाकᕍलका तहको ठुलो उद♍ोग 
र वडा तहमा स-साना उद♍ोगहरぁमा आिाररत उद♍मीको कᕍवकास गररनेछ।

30=	 मकᕍहला उद♍मीहरぁलाई कᕍवशरे ्䵚ोतसाहन गररनेछ ।

सहकािी
31=	 सहकारी संस्ाहरぁको सदु♃ढीकरण कᕍवकास र ्䵚व्䵍म⸾नको लाकᕍग कᕍन्䴯कᕍमत अनगुमन कᕍन्䴯मन र कᕍनरीकᕍणको 

व्䴯वस्ा कᕍमलाइने छ । सहकारी सघं संस्ा र सहकारी सञजालसँग सहका्䴯म⸾ गरी उतपादनमलूक व्䴯वसा्䴯 
सञचालन गनन⡇ का्䴯म⸾ अकᕍघ बढाइने छ ।

32=	 कᕍनजी कᕍ्े䵔, गैर सरकारी कᕍ्े䵔 र कᕍवकासका सािदेारहरぁसँगको सहका्䴯म⸾बाट सहकारी ्䵚व्䵍म⸾न समहू सहकारीकरण, 
सहकारी चतेना, सहकारीमा रहकेो पूजँी पररचालन, सहकारी माफम⸾ त लगानी अकᕍभवकृᕍद♍ र सहकारी ितेी 
्䵚णाली लगा्䴯तका का्䴯म⸾र〿म सञचालन गनम⸾ जोड कᕍदइने छ।

33=	 सहकारीको माध्䴯मबाट सामकुᕍहक िकेᕍत्䵚णालीको शरुあवात गररनेछ ।

34=	 सावम⸾जकᕍनक कᕍ्े䵔, कᕍनजी कᕍ्े䵔, सहकारीको सािदेारीमा रोजगारमलुक उतपादनमिुी का्䴯म⸾र〿म गदद♈ जाने व्䴯वस्ा 
कᕍमलाइनेछ।

पयथ┿टन
35=	 प्䴯म⸾टकी्䴯 सचूनालाई कᕍवद♍तुी्䴯 सचूनामा आवबⰿ गरी प्䴯म⸾टन ्䵚वबⰿम⸾न गररनेछ ।्䵚कᕍसबⰿ िाकᕍमम⸾क साँसकृकᕍतक 

ऐकᕍतहाकᕍसक परुाताकᕍतवक त्ा जकैᕍवक कᕍवकᕍविता समतेका द♃कᕍटἿले मनोरम ्䵚ाकृकᕍतक कᕍ्े䵔हरぁ गफुा िरना दरवार 
र परुाताकᕍतवक कोटहरあ जसता महतवपणूम⸾ स्ानहरぁको प्䴯म⸾टन ्䵚वबⰿम⸾न गनन⡇ का्䴯म⸾लाई ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदईने छ ।

6

अकᕍमला जातको फलफूल पकेट कᕍ्े䵔को रぁपमा कᕍवकास गररनेछ। 

7=	 एक गाउँ एक उतपादनलाइम⸾ ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदइम⸾ उ्䴹 गाउँहरぁमा उतपादन गनम⸾ चाकᕍहने कᕍबउ आकᕍदको लाकᕍग ५० 
्䵚कᕍतशत अनदुानको व्䴯वस्ा कᕍमलाइम⸾ने छ । 

8=	 उतपाकᕍदत कृकᕍर त्ा पशजुन⡍्䴯 वसतकुो वजारीकरण गनम⸾ हाट वजारको लाकᕍग आवश्䴯क जगगाको व्䴯वस्ा गरी 
हाट वजार कᕍनमाम⸾ण त्ा कृकᕍर उपज सकंलन केन⡍्䵖का लाकᕍग का्䴯म⸾ ्䵚ारमभ गररने छ । 

9=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सवाकᕍमतवमा हुने गरी अवश्䴯क जगगा भाडामा कᕍलई वहु-उदशे्䴯ी्䴯 कृकᕍर फमम⸾ सचंालन 
गरी कृरकहरぁलाई ताकᕍलम समते कᕍदने व्䴯वस्ालाइम⸾ कᕍनरन⡍तता कᕍदईने छ ।

10=	 अनदुानमा आिाररत कृकᕍर व्䴯वसा्䴯को अनगुमन का्䴯म⸾लाइम⸾ ्䵚भावकारी बनाइम⸾ने छ ।

11=	 कृकᕍर कᕍ्े䵔मा आईपनन⡇ समभाकᕍबत कᕍबपदको लाकᕍग कृकᕍर कᕍबपद कोरलाई कᕍनरन⡍तरता कᕍदइनेछ । 

12=	 कᕍसचाईको सकुᕍबिा कम भएको ठाउँमा पलाकᕍटἿक पोिरी कᕍनमाणम⸾ का्䴯म⸾र〿म सचंालन गरी कᕍसचाँइको व्䴯वस्ा 
कᕍमलाईनेछ ।

13=	 िाद♍ान⡍न बालीको कᕍबउ उतपादन र बाली उपचार कᕍशकᕍवर को लाकᕍग बजेटको व्䴯वस्ा कᕍमलाईनेछ ।

14=	 कᕍकसान सकुᕍचकरण का्䴯म⸾र〿मलाई ्䵚भाबकारी बनाई सबै वडाका कृरकहरぁलाई कᕍकसान पररच्䴯 प्䵔 कᕍवतरण 
गनन⡇ व्䴯ावस्ा कᕍमलाईने छ ।

15=	 कᕍबउ उतपादन का्䴯म⸾र〿मलाई अगाडी बढाईनेछ ।

16=	 कृकᕍर त्ा पशपुन⡍छीको त्䴥्䴯ाङ्क अद♍ाबकᕍिक गरी पाकᕍलका सतरी्䴯 कृकᕍर कᕍ्े䵔को कᕍभलजे ्䵚ोफाईल त्䴯ार 
गररनेछ ।

17=	  उतपादनमा आिाररत अनदुानलाई व्䴯वकᕍस्त गररनेछ । कृकᕍर त्ा उद♍मकᕍशलता कᕍवकास का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग 
सािदेारी का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररनेछ ।

18=	 व्䴯वसाकᕍ्䴯क कृरकहरぁको लाकᕍग कृकᕍर उपज वसतहुरぁको िररद कᕍवकᕍर〿 त्ा ढुवानीको व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ ।

पशु सेवाः
19=	 पशपुालन व्䴯वसा्䴯लाई व्䴯वसाकᕍ्䴯करण गनम⸾ ्䵚ोतसाहन गररने छ । सवस्䴥्䴯 त्ा सफा पशजुन⡍्䴯 पदा म्⸾ 

आपकूᕍतम⸾को लाकᕍग ्䵚ेररत गनन⡇ त्ा सोको लाकᕍग आवश्䴯क सह्䴯ोग गररने छ । 

20=	 पशपुन⡍छी व्䴯वसा्䴯 सचंालन गनम⸾का लाकᕍग कृरकहरぁलाई ताकᕍलमको व्䴯वस्ा गररने छ सा्ै व्䴯ावसा्䴯ीक 
कृरकहरぁलाई ्䵚ोतसाकᕍहत गनम⸾का लाकᕍगकᕍहउँद ेघाँसको कᕍवउ र डाले घाँसको बेनाम⸾ कᕍनशलुक उपलवि गराइने छ ।

21=	 पशसुेवा केन⡍्䵖दकेᕍि टाढा रहकेा स्ानहरぁलाई लकᕍकᕍत गरी पश ुसवास्䴥्䴯 कᕍशकᕍवर सचंालन गररने छ ।

22=	 पशपुालन व्䴯ावसा्䴯लाई सरुकᕍकᕍत गनम⸾ पश ुकᕍबमा समवन⡍िी जानकारी कᕍदन अकᕍभमिुीकरण ताकᕍलमको ्䵚वन⡍ि 
गररने छ ।

23=	 भडेा वाखᙍामा लागने कᕍप.कᕍप.आर. रोग रोक्ामको लाकᕍग िोप अकᕍभ्䴯ान सचंालन गररने छ ।



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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47=	 मात ृ त्ा बाल सवास्䴥्䴯्䵚जनन सवास्䴥्䴯पोरण सवास्䴥्䴯लगा्䴯त आिारभतू सवास्䴥्䴯को लाकᕍग आवश्䴯क 
बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿महरあको तजुम⸾मा गररने छ । 

48=	 सवास्䴥्䴯 सेवाको पहुचँ गाउँवसतीसमम परु ््䴯ाउन िोप कᕍकलकᕍनक र गाउँघर कᕍकलकᕍनकलाई ्प ्䵚भावकारी 
बनाउद ै भौकᕍतक पवूाम⸾िार ्प गदद♈ लकᕍगने छ।सा्ै आवस्䴯कता अनसुार जनशकᕍ्䴹को व्䴯वस्ापन गरी 
सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 ईकाई कᕍवसतार गररने छ ।

49=	 मटुु, क्䴯ान⡍सर, मगृौला लगा्䴯तका रोगका कᕍदघम⸾रोगीहरぁलाई कᕍदइद ैआएको आकᕍ म्⸾क सहा्䴯तालाई   कᕍनरन⡍तरता 
कᕍदइने छ ।

50=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका नागररकहरぁलाई सलुभ सवास्䴥्䴯 सेवा उपलवि गराउन ओिरकोट सवास्䴥्䴯 
चौकीलाई सतरउन⡍नती गरी १५ शै्䴯ाको असपतालको भवन कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग आवश्䴯क जगगाको व्䴯वस्ा 
गरी सकᕍकएकोले असपताल भवन कᕍड.कᕍप.आर अनसुार  कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ अगाडी वढाईने छ । 

51=	 ्䴯स गाउँपाकᕍलकामा संचाकᕍलत नागररक आरोग्䴯 केन⡍्䵖बाट ्䵚दान गररने आ्䴯ुम⸾वन⡇कᕍदक सवास्䴥्䴯 सेवालाई ्प 
्䵚भावकारी वनाउन आवश्䴯क बजेटको ्䵚वन⡍ि गररने छ ।

52=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा एच आई कᕍभ सरं〿कᕍमतहरぁलाई िलुेर समाजमा स्ाकᕍपत गराउन आवश्䴯क ्䵚वन⡍ि 
कᕍमलाईने छ ।

53=	 पाटन सवास्䴥्䴯 कᕍवजᱍान ्䵚कᕍत्䵗ान लकᕍलतपरु र कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍवच भएको समिौता वमोकᕍजम 
कᕍचकᕍकतसाशाኚ验मा सनातक(एम.कᕍव.कᕍव.एस) तह अध्䴯्䴯नको लाकᕍग कᕍदइद ैआएको छा्䵔ावकृᕍत का्䴯म⸾र〿मलाई 
कᕍनरन⡍तरता कᕍदइने छ ।

54=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 रहकेा असहा्䴯 अश्䴹 गररब त्ा कᕍवपन⡍न वगम⸾को लागी कᕍनशलुक सवास्䴥्䴯 कᕍवमा 
गररकᕍदने का्䴯म⸾लाई ्䵚ा्मीकतामा राकᕍि का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

55=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 सकुᕍचकृत सवास्䴥्䴯 ससं्ाहरぁ र कᕍजलला असपतालमा ्䵚सकुᕍत सेवा कᕍलन जाँदा र 
फकम⸾ दँा लागने ्䴯ाता्䴯ात िचम⸾मा नेपाल सरकारले कᕍदएको ्䴯ाता्䴯ात िचम⸾ सकुᕍविामा ्प रकम उपलवि गराउने 
व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ ।

56=	 मकᕍहला सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 सव्ं䴯मसवेीकाहरぁले गरेको का्䴯म⸾को उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ ्䵚ोतसाहन रकम वकृᕍ्䵍 
गररनेछ ।

57=	 सवास्䴥्䴯 चौकीवाट कᕍदईद ै आएको सेवामा ्䵚्䴯ोगशाला सेवा कᕍवसतार गरी गणुसतरी्䴯 सवम⸾सलुभ सवास्䴥्䴯 
सेवाको सकुᕍनकᕍश㙍त गररनेछ ।

58=	 सरुकᕍकᕍत माततृव सेवा कᕍवसतारकालागी आिारभतु सवास्䴥्䴯 केन⡍्䵖हरぁमा ्प जनशकᕍ्䴹 र औजार उपकरण र 
कोठाको व्䴯वस्ा गरी सरुकᕍकᕍत ्䵚सकुᕍत सेवा सञचालनमा ल्䴯ाउन आवश्䴯क बजेटको व्䴯वस्ा गरीनेछ ।

59=	 गाउँपाकᕍलकामा रहकेा सवास्䴥्䴯 आमा समहूलाई व्䴯वकᕍस्त गनम⸾ आवश्䴯क सामा्䵇ी को व्䴯वस्ा कᕍमलाईने 
छ ।

60=	 गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 रहकेा ८० वरम⸾ माकᕍ्का ज्䴯े्䵗 नागररकहरぁलाई सवास्䴥्䴯कमकᕀबाट गररद ैआएको घरभटे 
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36=	 कोकᕍभड १९ ले ्䵚त्䴯कᕍ ्䵚भाव पारेको प्䴯म⸾टन कᕍ्े䵔को उत्ानको लाकᕍग आन⡍तररक प्䴯म⸾टन ्䵚व्䵍म⸾न गनम⸾ जोड 
कᕍदईनेछ । जसका लाकᕍग कᕍदहालना प्䴯म⸾टकᕍक्䴯 पवूाम⸾िार कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾का लाकᕍग कᕍवसततृ परर्䴯ोजना ्䵚कᕍतवेदन त्䴯ार 
गनन⡇ काम गररनेछ । सा्ै ढाँड रक गाडन⡇न ओिरकोट बाँकᕍिकोट कोटघर गकᕍढकोट, तसुारा कोट, बाङ्गेमरोठ 
कोट, नेपाने िलेकुद मदैान र इसना्ानजसता प्䴯म⸾टकी्䴯 केᕍ्䵔को पवूाम⸾िारहरあको कᕍड.कᕍप.आर.मा उललेि भए 
वमोकᕍजम कᕍनमाम⸾णको का्䴯म⸾ ्䵚ारमभ गररने छ । 

37=	 प्䴯म⸾टकᕍक्䴯 स्लहरぁको कᕍकटान गरी कᕍवसततृ परर्䴯ोजना ्䵚कᕍतवेदन (DPR) त्䴯ार पारी प्䴯म⸾टन ्䵚व्䵍म⸾नमा कᕍवकास 
हुने गरी ्䴯ोजना बनाइनेछ ।

िोजगािी
38=	 वातावरणमा ्䵚कᕍतकूल असर नपनन⡇ त्ा बढी भन⡍दा बढी रोजगारी सजृना हुने सा्ै गाउँपाकᕍलकाबाट सञचालन 

हुने रकम रぁ २ लाि भन⡍दा कम बजेटका आ्䴯ोजनाहरぁमा स्ानी्䴯 जनशकᕍ्䴹लाइम⸾ पररचालन गनम⸾ ्䵚ोतसाहन 
गररने छ । 

39=	 ्䵚िानमन⡍्䵔ी रोजगार का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त ्䵚ात बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿मलाई ऐन कᕍन्䴯मावली त्ा का्䴯म⸾कᕍवकᕍिले तोके 
वमोकᕍजम का्䴯म⸾ समपन⡍न गररनेछ ।त्䴯सका लागी सकुᕍचकृत वेरोजगार व्䴯कᕍ्䴹हरぁबाट ्䵚ा्मीकीकरणका आिारमा 
छनौट गरी न⡍्䴯नुतम १०० कᕍदनको रोजगार सकुᕍनकᕍश㙍त गररने छ ।

40=	 ्䵚िानमन⡍्䵔ी रोजगार का्䴯म⸾र〿मलाई सीप्䴯्ु䴹, दकᕍ जनशकᕍ्䴹, रोजगारीको कᕍ्े䵔 र रोजगार समबन⡍िी अन⡍्䴯 
का्䴯म⸾र〿मसँग आब्䵍 गरी ्䴯्ा म्⸾, उतपादनमलूक, रोजगारी कᕍसजम⸾ना गनम⸾का लाकᕍग बेरोजगार लकᕍकᕍत अकᕍभ्䴯ानको 
रぁपमा का्䴯म⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

41=	 रोजगार सेवा केन⡍्䵖्䵛ारा रोजगारदाता र रोजगारीको िोजीमा रहकेाहरぁ कᕍबच समपकम⸾  स्ाकᕍपत गरी रोजगारी 
्䵚ाकᕍतमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउने का्䴯म⸾ अगाकᕍड वढाइने छ ।

42=	 गाउँपाकᕍलकामा कᕍवद♍मान गररबीको कᕍस्कᕍत मापन गरी गररबी अन⡍त्䴯का लाकᕍग रोजगारीको व्䴯वस्ा र आ्䴯 
आजम⸾नका लकᕍकᕍत का्䴯म⸾र〿महरぁ सचंालन गररने छ ।

43=	 गाउँपाकᕍलकाबाट सचंालन हुने भौकᕍतक पवूाम⸾िारका आ्䴯ोजनाहरぁमा आवश्䴯क कᕍनमाम⸾ण साम्䵇ी गाउँपाकᕍलकाको 
स㡍ोतबाट व्䴯वस्ा गरी मानवी्䴯 जनशकᕍ्䴹 ्䵚िानमन⡍्䵔ी रोजगार का्䴯म⸾र〿मबाट पररचालन गनन⡇ गरी रोजगार 
का्䴯म⸾र〿मसँग म्䴯ाकᕍचङ्ग गनन⡇ का्䴯म⸾र〿म का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नको नीकᕍत कᕍलइने छ । 

44=	 श㙍ममा आिाररत ्䴯ोजना बनाई वेरोजगार ्䴯वुा जनशकᕍ्䴹लाई रोजगारमा जोकᕍडनेछ ।

45=	 एक घर एक रोजगार, एक गाउँ एक उतपादनलाई कᕍवशरे का्䴯म⸾्䴯ोजनाका सा् अगाडी बढाइनेछ ।

सभाका सद्यजयूहरぁ अब म सामाकᕍजक कᕍवकास तफम⸾ का कᕍ्े䵔गत नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ चाहन⡍छु ।

्वा््䴥य ि्ा पोषणः
46=	 ६० वरम⸾ भन⡍दामाकᕍ्का ज्䴯े्䵗 नागररकहरぁ र मकᕍहला सवास्䴥्䴯 सव्ं䴯 सकेᕍवकाहरぁलाई  कᕍनशलुक आिाँ उपचारका 

लाकᕍग ्䵚सताकᕍवत नरेन⡍्䵖 गा्䴯्䵔ी आिँा असपताल कᕍवजवुारमा आ.व.२०७६/०७७ दकेᕍि उपचारको व्䴯वस्ा 
कᕍमलाइम⸾एको मा आ.व २०७९/०८० मा  पकᕍन सो सकुᕍविा उपलबि गराउने व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ । 



ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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47=	 मात ृ त्ा बाल सवास्䴥्䴯्䵚जनन सवास्䴥्䴯पोरण सवास्䴥्䴯लगा्䴯त आिारभतू सवास्䴥्䴯को लाकᕍग आवश्䴯क 
बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿महरあको तजुम⸾मा गररने छ । 

48=	 सवास्䴥्䴯 सेवाको पहुचँ गाउँवसतीसमम परु ््䴯ाउन िोप कᕍकलकᕍनक र गाउँघर कᕍकलकᕍनकलाई ्प ्䵚भावकारी 
बनाउद ै भौकᕍतक पवूाम⸾िार ्प गदद♈ लकᕍगने छ।सा्ै आवस्䴯कता अनसुार जनशकᕍ्䴹को व्䴯वस्ापन गरी 
सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 ईकाई कᕍवसतार गररने छ ।

49=	 मटुु, क्䴯ान⡍सर, मगृौला लगा्䴯तका रोगका कᕍदघम⸾रोगीहरぁलाई कᕍदइद ैआएको आकᕍ म्⸾क सहा्䴯तालाई   कᕍनरन⡍तरता 
कᕍदइने छ ।

50=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका नागररकहरぁलाई सलुभ सवास्䴥्䴯 सेवा उपलवि गराउन ओिरकोट सवास्䴥्䴯 
चौकीलाई सतरउन⡍नती गरी १५ शै्䴯ाको असपतालको भवन कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग आवश्䴯क जगगाको व्䴯वस्ा 
गरी सकᕍकएकोले असपताल भवन कᕍड.कᕍप.आर अनसुार  कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ अगाडी वढाईने छ । 

51=	 ्䴯स गाउँपाकᕍलकामा संचाकᕍलत नागररक आरोग्䴯 केन⡍्䵖बाट ्䵚दान गररने आ्䴯ुम⸾वन⡇कᕍदक सवास्䴥्䴯 सेवालाई ्प 
्䵚भावकारी वनाउन आवश्䴯क बजेटको ्䵚वन⡍ि गररने छ ।

52=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा एच आई कᕍभ सरं〿कᕍमतहरぁलाई िलुेर समाजमा स्ाकᕍपत गराउन आवश्䴯क ्䵚वन⡍ि 
कᕍमलाईने छ ।

53=	 पाटन सवास्䴥्䴯 कᕍवजᱍान ्䵚कᕍत्䵗ान लकᕍलतपरु र कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍवच भएको समिौता वमोकᕍजम 
कᕍचकᕍकतसाशाኚ验मा सनातक(एम.कᕍव.कᕍव.एस) तह अध्䴯्䴯नको लाकᕍग कᕍदइद ैआएको छा्䵔ावकृᕍत का्䴯म⸾र〿मलाई 
कᕍनरन⡍तरता कᕍदइने छ ।

54=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 रहकेा असहा्䴯 अश्䴹 गररब त्ा कᕍवपन⡍न वगम⸾को लागी कᕍनशलुक सवास्䴥्䴯 कᕍवमा 
गररकᕍदने का्䴯म⸾लाई ्䵚ा्मीकतामा राकᕍि का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

55=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 सकुᕍचकृत सवास्䴥्䴯 ससं्ाहरぁ र कᕍजलला असपतालमा ्䵚सकुᕍत सेवा कᕍलन जाँदा र 
फकम⸾ दँा लागने ्䴯ाता्䴯ात िचम⸾मा नेपाल सरकारले कᕍदएको ्䴯ाता्䴯ात िचम⸾ सकुᕍविामा ्प रकम उपलवि गराउने 
व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ ।

56=	 मकᕍहला सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंमसवेीकाहरぁले गरेको का्䴯म⸾को उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ ्䵚ोतसाहन रकम वकृᕍ्䵍 
गररनेछ ।

57=	 सवास्䴥्䴯 चौकीवाट कᕍदईद ै आएको सेवामा ्䵚्䴯ोगशाला सेवा कᕍवसतार गरी गणुसतरी्䴯 सवम⸾सलुभ सवास्䴥्䴯 
सेवाको सकुᕍनकᕍश㙍त गररनेछ ।

58=	 सरुकᕍकᕍत माततृव सेवा कᕍवसतारकालागी आिारभतु सवास्䴥्䴯 केन⡍्䵖हरぁमा ्प जनशकᕍ्䴹 र औजार उपकरण र 
कोठाको व्䴯वस्ा गरी सरुकᕍकᕍत ्䵚सकुᕍत सेवा सञचालनमा ल्䴯ाउन आवश्䴯क बजेटको व्䴯वस्ा गरीनेछ ।

59=	 गाउँपाकᕍलकामा रहकेा सवास्䴥्䴯 आमा समहूलाई व्䴯वकᕍस्त गनम⸾ आवश्䴯क सामा्䵇ी को व्䴯वस्ा कᕍमलाईने 
छ ।

60=	 गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 रहकेा ८० वरम⸾ माकᕍ्का ज्䴯े्䵗 नागररकहरぁलाई सवास्䴥्䴯कमकᕀबाट गररद ैआएको घरभटे 
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36=	 कोकᕍभड १९ ले ्䵚त्䴯कᕍ ्䵚भाव पारेको प्䴯म⸾टन कᕍ्े䵔को उत्ानको लाकᕍग आन⡍तररक प्䴯म⸾टन ्䵚व्䵍म⸾न गनम⸾ जोड 
कᕍदईनेछ । जसका लाकᕍग कᕍदहालना प्䴯म⸾टकᕍक्䴯 पवूाम⸾िार कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾का लाकᕍग कᕍवसततृ परर्䴯ोजना ्䵚कᕍतवेदन त्䴯ार 
गनन⡇ काम गररनेछ । सा्ै ढाँड रक गाडन⡇न ओिरकोट बाँकᕍिकोट कोटघर गकᕍढकोट, तसुारा कोट, बाङ्गेमरोठ 
कोट, नेपाने िलेकुद मदैान र इसना्ानजसता प्䴯म⸾टकी्䴯 केᕍ्䵔को पवूाम⸾िारहरあको कᕍड.कᕍप.आर.मा उललेि भए 
वमोकᕍजम कᕍनमाम⸾णको का्䴯म⸾ ्䵚ारमभ गररने छ । 

37=	 प्䴯म⸾टकᕍक्䴯 स्लहरぁको कᕍकटान गरी कᕍवसततृ परर्䴯ोजना ्䵚कᕍतवेदन (DPR) त्䴯ार पारी प्䴯म⸾टन ्䵚व्䵍म⸾नमा कᕍवकास 
हुने गरी ्䴯ोजना बनाइनेछ ।

िोजगािी
38=	 वातावरणमा ्䵚कᕍतकूल असर नपनन⡇ त्ा बढी भन⡍दा बढी रोजगारी सजृना हुने सा्ै गाउँपाकᕍलकाबाट सञचालन 

हुने रकम रぁ २ लाि भन⡍दा कम बजेटका आ्䴯ोजनाहरぁमा स्ानी्䴯 जनशकᕍ्䴹लाइम⸾ पररचालन गनम⸾ ्䵚ोतसाहन 
गररने छ । 

39=	 ्䵚िानमन⡍्䵔ी रोजगार का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त ्䵚ात बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿मलाई ऐन कᕍन्䴯मावली त्ा का्䴯म⸾कᕍवकᕍिले तोके 
वमोकᕍजम का्䴯म⸾ समपन⡍न गररनेछ ।त्䴯सका लागी सकुᕍचकृत वेरोजगार व्䴯कᕍ्䴹हरぁबाट ्䵚ा्मीकीकरणका आिारमा 
छनौट गरी न⡍्䴯नुतम १०० कᕍदनको रोजगार सकुᕍनकᕍश㙍त गररने छ ।

40=	 ्䵚िानमन⡍्䵔ी रोजगार का्䴯म⸾र〿मलाई सीप्䴯्ु䴹, दकᕍ जनशकᕍ्䴹, रोजगारीको कᕍ्े䵔 र रोजगार समबन⡍िी अन⡍्䴯 
का्䴯म⸾र〿मसँग आब्䵍 गरी ्䴯्ा म्⸾, उतपादनमलूक, रोजगारी कᕍसजम⸾ना गनम⸾का लाकᕍग बेरोजगार लकᕍकᕍत अकᕍभ्䴯ानको 
रぁपमा का्䴯म⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

41=	 रोजगार सेवा केन⡍्䵖्䵛ारा रोजगारदाता र रोजगारीको िोजीमा रहकेाहरぁ कᕍबच समपकम⸾  स्ाकᕍपत गरी रोजगारी 
्䵚ाकᕍतमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउने का्䴯म⸾ अगाकᕍड वढाइने छ ।

42=	 गाउँपाकᕍलकामा कᕍवद♍मान गररबीको कᕍस्कᕍत मापन गरी गररबी अन⡍त्䴯का लाकᕍग रोजगारीको व्䴯वस्ा र आ्䴯 
आजम⸾नका लकᕍकᕍत का्䴯म⸾र〿महरぁ सचंालन गररने छ ।

43=	 गाउँपाकᕍलकाबाट सचंालन हुने भौकᕍतक पवूाम⸾िारका आ्䴯ोजनाहरぁमा आवश्䴯क कᕍनमाम⸾ण साम्䵇ी गाउँपाकᕍलकाको 
स㡍ोतबाट व्䴯वस्ा गरी मानवी्䴯 जनशकᕍ्䴹 ्䵚िानमन⡍्䵔ी रोजगार का्䴯म⸾र〿मबाट पररचालन गनन⡇ गरी रोजगार 
का्䴯म⸾र〿मसँग म्䴯ाकᕍचङ्ग गनन⡇ का्䴯म⸾र〿म का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नको नीकᕍत कᕍलइने छ । 

44=	 श㙍ममा आिाररत ्䴯ोजना बनाई वेरोजगार ्䴯वुा जनशकᕍ्䴹लाई रोजगारमा जोकᕍडनेछ ।

45=	 एक घर एक रोजगार, एक गाउँ एक उतपादनलाई कᕍवशरे का्䴯म⸾्䴯ोजनाका सा् अगाडी बढाइनेछ ।

सभाका सद्यजयूहरぁ अब म सामाकᕍजक कᕍवकास तफम⸾ का कᕍ्े䵔गत नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ चाहन⡍छु ।

्वा््䴥य ि्ा पोषणः
46=	 ६० वरम⸾ भन⡍दामाकᕍ्का ज्䴯्े䵗 नागररकहरぁ र मकᕍहला सवास्䴥्䴯 सव्ं䴯 सकेᕍवकाहरぁलाई  कᕍनशलुक आिाँ उपचारका 

लाकᕍग ्䵚सताकᕍवत नरेन⡍्䵖 गा्䴯्䵔ी आिँा असपताल कᕍवजवुारमा आ.व.२०७६/०७७ दकेᕍि उपचारको व्䴯वस्ा 
कᕍमलाइम⸾एको मा आ.व २०७९/०८० मा  पकᕍन सो सकुᕍविा उपलबि गराउने व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी
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72=	 गाउँपाकᕍलका अनदुानका कᕍशकᕍकहरぁ र कᕍवद♍ाल्䴯 कमम⸾चारीलाई नेपाल सरकारले वकृᕍ्䵍 गरेको ्䵚कᕍतशतको 
आिारमा पाररश㙍कᕍमकको व्䴯वस्ा गनुम⸾को सा्ै पोशाक भताको समते व्䴯वस्ा गररनेछ । 

73=	 कᕍवद♍ा्कᕀ अनपुातका आिारमा कᕍशकᕍक दरवन⡍दीकᕍमलान ्䵚कᕍर〿्䴯ा अकᕍघ बढाइनेछ ।

74=	 गौमिुी क्䴯ामपस व्䴯वस्ापनको कᕍनकᕍमत आवश्䴯क वजेटको व्䴯वस्ा गररने छ ।

खानेपानी ि्ा सिसफाईः
75=	 िानेपानीको श㙍ोत एवं महुानहरぁको पकᕍहचान गरी महुान सरंकᕍणश्ु䵍ताको परीकᕍण लगा्䴯तका का्䴯म⸾गररने 

छिानेपानी कᕍवतरणकᕍवसतारलाई अकᕍघ वढाई ्䴯स कᕍ्े䵔मा कᕍनवाम⸾ि रぁपमा िानेपानीको कᕍवतरण हुने व्䴯वस्ा 
कᕍमलाईने छ। 

76=	 कᕍवकᕍभन⡍न सघं संस्ाउपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतटोल कᕍवकास संस्ा र कᕍनजी कᕍ्े䵔हरぁको पररचालन त्ा सहका्䴯म⸾मा 
सडकटोल सावम⸾जकᕍनक स्ल एवं नदी सरसफाईको नीकᕍत कᕍलइने छ। ज्ाभावी फोहोर फ्䴯ाकने व्䴯कᕍ्䴹 त्ा 
समदुा्䴯को लाकᕍग कडाईकासा् दणड त्ा जररवाना गनन⡇ नीकᕍत अवलमवन गररने छ । 

77=	 ्䵚त्䴯के नागररकलाई सवचछ कᕍपउने पानी उपलबि गराउन एक घर एक िाराको का्䴯म⸾र〿मलाई पणूम⸾ता कᕍदइनेछ । 
एक घर एक िाराको लकᕍ्䴯 परुा गनम⸾ कᕍिमरぁकका ८ वटै वडाको िानेपानी समबन⡍िी एकᕍककृत रぁपमा DPR 
त्䴯ार गररनेछ ।

78=	 िानेपानी, सवचछता त्ा सरसफाई (वास ्䴯ोजना) कᕍनमाम⸾ण गरी ्䵚ा्कᕍमकताका आिारमा समपणूम⸾ वडा र 
बसती समट्ेने गरी ्䴯ोजना अगाकᕍड बढाइने छ ।

79=	 गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 सचंालनमा रहकेा िानेपानी ्䴯ोजनाहरぁलाई कᕍदगो रぁपमा संचालन गनम⸾का लाकᕍग 
िानेपानी उपभो्䴹ा त्ा व्䴯वस्ापन सकᕍमकᕍतहरぁलाई िानेपानी ममम⸾त संभार त्ा व्䴯वस्ापन समवन⡍िी 
ताकᕍलमको व्䴯वस्ा गररने छ ।

80=	 उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍत एवं अन⡍्䴯 सरोकारवालासँगको सािदेारीमा ्䵚ाकृकᕍतक ्䵚कोपका कारणले कᕍकᕍत भएका 
िानेपानी त्ा सरसफाइ संरचनाहरぁको ममम⸾त त्ा पनुकᕍनम⸾माम⸾ण गररने छ ।

सां्कृविक ्䵚वरきथ┿नः
81=	 स्ानी्䴯 मौकᕍलक एवं ्䵚ाचीन वासतकुला ्䵚वबⰿम⸾न गनम⸾ स्ानी्䴯 कᕍनमाम⸾ण साम्䵇ी ्䵚्䴯ोग गरी सरुकᕍकᕍत घर कᕍनमाम⸾ण 

गनन⡇ का्䴯म⸾लाई ्䵚ोतसाहन गररने छ।

82=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔को संसकृकᕍत िकᕍलकने गरी कᕍवकᕍभन⡍न जातजाकᕍत त्ा भरेभरुा समट्ेने िालका का्䴯म⸾र〿मलाई 
कᕍनरन⡍तरता कᕍदइनेछ  ।

83=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कोट घर त्ा दवेस्लहरぁलाई प्䴯म⸾टकी्䴯 स्लको रぁपमा कᕍवकास गरी ्䵚चार 
्䵚सारमा जोड कᕍदइनेछ र मागको आिारमा पजुाआजा िचम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ । 

84=	 कᕍवकᕍभन⡍न पवम⸾हरぁलाई व्䴯वकᕍस्तरぁपमा सचंालन गनम⸾, िाकᕍमम⸾क केᕍ्䵔हरぁको मौकᕍलकता त्ा ऐकᕍतहाकᕍसक महतवको 
उजागर गदद♈ ्䴯स कᕍ्े䵔को ससंकृकᕍत ्䵚वम⸾्䵍न गरी हाम⹍ो ससंकृकᕍत हाम⹍ो पकᕍहचानको अविारणको नीकᕍत कᕍलइने छ । 
परमपरागत पवम⸾ त्ा ससंकृकᕍत सरंकᕍणको लाकᕍग आवश्䴯कबजेट व्䴯वस्ा गररने छ । 
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का्䴯म⸾र〿मलाई ्प ्䵚भावकारी गराउन र ज्䴯े्䵗 नागररकमा दकेᕍिने सवास्䴥्䴯 समस्䴯ा अनसुारको आवश्䴯क 
औरिी िररद गनन⡇ व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ ।

61=	 वहुकᕍ्े䵔ी्䴯 पोरण का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त सनुौलो हजार कᕍदनका आमा र वचचालाई केन⡍्䵖 कᕍवन⡍दमुा रािरे पोरण 
का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररने छ ।सा्ै मकᕍहला वालवाकᕍलका र कᕍकशोरीहरぁमा हुने सवै ्䵚कारको कुपोरणको 
अवस्ा घटाउन वहुकᕍ्े䵔ी्䴯 पोरण का्䴯म⸾र〿मलाई ्䵚भावकारीरぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

62=	 आवश्䴯कताको आिारमा सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 इकाई केन⡍्䵖हरあको स्ापना गररनेछ ।

वशकᕍा, युवा ि्ा खेलकुदः
63=	 कᕍशकᕍाको गणुसतर वकृᕍ्䵍 गनम⸾को लाकᕍग कᕍशकᕍक दरवन⡍दी कम भएको कᕍवद♍ाल्䴯हरぁलाइम⸾ कᕍशकᕍक अनदुान रकम 

उपलवि गराउने व्䴯वस्ालाइम⸾ कᕍनरन⡍तरता कᕍदइने छ । 

64=	 गाउपाकᕍलकाको आवकᕍिक कᕍशकᕍा ्䴯ोजना त्ा स्ाकᕍन्䴯 तहको पाठ््䴯र〿म कᕍनमाम⸾ण गनन⡇ ्䵚कृ्䴯ा अगाडी वढाईने 
छ ।

65=	 सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ा्䴯लको भौकᕍतक सरंचना सिुारत्ा शकैᕍकᕍक गणुसतर सिुार गनम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क रकम 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररने छ। गणुसतरी्䴯 पठनपाठनको लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯हरあसँग का्䴯म⸾ समपादन करार गररने छ । सा्ै 
उतकृर ्ट कᕍसकाई उपलबिी हाकᕍसल गनन⡇ कᕍवद♍ाल्䴯लाई कᕍवशरे ्䵚ोतसाहन गररने छ । ससं्ागत कᕍवद♍ाल्䴯हरあलाई 
आवश्䴯क कᕍन्䴯मन गररने छ । 

66=	 शकैᕍकᕍक गणुसतर अकᕍभवकृᕍ्䵍 गनम⸾ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का सामदुा्䴯ीक कᕍवद♍ाल्䴯हरぁमा का्䴯म⸾रत 
कᕍशकᕍकहरぁलाई आवश्䴯क ताकᕍलमको व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ । 

67=	 िलेकुद कᕍ्े䵔को कᕍवकास र कᕍवसतारका लाकᕍग िलेकुद सरंचना कᕍनमाम⸾ण त्ा िलेकुद ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता सचंालन 
गररनेछ ।

68=	 एक वडा एक िलेकुद मदैान र पाकᕍलका तहको िलेकुद मदैानको लागी सतर उन⡍नती गनुम⸾को सा्ै ्䴯वुाजगतलाई 
िलेमा आककᕍरम⸾त गनम⸾को लाकᕍग उकᕍचत वातावरण कᕍमलाइनेछ ।

69=	 नेपाल सरकारको आिारभतू तहसमम अकᕍनवा्䴯म⸾र कᕍनशलुक त्ा माध्䴯कᕍमक तहसमम कᕍनशलुक कᕍशकᕍा ्䵚दान गनन⡇ 
नीकᕍत रहकेोमा ककᕍा १० सममको कᕍशकᕍालाई कᕍनशलुक गनन⡇ का्䴯म⸾ ्䵚भावकारी रぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररनेछ जसका 
लाकᕍग आवश्䴯क व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ ।

70=	 कᕍवपन⡍न वगम⸾का पररवारका वालवाकᕍलकाहरぁलाई छा्䵔वतृी सह्䴯ोगमा ्䵚ाकᕍवकᕍिक कᕍशकᕍा पढाउने व्䴯वस्ा 
कᕍमलाइनेछ । ्䴯स अन⡍तगम⸾त कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका त्ा ्䵚ाकᕍवकᕍिक कᕍशकᕍाल्䴯हरあसँग समिौता गरी ्䴯स 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍवपन⡍न कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका छा्䵔वकृᕍत ्䴯ोजना का्䴯म⸾र〿म 
सञचालन गररनेछ । जस अन⡍तगम⸾त १० जना कᕍसकᕍभल सव-ओभरकᕍस्䴯र त्ा २ जना हाइड⅍ो ओभरकᕍस्䴯र र ३ 
जना कᕍसकᕍभल ओभरकᕍस्䴯र, १/१ जना मकᕍहला र परुあर कᕍवद♍ा्कᕀका लाकᕍग इकᕍञजकᕍन्䴯ररङ्ग अध्䴯्䴯नका लाकᕍग 
पणूम⸾ छा्䵔वकृᕍतमा पढ्ने व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ ।

71=	 आवश्䴯कताको आिारमा वालकᕍवकास केन⡍्䵖को कᕍवसतार गररनेछ ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
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गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
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भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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72=	 गाउँपाकᕍलका अनदुानका कᕍशकᕍकहरぁ र कᕍवद♍ाल्䴯 कमम⸾चारीलाई नेपाल सरकारले वकृᕍ्䵍 गरेको ्䵚कᕍतशतको 
आिारमा पाररश㙍कᕍमकको व्䴯वस्ा गनुम⸾को सा्ै पोशाक भताको समते व्䴯वस्ा गररनेछ । 

73=	 कᕍवद♍ा्कᕀ अनपुातका आिारमा कᕍशकᕍक दरवन⡍दीकᕍमलान ्䵚कᕍर〿्䴯ा अकᕍघ बढाइनेछ ।

74=	 गौमिुी क्䴯ामपस व्䴯वस्ापनको कᕍनकᕍमत आवश्䴯क वजेटको व्䴯वस्ा गररने छ ।

खानेपानी ि्ा सिसफाईः
75=	 िानेपानीको श㙍ोत एवं महुानहरぁको पकᕍहचान गरी महुान सरंकᕍणश्ु䵍ताको परीकᕍण लगा्䴯तका का्䴯म⸾गररने 

छिानेपानी कᕍवतरणकᕍवसतारलाई अकᕍघ वढाई ्䴯स कᕍ्े䵔मा कᕍनवाम⸾ि रぁपमा िानेपानीको कᕍवतरण हुने व्䴯वस्ा 
कᕍमलाईने छ। 

76=	 कᕍवकᕍभन⡍न सघं ससं्ाउपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतटोल कᕍवकास संस्ा र कᕍनजी कᕍ्े䵔हरぁको पररचालन त्ा सहका्䴯म⸾मा 
सडकटोल सावम⸾जकᕍनक स्ल एवं नदी सरसफाईको नीकᕍत कᕍलइने छ। ज्ाभावी फोहोर फ्䴯ाकने व्䴯कᕍ्䴹 त्ा 
समदुा्䴯को लाकᕍग कडाईकासा् दणड त्ा जररवाना गनन⡇ नीकᕍत अवलमवन गररने छ । 

77=	 ्䵚त्䴯ेक नागररकलाई सवचछ कᕍपउने पानी उपलबि गराउन एक घर एक िाराको का्䴯म⸾र〿मलाई पणूम⸾ता कᕍदइनेछ । 
एक घर एक िाराको लकᕍ्䴯 परुा गनम⸾ कᕍिमरぁकका ८ वटै वडाको िानेपानी समबन⡍िी एकᕍककृत रぁपमा DPR 
त्䴯ार गररनेछ ।

78=	 िानेपानी, सवचछता त्ा सरसफाई (वास ्䴯ोजना) कᕍनमाम⸾ण गरी ्䵚ा्कᕍमकताका आिारमा समपणूम⸾ वडा र 
बसती समट्ेने गरी ्䴯ोजना अगाकᕍड बढाइने छ ।

79=	 गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 सचंालनमा रहकेा िानेपानी ्䴯ोजनाहरぁलाई कᕍदगो रぁपमा सचंालन गनम⸾का लाकᕍग 
िानेपानी उपभो्䴹ा त्ा व्䴯वस्ापन सकᕍमकᕍतहरぁलाई िानेपानी ममम⸾त संभार त्ा व्䴯वस्ापन समवन⡍िी 
ताकᕍलमको व्䴯वस्ा गररने छ ।

80=	 उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍत एवं अन⡍्䴯 सरोकारवालासँगको सािदेारीमा ्䵚ाकृकᕍतक ्䵚कोपका कारणले कᕍकᕍत भएका 
िानेपानी त्ा सरसफाइ संरचनाहरぁको ममम⸾त त्ा पनुकᕍनम⸾माम⸾ण गररने छ ।

सां्कृविक ्䵚वरきथ┿नः
81=	 स्ानी्䴯 मौकᕍलक एवं ्䵚ाचीन वासतकुला ्䵚वबⰿम⸾न गनम⸾ स्ानी्䴯 कᕍनमाम⸾ण साम्䵇ी ्䵚्䴯ोग गरी सरुकᕍकᕍत घर कᕍनमाम⸾ण 

गनन⡇ का्䴯म⸾लाई ्䵚ोतसाहन गररने छ।

82=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔को संसकृकᕍत िकᕍलकने गरी कᕍवकᕍभन⡍न जातजाकᕍत त्ा भरेभरुा समट्ेने िालका का्䴯म⸾र〿मलाई 
कᕍनरन⡍तरता कᕍदइनेछ  ।

83=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कोट घर त्ा दवेस्लहरぁलाई प्䴯म⸾टकी्䴯 स्लको रぁपमा कᕍवकास गरी ्䵚चार 
्䵚सारमा जोड कᕍदइनेछ र मागको आिारमा पजुाआजा िचम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ । 

84=	 कᕍवकᕍभन⡍न पवम⸾हरぁलाई व्䴯वकᕍस्तरぁपमा सचंालन गनम⸾, िाकᕍमम⸾क कᕍ्े䵔हरぁको मौकᕍलकता त्ा ऐकᕍतहाकᕍसक महतवको 
उजागर गदद♈ ्䴯स केᕍ्䵔को ससंकृकᕍत ्䵚वम⸾्䵍न गरी हाम⹍ो ससंकृकᕍत हाम⹍ो पकᕍहचानको अविारणको नीकᕍत कᕍलइने छ । 
परमपरागत पवम⸾ त्ा ससंकृकᕍत सरंकᕍणको लाकᕍग आवश्䴯कबजेट व्䴯वस्ा गररने छ । 
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का्䴯म⸾र〿मलाई ्प ्䵚भावकारी गराउन र ज्䴯े्䵗 नागररकमा दकेᕍिने सवास्䴥्䴯 समस्䴯ा अनसुारको आवश्䴯क 
औरिी िररद गनन⡇ व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ ।

61=	 वहुकᕍ्े䵔ी्䴯 पोरण का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त सनुौलो हजार कᕍदनका आमा र वचचालाई केन⡍्䵖 कᕍवन⡍दमुा रािरे पोरण 
का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररने छ ।सा्ै मकᕍहला वालवाकᕍलका र कᕍकशोरीहरぁमा हुने सवै ्䵚कारको कुपोरणको 
अवस्ा घटाउन वहुकᕍ्े䵔ी्䴯 पोरण का्䴯म⸾र〿मलाई ्䵚भावकारीरぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

62=	 आवश्䴯कताको आिारमा सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 इकाई केन⡍्䵖हरあको स्ापना गररनेछ ।

वशकᕍा, युवा ि्ा खेलकुदः
63=	 कᕍशकᕍाको गणुसतर वकृᕍ्䵍 गनम⸾को लाकᕍग कᕍशकᕍक दरवन⡍दी कम भएको कᕍवद♍ाल्䴯हरぁलाइम⸾ कᕍशकᕍक अनदुान रकम 

उपलवि गराउने व्䴯वस्ालाइम⸾ कᕍनरन⡍तरता कᕍदइने छ । 

64=	 गाउपाकᕍलकाको आवकᕍिक कᕍशकᕍा ्䴯ोजना त्ा स्ाकᕍन्䴯 तहको पाठ््䴯र〿म कᕍनमाम⸾ण गनन⡇ ्䵚कृ्䴯ा अगाडी वढाईने 
छ ।

65=	 सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ा्䴯लको भौकᕍतक सरंचना सिुारत्ा शकैᕍकᕍक गणुसतर सिुार गनम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क रकम 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररने छ। गणुसतरी्䴯 पठनपाठनको लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯हरあसँग का्䴯म⸾ समपादन करार गररने छ । सा्ै 
उतकृर ्ट कᕍसकाई उपलबिी हाकᕍसल गनन⡇ कᕍवद♍ाल्䴯लाई कᕍवशरे ्䵚ोतसाहन गररने छ । ससं्ागत कᕍवद♍ाल्䴯हरあलाई 
आवश्䴯क कᕍन्䴯मन गररने छ । 

66=	 शकैᕍकᕍक गणुसतर अकᕍभवकृᕍ्䵍 गनम⸾ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का सामदुा्䴯ीक कᕍवद♍ाल्䴯हरぁमा का्䴯म⸾रत 
कᕍशकᕍकहरぁलाई आवश्䴯क ताकᕍलमको व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ । 

67=	 िलेकुद कᕍ्े䵔को कᕍवकास र कᕍवसतारका लाकᕍग िलेकुद सरंचना कᕍनमाम⸾ण त्ा िलेकुद ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता सचंालन 
गररनेछ ।

68=	 एक वडा एक िलेकुद मदैान र पाकᕍलका तहको िलेकुद मदैानको लागी सतर उन⡍नती गनुम⸾को सा्ै ्䴯वुाजगतलाई 
िलेमा आककᕍरम⸾त गनम⸾को लाकᕍग उकᕍचत वातावरण कᕍमलाइनेछ ।

69=	 नेपाल सरकारको आिारभतू तहसमम अकᕍनवा्䴯म⸾र कᕍनशलुक त्ा माध्䴯कᕍमक तहसमम कᕍनशलुक कᕍशकᕍा ्䵚दान गनन⡇ 
नीकᕍत रहकेोमा ककᕍा १० सममको कᕍशकᕍालाई कᕍनशलुक गनन⡇ का्䴯म⸾ ्䵚भावकारी रぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररनेछ जसका 
लाकᕍग आवश्䴯क व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ ।

70=	 कᕍवपन⡍न वगम⸾का पररवारका वालवाकᕍलकाहरぁलाई छा्䵔वतृी सह्䴯ोगमा ्䵚ाकᕍवकᕍिक कᕍशकᕍा पढाउने व्䴯वस्ा 
कᕍमलाइनेछ । ्䴯स अन⡍तगम⸾त कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका त्ा ्䵚ाकᕍवकᕍिक कᕍशकᕍाल्䴯हरあसँग समिौता गरी ्䴯स 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍवपन⡍न कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका छा्䵔वकृᕍत ्䴯ोजना का्䴯म⸾र〿म 
सञचालन गररनेछ । जस अन⡍तगम⸾त १० जना कᕍसकᕍभल सव-ओभरकᕍस्䴯र त्ा २ जना हाइड⅍ो ओभरकᕍस्䴯र र ३ 
जना कᕍसकᕍभल ओभरकᕍस्䴯र, १/१ जना मकᕍहला र परुあर कᕍवद♍ा्कᕀका लाकᕍग इकᕍञजकᕍन्䴯ररङ्ग अध्䴯्䴯नका लाकᕍग 
पणूम⸾ छा्䵔वकृᕍतमा पढ्ने व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ ।

71=	 आवश्䴯कताको आिारमा वालकᕍवकास केन⡍्䵖को कᕍवसतार गररनेछ ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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96=	 अपाङ्गता भएका व्䴯ाकᕍ्䴹हरぁको का्䴯म⸾कᕍमताको आिारमा सममान र सह्䴯ोग गरीने छ ।

सभाका सद्यजयूहरぁअब म पवूाम⸾िार कᕍवकास तफम⸾ का कᕍ्े䵔गत नीकᕍत  त्ा  का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ चाहन⡍छु ।

सडक, भवन ि्ा पूलः
97=	 बागदलुा-मचछी- कᕍभमकᕍगठे सडक र मदन भणडारी राजमागम⸾को सौतामारे मचछी कुटीचौर िणडलाई कालोप्䵔े 

गनम⸾को लाकᕍग ्䵚कᕍर〿्䴯ा अगाडी बढाइनेछ।

98=	 पाकᕍलका कᕍभ्䵔रहकेा मखु्䴯 सडकहरぁ ढाँड-वादीकोट दउेराकᕍल हुदँ ैगकुᕍलम जोड्ने सडक, कᕍिमरぁक ररङ्ग रोड, 
कᕍचसावाङ्ग वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 मोटर वाटो, ढाँड-स्䴯ाउलीघारी कᕍटमरुचौर ढोरपाटन जोड्ने सडक, ढाँड-गबदी 
तरुारा-कुता नौबकᕍहनी जोड्ने सडक, मजवुा दहिोला र मकाम⸾वाङ्ग मललरानी जोड्ने सडक र चौकेकमदले 
मोटरवाटो लाई सतरउन⡍नकᕍत गनम⸾कोलागी आवस्䴯क वजेट कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररने छ ।

99=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको ्䵚शासकी्䴯 भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ समपन⡍न भई ्䴯सै आ.व वाट  सेवा सञचालन 
भईरहकेोले ्䵚साशकᕍनक भवन त्ा भवन पररसरको सौन⡍दरीकरण गनम⸾का लागी आवश्䴯क बजेट कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गररने छ । 

100=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका अन⡍तगम⸾त िङ्ुगदी कᕍदहालना िानेपानी, कᕍिमरぁक िानेपानी आ्䴯ोजना गबदी सललेरी, 
कᕍलवाङ्ग दारीमचौर िानेपानी ्䴯ोजना, कᕍचसावाङ्ग कᕍवटἿ टोला घमुने ठाटी ्ापा िते अगन⡇ली ओिररぁि 
िानेपानी आ्䴯ोजना, व्䴯ाङिोला हाडेपानी पललो िरुीकटेरी गबदी िानेपानी आ्䴯ोजना कडेनी तसुारा 
कᕍलफट िानेपानी आ्䴯ोजना, िाली डाडाँ रह कᕍलफट िानेपानी आ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾ण गनम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क 
बजेट कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररने छ । 

101=	 ्䴯स गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का मखु्䴯-मखु्䴯 गौरवका आ्䴯ोजनाहरぁको कᕍवसततृ पवूम⸾ संभाव्䴯ता अध्䴯्䴯न गररने छ । 

102=	 बालबाकᕍलका त्ा ्䴯वुाहरあको लाकᕍग आवश्䴯क िलेकुद सरंचनाको कᕍनमाम⸾ण गनन⡇ नीकᕍत अवलमवन गररने छ । 

103=	 सरुकᕍकᕍत नागररक आवास का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त कᕍवपन⡍न पररवारका लाकᕍग िरको छानो कᕍवस्ापन गनन⡇ का्䴯म⸾लाई 
कᕍनरन⡍तरता कᕍदइनेछ ।

104=	 गाउँपाकᕍलकाको सबै भौगोकᕍलक कᕍ्े䵔मा सहज पहुचँ र आवागमनका लाकᕍग सडक गरुぁ्䴯ोजनाको आिारमा 
सडक सजंालको कᕍवकास त्ा कᕍवसतार गररनेछ ।वडा केन⡍्䵖 सँग जोकᕍडएका ८ वटै वडाका सडकहरぁको 
सतरउन⡍नती गररनेछ ।

105=	 ्䵚ा्कᕍमकताको आिारमा छनोट भएका कᕍचसावाङ, ढाडा कᕍपडालने, वासािोला र साहुिटुὍा, कलसे कᕍसम 
िोलङ्ुगे पलुको कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾लाई अगाकᕍड बढाइनेछ ।

106=	 कᕍवकᕍभन⡍न कᕍ्े䵔बाट लागत सािदेारीका रぁपमा ्䵚ात हुन सकने आ्䴯ोजनाहरぁ सचंालनका लाकᕍग आवश्䴯क 
वजेटको ्䵚वन⡍ि गररने छ । 

107=	 कᕍदगो कᕍवकासका लकᕍ्䴯हरぁलाई स्ानी्䴯करणका लागी आवस्䴯क कᕍनकᕍत त्ा का्䴯म⸾्䴯ोजना त्䴯ार गरी कᕍदगो 
कᕍवकासका लकᕍ्䴯 परुा गनम⸾का लागी कᕍ्े䵔हरぁको पकᕍहचान गरी का्䴯म⸾र〿म का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

108=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा बजार कᕍ्े䵔 त्ा मखु्䴯 मखु्䴯 सडकसँग जोकᕍडएर बन⡍ने भवनहरあको लाकᕍग नकसा पास 
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लैङ्वगक समानिा ि्ा सामावजक समावेशीकिणः
85=	 न्䴯ाँ कᕍनमाम⸾ण हुने सवम⸾जकᕍनक पवूाम⸾िारहरぁलाई वालम्ै䵔ी ज्䴯े्䵗 नागररकम्ै䵔ी अपाङ्गताम्ै䵔ी रぁपमा कᕍवकास 

गररनेछ ।लैङ्कᕍगक बजेट त्ा लैङ्कᕍगक परीकᕍणको नीकᕍत अवलमवन गररनेछ । 

86=	 लैङ्कᕍगक कᕍवभदेको अन⡍त्䴯 गदद♈ पछाकᕍड परेका वगम⸾ त्ा समदुा्䴯 दकᕍलतआकᕍदबासी जनजातीकᕍपछकᕍडएका वगम⸾ 
फरक कᕍमता भएका व्䴯कᕍ्䴹 लैङ्कᕍगक त्ा ्䴯ौकᕍनक अलपसंख्䴯कलाई राज्䴯को सवै कᕍनका्䴯मा समानपुाकᕍतक 
समावेशी कᕍस्䵍ान⡍तको आिारमा सहभागी हुने हकको ्䵚त्䴯ाभतूी गररने छ । 

87=	 आकᕍ म्⸾क समकृᕍ्䵍 र कᕍदगो कᕍवकासका लाकᕍग समान अ्䵇सरता र नेततृवदा्䴯ी भकूᕍमका स्ाकᕍपत गदद♈ श㙍ोत 
सािनअवसरलाभमा मकᕍहलाको समान पँहुच स्ाकᕍपत गनम⸾ सकने लकᕍकᕍत का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनन⡇ नीकᕍत कᕍलईने 
छ । 

88=	 सकंᕍविानको भावना ममम⸾ अनरुぁप गाँउपाकᕍलका कᕍ्े䵔मा मानव कᕍवकास सचूकाङ्कको आिारमा पछाकᕍड परेका 
वगम⸾, समदुा्䴯को सशकᕍ्䴹करण गदद♈  आकᕍ म्⸾क त्ा सामाकᕍजक रあपान⡍तरणको लाकᕍग लकᕍकᕍत वगम⸾का का्䴯म⸾र〿महरぁ 
सचंालन गररने छ । सीप त्ा कᕍमता कᕍवकास ताकᕍलम संचालन गरी गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔मा उपलबि रोजगारीका 
अवसरहरあको उप्䴯ोगका लाकᕍग सकᕍम बनाउने का्䴯म⸾लाई ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदइनेछ ।

89=	 नेपालको सकंᕍविानले बालबाकᕍलकाको हकलाई मौकᕍलक हकको रぁपमा व्䴯वस्ा गरी बालअकᕍिकार 
महासन⡍िीमा अकंᕍकत गरेका बाल अकᕍिकारका चार आ्䴯ाम बालबचाउ बालसरंकᕍण बालकᕍबकास र 
बालसहभाकᕍगता जसता कᕍवर्䴯लाई समटेेको छ । उ्䴹 कᕍवर्䴯हरぁलाई ्䵚भावकारी रぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾ 
आवश्䴯क का्䴯म⸾र〿म र वजेटको व्䴯वस्ा गररने छ ।सा्ै बालमै्䵔ी गाउँपाकᕍलका कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग आवश्䴯क 
का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा गररने छ ।

90=	 बालबाकᕍलका त्ा कᕍकशोर कᕍकशोरीहरぁलाई सबै ्䵚कारका कᕍहसंादवु्䴯म⸾वहार र शोरणबाट म्ु䴹 गराउँद ैउनीहरぁको 
हक अकᕍिकार ्䵚्䴯ोग गनम⸾ ्䴯ोग्䴯 र सकᕍम नागररकको रぁपमा कᕍवकास गनन⡇ िालका का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररने 
छ । 

91=	 ज्䴯े्䵗 नागररकको जᱍान सीप र अनभुवलाई पाकᕍलका कᕍ्े䵔को कᕍवकासमा  ्䵚्䴯ोग गनम⸾ पाकᕍलकाबाट ज्䴯्े䵗 नागररक 
लकᕍकᕍत का्䴯म⸾र〿मलाई ्प ्䵚भावकारी बनाईने छ ।

92=	 “कᕍिमरぁकको शानलकᕍकᕍत वगम⸾को सशकᕍ्䴹करण त्ा सममान” को नीकᕍत अनरुぁप लै䠂कᕍगक समानता त्ा सामाकᕍजक 
समावेशीकरणका लाकᕍग समबकᕍन⡍ित वगम⸾हरぁको समानता एवं उत्ानका लाकᕍग सममान का्䴯म⸾र〿मचतेनामलूक 
का्䴯म⸾र〿मआ्䴯मलूक एवं रोजगारमलूक का्䴯म⸾र〿महरぁको सचंालन गरी  समब्䵍 ससं्ा एवं सेवा ्䵚दा्䴯क 
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93=	 वालकᕍवबाह बालश㙍म घरेल ुकᕍहसंा मकᕍहला कᕍहसंा न⡍्䴯कूᕍनकरणका का्䴯म⸾र〿मलाई अि ्䵚भावकारी रぁपमा अगाकᕍड 
वढाइने छ ।

94=	 मकᕍहला कᕍहसंा जाती्䴯 भदेभाव र छुवाछुत जसता कुरीकᕍतहरぁलाई न⡍्䴯कूᕍनकरण गरी सामाकᕍजक सदभाव का्䴯म गनम⸾ 
आवश्䴯कजनचतेनामलूक का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनम⸾ आवश्䴯क ्䵚वन⡍ि कᕍमलाईने छ ।

95=	 सामाकᕍजक सरुकᕍा भता टोल बसतीमै कᕍवतरण गनम⸾ आवश्䴯क काननुी र व्䴯वहारीक ्䵚कᕍर〿्䴯ा कᕍमलाइनेछ । 
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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96=	 अपाङ्गता भएका व्䴯ाकᕍ्䴹हरぁको का्䴯म⸾कᕍमताको आिारमा सममान र सह्䴯ोग गरीने छ ।

सभाका सद्यजयूहरぁअब म पवूाम⸾िार कᕍवकास तफम⸾ का कᕍ्े䵔गत नीकᕍत  त्ा  का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ चाहन⡍छु ।

सडक, भवन ि्ा पूलः
97=	 बागदलुा-मचछी- कᕍभमकᕍगठे सडक र मदन भणडारी राजमागम⸾को सौतामारे मचछी कुटीचौर िणडलाई कालोप्䵔े 

गनम⸾को लाकᕍग ्䵚कᕍर〿्䴯ा अगाडी बढाइनेछ।

98=	 पाकᕍलका कᕍभ्䵔रहकेा मखु्䴯 सडकहरぁ ढाँड-वादीकोट दउेराकᕍल हुदँ ैगकुᕍलम जोड्ने सडक, कᕍिमरぁक ररङ्ग रोड, 
कᕍचसावाङ्ग वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 मोटर वाटो, ढाँड-स्䴯ाउलीघारी कᕍटमरुचौर ढोरपाटन जोड्ने सडक, ढाँड-गबदी 
तरुारा-कुता नौबकᕍहनी जोड्ने सडक, मजवुा दहिोला र मकाम⸾वाङ्ग मललरानी जोड्ने सडक र चौकेकमदले 
मोटरवाटो लाई सतरउन⡍नकᕍत गनम⸾कोलागी आवस्䴯क वजेट कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररने छ ।

99=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको ्䵚शासकी्䴯 भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ समपन⡍न भई ्䴯सै आ.व वाट  सेवा सञचालन 
भईरहकेोले ्䵚साशकᕍनक भवन त्ा भवन पररसरको सौन⡍दरीकरण गनम⸾का लागी आवश्䴯क बजेट कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गररने छ । 

100=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका अन⡍तगम⸾त िङ्ुगदी कᕍदहालना िानेपानी, कᕍिमरぁक िानेपानी आ्䴯ोजना गबदी सललेरी, 
कᕍलवाङ्ग दारीमचौर िानेपानी ्䴯ोजना, कᕍचसावाङ्ग कᕍवटἿ टोला घमुने ठाटी ्ापा िते अगन⡇ली ओिररぁि 
िानेपानी आ्䴯ोजना, व्䴯ाङिोला हाडेपानी पललो िरुीकटेरी गबदी िानेपानी आ्䴯ोजना कडेनी तसुारा 
कᕍलफट िानेपानी आ्䴯ोजना, िाली डाडाँ रह कᕍलफट िानेपानी आ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾ण गनम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क 
बजेट कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररने छ । 

101=	 ्䴯स गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का मखु्䴯-मखु्䴯 गौरवका आ्䴯ोजनाहरぁको कᕍवसततृ पवूम⸾ संभाव्䴯ता अध्䴯्䴯न गररने छ । 

102=	 बालबाकᕍलका त्ा ्䴯वुाहरあको लाकᕍग आवश्䴯क िलेकुद सरंचनाको कᕍनमाम⸾ण गनन⡇ नीकᕍत अवलमवन गररने छ । 

103=	 सरुकᕍकᕍत नागररक आवास का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त कᕍवपन⡍न पररवारका लाकᕍग िरको छानो कᕍवस्ापन गनन⡇ का्䴯म⸾लाई 
कᕍनरन⡍तरता कᕍदइनेछ ।

104=	 गाउँपाकᕍलकाको सबै भौगोकᕍलक कᕍ्े䵔मा सहज पहुचँ र आवागमनका लाकᕍग सडक गरुぁ्䴯ोजनाको आिारमा 
सडक सजंालको कᕍवकास त्ा कᕍवसतार गररनेछ ।वडा केन⡍्䵖 सँग जोकᕍडएका ८ वटै वडाका सडकहरぁको 
सतरउन⡍नती गररनेछ ।

105=	 ्䵚ा्कᕍमकताको आिारमा छनोट भएका कᕍचसावाङ, ढाडा कᕍपडालने, वासािोला र साहुिटुὍा, कलसे कᕍसम 
िोलङ्ुगे पलुको कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾लाई अगाकᕍड बढाइनेछ ।

106=	 कᕍवकᕍभन⡍न केᕍ्䵔बाट लागत सािदेारीका रぁपमा ्䵚ात हुन सकने आ्䴯ोजनाहरぁ सचंालनका लाकᕍग आवश्䴯क 
वजेटको ्䵚वन⡍ि गररने छ । 

107=	 कᕍदगो कᕍवकासका लकᕍ्䴯हरぁलाई स्ानी्䴯करणका लागी आवस्䴯क कᕍनकᕍत त्ा का्䴯म⸾्䴯ोजना त्䴯ार गरी कᕍदगो 
कᕍवकासका लकᕍ्䴯 परुा गनम⸾का लागी कᕍ्े䵔हरぁको पकᕍहचान गरी का्䴯म⸾र〿म का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

108=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा बजार कᕍ्े䵔 त्ा मखु्䴯 मखु्䴯 सडकसँग जोकᕍडएर बन⡍ने भवनहरあको लाकᕍग नकसा पास 
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लैङ्वगक समानिा ि्ा सामावजक समावेशीकिणः
85=	 न्䴯ाँ कᕍनमाम⸾ण हुने सवम⸾जकᕍनक पवूाम⸾िारहरぁलाई वालम्ै䵔ी ज्䴯्े䵗 नागररकम्ै䵔ी अपाङ्गताम्ै䵔ी रぁपमा कᕍवकास 

गररनेछ ।लैङ्कᕍगक बजेट त्ा लैङ्कᕍगक परीकᕍणको नीकᕍत अवलमवन गररनेछ । 

86=	 लैङ्कᕍगक कᕍवभदेको अन⡍त्䴯 गदद♈ पछाकᕍड परेका वगम⸾ त्ा समदुा्䴯 दकᕍलतआकᕍदबासी जनजातीकᕍपछकᕍडएका वगम⸾ 
फरक कᕍमता भएका व्䴯कᕍ्䴹 लैङ्कᕍगक त्ा ्䴯ौकᕍनक अलपसंख्䴯कलाई राज्䴯को सवै कᕍनका्䴯मा समानपुाकᕍतक 
समावेशी कᕍस्䵍ान⡍तको आिारमा सहभागी हुने हकको ्䵚त्䴯ाभतूी गररने छ । 

87=	 आकᕍ म्⸾क समकृᕍ्䵍 र कᕍदगो कᕍवकासका लाकᕍग समान अ्䵇सरता र नेततृवदा्䴯ी भकूᕍमका स्ाकᕍपत गदद♈ श㙍ोत 
सािनअवसरलाभमा मकᕍहलाको समान पँहुच स्ाकᕍपत गनम⸾ सकने लकᕍकᕍत का्䴯म⸾र〿म संचालन गनन⡇ नीकᕍत कᕍलईने 
छ । 

88=	 सकंᕍविानको भावना ममम⸾ अनरुぁप गाँउपाकᕍलका कᕍ्े䵔मा मानव कᕍवकास सचूकाङ्कको आिारमा पछाकᕍड परेका 
वगम⸾, समदुा्䴯को सशकᕍ्䴹करण गदद♈  आकᕍ म्⸾क त्ा सामाकᕍजक रあपान⡍तरणको लाकᕍग लकᕍकᕍत वगम⸾का का्䴯म⸾र〿महरぁ 
सचंालन गररने छ । सीप त्ा कᕍमता कᕍवकास ताकᕍलम संचालन गरी गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔मा उपलबि रोजगारीका 
अवसरहरあको उप्䴯ोगका लाकᕍग सकᕍम बनाउने का्䴯म⸾लाई ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदइनेछ ।

89=	 नेपालको सकंᕍविानले बालबाकᕍलकाको हकलाई मौकᕍलक हकको रぁपमा व्䴯वस्ा गरी बालअकᕍिकार 
महासन⡍िीमा अकंᕍकत गरेका बाल अकᕍिकारका चार आ्䴯ाम बालबचाउ बालसरंकᕍण बालकᕍबकास र 
बालसहभाकᕍगता जसता कᕍवर्䴯लाई समटेेको छ । उ्䴹 कᕍवर्䴯हरぁलाई ्䵚भावकारी रぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾ 
आवश्䴯क का्䴯म⸾र〿म र वजेटको व्䴯वस्ा गररने छ ।सा्ै बालमै्䵔ी गाउँपाकᕍलका कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग आवश्䴯क 
का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा गररने छ ।

90=	 बालबाकᕍलका त्ा कᕍकशोर कᕍकशोरीहरぁलाई सबै ्䵚कारका कᕍहसंादवु्䴯म⸾वहार र शोरणबाट म्ु䴹 गराउँद ैउनीहरぁको 
हक अकᕍिकार ्䵚्䴯ोग गनम⸾ ्䴯ोग्䴯 र सकᕍम नागररकको रぁपमा कᕍवकास गनन⡇ िालका का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररने 
छ । 

91=	 ज्䴯्े䵗 नागररकको जᱍान सीप र अनभुवलाई पाकᕍलका कᕍ्े䵔को कᕍवकासमा  ्䵚्䴯ोग गनम⸾ पाकᕍलकाबाट ज्䴯्े䵗 नागररक 
लकᕍकᕍत का्䴯म⸾र〿मलाई ्प ्䵚भावकारी बनाईने छ ।

92=	 “कᕍिमरぁकको शानलकᕍकᕍत वगम⸾को सशकᕍ्䴹करण त्ा सममान” को नीकᕍत अनरुぁप लै䠂कᕍगक समानता त्ा सामाकᕍजक 
समावेशीकरणका लाकᕍग समबकᕍन⡍ित वगम⸾हरぁको समानता एवं उत्ानका लाकᕍग सममान का्䴯म⸾र〿मचतेनामलूक 
का्䴯म⸾र〿मआ्䴯मलूक एवं रोजगारमलूक का्䴯म⸾र〿महरぁको सचंालन गरी  समब्䵍 ससं्ा एवं सेवा ्䵚दा्䴯क 
सँस्ाहरぁसँग सािदेारी गरी का्䴯म⸾ गररने छ ।

93=	 वालकᕍवबाह बालश㙍म घरेल ुकᕍहसंा मकᕍहला कᕍहसंा न⡍्䴯कूᕍनकरणका का्䴯म⸾र〿मलाई अि ्䵚भावकारी रぁपमा अगाकᕍड 
वढाइने छ ।

94=	 मकᕍहला कᕍहसंा जाती्䴯 भदेभाव र छुवाछुत जसता कुरीकᕍतहरぁलाई न⡍्䴯कूᕍनकरण गरी सामाकᕍजक सदभाव का्䴯म गनम⸾ 
आवश्䴯कजनचतेनामलूक का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनम⸾ आवश्䴯क ्䵚वन⡍ि कᕍमलाईने छ ।

95=	 सामाकᕍजक सरुकᕍा भता टोल बसतीमै कᕍवतरण गनम⸾ आवश्䴯क काननुी र व्䴯वहारीक ्䵚कᕍर〿्䴯ा कᕍमलाइनेछ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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119=	 कोकᕍभड-१९  वराम⸾दको सम्䴯मा हुने बाकᕍढपकᕍहरो हावाहुरी अकᕍसनाचट््䴯ाङ आगोलागी  जसता आककᕍसमक 
रぁपमा हुने ्䵚कोप त्ा कᕍवपदल्ाई व्䴯वस्ापन गनम⸾ आवश्䴯क पहल गररने छ सा्ै राहत उबⰿारको का्䴯म⸾लाई 
्䵚ा्कᕍमकतामा रािी का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

फोहोिमैला वयव््ापनः
120=	 पलाकᕍसटकको िोला त्ा कᕍवकᕍभन⡍न सभा,समारोह,का्䴯म⸾र〿ममा ्䵚्䴯ोग हुने िादालाई  कᕍनरぁतसाकᕍहत गदद♈ बैककᕍलपक 

िोलाहरぁ त्ा स्ानी्䴯 मालाहरぁको ्䵚्䴯ोगलाई ्䵚ेररत गररने छ।

121=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 सकंलन गदद♈ आएको फोहोरमलैालाई ्प व्䴯वकᕍस्त गररनेछ। फोहोर सकंलन का्䴯म⸾लाई 
कᕍन्䴯मन र कᕍजममवेार बनाउन आवश्䴯क काननुीगत व्䴯वस्ा गरी करको दा्䴯रामा समकेᕍटनेछ ।

122=	 बजार त्ा नदी,िोलामा हुने फोहोरमलैाको न⡍्䴯कूᕍनकरणका लाकᕍग जनचतेनामलूक का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनन⡇ 
नीकᕍत कᕍलइने छ ।

भू ि्ा जला्䴧ाि सिंकᕍण, वािाविण सिंकᕍणः
123=	 गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का जलािारहरぁको पकᕍहचान गरी संरकᕍण गररने छ ।

124=	 जलािार कᕍ्े䵔को सरंकᕍणका लाकᕍग ररचाजम⸾ पोिरी कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾लाई कᕍनरन⡍तरता कᕍदइने छ।

125=	 भौकᕍतक सरंचनाहरぁको कᕍनमाम⸾ण गदाम⸾ पानीका महुानहरぁको सरंकᕍण हुने त्ा पकᕍहरो त्ा भकूᕍ्䴯को जोकᕍिम कम 
हुने गरी गररनेछ ।

126=	 पलाकᕍटἿकजन⡍्䴯 वसतहुरぁको ्䵚्䴯ोगलाई कᕍनरぁतसाहन गदद♈ कᕍवसतारै पलाकᕍटἿक म्ु䴹 गाउँपाकᕍलका कᕍनमाम⸾ण गररनेछ ।

127=	 एक गाउँ एक कᕍसचँाई पोिरीको लाकᕍग आवश्䴯क व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ ।

सभाका सद्यजयूहरぁ अब म सावम⸾जकᕍनक सेवा, ससं्ागत कᕍमता कᕍवकास, सशुासन र सदु♃कᕍढकरण तफम⸾ का कᕍ्े䵔गत नीकᕍत  त्ा 
का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ चाहन⡍छु ।

सावथ┿जवनक सेवा ्䵚वाह ि्ा सशुासन ्䵚बरきथ┿नः
128=	 गाउँपाकᕍलकाले ससं्ागत कᕍमता कᕍवकास ्䴯ोजना त्䴯ार गरी जन्䵚कᕍतकᕍनिी त्ा कमम⸾चारीहरぁको  कᕍमता 

कᕍवकासमा लगानी गनन⡇ नीकᕍत कᕍलईनेछ ।गाउँपाकᕍलका का्䴯ाम⸾ल्䴯 वडाका्䴯ाम⸾ल्䴯 र सवास्䴥्䴯 ससं्ाहरぁको ्प 
ससं्ागत कᕍमता कᕍवकास गररनेछ ।

129=	 सावम⸾जकᕍनक सेवा ्䵚वाह र नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गरी उपलकᕍबिमलुक बनाउन का्䴯म⸾ समपादन 
समिौता अध्䴯कᕍ र ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृत कᕍबच र ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृतबाट शािा/एकाइ ्䵚मिु 
कᕍबचको का्䴯म⸾समपादन समिौता गरी का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा ल्䴯ाईने छ ।

130=	 आन⡍तररक कᕍन्䴯न⡍्䵔ण ्䵚णाली बनाई आन⡍तररक व्䴯वस्ापनलाई व्䴯वकᕍस्त पारदशकᕀ र कᕍमतव्䴯्䴯ी बनाईनेछ । सेवा 
्䵚वाहलाई चसुत दरुぁसत, पारदशकᕀ र जवाफदहेी बनाइने नीकᕍत कᕍलइनेछ । ्䴯सको लाकᕍग सावम⸾जकᕍनक उतरदाकᕍ्䴯तवका 
औजारहरぁ (सावम⸾जकᕍनक सनुवुाई, सावम⸾जकᕍनक परीकᕍण, सामाकᕍजक परीकᕍण, सेवा्䵇ाही सन⡍तकुᕍटἿ सवन⡇कᕍण) लाई 
का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा ल्䴯ाइनेछ ।
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अकᕍनवा्䴯म⸾ गनन⡇ व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ ।

सचंाि  ि्ा सचूना ्䵚ववव्䴧ः
109=	 ्䴯स गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔का बाकᕍसन⡍दालाई सहजरぁपमा सचंार सकुᕍविा परु ््䴯ाई सबैको पहुचँमा ईन⡍टरनेटको सकुᕍविा 

प¥ु्䴯ाउन कᕍवकᕍभन⡍न सािदेारको पकᕍहचान गरी आवश्䴯क का्䴯म⸾ अगाकᕍड बढाइने छ ।गाउँपाकᕍलका अन⡍तगम⸾तका 
वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯हरぁ त्ा सवास्䴥्䴯 चौकीहरぁमा जडान गररएका इन⡍टरनेटको कᕍमता वकृᕍ्䵍 गरी अि ्ु䵖त गकᕍतमा  
चलने गराईने छ । बाँकी आिारभतु सवास्䴥्䴯 ससं्ा र सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरぁमा इन⡍टरनेट जडान गनम⸾ पहल 
गररने छ ।  

110=	 गाउँपाकᕍलका त्ा इन⡍टरनेट पहुचँ पगुेका वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा अनलाइन राजश㙍 ्䵚णाली शरुぁवात गरी ्䵚भावकारी 
रぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ । 

111=	 राजश㙍 ्䵚शासनलाई ्प ्䵚भावकारी र ्䵚कᕍवकᕍिमै्䵔ी बनाउन कमम⸾चारीहरぁका लाकᕍग ्प ताकᕍलमका सा्ै ्䵚कᕍवकᕍि 
सिुार त्ा कᕍमता कᕍवकासमा लगानी गररने छ ।

112=	 पकᕍञजकरण त्ा घटना दताम⸾ अनलाइन ्䵚णालीलाई वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯बाट अनलाइनबाटै ्䵚माण प्䵔 ्䵚दान गररने 
व्䴯वस्ालाई ्प ्䵚भावकारी बनाइने छ ।

113=	 गाउँपाकᕍलका,वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯हरぁ र सवास्䴥्䴯 ससं्ामा भएका अकᕍिकतम का्䴯म⸾लाई कमप्䴯टुर ्䵚णालीमा 
व्䴯वकᕍस्त गररने छ।

114=	 सरुぁवाती अवस्ामा गाउँपाकᕍलकाको केन⡍्䵖 मचछी त्ा वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯को आसपासमा रहकेा वकᕍसत त्ा 
वजारमा कᕍर〿 वाइफाइको व्䴯वस्ा गररनेछ ।

उजाथ┿
115=	 बैककᕍलपक उजाम⸾ ्䵚वम⸾्䵍न केन⡍्䵖सँग समन⡍व्䴯 गरी सौ्䴯म⸾ सडक बती जडान त्ा सौ्䴯म⸾ उजाम⸾लाई समते ्䵚ा्कᕍमकता 

कᕍदने नीकᕍत कᕍलइने छ लघ ुजलकᕍवद♍तु आ्䴯ोजनाको समभाव्䴯ता अध्䴯्䴯न गरी कᕍिमरぁकवासी सवैजनता को 
श्े䴯र लगानीका आ्䴯ोजना अकᕍघवढाइने कᕍनकᕍत कᕍलईने छ ।

सभाका सद्यजयूहरぁअब म वन, वातावरण, भसूरंकᕍण त्ा कᕍवपद व्䴯वस्ापन तफम⸾ का कᕍ्े䵔गत नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु 
गनम⸾ चाहन⡍छु ।

वन, वािाविण ि्ा ववपद् वयव््ापनः
116=	 कᕍवपद ््䵚कᕍतका्䴯म⸾ ्䴯ोजना त्䴯ार गरी जोकᕍिमका कᕍ्े䵔हरぁ पकᕍहचान गरी त्䴯सको सरंकᕍण गररनेछ ।

117=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा सामदुाकᕍ्䴯क वन सरंकᕍण गररने छ । सडक कᕍकनारमा अकᕍम⹍सो रोपी हरर्䴯ाली ्䵚व्䵍म⸾न 
का्䴯म⸾ गररने छ। ठूला परर्䴯ोजनाको कᕍनमाम⸾ण वातावरणी्䴯 परीकᕍण ्䵚णालीलाई कडाईकासा् अवलमबन गररने 
छ ।भौकᕍतक पवूाम⸾िारको कᕍनमाम⸾ण गदाम⸾ वातावरणी्䴯 पकᕍलाई ध्䴯ान कᕍदइने छ । का्䴯म⸾कᕍवकᕍि वनाएर वनपैदावारलाई 
व्䴯वकᕍस्त गररने छ ।

118=	 ्䵚ाकृकᕍतक ्䵚कोपबाट उतपन⡍न हुन सकने जोकᕍिम व्䴯वस्ापनको लाकᕍग आवश्䴯क कᕍवपद साम्䵇ीहरあको 
व्䴯वस्ापन गररने छ ।  
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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119=	 कोकᕍभड-१९  वराम⸾दको सम्䴯मा हुने बाकᕍढपकᕍहरो हावाहुरी अकᕍसनाचट््䴯ाङ आगोलागी  जसता आककᕍसमक 
रぁपमा हुने ्䵚कोप त्ा कᕍवपदल्ाई व्䴯वस्ापन गनम⸾ आवश्䴯क पहल गररने छ सा्ै राहत उबⰿारको का्䴯म⸾लाई 
्䵚ा्कᕍमकतामा रािी का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ ।

फोहोिमैला वयव््ापनः
120=	 पलाकᕍसटकको िोला त्ा कᕍवकᕍभन⡍न सभा,समारोह,का्䴯म⸾र〿ममा ्䵚्䴯ोग हुने िादालाई  कᕍनरぁतसाकᕍहत गदद♈ बैककᕍलपक 

िोलाहरぁ त्ा स्ानी्䴯 मालाहरぁको ्䵚्䴯ोगलाई ्䵚ेररत गररने छ।

121=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 सकंलन गदद♈ आएको फोहोरमलैालाई ्प व्䴯वकᕍस्त गररनेछ। फोहोर सकंलन का्䴯म⸾लाई 
कᕍन्䴯मन र कᕍजममवेार बनाउन आवश्䴯क काननुीगत व्䴯वस्ा गरी करको दा्䴯रामा समकेᕍटनेछ ।

122=	 बजार त्ा नदी,िोलामा हुने फोहोरमलैाको न⡍्䴯कूᕍनकरणका लाकᕍग जनचतेनामलूक का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनन⡇ 
नीकᕍत कᕍलइने छ ।

भू ि्ा जला्䴧ाि सिंकᕍण, वािाविण सिंकᕍणः
123=	 गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का जलािारहरぁको पकᕍहचान गरी संरकᕍण गररने छ ।

124=	 जलािार कᕍ्े䵔को सरंकᕍणका लाकᕍग ररचाजम⸾ पोिरी कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾लाई कᕍनरन⡍तरता कᕍदइने छ।

125=	 भौकᕍतक सरंचनाहरぁको कᕍनमाम⸾ण गदाम⸾ पानीका महुानहरぁको सरंकᕍण हुने त्ा पकᕍहरो त्ा भकूᕍ्䴯को जोकᕍिम कम 
हुने गरी गररनेछ ।

126=	 पलाकᕍटἿकजन⡍्䴯 वसतहुरぁको ्䵚्䴯ोगलाई कᕍनरぁतसाहन गदद♈ कᕍवसतारै पलाकᕍटἿक म्ु䴹 गाउँपाकᕍलका कᕍनमाम⸾ण गररनेछ ।

127=	 एक गाउँ एक कᕍसचँाई पोिरीको लाकᕍग आवश्䴯क व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ ।

सभाका सद्यजयूहरぁ अब म सावम⸾जकᕍनक सेवा, संस्ागत कᕍमता कᕍवकास, सशुासन र सदु♃कᕍढकरण तफम⸾ का कᕍ्े䵔गत नीकᕍत  त्ा 
का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ चाहन⡍छु ।

सावथ┿जवनक सेवा ्䵚वाह ि्ा सशुासन ्䵚बरきथ┿नः
128=	 गाउँपाकᕍलकाले ससं्ागत कᕍमता कᕍवकास ्䴯ोजना त्䴯ार गरी जन्䵚कᕍतकᕍनिी त्ा कमम⸾चारीहरぁको  कᕍमता 

कᕍवकासमा लगानी गनन⡇ नीकᕍत कᕍलईनेछ ।गाउँपाकᕍलका का्䴯ाम⸾ल्䴯 वडाका्䴯ाम⸾ल्䴯 र सवास्䴥्䴯 ससं्ाहरぁको ्प 
ससं्ागत कᕍमता कᕍवकास गररनेछ ।

129=	 सावम⸾जकᕍनक सेवा ्䵚वाह र नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गरी उपलकᕍबिमलुक बनाउन का्䴯म⸾ समपादन 
समिौता अध्䴯कᕍ र ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृत कᕍबच र ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृतबाट शािा/एकाइ ्䵚मिु 
कᕍबचको का्䴯म⸾समपादन समिौता गरी का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा ल्䴯ाईने छ ।

130=	 आन⡍तररक कᕍन्䴯न⡍्䵔ण ्䵚णाली बनाई आन⡍तररक व्䴯वस्ापनलाई व्䴯वकᕍस्त पारदशकᕀ र कᕍमतव्䴯्䴯ी बनाईनेछ । सेवा 
्䵚वाहलाई चसुत दरुぁसत, पारदशकᕀ र जवाफदहेी बनाइने नीकᕍत कᕍलइनेछ । ्䴯सको लाकᕍग सावम⸾जकᕍनक उतरदाकᕍ्䴯तवका 
औजारहरぁ (सावम⸾जकᕍनक सनुवुाई, सावम⸾जकᕍनक परीकᕍण, सामाकᕍजक परीकᕍण, सेवा्䵇ाही सन⡍तकुᕍटἿ सवन⡇कᕍण) लाई 
का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा ल्䴯ाइनेछ ।
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अकᕍनवा्䴯म⸾ गनन⡇ व्䴯वस्ा कᕍमलाइनेछ ।

सचंाि  ि्ा सचूना ्䵚ववव्䴧ः
109=	 ्䴯स गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔का बाकᕍसन⡍दालाई सहजरぁपमा सचंार सकुᕍविा परु ््䴯ाई सबैको पहुचँमा ईन⡍टरनेटको सकुᕍविा 

प¥ु्䴯ाउन कᕍवकᕍभन⡍न सािदेारको पकᕍहचान गरी आवश्䴯क का्䴯म⸾ अगाकᕍड बढाइने छ ।गाउँपाकᕍलका अन⡍तगम⸾तका 
वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯हरぁ त्ा सवास्䴥्䴯 चौकीहरぁमा जडान गररएका इन⡍टरनेटको कᕍमता वकृᕍ्䵍 गरी अि ्ु䵖त गकᕍतमा  
चलने गराईने छ । बाँकी आिारभतु सवास्䴥्䴯 ससं्ा र सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरぁमा इन⡍टरनेट जडान गनम⸾ पहल 
गररने छ ।  

110=	 गाउँपाकᕍलका त्ा इन⡍टरनेट पहुचँ पगुेका वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा अनलाइन राजश㙍 ्䵚णाली शरुぁवात गरी ्䵚भावकारी 
रぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररने छ । 

111=	 राजश㙍 ्䵚शासनलाई ्प ्䵚भावकारी र ्䵚कᕍवकᕍिमै्䵔ी बनाउन कमम⸾चारीहरぁका लाकᕍग ्प ताकᕍलमका सा्ै ्䵚कᕍवकᕍि 
सिुार त्ा कᕍमता कᕍवकासमा लगानी गररने छ ।

112=	 पकᕍञजकरण त्ा घटना दताम⸾ अनलाइन ्䵚णालीलाई वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯बाट अनलाइनबाटै ्䵚माण प्䵔 ्䵚दान गररने 
व्䴯वस्ालाई ्प ्䵚भावकारी बनाइने छ ।

113=	 गाउँपाकᕍलका,वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯हरぁ र सवास्䴥्䴯 ससं्ामा भएका अकᕍिकतम का्䴯म⸾लाई कमप्䴯टुर ्䵚णालीमा 
व्䴯वकᕍस्त गररने छ।

114=	 सरुぁवाती अवस्ामा गाउँपाकᕍलकाको केन⡍्䵖 मचछी त्ा वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯को आसपासमा रहकेा वकᕍसत त्ा 
वजारमा कᕍर〿 वाइफाइको व्䴯वस्ा गररनेछ ।

उजाथ┿
115=	 बैककᕍलपक उजाम⸾ ्䵚वम⸾्䵍न केन⡍्䵖सँग समन⡍व्䴯 गरी सौ्䴯म⸾ सडक बती जडान त्ा सौ्䴯म⸾ उजाम⸾लाई समते ्䵚ा्कᕍमकता 

कᕍदने नीकᕍत कᕍलइने छ लघ ुजलकᕍवद♍तु आ्䴯ोजनाको समभाव्䴯ता अध्䴯्䴯न गरी कᕍिमरぁकवासी सवैजनता को 
श्े䴯र लगानीका आ्䴯ोजना अकᕍघवढाइने कᕍनकᕍत कᕍलईने छ ।

सभाका सद्यजयूहरぁअब म वन, वातावरण, भसूरंकᕍण त्ा कᕍवपद व्䴯वस्ापन तफम⸾ का कᕍ्े䵔गत नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु 
गनम⸾ चाहन⡍छु ।

वन, वािाविण ि्ा ववपद् वयव््ापनः
116=	 कᕍवपद ््䵚कᕍतका्䴯म⸾ ्䴯ोजना त्䴯ार गरी जोकᕍिमका कᕍ्े䵔हरぁ पकᕍहचान गरी त्䴯सको सरंकᕍण गररनेछ ।

117=	 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा सामदुाकᕍ्䴯क वन सरंकᕍण गररने छ । सडक कᕍकनारमा अकᕍम⹍सो रोपी हरर्䴯ाली ्䵚व्䵍म⸾न 
का्䴯म⸾ गररने छ। ठूला परर्䴯ोजनाको कᕍनमाम⸾ण वातावरणी्䴯 परीकᕍण ्䵚णालीलाई कडाईकासा् अवलमबन गररने 
छ ।भौकᕍतक पवूाम⸾िारको कᕍनमाम⸾ण गदाम⸾ वातावरणी्䴯 पकᕍलाई ध्䴯ान कᕍदइने छ । का्䴯म⸾कᕍवकᕍि वनाएर वनपैदावारलाई 
व्䴯वकᕍस्त गररने छ ।

118=	 ्䵚ाकृकᕍतक ्䵚कोपबाट उतपन⡍न हुन सकने जोकᕍिम व्䴯वस्ापनको लाकᕍग आवश्䴯क कᕍवपद साम्䵇ीहरあको 
व्䴯वस्ापन गररने छ ।  
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०
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आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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फोहोरमलैा व्䴯वस्ापन, आपतकाकᕍलन सेवा व्䴯वस्ापन जसता कᕍवर्䴯हरぁमा सहका्䴯म⸾ र समन⡍व्䴯 गरीनेछ । 
अन⡍तर सरकारी समन⡍व्䴯 र सहजीकरण गनम⸾ गाउँपाकᕍलकामा सरंचना गठन गररने छ । गाउँपाकᕍलकासँग कᕍसमाना 
जोकᕍडएका स्ानी्䴯 तहहरぁसँग समन⡍व्䴯ातमक बैठक वसी सािा सरोकारका कᕍवर्䴯मा छलफल गरी आ्䴯ोजना 
त्ा का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररनेछ ।

कानुन ि्ा नयायः
143=	 न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क सकᕍमकᕍतलाई कᕍर〿्䴯ाकᕍशल वनाईने छ ।मलेकᕍमलापको माध्䴯मवाट जनतालाई कᕍछटो छरीतो त्ा 

सवम⸾शलुव रぁपमा न⡍्䴯ा्䴯 पाउने व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ । सबै वडाहरぁमा मलेकᕍमलाप केन⡍्䵖को स्ापना गरीने 
छ । सबै वडाहरぁमा मलेकᕍमलापकताम⸾को व्䴯वस्ा गरी वडाका्䴯ाम⸾ल्䴯हरぁमा मलेकᕍमलापको माध्䴯ामबाट न⡍्䴯ा्䴯 
समपादन गररने छ ।मलेकᕍमलाप कताम⸾को लाकᕍग ्䵚ोतसाहन समते गनन⡇ नीकᕍत कᕍलईने छ ।

144=	 समाजमा िै िगडा, कᕍववाद र कᕍहसंाजन⡍्䴯 कᕍर〿्䴯ाकलाप भइरहदँा त्䴯सतो समाजले चाहजेसतो सम्䴯कᕍभ्䵔 कᕍवकास 
गनम⸾ र समकृᕍ्䵍 हाँकᕍसल गनम⸾ सकदनै । त्䴯सैले समाजमा िै िगडा, कᕍववाद र कᕍहसंाजन⡍्䴯 कᕍर〿्䴯ाकलापको कᕍनरぁतसाहन 
त्ा सचचा न⡍्䴯ा्䴯 कᕍदलाउन सद♍ावसहका्䴯म⸾सहमकᕍतसकारातमक भावनाको आदान्䵚दानसवचछकᕍनष㝍पकᕍसलुभ 
र छररतो तररकाले न⡍्䴯ा्䴯 समपादन भन⡍ने नीकᕍतलाई अकंᕍगकार गररएको छ । ्䴯समा समाजमा उतपन⡍न हुने कᕍववाद 
कम गराउने, वडा सतरमा ्䵚ा्䴯 कᕍववादको समािान हुनेछ ।

िाज्व ि्ा वववतय बयव््ाः
145=	 स㡍ोत सािनहरぁको अकᕍिकतम पररचालन गरी गाउँपाकᕍलकाको आन⡍तररक आ्䴯 वकृᕍ्䵍मा कᕍवशरे जोड कᕍदइने छ । 

146=	 राजश㙍 ्䵚णालीमा कर नकᕍतनन⡇ कर बक्䴯ौता राखने त्ा पटक पटक सचूना ्䵚वाह गदाम⸾ समते अटेर गनन⡇ करदाताको 
कᕍववरण संकलन गरी करको दा्䴯रामा ल्䴯ाउने नीकᕍत अवलमवन गररने छ ।

147=	 राजश㙍 अकᕍभबकृᕍ्䵍 गनन⡇ कᕍदशामा ्䵚भावकारी कदम चाकᕍलने छ । गाउँपाकᕍलकाबाट ्䵚दान गररने समपणूम⸾ सेवाहरぁलाई 
कर च्ु䴹ासँग आब्䵍 गररने छ।

148=	 पसलहरぁमा अकᕍनवा्䴯म⸾ मल्䴯 सचूी राखन ुपनन⡇ व्䴯वस्ा गरी मलू्䴯 र गणुसतरको कᕍन्䴯कᕍमत अनगुमन गररने छ ।

ि्䴥याङ्ग सकंलन ि्ा अवभलेख वयव््ापनः 
149=	 गाउँपाकᕍलकालाई आवश्䴯क कᕍवकᕍभन⡍न त्䴥्䴯ाङ्कहरぁ सम्䴯 सम्䴯मा सकंलन गररनेछ । सकंकᕍलत त्䴥्䴯ाङ्कहरぁको 

व्䴯वकᕍस्त अकᕍभलेि व्䴯वस्ापनको लाकᕍग सचूना ्䵚कᕍवकᕍिको ्䵚्䴯ोग गररनेछ ।

150=	 ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿महरぁलाई त्䴥्䴯ाङ्कसंग आव्䵍 गररनेछ ।

अनिमा, 
सभाका सद्यजयूहरぁ्䵚सततु नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मामा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउने उपाध्䴯कᕍ त्ा राजश㙍 परामशम⸾ सकᕍमकᕍत र बजेट 
त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा सकᕍमकᕍतका स्ं䴯ोजकज्䴯 ू, गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाका सदस्䴯ज्䴯हूरぁ, गाउँसभाका सदस्䴯ज्䴯हूरぁ त्ा कᕍवकᕍभन⡍न 
बौकᕍ्䵍क वगम⸾ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क आभार ्䵚कट गदम⸾छु । श㙍ोत अनमुान त्ा बजेट कᕍसमा कᕍनिाम⸾रण सकᕍमकᕍत, बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा 
सकᕍमकᕍत, राजश㙍 परामशम⸾ सकᕍमकᕍत त्ा अन⡍्䴯 कᕍवर्䴯गत सकᕍमकᕍतहरぁमा भएका छलफलका र〿ममा उ्䴹 सकᕍमकᕍतका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदन ुभएका सिुाबहरぁ आकᕍ म्⸾क ऐन त्ा ्䵚सततु नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿मका आिार भएर रहकेा छन ्। छलफलको 
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131=	 सेवा ्䵚वाह मापदणड बनाई लाग ुगररनेछ। नागररक वडाप्䵔, सोिपछु ककᕍ, नागररक सहा्䴯ता ककᕍ, गनुासो 
सनु⡍ने अकᕍिकारी को व्䴯वस्ा गरी नागररक गनुासो व्䴯वस्ापन गररनेछ । सेवा ्䵚वाहमा आिकुᕍनक ्䵚कᕍवकᕍिलाई 
्䵚्䴯ोगमा ल्䴯ाइने छ ।

132=	 सेवा ्䵚वाहमा घकुᕍमतसेवाहरぁलाई ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदई जनतालाई घरदलैोमा सेवा कᕍदने व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ ।सेवा 
्䵚वाह ्䵚कᕍत सेवा्䵇ाही सन⡍तटुἿ भए नभएको ्䴯कᕍकन गनम⸾का लागी सेवा्䵇ाही सन⡍तटुἿी सवन⡇कᕍण उपभो्䴹ा सभन⡇को 
सरुぁवात गररने छ ।गाउँपाकᕍलकामा ्䵚ात भएका गनुासोहरぁलाई कᕍछटो छररतो ढंगवाट समबोिन गररने छ ।

133=	 गाउँपाकᕍलकाको काम कारवाही लोकताकᕍन⡍्䵔क पद♍कᕍत अनरुぁप िलुा र पारदशकᕀ बनाई नागररक्䵚कᕍत जवाफदहेी 
र कᕍजममवेार बनाउन सावम⸾जकᕍनक कᕍनका्䴯मा रहकेो सावम⸾जकᕍनक महतवको सचुनामा आम नागरीकको पहुचँलाई 
सरल र सहज बनाउन पाकᕍलका र नागररकको कᕍहतमा ्䵚कᕍतकुल असर पानन⡇ समवदेनकᕍशल सचूनाको सरंकᕍण 
गनम⸾ र नागरीकको ससूकुᕍचत हुने हकलाई संरकᕍण गनम⸾ पाकᕍलका र ्䴯स अन⡍तरगत सेवा ्䵚दा्䴯क कᕍनका्䴯बाट भए 
गरेका कामहरぁ वेभसाईट सञचार माध्䴯म सचूना पाटीमा ्䵚काशन गररने छ ।

134=	 सेवा ्䵚वाह गनन⡇ कमम⸾चारीहरぁका लागी सहज का्䴯म⸾ वातावरण कᕍसजम⸾ना गररने छ । सा्ै गाउँपाकᕍलकाका 
कमम⸾चारीहरぁमा जनताको सेवाभाव जागतृ गराउने र गाउँपाकᕍलकामा भएका कᕍनणम⸾्䴯हरぁलाई का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा 
ल्䴯ाउनका लागी ततपर हुने अवस्ाको कᕍसजम⸾ना हुने वातावरण कᕍमलाईने छ ।सेवा ्䵚वाह लाई चसुत दरुあसत 
त्ा ्䵚कᕍवकᕍिम्ै䵔ी वनाउँद ैगणुसतरी्䴯 र ्䵝टἿाचार कᕍवरぁ्䵍 शनु⡍्䴯 सहनकᕍशलताको नीकᕍत अवलमवन गरीने छ ।

135=	 पदाकᕍिकारीहरあ त्ा कमम⸾चारीहरぁको कᕍमता कᕍवकासको लाकᕍग आवश्䴯क ताकᕍलमको व्䴯वस्ा गररनेछ । 
परुसकार र दणड ्䵚णालीलाई ्䵚भावकारीरぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररनेछ ।

136=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका र ्䴯स अन⡍तगम⸾त का्䴯म⸾रत राष㝍्䵏 सेवक कमम⸾चारीहरぁको तलवमानमा सम्䴯 सापेकᕍ नेपाल 
सरकारले बढाएको ्䵚कᕍतशतमा नै वकृᕍ्䵍 गररनेछ । 

137=	 सम्䴯मै काम समपन⡍न गनन⡇ उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतलाई परुसकृत र काममा लापरवाही  गनन⡇ उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतलाई 
दकᕍणडत गनन⡇ नीकᕍत अवलमवन गररने छ ।

138=	 आ्䴯ोजना सञचालन गदाम⸾ उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतहरぁलाई आ्䴯ोजना शरुぁ पवूम⸾ अकᕍभमिुीकरण ताकᕍलम र 
आ्䴯ोजनाको अन⡍तमा अकᕍनवा्䴯म⸾ रぁपमा िचम⸾ सावम⸾जकᕍनक गनन⡇ व्䴯वस्ालाई कडाईकासा् लाग ुगररने छ ।

139=	 टोल कᕍवकास ससं्ाहरぁको का्䴯म⸾कᕍमता अकᕍभवकृᕍ्䵍 गरी समाजमा हुने जाकᕍत्䴯,लैङ्कᕍगक,वकᕍगम⸾्䴯 भदेभावलाई 
अन⡍त्䴯 गदद♈ समतामलुक समाज कᕍनमाम⸾ण गररने छ । 

140=	 काननुको शासन, पारदकᕍशम⸾तालाई मध्䴯नजर गदद♈ सबै जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि र कमम⸾चारीहरぁलाई आफनो काम र 
कᕍजममवेारी्䵚कᕍत जवाफदहेी र जनमिुी बनाईनेछ ।

141=	 कुनै पकᕍन सरकारी त्ा गैर सरकारी सघं/ससं्ाहरぁले संचालन गनन⡇ का्䴯म⸾र〿महरぁको लाकᕍग गाँउपाकᕍलकावाट 
अनमुकᕍत कᕍलन ुपनन⡇ र गाँउपाकᕍलकाको नीकᕍत अनरुぁप का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनन⡇ गरी एक्䵍ार नीकᕍत अवलमवन गररने 
छ ।

142=	 अन⡍तर कᕍनका्䴯 समन⡍व्䴯 बैठकहरぁ आ्䴯ोजना गरी कᕍवकासमा सबै पकᕍको सहका्䴯म⸾ सह्䴯ोग पररचालन गररने 
छ ।स्ानी्䴯 तहहरぁ कᕍवच ्䵚ाकृकᕍतक स㡍ोतको सरंकᕍण र उप्䴯ोग, पवूाम⸾िार कᕍनमाम⸾ण, वातावरण सरंकᕍण त्ा 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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फोहोरमलैा व्䴯वस्ापन, आपतकाकᕍलन सेवा व्䴯वस्ापन जसता कᕍवर्䴯हरぁमा सहका्䴯म⸾ र समन⡍व्䴯 गरीनेछ । 
अन⡍तर सरकारी समन⡍व्䴯 र सहजीकरण गनम⸾ गाउँपाकᕍलकामा सरंचना गठन गररने छ । गाउँपाकᕍलकासँग कᕍसमाना 
जोकᕍडएका स्ानी्䴯 तहहरぁसँग समन⡍व्䴯ातमक बैठक वसी सािा सरोकारका कᕍवर्䴯मा छलफल गरी आ्䴯ोजना 
त्ा का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररनेछ ।

कानुन ि्ा नयायः
143=	 न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क सकᕍमकᕍतलाई कᕍर〿्䴯ाकᕍशल वनाईने छ ।मलेकᕍमलापको माध्䴯मवाट जनतालाई कᕍछटो छरीतो त्ा 

सवम⸾शलुव रぁपमा न⡍्䴯ा्䴯 पाउने व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ । सबै वडाहरぁमा मलेकᕍमलाप केन⡍्䵖को स्ापना गरीने 
छ । सबै वडाहरぁमा मलेकᕍमलापकताम⸾को व्䴯वस्ा गरी वडाका्䴯ाम⸾ल्䴯हरぁमा मलेकᕍमलापको माध्䴯ामबाट न⡍्䴯ा्䴯 
समपादन गररने छ ।मलेकᕍमलाप कताम⸾को लाकᕍग ्䵚ोतसाहन समते गनन⡇ नीकᕍत कᕍलईने छ ।

144=	 समाजमा िै िगडा, कᕍववाद र कᕍहसंाजन⡍्䴯 कᕍर〿्䴯ाकलाप भइरहदँा त्䴯सतो समाजले चाहजेसतो सम्䴯कᕍभ्䵔 कᕍवकास 
गनम⸾ र समकृᕍ्䵍 हाँकᕍसल गनम⸾ सकदनै । त्䴯सैले समाजमा िै िगडा, कᕍववाद र कᕍहसंाजन⡍्䴯 कᕍर〿्䴯ाकलापको कᕍनरぁतसाहन 
त्ा सचचा न⡍्䴯ा्䴯 कᕍदलाउन सद♍ावसहका्䴯म⸾सहमकᕍतसकारातमक भावनाको आदान्䵚दानसवचछकᕍनष㝍पकᕍसलुभ 
र छररतो तररकाले न⡍्䴯ा्䴯 समपादन भन⡍ने नीकᕍतलाई अकंᕍगकार गररएको छ । ्䴯समा समाजमा उतपन⡍न हुने कᕍववाद 
कम गराउने, वडा सतरमा ्䵚ा्䴯 कᕍववादको समािान हुनेछ ।

िाज्व ि्ा वववतय बयव््ाः
145=	 स㡍ोत सािनहरぁको अकᕍिकतम पररचालन गरी गाउँपाकᕍलकाको आन⡍तररक आ्䴯 वकृᕍ्䵍मा कᕍवशरे जोड कᕍदइने छ । 

146=	 राजश㙍 ्䵚णालीमा कर नकᕍतनन⡇ कर बक्䴯ौता राखने त्ा पटक पटक सचूना ्䵚वाह गदाम⸾ समते अटेर गनन⡇ करदाताको 
कᕍववरण सकंलन गरी करको दा्䴯रामा ल्䴯ाउने नीकᕍत अवलमवन गररने छ ।

147=	 राजश㙍 अकᕍभबकृᕍ्䵍 गनन⡇ कᕍदशामा ्䵚भावकारी कदम चाकᕍलने छ । गाउँपाकᕍलकाबाट ्䵚दान गररने समपणूम⸾ सेवाहरぁलाई 
कर च्ु䴹ासँग आब्䵍 गररने छ।

148=	 पसलहरぁमा अकᕍनवा्䴯म⸾ मल्䴯 सचूी राखन ुपनन⡇ व्䴯वस्ा गरी मलू्䴯 र गणुसतरको कᕍन्䴯कᕍमत अनगुमन गररने छ ।

ि्䴥याङ्ग सकंलन ि्ा अवभलेख वयव््ापनः 
149=	 गाउँपाकᕍलकालाई आवश्䴯क कᕍवकᕍभन⡍न त्䴥्䴯ाङ्कहरぁ सम्䴯 सम्䴯मा सकंलन गररनेछ । सकंकᕍलत त्䴥्䴯ाङ्कहरぁको 

व्䴯वकᕍस्त अकᕍभलिे व्䴯वस्ापनको लाकᕍग सचूना ्䵚कᕍवकᕍिको ्䵚्䴯ोग गररनेछ ।

150=	 ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿महरぁलाई त्䴥्䴯ाङ्कसंग आव्䵍 गररनेछ ।

अनिमा, 
सभाका सद्यजयूहरぁ्䵚सततु नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मामा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउने उपाध्䴯कᕍ त्ा राजश㙍 परामशम⸾ सकᕍमकᕍत र बजेट 
त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा सकᕍमकᕍतका स्ं䴯ोजकज्䴯 ू, गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाका सदस्䴯ज्䴯हूरぁ, गाउँसभाका सदस्䴯ज्䴯हूरぁ त्ा कᕍवकᕍभन⡍न 
बौकᕍ्䵍क वगम⸾ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क आभार ्䵚कट गदम⸾छु । श㙍ोत अनमुान त्ा बजेट कᕍसमा कᕍनिाम⸾रण सकᕍमकᕍत, बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा 
सकᕍमकᕍत, राजश㙍 परामशम⸾ सकᕍमकᕍत त्ा अन⡍्䴯 कᕍवर्䴯गत सकᕍमकᕍतहरぁमा भएका छलफलका र〿ममा उ्䴹 सकᕍमकᕍतका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदन ुभएका सिुाबहरぁ आकᕍ म्⸾क ऐन त्ा ्䵚सततु नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿मका आिार भएर रहकेा छन ्। छलफलको 
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131=	 सेवा ्䵚वाह मापदणड बनाई लाग ुगररनेछ। नागररक वडाप्䵔, सोिपछु ककᕍ, नागररक सहा्䴯ता ककᕍ, गनुासो 
सनु⡍ने अकᕍिकारी को व्䴯वस्ा गरी नागररक गनुासो व्䴯वस्ापन गररनेछ । सेवा ्䵚वाहमा आिकुᕍनक ्䵚कᕍवकᕍिलाई 
्䵚्䴯ोगमा ल्䴯ाइने छ ।

132=	 सेवा ्䵚वाहमा घकुᕍमतसेवाहरぁलाई ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदई जनतालाई घरदलैोमा सेवा कᕍदने व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ ।सेवा 
्䵚वाह ्䵚कᕍत सेवा्䵇ाही सन⡍तटुἿ भए नभएको ्䴯कᕍकन गनम⸾का लागी सेवा्䵇ाही सन⡍तटुἿी सवन⡇कᕍण उपभो्䴹ा सभन⡇को 
सरुぁवात गररने छ ।गाउँपाकᕍलकामा ्䵚ात भएका गनुासोहरぁलाई कᕍछटो छररतो ढंगवाट समबोिन गररने छ ।

133=	 गाउँपाकᕍलकाको काम कारवाही लोकताकᕍन⡍्䵔क पद♍कᕍत अनरुぁप िलुा र पारदशकᕀ बनाई नागररक्䵚कᕍत जवाफदहेी 
र कᕍजममवेार बनाउन सावम⸾जकᕍनक कᕍनका्䴯मा रहकेो सावम⸾जकᕍनक महतवको सचुनामा आम नागरीकको पहुचँलाई 
सरल र सहज बनाउन पाकᕍलका र नागररकको कᕍहतमा ्䵚कᕍतकुल असर पानन⡇ समवदेनकᕍशल सचूनाको सरंकᕍण 
गनम⸾ र नागरीकको ससूकुᕍचत हुने हकलाई संरकᕍण गनम⸾ पाकᕍलका र ्䴯स अन⡍तरगत सेवा ्䵚दा्䴯क कᕍनका्䴯बाट भए 
गरेका कामहरぁ वेभसाईट सञचार माध्䴯म सचूना पाटीमा ्䵚काशन गररने छ ।

134=	 सेवा ्䵚वाह गनन⡇ कमम⸾चारीहरぁका लागी सहज का्䴯म⸾ वातावरण कᕍसजम⸾ना गररने छ । सा्ै गाउँपाकᕍलकाका 
कमम⸾चारीहरぁमा जनताको सेवाभाव जागतृ गराउने र गाउँपाकᕍलकामा भएका कᕍनणम⸾्䴯हरぁलाई का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा 
ल्䴯ाउनका लागी ततपर हुने अवस्ाको कᕍसजम⸾ना हुने वातावरण कᕍमलाईने छ ।सेवा ्䵚वाह लाई चसुत दरुあसत 
त्ा ्䵚कᕍवकᕍिम्ै䵔ी वनाउँद ैगणुसतरी्䴯 र ्䵝टἿाचार कᕍवरぁ्䵍 शनु⡍्䴯 सहनकᕍशलताको नीकᕍत अवलमवन गरीने छ ।

135=	 पदाकᕍिकारीहरあ त्ा कमम⸾चारीहरぁको कᕍमता कᕍवकासको लाकᕍग आवश्䴯क ताकᕍलमको व्䴯वस्ा गररनेछ । 
परुसकार र दणड ्䵚णालीलाई ्䵚भावकारीरぁपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गररनेछ ।

136=	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका र ्䴯स अन⡍तगम⸾त का्䴯म⸾रत राष㝍्䵏 सेवक कमम⸾चारीहरぁको तलवमानमा सम्䴯 सापेकᕍ नेपाल 
सरकारले बढाएको ्䵚कᕍतशतमा नै वकृᕍ्䵍 गररनेछ । 

137=	 सम्䴯मै काम समपन⡍न गनन⡇ उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतलाई परुसकृत र काममा लापरवाही  गनन⡇ उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतलाई 
दकᕍणडत गनन⡇ नीकᕍत अवलमवन गररने छ ।

138=	 आ्䴯ोजना सञचालन गदाम⸾ उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतहरぁलाई आ्䴯ोजना शरुぁ पवूम⸾ अकᕍभमिुीकरण ताकᕍलम र 
आ्䴯ोजनाको अन⡍तमा अकᕍनवा्䴯म⸾ रぁपमा िचम⸾ सावम⸾जकᕍनक गनन⡇ व्䴯वस्ालाई कडाईकासा् लाग ुगररने छ ।

139=	 टोल कᕍवकास ससं्ाहरぁको का्䴯म⸾कᕍमता अकᕍभवकृᕍ्䵍 गरी समाजमा हुने जाकᕍत्䴯,लैङ्कᕍगक,वकᕍगम⸾्䴯 भदेभावलाई 
अन⡍त्䴯 गदद♈ समतामलुक समाज कᕍनमाम⸾ण गररने छ । 

140=	 काननुको शासन, पारदकᕍशम⸾तालाई मध्䴯नजर गदद♈ सबै जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि र कमम⸾चारीहरぁलाई आफनो काम र 
कᕍजममवेारी्䵚कᕍत जवाफदहेी र जनमिुी बनाईनेछ ।

141=	 कुनै पकᕍन सरकारी त्ा गैर सरकारी सघं/ससं्ाहरぁले संचालन गनन⡇ का्䴯म⸾र〿महरぁको लाकᕍग गाँउपाकᕍलकावाट 
अनमुकᕍत कᕍलन ुपनन⡇ र गाँउपाकᕍलकाको नीकᕍत अनरुぁप का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनन⡇ गरी एक्䵍ार नीकᕍत अवलमवन गररने 
छ ।

142=	 अन⡍तर कᕍनका्䴯 समन⡍व्䴯 बैठकहरぁ आ्䴯ोजना गरी कᕍवकासमा सबै पकᕍको सहका्䴯म⸾ सह्䴯ोग पररचालन गररने 
छ ।स्ानी्䴯 तहहरぁ कᕍवच ्䵚ाकृकᕍतक स㡍ोतको सरंकᕍण र उप्䴯ोग, पवूाम⸾िार कᕍनमाम⸾ण, वातावरण सरंकᕍण त्ा 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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्䵚्िावनाः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को अ म्⸾ समबन⡍िी ्䵚सतावलाई का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾को कᕍनकᕍमत 
स्ानी्䴯 कर त्ा शलुक सकंलन गनन⡇, छुट कᕍदने त्ा आ्䴯 सकंलनको ्䵚शासकᕍनक व्䴯वस्ा गनम⸾ वाञछनी्䴯 भएकोले, 

नेपालको सकंᕍविानको िारा, २२८ को उपिारा (२) बमोकᕍजम कᕍिमरぁक गाउँ सभाले ्䴯ो ऐन बनाएको छ । 

१. सवंकᕍ्䵎 नाम ि ्䵚ािमभः (१) ्䴯स ऐनको नाम “कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको आकᕍ म्⸾क ऐन, २०७९” रहकेो छ।

(२)  ्䴯ो ऐन पाररत भएपश㙍ात ऐनको रあपमा २०७९ साल श㙍ावण १ गतेदकेᕍि कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔मा लाग ुहुने 
छ ।आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० मा कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाबाट सकंलन गररएको कर, शलुक लगा्䴯तका दसतरु 
्䴯सै ऐन बमोकᕍजम भए गरेको माकᕍनने छ ।  

२. समपवि किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 एकᕍककृत समपकᕍत कर कᕍवसततृ अध्䴯्䴯न गरे पश ्चात लगाइने छ । 
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 अनसुचूी (१ क) बमोकᕍजम घरजगगा कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।

३. भूमी कि (मालपोि): कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 अनसुचूी (२) बमोकᕍजम भमूी कर (मालपोत) लगाइने र असलू 
उपर गररने छ । 

४. घि वहाल किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 कुनै व्䴯कᕍ्䴹 वा ससं्ाले भवन, घर, पसल, ग्䴯ारेज, गोदाम, टहरा, 
छपपर, जगगा वा पोिरी परैू आकंᕍशक तवरले वहालमा कᕍदएकोमा अनसुचूी (३) बमोकᕍजम घर जगगा वहाल कर लगाइने 
र असलू गररने छ । 

५. वयवसाय किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 व्䴯ापार, व्䴯वसा्䴯 वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आकᕍ म्⸾क कारोवारका 
आिारमा अनसुचूी (४) बमोकᕍजम व्䴯वसा्䴯 कर लगाइने र असलू उपर गररने छ ।

६. जवडबुटी, कवाडी ि जीवजनिु किः  कᕍवसततृ अध्䴯्䴯न पश ्चात कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 कुनै व्䴯कᕍ्䴹 वा 
ससं्ाले ऊन, िोटो, जकᕍडबटुी, वनकस, कवाडी माल र ्䵚चकᕍलत काननूले कᕍनरिे गररएको जीवजन⡍त ुवाहकेका अन⡍्䴯 
मतृ वा माररएका जीवजन⡍तकुो हाड, कᕍसङ, पवाँि, छाला जसता बसतकुो व्䴯वसाकᕍ्䴯क कारोवार गरेवापत  अनसुचूी 
(५) बमोकᕍजम कर लगाइने र असलू उपर गररने छ ।

७. सवािी सा्䴧न किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 दताम⸾ भएका सवारी सािनमा अनसुचूी (६) बमोकᕍजम सवारी 
सािन कर लगाइने र असलु उपर गररने छ ।तर, ्䵚दशे काननू सवीकृत भई सो काननूमा अन⡍्䴯्ा व्䴯वस्ा भएको 
अवस्ामा सोही बमोकᕍजम हुने छ ।

८. ववजᱍापन किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 हुने कᕍवजᱍापनमा अनसुचूी (७) बमोकᕍजम कᕍवजᱍापन कर लगाइने 
र असलू उपर गररने छ । ।तर, ्䵚दशे काननू सवीकृत भई सो काननूमा अन⡍्䴯्ा व्䴯वस्ा भएको अवस्ामा सोही 
बमोकᕍजम हुने छ ।

1918

र〿ममा आ–आफनो तफम⸾ बाट सिुाब कᕍदनहुुने बकुᕍ्䵍कᕍजवी, अ म्⸾शाኚ验ी, कᕍनजी कᕍ्े䵔का सघं सगंठनहरぁ,नागरीक समाज त्ा 
सामदुाकᕍ्䴯क ससं्ा, सामदुाकᕍ्䴯क सगंठनहरぁ, प्䵔कार र गाउँपाकᕍलकाबासी त्ा गाउँपाकᕍलका बाकᕍहर सवदशे त्ा कᕍवदशेमा रहन ु
भएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाईहरぁ सबैलाई हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯बाद जᱍापन गदम⸾छु ।

“हाम⹍ो विमरぁक िाम⹍ो विमरぁक हामी सवैको चाहना हो । हामी ्䴯स चाहनालाई साकार पानम⸾ गाउँपाकᕍलकाका कᕍभ्䵔का 
समपणूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनिी, राष㝍्䵏सेवक कमम⸾चारी राजनीकᕍतक दल सचंार जगत ,स्ानी्䴯 जन समदुा्䴯 वकुᕍ्䵍कᕍजवी, समाजसेवीनागररक 
समाजव्䴯वसाकᕍ्䴯क कᕍ्े䵔सहकारी कᕍ्े䵔गैर सरकारी कᕍ्े䵔 कᕍशकᕍककᕍवद♍ा्कᕀसरुकᕍाकमकᕀउपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतहरぁ आमा समहू लगा्䴯त 
कᕍिमरぁकको कᕍवकास ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍को लाकᕍग कᕍनरन⡍तर  कᕍचन⡍तन मनन गनन⡇ समपणूम⸾ कᕍिमरぁकवासीहरぁ सवैको सह्䴯ोग सहका्䴯म⸾ 
र सहभाकᕍगता सा्ै महतवपणूम⸾ सह्䴯ोगी भकूᕍमकाको अपेकᕍा रािकेो  छु ।

समस्䴯ाहरぁ िरैे छन ्सबैको एकैपटक समािान समभव छैन र हुन पकᕍन सकदनै । वतम⸾मान वसतगुत ्䴯्ा म्⸾ िरातलमा उकᕍभएर 
चनुौकᕍतहरぁको सामना गनम⸾ हामी सबै ककᕍटब्䵍्䵚कᕍतब्䵍 र एकताब्䵍 बनौ䰲 । उजवल भकᕍवष㝍्䴯 कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग आशावाकᕍद बनौ䰲 ।

िन⡍्䴯वाद !

वपि बहादुि महििा केᕍ्䵔ी
अध्䴯कᕍ त्ा स्ं䴯ोजक 

स㡍ोत अनमुान त्ा बजेट सीमा कᕍनिाम⸾रण सकᕍमकᕍत 

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका प्䴯ठुान          कᕍमकᕍत २०७९/०३/१० गते                  
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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्䵚्िावनाः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को अ म्⸾ समबन⡍िी ्䵚सतावलाई का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾को कᕍनकᕍमत 
स्ानी्䴯 कर त्ा शलुक सकंलन गनन⡇, छुट कᕍदने त्ा आ्䴯 सकंलनको ्䵚शासकᕍनक व्䴯वस्ा गनम⸾ वाञछनी्䴯 भएकोले, 

नेपालको सकंᕍविानको िारा, २२८ को उपिारा (२) बमोकᕍजम कᕍिमरぁक गाउँ सभाले ्䴯ो ऐन बनाएको छ । 

१. सवंकᕍ्䵎 नाम ि ्䵚ािमभः (१) ्䴯स ऐनको नाम “कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको आकᕍ म्⸾क ऐन, २०७९” रहकेो छ।

(२)  ्䴯ो ऐन पाररत भएपश㙍ात ऐनको रあपमा २०७९ साल श㙍ावण १ गतेदकेᕍि कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔मा लाग ुहुने 
छ ।आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० मा कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाबाट सकंलन गररएको कर, शलुक लगा्䴯तका दसतरु 
्䴯सै ऐन बमोकᕍजम भए गरेको माकᕍनने छ ।   

२. समपवि किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 एकᕍककृत समपकᕍत कर कᕍवसततृ अध्䴯्䴯न गरे पश ्चात लगाइने छ । 
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 अनसुचूी (१ क) बमोकᕍजम घरजगगा कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।

३. भूमी कि (मालपोि): कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका केᕍ्䵔कᕍभ्䵔 अनसुचूी (२) बमोकᕍजम भमूी कर (मालपोत) लगाइने र असलू 
उपर गररने छ । 

४. घि वहाल किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 कुनै व्䴯कᕍ्䴹 वा ससं्ाले भवन, घर, पसल, ग्䴯ारेज, गोदाम, टहरा, 
छपपर, जगगा वा पोिरी परैू आकंᕍशक तवरले वहालमा कᕍदएकोमा अनसुचूी (३) बमोकᕍजम घर जगगा वहाल कर लगाइने 
र असलू गररने छ । 

५. वयवसाय किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका केᕍ्䵔कᕍभ्䵔 व्䴯ापार, व्䴯वसा्䴯 वा सवेामा पूजँीगत लगानी र आकᕍ म्⸾क कारोवारका 
आिारमा अनसुचूी (४) बमोकᕍजम व्䴯वसा्䴯 कर लगाइने र असलू उपर गररने छ ।

६. जवडबुटी, कवाडी ि जीवजनिु किः  कᕍवसततृ अध्䴯्䴯न पश ्चात कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका केᕍ्䵔कᕍभ्䵔 कुनै व्䴯कᕍ्䴹 वा 
ससं्ाले ऊन, िोटो, जकᕍडबटुी, वनकस, कवाडी माल र ्䵚चकᕍलत काननूले कᕍनरिे गररएको जीवजन⡍त ुवाहकेका अन⡍्䴯 
मतृ वा माररएका जीवजन⡍तकुो हाड, कᕍसङ, पवाँि, छाला जसता बसतकुो व्䴯वसाकᕍ्䴯क कारोवार गरेवापत  अनसुचूी 
(५) बमोकᕍजम कर लगाइने र असलू उपर गररने छ ।

७. सवािी सा्䴧न किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 दताम⸾ भएका सवारी सािनमा अनसुचूी (६) बमोकᕍजम सवारी 
सािन कर लगाइने र असलु उपर गररने छ ।तर, ्䵚दशे काननू सवीकृत भई सो काननूमा अन⡍्䴯्ा व्䴯वस्ा भएको 
अवस्ामा सोही बमोकᕍजम हुने छ ।

८. ववजᱍापन किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका केᕍ्䵔कᕍभ्䵔 हुने कᕍवजᱍापनमा अनसुचूी (७) बमोकᕍजम कᕍवजᱍापन कर लगाइने 
र असलू उपर गररने छ । ।तर, ्䵚दशे काननू सवीकृत भई सो काननूमा अन⡍्䴯्ा व्䴯वस्ा भएको अवस्ामा सोही 
बमोकᕍजम हुने छ ।

1918

र〿ममा आ–आफनो तफम⸾ बाट सिुाब कᕍदनहुुने बकुᕍ्䵍कᕍजवी, अ म्⸾शाኚ验ी, कᕍनजी केᕍ्䵔का सघं सगंठनहरぁ,नागरीक समाज त्ा 
सामदुाकᕍ्䴯क ससं्ा, सामदुाकᕍ्䴯क सगंठनहरぁ, प्䵔कार र गाउँपाकᕍलकाबासी त्ा गाउँपाकᕍलका बाकᕍहर सवदशे त्ा कᕍवदशेमा रहन ु
भएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाईहरぁ सबैलाई हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯बाद जᱍापन गदम⸾छु ।

“हाम⹍ो विमरぁक िाम⹍ो विमरぁक हामी सवैको चाहना हो । हामी ्䴯स चाहनालाई साकार पानम⸾ गाउँपाकᕍलकाका कᕍभ्䵔का 
समपणूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनिी, राष㝍्䵏सवेक कमम⸾चारी राजनीकᕍतक दल सचंार जगत ,स्ानी्䴯 जन समदुा्䴯 वकुᕍ्䵍कᕍजवी, समाजसवेीनागररक 
समाजव्䴯वसाकᕍ्䴯क कᕍ्े䵔सहकारी केᕍ्䵔गैर सरकारी केᕍ्䵔 कᕍशकᕍककᕍवद♍ा्कᕀसरुकᕍाकमकᕀउपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतहरぁ आमा समहू लगा्䴯त 
कᕍिमरぁकको कᕍवकास ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍को लाकᕍग कᕍनरन⡍तर  कᕍचन⡍तन मनन गनन⡇ समपणूम⸾ कᕍिमरぁकवासीहरぁ सवैको सह्䴯ोग सहका्䴯म⸾ 
र सहभाकᕍगता सा्ै महतवपणूम⸾ सह्䴯ोगी भकूᕍमकाको अपेकᕍा रािकेो  छु ।

समस्䴯ाहरぁ िरैे छन ्सबैको एकैपटक समािान समभव छैन र हुन पकᕍन सकदनै । वतम⸾मान वसतगुत ्䴯्ा म्⸾ िरातलमा उकᕍभएर 
चनुौकᕍतहरぁको सामना गनम⸾ हामी सबै ककᕍटब्䵍्䵚कᕍतब्䵍 र एकताब्䵍 बनौ䰲 । उजवल भकᕍवष㝍्䴯 कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग आशावाकᕍद बनौ䰲 ।

िन⡍्䴯वाद !

वपि बहादुि महििा केᕍ्䵔ी
अध्䴯कᕍ त्ा स्ं䴯ोजक 

स㡍ोत अनमुान त्ा बजटे सीमा कᕍनिाम⸾रण सकᕍमकᕍत 

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका प्䴯ठुान          कᕍमकᕍत २०७९/०३/१० गते                  



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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९. मनोिनजन किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 हुने मनोरन⡍जन व्䴯वसा्䴯 सवेामा अनसुचूी (८) बमोकᕍजम व्䴯वसा्䴯 
कर लगाइने र असलु उपर गररने छ । ।तर, ्䵚दशे काननू सवीकृत भई सो काननुमा अन⡍्䴯्ा व्䴯वस्ा भएको अवस्ामा 
सोही बमोकᕍजम हुने छ ।

१०. बहाल वबटौिी शुलकः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 आफूले कᕍनमाम⸾ण, रेिदिे वा सचंालन गरेका अनसुचूी (९) मा 
उललेि भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुचूीमा भएको व्䴯स्ा अनसुार बहाल कᕍबटौरी शलुक लगाइने 
र असलू उपर गररने छ ।

११. पावकथ┿ ङ्ग शुलकः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 कुनै सवारी सािनलाई पाकᕍकम⸾ ङ्ग सकुᕍविा उपलबि गराए वापत 
अनसुचूी (१०) बमोकᕍजम पाकᕍकम⸾ ङ्ग शलुक लगाइने र असलू उपर गररने छ।

१२. टेὍवकङ्ग, कोयोवकङ, कयानोइङ्ग, बनजी जवमपङ्ग, वजपफलायि ि ि ्याफटीङ्ग शुलकः  गाउँपाकᕍलकाले 
पवूाम⸾िारको कᕍवकास त्ा कᕍवसततृ अध्䴯्䴯न गरेपकᕍछ आफनो कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 ्े䵏कᕍकङ्ग, का्䴯ोकᕍकङ, क्䴯ानोइङ्ग, बन⡍जी 
जकᕍमपङ्ग, कᕍजपफला्䴯र र र ््䴯ाफटीङ्ग सवेा वा व्䴯वसा्䴯 सचंालन गरे बापत शलुक लगाइने र असलू उपर गररने छ ।

१३. सेवा शुलक, द्िुिः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाले कᕍनमाम⸾ण, सचंालन वा व्䴯वस्ापन गरेका अनसुचूी (११) मा उकᕍललकᕍित 
स्ानी्䴯 पवूाम⸾िार र उपलबि गराइएको सवेामा सवेा्䵇ाहीबाट सोही अनसुचूीमा व्䴯वस्ा भए अनसुार शलुक लगाइने 
र असलू उपर गररने छ ।

१४. पयथ┿टन शुलकः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाले आफनो कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 ्䵚वशे गनन⡇ प्䴯म⸾टकहरあबाट अनसुचूी (१२) मा उकᕍललकᕍित 
दरमा प्䴯म⸾टन शलुक लगाईने र असलु उपर गररने छ ।तर, ्䵚दशे काननू सवीकृत भई सो काननुमा अन⡍्䴯्ा व्䴯वस्ा 
भएको अवस्ामा सोही बमोकᕍजम हुने छ ।

१५. कि छुटः ्䴯स ऐन बमोकᕍजम कर कᕍतनन⡇ दाकᕍ्䴯तव भएका व्䴯कᕍ्䴹 वा ससं्ाहरあलाई कुनै पकᕍन कᕍककᕍसमको कर छुट कᕍदईने 
छैन । 

१६. दणड जरिवाना: ्䴯स ऐन बमोकᕍजम कर, शलुक त्ा दसतरु सम्䴯मा नबिुाउने पकᕍलाई १० ्䵚कᕍतशत जररवाना लागने 
छ । 

१७. कि ि्ा शुलक सकंलन समबन्䴧ी कायथ┿ववव्䴧ः ्䴯ो ऐनमा भएको व्䴯वस्ा अनसुार कर त्ा शलुक सकंलन 
समबन⡍िी का्䴯म⸾कᕍवकᕍि अनसुचूी (१३) मा व्䴯वस्ा भए बमोकᕍजम हुने छ ।दणड, जररवाना, कर, शलुक सकंलन समबन⡍िी 
का्䴯म⸾कᕍवकᕍि गाउँपाकᕍलकाले त्䴯ार गनम⸾ सकने छ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी
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९. मनोिनजन किः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 हुने मनोरन⡍जन व्䴯वसा्䴯 सवेामा अनसुचूी (८) बमोकᕍजम व्䴯वसा्䴯 
कर लगाइने र असलु उपर गररने छ । ।तर, ्䵚दशे काननू सवीकृत भई सो काननुमा अन⡍्䴯्ा व्䴯वस्ा भएको अवस्ामा 
सोही बमोकᕍजम हुने छ ।

१०. बहाल वबटौिी शुलकः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 आफूले कᕍनमाम⸾ण, रेिदिे वा सचंालन गरेका अनसुचूी (९) मा 
उललेि भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुचूीमा भएको व्䴯स्ा अनसुार बहाल कᕍबटौरी शलुक लगाइने 
र असलू उपर गररने छ ।

११. पावकथ┿ ङ्ग शुलकः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 कुनै सवारी सािनलाई पाकᕍकम⸾ ङ्ग सकुᕍविा उपलबि गराए वापत 
अनसुचूी (१०) बमोकᕍजम पाकᕍकम⸾ ङ्ग शलुक लगाइने र असलू उपर गररने छ।

१२. टेὍवकङ्ग, कोयोवकङ, कयानोइङ्ग, बनजी जवमपङ्ग, वजपफलायि ि ि ्याफटीङ्ग शुलकः  गाउँपाकᕍलकाले 
पवूाम⸾िारको कᕍवकास त्ा कᕍवसततृ अध्䴯्䴯न गरेपकᕍछ आफनो कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 ्े䵏कᕍकङ्ग, का्䴯ोकᕍकङ, क्䴯ानोइङ्ग, बन⡍जी 
जकᕍमपङ्ग, कᕍजपफला्䴯र र र ््䴯ाफटीङ्ग सवेा वा व्䴯वसा्䴯 सचंालन गरे बापत शलुक लगाइने र असलू उपर गररने छ ।

१३. सेवा शुलक, द्िुिः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाले कᕍनमाम⸾ण, सचंालन वा व्䴯वस्ापन गरेका अनसुचूी (११) मा उकᕍललकᕍित 
स्ानी्䴯 पवूाम⸾िार र उपलबि गराइएको सवेामा सवेा्䵇ाहीबाट सोही अनसुचूीमा व्䴯वस्ा भए अनसुार शलुक लगाइने 
र असलू उपर गररने छ ।

१४. पयथ┿टन शुलकः कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाले आफनो कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔 ्䵚वशे गनन⡇ प्䴯म⸾टकहरあबाट अनसुचूी (१२) मा उकᕍललकᕍित 
दरमा प्䴯म⸾टन शलुक लगाईने र असलु उपर गररने छ ।तर, ्䵚दशे काननू सवीकृत भई सो काननुमा अन⡍्䴯्ा व्䴯वस्ा 
भएको अवस्ामा सोही बमोकᕍजम हुने छ ।

१५. कि छुटः ्䴯स ऐन बमोकᕍजम कर कᕍतनन⡇ दाकᕍ्䴯तव भएका व्䴯कᕍ्䴹 वा ससं्ाहरあलाई कुनै पकᕍन कᕍककᕍसमको कर छुट कᕍदईने 
छैन । 

१६. दणड जरिवाना: ्䴯स ऐन बमोकᕍजम कर, शलुक त्ा दसतरु सम्䴯मा नबिुाउने पकᕍलाई १० ्䵚कᕍतशत जररवाना लागने 
छ । 

१७. कि ि्ा शुलक सकंलन समबन्䴧ी कायथ┿ववव्䴧ः ्䴯ो ऐनमा भएको व्䴯वस्ा अनसुार कर त्ा शलुक सकंलन 
समबन⡍िी का्䴯म⸾कᕍवकᕍि अनसुचूी (१३) मा व्䴯वस्ा भए बमोकᕍजम हुने छ ।दणड, जररवाना, कर, शलुक सकंलन समबन⡍िी 
का्䴯म⸾कᕍवकᕍि गाउँपाकᕍलकाले त्䴯ार गनम⸾ सकने छ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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अनुसचूी-४ 
(ऐनको दफा ५ सगँ समबवन्䴧ि)

वयावसाय कि

वस.नं. वयवसायका केᕍ्䵔हरあ आ.व.२०७७/०७८ 
को वावषथ┿क रぁ

आ.व.२०७८/०७९ 
को वावषथ┿क रぁ

आ.व.२०७९/०८० 
को वावषथ┿क रぁ
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अनुसचूी-३ 
(ऐनको दफा ४ सगँ समबवन्䴧ि)

घि जगगा बहाल कि
्䵅.स.ं ववविण आ.व.२०७७/०७८ को रぁ आ.व.२०७८/०७९को रぁ आ.व.२०७९/०८०को रぁ

१ भवन भाडाको १०% भाडाको १०% भाडाको १०%
२ घर भाडाको १०% भाडाको १०% भाडाको १०%
३ पसल भाडाको १०% भाडाको १०% भाडाको १०%
४ ग्䴯ारेज भाडाको १०% भाडाको १०% भाडाको १०%
५ जगगा भाडाको १०% भाडाको १०% भाडाको १०%
६ गोदाम भाडाको १०% भाडाको १०% भाडाको १०%
७ टहरा, छपपर भाडाको १०% भाडाको १०% भाडाको १०%
८ पोिरी भाडाको १०% भाडाको १०% भाडाको १०%
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

27cfly{s P]g, @)&( 27

वस.नं. वयवसायका केᕍ्䵔हरあ आ.व.२०७७/०७८ 
को वावषथ┿क रぁ

आ.व.२०७८/०७९ 
को वावषथ┿क रぁ

आ.व.२०७९/०८० 
को वावषथ┿क रぁ

५९ अन⡍्䴯 व्䴯वसा्䴯 दताम⸾ शलुक - - ५००
ववशेषजᱍ पिामशथ┿ ि्ा अनय वयावसायी सेवा

६० कᕍचकᕍकतसक ८००० ८००० ८०००
६१ कन⡍सलटेन⡍ट सवेा(इकᕍन⡍जकᕍन्䴯ररङ्ग)) ८००० ८००० ८०००
६२ काननु व्䴯ावसा्䴯ी ल फमम⸾ ५००० ५००० ५०००
६३ लेिापरीकᕍण व्䴯ावसा्䴯ी ५००० ५००० ५०००
६४ दन⡍त कᕍचकᕍकतसक ३००० ३००० ३०००
६५ अनसुन⡍िानकताम⸾ परामशम⸾दाता २५०० २५०० २५००
६६ पश ुकᕍचकᕍकतसक १५०० १५०० १५००
६७ रोजगार सवेा २००० २००० २०००
६८ ढुवानी  त्ा ्䵏ान⡍सपोटम⸾ २५०० २५०० २५००
६९ पने⡍टर/ साइनबोडम⸾ लखेने ५०० ५०० ५००
७० जगगा व्䴯वसा्䴯ी ३०००० ३०००० ३००००
७१ घ वगम⸾को  कᕍनमाम⸾ण व्䴯वसा्䴯ी इजाजतप्䵔 दसतरु ४०००० ४०००० ४००००

७२ घ वगम⸾को  कᕍनमाम⸾ण व्䴯वसा्䴯ी इजाजतप्䵔 नकᕍवकरण 
दसतरु ४००० ४००० ४०००

७३ घ वगम⸾को  कᕍनमाम⸾ण व्䴯वसा्䴯ी  इजाजतप्䵔 नकᕍवकरण 
्प दसतरु १००० १००० १०००

७४ घ वगम⸾को  कᕍनमाम⸾ण व्䴯वसा्䴯ी इजाजतप्䵔 ्䵚कᕍतकᕍलकᕍप 
दसतरु १००० १००० १०००

७५ घ वगम⸾को  कᕍनमाम⸾ण व्䴯वसा्䴯ी इजाजतप्䵔 नाम सारी 
ठाउँ सारी दसतरु   १००००

उतपादन मूलक उ्䵕ोग/ वयवसाय
७६ ्䵇ील उद♍ोग २५०० २५०० २५००
७७ जतुा उद♍ोग कᕍसलाई गरी कᕍवर〿ी गनन⡇ ५०० ५०० ५००

७८ घरेल ुकुकᕍटर उद♍ोग(अगरबती, मनैबती, टीकी, अचार 
त्ा अन⡍्䴯 कुकᕍटर) १०० १०० १००

७९ कपडा त्ा गामन⡇न⡍ट कᕍसरक डसना उद♍ोग १००० १००० १०००
८० कुटानी  पलेानी/ कᕍमल/ मसला १००० १००० १०००
८१ साना घरेल ुकᕍवितुी्䴯 कᕍमल ५०० ५०० ५००
८२ डेरी उद♍ोग/ व्䴯वसा्䴯 ५०० ५०० ५००

८३
उपभोग्䴯 वसत ुउतपादन उद♍ोग(कुकᕍकज / 
नडुलस/दालमोठ/ पाउरोटी चाउमीन/ पापड कᕍचपस  
आकᕍद

५०० ५०० ५००

८४ वनजन⡍्䴯 उद♍ोग(काठ कᕍबर〿ी कᕍडपो) १०००० १०००० १००००

26

वस.नं. वयवसायका केᕍ्䵔हरあ आ.व.२०७७/०७८ 
को वावषथ┿क रぁ

आ.व.२०७८/०७९ 
को वावषथ┿क रぁ

आ.व.२०७९/०८० 
को वावषथ┿क रぁ

३० कपडा/फेन⡍सी/जतुाचपपल/ब्䴯ाग पसल, कᕍकराना 
पसल(ि्ु䵖ा) ३००० ३००० ३०००

३१ इलेक्䵏ोकᕍनक पसल (मोबाइल, घडी, क्䴯ालकुलेटर 
अकᕍड्䴯ो, कᕍभकᕍड्䴯ो, आकᕍद)(्ोक) ५००० ५००० ५०००

३२ इलेक्䵏ोकᕍनक पसल (मोबाइल, घडी, क्䴯ालकुलेटर 
अकᕍड्䴯ो, कᕍभकᕍड्䴯ो, आकᕍद)(ि्ु䵖ा) १५०० १५०० १५००

३३ हाडम⸾व्े䴯र/ मकेᕍसनरी/स्䴯ाकᕍनटरी/माबम⸾ल पसल(्ोक) २०००० २०००० २००००
३४ हाडम⸾व्े䴯र/ मकेᕍसनरी/स्䴯ाकᕍनटरी/माबम⸾ल पसल(ि्ु䵖ा) ५००० ५००० ५०००
३५ प्े䵏ोकᕍल्䴯म पदा म्⸾(ग्䴯ास कᕍसकᕍलन⡍डर सब कᕍडलर) ३००० ३००० ३०००
३६ मरटὍतेल मा्䵔 कᕍबर〿ी २००० २००० २०००
३७ कᕍसटल आलमकुᕍन्䴯म पसल(्ोक) २००० २००० २०००
३८ कᕍसटल आलमकुᕍन्䴯म पसल(ि्ु䵖ा) १००० १००० १०००
३९ फकᕍनम⸾चर (ि्ु䵖ा) र सामान⡍्䴯 २००० २००० २०००
४० फकᕍनम⸾चर मकेᕍसनको ्䵚्䴯ोग गरी काठ कᕍचरान गनन⡇ ५००० ५००० ५०००

४१ इटा, ढुङ्गा त्ा कᕍगटὍी बालवुा कᕍबर〿ी कᕍवतरण गनन⡇ 
कᕍडपो १५०० १५०० १५००

४२ कपडा कᕍसलाई कटाई (टेलररङ्ग आिकुᕍनक) १००० १००० १०००
४३ कपडा कᕍसलाइ कटाई(हाते मकेᕍसन) ५०० ५०० ५००
४४ पश ुआहार कᕍबर〿ी केन⡍्䵖 ्ोक ५००० ५००० ५०००
४५ पश ुआहार कᕍबर〿ी केन⡍्䵖 ि्ु䵖ा १००० १००० १०००
४६ फलफूल/तरकारी पसल -्ोक २००० २००० २०००
४७ फलफूल/तरकारी पसल -ि्ु䵖ा १००० १००० १०००
४८ भाँडा पसल २००० २००० २०००

४९ साना िोकामा सञ ्चालन गरेको व्䴯वसा्䴯/ कᕍकराना 
पसल ५०० ५०० ५००

५० अन⡍्䴯 ि्ु䵖ा पसल १५०० १५०० १५००

५१ व्䴯वसाकᕍ्䴯क कृकᕍर पशपुन⡍छी फम⸾ म वाकᕍरम⸾क कर र 
नकᕍवकरण - - १५००

५२ बाखᙍापालन फम⸾ म वाकᕍरम⸾क कर र नकᕍवकरण - - १०००
५३ पशपुन⡍छी फमम⸾ वाकᕍरम⸾क कर र नकᕍवकरण - - १०००
५४ कृकᕍर फमम⸾  वाकᕍरम⸾क कर र नकᕍवकरण - - ५००
५५ कृकᕍर,पश,ु पन⡍छी समहु वाकᕍरम⸾क कर र नकᕍवकरण - - ५००
५६ वाखᙍा पालन समहु वाकᕍरम⸾क कर र नकᕍवकरण - - ५००
५७ कृकᕍर,पश ुपन⡍छी फम⸾ म व्䴯वसा्䴯 दताम⸾ शलुक - - २००
५८ कृकᕍर,पश ुपन⡍छी समहू दताम⸾ शलुक - - २००



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

31cfly{s P]g, @)&( 31

अनुसचूी-६ 
(ऐनको दफा ७ सगँ समबवन्䴧ि)

 सवािी सा्䴧न कि

वस.नं. िाज्वको केᕍ्䵔हरあ आ.व.२०७७/०७८ 
को वावषथ┿क रぁ

आ.व.२०७८/०७९ को 
वावषथ┿क रぁ

आ.व.२०७९/०८०को 
वावषथ┿क रぁ

१ ्䵚ाइभटे कार जीप भ्䴯ान ५०० ५०० ५००
२ भाडा कार जीप भ्䴯ान १५०० १५०० १५००
३ ््䵏्䴯ाकटर १५०० १५०० १५००
४ कᕍमकᕍनबस/बस २००० २००० २०००
५ ्䵏क र हकेᕍभबस ३००० ३००० ३०००

६ अटोररकसा भाडावाला 
ररकसा ५०० ५०० ५००

७ म्䴯ाकᕍजक वाकᕍरम⸾क १००० १००० १०००

30

अनुसचूी-५ 
(ऐनको दफा ५ सगँ समबवन्䴧ि )

जवडबुटी कि

्䵅.स.ं जवडबुटीकोवकवसम आ.व.२०७७/०७८ को 
्䵚वि वकलो रぁ

आ.व.२०७८/०७९ को ्䵚वि 
वकलो रぁ

आ.व.२०७९/०८० को 
्䵚वि वकलो रぁ

१ कᕍटममरु १० १० १०
२ काउलोको बोर〿ा ५ ५ ५
३ तेजपात (दालकᕍचनी)को पात १० १० १०

४ तेजपात दालकᕍचनी)को 
बोर〿ा १० १० १०

५ ररठ⁍ा ५ ५ ५
६ कुरीलो -्䵚कᕍतकेजी ) १ १ १
७ वनकस(्䵚कᕍतकेजी) १० १० १०



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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वस.नं. िाज्वको केᕍ्䵔हरぁ
आ.व.२०७७/०७८ 
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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अनुसचूी-१२
(ऐनको दफा १४ सगँ समबवन्䴧ि)

पयथ┿टन शुलक 

्䵅.स.ं पयथ┿टक वकवसम २०७७/०७८ 
को शुलक रぁ.

२०७८/०७९ 
को शुलक रぁ.

२०७९/०८० 
को शुलक रぁ.
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आ.व.२०७७/०७८ 
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१०१ व्䴯ापार व्䴯वसा्䴯 गनम⸾ अनमुती कᕍदन ५०० ५०० ५००
१०२ कᕍवकᕍभन⡍न कलव दताम⸾ २०० २०० २००
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समम वाकᕍरम⸾क आ्䴯 भएको ५०० ५०० ५००

११२ ससं्ा नकᕍवकरण शलुक २० लाि भन⡍दा बढी 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म समबन्䴧मा विमरぁक गाउँपावलकाका उपाधयकᕍ 
ि्ा बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म िजुथ┿मा सवमविका सयंोजक श㙍ी ्䵚मोद पोखेᙍलजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ 
२०७९/०८० को बजेट व्䴹वय 

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत:- २०७९/०३/१०

गाउँसभाका श㙍रेきय अधयकᕍ महोदय,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरあ,
सभाका सवचबजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरあ,
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरあ,
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरあ,

आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको १२ औ ंसभामा म आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ 
उपकᕍस्त भएको छु । उपाध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै 
गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु 

्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको 
उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरあ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क 
श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, 
राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरあ ्䵚कᕍत उचच सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको 
रあपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

कᕍसकᕍमत सािन स㡍ोतका वावजदु पकᕍन गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿मलाई सकदो समट्ेने ्䵚्䴯ास गरेको छु । गाउँसभामा 
्䵚सततु गररएका सामाकᕍजक कᕍ्े䵔 आकᕍ म्⸾क कᕍ्े䵔 पवूाम⸾िार केᕍ्䵔 साँसकृकᕍतक कᕍ्े䵔 वन वातावरण त्ा कᕍवपद व्䴯वस्ापन र 
कᕍवकᕍत्䴯 व्䴯वस्ापन सावम⸾जकᕍनक सवेा र सशुासन लगा्䴯त कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍतहरあलाई स㡍ोत सािनले पगुे समम सकदो समट्ेने 
्䵚्䴯ास गरेको छु । 

-
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(ऐनको दफा १६ सगँ समबवन्䴧ि)

विमरぁक गाउँपावलकालाई बुिाउनु पनन⡇ कि,शुलक,द्िुिहरあको ववविण िावलका

्䵅.स.ं किको ववविण क्ले  विनन⡇ कहाँ  विनन⡇ कवि विनन⡇ कवहले विनन⡇ कैवफयि

१. घर जगगा कर/ 
समपकᕍत कर घर िनीले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 

का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार च्ै䵔 मसान⡍त कᕍभ्䵔

२. घर बहाल कर घर िनीले वा 
समिौता अनसुार

गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार जठे मसान⡍तसमम

३. मालपोत कर जगगा िनीबाट गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार च्ै䵔 मसान⡍तसमम

४ व्䴯वसा्䴯 कर व्䴯वसा्䴯ीबाट गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार जठे मसान⡍तसमम

५ सवारी कर सवारी िनीले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार दताम⸾ /नकᕍवकरण 

गदाम⸾

६ मनोरञजन कर सवेा ्䵚दा्䴯कले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार जठे मसान⡍त समम/ 

सोही कᕍदन

७ वहाल कᕍबटौरी 
कर समबकᕍन⡍ितले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 

का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार असोज मसान⡍त 
समम/ सोही कᕍदन

८ कᕍवजᱍापन कर समबकᕍन⡍ितले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार कᕍवजᱍापन राखन ुपवूम⸾

९
सवेा शलुक 
समबन⡍िी 
दसतरुहरあ

सवेा ्䵚ात गनन⡇ले सवेा ्䵚ाप ्त गनन⡇ 
का्䴯ाम⸾ल्䴯हरあमा कᕍन्䴯मानसुार सवेा ्䵚ाप ्त गदाम⸾

१० प्䴯म⸾टन कर प्䴯म⸾टकले गाँउ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार ्䵚वशे गदाम⸾

११ पाकᕍकम⸾ ङ्ग शलुक पाकᕍकम⸾ ङ गनन⡇ले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार पाकᕍकम⸾ ङ्ग हुदँा
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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गाउँसभाका श㙍रेきय अधयकᕍ महोदय,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरあ,
सभाका सवचबजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरあ,
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरあ,
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरあ,

आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको १२ औ ंसभामा म आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ 
उपकᕍस्त भएको छु । उपाध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿म ्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै 
गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु . nf]stflGqs u0ftGq :yfkgfsf] nflu g]kfnL hgtfn]  u/]sf ljleGg cfGbf]ngnfO{ :d/0f 
ug{ rfxG5' . ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको 
उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरあ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क 
श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, 
राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरあ ्䵚कᕍत उचच सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको 
रあपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

कᕍसकᕍमत सािन स㡍ोतका वावजदु पकᕍन गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿मलाई सकदो समट्ेने ्䵚्䴯ास गरेको छु । गाउँसभामा 
्䵚सततु गररएका सामाकᕍजक कᕍ्े䵔, आकᕍ म्⸾क कᕍ्े䵔, पवूाम⸾िार केᕍ्䵔, साँसकृकᕍतक कᕍ्े䵔, वन वातावरण त्ा कᕍवपद व्䴯वस्ापन र 
कᕍवकᕍत्䴯 व्䴯वस्ापन सावम⸾जकᕍनक सवेा र सशुासन लगा्䴯त कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍतहरあलाई स㡍ोत सािनले पगुे समम सकदो समट्ेने 
्䵚्䴯ास गरेको छु । 

o; ufpFkflnsfsf] k|:tfljt ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ubf{ d"ntM g]kfnsf] ;+ljwfgsf plNnlvt Psn / 
;femf clwsf/ ;"rL, cfly{s clwsf/ / cfly{s sfo{k|0ffnL, df}lns xsx?, cfly{s-;fdflhs ljsf;, 
k|fs[lts ;|f]tsf] pkof]u gLlt, jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL gLltx?, g]kfn ;/sf/n] cjnDag u/]sf cfly{s 
tyf ljQLo gLltx?, g]kfnn] cGt/f{li6«o :t/df hgfPsf k|ltj¢tfx?, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$, 
ljsf;sf ;d;fdlos d'¢fx?, cy{ dGqfno, ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno, n'lDjgL k|b]z 
cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno / cGo lgsfoaf6 k|fKt dfu{bz{g, hg;xeflutfdf cfwfl/t of]hgf 
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२. घर बहाल कर घर िनीले वा 
समिौता अनसुार

गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार जठे मसान⡍तसमम
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का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार च्ै䵔 मसान⡍तसमम

४ व्䴯वसा्䴯 कर व्䴯वसा्䴯ीबाट गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार जठे मसान⡍तसमम

५ सवारी कर सवारी िनीले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार दताम⸾ /नकᕍवकरण 

गदाम⸾

६ मनोरञजन कर सवेा ्䵚दा्䴯कले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार जठे मसान⡍त समम/ 

सोही कᕍदन

७ वहाल कᕍबटौरी 
कर समबकᕍन⡍ितले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 

का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार असोज मसान⡍त 
समम/ सोही कᕍदन

८ कᕍवजᱍापन कर समबकᕍन⡍ितले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार कᕍवजᱍापन राखन ुपवूम⸾

९
सवेा शलुक 
समबन⡍िी 
दसतरुहरあ

सवेा ्䵚ात गनन⡇ले सवेा ्䵚ाप ्त गनन⡇ 
का्䴯ाम⸾ल्䴯हरあमा कᕍन्䴯मानसुार सवेा ्䵚ाप ्त गदाम⸾

१० प्䴯म⸾टन कर प्䴯म⸾टकले गाँउ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार ्䵚वशे गदाम⸾

११ पाकᕍकम⸾ ङ्ग शलुक पाकᕍकम⸾ ङ गनन⡇ले गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाको 
का्䴯ाम⸾ल्䴯/वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯मा कᕍन्䴯मानसुार पाकᕍकम⸾ ङ्ग हुदँा
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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•	 उपलबि स㡍ोत–सािन, अवसर र कᕍमताको उचचतम उप्䴯ोग त्ा न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क कᕍवतरण गदद♈ सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯 
सकᕍहतको आकᕍ म्⸾क कᕍवकास गनन⡇,

•	 नागररकका मौकᕍलक हकको रあपमा रहकेा जीवन्䴯ापनका न⡍्䴯नूतम आिारभतू आवश्䴯कताहरあ पररपकूᕍतम⸾ गदद♈ 
गररबी, कᕍवपन⡍नता र पछौटेपनको अन⡍त्䴯 गनम⸾ गाउँपाकᕍलकासतरी्䴯 पवूाम⸾िार कᕍवकास, आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक  त्ा 
साँसकृकᕍतक कᕍवकास केकᕍन⡍्䵖त त्ा अन⡍तरसमबकᕍन⡍ित बनाउने,

•	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्ृ䵍 कᕍवकासको िाका कोनन⡇,

•	 आकᕍ म्⸾क, भौकᕍतक त्ा सामाकᕍजक पवूाम⸾िार कᕍवकास गरी सन ्२०३० समममा मध्䴯म आ्䴯 भएको मलुकुमा 
रあपान⡍तरण हुदँ ैसमनु⡍नत र सम्ृ䵍 समाजवाद उन⡍मिु अ म्⸾तन⡍्䵔को आिारकᕍशला कᕍनमाम⸾ण गनन⡇ सकंᕍघ्䴯 सरकारको 
उद♍शे्䴯लाई सघाउने ।

•	

•	

•	

•	

सभाधयकᕍ महोदय

चाल ुआ.व.को नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿मको समीकᕍा

क) आकᕍ म्⸾क कᕍवकास कᕍ्े䵔

	 १४१६ जना  कृरकहरあको कᕍकसान सकुᕍचकरण का्䴯म⸾ समपन⡍न गरी कᕍवद♍कुᕍत्䴯 त्䴥्䴯ाङ्क सकंलन गररएको छ ।

	 ५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा ११० कᕍकवनटल आलकुो कᕍवउ २५ कᕍकवन⡍टल मकैको कᕍवउ  २५२५ िानको कᕍवउ 
कᕍवतरण का्䴯म⸾ समपन⡍न भएको छ । 

	 वडा न ४ मा मकै सनु⡍तला पकेट  वडा न २ मा च्䴯ाउ पकेट कᕍ्े䵔 का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररएको छ।

	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको वडा न ८ मा समाटम⸾ कृकᕍर का्䴯म⸾र〿म सचंालन भइरहकेो छ ।
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k|fyldsLs/0f / ah]6;Fu ;DalGwt ljleGg ljifout ;ldltx?n] k]z u/]sf k|ltj]bg ;d]tnfO{ केन⡍्䵖कᕍवन⡍दमुा राकᕍि 
त्䴯ार गरेको छु । 

सबै वडामा सन⡍तकुᕍलत कᕍवकासको अविारणा अनसुार जनसखं्䴯ा, भगूोल र कᕍवकासको अवस्ालाई बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजनको 
आिारको रあपमा कᕍलइएकोले  सन⡍तकुᕍलत कᕍवकासको अपेकᕍा पकᕍन गरेको छु। कᕍवकासका समभाव्䴯 अवसरहरあलाई सामाकᕍजक 
न⡍्䴯ा्䴯, वडागत सन⡍तलुनका सा्ै सािन श㙍ोतको वासतकᕍवक रあपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾ आवश्䴯कताका आिारमा ्䵚ा्कᕍमकीकरण 
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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•	 उपलबि स㡍ोत–सािन, अवसर र कᕍमताको उचचतम उप्䴯ोग त्ा न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क कᕍवतरण गदद♈ सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯 
सकᕍहतको आकᕍ म्⸾क कᕍवकास गनन⡇,

•	 नागररकका मौकᕍलक हकको रあपमा रहकेा जीवन्䴯ापनका न⡍्䴯नूतम आिारभतू आवश्䴯कताहरあ पररपकूᕍतम⸾ गदद♈ 
गररबी, कᕍवपन⡍नता र पछौटेपनको अन⡍त्䴯 गनम⸾ गाउँपाकᕍलकासतरी्䴯 पवूाम⸾िार कᕍवकास, आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक  त्ा 
साँसकृकᕍतक कᕍवकास केकᕍन⡍्䵖त त्ा अन⡍तरसमबकᕍन⡍ित बनाउने,

•	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्ृ䵍 कᕍवकासको िाका कोनन⡇,

•	 आकᕍ म्⸾क, भौकᕍतक त्ा सामाकᕍजक पवूाम⸾िार कᕍवकास गरी सन ्२०३० समममा मध्䴯म आ्䴯 भएको मलुकुमा 
रあपान⡍तरण हुदँ ैसमनु⡍नत र सम्ृ䵍 समाजवाद उन⡍मिु अ म्⸾तन⡍्䵔को आिारकᕍशला कᕍनमाम⸾ण गनन⡇ सकंᕍघ्䴯 सरकारको 
उद♍शे्䴯लाई सघाउने ।

oL pb]Zox? xfl;n ug{sf nflu lgDgfg';f/ k|fyldstfsf k|fKt If]qx?df /sd ljlgof]hg u/]sf] 5' .  

•	 ;fdflhs ljsf; If]q cGt{ut lzIff, ;fdflhs ;'/Iff tyf ;+/If0f, :jf:Yo, vfg]kfgL tyf 
;/;kmfO{, n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f, o'jf tyf v]ns'b, efiff tyf ;+:s[lt, 
hg;+Vof tyf a;fO{;/fO{ .

•	 k"jf{wf/ ljsf; If]q cGt{ut  ejg, cfjf; tyf ;x/L ljsf;, oftfoft k"jf{wf/, k'glgdf{0f / 
pmhf{ .

•	 cfly{s ljsf; If]q cGt{ut s[lif, kz'kG5L ljsf;, ko{6g, / hn>f]t tyf l;+rfO{ ;xsf/L, 
pBf]u .

•	 ;'zf;g tyf cGt/ ;DalGwt If]q cGt{ut, ljkb Joj:yfkg, >d tyf /f]huf/, tYof+s k|0ffnL,  
ul/aL lgjf/0f,  zf;g k|0ffnL, k|zf;sLo ;'zf;g, ljTtLo ;'zf;g, sfg'g tyf Gofo jftfj/0f 
tyf hnjfo', dfgj ;+zfwg ljsf; .

सभाधयकᕍ महोदय,

ca d log} r'gf}tL, pb]Zo / k|fyldstfsf] ;]/f]km]/f]df /x]/ tof/ ul/Psf] cfufdL cfly{s jif{ @)&(.)*) sf] 
ah]6 tyf sfo{qmdx? k|:t't ub{5' .

चाल ुआ.व.को नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿मको समीकᕍा

क) आकᕍ म्⸾क कᕍवकास कᕍ्े䵔

	 १४१६ जना  कृरकहरあको कᕍकसान सकुᕍचकरण का्䴯म⸾ समपन⡍न गरी कᕍवद♍कुᕍत्䴯 त्䴥्䴯ाङ्क सकंलन गररएको छ ।

	 ५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा ११० कᕍकवनटल आलकुो कᕍवउ, २५ कᕍकवन⡍टल मकैको कᕍवउ, २५२५ िानको कᕍवउ 
कᕍवतरण का्䴯म⸾ समपन⡍न भएको छ । 

	 वडा न ४ मा मकै सनु⡍तला पकेट, वडा न २ मा च्䴯ाउ पकेट कᕍ्े䵔 का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररएको छ।

	 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको वडा न ८ मा समाटम⸾ कृकᕍर का्䴯म⸾र〿म सचंालन भइरहकेो छ ।
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केन⡍्䵖कᕍवन⡍दमुा राकᕍि 
त्䴯ार गरेको छु । 

सबै वडामा सन⡍तकुᕍलत कᕍवकासको अविारणा अनसुार जनसखं्䴯ा, भगूोल र कᕍवकासको अवस्ालाई बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजनको 
आिारको रあपमा कᕍलइएकोले  सन⡍तकुᕍलत कᕍवकासको अपेकᕍा पकᕍन गरेको छु। कᕍवकासका समभाव्䴯 अवसरहरあलाई सामाकᕍजक 
न⡍्䴯ा्䴯, वडागत सन⡍तलुनका सा्ै सािन श㙍ोतको वासतकᕍवक रあपमा का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾ आवश्䴯कताका आिारमा ्䵚ा्कᕍमकीकरण 
गरी गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासका कᕍनकᕍमत मागम⸾दशम⸾न गनम⸾ गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍतहरあ मध्䴯नजर गरी आकᕍ म्⸾क वरम⸾ 
२०७९/०८० को बजटे तजुम⸾मा गररएको व्䴯होरा कᕍनवदेन गनम⸾ चाहन⡍छु ।

 

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	 सवस् र कᕍशकᕍकᕍत माकᕍनस राष㝍्䵏को अमलु्䴯 िन भएकोले कᕍशकᕍा र सवास्䴥्䴯को आवश्䴯कताहरあ पररपकूᕍतम⸾ गदद♈ 
मानव कᕍवकास सचूकाङ्कमा गणुातमक सिुार गनन⡇,

•	  गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का सावम⸾जकᕍनक कᕍनका्䴯का भौकᕍतक पवूाम⸾िारहरあ कᕍनमाम⸾ण गरी सावम⸾जकᕍनक सवेा ्䵚वाहलाई 
सशुासन्䴯्ु䴹, ्䵚कᕍवकᕍि्䴯्ु䴹, पारदकᕍशम⸾ र जनमिुी बनाउने,
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ
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समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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	 गाउँपाकᕍलकाले आफनै ्䵚शासकी्䴯 भवनबाट र एउटा वडा बाहके सबै वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯हरあ आफनै भवनबाट 
सञचालन भई सवेा ्䵚वाह गररएको छ ।

	 कृरकहरあले उतपादन गरेका कृकᕍर उपजहरあको सरुकᕍकᕍत भणडारण गरी उतपाकᕍदत वसत ु कᕍती हुनबाट रोकी 
कृरको आ्䴯सतरमा वकृᕍ्䵍 गनम⸾का लाकᕍग समपरुक ्䴯ोजनाको रあपमा कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾को ठेकका 
समिौताको चरणमा रहकेो छ ।

	  नं. वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 भवन पररसर, हुगँाडिोला पलु रहकेो स्ान नकᕍजकै 
वडा नं.  आिारभतु सवास्䴥्䴯 सवेा केन⡍्䵖 भवन परररर वडा नं.  आिारभतु सवास्䴥्䴯 सवेा केन⡍्䵖 भवन 
परररर वडा नं.   नं. वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 भवन परररर र कᕍचसावाङ्ग वजार कᕍ्े䵔 वडा नं. )

घ) शसुासन त्ा अन⡍तरसमबकᕍन⡍ित केᕍ्䵔

ङ) अन⡍्䴯

	 सरुकᕍकᕍत नागररक आवास का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त छनोट भएका २०० घर पररवारमध्े䴯 १०९ घरपररवारले जसता 
पाताबाट छाना छाउने काम समपन⡍न भएको छ ।

	 कोकᕍभड-१९ बाट ्䵚भाकᕍवत अकᕍत कᕍवपन⡍न नागररकहरあलाई नगद हसतान⡍तरण गनन⡇ का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त ८ वटा 
वडाका ५२५ जना घरपररवारलाई नगद हसतान⡍तरण गररएको छ।

	 आ.व. २०७८/७९ मा न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क सकᕍमकᕍतमा ३१ वटा उजरुी/कᕍनवदेनहरあ ्䵚ात भई २४ वटा उजरुी / कᕍनवदेनको 
सनुवुाई भई २२ वटा उजरुी कᕍनवदेनको न⡍्䴯ा्䴯 कᕍनरあपण गरी कᕍकनारा लगाईएको छ ।

सभाधयकᕍ महोदय
अब म आगामी आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿मका सो䬂च, लकᕍ्䴯, अपकेᕍकᕍत उपलकᕍबि, उद♍शे्䴯 त्ा 
्䵚ा्कᕍमकता ्䵚सततु गनन⡇ अनमुकᕍत चाहन⡍छु । 

बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿मका सो䬂च, लकᕍ्䴯 र अपकेᕍकᕍत उपलकᕍबि दहेा्䴯 बमोकᕍजम रहकेा छन ्।

सोचः- "कृवष, पयथ┿टन ि पूवाथ┿्䴧ाि विमरぁकबासीको समृवरきको आ्䴧ाि"
लकᕍयः- क. सवथ┿ सलुभ आ्ु䴧वनक पूवाथ┿्䴧ािमा ववृरき गनन⡇ ।

  ख. सामावजक ववकास केᕍ्䵔मा लगानी बवृरき गदद♈ मानव ववकास सचुकाङ्कमा उललेखय स्ु䴧ाि लयाउने 
  ग. समृरき समाजको वनमाथ┿ण गनन⡇

अपेवकᕍि उपलवब्䴧
४. 

५. जनताको आ्䴯 आजम⸾नमा वकृᕍ्䵍 भई आतमकᕍनभम⸾र हुने छन।
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	 लघ ुउद♍म कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त उद♍मीहरあको पकᕍहचान गरी सीप कᕍवकास समवन⡍िी कᕍवकᕍभन⡍न सीपमलूक 
ताकᕍलम का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररएको छ ।  

	 पलाकᕍटἿकको कᕍडकᕍभङ टंकी िररद त्ा कᕍवतरण गरीएको छ ।

ि) सामाकᕍजक कᕍवकास कᕍ्े䵔

	 कोकᕍभड -१९ रोगबाट बचन १२ बरम⸾ उमरे समहू माकᕍ्का १८८५१(९९%) जनालाई पकᕍहलो मा्䵔ा, १८१६६ 
(९६%) जनालाई दोस㡍ो मा्䵔ा र १२७४९ (६८%) जनालाई तेस㡍ो मा्䵔ा िोप सवेा ्䵚दान गररएको छ .

	 उपाध्䴯कᕍ कोरलेी का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त सवास्䴥्䴯कमकᕀहरあबाट ८० बरम⸾ माकᕍ्का २५० जना ज्े䴯्䵗 नागररकहरあलाई 
घरमै पगुरे कोसलेी कᕍवतरण त्ा सवास्䴥्䴯 जाँच गरी उपचार परामशम⸾ गररएको छ ।

	 कᕍनःशलुक आिँा उपचार सवेाबाट ६० बरम⸾ माकᕍ्का ज्䴯े्䵗 नागररक र मकᕍहला सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंसकेᕍवका 
गरी जममा २३ जनाको अ्䵚ेसन, ३३८ जनाको आिँा उपचार र १४१ जनाको चशमा बनाईएको छ ।

	 एच आइ कᕍभ सरं〿कᕍमतहरあको पोरण सवास्䴥्䴯 सिुारका लागी ्䴯स गाउँपाकᕍलकामा रहकेा १० जनालाई पोरण 
्䵚ोतसाहनका लागी रकम कᕍवतरण गररएको  छ । 

	 सबै सवास्䴥्䴯 सस्ाहरあमा पगुरे ४०२ जना गभम⸾वती मकᕍहलाहरあलाई कᕍनःशलुक ्䵇ामीण अल्䵏ासाउणड 
का्䴯म⸾र〿मबाट कᕍभकᕍड्䴯ो X-Ray सवेा ्䵚दान गररएको छ । 

	 सबै वडामा सवास्䴥्䴯 चौकी स्ापना भएका छन ्जसमा वडा न ३, ४ र ८ मा सवास्䴥्䴯 भवन ्䴯सै    आ.व. 
मा कᕍनमाम⸾ण समपन⡍न हुने चरणमा रहकेा छन ् भने अन⡍्䴯 वडामा आफनै भवनबाट सवास्䴥्䴯 सवेा ्䵚वाह गररएको 
छ ।

	 कᕍशकᕍा कᕍ्े䵔को भौकᕍतक पवुाम⸾िार सिुारको लाकᕍग वडा न ५ मा रहकेो श㙍ी बालज्䴯ोकᕍत ्䵚ा कᕍव मा ४ कोठे त्ा 
वडा न २ मा रहकेो कमरेेपानी आ कᕍव र वडा न ४ मा रहकेो श㙍ी कᕍदपने⡍्䵖 ्䵚ा कᕍव मा २ कोठे भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ 
भरैहकेो छ । सा्ै सवव㕋द्䴯 मा कᕍव कᕍिमरぁक २ मा सभाहल कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ समपन⡍न भएको छ ।   

	 कᕍवद♍ाल्䴯को शकैᕍकᕍक गणुसतर वकृᕍ्䵍का लाकᕍग गत आ व समम ्䵚ा.कᕍव.दकेᕍि मा.कᕍव.सममका सबै कᕍवद♍ाल्䴯हरあमा 
गरी जममा ६३ कᕍशकᕍकलाई अनदुान रकम व्䴯वस्ा गरीएको मा ्䴯स आ.व. दिेी ्प १८ जना कᕍशकᕍकको 
लाकᕍग अनदुान रकम व्䴯वस्ा गरीएको छ ।

	 मखु्䴯मन⡍्䵔ी शकैᕍकᕍक सिुार का्䴯म⸾र〿मबाट सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरあका लाकᕍग २६ वटा ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿महरあ 
सचंालन गरी कᕍवद♍ाल्䴯हरあको भौकᕍतक त्ा शकैᕍकᕍक अवस्ामा सिुार गररएको छ । 

ग) पवूाम⸾िार कᕍवकास कᕍ्े䵔

	 कᕍिमरぁक ररङ्गरोड कᕍनमाम⸾ण ्䴯ोजना, ढाँड गकᕍवद कᕍटमरुचौर कᕍदहालना ढोरपाटन बागलङ्ुग मो बा, ढाँड गकᕍवद 
तरुारा कुता बडािोला लङ्ुग बाहाने मो बा, मचछी  बोकेटारी पाकुरीकारぁि मो बा,  कमदले कᕍलफट िा पा 
्䴯ोजना वडा न ४ कᕍदहालना रぁमघास िा पा ्䴯ोजना वडा न ८ सौतामारेफेकᕍद गाकᕍतना दवुाचौर डाँडािकम⸾  गहतेरा 
हुदै ँमदैान कᕍिमरぁक १, ५ र २ मोटरबाटो कᕍनमाम⸾ण,

	 वडा न १  र ३ को वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 भवन समपन⡍न भएको छ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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	 गाउँपाकᕍलकाले आफनै ्䵚शासकी्䴯 भवनबाट र एउटा वडा बाहके सबै वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯हरあ आफनै भवनबाट 
सञचालन भई सवेा ्䵚वाह गररएको छ ।

	 कृरकहरあले उतपादन गरेका कृकᕍर उपजहरあको सरुकᕍकᕍत भणडारण गरी उतपाकᕍदत वसत ु कᕍती हुनबाट रोकी 
कृरको आ्䴯सतरमा वकृᕍ्䵍 गनम⸾का लाकᕍग समपरुक ्䴯ोजनाको रあपमा कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾को ठेकका 
समिौताको चरणमा रहकेो छ ।

	 phf{ tkm{M ;f}o{ aQL h8fg – -! नं. वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 भवन पररसर,  हुगँाडिोला पलु रहकेो स्ान नकᕍजकै 
वडा नं. #, आिारभतु सवास्䴥्䴯 सवेा केन⡍्䵖 भवन परररर वडा नं. *, आिारभतु सवास्䴥्䴯 सवेा केन⡍्䵖 भवन 
परररर वडा नं. $, @ नं. वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 भवन परररर र कᕍचसावाङ्ग वजार कᕍ्े䵔 वडा नं. ^)

घ) शसुासन त्ा अन⡍तरसमबकᕍन⡍ित केᕍ्䵔

 o; cGt{ut zf;g k|0ffnL >d tyf /f]huf/L, u/LjL lgjf/0f, cg'udg tyf d"NofÍg, tYofÍ k|0ffnL, 
ljkb\ Joj:yfkg nufotsf If]qnfO{ k|fyldstf /flvPsf] 5 . 

ङ) अन⡍्䴯

	 सरुकᕍकᕍत नागररक आवास का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त छनोट भएका २०० घर पररवारमध्े䴯 १०९ घरपररवारले जसता 
पाताबाट छाना छाउने काम समपन⡍न भएको छ ।

	 कोकᕍभड-१९ बाट ्䵚भाकᕍवत अकᕍत कᕍवपन⡍न नागररकहरあलाई नगद हसतान⡍तरण गनन⡇ का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त ८ वटा 
वडाका ५२५ जना घरपररवारलाई नगद हसतान⡍तरण गररएको छ।

	 आ.व. २०७८/७९ मा न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क सकᕍमकᕍतमा ३१ वटा उजरुी/कᕍनवदेनहरあ ्䵚ात भई २४ वटा उजरुी / कᕍनवदेनको 
सनुवुाई भई २२ वटा उजरुी कᕍनवदेनको न⡍्䴯ा्䴯 कᕍनरあपण गरी कᕍकनारा लगाईएको छ । 

सभाधयकᕍ महोदय,

अब म आगामी आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿मका सो䬂च, लकᕍ्䴯, अपकेᕍकᕍत उपलकᕍबि, उद♍शे्䴯 त्ा 
्䵚ा्कᕍमकता ्䵚सततु गनन⡇ अनमुकᕍत चाहन⡍छु । 

बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿मका सो䬂च, लकᕍ्䴯 र अपकेᕍकᕍत उपलकᕍबि दहेा्䴯 बमोकᕍजम रहकेा छन ्।

सोचः- "कृवष, पयथ┿टन ि पूवाथ┿्䴧ाि विमरぁकबासीको समृवरきको आ्䴧ाि"
लकᕍयः- क. सवथ┿ सलुभ आ्ु䴧वनक पूवाथ┿्䴧ािमा ववृरき गनन⡇ ।
        ख. सामावजक ववकास केᕍ्䵔मा लगानी बवृरき गदद♈ मानव ववकास सचुकाङ्कमा उललेखय स्ु䴧ाि लयाउने .
        ग. समृरき समाजको वनमाथ┿ण गनन⡇ ]{ .
अपेवकᕍि उपलवब्䴧

४. ufpFkflnsfsf] cfly{s, ;fdflhs, ef}lts, ko{6g / k"jf{wf/sf] If]qdf ;'wf/ cfPsf] x'g]5 .

५. जनताको आ्䴯 आजम⸾नमा वकृᕍ्䵍 भई आतमकᕍनभम⸾र हुने छन\।
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	 लघ ुउद♍म कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त उद♍मीहरあको पकᕍहचान गरी सीप कᕍवकास समवन⡍िी कᕍवकᕍभन⡍न सीपमलूक 
ताकᕍलम का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररएको छ ।  

	 पलाकᕍटἿकको कᕍडकᕍभङ टंकी िररद त्ा कᕍवतरण गरीएको छ ।

ि) सामाकᕍजक कᕍवकास कᕍ्े䵔

	 कोकᕍभड -१९ रोगबाट बचन १२ बरम⸾ उमरे समहू माकᕍ्का १८८५१(९९%) जनालाई पकᕍहलो मा्䵔ा १८१६६ 
(९६%) जनालाई दोस㡍ो मा्䵔ा र १२७४९ (६८%) जनालाई तेस㡍ो मा्䵔ा िोप सवेा ्䵚दान गररएको छ 

	 उपाध्䴯कᕍ कोरलेी का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त सवास्䴥्䴯कमकᕀहरあबाट ८० बरम⸾ माकᕍ्का २५० जना ज्䴯े्䵗 नागररकहरあलाई 
घरमै पगुरे कोसलेी कᕍवतरण त्ा सवास्䴥्䴯 जाँच गरी उपचार परामशम⸾ गररएको छ ।

	 कᕍनःशलुक आिँा उपचार सवेाबाट ६० बरम⸾ माकᕍ्का ज्䴯े्䵗 नागररक र मकᕍहला सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंसकेᕍवका 
गरी जममा २३ जनाको अ्䵚ेसन ३३८ जनाको आिँा उपचार र १४१ जनाको चशमा बनाईएको छ ।

	 एच आइ कᕍभ सरं〿कᕍमतहरあको पोरण सवास्䴥्䴯 सिुारका लागी ्䴯स गाउँपाकᕍलकामा रहकेा १० जनालाई पोरण 
्䵚ोतसाहनका लागी रकम कᕍवतरण गररएको  छ । 

	 सबै सवास्䴥्䴯 सस्ाहरあमा पगुरे ४०२ जना गभम⸾वती मकᕍहलाहरあलाई कᕍनःशलुक ्䵇ामीण अल्䵏ासाउणड 
का्䴯म⸾र〿मबाट कᕍभकᕍड्䴯ो X-Ray सवेा ्䵚दान गररएको छ । 

	 सबै वडामा सवास्䴥्䴯 चौकी स्ापना भएका छन ्जसमा वडा न ३  ४ र ८ मा सवास्䴥्䴯 भवन ्䴯सै    आ.व. 
मा कᕍनमाम⸾ण समपन⡍न हुने चरणमा रहकेा छन ् भने अन⡍्䴯 वडामा आफनै भवनबाट सवास्䴥्䴯 सवेा ्䵚वाह गररएको 
छ ।

	 कᕍशकᕍा कᕍ्े䵔को भौकᕍतक पवुाम⸾िार सिुारको लाकᕍग वडा न ५ मा रहकेो श㙍ी बालज्䴯ोकᕍत ्䵚ा कᕍव मा ४ कोठे त्ा 
वडा न २ मा रहकेो कमरेेपानी आ कᕍव र वडा न ४ मा रहकेो श㙍ी कᕍदपने⡍्䵖 ्䵚ा कᕍव मा २ कोठे भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ 
भरैहकेो छ । सा्ै सवव㕋द्䴯 मा कᕍव कᕍिमरぁक २ मा सभाहल कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ समपन⡍न भएको छ ।   

	 कᕍवद♍ाल्䴯को शकैᕍकᕍक गणुसतर वकृᕍ्䵍का लाकᕍग गत आ व समम ्䵚ा.कᕍव.दकेᕍि मा.कᕍव.सममका सबै कᕍवद♍ाल्䴯हरあमा 
गरी जममा ६३ कᕍशकᕍकलाई अनदुान रकम व्䴯वस्ा गरीएको मा ्䴯स आ.व. दिेी ्प १८ जना कᕍशकᕍकको 
लाकᕍग अनदुान रकम व्䴯वस्ा गरीएको छ ।

	 मखु्䴯मन⡍्䵔ी शकैᕍकᕍक सिुार का्䴯म⸾र〿मबाट सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरあका लाकᕍग २६ वटा ्䴯ोजना त्ा का्䴯म⸾र〿महरあ 
सचंालन गरी कᕍवद♍ाल्䴯हरあको भौकᕍतक त्ा शकैᕍकᕍक अवस्ामा सिुार गररएको छ । 

ग) पवूाम⸾िार कᕍवकास कᕍ्े䵔

	 कᕍिमरぁक ररङ्गरोड कᕍनमाम⸾ण ्䴯ोजना  ढाँड गकᕍवद कᕍटमरुचौर कᕍदहालना ढोरपाटन बागलङ्ुग मो बा  ढाँड गकᕍवद 
तरुारा कुता बडािोला लङ्ुग बाहाने मो बा  मचछी  बोकेटारी पाकुरीकारぁि मो बा,  कमदले कᕍलफट िा पा 
्䴯ोजना वडा न ४ कᕍदहालना रぁमघास िा पा ्䴯ोजना वडा न ८ सौतामारेफेकᕍद गाकᕍतना दवुाचौर डाँडािकम⸾  गहतेरा 
हुदै ँमदैान कᕍिमरぁक १  ५ र २ मोटरबाटो कᕍनमाम⸾ण

	 वडा न १  र ३ को वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 भवन समपन⡍न भएको छ । 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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२. गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का प्䴯म⸾टकी्䴯 त्ा कृकᕍर व्䴯वसा्䴯को द♃कᕍटἿकोणले रणनैतीक भौकᕍतक सरंचनाको सतरोन⡍नती र 
प्䴯म⸾टकी्䴯 न्䴯ाँ गन⡍तव्䴯हरあको िोजी गररने छ ।

३. गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा अकᕍत कᕍवपन⡍न वगम⸾, केᕍ्䵔, समदुा्䴯 र पररवारको उत्ानको लाकᕍग आरकᕍकᕍत त्ा 
समावशेी का्䴯म⸾र〿महरあ सञचालन गररने छ ।

४. काननुको शासन, सावम⸾जकᕍनक सवेाको ्䵚भावकारीता, जवाफदकेᕍहता र कᕍवकासमा जनताको अपनतव र 
सहभाकᕍगता माफम⸾ त सशुासन ्䵚व्䵍म⸾न गररने छ ।

५. आकᕍ म्⸾क कᕍवकास र गररबी कᕍनवारणमा ्䵚त्䴯कᕍ ्䴯ोगदान प्ु䴯ाम⸾उने,

६. राजश㙍 पररचालनमा ्䴯ोगदान परु ््䴯ाउने, सवेा ्䵚वाह, सशुासन त्ा ससं्ागत कᕍवकासमा ्䴯ोगदान,

७. कᕍदगो कᕍवकास, वातावरण सरंकᕍण, फोहोरमलैा व्䴯वस्ापन, कᕍवपद व्䴯वस्ापनमा ्䴯ोगदान परु ््䴯ाउने, 

८. स्ाकᕍन्䴯 स㡍ोत सािनमा आिाररत भई जनसहभाकᕍगता अकᕍभवकृᕍ्䵍 हुने, 

९. लै䠂कᕍगक समानता, सामाकᕍजक समावशेीकरणको अकᕍभवकृᕍ्䵍 हुने, 

१०. स्ाकᕍन्䴯 ससंकृकᕍतको िोजी, सरंकᕍण त्ा ्䵚व्䵍म⸾न गनम⸾ सह्䴯ोग परु ््䴯ाउने,

११. स㡍ोत–सािन, अवसर र कᕍजममवेारीको उचचतम उप्䴯ोग गनम⸾ सघं, ्䵚दशे र स्ानी्䴯 तह त्ा सहकारी र कᕍनजी 
कᕍ्े䵔बीचमा सहका्䴯म⸾ गनन⡇।

सभाधयकᕍ महोदय
अब म केᕍ्䵔गत रあपमा ्䵚सताकᕍवत का्䴯म⸾र〿म एवं कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत बजटे ्䵚सततु गनम⸾ अनमुकᕍत चाहन⡍छु ।

आकᕍ म्⸾क कᕍवकास कᕍ्े䵔

आकᕍ म्⸾क कᕍवकास कᕍवना कᕍदगो र सन⡍तकुᕍलत कᕍवकास समभव छैन भन⡍ने कुरालाई मध्䴯नजर गदद♈ आकᕍ म्⸾क कᕍवकासका मखु्䴯 कᕍ्े䵔 कृकᕍर
पशपुन⡍छी कᕍवकास प्䴯म⸾टन सहकारी जलस㡍ोत त्ा कᕍसचाई लगा्䴯तका केᕍ्䵔हरあमा रぁ ३ करोड ७५ लाि ९२ हजार बजटे 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । जनु कुल बजटेको ७.०७ ्䵚कᕍतशत हुन आउँछ । 

१. कृवष ववकासः  
१. कृकᕍर कᕍ्े䵔लाई आिकुᕍनकᕍककरण त्ा व्䴯वसा्䴯ीकरण गरी उत्ानशील अ म्⸾तन⡍्䵔को ्䵚मिु आिारको रあपमा 

कᕍवकास गनम⸾ १ करोड २७ लाि १५ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

२. कृरकहरあलाई व्䴯वसाकᕍ्䴯क आिकुᕍनक र आतमकᕍनभम⸾र कृकᕍर ्䵚णाली कᕍवकासको लाकᕍग ५० ्䵚कᕍतशत अनदुानका 
का्䴯म⸾र〿महरあका लाकᕍग ७ लाि ५० हजार  बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु  । कृकᕍर कᕍवपद कोर, माटो कᕍशकᕍवर 
सञचालन का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग आवश्䴯क बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

३. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का व्䴯वसाकᕍ्䴯क कृरकहरあको ्䴯्ा म्⸾ त्䴥्䴯ाङ्क सकंलनका लाकᕍग कृकᕍर त्ा 
पशपुछंी समबन⡍िी त्䴥्䴯ांक अध्䴯ावकᕍिक का्䴯म⸾र〿म कᕍकसान सचूीकरण बाली कटानी त्ा त्䴥्䴯ाङ्क 
अध्䴯ावकᕍिक जसता का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग आवश्䴯क बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।  

४. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका सतरी्䴯 नमनुा कृकᕍर फमम⸾मा स्लगत ताकᕍलम कृरक पाठशाला का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग 
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jflif{s jh]6 tyf sfo{qmd th'{df ubf{ cjnDjg ul/Psf k|d'v gLlt tyf cfwf/x? 

 ;du| gLlt tyf cfwf/x? 

	 g]kfnsf] ;+ljwfg, !% cf}+ of]hgfsf] cfwf/ kq dWosfnLg vr{ ;+/rgf,;+3 tyf k|b]z ;/sf/sf] 
ljlQo gLlt, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$, :yfgLo lgsfo jh]6 th'{df lbUbz{g, cf=j= 
२)&(÷)*) sf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd ;fy} ;efsf ;b:oHo"x?n] lbg'ePsf] pNn]vgLo 
;'emfjx?nfO{ dfu{bz{gsf] ?kdf lnO{ of] ah]6 th'{df ul/Psf] 5 .

	 nf]stflGqs ;dfj]zL, hjfkmb]xL / k|efjsf/L :yfgLo zf;gsf] cg'e"lt hgtfnfO{ u/fpg] 
bfloTj :yfgLo txdf cfPsf] 5 .

	 ;Lldt :yfgLo >f]t ;fwgsf] afjh'b lemd?sjf;L hgtfsf clwstd cfs+fIffx?nfO{ ;Daf]wg 
ug'{kg]{ r'gf}tL /x]sf] 5 .

	 ;Lldt >f]t ;fwgsf] clwgdf /xL ufpFkflnsf leqsf ;a} ju{, If]q / ;d'bfosf cfjZostfx?nfO{ 
;Daf]wg ub}{ ;fdflhs Gofo sfod ug]{, hgtfx?nfO{ cfTdlge{/ agfO{ pgLx?sf] hLjg:t/ a[l4 
ug]{ dfGotfsf ;fy of] ah]6 th'{df ul/Psf] Joxf]/f ;Ddflgt ;efdf hfgsf/L u/fpg rfxG5' .

बजेट ि्ा कायथ┿्䵅मका उदे♍शय देहाय बमोवजम िहेका छन ्।
१. सवस् र कᕍशकᕍकᕍत माकᕍनस राष㝍्䵏को अमलु्䴯 िन भएकोले कᕍशकᕍा र सवास्䴥्䴯को आवश्䴯कताहरあ पररपकूᕍतम⸾ गदद♈ 

मानव कᕍवकास सचूकाङ्कमा गणुातमक सिुार गनन⡇,

२. गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का सावम⸾जकᕍनक कᕍनका्䴯का भौकᕍतक पवूाम⸾िारहरあ कᕍनमाम⸾ण गरी सावम⸾जकᕍनक सवेा ्䵚वाहलाई 
सशुासन्䴯्ु䴹, ्䵚कᕍवकᕍि्䴯्ु䴹, पारदकᕍशम⸾ र जनमिुी बनाउने,

३. उपलबि स㡍ोत–सािन, अवसर र कᕍमताको उचचतम उप्䴯ोग त्ा न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क कᕍवतरण गदद♈ सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯 
सकᕍहतको आकᕍ म्⸾क कᕍवकास गनन⡇,

४. नागररकका मौकᕍलक हकको रあपमा रहकेा जीवन्䴯ापनका न⡍्䴯नूतम आिारभतू आवश्䴯कताहरあ पररपकूᕍतम⸾ गदद♈ 
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५. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्ृ䵍 कᕍवकासको िाका कोनन⡇,

६. आकᕍ म्⸾क भौकᕍतक त्ा सामाकᕍजक पवूाम⸾िार कᕍवकास गरी सन ्२०३० समममा मध्䴯म आ्䴯 भएको मलुकुमा 
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बजेट ि्ा कायथ┿्䵅मका उदे♍शयहरあ हावसल गनथ┿ देहाय अनुसाि नीविगि, कायथ┿्䵅मगि ि ्䵚व्䵅यागि ्䵚ा्वमकिा 
वन्䴧ाथ┿िण गिेको छु ।

१. गणुसतरी्䴯 कᕍशकᕍा, सवास्䴥्䴯, िानेपानी लगा्䴯तका सामाकᕍजक र कृकᕍर, पशपुालन, घरेल ुसाना उद♍ोग, प्䴯म⸾टन 
लगा्䴯तका आकᕍ म्⸾क पवूाम⸾िारको कᕍवकास गनन⡇ ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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२. गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का प्䴯म⸾टकी्䴯 त्ा कृकᕍर व्䴯वसा्䴯को द♃कᕍटἿकोणले रणनैतीक भौकᕍतक सरंचनाको सतरोन⡍नती र 
प्䴯म⸾टकी्䴯 न्䴯ाँ गन⡍तव्䴯हरあको िोजी गररने छ ।

३. गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा अकᕍत कᕍवपन⡍न वगम⸾, कᕍ्े䵔, समदुा्䴯 र पररवारको उत्ानको लाकᕍग आरकᕍकᕍत त्ा 
समावशेी का्䴯म⸾र〿महरあ सञचालन गररने छ ।

४. काननुको शासन, सावम⸾जकᕍनक सवेाको ्䵚भावकारीता, जवाफदकेᕍहता र कᕍवकासमा जनताको अपनतव र 
सहभाकᕍगता माफम⸾ त सशुासन ्䵚व्䵍म⸾न गररने छ ।

५. आकᕍ म्⸾क कᕍवकास र गररबी कᕍनवारणमा ्䵚त्䴯कᕍ ्䴯ोगदान प्ु䴯ाम⸾उने,

६. राजश㙍 पररचालनमा ्䴯ोगदान परु ््䴯ाउने, सवेा ्䵚वाह, सशुासन त्ा ससं्ागत कᕍवकासमा ्䴯ोगदान,

७. कᕍदगो कᕍवकास, वातावरण सरंकᕍण, फोहोरमलैा व्䴯वस्ापन, कᕍवपद व्䴯वस्ापनमा ्䴯ोगदान परु ््䴯ाउने, 

८. स्ाकᕍन्䴯 स㡍ोत सािनमा आिाररत भई जनसहभाकᕍगता अकᕍभवकृᕍ्䵍 हुने, 

९. लै䠂कᕍगक समानता, सामाकᕍजक समावशेीकरणको अकᕍभवकृᕍ्䵍 हुने, 

१०. स्ाकᕍन्䴯 ससंकृकᕍतको िोजी, सरंकᕍण त्ा ्䵚व्䵍म⸾न गनम⸾ सह्䴯ोग परु ््䴯ाउने,

११. स㡍ोत–सािन, अवसर र कᕍजममवेारीको उचचतम उप्䴯ोग गनम⸾ सघं, ्䵚दशे र स्ानी्䴯 तह त्ा सहकारी र कᕍनजी 
कᕍ्े䵔बीचमा सहका्䴯म⸾ गनन⡇।

सभाधयकᕍ महोदय,

अब म केᕍ्䵔गत रあपमा ्䵚सताकᕍवत का्䴯म⸾र〿म एवं कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत बजटे ्䵚सततु गनम⸾ अनमुकᕍत चाहन⡍छु ।

आकᕍ म्⸾क कᕍवकास कᕍ्े䵔

आकᕍ म्⸾क कᕍवकास कᕍवना कᕍदगो र सन⡍तकुᕍलत कᕍवकास समभव छैन भन⡍ने कुरालाई मध्䴯नजर गदद♈ आकᕍ म्⸾क कᕍवकासका मखु्䴯 कᕍ्े䵔 कृकᕍर, 
पशपुन⡍छी कᕍवकास, प्䴯म⸾टन, सहकारी, जलस㡍ोत त्ा कᕍसचाई लगा्䴯तका केᕍ्䵔हरあमा रぁ ३ करोड ७५ लाि ९२ हजार बजटे 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । जनु कुल बजटेको ७.०७ ्䵚कᕍतशत हुन आउँछ । 

१. कृवष ववकासः  
१. कृकᕍर कᕍ्े䵔लाई आिकुᕍनकᕍककरण त्ा व्䴯वसा्䴯ीकरण गरी उत्ानशील अ म्⸾तन⡍्䵔को ्䵚मिु आिारको रあपमा 

कᕍवकास गनम⸾ १ करोड २७ लाि १५ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

२. कृरकहरあलाई व्䴯वसाकᕍ्䴯क, आिकुᕍनक र आतमकᕍनभम⸾र कृकᕍर ्䵚णाली कᕍवकासको लाकᕍग ५० ्䵚कᕍतशत अनदुानका 
का्䴯म⸾र〿महरあका लाकᕍग ७ लाि ५० हजार, बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु  । कृकᕍर कᕍवपद कोर, माटो कᕍशकᕍवर 
सञचालन का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग आवश्䴯क बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

३. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का व्䴯वसाकᕍ्䴯क कृरकहरあको ्䴯्ा म्⸾ त्䴥्䴯ाङ्क सकंलनका लाकᕍग कृकᕍर त्ा 
पशपुछंी समबन⡍िी त्䴥्䴯ांक अध्䴯ावकᕍिक का्䴯म⸾र〿म, कᕍकसान सचूीकरण, बाली कटानी त्ा त्䴥्䴯ाङ्क 
अध्䴯ावकᕍिक जसता का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग आवश्䴯क बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।  

४. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका सतरी्䴯 नमनुा कृकᕍर फमम⸾मा स्लगत ताकᕍलम, कृरक पाठशाला, का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग 
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बजेट ि्ा कायथ┿्䵅मका उदे♍शय देहाय बमोवजम िहेका छन ्।
१. सवस् र कᕍशकᕍकᕍत माकᕍनस राष㝍्䵏को अमलु्䴯 िन भएकोले कᕍशकᕍा र सवास्䴥्䴯को आवश्䴯कताहरあ पररपकूᕍतम⸾ गदद♈ 

मानव कᕍवकास सचूकाङ्कमा गणुातमक सिुार गनन⡇,

२. गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का सावम⸾जकᕍनक कᕍनका्䴯का भौकᕍतक पवूाम⸾िारहरあ कᕍनमाम⸾ण गरी सावम⸾जकᕍनक सवेा ्䵚वाहलाई 
सशुासन्䴯्ु䴹, ्䵚कᕍवकᕍि्䴯्ु䴹, पारदकᕍशम⸾ र जनमिुी बनाउने,

३. उपलबि स㡍ोत–सािन, अवसर र कᕍमताको उचचतम उप्䴯ोग त्ा न⡍्䴯ाकᕍ्䴯क कᕍवतरण गदद♈ सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯 
सकᕍहतको आकᕍ म्⸾क कᕍवकास गनन⡇,

४. नागररकका मौकᕍलक हकको रあपमा रहकेा जीवन्䴯ापनका न⡍्䴯नूतम आिारभतू आवश्䴯कताहरあ पररपकूᕍतम⸾ गदद♈ 
गररबी, कᕍवपन⡍नता र पछौटेपनको अन⡍त्䴯 गनम⸾ गाउँपाकᕍलकासतरी्䴯 पवूाम⸾िार कᕍवकास, आकᕍ म्⸾क, सामाकᕍजक त्ा 
साँसकृकᕍतक कᕍवकास केकᕍन⡍्䵖त बनाउने,

५. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्ृ䵍 कᕍवकासको िाका कोनन⡇,

६. आकᕍ म्⸾क भौकᕍतक त्ा सामाकᕍजक पवूाम⸾िार कᕍवकास गरी सन ्२०३० समममा मध्䴯म आ्䴯 भएको मलुकुमा 
रあपान⡍तरण हुदँ ैसमनु⡍नत र सम्ृ䵍 समाजवाद उन⡍मिु अ म्⸾तन⡍्䵔को आिारकᕍशला कᕍनमाम⸾ण गनन⡇ सघंी्䴯 सरकारको 
उद♍शे्䴯लाई सघाउने,

बजेट ि्ा कायथ┿्䵅मका उदे♍शयहरあ हावसल गनथ┿ देहाय अनुसाि नीविगि, कायथ┿्䵅मगि ि ्䵚व्䵅यागि ्䵚ा्वमकिा 
वन्䴧ाथ┿िण गिेको छु ।

१. गणुसतरी्䴯 कᕍशकᕍा, सवास्䴥्䴯, िानेपानी लगा्䴯तका सामाकᕍजक र कृकᕍर, पशपुालन, घरेल ुसाना उद♍ोग, प्䴯म⸾टन 
लगा्䴯तका आकᕍ म्⸾क पवूाम⸾िारको कᕍवकास गनन⡇ ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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आवश्䴯क रकमको व्䴯वस्ा गरेको छु ।सहकारी केᕍ्䵔को लाकᕍग रぁ १४ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

६. जलस㡍ोि ि्ा वसचंाइ 
१. जलस㡍ोत त्ा कᕍसचंाई केᕍ्䵔को कᕍवकासका लाकᕍग कᕍसचँाई कुला कᕍनमाणम⸾ कᕍसचँाई पोिरी कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त नदी 

कᕍन्䴯न⡍्䵔ण जसता कᕍर〿्䴯ाकलाप सञचालनका लाकᕍग १ करोड ३ लाि ७० हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररएको छ ।

२. आगामी आ.व.मा कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 कᕍसचाई पोिरी र कुला कᕍनमाम⸾ण ममम⸾त अन⡍तगम⸾त ७८ वटा 
का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररने छ । जसका लाकᕍग १ करोड ३ लाि ७० हजार कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । उ्䴹 का्䴯म⸾का 
लाकᕍग नपगु रकम ्䵚िानमन⡍्䵔ी रोजगार का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त सञचालन गररने छ ।  

सभाधयकᕍ महोदय
अब म सामाकᕍजक कᕍवकास कᕍ्े䵔तफम⸾  ्䵚सताकᕍवत का्䴯म⸾र〿म एवं कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत बजटे ्䵚सततु गनम⸾ अनमुकᕍत चाहन⡍छु ।

 सामाकᕍजक कᕍवकास कᕍ्े䵔

सामाकᕍजक सरुकᕍा त्ा सरंकᕍण कᕍशकᕍा, ्䴯वुा त्ा िलेकुद िानेपानी त्ा सरसफाई भारा त्ा संसकृकᕍत सवास्䴥्䴯 र लै䠂कᕍगक 
समानता त्ा सामाकᕍजक समावशेीकरण जसता सामाकᕍजक कᕍवकासका आ्䴯ामहरあलाई उचच ्䵚ा्कᕍमकता रािी सामाकᕍजक 
कᕍवकास केᕍ्䵔मा सामाकᕍजक सरुकᕍा बाहके रぁ. २७  करोड ४९ लाि २५ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । जनु कुल वजटेको 
५१.७० ्䵚कᕍतशत हुन आउछ ।        

१. सामावजक सिुकᕍा ि सिंकᕍण
१५३) ज्䴯े्䵗 नागररक, कᕍविवा मकᕍहला,एकल मकᕍहला, अपाङ्ग, पाँच वरम⸾ मकुᕍनका दकᕍलत बालबाकᕍलकाहरあका लाकᕍग 

सामाकᕍजक सरुकᕍा भता कᕍवतरणको लाकᕍग सघंी्䴯 सरकार माफम⸾ त रぁ ८ करोड कᕍवकᕍन्䴯ोजन भएकोले उ्䴹 रकम 
बै䠂कᕍकङ्ग ्䵚णाली माफम⸾ त बसती बाटै सहजरあपमा कᕍवतरण गनन⡇ व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ।    

२. युवा ि्ा खेलकुद
१. राष㝍्䵏को कᕍवकास र पकᕍहचानमा ्䴯वुाहरあको महतवपणूम⸾ ्䴯ोगदानलाई कदर गदद♈ ्䴯वुाहरあमा रहकेा कᕍवकᕍभन ्न कᕍमता 

र ्䵚कᕍतभाहरあको ्䵚ष㝍फुटन गरी ्䴯वुाहरあलाई अि उजाम⸾वान र रचनातमक बनाउन ्䴯वुा त्ा िलेकुद कᕍ्े䵔को 
लाकᕍग जममा रぁ ८ लाि ५९ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

२. ्䴯स गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का कᕍवद♍ाल्䴯हरあ बीच ्䵚कᕍतसपिाम⸾ हुने गरी कᕍवकᕍभन⡍न िलेहरあ समावशे गरी राष㝍्䵏पकᕍत रकᕍनङ 
कᕍशलड ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता सचंालन गनम⸾ आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

३. ्䴯स पाकᕍलकाकᕍभ्䵔का कᕍवकᕍभन⡍न स्ानमा रहकेा िलेमदैानहरあको ममम⸾त संभार त्ा कᕍवकᕍभन⡍न वडाहरあमा समते 
्䴯वुा र िलेकुद समबन⡍िी का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनम⸾ आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

४. एक वडा एक िलेमदैान र पाकᕍलका तहको िलेमदैानको लागी सतरउन⡍नकᕍत गनुम⸾को सा्ै ्䴯वुाजगतलाई 
िलेमा आककᕍरम⸾त गनम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

३. खानेपानी ि्ा सिसफाई
१. िानेपानी त्ा सरसफाई जनताको ्䵚त्䴯कᕍ सवास्䴥्䴯सगँ जोकᕍडएको  महतवपणूम⸾ केᕍ्䵔 भएकोले सो कᕍ्े䵔को कᕍमता 
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आवश्䴯क वजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु । 

५. कृकᕍर उतपादनलाई वजारमिुी, व्䴯वसा्䴯मिुी, नाफामिुी र आतमकᕍनभम⸾र वनाई कृरकहरあको ्䵚कᕍतस्䵚िाम⸾तमक 
कᕍमता अकᕍभवकृᕍ्䵍 गरी कᕍदगो आ्䴯 सतर वकृᕍ्䵍 गनम⸾ एक नमनुा गाउँको रあपमा कᕍवकास गनम⸾ वडा नं. ८ को 
कᕍदहालनामा समाटम⸾ कृकᕍर गाउँ का्䴯म⸾र〿मको कᕍनरन⡍तरताका लाकᕍग रぁ १५ लाि, अदवुा बेसार पकेट कᕍ्े䵔 कᕍवकास 
का्䴯म⸾र〿मको लाकᕍग रぁ १८ लाि,  मकै कᕍवउ उतपादन का्䴯म⸾र〿मको लाकᕍग रぁ १० लाि, सनु⡍तलाजातको 
कᕍवकासको लाकᕍग स㡍ोत केन⡍्䵖 स्ापना गनम⸾ रぁ १५ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु। 

२. पशुपंछी ववकास
१. जनताको जीकᕍवकोपाजम⸾नमा सिुार गनम⸾ पशपुछंी उतपादनमा आिाररत व्䴯वसा्䴯 सञचालनका लाकᕍग रぁ ५९ 

लाि ६० हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।जस अन⡍तगम⸾त गाउँपाकᕍलका सतरी्䴯 पशपुछंी ताकᕍलम, घाँसका वनेाम⸾ 
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३. घिेलु ि्ा साना उ्䵕ोग ि्ा उ्䵕म ववकासः 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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आवश्䴯क रकमको व्䴯वस्ा गरेको छु ।सहकारी केᕍ्䵔को लाकᕍग रぁ १४ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

६. जलस㡍ोि ि्ा वसचंाइ 
१. जलस㡍ोत त्ा कᕍसचंाई केᕍ्䵔को कᕍवकासका लाकᕍग कᕍसचँाई कुला कᕍनमाणम⸾, कᕍसचँाई पोिरी कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त, नदी 

कᕍन्䴯न⡍्䵔ण जसता कᕍर〿्䴯ाकलाप सञचालनका लाकᕍग १ करोड ३ लाि ७० हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररएको छ ।

२. आगामी आ.व.मा कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 कᕍसचाई पोिरी र कुला कᕍनमाम⸾ण, ममम⸾त अन⡍तगम⸾त ७८ वटा 
का्䴯म⸾र〿म सञचालन गररने छ । जसका लाकᕍग १ करोड ३ लाि ७० हजार कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । उ्䴹 का्䴯म⸾का 
लाकᕍग नपगु रकम ्䵚िानमन⡍्䵔ी रोजगार का्䴯म⸾र〿म माफम⸾ त सञचालन गररने छ ।  

सभाधयकᕍ महोदय,

अब म सामाकᕍजक कᕍवकास कᕍ्े䵔तफम⸾  ्䵚सताकᕍवत का्䴯म⸾र〿म एवं कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत बजटे ्䵚सततु गनम⸾ अनमुकᕍत चाहन⡍छु ।

 सामाकᕍजक कᕍवकास कᕍ्े䵔

सामाकᕍजक सरुकᕍा त्ा सरंकᕍण, कᕍशकᕍा, ्䴯वुा त्ा िलेकुद, िानेपानी त्ा सरसफाई, भारा त्ा संसकृकᕍत, सवास्䴥्䴯 र लै䠂कᕍगक 
समानता त्ा सामाकᕍजक समावशेीकरण जसता सामाकᕍजक कᕍवकासका आ्䴯ामहरあलाई उचच ्䵚ा्कᕍमकता रािी सामाकᕍजक 
कᕍवकास कᕍ्े䵔मा सामाकᕍजक सरुकᕍा बाहके रぁ. २७  करोड ४९ लाि २५ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । जनु कुल वजटेको 
५१.७० ्䵚कᕍतशत हुन आउछ ।        

१. सामावजक सिुकᕍा ि सिंकᕍण
१५३) ज्䴯े्䵗 नागररक, कᕍविवा मकᕍहला,एकल मकᕍहला, अपाङ्ग, पाँच वरम⸾ मकुᕍनका दकᕍलत बालबाकᕍलकाहरあका लाकᕍग 

सामाकᕍजक सरुकᕍा भता कᕍवतरणको लाकᕍग सघंी्䴯 सरकार माफम⸾ त रぁ ८ करोड कᕍवकᕍन्䴯ोजन भएकोले उ्䴹 रकम 
बै䠂कᕍकङ्ग ्䵚णाली माफम⸾ त बसती बाटै सहजरあपमा कᕍवतरण गनन⡇ व्䴯वस्ा कᕍमलाईने छ।    

२. युवा ि्ा खेलकुद
१. राष㝍्䵏को कᕍवकास र पकᕍहचानमा ्䴯वुाहरあको महतवपणूम⸾ ्䴯ोगदानलाई कदर गदद♈ ्䴯वुाहरあमा रहकेा कᕍवकᕍभन ्न कᕍमता 

र ्䵚कᕍतभाहरあको ्䵚ष㝍फुटन गरी ्䴯वुाहरあलाई अि उजाम⸾वान र रचनातमक बनाउन ्䴯वुा त्ा िलेकुद कᕍ्े䵔को 
लाकᕍग जममा रぁ ८ लाि ५९ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

२. ्䴯स गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का कᕍवद♍ाल्䴯हरあ बीच ्䵚कᕍतसपिाम⸾ हुने गरी कᕍवकᕍभन⡍न िलेहरあ समावशे गरी राष㝍्䵏पकᕍत रकᕍनङ 
कᕍशलड ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता सचंालन गनम⸾ आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

३. ्䴯स पाकᕍलकाकᕍभ्䵔का कᕍवकᕍभन⡍न स्ानमा रहकेा िलेमदैानहरあको ममम⸾त संभार त्ा कᕍवकᕍभन⡍न वडाहरあमा समते 
्䴯वुा र िलेकुद समबन⡍िी का्䴯म⸾र〿म सचंालन गनम⸾ आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

४. एक वडा एक िलेमदैान र पाकᕍलका तहको िलेमदैानको लागी सतरउन⡍नकᕍत गनुम⸾को सा्ै ्䴯वुाजगतलाई 
िलेमा आककᕍरम⸾त गनम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

३. खानेपानी ि्ा सिसफाई
१. िानेपानी त्ा सरसफाई जनताको ्䵚त्䴯कᕍ सवास्䴥्䴯सगँ जोकᕍडएको  महतवपणूम⸾ कᕍ्े䵔 भएकोले सो कᕍ्े䵔को कᕍमता 
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आवश्䴯क वजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु । 

५. कृकᕍर उतपादनलाई वजारमिुी  व्䴯वसा्䴯मिुी  नाफामिुी र आतमकᕍनभम⸾र वनाई कृरकहरあको ्䵚कᕍतस्䵚िाम⸾तमक 
कᕍमता अकᕍभवकृᕍ्䵍 गरी कᕍदगो आ्䴯 सतर वकृᕍ्䵍 गनम⸾ एक नमनुा गाउँको रあपमा कᕍवकास गनम⸾ वडा नं. ८ को 
कᕍदहालनामा समाटम⸾ कृकᕍर गाउँ का्䴯म⸾र〿मको कᕍनरन⡍तरताका लाकᕍग रぁ १५ लाि  अदवुा बेसार पकेट कᕍ्े䵔 कᕍवकास 
का्䴯म⸾र〿मको लाकᕍग रぁ १८ लाि,  मकै कᕍवउ उतपादन का्䴯म⸾र〿मको लाकᕍग रぁ १० लाि सनु⡍तलाजातको 
कᕍवकासको लाकᕍग स㡍ोत केन⡍्䵖 स्ापना गनम⸾ रぁ १५ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु। 

२. पशुपंछी ववकास
१. जनताको जीकᕍवकोपाजम⸾नमा सिुार गनम⸾ पशपुछंी उतपादनमा आिाररत व्䴯वसा्䴯 सञचालनका लाकᕍग रぁ ५९ 

लाि ६० हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।जस अन⡍तगम⸾त गाउँपाकᕍलका सतरी्䴯 पशपुछंी ताकᕍलम  घाँसका वनेाम⸾ 
कᕍवतरण  पश ुसवास्䴥्䴯 कᕍशकᕍवर  महामारी रोग कᕍन्䴯न⡍्䵔णका लाकᕍग िोप अकᕍभ्䴯ान जसता का्䴯म⸾र〿म सञचालन 
गररने छ । 

२. बाखᙍा/माछा/बंगरु ्䵚वबⰿन का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग रぁ ३० लाि वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

३. घिेलु ि्ा साना उ्䵕ोग ि्ा उ्䵕म ववकासः 
१. घरेल ु साना त्ा मिौला उद♍ोगलाई सरंकᕍण गरी स्ानी्䴯 कचचा पदा म्⸾ र श㙍ममा आिाररत उतपादन 

्䵚णालीलाई कᕍवकास गनम⸾ उद♍ोग केᕍ्䵔 अन⡍तगम⸾त ३८ लाि  वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

२. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का जनतालाई न्䴯ाँ उद♍मी वनाई गररबी कᕍनवारण गनन⡇ उबⰿशे्䴯ले लघ ुउद♍म कᕍवकास 
मोडेलमा न्䴯ाँ लघ ुउद♍मी कᕍसजम⸾ना गनम⸾ रぁ २३ लाि ८० हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

३. परुाना लघ ुउद♍मीहरあलाई ्प उतसाकᕍहत गनम⸾ पनुताम⸾जगी र एडभान⡍स सीप कᕍवकास ताकᕍलम सञचालन गनम⸾ 
आवश्䴯क वजटेको व्䴯वस्ा कᕍमलाएको छु ।

४. सामकूᕍहक उतपादन ्䵚णालीलाई व्䴯वकᕍस्त गरी समभाव्䴯 उतपादनको उतपादकतव र बजार ्䵚कᕍतसपिाम⸾ वकृᕍ्䵍 
गनम⸾का लाकᕍग ककᕍमतमा ५ जनाको समहूमा ्䵚कᕍवकᕍि हसतान⡍तरण गनम⸾ १ लाि ४० हजार वजटेको व्䴯वस्ा गरेको 
छु । 

४. पयथ┿टन 
१. कोकᕍभड १९ ले ्䵚त्䴯कᕍ ्䵚भाव पारेको प्䴯म⸾टन केᕍ्䵔को उत्ानको लाकᕍग आन⡍तररक प्䴯म⸾टन ्䵚व्䵍म⸾न गनम⸾  जोड 

कᕍदने नीकᕍत अनरुあप रकगाडन⡇न  ओिरकोट नेपाने िलेमदैान,  ओिरकोट बाकᕍदकोट कोटघर प्䴯म⸾टकी्䴯 कᕍ्े䵔को 
पवूाम⸾िारहरあलाई कᕍड.कᕍप.आर.मा उललेि भए वमोकᕍजम कᕍनमाम⸾णको का्䴯म⸾ ्䵚ारमभ गनम⸾ आवश्䴯क रकमको 
व्䴯वस्ा गरेको छु । 

५. सहकािी 
१. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 स्ापना भई सञचालनमा आएका सहकारीहरあको कᕍवती्䴯 पहुचँ कᕍवसतार  

सामाकᕍजक एवम ्आकᕍ म्⸾क सशकᕍ्䴹करण र उतपादनकᕍशत केᕍ्䵔मा सहकारी ससं्ालाई पररचालन गनम⸾ आवश्䴯क 
अनगुमन कᕍन्䴯मन गरी सहकारी केᕍ्䵔को कᕍमता कᕍवकास त्ा सहकारी केᕍ्䵔को पवुाम⸾िारको कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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५. पाटन सवास्䴥्䴯 कᕍवजᱍान ्䵚कᕍतसठानसगँ लागत सािदेारीमा एम.कᕍव.कᕍव.एस.अध्䴯्䴯नका लाकᕍग कᕍददै ँ आएको 
छा्䵔वकृᕍत रकमलाई कᕍनरन⡍तरता कᕍदन रぁ ४ लाि ३ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

६. गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का मकᕍहला कᕍशकᕍकᕍकाहरあका लाकᕍग सतुकेरी भताको लाकᕍग आवश्䴯क बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु ।

७. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯मा अध्䴯्䴯नरत छा्䵔ाहरあ मकᕍहनावारीको सम्䴯मा समते 
सवास्䴥्䴯 साविानीका सा् कᕍसकाइ सहजीकरणमा सकᕍर〿्䴯 सहभाकᕍगता वकृᕍ्䵍 गनम⸾का लाकᕍग कᕍनःशलुक सनेेटरी 
प्䴯ाड उपलबि गराउन रぁ १९ लाि १ हजार रकमको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

८. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकामा अध्䴯्䴯नरत कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग कᕍवकᕍभन ्न ्䵚कारका छा्䵔वकृᕍत ्䵚दान गनम⸾ रぁ १६ 
लाि ७६ हजार रकमको व्䴯वस्ा कᕍमलाएको छु । 

९. स्ानी्䴯 कला, ससँकृकᕍत, भारा त्ा ऐकᕍतहाकᕍसकता वसतकुᕍस्कᕍत बारेको कᕍवद♍ाल्䴯 तहदकेᕍि जानकारी गराउन 
स्ाकᕍन्䴯 पाठ््䴯र〿म कᕍनमाम⸾ण गनम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

१०. ववपनन वगथ┿का परिवािका बालबावलकाहरあलाई छा्䵔वतृी सहयोगमा ्䵚ाववव्䴧क वशकᕍा पढाउने 
वयव््ा वमलाइनेछ । ्䴯स अन⡍तगम⸾त कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका त्ा ्䵚ाकᕍवकᕍिक कᕍशकᕍाल्䴯हरあसगँ समिौता गरी 
्䴯स गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍवपन⡍न कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका छा्䵔वकृᕍत ्䴯ोजना का्䴯म⸾र〿म 
सञचालन गररनेछ । जस अन⡍तगम⸾त १० जना कᕍसकᕍभल सव-ओभरकᕍस्䴯र त्ा २ जना हाइड⅍ो ओभरकᕍस्䴯र र ३ 
जना कᕍसकᕍभल ओभरकᕍस्䴯र, १/१ जना मकᕍहला र परुあर कᕍवद♍ा्कᕀका लाकᕍग इकᕍञजकᕍन्䴯ररङ्ग अध्䴯्䴯नका लाकᕍग 
पणूम⸾ छा्䵔वकृᕍतमा पढ्ने व्䴯वस्ा कᕍमलाउन आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु  ।

११. गाउँपाकᕍलका अनदुानका कᕍशकᕍकहरあ र कᕍवद♍ाल्䴯कमम⸾चारीलाई नेपाल सरकारले वकृᕍ्䵍 गरेको ्䵚कᕍतशतको 
आिारमा पाररश㙍कᕍमकको व्䴯वस्ा गनुम⸾को सा्ै पोशाक भताको समते व्䴯वस्ा गनम⸾ आवश्䴯क वजटे व्䴯वस्ा 
गरेको छु ।

१२. गौमिुी क्䴯ामपस व्䴯वस्ापनको कᕍनकᕍमत आवश्䴯क वजटेको व्䴯वस्ा गरेको छ ।

६. ्वा््䴥य ि्ा पोषणः
१. कᕍिमरぁकबासीको सवास्䴥्䴯 र कᕍिमरぁकको कᕍवकास बीच अन⡍्䴯ोन⡍्䴯ाकᕍश㙍त समबन⡍ि छ।सवास्䴥्䴯 केᕍ्䵔मा भएका 

्䵚गकᕍतलाई कᕍवकासका ्䵚मिु सचूकहरあको रあपमा कᕍलइन⡍छ।कᕍवगतमा सवास्䴥्䴯 केᕍ्䵔मा गररएका लगानी र 
ब्䴯वस्ाहरあबाट उललेख्䴯 सफलता हाकᕍसल भएको छ । तस म्⸾ सवास्䴥्䴯 नै िन हो भन⡍ने नारालाई साकार 
बनाउन सवास्䴥्䴯 केᕍ्䵔मा ३ करोड ६२ लाि ३४ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

२. ओिरकोट सवास्䴥्䴯 चौकीलाई सतरउन⡍नकᕍत गरी १५ श्ै䴯ाको असपताल भवन कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग ्䴯सै आ.व.मा 
टेन⡍डर ्䵚कᕍर〿्䴯ा अकᕍघ बढाइ कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ सरुぁ गररनेछ । 

३. सवास् र सम्ृ䵍 कᕍिमरぁकको लकᕍ्䴯 हाकᕍसल गनम⸾ कोकᕍभड -१९ को सरं〿मण रोक्ाम, कᕍन्䴯न⡍्䵔ण र उपचारका 
लाकᕍग आवश्䴯क बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु। 

४. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का सवास्䴥्䴯 सस्ाहरあबाट कᕍबरामीहरあलाई कᕍन:शलुक उपचार गनम⸾ औरिी िररद र 
नागररक आरोग्䴯 केन⡍्䵖बाट आ्䴯वुन⡇कᕍदक औरिी िररदका लाकᕍग रकम रぁ २५ लाि कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।
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कᕍवकास र भौकᕍतक पवूाम⸾िार कᕍवकासको लाकᕍग रकम रぁ २ करोड २३ लाि ५९ हजार बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु ।

२. िानेपानी ्䴯ोजनाको लाकᕍग रぁमघाँस-कᕍदहालना िानेपानी आ्䴯ोजनाको लाकᕍग रकम रぁ ७० लाि बजटे 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

३. कᕍवकᕍभन ्न िानेपानी ्䴯ोजनाहरあको कᕍनमाम⸾ण,ममम⸾त र पाइप िररदको लाकᕍग आवश्䴯क रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु ।

४. िानेपानी,सरसफाई त्ा सवचछता(वास) केᕍ्䵔मा िानेपानी उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतलाई िानेपानी श्ु䵍ीकरण 
समबन⡍िी अकᕍभमिुीकरण ताकᕍलम,पणूम⸾ सरसफाई समबन⡍िी वडासतरी्䴯 अकᕍभमिुीकरण ताकᕍलम,पानी 
श्ु䵍ीकरणका लाकᕍग औरिी िररद,पानी परीकᕍण र वास ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग रकम रぁ ५ लाि कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु ।

५. ्䵚त्䴯ेक नागररकलाई सवचछ कᕍपउने पानी उपलबि गराउन एक घर एक िाराको का्䴯म⸾र〿मलाई पणूम⸾ता कᕍदइनेछ । 
एक घर एक िाराको लकᕍ्䴯 परुा गनम⸾ कᕍिमरぁकका ८ वटै वडाको िानेपानी समबन⡍िी एकᕍककृत रあपमा DPR 
त्䴯ार गनम⸾ सवेा परामशम⸾ शीरम⸾क बाट आवश्䴯क रकम व्䴯वस्ा गररने छ ।

४. भाषा ि्ा सं् कृवि
१. मौकᕍलक भारा र संसकृकᕍतको संरकᕍण र सवं्䵍म⸾न माफम⸾ त पाकᕍलकाको उचच पकᕍहचान का्䴯म गरी ्䴯सलाई प्䴯म⸾टन 

कᕍवकासमा समते जोकᕍडने गरी का्䴯म⸾र〿म त्䴯ार गरेको छु । भारा त्ा ससंकृकᕍत सरंकᕍणको लाकᕍग कुल ६ लाि 
६९ हजार कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

२. कᕍवकᕍभन ्न पवम⸾, कᕍदवश त्ा अन⡍्䴯 सांसकृकᕍतक कᕍर〿्䴯ाकलाप सचंालन गनम⸾का लाकᕍग आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा 
गरेको छु ।

५. वशकᕍा
१. मानव पुजँी कᕍनमाम⸾ण,सामाकᕍजक रあपान⡍तरण र आकᕍ म्⸾क कᕍवकास सकᕍहतको आिकुᕍनक त्ा समनु⡍नत समाज 

कᕍनमाम⸾ण गनम⸾ कᕍशकᕍा कᕍ्े䵔लाई उचच ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदएका छौ ँ। शकैᕍकᕍक पवूाम⸾िारको कᕍवकास,शकैᕍकᕍक जनशकᕍ्䴹को 
कᕍमता अकᕍभवकृᕍ्䵍,कᕍसकाइ सहजीकरणमा नकᕍवनतम कᕍवकᕍि र ्䵚कᕍवकᕍिको ्䵚्䴯ोग गरी गणुसतरी्䴯 र जीवनोप्䴯ोगी 
कᕍशकᕍाको सकुᕍनकᕍन⠿तता गररने छ । जसका लाकᕍग कᕍशकᕍा कᕍ्े䵔मा रぁ २० करोड ८१ लाि ६० हजार रकम 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

२. सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरあमा कᕍशकᕍक अभावको समस्䴯ा समिान गरी शकैᕍकᕍक गणुसतर अकᕍभवकृᕍ्䵍 गनम⸾का 
लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯हरあलाई अनदुान उपलबि गराउन रぁ ३ करोड ६० लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । ्䴯सबाट 
सकंᕍविानको ममम⸾ अनसुार कᕍनःशलुक कᕍशकᕍा ्䵚ाकᕍतमा सहजता आउने कᕍवश㙍ास कᕍलएको छु ।

३. गाउँपाकᕍलका अनदुान र बालकᕍवकासमा का्䴯म⸾रत कᕍशकᕍकहरあका लाकᕍग ताकᕍलम, कᕍवर्䴯गत कᕍशकᕍकहरあसगँ 
छलफल त्ा अनभुव आदान ्䵚दान, कᕍवद♍ाल्䴯 सपुरीवकेᕍण र कᕍशकᕍकहरあको पसेागत कᕍवकास त्ा वैककᕍलपक 
कᕍसकाइ सहजीकरण ्䵚कᕍर〿्䴯ा जसता का्䴯म⸾र〿महरあ सचंालन गनम⸾ आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

४. स्ानी्䴯 पाठ््䴯र〿म कᕍनमाम⸾ण, आवकᕍिक शैकᕍीक ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग आवश्䴯क रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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५. पाटन सवास्䴥्䴯 कᕍवजᱍान ्䵚कᕍतसठानसगँ लागत सािदेारीमा एम.कᕍव.कᕍव.एस.अध्䴯्䴯नका लाकᕍग कᕍददै ँ आएको 
छा्䵔वकृᕍत रकमलाई कᕍनरन⡍तरता कᕍदन रぁ ४ लाि ३ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

६. गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का मकᕍहला कᕍशकᕍकᕍकाहरあका लाकᕍग सतुकेरी भताको लाकᕍग आवश्䴯क बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु ।

७. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯मा अध्䴯्䴯नरत छा्䵔ाहरあ मकᕍहनावारीको सम्䴯मा समते 
सवास्䴥्䴯 साविानीका सा् कᕍसकाइ सहजीकरणमा सकᕍर〿्䴯 सहभाकᕍगता वकृᕍ्䵍 गनम⸾का लाकᕍग कᕍनःशलुक सनेेटरी 
प्䴯ाड उपलबि गराउन रぁ १९ लाि १ हजार रकमको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

८. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकामा अध्䴯्䴯नरत कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग कᕍवकᕍभन ्न ्䵚कारका छा्䵔वकृᕍत ्䵚दान गनम⸾ रぁ १६ 
लाि ७६ हजार रकमको व्䴯वस्ा कᕍमलाएको छु । 

९. स्ानी्䴯 कला, ससँकृकᕍत, भारा त्ा ऐकᕍतहाकᕍसकता वसतकुᕍस्कᕍत बारेको कᕍवद♍ाल्䴯 तहदकेᕍि जानकारी गराउन 
स्ाकᕍन्䴯 पाठ््䴯र〿म कᕍनमाम⸾ण गनम⸾को लाकᕍग आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु ।

१०. ववपनन वगथ┿का परिवािका बालबावलकाहरあलाई छा्䵔वतृी सहयोगमा ्䵚ाववव्䴧क वशकᕍा पढाउने 
वयव््ा वमलाइनेछ । ्䴯स अन⡍तगम⸾त कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका त्ा ्䵚ाकᕍवकᕍिक कᕍशकᕍाल्䴯हरあसगँ समिौता गरी 
्䴯स गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍवपन⡍न कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका छा्䵔वकृᕍत ्䴯ोजना का्䴯म⸾र〿म 
सञचालन गररनेछ । जस अन⡍तगम⸾त १० जना कᕍसकᕍभल सव-ओभरकᕍस्䴯र त्ा २ जना हाइड⅍ो ओभरकᕍस्䴯र र ३ 
जना कᕍसकᕍभल ओभरकᕍस्䴯र, १/१ जना मकᕍहला र परुあर कᕍवद♍ा्कᕀका लाकᕍग इकᕍञजकᕍन्䴯ररङ्ग अध्䴯्䴯नका लाकᕍग 
पणूम⸾ छा्䵔वकृᕍतमा पढ्ने व्䴯वस्ा कᕍमलाउन आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु  ।

११. गाउँपाकᕍलका अनदुानका कᕍशकᕍकहरあ र कᕍवद♍ाल्䴯कमम⸾चारीलाई नेपाल सरकारले वकृᕍ्䵍 गरेको ्䵚कᕍतशतको 
आिारमा पाररश㙍कᕍमकको व्䴯वस्ा गनुम⸾को सा्ै पोशाक भताको समते व्䴯वस्ा गनम⸾ आवश्䴯क वजटे व्䴯वस्ा 
गरेको छु ।

१२. गौमिुी क्䴯ामपस व्䴯वस्ापनको कᕍनकᕍमत आवश्䴯क वजटेको व्䴯वस्ा गरेको छ ।

६. ्वा््䴥य ि्ा पोषणः
१. कᕍिमरぁकबासीको सवास्䴥्䴯 र कᕍिमरぁकको कᕍवकास बीच अन⡍्䴯ोन⡍्䴯ाकᕍश㙍त समबन⡍ि छ।सवास्䴥्䴯 केᕍ्䵔मा भएका 

्䵚गकᕍतलाई कᕍवकासका ्䵚मिु सचूकहरあको रあपमा कᕍलइन⡍छ।कᕍवगतमा सवास्䴥्䴯 केᕍ्䵔मा गररएका लगानी र 
ब्䴯वस्ाहरあबाट उललेख्䴯 सफलता हाकᕍसल भएको छ । तस म्⸾ सवास्䴥्䴯 नै िन हो भन⡍ने नारालाई साकार 
बनाउन सवास्䴥्䴯 केᕍ्䵔मा ३ करोड ६२ लाि ३४ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

२. ओिरकोट सवास्䴥्䴯 चौकीलाई सतरउन⡍नकᕍत गरी १५ श्ै䴯ाको असपताल भवन कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग ्䴯सै आ.व.मा 
टेन⡍डर ्䵚कᕍर〿्䴯ा अकᕍघ बढाइ कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾ सरुぁ गररनेछ । 

३. सवास् र सम्ृ䵍 कᕍिमरぁकको लकᕍ्䴯 हाकᕍसल गनम⸾ कोकᕍभड -१९ को सरं〿मण रोक्ाम, कᕍन्䴯न⡍्䵔ण र उपचारका 
लाकᕍग आवश्䴯क बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु। 

४. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔का सवास्䴥्䴯 सस्ाहरあबाट कᕍबरामीहरあलाई कᕍन:शलुक उपचार गनम⸾ औरिी िररद र 
नागररक आरोग्䴯 केन⡍्䵖बाट आ्䴯वुन⡇कᕍदक औरिी िररदका लाकᕍग रकम रぁ २५ लाि कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।
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कᕍवकास र भौकᕍतक पवूाम⸾िार कᕍवकासको लाकᕍग रकम रぁ २ करोड २३ लाि ५९ हजार बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु ।

२. िानेपानी ्䴯ोजनाको लाकᕍग रぁमघाँस-कᕍदहालना िानेपानी आ्䴯ोजनाको लाकᕍग रकम रぁ ७० लाि बजटे 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

३. कᕍवकᕍभन ्न िानेपानी ्䴯ोजनाहरあको कᕍनमाम⸾ण,ममम⸾त र पाइप िररदको लाकᕍग आवश्䴯क रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु ।

४. िानेपानी,सरसफाई त्ा सवचछता(वास) केᕍ्䵔मा िानेपानी उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतलाई िानेपानी श्ु䵍ीकरण 
समबन⡍िी अकᕍभमिुीकरण ताकᕍलम,पणूम⸾ सरसफाई समबन⡍िी वडासतरी्䴯 अकᕍभमिुीकरण ताकᕍलम,पानी 
श्ु䵍ीकरणका लाकᕍग औरिी िररद,पानी परीकᕍण र वास ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग रकम रぁ ५ लाि कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु ।

५. ्䵚त्䴯ेक नागररकलाई सवचछ कᕍपउने पानी उपलबि गराउन एक घर एक िाराको का्䴯म⸾र〿मलाई पणूम⸾ता कᕍदइनेछ । 
एक घर एक िाराको लकᕍ्䴯 परुा गनम⸾ कᕍिमरぁकका ८ वटै वडाको िानेपानी समबन⡍िी एकᕍककृत रあपमा DPR 
त्䴯ार गनम⸾ सवेा परामशम⸾ शीरम⸾क बाट आवश्䴯क रकम व्䴯वस्ा गररने छ ।

४. भाषा ि्ा सं् कृवि
१. मौकᕍलक भारा र संसकृकᕍतको सरंकᕍण र सवं्䵍म⸾न माफम⸾ त पाकᕍलकाको उचच पकᕍहचान का्䴯म गरी ्䴯सलाई प्䴯म⸾टन 

कᕍवकासमा समते जोकᕍडने गरी का्䴯म⸾र〿म त्䴯ार गरेको छु । भारा त्ा ससंकृकᕍत सरंकᕍणको लाकᕍग कुल ६ लाि 
६९ हजार कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

२. कᕍवकᕍभन ्न पवम⸾, कᕍदवश त्ा अन⡍्䴯 सांसकृकᕍतक कᕍर〿्䴯ाकलाप सचंालन गनम⸾का लाकᕍग आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा 
गरेको छु ।

५. वशकᕍा
१. मानव पुजँी कᕍनमाम⸾ण,सामाकᕍजक रあपान⡍तरण र आकᕍ म्⸾क कᕍवकास सकᕍहतको आिकुᕍनक त्ा समनु⡍नत समाज 

कᕍनमाम⸾ण गनम⸾ कᕍशकᕍा कᕍ्े䵔लाई उचच ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदएका छौ ँ। शकैᕍकᕍक पवूाम⸾िारको कᕍवकास,शकैᕍकᕍक जनशकᕍ्䴹को 
कᕍमता अकᕍभवकृᕍ्䵍,कᕍसकाइ सहजीकरणमा नकᕍवनतम कᕍवकᕍि र ्䵚कᕍवकᕍिको ्䵚्䴯ोग गरी गणुसतरी्䴯 र जीवनोप्䴯ोगी 
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२. सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरあमा कᕍशकᕍक अभावको समस्䴯ा समिान गरी शकैᕍकᕍक गणुसतर अकᕍभवकृᕍ्䵍 गनम⸾का 
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३. गाउँपाकᕍलका अनदुान र बालकᕍवकासमा का्䴯म⸾रत कᕍशकᕍकहरあका लाकᕍग ताकᕍलम, कᕍवर्䴯गत कᕍशकᕍकहरあसगँ 
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४. स्ानी्䴯 पाठ््䴯र〿म कᕍनमाम⸾ण, आवकᕍिक शैकᕍीक ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾णको लाकᕍग आवश्䴯क रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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१. यािायाि पूवाथ┿्䴧ाि
a. ्䴯ाता्䴯ात पवूाम⸾िार अन⡍तगम⸾त मोटरबाटाहरあ कᕍनमाणम⸾ ममम⸾त सतरउन⡍नकᕍत घोरेटा  गोरेटा बाटाहरあ कᕍनमाणम⸾ ममम⸾त

सतरउन⡍नकᕍत कजवे कᕍनमाम⸾ण र िोलङ्ुगे पलु कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग  रぁ ६ करोड १३ लाि ५८ हजार कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु । ्䴯ो कुल वजटेको ११.५४ ्䵚कᕍतशत हो । 

b. ्䵚दशे सरकारसगँ समपरुक आ्䴯ोजनाका रあपमा कᕍिमरぁक ररङरोडको कᕍनमाम⸾ण ्䴯ोजनाको लाकᕍग ५१ लाि
ढाँड गवदी तरुारा मो बा  सतरउन⡍नकᕍत वडा नं. ७ का लाकᕍग ५० लाि, चौके कमदले मो बा सतरउन⡍नकᕍतका 
लाकᕍग ५० लाि  ढाँड बाकᕍदकोट दउेराली मो बा सतरउन⡍नकᕍत वडा नं. ५ ३ २ का लाकᕍग ५० लाि ढाँड 
स्䴯ाउकᕍलघारी कᕍटमरुचौर कᕍदहालना िङ्ुकᕍद मो बा सतरउन⡍नकᕍत लाकᕍग ५० लाि  कᕍचसाबाङ्ग वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 जाने 
मो बा सतरउन⡍नकᕍतको लाकᕍग रぁ ५० लाि रकमको व्䴯वस्ा गरेको छु । 

c. कᕍवकᕍभन⡍न कᕍ्े䵔हरあसगँ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाबाट पवूाम⸾िार केᕍ्䵔मा म्䴯ाकᕍचङ गरी सािदेारी कᕍवकासका कᕍर〿्䴯ाकलाप 
अगाकᕍड वढाउने नीकᕍत अनरुあप म्䴯ाकᕍचङ फन⡍डको लाकᕍग रぁ ५० लाि रकमको व्䴯वस्ा गरेको छु । 

d. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का समपणूम⸾ मोटरबाटाहरあमा कᕍन्䴯कᕍमत ्䴯ाता्䴯ात सञचालनका लाकᕍग ्䵇ाकᕍमण सडक 
कᕍनमाम⸾ण र सतरोन ्नकᕍत त्ा ममम⸾त का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग वडा नं.१ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका 
लाकᕍग रぁ १४ लाि ३४ हजार, वडा नं.२ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ ४ लाि 
९५ हजार वडा नं.३ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ ११ लाि ५४ हजार वडा नं.४ 
अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ १४ लाि ५० हजार वडा नं.५ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा 
ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ ६ लाि ४० हजार वडा नं.६ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका 
लाकᕍग रぁ १७ लाि ३९ हजार वडा नं.७ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ १४ लाि 
७९ हजार वडा नं.८ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ १० लाि ७० वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु ।

e. ्䵚ा्कᕍमकताको आिारमा छनोट भएका कᕍचसावाङ, ढाडा कᕍपडालने, वासािोला र साहुिटुὍा कᕍसमलचौर 
िोलङ्ुगे पलुको कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾लाई अगाकᕍड बढाउन आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु । 

२. भवन, आवास ि्ा सहिी ववकास
१. कृरकहरあले उतपादन गरेका कृकᕍर उपजहरあको सरुकᕍकᕍत भणडारण गरी उतपाकᕍदत वसत ु कᕍती हुनबाट रोकी 

कृरकको आ्䴯सतरमा वकृᕍ्䵍 गनम⸾का लाकᕍग समपरुक ्䴯ोजनाको रあपमा कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾को 
कᕍनरन⡍तरताको लाकᕍग रぁ १ करोड ३० लाि कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

२. नागररकहरあको सरुकᕍकᕍत आवासको हकलाई मध्䴯 नजर गदद♈ पराल त्ा िरको छाना भएको घर पररवारलाई 
जसतापाताको छाना मकुᕍन ल्䴯ाउने गरी आ.व.२०७९/८० मा २०० वटा घर कᕍनमाम⸾ण गनम⸾ र〿मागत का्䴯म⸾र〿मको 
रあपमा ्䴯स आ व को लाकᕍग रぁ ४० लाि कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

३. उजाथ┿ 
१. उजाम⸾ कᕍ्े䵔को कᕍवकासका लाकᕍग नकᕍवकरणी्䴯 ऊजाम⸾ ्䵚कᕍवकᕍिहरあ (वा्䴯ोग्䴯ास कᕍवितुी्䴯 चलुलो /सिुाररएको 

चलुलो /सौ्䴯म⸾ उजाम⸾) लगा्䴯तका कामको लाकᕍग ८ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररएको छ ।  
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५. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा बसोबास गनन⡇ ६० वरम⸾ उमरे माकᕍ्का ज्䴯्े䵗 नागररकहरあ र मकᕍहला सामदुाकᕍ्䴯क 
सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंसकेᕍवकाहरあलाई ्䵚सताकᕍवत नरेन⡍्䵖 गा्䴯्䵔ी आिँा असपताल कᕍबजवुारबाट आिँाको कᕍन:शलुक 
औरिी  उपचार र अ्े䵚सनका लाकᕍग रकम रぁ ५ लाि रकम कᕍबकᕍन्䴯ोजन गरेको छु। 

६. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा एच.आई.कᕍभ सरं〿कᕍमतहरあलाई समदुा्䴯मा िलुेर सामाकᕍजक कᕍर〿्䴯ाकलापमा 
सहभागी गराउन पोरण ्䵚ोतसाहन का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग आवश्䴯क वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

७. बाल त्ा मात ृकᕍशश ुसवास्䴥्䴯 सवेाको कᕍनरन⡍तरता गरी पणूम⸾िोप कᕍदगोपना सकुᕍनकᕍश㙍तता का्䴯म गररनेछ । पणूम⸾ 
गभम⸾ जाँच र पणूम⸾ ससं्ागत ्䵚सतुी सवेा अकᕍभबकृᕍ्䵍 गरी कᕍजरो होम डेकᕍलभरी गराउन आवश्䴯क वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु।

८. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 रहकेा असहा्䴯 अश्䴹 गररव त्ा कᕍवपन⡍न वगम⸾को लागी कᕍनःशलुक सवास्䴥्䴯 कᕍवमा 
गररकᕍदने का्䴯म⸾का लाकᕍग आवश्䴯क वजटे व्䴯वस्ा गरेको छु ।

९. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 सकुᕍचकृत सवास्䴥्䴯 ससं्ाहरあ र कᕍजलला असपतालमा ्䵚सकुᕍत सवेा कᕍलन जाँदा र 
फकम⸾ दँा लागने ्䴯ात्䴯ात िचम⸾मा नेपालसरकारले कᕍदएको ्䴯ात्䴯ात िचम⸾ सकुᕍविा मा ्प रकम उपलबि का्䴯म⸾का 
लाकᕍग आवश्䴯क वजटे व्䴯वस्ा गरेको छु ।

७. लै䠂वगक समानिा ि्ा सामावजक समावेशीकिण
१.  सामाकᕍजक त्ा आकᕍ म्⸾क सश्䴹ीकरण, घरेल ुकᕍहसंा, लै䠂कᕍगक कᕍहसंा, जाती्䴯 भदेभाव, बालश㙍म न⡍्䴯नूीकरण, 

नेततृव कᕍवकास, सामाकᕍजक सरुकᕍा, ब्䴯वसा्䴯को कᕍवकास त्ा जीवनउप्䴯ोगी सीप समबन⡍िी का्䴯म⸾र〿मका 
लाकᕍग रकम  रぁ ३१ लाि ५४ हजार वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

२.  सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯 त्ा समावशेीकरणलाई उचच ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदद ै पाकᕍलकाका केᕍ्䵔कᕍभ्䵔का मकᕍहला 
बालबाकᕍलका, दकᕍलत, जनजाती, अपाङ्ग र बकᕍन⡍चतीकरणमा परेका कᕍवपन⡍न समदुा्䴯को समाबेशी सहभाकᕍगता 
सकुᕍनकᕍश㙍तता गनम⸾ त्ा सश्䴹ीकरण गनम⸾ आवश्䴯क वजटेको व्䴯वस्ा कᕍमलाएको छु। 

३.   “ विमरぁकको ्वावभमान, जये्䵗 नागरिकलाई सममान ” भन⡍ने नाराकासा् शरुぁ गररएको ज्䴯े्䵗 नागररक 
सममान का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग आवश्䴯क वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

४.  पाकᕍलकाकᕍभ्䵔का दगुम⸾म केᕍ्䵔हरあमा बसोबास गनन⡇ नागररकहरあलाई एकᕍककृत घमुती कᕍशकᕍवर सचंालन गरी सवेा 
्䵚वाह गनम⸾ आवश्䴯क बजटे कᕍमलाएको छ।

सभाधयकᕍ महोदय,

अब म पूवाथ┿्䴧ाि ववकास केᕍ्䵔िफथ┿  ्䵚्िाववि कायथ┿्䵅म एवं वववनयोवजि बजेट ्䵚्िुि गनथ┿ अनुमवि चाहनछु ।
पवूाम⸾िार कᕍवकास कᕍ्े䵔

भौकᕍतक पवूाम⸾िारको कᕍवकास कᕍवना अन⡍्䴯 केᕍ्䵔को कᕍवकासले गकᕍत कᕍलन नसकने कुरालाई ध्䴯ानमा रािी ्䴯ाता्䴯ात पवूाम⸾िार, भवन 
आवास त्ा सहरी कᕍवकास, उजाम⸾, सचंार त्ा सचूना ्䵚कᕍबकᕍि, पनु कᕍनमाम⸾ण, समपदा पवूाम⸾िार जसता  कᕍवकासका पवूाम⸾िारलाई 
उचच ्䵚ा्कᕍमकतामा राखद ैरぁ १० करोड २९ लाि ०७ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । जनु कुल वजटेको १९.३५ ्䵚कᕍतशत 
हुन आउछ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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१. यािायाि पूवाथ┿्䴧ाि
a. ्䴯ाता्䴯ात पवूाम⸾िार अन⡍तगम⸾त मोटरबाटाहरあ कᕍनमाणम⸾, ममम⸾त, सतरउन⡍नकᕍत घोरेटा, गोरेटा बाटाहरあ कᕍनमाणम⸾, ममम⸾त, 

सतरउन⡍नकᕍत, कजवे कᕍनमाम⸾ण र िोलङ्ुगे पलु कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग  रぁ ६ करोड १३ लाि ५८ हजार कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु । ्䴯ो कुल वजटेको ११.५४ ्䵚कᕍतशत हो । 

b. ्䵚दशे सरकारसगँ समपरुक आ्䴯ोजनाका रあपमा कᕍिमरぁक ररङरोडको कᕍनमाम⸾ण ्䴯ोजनाको लाकᕍग ५१ लाि, 
ढाँड गवदी तरुारा मो बा  सतरउन⡍नकᕍत वडा नं. ७ का लाकᕍग ५० लाि,  चौके कमदले मो बा सतरउन⡍नकᕍतका 
लाकᕍग ५० लाि, ढाँड बाकᕍदकोट दउेराली मो बा सतरउन⡍नकᕍत वडा नं. ५,३,२ का लाकᕍग ५० लाि, ढाँड 
स्䴯ाउकᕍलघारी कᕍटमरुचौर कᕍदहालना िङ्ुकᕍद मो बा सतरउन⡍नकᕍत लाकᕍग ५० लाि, कᕍचसाबाङ्ग वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 जाने 
मो बा सतरउन⡍नकᕍतको लाकᕍग रぁ ५० लाि रकमको व्䴯वस्ा गरेको छु । 

c. कᕍवकᕍभन⡍न कᕍ्े䵔हरあसगँ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाबाट पवूाम⸾िार केᕍ्䵔मा म्䴯ाकᕍचङ गरी सािदेारी कᕍवकासका कᕍर〿्䴯ाकलाप 
अगाकᕍड वढाउने नीकᕍत अनरुあप म्䴯ाकᕍचङ फन⡍डको लाकᕍग रぁ ५० लाि रकमको व्䴯वस्ा गरेको छु । 

d. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का समपणूम⸾ मोटरबाटाहरあमा कᕍन्䴯कᕍमत ्䴯ाता्䴯ात सञचालनका लाकᕍग ्䵇ाकᕍमण सडक 
कᕍनमाम⸾ण र सतरोन ्नकᕍत त्ा ममम⸾त का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग वडा नं.१ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका 
लाकᕍग रぁ १४ लाि ३४ हजार, वडा नं.२ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ ४ लाि 
९५ हजार, वडा नं.३ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ ११ लाि ५४ हजार, वडा नं.४ 
अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ १४ लाि ५० हजार, वडा नं.५ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा 
ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ ६ लाि ४० हजार, वडा नं.६ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका 
लाकᕍग रぁ १७ लाि ३९ हजार, वडा नं.७ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ १४ लाि 
७९ हजार, वडा नं.८ अन⡍तगम⸾तका मोटर बाटा ममम⸾त त्ा कᕍनमाम⸾णका लाकᕍग रぁ १० लाि ७० वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु ।

e. ्䵚ा्कᕍमकताको आिारमा छनोट भएका कᕍचसावाङ, ढाडा कᕍपडालने, वासािोला र साहुिटुὍा कᕍसमलचौर 
िोलङ्ुगे पलुको कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾लाई अगाकᕍड बढाउन आवश्䴯क बजटेको व्䴯वस्ा गरेको छु । 

२. भवन, आवास ि्ा सहिी ववकास
१. कृरकहरあले उतपादन गरेका कृकᕍर उपजहरあको सरुकᕍकᕍत भणडारण गरी उतपाकᕍदत वसत ु कᕍती हुनबाट रोकी 

कृरकको आ्䴯सतरमा वकृᕍ्䵍 गनम⸾का लाकᕍग समपरुक ्䴯ोजनाको रあपमा कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 भवन कᕍनमाम⸾ण का्䴯म⸾को 
कᕍनरन⡍तरताको लाकᕍग रぁ १ करोड ३० लाि कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

२. नागररकहरあको सरुकᕍकᕍत आवासको हकलाई मध्䴯 नजर गदद♈ पराल त्ा िरको छाना भएको घर पररवारलाई 
जसतापाताको छाना मकुᕍन ल्䴯ाउने गरी आ.व.२०७९/८० मा २०० वटा घर कᕍनमाम⸾ण गनम⸾ र〿मागत का्䴯म⸾र〿मको 
रあपमा ्䴯स आ व को लाकᕍग रぁ ४० लाि कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

३. उजाथ┿ 
१. उजाम⸾ कᕍ्े䵔को कᕍवकासका लाकᕍग नकᕍवकरणी्䴯 ऊजाम⸾ ्䵚कᕍवकᕍिहरあ (वा्䴯ोग्䴯ास, कᕍवितुी्䴯 चलुलो /सिुाररएको 

चलुलो /सौ्䴯म⸾ उजाम⸾) लगा्䴯तका कामको लाकᕍग ८ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररएको छ ।  
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५. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा बसोबास गनन⡇ ६० वरम⸾ उमरे माकᕍ्का ज्䴯्े䵗 नागररकहरあ र मकᕍहला सामदुाकᕍ्䴯क 
सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंसकेᕍवकाहरあलाई ्䵚सताकᕍवत नरेन⡍्䵖 गा्䴯्䵔ी आिँा असपताल कᕍबजवुारबाट आिँाको कᕍन:शलुक 
औरिी  उपचार र अ्े䵚सनका लाकᕍग रकम रぁ ५ लाि रकम कᕍबकᕍन्䴯ोजन गरेको छु। 

६. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा एच.आई.कᕍभ सरं〿कᕍमतहरあलाई समदुा्䴯मा िलुेर सामाकᕍजक कᕍर〿्䴯ाकलापमा 
सहभागी गराउन पोरण ्䵚ोतसाहन का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग आवश्䴯क वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

७. बाल त्ा मात ृकᕍशश ुसवास्䴥्䴯 सवेाको कᕍनरन⡍तरता गरी पणूम⸾िोप कᕍदगोपना सकुᕍनकᕍश㙍तता का्䴯म गररनेछ । पणूम⸾ 
गभम⸾ जाँच र पणूम⸾ ससं्ागत ्䵚सतुी सवेा अकᕍभबकृᕍ्䵍 गरी कᕍजरो होम डेकᕍलभरी गराउन आवश्䴯क वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु।

८. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 रहकेा असहा्䴯 अश्䴹 गररव त्ा कᕍवपन⡍न वगम⸾को लागी कᕍनःशलुक सवास्䴥्䴯 कᕍवमा 
गररकᕍदने का्䴯म⸾का लाकᕍग आवश्䴯क वजटे व्䴯वस्ा गरेको छु ।

९. कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 सकुᕍचकृत सवास्䴥्䴯 ससं्ाहरあ र कᕍजलला असपतालमा ्䵚सकुᕍत सवेा कᕍलन जाँदा र 
फकम⸾ दँा लागने ्䴯ात्䴯ात िचम⸾मा नेपालसरकारले कᕍदएको ्䴯ात्䴯ात िचम⸾ सकुᕍविा मा ्प रकम उपलबि का्䴯म⸾का 
लाकᕍग आवश्䴯क वजटे व्䴯वस्ा गरेको छु ।

७. लै䠂वगक समानिा ि्ा सामावजक समावेशीकिण
१.  सामाकᕍजक त्ा आकᕍ म्⸾क सश्䴹ीकरण, घरेल ुकᕍहसंा, लै䠂कᕍगक कᕍहसंा, जाती्䴯 भदेभाव, बालश㙍म न⡍्䴯नूीकरण, 

नेततृव कᕍवकास, सामाकᕍजक सरुकᕍा, ब्䴯वसा्䴯को कᕍवकास त्ा जीवनउप्䴯ोगी सीप समबन⡍िी का्䴯म⸾र〿मका 
लाकᕍग रकम  रぁ ३१ लाि ५४ हजार वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

२.  सामाकᕍजक न⡍्䴯ा्䴯 त्ा समावशेीकरणलाई उचच ्䵚ा्कᕍमकता कᕍदद ै पाकᕍलकाका कᕍ्े䵔कᕍभ्䵔का मकᕍहला 
बालबाकᕍलका, दकᕍलत, जनजाती, अपाङ्ग र बकᕍन⡍चतीकरणमा परेका कᕍवपन⡍न समदुा्䴯को समाबेशी सहभाकᕍगता 
सकुᕍनकᕍश㙍तता गनम⸾ त्ा सश्䴹ीकरण गनम⸾ आवश्䴯क वजटेको व्䴯वस्ा कᕍमलाएको छु। 

३.   “ विमरぁकको ्वावभमान, जये्䵗 नागरिकलाई सममान ” भन⡍ने नाराकासा् शरुぁ गररएको ज्䴯े्䵗 नागररक 
सममान का्䴯म⸾र〿मका लाकᕍग आवश्䴯क वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु।

४.  पाकᕍलकाकᕍभ्䵔का दगुम⸾म कᕍ्े䵔हरあमा बसोबास गनन⡇ नागररकहरあलाई एकᕍककृत घमुती कᕍशकᕍवर सचंालन गरी सवेा 
्䵚वाह गनम⸾ आवश्䴯क बजटे कᕍमलाएको छ।

सभाधयकᕍ महोदय
अब म पूवाथ┿्䴧ाि ववकास केᕍ्䵔िफथ┿  ्䵚्िाववि कायथ┿्䵅म एवं वववनयोवजि बजेट ्䵚्िुि गनथ┿ अनुमवि चाहनछु ।
पवूाम⸾िार कᕍवकास कᕍ्े䵔

भौकᕍतक पवूाम⸾िारको कᕍवकास कᕍवना अन⡍्䴯 केᕍ्䵔को कᕍवकासले गकᕍत कᕍलन नसकने कुरालाई ध्䴯ानमा रािी ्䴯ाता्䴯ात पवूाम⸾िार भवन 
आवास त्ा सहरी कᕍवकास उजाम⸾ सचंार त्ा सचूना ्䵚कᕍबकᕍि  पनु कᕍनमाम⸾ण समपदा पवूाम⸾िार जसता  कᕍवकासका पवूाम⸾िारलाई 
उचच ्䵚ा्कᕍमकतामा राखद ैरぁ १० करोड २९ लाि ०७ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । जनु कुल वजटेको १९.३५ ्䵚कᕍतशत 
हुन आउछ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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iv. ि्䴥यांक ्䵚णाली
 पकंᕍजकरण समवन⡍िी त्䴥्䴯ांक व्䴯वकᕍस्त गराउन त्䴥्䴯ांक ्䵚णाकᕍललाई कᕍविकुᕍत्䴯 ्䵚णाकᕍलमा आव्䵍ता गरी जनताका 

पकंᕍजकरण समवन⡍िी सवेा ्䵚वाहलाई कᕍछटो छररतो र सरल सलुभ पहुचँ ्䴯ोग्䴯 र गणुसतरी्䴯 वनाउनका लाकᕍग कᕍवकᕍभन⡍न 
का्䴯म⸾र〿म सञचालन गनम⸾ आवश्䴯क रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु। 

v. ववपद वयव््ापन
 कᕍवश㙍ब्䴯ापी महामारीको रあपमा फैकᕍलएको कोरोना भाईरस (कोकᕍभड-१९) र अन⡍्䴯 महामारीजन⡍्䴯 रोगहरあको रोक्ाम, 

कᕍन्䴯न⡍्䵔ण र उपचारका लाकᕍग कᕍबपद व्䴯वस्ापन कोरमा आवश्䴯क रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । वराम⸾्䴯ाममा हुने बाढी, 
पकᕍहरो, चट््䴯ाङ र सखुिा्䴯ाममा हुने आगलागी जसता समभाकᕍवत जोकᕍिमको पकᕍहचान गरी  नकसांकन गनम⸾ कᕍबपद 
्䵚कᕍतका्䴯म⸾ ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾ण गरी सोको आिारमा राहात त्ा उद♍ारको का्䴯म⸾हरあलाई ्䵚भावकारी वनाउन आवश्䴯क 
वजटेको व्䴯वस्ा गररएको छ।  

vi. मानव ससंा्䴧न ववकास
१ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का कमम⸾चारीहरあलाई कᕍमतावान वनाई सोबाट गाउँपाकᕍलकाले ्䵚वाह गनन⡇ सवेा ्䵚वाहमा 

्प सहज सरल वनाउनका लाकᕍग कमम⸾चारीहरあलाई कᕍमता कᕍवकास समवन⡍िी ताकᕍलम र कमम⸾चारीहरあलाई हरेक केᕍ्䵔मा 
सकारातमक सोचको कᕍवकास गराउन कᕍवकᕍभन⡍न ताकᕍलम त्ा ककᕍा सञचालन गनम⸾ रぁ ५ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु ।

२ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा का्䴯म⸾रत सबै राष㝍्䵏सवेक कमम⸾चारीको लाकᕍग सघंी्䴯 सरकारले घोरणा गरे वमोकᕍजमको िाइपाइ 
आएको तलबमा १५ ्䵚कᕍतशत तलव बकृᕍबⰿ गरेको छु ।

vii. कायाथ┿लय सचंालन ि्ा ्䵚शासवनक केᕍ्䵔
 ्䴯स कᕍ्े䵔को व्䴯वस्ापनको लाकᕍग रぁ ९ करोड ७७ लाि ९० हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।्䴯ो कुल वजटे रकमको 

१८.३८ ्䵚कᕍतशत रहकेो छ ।्䴯स कᕍ्े䵔 अन⡍तगम⸾त कमम⸾चारी तलव चाडपवम⸾ िचम⸾ पोशाक स्ानी्䴯 भता वैठक भता
जोकᕍिम भता कᕍफलड भता कमम⸾चारी कल्䴯ाण कोर पानी त्ा कᕍबजलुी सचंार महशलु इन⡍िन सवारी सािन ममम⸾त
कᕍबमा त्ा नवीकरण िचम⸾ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सञचालन साम्䵇ी प्䵔पकᕍ्䵔का छपाई त्ा सचूना ्䵚काशन िचम⸾
अनगुमन मलू्䴯ांकन िचम⸾ घरभाडा इन⡍टरनेट सवेा शलुक रोजगार सवेा केन⡍्䵖 सञचालन िचम⸾ आ्䴯ोजना पवूम⸾ कᕍवसततृ 
सभन⡇कᕍण  परामशम⸾ सवेा चाल ु्䵚कृकᕍतका समपणूम⸾ का्䴯म⸾र〿म लगा्䴯तका उपकᕍ्े䵔 ्䴯स कᕍ्े䵔मा पदम⸾छन ्।

सभाधयकᕍ महोदय
अब म माकᕍ्का केᕍ्䵔गत नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿महरあ का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नका लाकᕍग बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन र श㙍ोत व्䴯वस्ापनको अनमुान  
्䵚सततु गनन⡇ अनमुकᕍत चाहन⡍छु । 

अनुमावनि वयय ि स㡍ोि वयव््ापन
आगामी आकᕍ म्⸾क वरम⸾का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿महरあ का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾  रぁ. ५३ करोड १७ लाि ६३ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु । कुल कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत रकम मध्े䴯 चाल ुिचम⸾तफम⸾  रぁ. ३६ करोड ९१ लाि ५५ हजार अ्ाम⸾त ्६९.४२  ्䵚कᕍतशत र पुजँीगत 
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४. समपदा पूवाथ┿्䴧ाि
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का सांसकृकᕍतक िाकᕍमम⸾क ऐकᕍतहाकᕍसक समपदाहरあको सरंकᕍण कᕍवकास र ् प सरंचना कᕍनमाम⸾णका 
लाकᕍग समपदा पवूाम⸾िार केᕍ्䵔मा रぁ ७ लाि ४७ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

५. सचंाि ि्ा सचूना ्䵚ववव्䴧
सचंार त्ा सचूना ्䵚कᕍवकᕍि कᕍ्े䵔को कᕍवकासका लाकᕍग आवश्䴯क व्䴯वस्ा कᕍमलाउनको लाकᕍग ३ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु । 

ओिरकोटमा नेपाकᕍल टेकᕍलकमको टावर ्䴯सै वरम⸾ कᕍनमाम⸾ण समपन⡍न गनन⡇ गरर काम अकᕍघ बढाइने छ । 

सभाधयकᕍ महोदय,

अब म सशुासन त्ा अन⡍तरसमबकᕍन⡍ित केᕍ्䵔तफम⸾  ्䵚सताकᕍवत का्䴯म⸾र〿म एवं कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत बजटे ्䵚सततु गनम⸾ अनमुकᕍत चाहन⡍छु । 

सशुासन ि्ा अनििसमबवन्䴧ि केᕍ्䵔
शासन ्䵚णाली, ्䵚शासकी्䴯 सशुासन, कᕍवती्䴯 सशुासन, काननु त्ा न⡍्䴯ा्䴯, त्䴥्䴯ाङ्क ्䵚णाली, वातावरण त्ा जलवा्䴯,ु 
मानव संशािन कᕍवकास र कᕍवपद व्䴯वस्ापन समतेका केᕍ्䵔लाई ्䵚ा्कᕍमकतामा रािी वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररएको छ । ्䴯स 
केᕍ्䵔को लाकᕍग कुल रकम १ करोड ८५ लाि ४९ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । ्䴯ो कुल वजटे रकमको ३.४९ ्䵚कᕍतशत 
रहकेो छ ।  

i. शासन ्䵚णाली 
 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका र जनता कᕍबचको समवन⡍ि र गाउँपाकᕍलकाले गरेका ्䵚कᕍतव्䵍तालाई जनता समकᕍ ्䵚त्䴯ाभतू गराउने 

नीकᕍत अनरुあप सवेा ्䵚वाह समवन⡍िी घकुᕍमत कᕍशकᕍवर का्䴯म⸾र〿म, कमम⸾चारी जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिहरあको कᕍमता कᕍवकास, टोल 
कᕍवकास ससं्ा गठन त्ा कᕍमता कᕍवकास, सवेा्䵇ाकᕍह सन⡍त्ु䵗ी सवन⡇कᕍण लगा्䴯तका का्䴯म⸾र〿मको लाकᕍग रぁ १० लाि ७४ 
हजार कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

ii. कानुन ि्ा नयाय
 गाउँपाकᕍलकाको केᕍ्䵔ाकᕍिकार कᕍभ्䵔 पनन⡇ उजरुी कᕍनवदेन समवन⡍िी न⡍्䴯ा्䴯ीक कᕍनरあपण गनम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि र कमम⸾चारीको 

कᕍमता कᕍवकास समवन⡍िी ताकᕍलम, मलेकᕍमलापकताम⸾ छनौट लगा्䴯तका का्䴯म⸾र〿म सचंालनका लाकᕍग रぁ ५ लाि वजटेको 
व्䴯वस्ा गरेको छु ।

iii. वािाविण ि्ा जलवायु
 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा सामदुाकᕍ्䴯क वन सरंकᕍण गररने छ । सडक कᕍकनारमा अकᕍम⹍सो रोपी हरर्䴯ाली ्䵚व्䵍म⸾न का्䴯म⸾ गररने 

छ। ठूला परर्䴯ोजनाको कᕍनमाम⸾ण वातावरणी्䴯 परीकᕍण ्䵚णालीलाई कडाईकासा् अवलमबन गररने छ ।

 नाङ्गा डाँडामा फलफुल ि्ा ववरぁवा िोपण कृवष बावलको सिंकᕍण भन⡍ने मलु नाराका सा् कᕍिमरぁक 
गाउँपकᕍलका अन⡍तगम⸾तका नाङ्गाडाँडामा फलफुल त्ा अन⡍्䴯 कᕍवरぁवा रोपण का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररने छ जसको लाकᕍग 
रぁ ३ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । ्䴯स का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त आगामी ५ बरम⸾ कᕍभ्䵔 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा २० 
हजार फलफुल त्ा कᕍवरぁवा रोपने लकᕍ्䴯 राकᕍिएको छ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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iv. ि्䴥यांक ्䵚णाली
 पकंᕍजकरण समवन⡍िी त्䴥्䴯ांक व्䴯वकᕍस्त गराउन त्䴥्䴯ांक ्䵚णाकᕍललाई कᕍविकुᕍत्䴯 ्䵚णाकᕍलमा आव्䵍ता गरी जनताका 

पकंᕍजकरण समवन⡍िी सवेा ्䵚वाहलाई कᕍछटो छररतो र सरल सलुभ पहुचँ ्䴯ोग्䴯 र गणुसतरी्䴯 वनाउनका लाकᕍग कᕍवकᕍभन⡍न 
का्䴯म⸾र〿म सञचालन गनम⸾ आवश्䴯क रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु। 

v. ववपद वयव््ापन
 कᕍवश㙍ब्䴯ापी महामारीको रあपमा फैकᕍलएको कोरोना भाईरस (कोकᕍभड-१९) र अन⡍्䴯 महामारीजन⡍्䴯 रोगहरあको रोक्ाम, 

कᕍन्䴯न⡍्䵔ण र उपचारका लाकᕍग कᕍबपद व्䴯वस्ापन कोरमा आवश्䴯क रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । वराम⸾्䴯ाममा हुने बाढी, 
पकᕍहरो, चट््䴯ाङ र सखुिा्䴯ाममा हुने आगलागी जसता समभाकᕍवत जोकᕍिमको पकᕍहचान गरी  नकसांकन गनम⸾ कᕍबपद 
्䵚कᕍतका्䴯म⸾ ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾ण गरी सोको आिारमा राहात त्ा उद♍ारको का्䴯म⸾हरあलाई ्䵚भावकारी वनाउन आवश्䴯क 
वजटेको व्䴯वस्ा गररएको छ।  

vi. मानव ससंा्䴧न ववकास
१ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का कमम⸾चारीहरあलाई कᕍमतावान वनाई सोबाट गाउँपाकᕍलकाले ्䵚वाह गनन⡇ सवेा ्䵚वाहमा 

्प सहज सरल वनाउनका लाकᕍग कमम⸾चारीहरあलाई कᕍमता कᕍवकास समवन⡍िी ताकᕍलम र कमम⸾चारीहरあलाई हरेक कᕍ्े䵔मा 
सकारातमक सोचको कᕍवकास गराउन कᕍवकᕍभन⡍न ताकᕍलम त्ा ककᕍा सञचालन गनम⸾ रぁ ५ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु ।

२ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा का्䴯म⸾रत सबै राष㝍्䵏सवेक कमम⸾चारीको लाकᕍग सघंी्䴯 सरकारले घोरणा गरे वमोकᕍजमको िाइपाइ 
आएको तलबमा १५ ्䵚कᕍतशत तलव बकृᕍबⰿ गरेको छु ।

vii. कायाथ┿लय सचंालन ि्ा ्䵚शासवनक केᕍ्䵔
 ्䴯स कᕍ्े䵔को व्䴯वस्ापनको लाकᕍग रぁ ९ करोड ७७ लाि ९० हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।्䴯ो कुल वजटे रकमको 

१८.३८ ्䵚कᕍतशत रहकेो छ ।्䴯स कᕍ्े䵔 अन⡍तगम⸾त कमम⸾चारी तलव,चाडपवम⸾ िचम⸾, पोशाक, स्ानी्䴯 भता, वैठक भता, 
जोकᕍिम भता, कᕍफलड भता, कमम⸾चारी कल्䴯ाण कोर, पानी त्ा कᕍबजलुी, सचंार महशलु, इन⡍िन, सवारी सािन ममम⸾त, 
कᕍबमा त्ा नवीकरण िचम⸾, मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सञचालन साम्䵇ी, प्䵔पकᕍ्䵔का, छपाई त्ा सचूना ्䵚काशन िचम⸾, 
अनगुमन, मलू्䴯ांकन िचम⸾, घरभाडा, इन⡍टरनेट सवेा शलुक, रोजगार सवेा केन⡍्䵖 सञचालन िचम⸾, आ्䴯ोजना पवूम⸾ कᕍवसततृ 
सभन⡇कᕍण, परामशम⸾ सवेा, चाल ु्䵚कृकᕍतका समपणूम⸾ का्䴯म⸾र〿म लगा्䴯तका उपकᕍ्े䵔 ्䴯स कᕍ्े䵔मा पदम⸾छन ्।

सभाधयकᕍ महोदय,

अब म माकᕍ्का केᕍ्䵔गत नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿महरあ का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नका लाकᕍग बजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन र श㙍ोत व्䴯वस्ापनको अनमुान  
्䵚सततु गनन⡇ अनमुकᕍत चाहन⡍छु । 

अनुमावनि वयय ि स㡍ोि वयव््ापन
आगामी आकᕍ म्⸾क वरम⸾का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿महरあ का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गनम⸾  रぁ. ५३ करोड १७ लाि ६३ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको 
छु । कुल कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत रकम मध्े䴯 चाल ुिचम⸾तफम⸾  रぁ. ३६ करोड ९१ लाि ५५ हजार अ्ाम⸾त ्६९.४२  ्䵚कᕍतशत र पुजँीगत 

56

४. समपदा पूवाथ┿्䴧ाि
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का सांसकृकᕍतक िाकᕍमम⸾क ऐकᕍतहाकᕍसक समपदाहरあको सरंकᕍण कᕍवकास र ् प सरंचना कᕍनमाम⸾णका 
लाकᕍग समपदा पवूाम⸾िार केᕍ्䵔मा रぁ ७ लाि ४७ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु ।

५. सचंाि ि्ा सचूना ्䵚ववव्䴧
सचंार त्ा सचूना ्䵚कᕍवकᕍि कᕍ्े䵔को कᕍवकासका लाकᕍग आवश्䴯क व्䴯वस्ा कᕍमलाउनको लाकᕍग ३ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन 
गरेको छु । 

ओिरकोटमा नेपाकᕍल टेकᕍलकमको टावर ्䴯सै वरम⸾ कᕍनमाम⸾ण समपन⡍न गनन⡇ गरर काम अकᕍघ बढाइने छ । 

सभाधयकᕍ महोदय
अब म सशुासन त्ा अन⡍तरसमबकᕍन⡍ित केᕍ्䵔तफम⸾  ्䵚सताकᕍवत का्䴯म⸾र〿म एवं कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत बजटे ्䵚सततु गनम⸾ अनमुकᕍत चाहन⡍छु । 

सशुासन ि्ा अनििसमबवन्䴧ि केᕍ्䵔
शासन ्䵚णाली ्䵚शासकी्䴯 सशुासन कᕍवती्䴯 सशुासन काननु त्ा न⡍्䴯ा्䴯 त्䴥्䴯ाङ्क ्䵚णाली वातावरण त्ा जलवा्䴯ु
मानव संशािन कᕍवकास र कᕍवपद व्䴯वस्ापन समतेका केᕍ्䵔लाई ्䵚ा्कᕍमकतामा रािी वजटे कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररएको छ । ्䴯स 
कᕍ्े䵔को लाकᕍग कुल रकम १ करोड ८५ लाि ४९ हजार रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । ्䴯ो कुल वजटे रकमको ३.४९ ्䵚कᕍतशत 
रहकेो छ ।  

i. शासन ्䵚णाली 
 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका र जनता कᕍबचको समवन⡍ि र गाउँपाकᕍलकाले गरेका ्䵚कᕍतव्䵍तालाई जनता समकᕍ ्䵚त्䴯ाभतू गराउने 

नीकᕍत अनरुあप सवेा ्䵚वाह समवन⡍िी घकुᕍमत कᕍशकᕍवर का्䴯म⸾र〿म कमम⸾चारी जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिहरあको कᕍमता कᕍवकास  टोल 
कᕍवकास ससं्ा गठन त्ा कᕍमता कᕍवकास  सवेा्䵇ाकᕍह सन⡍त्ु䵗ी सवन⡇कᕍण लगा्䴯तका का्䴯म⸾र〿मको लाकᕍग रぁ १० लाि ७४ 
हजार कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । 

ii. कानुन ि्ा नयाय
 गाउँपाकᕍलकाको केᕍ्䵔ाकᕍिकार कᕍभ्䵔 पनन⡇ उजरुी कᕍनवदेन समवन⡍िी न⡍्䴯ा्䴯ीक कᕍनरあपण गनम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि र कमम⸾चारीको 

कᕍमता कᕍवकास समवन⡍िी ताकᕍलम मलेकᕍमलापकताम⸾ छनौट लगा्䴯तका का्䴯म⸾र〿म सचंालनका लाकᕍग रぁ ५ लाि वजटेको 
व्䴯वस्ा गरेको छु ।

iii. वािाविण ि्ा जलवायु
 गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा सामदुाकᕍ्䴯क वन सरंकᕍण गररने छ । सडक कᕍकनारमा अकᕍम⹍सो रोपी हरर्䴯ाली ्䵚व्䵍म⸾न का्䴯म⸾ गररने 

छ। ठूला परर्䴯ोजनाको कᕍनमाम⸾ण वातावरणी्䴯 परीकᕍण ्䵚णालीलाई कडाईकासा् अवलमबन गररने छ ।

 नाङ्गा डाँडामा फलफुल ि्ा ववरぁवा िोपण कृवष बावलको सिंकᕍण भन⡍ने मलु नाराका सा् कᕍिमरぁक 
गाउँपकᕍलका अन⡍तगम⸾तका नाङ्गाडाँडामा फलफुल त्ा अन⡍्䴯 कᕍवरぁवा रोपण का्䴯म⸾र〿म सचंालन गररने छ जसको लाकᕍग 
रぁ ३ लाि रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको छु । ्䴯स का्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त आगामी ५ बरम⸾ कᕍभ्䵔 कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा २० 
हजार फलफुल त्ा कᕍवरぁवा रोपने लकᕍ्䴯 राकᕍिएको छ । 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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्䵚दशे सरकार त्ा कᕍनरन⡍तर सद♍ाव र सह्䴯ोग परु ््䴯ाउने आम नागरीक जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि राजनीकᕍतक दल राष㝍्䵏सवेक कमम⸾चारी
सरुकᕍा कᕍनका्䴯 करदाता गाउँपाकᕍलकाको कᕍहत र समनु⡍नतीमा का्䴯म⸾रत सबै कᕍवकास सािदेार सरकारी गैरसरकारी त्ा 
सामदुाकᕍ्䴯क ससं्ाहरあ र सञचार जगत्䵚कᕍत  हाकᕍदम⸾क आभार व्䴯्䴹 गदद♈ बजटेको सफल का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा सबैको िलुा सह्䴯ोगको 
अपेकᕍा गरेको छु ।

िन⡍्䴯वाद !

्䵚मोद पोखᙍले

उपाध्䴯कᕍ त्ा स्ं䴯ोजक 

बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा सकᕍमकᕍत 

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका प्䴯ठुान      कᕍमकᕍत २०७९/०३/ १० गते 
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िचम⸾तफम⸾  १६ करोड २६ लाि ८ हजार अ्ाम⸾त ्३०.५८ ्䵚कᕍतशत रहकेो छ । नेपाल सरकारबाट कᕍवर्䴯गत का्䴯ाम⸾ल्䴯को लाकᕍग 
्䵚ात सशतम⸾ अनदुानको रकम, र कृकᕍर एकाइ त्ा पश ुएकाइको लाकᕍग ्䵚ात सशतम⸾  रकम र पदाकᕍिकारीहरあको सवेा सकुᕍविा, 
कमम⸾चारी तलव वकृᕍ्䵍, चाल ु्䵚कृकᕍतका का्䴯म⸾र〿म चाल ुिचम⸾ शीरम⸾कमा राकᕍिएको हुदँा आगामी आ.व.२०७९÷८० का लाकᕍग 
चाल ुिचम⸾को अशं केही बढी दकेᕍिन गएको हो । 

 आगामी आकᕍ म्⸾क वरम⸾का लाकᕍग अनमुान गररएको िचम⸾ व्䴯होनन⡇ स㡍ोत मध्े䴯 गत आ.व.को अल्䴯ा ५० लाि, मालपोत, 
घरवहाल कर, वहाल कᕍवटौरी कर, सवारी सािन कर, मनोरञजन कर, सवेा शलुक त्ा कᕍवर〿ी, ्䵚शासकᕍनक सवेा शलुक र 
व्䴯वसा्䴯 करबाट गाउँपाकᕍलकाको आन⡍तररक आमदानी ४८ लाि ८४ हजार , मालपोत का्䴯ाम⸾ल्䴯बाट रकᕍजष㝍्े䵏शन शलुक 
वापत ्䵚ात हुने रकम रぁ १० लाि, सघंी्䴯 सरकारबाट ्䵚ात हुने राजश㙍 बाँडफाँटबाट रぁ ९ करोड ८३ लाि ५५ हजार, ्䵚दशे 
सरकारबाट ्䵚ात हुने राजश㙍 वाँडफाँटको रぁ ६४ लाि ३५ हजार, सघंी्䴯 सरकारबाट समाकᕍनकरण अनदुान ११ करोड ५२ 
लाि, शसतम⸾ अनदुान २१ करोड १३ लाि, समपरुक अनदुान ६० लाि,  कᕍवशरे अनदुान ७० लाि, ्䵚दशे सरकारबाट 
समाकᕍनकरण अनदुान रぁ ६१ लाि ८९ हजार, शसतम⸾ अनदुान १ करोड ६० लाि, कᕍवरशे अनदुान ६० लाि, समपरुक अनदुान 
१ करोड ५० लाि रहने अनमुान गरेको छु ।्䵚ा्कᕍमकतामा परेका सशतम⸾तफम⸾ का आ्䴯ोजनाहरあ का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गदद♈ जाँदा स㡍ोत 
अपगु भएमा चाल ुआकᕍ म्⸾क वरम⸾मा िै䠂 नेपाल सरकार, ्䵚दशे सरकारसगँ अपगु स㡍ोतको माग गररनेछ।  

सभाधयकᕍजयू,

्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍवकᕍभन⡍न वडाहरあबाट  छनोट भई आएका कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत केᕍ्䵔सगँ समवकᕍन⡍ित ्䴯ोजना त्ा 
का्䴯म⸾र〿महरあ ्䴯्ासक्䴯 समट्ेने ्䵚्䴯ास गररएको छ । ती मध्े䴯 आम कᕍिमरぁक वासीका माग र चाहाना अनसुार वडाबाट माग 
भएका पवूाम⸾िार कᕍवकासका आ्䴯ोजनाहरあमा वढी रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन  गरेको छु । ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका महतवपणूम⸾ 
सावम⸾जकᕍनक कᕍनमाम⸾णसगँ समवकᕍन⡍ित ठूला आ्䴯ोजनाहरあ सघं त्ा ्䵚दशे सरकारका आगामी नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿ममा समावशे 
गनम⸾ कᕍसफाररस गरी पठाईने छ । आगामी आ.व.मा सचंालन हुने आ्䴯ोजनाहरあलाई अिै व्䴯वकᕍस्त त्ा नकᕍतजामिुी वनाउन ु
अलपकालीन र दीघम⸾कालीन ्䴯ोजना तजुम⸾मा गरी सवैसगँ समन⡍व्䴯 र सहका्䴯म⸾ गरी गाउँपाकᕍलकाको कᕍनिाम⸾ररत लकᕍ्䴯मा पगुन ्䵚्䴯ास 
गररने छ ।

्䵚सततु बजटे तजुम⸾मामा सह्䴯ोग गनुम⸾ हुने कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका अध्䴯कᕍज्䴯,ू  ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृतज्䴯,ू राजसव परामशम⸾ 
सकᕍमकᕍत, श㙍ोत अनमुान त्ा बजटे सीमा कᕍनिाम⸾रण सकᕍमकᕍत,  बजटे त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा सकᕍमकᕍत लगा्䴯त कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत 
सकᕍमकᕍत, वडाध्䴯कᕍज्䴯हूरあ लगा्䴯त वडा सकᕍमकᕍतहरあ, राजनैकᕍतक दलका सा्ीहरあ,   राष㝍्䵏सवेक कमम⸾चारीहरあ, नागररक समाज, 
बकुᕍघᠿजीवी, प्䵔कार कᕍम्䵔, सरकारी गैरसरकारी त्ा सामदुाकᕍ्䴯क ससं्ाहरあ लगा्䴯त समपणूम⸾ कᕍिमरぁकवासी जनता सा्ै दशे 
कᕍवदशेमा रहन ुभएका आमाबवुा नेपाली कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरあ सबैलाई हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद जᱍापन गदम⸾छु । 

/fhg}lts If]qdf xfdLn] P]ltxfl;s km8\sf] df/]sf 5f}+ . ;+ljwfg 3f]if0ff eO{ sfof{Gjogdf cfPkl5 nfdf] 
;dosf] ;+qmd0fsfnsf] cGTo eO{ d'n's /fhgLlts l:y/tftkm{ pGd'v ePsf] 5 . :yfgLo txsf] lgjf{rg eO{  
कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिहरあको पकᕍहलो का्䴯म⸾काल समाकᕍत सगँै दोस㡍ो का्䴯म⸾कालको लाकᕍग पकᕍन कᕍनबाम⸾चन समपन⡍न भसैकेको छ । 
कᕍनवतम⸾मान जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सशुासन, कᕍवकास र समकृᕍबⰿको जग बसालन प्ु䴯ाम⸾उनभुएको ्䴯ोगदानको 
उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈  उललेिकᕍन्䴯 त्ा रचनातमक का्䴯म⸾का लाकᕍग हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद व्䴯्䴹 गदम⸾छु । ्䴯हाँहरあको रचनातमक 
सललाह सिुाव त्ा सह्䴯ोगको अपेकᕍा गदद♈ सोको अनसुरण गरी कᕍनरन⡍तरता कᕍदने ्䵚कᕍतवबⰿता व्䴯्䴹 गदम⸾छु । 

अन⡍त्䴯मा, गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकास र समबकृᕍ्䵍का लाकᕍग बजटे श㙍ोतको सकुᕍनकᕍश㙍तता गररकᕍदने संकᕍघ्䴯 नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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्䵚दशे सरकार त्ा कᕍनरन⡍तर सद♍ाव र सह्䴯ोग परु ््䴯ाउने आम नागरीक, जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि, राजनीकᕍतक दल, राष㝍्䵏सेवक कमम⸾चारी, 
सरुकᕍा कᕍनका्䴯, करदाता, गाउँपाकᕍलकाको कᕍहत र समनु⡍नतीमा का्䴯म⸾रत सबै कᕍवकास सािदेार, सरकारी गैरसरकारी त्ा 
सामदुाकᕍ्䴯क ससं्ाहरあ र सञचार जगत्䵚कᕍत  हाकᕍदम⸾क आभार व्䴯्䴹 गदद♈ बजेटको सफल का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯नमा सबैको िलुा सह्䴯ोगको 
अपेकᕍा गरेको छु ।

िन⡍्䴯वाद !

्䵚मोद पोखᙍले

उपाध्䴯कᕍ त्ा स्ं䴯ोजक 

बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा सकᕍमकᕍत 

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठुान      कᕍमकᕍत २०७९/०३/ १० गते 
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िचम⸾तफम⸾  १६ करोड २६ लाि ८ हजार अ्ाम⸾त ्३०.५८ ्䵚कᕍतशत रहकेो छ । नेपाल सरकारबाट कᕍवर्䴯गत का्䴯ाम⸾ल्䴯को लाकᕍग 
्䵚ात सशतम⸾ अनदुानको रकम र कृकᕍर एकाइ त्ा पश ुएकाइको लाकᕍग ्䵚ात सशतम⸾  रकम र पदाकᕍिकारीहरあको सेवा सकुᕍविा
कमम⸾चारी तलव वकृᕍ्䵍 चाल ु्䵚कृकᕍतका का्䴯म⸾र〿म चाल ुिचम⸾ शीरम⸾कमा राकᕍिएको हुदँा आगामी आ.व.२०७९÷८० का लाकᕍग 
चाल ुिचम⸾को अशं केही बढी दकेᕍिन गएको हो । 

 आगामी आकᕍ म्⸾क वरम⸾का लाकᕍग अनमुान गररएको िचम⸾ व्䴯होनन⡇ स㡍ोत मध्े䴯 गत आ.व.को अल्䴯ा ५० लाि  मालपोत
घरवहाल कर वहाल कᕍवटौरी कर  सवारी सािन कर मनोरञजन कर सेवा शलुक त्ा कᕍवर〿ी ्䵚शासकᕍनक सेवा शलुक र 
व्䴯वसा्䴯 करबाट गाउँपाकᕍलकाको आन⡍तररक आमदानी ४८ लाि ८४ हजार , मालपोत का्䴯ाम⸾ल्䴯बाट रकᕍजष㝍्े䵏शन शलुक 
वापत ्䵚ात हुने रकम रぁ १० लाि सघंी्䴯 सरकारबाट ्䵚ात हुने राजश㙍 बाँडफाँटबाट रぁ ९ करोड ८३ लाि ५५ हजार ्䵚दशे 
सरकारबाट ्䵚ात हुने राजश㙍 वाँडफाँटको रぁ ६४ लाि ३५ हजार सघंी्䴯 सरकारबाट समाकᕍनकरण अनदुान ११ करोड ५२ 
लाि शसतम⸾ अनदुान २१ करोड १३ लाि समपरुक अनदुान ६० लाि  कᕍवशरे अनदुान ७० लाि  ्䵚दशे सरकारबाट 
समाकᕍनकरण अनदुान रぁ ६१ लाि ८९ हजार  शसतम⸾ अनदुान १ करोड ६० लाि कᕍवरशे अनदुान ६० लाि समपरुक अनदुान 
१ करोड ५० लाि रहने अनमुान गरेको छु ।्䵚ा्कᕍमकतामा परेका सशतम⸾तफम⸾ का आ्䴯ोजनाहरあ का्䴯ाम⸾न⡍व्䴯न गदद♈ जाँदा स㡍ोत 
अपगु भएमा चाल ुआकᕍ म्⸾क वरम⸾मा िै䠂 नेपाल सरकार ्䵚दशे सरकारसँग अपगु स㡍ोतको माग गररनेछ।  

सभाधयकᕍजयू
्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍवकᕍभन⡍न वडाहरあबाट  छनोट भई आएका कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔सँग समवकᕍन⡍ित ्䴯ोजना त्ा 
का्䴯म⸾र〿महरあ ्䴯्ासक्䴯 समट्ेने ्䵚्䴯ास गररएको छ । ती मध्े䴯 आम कᕍिमरぁक वासीका माग र चाहाना अनसुार वडाबाट माग 
भएका पवूाम⸾िार कᕍवकासका आ्䴯ोजनाहरあमा वढी रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन  गरेको छु । ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका महतवपणूम⸾ 
सावम⸾जकᕍनक कᕍनमाम⸾णसँग समवकᕍन⡍ित ठूला आ्䴯ोजनाहरあ सघं त्ा ्䵚दशे सरकारका आगामी नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿ममा समावेश 
गनम⸾ कᕍसफाररस गरी पठाईने छ । आगामी आ.व.मा संचालन हुने आ्䴯ोजनाहरあलाई अिै व्䴯वकᕍस्त त्ा नकᕍतजामिुी वनाउन ु
अलपकालीन र दीघम⸾कालीन ्䴯ोजना तजुम⸾मा गरी सवैसँग समन⡍व्䴯 र सहका्䴯म⸾ गरी गाउँपाकᕍलकाको कᕍनिाम⸾ररत लकᕍ्䴯मा पगुन ्䵚्䴯ास 
गररने छ ।

्䵚सततु बजेट तजुम⸾मामा सह्䴯ोग गनुम⸾ हुने कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका अध्䴯कᕍज्䴯ू ्䵚मिु ्䵚शासकी्䴯 अकᕍिकृतज्䴯ू राजसव परामशम⸾ 
सकᕍमकᕍत श㙍ोत अनमुान त्ा बजेट सीमा कᕍनिाम⸾रण सकᕍमकᕍत  बजेट त्ा का्䴯म⸾र〿म तजुम⸾मा सकᕍमकᕍत लगा्䴯त कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत 
सकᕍमकᕍत, वडाध्䴯कᕍज्䴯हूरあ लगा्䴯त वडा सकᕍमकᕍतहरあ राजनैकᕍतक दलका सा्ीहरあ राष㝍्䵏सेवक कमम⸾चारीहरあ नागररक समाज
बकुᕍघᠿजीवी प्䵔कार कᕍम्䵔 सरकारी गैरसरकारी त्ा सामदुाकᕍ्䴯क ससं्ाहरあ लगा्䴯त समपणूम⸾ कᕍिमरぁकवासी जनता सा्ै दशे 
कᕍवदशेमा रहन ुभएका आमाबवुा नेपाली कᕍददीबकᕍहनी दाजभुाइहरあ सबैलाई हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद जᱍापन गदम⸾छु । 

 
कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिहरあको पकᕍहलो का्䴯म⸾काल समाकᕍत सँगै दोस㡍ो का्䴯म⸾कालको लाकᕍग पकᕍन कᕍनबाम⸾चन समपन⡍न भसैकेको छ । 
कᕍनवतम⸾मान जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあ कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सशुासन  कᕍवकास र समकृᕍबⰿको जग बसालन प्ु䴯ाम⸾उनभुएको ्䴯ोगदानको 
उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈  उललेिकᕍन्䴯 त्ा रचनातमक का्䴯म⸾का लाकᕍग हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद व्䴯्䴹 गदम⸾छु । ्䴯हाँहरあको रचनातमक 
सललाह सिुाव त्ा सह्䴯ोगको अपेकᕍा गदद♈ सोको अनसुरण गरी कᕍनरन⡍तरता कᕍदने ्䵚कᕍतवबⰿता व्䴯्䴹 गदम⸾छु । 

अन⡍त्䴯मा  गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकास र समबकृᕍ्䵍का लाकᕍग बजेट श㙍ोतको सकुᕍनकᕍश㙍तता गररकᕍदने संकᕍघ्䴯 नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी 
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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अनुसचूी १
( दफा २ सगं समववन्䴧ि)

नेपालको सवंव्䴧ानको ्䴧ािा २२९ (२) बमोवजम
सवंञचि कोषबाट वववनयोजन हटὁने िकम

रぁ. हजारमा

्䵅.स. अनुदान सखंया शीषथ┿कको नाम चालु खचथ┿ पूजँीगि खचथ┿  ववतीय वयव््ा जममा
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१ गाउँपाकᕍलका ३५२२८२ १४०५४१ ४९२८२३

२ वडा सकᕍमकᕍत ७८२३ २१६१७ २९४४०

३ ९०५० ४५० ९५००

४ ऋणको सावा व्䴯ाज भ्ु䴹ानी

५ लगानी (श्े䴯र/ऋण)

जममा ३६९१५५ १६२६०८ ५३१७६३
 

कᕍिमरぁक गाउँसभाको बैठकबाट कᕍमकᕍत २०७९/०३/१० गते पाररत ्䴯ो ऐन स्ानी्䴯 सरकार सचंालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा ८ 
बमोकᕍजम ्䵚माकᕍणत गदम⸾छु ।      

......................

कᕍपत बहादरु महतरा कᕍ्े䵔ी

अध्䴯कᕍ

कᕍमकᕍत:- २०७९/०३/१४
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विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको आकᕍ म्⸾क बरम⸾ २०७९/०८० को सवेा र का्䴯म⸾हरあको लाकᕍग स्ानी्䴯 सकᕍञचत कोरबाट केही 
रकम िचम⸾ गनन⡇ र कᕍवकᕍन्䴯ोजन गनन⡇ समबन⡍िमा व्䴯वस्ा गनम⸾ बनेको ऐन

सभाबाट ्वीकृि  वमवि : २०७९/०३/१०

्䵚्िावना : कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को सवेा र का्䴯म⸾हरあको लाकᕍग सकᕍञचत कोरबाट 
केही रकम िचम⸾ गनन⡇ अकᕍिकार कᕍदन र सो रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गनम⸾ वाञछनी्䴯 भएकोले,

नेपालको सकंᕍविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोकᕍजम कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको गाउँ सभाले ्䴯ो ऐन बनाएको 
छ ।

१. सवंकᕍ्䵎 नाम ि ्䵚ािमभ : (१) ्䴯स कᕍवि्े䴯कको नाम “कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको कᕍवकᕍन्䴯ोजन ऐन, २०७९” रहकेो 
छ ।  
(२) ्䴯ो ऐन तरुぁन⡍त ्䵚ारमभ हुनेछ । 

२. आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को वनवमत सवञचि कोषबाट िकम खचथ┿ गनन⡇ अव्䴧काि : (१)आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० 
को कᕍनकᕍमत गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलका, वडा सकᕍमकᕍत, कᕍवर्䴯गत शािाले गनन⡇ सवेा र का्䴯म⸾हरあका कᕍनकᕍमत अनसुचूी (१) मा उकᕍललकᕍित 
चाल ूिचम⸾, पूजँीगत िचम⸾ र कᕍबती्䴯 व्䴯वस्ाको रकम समते गरी जममा रकम ५३,१७,६३,०००.०० (अकेᕍरあपी रあप्ै䴯ाँ कᕍ्䵔पन⡍न 
करोड स्䵔 लाि कᕍ्䵔स्䵗ी हजार मा्䵔) मा नबढाई कᕍनकᕍदम⸾टἿ गररए बमोकᕍजम सकᕍञचत कोरबाट िचम⸾ गनम⸾ सकᕍकने छ ।

३ . वववनयोजन : (१) ्䴯स ऐन्䵍ारा सकᕍञचत कोरबाट िचम⸾ गनम⸾ अकᕍिकार कᕍदइएको रकम आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को 
कᕍनकᕍमत कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलका, वडा सकᕍमकᕍत र कᕍवर्䴯गत शािाले गनन⡇ सवेा र का्䴯म⸾हरあको कᕍनकᕍमत 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लकेᕍिएको भए तापकᕍन का्䴯म⸾पाकᕍलका, वडा सकᕍमकᕍत र कᕍवर्䴯गत शािाले गनन⡇ सवेा र 
का्䴯म⸾हरあको कᕍनकᕍमत कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको रकम मध्े䴯 कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने दकेᕍिन आएमा गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाले 
बचत हुने शीरम⸾कबाट अपगु हुने शीरम⸾कमा रकम सानम⸾ सकने छ । ्䴯सरी रकम सादाम⸾ एक शीरम⸾कबाट सो शीरम⸾कको जममा रकमको 
१० ्䵚कᕍतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन⡍दा बढी शीरम⸾कहरあबाट अकव㕋 एक वा एक भन⡍दा बढी शीरम⸾कहरあमा रकम 
सानम⸾ त्ा कᕍनकासा र िचम⸾ जनाउन सकᕍकने छ । पूजँीगत िचम⸾ र कᕍवती्䴯 व्䴯वस्ातफम⸾  कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत रकम साँवा भ्ु䴹ानी िचम⸾ र 
व्䴯ाज भ्ु䴹ानी िचम⸾ शीरम⸾कमा बाहके अन⡍्䴯 चाल ूिचम⸾ शीरम⸾कतफम⸾  सानम⸾ र कᕍबती्䴯 व्䴯वस्ा अन⡍तगम⸾त साँवा भ्ु䴹ानी िचम⸾तफम⸾  
कᕍबकᕍन्䴯ोकᕍजत रकम ब्䴯ाज भ्ु䴹ानी िचम⸾ शीरम⸾कमा बाहके अन⡍्䴯्䵔 सानम⸾ सकᕍकने छैन । तर चाल ुत्ा पूजँीगत िचम⸾ र कᕍवती्䴯 
व्䴯वस्ाको िचम⸾ व्䴯होनम⸾ एक स㡍ोतबाट अकव㕋 स㡍ोतमा रकम सानम⸾ सकᕍकने छ ।

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेकᕍिएको भए तापकᕍन एक शीरम⸾कबाट सो शीरम⸾कको जममा सवीकृत रकमको १० ्䵚कᕍतशत 
भन⡍दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन⡍दा बढी शीरम⸾कहरあमा रकम सानम⸾ परेमा गाउँ सभाको सवीकृकᕍत कᕍलन ुपनन⡇ छ ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी
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नेपालको सवंव्䴧ानको ्䴧ािा २२९ (२) बमोवजम
सवंञचि कोषबाट वववनयोजन हटὁने िकम

रぁ. हजारमा

्䵅.स. अनुदान सखंया शीषथ┿कको नाम चालु खचथ┿ पूजँीगि खचथ┿  ववतीय वयव््ा जममा
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कᕍिमरぁक गाउँसभाको बैठकबाट कᕍमकᕍत २०७९/०३/१० गते पाररत ्䴯ो ऐन स्ानी्䴯 सरकार सचंालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा ८ 
बमोकᕍजम ्䵚माकᕍणत गदम⸾छु ।      

......................

कᕍपत बहादरु महतरा कᕍ्े䵔ी

अध्䴯कᕍ

कᕍमकᕍत:- २०७९/०३/१४

60

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको आकᕍ म्⸾क बरम⸾ २०७९/०८० को सवेा र का्䴯म⸾हरあको लाकᕍग स्ानी्䴯 सकᕍञचत कोरबाट केही 
रकम िचम⸾ गनन⡇ र कᕍवकᕍन्䴯ोजन गनन⡇ समबन⡍िमा व्䴯वस्ा गनम⸾ बनेको ऐन

सभाबाट ्वीकृि  वमवि : २०७९/०३/१०

्䵚्िावना : कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को सवेा र का्䴯म⸾हरあको लाकᕍग सकᕍञचत कोरबाट 
केही रकम िचम⸾ गनन⡇ अकᕍिकार कᕍदन र सो रकम कᕍवकᕍन्䴯ोजन गनम⸾ वाञछनी्䴯 भएकोले,

नेपालको सकंᕍविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोकᕍजम कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको गाउँ सभाले ्䴯ो ऐन बनाएको 
छ ।

१. सवंकᕍ्䵎 नाम ि ्䵚ािमभ : (१) ्䴯स कᕍवि्े䴯कको नाम “कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको कᕍवकᕍन्䴯ोजन ऐन, २०७९” रहकेो 
छ ।  
(२) ्䴯ो ऐन तरुぁन⡍त ्䵚ारमभ हुनेछ । 

२. आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को वनवमत सवञचि कोषबाट िकम खचथ┿ गनन⡇ अव्䴧काि : (१)आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० 
को कᕍनकᕍमत गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलका, वडा सकᕍमकᕍत, कᕍवर्䴯गत शािाले गनन⡇ सवेा र का्䴯म⸾हरあका कᕍनकᕍमत अनसुचूी (१) मा उकᕍललकᕍित 
चाल ूिचम⸾, पूजँीगत िचम⸾ र कᕍबती्䴯 व्䴯वस्ाको रकम समते गरी जममा रकम ५३,१७,६३,०००.०० (अकᕍरेあपी रあपै्䴯ाँ कᕍ्䵔पन⡍न 
करोड स्䵔 लाि कᕍ्䵔स्䵗ी हजार मा्䵔) मा नबढाई कᕍनकᕍदम⸾टἿ गररए बमोकᕍजम सकᕍञचत कोरबाट िचम⸾ गनम⸾ सकᕍकने छ ।

३ . वववनयोजन : (१) ्䴯स ऐन्䵍ारा सकᕍञचत कोरबाट िचम⸾ गनम⸾ अकᕍिकार कᕍदइएको रकम आकᕍ म्⸾क वरम⸾ २०७९/०८० को 
कᕍनकᕍमत कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठूानको गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलका, वडा सकᕍमकᕍत र कᕍवर्䴯गत शािाले गनन⡇ सवेा र का्䴯म⸾हरあको कᕍनकᕍमत 
कᕍवकᕍन्䴯ोजन गररने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लकेᕍिएको भए तापकᕍन का्䴯म⸾पाकᕍलका, वडा सकᕍमकᕍत र कᕍवर्䴯गत शािाले गनन⡇ सवेा र 
का्䴯म⸾हरあको कᕍनकᕍमत कᕍवकᕍन्䴯ोजन गरेको रकम मध्े䴯 कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने दकेᕍिन आएमा गाउँ का्䴯म⸾पाकᕍलकाले 
बचत हुने शीरम⸾कबाट अपगु हुने शीरम⸾कमा रकम सानम⸾ सकने छ । ्䴯सरी रकम सादाम⸾ एक शीरम⸾कबाट सो शीरम⸾कको जममा रकमको 
१० ्䵚कᕍतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन⡍दा बढी शीरम⸾कहरあबाट अकव㕋 एक वा एक भन⡍दा बढी शीरम⸾कहरあमा रकम 
सानम⸾ त्ा कᕍनकासा र िचम⸾ जनाउन सकᕍकने छ । पूजँीगत िचम⸾ र कᕍवती्䴯 व्䴯वस्ातफम⸾  कᕍवकᕍन्䴯ोकᕍजत रकम साँवा भ्ु䴹ानी िचम⸾ र 
व्䴯ाज भ्ु䴹ानी िचम⸾ शीरम⸾कमा बाहके अन⡍्䴯 चाल ूिचम⸾ शीरम⸾कतफम⸾  सानम⸾ र कᕍबती्䴯 व्䴯वस्ा अन⡍तगम⸾त साँवा भ्ु䴹ानी िचम⸾तफम⸾  
कᕍबकᕍन्䴯ोकᕍजत रकम ब्䴯ाज भ्ु䴹ानी िचम⸾ शीरम⸾कमा बाहके अन⡍्䴯्䵔 सानम⸾ सकᕍकने छैन । तर चाल ुत्ा पूजँीगत िचम⸾ र कᕍवती्䴯 
व्䴯वस्ाको िचम⸾ व्䴯होनम⸾ एक स㡍ोतबाट अकव㕋 स㡍ोतमा रकम सानम⸾ सकᕍकने छ ।

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेकᕍिएको भए तापकᕍन एक शीरम⸾कबाट सो शीरम⸾कको जममा सवीकृत रकमको १० ्䵚कᕍतशत 
भन⡍दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन⡍दा बढी शीरम⸾कहरあमा रकम सानम⸾ परेमा गाउँ सभाको सवीकृकᕍत कᕍलन ुपनन⡇ छ ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
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गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ
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सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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२५ सेवा र परामशम⸾ िचम⸾ २२४११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक २,४० १,६० १,६० २,४० ८,००
 

२६ अन⡍्䴯 सेवा शलुक २२४१९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

४ पटक ५० ५० ५० ५० २,००
 

२७
उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतका 
पदाकᕍिकारीलाई कᕍनमाम⸾ण पवूम⸾ 
ताकᕍलम

२२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००
 

२८
कमप्䴯टूर र भारा समबन⡍िी 
आिारभतू ताकᕍलम

२२५१२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

२९
टोल कᕍवकास ससं्ा कᕍमता 
कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म

२२५१२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,००
 

३०
मलेकᕍमलापकताम⸾ छनौट त्ा 
ताकᕍलम

२२५१२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००
 

३१
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा 
पलाकᕍसटक टनेल कᕍवतरण का्䴯म⸾र〿म 
ढुवानी सकᕍहत

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,२० ० ० १,२०
 

३२
आिारभतु तह ५ र ८ को परीकᕍा 
सञचालन त्ा व्䴯वस्ापन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ७,०० ० ० ० ७,००
 

३३

कमम⸾चारी त्ा 
जन्䵚कᕍतनीिीहरあलाई ्䴯ोजना 
तजुम⸾मा समबन⡍िी अकᕍभमकुᕍिकरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०

 

३४ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ८,०० ० ० ० ८,००
 

३५ घकुᕍमत कᕍशकᕍवर का्䴯म⸾र〿म २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

३६

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 
गभम⸾वती मकᕍहलाहरあका लागी 
्䵚सतुी सेवा कᕍलदँा लागने ्䴯ाता्䴯ात 
िचम⸾

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० N/A २,०० १,५० १,५० ० ५,००

 

३७

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा 
रहकेा कᕍबपन⡍न पररवारका 
लाकᕍग कᕍन:शलुक सवास्䴥्䴯 कᕍबमा 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० N/A १,१२ ८४ ८४ ० २,८०

 

३८

मध्䴯मकालीन िचम⸾ सरंचना 
समवन⡍िी अनकुᕍशकᕍण/ 
अकᕍभमकुᕍिकरण ताकᕍलम त्ा 
मस्䴯ौदा त्䴯ार

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००

 

३९ ्䴯वुा त्ा िलेकुद का्䴯म⸾र〿म २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,००
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८ कᕍफलड भता २११३३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१२ पटक ३,०० ३,०० ३,०० ३,०० १२,००
 

९
पदाकᕍिकारी त्ा कमम⸾चारीको 
बैठक भता

२११३४
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक १०,५० ७,०० ७,०० १०,५० ३५,००
 

१० अन⡍्䴯  भता कमम⸾चारी ्䵚ोतसाहन २११३५
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक ४,५० ३,०० ३,०० ४,५० १५,००
 

११ जोकᕍिम भता २११३९
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक १०,५० ७,०० ७,०० १०,५० ३५,००
 

१२
मकᕍहला कᕍशकᕍकका लाकᕍग सतुकेरी 
भता

२११३९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

१३
मकᕍहला सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंम सेकᕍबका 
्䵚ोतसाहन का्䴯म⸾र〿म

२११३९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,७६ ० ० ० ५,७६
 

१४ कमम⸾चारी कल्䴯ाण कोर २१२१४
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ० ० १०,०० १०,००
 

१५

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा 
वसोवास गनन⡇ ६० वरम⸾ उमरे 
पगुेका ज्䴯े्䵗 नागररकहरあ मकᕍहला 
सवास्䴥्䴯 सवा्䴯म सेकᕍवकाको 
लाकᕍग ्䵚सताकᕍवत नरेन⡍्䵖 गा्䴯्䵔ी 
आिँा असपताल कᕍवजवुारवाट 
औरिी उपचार त्ा अ्े䵚शन 
िचम⸾ वापत

२१२१९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००

 

१६ पानी त्ा कᕍबजलुी २२१११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक २,४० १,६० १,६० २,४० ८,००
 

१७ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१२ पटक ३,०० ३,०० ३,०० ३,०० १२,००
 

१८ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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२५ सेवा र परामशम⸾ िचम⸾ २२४११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक २,४० १,६० १,६० २,४० ८,००
 

२६ अन⡍्䴯 सेवा शलुक २२४१९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

४ पटक ५० ५० ५० ५० २,००
 

२७
उपभो्䴹ा सकᕍमकᕍतका 
पदाकᕍिकारीलाई कᕍनमाम⸾ण पवूम⸾ 
ताकᕍलम

२२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००
 

२८
कमप्䴯टूर र भारा समबन⡍िी 
आिारभतू ताकᕍलम

२२५१२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
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टोल कᕍवकास ससं्ा कᕍमता 
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राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,००
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मलेकᕍमलापकताम⸾ छनौट त्ा 
ताकᕍलम

२२५१२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००
 

३१
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा 
पलाकᕍसटक टनेल कᕍवतरण का्䴯म⸾र〿म 
ढुवानी सकᕍहत

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,२० ० ० १,२०
 

३२
आिारभतु तह ५ र ८ को परीकᕍा 
सञचालन त्ा व्䴯वस्ापन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ७,०० ० ० ० ७,००
 

३३

कमम⸾चारी त्ा 
जन्䵚कᕍतनीिीहरあलाई ्䴯ोजना 
तजुम⸾मा समबन⡍िी अकᕍभमकुᕍिकरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०

 

३४ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ८,०० ० ० ० ८,००
 

३५ घकुᕍमत कᕍशकᕍवर का्䴯म⸾र〿म २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

३६

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔 
गभम⸾वती मकᕍहलाहरあका लागी 
्䵚सतुी सेवा कᕍलदँा लागने ्䴯ाता्䴯ात 
िचम⸾

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० N/A २,०० १,५० १,५० ० ५,००

 

३७

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा 
रहकेा कᕍबपन⡍न पररवारका 
लाकᕍग कᕍन:शलुक सवास्䴥्䴯 कᕍबमा 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० N/A १,१२ ८४ ८४ ० २,८०

 

३८

मध्䴯मकालीन िचम⸾ सरंचना 
समवन⡍िी अनकुᕍशकᕍण/ 
अकᕍभमकुᕍिकरण ताकᕍलम त्ा 
मस्䴯ौदा त्䴯ार

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००

 

३९ ्䴯वुा त्ा िलेकुद का्䴯म⸾र〿म २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ० ५,०० ० ५,००
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८ कᕍफलड भता २११३३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१२ पटक ३,०० ३,०० ३,०० ३,०० १२,००
 

९
पदाकᕍिकारी त्ा कमम⸾चारीको 
बैठक भता

२११३४
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक १०,५० ७,०० ७,०० १०,५० ३५,००
 

१० अन⡍्䴯  भता कमम⸾चारी ्䵚ोतसाहन २११३५
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक ४,५० ३,०० ३,०० ४,५० १५,००
 

११ जोकᕍिम भता २११३९
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक १०,५० ७,०० ७,०० १०,५० ३५,००
 

१२
मकᕍहला कᕍशकᕍकका लाकᕍग सतुकेरी 
भता

२११३९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

१३
मकᕍहला सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंम सेकᕍबका 
्䵚ोतसाहन का्䴯म⸾र〿म

२११३९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,७६ ० ० ० ५,७६
 

१४ कमम⸾चारी कल्䴯ाण कोर २१२१४
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ० ० १०,०० १०,००
 

१५

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकामा 
वसोवास गनन⡇ ६० वरम⸾ उमरे 
पगुेका ज्䴯े्䵗 नागररकहरあ मकᕍहला 
सवास्䴥्䴯 सवा्䴯म सेकᕍवकाको 
लाकᕍग ्䵚सताकᕍवत नरेन⡍्䵖 गा्䴯्䵔ी 
आिँा असपताल कᕍवजवुारवाट 
औरिी उपचार त्ा अ्े䵚शन 
िचम⸾ वापत

२१२१९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००

 

१६ पानी त्ा कᕍबजलुी २२१११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक २,४० १,६० १,६० २,४० ८,००
 

१७ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१२ पटक ३,०० ३,०० ३,०० ३,०० १२,००
 

१८ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१२ पटक ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,००
 

१९
सञचालन त्ा सवारी सािन 
ममम⸾त िचम⸾

२२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक ३,९० २,६० २,६० ३,९० १३,००
 

२० कᕍबमा त्ा नकᕍवकरण िचम⸾ २२२१४
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ पटक ० ० ० ५,०० ५,००
 

२१ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक १२,०० ८,०० ८,०० १२,०० ४०,००
 

२२ इन⡍िन - अन⡍्䴯 ्䵚्䴯ोजन २२३१४
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक ३० २० २० ३० १,००
 

२३
प्䵔पकᕍ्䵔का, छपाई त्ा सचूना 
्䵚काशन िचम⸾

२२३१५
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

४ N/A ८,०० ८,०० ८,०० ८,०० ३२,००
 

२४
सेवा परामशम⸾ (आ्䴯ोजनाको पवूम⸾ 
कᕍवसततृ सभन⡇कᕍण DPR लगा्䴯त )

२२४११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

४ N/A ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,००
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी
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५७ औरिी िररद िचम⸾ २७२१३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A १५,०० ० ० ० १५,००
 

५८ पश ुऔरकᕍि िररद २७२१३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ० ० १०,०० १०,००
 

५९ घर भाडा २८१४२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक ३,०० २,०० २,०० ३,०० १०,००
 

६० अन⡍्䴯  भाडा २८१४९
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक २,४० १,६० १,६० २,४० ८,००
 

८०५५५५०३१०१ विमरぁक गाउँपावलका पुजँीगि  

१ कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 कᕍनमाम⸾ण आ्䴯ोजना ३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,३०,०० १,३०,००
 

२ मकेᕍशनरी त्ा औजार ३११२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १५,०० ० ० ० १५,००
 

३ व्䴯ाक हु लोडर िररद ३११२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५०,०० ० ० ० ५०,००
 

४ फकᕍनम⸾चर त्ा कᕍफकचसम⸾ ३११२३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A २०,०० ० ० ० २०,००
 

५
कᕍडकᕍजटल ल्䴯ाव त्ा सचूना केन⡍्䵖 
कᕍनमाम⸾ण

३११३४
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

६
कᕍचसाबाङ्ग बडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 जाने 
मोटरबाटो सतरउन⡍नती वाड न ६

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

७
कᕍचसाबाङ्ग बडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 जाने 
मोटरबाटो सतरउन⡍नती वाड न ६

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

८
चौके कमदले मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ४

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

९
चौके कमदले मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ४

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१०
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का 
कᕍवकᕍभन⡍नमो.बा. ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ७,६० ५,७० ५,७० ० १९,००
 

११
कᕍिमरぁक ररङ्गरोड कᕍनमाम⸾ण 
आ्䴯ोजना

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१२
कᕍिमरぁक ररङ्गरोड कᕍनमाम⸾ण 
आ्䴯ोजना

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २६,०० ० ० २६,००
 

१३
ढाँड गकᕍबद तरुारा मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ७

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१४
ढाँड गकᕍबद तरुारा मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ७

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१५
ढाँड बाँकᕍदकोट दउेराली 
मोटरबाटो सतरउन⡍नती वडा नं. 
५,३,२

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

66

वस.
नं.

कायथ┿्䵅म/आयोजना 
/व्䵅याकलापको नाम

खचथ┿ 
शीषथ┿क स㡍ोि लकᕍ एकाइ

वववनयोजन भएको िकम (रぁ हजािमा)

पव
हल

ो 
्䵔म

ावस
क

दो
स㡍ो

 ्䵔
मा

वस
क

िेस㡍
ो ्䵔

मा
वस

क

चौ
्ो

 
्䵔म

ावस
क

जम
मा

कैव
फय

ि

४०
सचूनाको हक समबन⡍िी 
अकᕍभमकुᕍिकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

४१ समाटम⸾ कृकᕍर गाँउ का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १५,०० १५,००
 

४२
सहकारीहरあलाई copomis 
समवन⡍िी ताकᕍलम त्ा सहकारी 
समवकᕍन⡍ि का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,००
 

४३
सावम⸾जकᕍनक िररद व्䴯वस्ापन 
बारे अकᕍभमकुᕍिकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

४४ कᕍदवस, पवम⸾ त्ा ससंकृकᕍत ्䵚व्䵍म⸾न २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

४५ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

४६ अनगुमन, मलू्䴯ांकन िचम⸾ २२६११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१२ पटक २,६२ २,६२ २,६२ २,६२ १०,५०
 

४७
अनगुमन, मलू्䴯ांकन त्ा ्䵝मण 
िचम⸾

२२६११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१२ पटक ५,२५ ५,२५ ५,२५ ५,२५ २१,००
 

४८ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

४ पटक १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,००
 

४९ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक ६,०० ४,०० ४,०० ६,०० २०,००
 

५०
सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरあलाई 
चाल ुअनदुान

२५१११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

४ N/A ९०,०० ९०,०० ९०,०० ९०,०० ३,६०,००
 

५१ आकᕍ म्⸾क सहा्䴯ता २५३१५
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

४ N/A ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,००
 

५२

कᕍिमरぁक ७ कᕍनवासी सकंᕍगता 
कᕍज.सी. पाटन सवास्䴥्䴯 कᕍवजᱍान 
्䵚कᕍत्䵗ानमा एम.कᕍव.कᕍव.एस. 
अध्䴯्䴯न लाकᕍग छा्䵔वकृᕍत

२७२११
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ४,०३ ० ० ० ४,०३

 

५३

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍवपन⡍न 
वगम⸾का कᕍवद♍ाकᕍ म्⸾हरあका लाकᕍग 
कᕍसकᕍभल र हाइड⅍ो इकᕍन⡍जकᕍन्䴯ररङ्ग 
अध्䴯्䴯नका लाकᕍग छा्䵔ाबकृᕍत 
का्䴯म⸾र〿म

२७२११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००

 

५४ कᕍवपद ्व्䴯वस्ापन कोर २७२१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८,०० ० ० ० ८,००
 

५५
कᕍवपद ्व्䴯वस्ापन कोर(कोरोना 
कोर)

२७२१२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० N/A ६,०० ४,५० ४,५० ० १५,००
 

५६ आ्䴯वुन⡇कᕍदक औरिी िररद २७२१३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A १०,०० ० ० ० १०,००
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी
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५७ औरिी िररद िचम⸾ २७२१३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A १५,०० ० ० ० १५,००
 

५८ पश ुऔरकᕍि िररद २७२१३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ० ० १०,०० १०,००
 

५९ घर भाडा २८१४२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक ३,०० २,०० २,०० ३,०० १०,००
 

६० अन⡍्䴯  भाडा २८१४९
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक २,४० १,६० १,६० २,४० ८,००
 

८०५५५५०३१०१ विमरぁक गाउँपावलका पुजँीगि  

१ कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 कᕍनमाम⸾ण आ्䴯ोजना ३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,३०,०० १,३०,००
 

२ मकेᕍशनरी त्ा औजार ३११२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १५,०० ० ० ० १५,००
 

३ व्䴯ाक हु लोडर िररद ३११२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५०,०० ० ० ० ५०,००
 

४ फकᕍनम⸾चर त्ा कᕍफकचसम⸾ ३११२३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A २०,०० ० ० ० २०,००
 

५
कᕍडकᕍजटल ल्䴯ाव त्ा सचूना केन⡍्䵖 
कᕍनमाम⸾ण

३११३४
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

६
कᕍचसाबाङ्ग बडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 जाने 
मोटरबाटो सतरउन⡍नती वाड न ६

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

७
कᕍचसाबाङ्ग बडा का्䴯ाम⸾ल्䴯 जाने 
मोटरबाटो सतरउन⡍नती वाड न ६

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

८
चौके कमदले मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ४

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

९
चौके कमदले मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ४

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१०
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का 
कᕍवकᕍभन⡍नमो.बा. ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ७,६० ५,७० ५,७० ० १९,००
 

११
कᕍिमरぁक ररङ्गरोड कᕍनमाम⸾ण 
आ्䴯ोजना

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१२
कᕍिमरぁक ररङ्गरोड कᕍनमाम⸾ण 
आ्䴯ोजना

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २६,०० ० ० २६,००
 

१३
ढाँड गकᕍबद तरुारा मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ७

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१४
ढाँड गकᕍबद तरुारा मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ७

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१५
ढाँड बाँकᕍदकोट दउेराली 
मोटरबाटो सतरउन⡍नती वडा नं. 
५,३,२

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
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४०
सचूनाको हक समबन⡍िी 
अकᕍभमकुᕍिकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

४१ समाटम⸾ कृकᕍर गाँउ का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १५,०० १५,००
 

४२
सहकारीहरあलाई copomis 
समवन⡍िी ताकᕍलम त्ा सहकारी 
समवकᕍन⡍ि का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ५,०० ० ० ५,००
 

४३
सावम⸾जकᕍनक िररद व्䴯वस्ापन 
बारे अकᕍभमकुᕍिकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

४४ कᕍदवस, पवम⸾ त्ा ससंकृकᕍत ्䵚व्䵍म⸾न २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

४५ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

४६ अनगुमन, मलू्䴯ांकन िचम⸾ २२६११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१२ पटक २,६२ २,६२ २,६२ २,६२ १०,५०
 

४७
अनगुमन, मलू्䴯ांकन त्ा ्䵝मण 
िचम⸾

२२६११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१२ पटक ५,२५ ५,२५ ५,२५ ५,२५ २१,००
 

४८ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

४ पटक १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,००
 

४९ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० पटक ६,०० ४,०० ४,०० ६,०० २०,००
 

५०
सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯हरあलाई 
चाल ुअनदुान

२५१११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

४ N/A ९०,०० ९०,०० ९०,०० ९०,०० ३,६०,००
 

५१ आकᕍ म्⸾क सहा्䴯ता २५३१५
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

४ N/A ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,००
 

५२

कᕍिमरぁक ७ कᕍनवासी सकंᕍगता 
कᕍज.सी. पाटन सवास्䴥्䴯 कᕍवजᱍान 
्䵚कᕍत्䵗ानमा एम.कᕍव.कᕍव.एस. 
अध्䴯्䴯न लाकᕍग छा्䵔वकृᕍत

२७२११
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ४,०३ ० ० ० ४,०३

 

५३

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाका कᕍवपन⡍न 
वगम⸾का कᕍवद♍ाकᕍ म्⸾हरあका लाकᕍग 
कᕍसकᕍभल र हाइड⅍ो इकᕍन⡍जकᕍन्䴯ररङ्ग 
अध्䴯्䴯नका लाकᕍग छा्䵔ाबकृᕍत 
का्䴯म⸾र〿म

२७२११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००

 

५४ कᕍवपद ्व्䴯वस्ापन कोर २७२१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८,०० ० ० ० ८,००
 

५५
कᕍवपद ्व्䴯वस्ापन कोर(कोरोना 
कोर)

२७२१२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० N/A ६,०० ४,५० ४,५० ० १५,००
 

५६ आ्䴯वुन⡇कᕍदक औरिी िररद २७२१३
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43
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विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

५ नेरा ्䵚ा.कᕍव. चौके भवन ममम⸾त ३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

६ नेरामा.कᕍव. मकाम⸾वाङ्ग घरेावार ३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

७
सरसवती बालकᕍवकास रातटारी 
भवन ममम⸾त

३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

८
कᕍचरा्䴯 ुमा कᕍव फकᕍनम⸾चर 
व्䴯वस्ापन

३११२३
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

९
अमराई स्䴯ाँला भमुकेास्ान 
मोटरबाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० ५,०० ५,००
 

१०
अ्ाम⸾्䴯 बाटीपोिरी मोटरबाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ३,०० ० ३,००
 

११
िवेलघारी तललोफाँट मोवा 
कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१२
गोसेपोिरा सत्䴯माकᕍव वडा 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 जाने सडक सतरोन⡍नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

१३
घ्ै䴯ाघर घरपरर ्ेपच ेपोिरी 
कᕍपपलारぁि सडक सतरोन⡍नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

१४
कᕍचपलेटी बडाचौर वालवुामो.
बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

१५
जावनेु तललागाउँ पोिराछेडामो.
बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० ५,०० ० ० ५,००
 

१६
डाडाकᕍडही बाङ्गेटारी हमालटोल 
भलाचौर कᕍपपलनेटा सडक 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ९० ६० ६० ९० ३,००
 

१७
ढाड सवास्䴥्䴯 चौकी जाने 
बाटोको भल व्䴯वस्ापन

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

१८
नेटा आरनिोला दकेᕍि ६ नं वडा 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 जोड्नेमो.बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

१९
न⡍्䴯रूीिोला बाङ्गे बौडा हुद ै
अघाम⸾िाची सडक सतरोन⡍नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

२० नववे िनमडुा सडक सतरोन⡍नती ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ५१ ० ० ५१
 

२१
पातलछहरा हरर्䴯 मोटरबाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४,०० ० ० ४,००
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१६
ढाँड बाँकᕍदकोट दउेराली 
मोटरबाटो सतरउन⡍नती वडा नं. 
५,३,२

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१७
ढाँड स्䴯ाउलीघारी कᕍटमरुचौर  
कᕍदहालना िङ्ुकᕍद मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ८

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१८
ढाँड स्䴯ाउलीघारी कᕍटमरुचौर  
कᕍदहालना िङ्ुकᕍद मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ८

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१९
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का 
कᕍवकᕍभन⡍न िानेपानी त्ा कᕍसचंाई 
कᕍनमाम⸾ण ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ५,०० ५,००
 

२०
चरेुपानी भाँडेपाटा तललो िा.पा. 
्䴯ोजना

३११५६
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

२१

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका 
अन⡍तगम⸾तका नाङ्गा डाडाँमा 
फलफुल त्ा अन⡍्䴯 कᕍवरぁवा रोपण 
का्䴯म⸾र〿म

३११५७
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००

 

२२
ढाँड -बाकᕍदकोट  सडक िणड 
दिेी डकᕍमपङ्स्ल सममको सडक 
सतउन⡍नती

३११५८
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००
 

२३ फोहोरमलैा व्䴯वस्ापन ३११५८
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००
 

२४
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का 
कᕍवकᕍभन⡍न शौचाल्䴯 त्ा भवन 
कᕍनमाम⸾ण ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००
 

२५
मचछी बजारमा सावम⸾जकᕍनक 
शौचाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ६,०० ० ० ० ६,००
 

२६ म्䴯ाकᕍचङ्ग फन⡍ड ३१५११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

४ N/A १२,५० १२,५० १२,५० १२,५० ५०,००
 

८०५५५५०३११० गाउँ कायथ┿पावलका चालु  

१
२ नं वडामा इन⡍टरनेट पहुचँ 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

२
साकᕍहत्䴯 परररद ्प्䴯ठूानलाई 
सहा्䴯ता

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
 

३
होटल व्䴯वसा्䴯ी सघं प्䴯ठूानलाई 
सहा्䴯ता

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

८०५५५५०३११० गाउँ कायथ┿पावलका पुजँीगि  

१
कᕍचकᕍचणडे पिनडाँडा ्䵚कᕍतकᕍा्䴯ल 
कᕍनमाम⸾ण

३११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 



ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी
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विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63
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२
अमरकᕍसंहमा.कᕍव. शौचाल्䴯 
कᕍनमाम⸾ण

३१११२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० ५,०० ० ० ५,००
 

३ गबदी सललेरी ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,४० ० ० १,४०
 

४
ज्䴯 हरर्䴯ाली कृरी सहकारी 
भवन कᕍनमाम⸾ण गबदी

३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

५ नेरा ्䵚ा.कᕍव. चौके भवन ममम⸾त ३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

६ नेरामा.कᕍव. मकाम⸾वाङ्ग घरेावार ३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

७
सरसवती बालकᕍवकास रातटारी 
भवन ममम⸾त

३१११२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

८
कᕍचरा्䴯 ुमा कᕍव फकᕍनम⸾चर 
व्䴯वस्ापन

३११२३
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

९
अमराई स्䴯ाँला भमुकेास्ान 
मोटरबाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० ५,०० ५,००
 

१०
अ्ाम⸾्䴯 बाटीपोिरी मोटरबाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ३,०० ० ३,००
 

११
िवेलघारी तललोफाँट मोवा 
कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१२
गोसेपोिरा सत्䴯माकᕍव वडा 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 जाने सडक सतरोन⡍नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

१३
घ्ै䴯ाघर घरपरर ्ेपच ेपोिरी 
कᕍपपलारぁि सडक सतरोन⡍नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

१४
कᕍचपलेटी बडाचौर वालवुामो.
बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

१५
जावनेु तललागाउँ पोिराछेडामो.
बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० ५,०० ० ० ५,००
 

१६
डाडाकᕍडही बाङ्गेटारी हमालटोल 
भलाचौर कᕍपपलनेटा सडक 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ९० ६० ६० ९० ३,००
 

१७
ढाड सवास्䴥्䴯 चौकी जाने 
बाटोको भल व्䴯वस्ापन

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

१८
नेटा आरनिोला दकेᕍि ६ नं वडा 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 जोड्नेमो.बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

१९
न⡍्䴯रूीिोला बाङ्गे बौडा हुद ै
अघाम⸾िाची सडक सतरोन⡍नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

२० नववे िनमडुा सडक सतरोन⡍नती ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ५१ ० ० ५१
 

२१
पातलछहरा हरर्䴯 मोटरबाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४,०० ० ० ४,००
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१६
ढाँड बाँकᕍदकोट दउेराली 
मोटरबाटो सतरउन⡍नती वडा नं. 
५,३,२

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१७
ढाँड स्䴯ाउलीघारी कᕍटमरुचौर  
कᕍदहालना िङ्ुकᕍद मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ८

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१८
ढाँड स्䴯ाउलीघारी कᕍटमरुचौर  
कᕍदहालना िङ्ुकᕍद मोटरबाटो 
सतरउन⡍नती वडा नं. ८

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २५,०० ० ० २५,००
 

१९
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का 
कᕍवकᕍभन⡍न िानेपानी त्ा कᕍसचंाई 
कᕍनमाम⸾ण ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ५,०० ५,००
 

२०
चरेुपानी भाँडेपाटा तललो िा.पा. 
्䴯ोजना

३११५६
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

२१

कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका 
अन⡍तगम⸾तका नाङ्गा डाडाँमा 
फलफुल त्ा अन⡍्䴯 कᕍवरぁवा रोपण 
का्䴯म⸾र〿म

३११५७
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००

 

२२
ढाँड -बाकᕍदकोट  सडक िणड 
दिेी डकᕍमपङ्स्ल सममको सडक 
सतउन⡍नती

३११५८
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००
 

२३ फोहोरमलैा व्䴯वस्ापन ३११५८
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००
 

२४
कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका कᕍभ्䵔का 
कᕍवकᕍभन⡍न शौचाल्䴯 त्ा भवन 
कᕍनमाम⸾ण ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,०० ० ० ० ५,००
 

२५
मचछी बजारमा सावम⸾जकᕍनक 
शौचाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ६,०० ० ० ० ६,००
 

२६ म्䴯ाकᕍचङ्ग फन⡍ड ३१५११
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

४ N/A १२,५० १२,५० १२,५० १२,५० ५०,००
 

८०५५५५०३११० गाउँ कायथ┿पावलका चालु  

१
२ नं वडामा इन⡍टरनेट पहुचँ 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

२
साकᕍहत्䴯 परररद ्प्䴯ठूानलाई 
सहा्䴯ता

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
 

३
होटल व्䴯वसा्䴯ी सघं प्䴯ठूानलाई 
सहा्䴯ता

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

८०५५५५०३११० गाउँ कायथ┿पावलका पुजँीगि  

१
कᕍचकᕍचणडे पिनडाँडा ्䵚कᕍतकᕍा्䴯ल 
कᕍनमाम⸾ण

३११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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४२
तललो गोलिाडा कᕍसचंाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० १,०० १,००
 

४३
बरबाङ्ग कᕍचसाबाङ्ग कुकᕍटचौर 
कᕍसचंाईकुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

४४ कᕍबरौटा कᕍसम कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

४५ कᕍभराले ढावा कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

४६ रातापोिरा कᕍसचंाई पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० २,०० २,००
 

४७
सकुािोला कᕍसमलारぁि मनुी 
टारीिते कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण 
आ्䴯ोजना

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,५० ० ० ० १,५०
 

४८
स्䴯ाउलीघारी वकᕍसतमा कᕍलफट 
कᕍसचंाई व्䴯वस्ापन

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

४९ साउँआटा कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

५०
हाँकᕍसिोला अगारा फुलवारी 
कᕍचसाबाङ् कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

५१
चरेुपानी भाडेपाटा तललो िा.पा. 
ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

५२
कᕍचलाउनेपाटा च्䴯ाउिोला 
िानेपानी ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

५३
दा्䵖ा कᕍतजरुぁि िानेपानी ्䴯ोजना 
इन⡍टेक कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

५४ कᕍवरौटा ढाकेडीकᕍह िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

५५
िहरे ओिरकोट मोवा कᕍभ्䵔 मि ु
परर्䴯ारको घर नकᕍजक मकेᕍसनरी 
वाल कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

५६ डाडाँ पोिरी सपुा चौपारी कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

५७
डाडाघरे कᕍबसौना ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 
कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

५८
ढाड -तरुारामो.बा. अन⡍तगम⸾त 
कालीमाटी गरगरेमा मकेᕍसनरी 
वाल कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

५९
दहिोला टाररकाबारी 
ठाडोिोला डुवा सरंकᕍण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

६०
दहिोला कᕍस्䵍मकᕍन⡍दर पवूाम⸾िार 
कᕍनमाणम⸾

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
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२२ फुलबारी ि्䴯बास सडक कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,०० ० २,००
 

२३
मचछी बजारबाट बसपाकम⸾  जाने 
मो बा ्䵇ाभले

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,५० ० ० २,५०
 

२४
मिकुुणड कृरी सहकारी भवन 
कᕍनमाम⸾ण स्लमा जाने मोवा 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

२५
मकाम⸾वाङ्ग सललेरी िगे मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

२६
रातटारी कᕍचसावाङ्ग मोटरबाटो 
कᕍनमाणम⸾

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

२७
हरर्䴯िोला हरर्䴯 परुनपानी 
मो.बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० २,०० २,००
 

२८
हलते टाहारी सललेिारा 
मोटरबाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

२९
कᕍहड्डाडाँडा उलन⡇नी तललागाउँ 
कᕍसमलिकम⸾ मो.बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

३०
उिबुारी मलुापाटा कᕍसचंाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
 

३१
कलसेको फेदीदकेᕍि 
सातलेिोलासमम कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७५ ० ० ७५
 

३२
काउले पछुार बाँसकोट कᕍलफट 
कᕍसचंाई ्䴯ोजना

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,०० ० २,००
 

३३
कानाकुमला कᕍजम⹍ापाटा कᕍसचंाई 
कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

३४
कौछेिोला मोटरबाटो तल 
कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण ्䴯ोजना

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ४९ ० ० ० ४९
 

३५
गवारी भगँेरी कᕍसम कᕍसचंाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

३६
चुदँाली िते गौरा अमराई कᕍलफट 
कᕍसचंाई पोिरी कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० ५,०० ५,००
 

३७
चुिँारा कुटीपोिरा पोिरी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

३८ जोई्मु फेदीपाटा पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

३९
िङ्ुदी ि्䵔ीटोल कᕍसचंाई पोिरी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० ४९ ४९
 

४०
कᕍटमरुचौर िाल कᕍसचंाई पोिरी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

४१
डुडिोला कलसे कᕍसंचाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ५० ० ० ५०
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

71ah]6 tyf sfo{qmd k'l:tsf, @)&(

वस.
नं.

कायथ┿्䵅म/आयोजना 
/व्䵅याकलापको नाम

खचथ┿ 
शीषथ┿क स㡍ोि लकᕍ एकाइ

वववनयोजन भएको िकम (रぁ हजािमा)

पव
हल

ो 
्䵔म

ावस
क

दो
स㡍ो

 ्䵔
मा

वस
क

िेस㡍
ो ्䵔

मा
वस

क

चौ
्ो

 
्䵔म

ावस
क

जम
मा

कैव
फय

ि

४२
तललो गोलिाडा कᕍसचंाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० १,०० १,००
 

४३
बरबाङ्ग कᕍचसाबाङ्ग कुकᕍटचौर 
कᕍसचंाईकुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

४४ कᕍबरौटा कᕍसम कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

४५ कᕍभराले ढावा कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

४६ रातापोिरा कᕍसचंाई पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० २,०० २,००
 

४७
सकुािोला कᕍसमलारぁि मनुी 
टारीिते कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण 
आ्䴯ोजना

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,५० ० ० ० १,५०
 

४८
स्䴯ाउलीघारी वकᕍसतमा कᕍलफट 
कᕍसचंाई व्䴯वस्ापन

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

४९ साउँआटा कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

५०
हाँकᕍसिोला अगारा फुलवारी 
कᕍचसाबाङ् कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

५१
चरेुपानी भाडेपाटा तललो िा.पा. 
ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

५२
कᕍचलाउनेपाटा च्䴯ाउिोला 
िानेपानी ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

५३
दा्䵖ा कᕍतजरुぁि िानेपानी ्䴯ोजना 
इन⡍टेक कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

५४ कᕍवरौटा ढाकेडीकᕍह िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

५५
िहरे ओिरकोट मोवा कᕍभ्䵔 मि ु
परर्䴯ारको घर नकᕍजक मकेᕍसनरी 
वाल कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

५६ डाडाँ पोिरी सपुा चौपारी कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

५७
डाडाघरे कᕍबसौना ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 
कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

५८
ढाड -तरुारामो.बा. अन⡍तगम⸾त 
कालीमाटी गरगरेमा मकेᕍसनरी 
वाल कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

५९
दहिोला टाररकाबारी 
ठाडोिोला डुवा सरंकᕍण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

६०
दहिोला कᕍस्䵍मकᕍन⡍दर पवूाम⸾िार 
कᕍनमाणम⸾

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
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२२ फुलबारी ि्䴯बास सडक कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,०० ० २,००
 

२३
मचछी बजारबाट बसपाकम⸾  जाने 
मो बा ्䵇ाभले

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,५० ० ० २,५०
 

२४
मिकुुणड कृरी सहकारी भवन 
कᕍनमाम⸾ण स्लमा जाने मोवा 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

२५
मकाम⸾वाङ्ग सललरेी िगे मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

२६
रातटारी कᕍचसावाङ्ग मोटरबाटो 
कᕍनमाणम⸾

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

२७
हरर्䴯िोला हरर्䴯 परुनपानी 
मो.बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० २,०० २,००
 

२८
हलते टाहारी सललेिारा 
मोटरबाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

२९
कᕍहड्डाडाँडा उलन⡇नी तललागाउँ 
कᕍसमलिकम⸾ मो.बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

३०
उिबुारी मलुापाटा कᕍसचंाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
 

३१
कलसेको फेदीदकेᕍि 
सातलेिोलासमम कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७५ ० ० ७५
 

३२
काउले पछुार बाँसकोट कᕍलफट 
कᕍसचंाई ्䴯ोजना

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,०० ० २,००
 

३३
कानाकुमला कᕍजम⹍ापाटा कᕍसचंाई 
कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

३४
कौछेिोला मोटरबाटो तल 
कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण ्䴯ोजना

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ४९ ० ० ० ४९
 

३५
गवारी भगँेरी कᕍसम कᕍसचंाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

३६
चुदँाली िते गौरा अमराई कᕍलफट 
कᕍसचंाई पोिरी कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० ५,०० ५,००
 

३७
चुिँारा कुटीपोिरा पोिरी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

३८ जोई्मु फेदीपाटा पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

३९
िङ्ुदी ि्䵔ीटोल कᕍसचंाई पोिरी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० ४९ ४९
 

४०
कᕍटमरुचौर िाल कᕍसचंाई पोिरी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

४१
डुडिोला कलसे कᕍसचंाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ५० ० ० ५०
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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८०५५५५०३१०४ विमरぁक गाउँपावलका - वशकᕍा 

१

आिारभतू तह( ककᕍा६-८)
सममका गकᕍणत र कᕍवजᱍान 
कᕍशकᕍकहरあका लाकᕍग पेशागत 
कᕍवकास ताकᕍलम

२२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० १,७५ १,७५

 

२ न्䴯ाँ पाठ््䴯र〿म ्䵚बोकᕍिकरण २२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

३
्䵚ारकᕍमभक बालकᕍवकास 
कᕍशकᕍकहरあका लाकᕍग ताकᕍलम त्ा 
शकैᕍकᕍक सामा्䵇ी कᕍवतरण

२२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक २,०० ० ० ० २,००
 

४ कᕍवद♍ा्कᕀ पोटम⸾फोकᕍल्䴯ो कᕍनमाम⸾ण २२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ३,५० ० ० ३,५०
 

५ कᕍवद♍ा्कᕀ भनाम⸾ अकᕍभ्䴯ान २२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ५० ० ० ५०
 

६
कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग 
गाँउपाकᕍलका सतरी्䴯 हाकᕍजरी 
जवाफ ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता

२२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ७५ ० ० ७५
 

७
कᕍवद♍ाल्䴯 सपुरीवेकᕍण त्ा 
कᕍशकᕍकको पेशागत कᕍवकास

२२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

८ कᕍवकᕍवि िलेकुद ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता २२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० १,५० ० १,५०
 

९ स्ानी्䴯 पाठ््䴯र〿म कᕍनमाम⸾ण २२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४,०० ० ० ४,००
 

१० आवकᕍिक शकैᕍकᕍक ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾ण २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ३,०० ० ० ३,००
 

८०५५५५०३१०५ विमरぁक गाउँपावलका - ्वा््䴥य 

१ PNC Home Visit का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

२
एच.आई.भी.सरं〿कᕍमतहरあका 
लागी पोरण ्䵚ोतसाहन का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
 

३
माकᕍसक बैठकअिम⸾ 
बाकᕍरम⸾क/बाकᕍरम⸾क सकᕍमकᕍा

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

४

मोबाईल सवास्䴥्䴯 का्䴯म⸾र〿मको 
लागी सवास्䴥्䴯 सस्ा र 
मकᕍहला सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 
सव्䴯ंसेकᕍवकाहरあलाई ररचाजम⸾

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४६ ३१ ३१ ४६ १,५६
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६१
नबवे भडेावारी बेओरे नारीकोट 
हुद ैगलुमी सडक सतरोन⡍नती

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,०० २,०० २,०० ३,०० १०,००
 

६२
्䵚भात मा कᕍव घरेावार त्ा 
फकᕍनम⸾चर व्䴯ावस्ापन

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

६३
मणडली्ान मकᕍन⡍दर कुताकᕍपपरी 
कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

६४
वडा नं. १ पोिराछेडामा 
िलेमदैान कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

६५ वालकᕍशकᕍा मा.कᕍव. मञच कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ३,०० ० ० ३,००
 

६६
श㙍ी नेरा ्䵚ा.कᕍव. कᕍहरापोिरी 
कमपाउकᕍन⡍डङ्ग वाल कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

६७
श㙍ी कᕍवद♍ाभणडार आिारभतु 
कᕍवद♍ाल्䴯 िगे फकᕍनम⸾चर ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४९ ४९
 

६८
सवास्䴥्䴯 ्䵚गकᕍतकᕍशल आमा समहु 
्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण अमराई

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,७५ ० १,७५
 

६९
कᕍस्䵍 ्䵚ा.कᕍव. दहिोला 
िानेपानी/शौचाल्䴯 ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

७० कᕍहड्डाडाँ िलेकँुद मदैान ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,५० ० ० ० १,५०
 

८०५५५५०३१०३ विमरぁक गाउँपावलका – पशु चालु  

१
िकᕍनज  कᕍढकका कᕍनमाणम⸾ समवन⡍िी 
ताकᕍलम

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

२
गाईभसैी पालन समवन⡍िी 
स्लगत ताकᕍलम सचंालन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० १५ ६० १,५०
 

३
डाले घाँसको वेनाम⸾ कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म ढुवानी सकᕍहत

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

४
पश ुकᕍबकास शािामा रहकेो  
्䵚गोगशाला व्䴯वस्ापन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

५ पश ुसवास् कᕍशकᕍवर सञचालन २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ९० ६० ६० ९० ३,००
 

६
पशपुन⡍छीमा लागने महामारी रोग 
कᕍन्䴯न⡍्䵔णका लाकᕍग िोप अकᕍभ्䴯ान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
 

७
बाखᙍापालन समवन⡍िी स्लगत 
ताकᕍलम सञचालन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

८
कᕍहउँद े घाँसको कᕍवउ कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म ढुवानी सकᕍहत

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
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गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
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गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
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भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० १,७५ १,७५

 

२ न्䴯ाँ पाठ््䴯र〿म ्䵚बोकᕍिकरण २२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

३
्䵚ारकᕍमभक बालकᕍवकास 
कᕍशकᕍकहरあका लाकᕍग ताकᕍलम त्ा 
शकैᕍकᕍक सामा्䵇ी कᕍवतरण

२२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक २,०० ० ० ० २,००
 

४ कᕍवद♍ा्कᕀ पोटम⸾फोकᕍल्䴯ो कᕍनमाम⸾ण २२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ३,५० ० ० ३,५०
 

५ कᕍवद♍ा्कᕀ भनाम⸾ अकᕍभ्䴯ान २२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ५० ० ० ५०
 

६
कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग 
गाँउपाकᕍलका सतरी्䴯 हाकᕍजरी 
जवाफ ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता

२२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ७५ ० ० ७५
 

७
कᕍवद♍ाल्䴯 सपुरीवेकᕍण त्ा 
कᕍशकᕍकको पेशागत कᕍवकास

२२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

८ कᕍवकᕍवि िलेकुद ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता २२५१२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० १,५० ० १,५०
 

९ स्ानी्䴯 पाठ््䴯र〿म कᕍनमाम⸾ण २२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४,०० ० ० ४,००
 

१० आवकᕍिक शकैᕍकᕍक ्䴯ोजना कᕍनमाम⸾ण २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ३,०० ० ० ३,००
 

८०५५५५०३१०५ विमरぁक गाउँपावलका - ्वा््䴥य 

१ PNC Home Visit का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

२
एच.आई.भी.सरं〿कᕍमतहरあका 
लागी पोरण ्䵚ोतसाहन का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
 

३
माकᕍसक बैठकअिम⸾ 
बाकᕍरम⸾क/बाकᕍरम⸾क सकᕍमकᕍा

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

४

मोबाईल सवास्䴥्䴯 का्䴯म⸾र〿मको 
लागी सवास्䴥्䴯 सस्ा र 
मकᕍहला सामदुाकᕍ्䴯क सवास्䴥्䴯 
सव्ं䴯सेकᕍवकाहरあलाई ररचाजम⸾

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४६ ३१ ३१ ४६ १,५६
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६१
नबवे भडेावारी बेओरे नारीकोट 
हुद ैगलुमी सडक सतरोन⡍नती

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,०० २,०० २,०० ३,०० १०,००
 

६२
्䵚भात मा कᕍव घरेावार त्ा 
फकᕍनम⸾चर व्䴯ावस्ापन

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

६३
मणडली्ान मकᕍन⡍दर कुताकᕍपपरी 
कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

६४
वडा नं. १ पोिराछेडामा 
िलेमदैान कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

६५ वालकᕍशकᕍा मा.कᕍव. मञच कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ३,०० ० ० ३,००
 

६६
श㙍ी नेरा ्䵚ा.कᕍव. कᕍहरापोिरी 
कमपाउकᕍन⡍डङ्ग वाल कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

६७
श㙍ी कᕍवद♍ाभणडार आिारभतु 
कᕍवद♍ाल्䴯 िगे फकᕍनम⸾चर ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४९ ४९
 

६८
सवास्䴥्䴯 ्䵚गकᕍतकᕍशल आमा समहु 
्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण अमराई

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,७५ ० १,७५
 

६९
कᕍस्䵍 ्䵚ा.कᕍव. दहिोला 
िानेपानी/शौचाल्䴯 ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

७० कᕍहड्डाडाँ िलेकँुद मदैान ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,५० ० ० ० १,५०
 

८०५५५५०३१०३ विमरぁक गाउँपावलका – पशु चालु  

१
िकᕍनज  कᕍढकका कᕍनमाणम⸾ समवन⡍िी 
ताकᕍलम

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

२
गाईभसैी पालन समवन⡍िी 
स्लगत ताकᕍलम सचंालन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० १५ ६० १,५०
 

३
डाले घाँसको वेनाम⸾ कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म ढुवानी सकᕍहत

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

४
पश ुकᕍबकास शािामा रहकेो  
्䵚गोगशाला व्䴯वस्ापन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

५ पश ुसवास् कᕍशकᕍवर सञचालन २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ९० ६० ६० ९० ३,००
 

६
पशपुन⡍छीमा लागने महामारी रोग 
कᕍन्䴯न⡍्䵔णका लाकᕍग िोप अकᕍभ्䴯ान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
 

७
बाखᙍापालन समवन⡍िी स्लगत 
ताकᕍलम सञचालन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

८
कᕍहउँद े घाँसको कᕍवउ कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म ढुवानी सकᕍहत

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
 

८०५५५५०३१०३ विमरぁक गाउँपावलका – पशु पुजँीगि  

१ भकारो सिुार का्䴯म⸾र〿म ३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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५
कृकᕍर ताकᕍलम त्ा नमनुा ्䵚दशम⸾नी 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ७५ ५० ५० ७५ २,५०
 

६ कृकᕍर कᕍबपद कोर २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २० २० २० ४० १,००
 

७
गाउँपाकᕍलकाको कृकᕍर फमम⸾ 
व्䴯वस्ापन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ८१ ५४ ५४ ८१ २,७०
 

८
गाउँपाकᕍलकाको कृकᕍर फमम⸾मा 
कृरक पाठसाला सचंालन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

९ तरकारीको कᕍमकᕍनकᕍकट िररद २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,०५ ७० ७० १,०५ ३,५०
 

१० बाकᕍल उपचार कᕍशकᕍबर  का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

११
माटो कᕍशकᕍबर सचंालन  त्ा 
अकᕍभमकुᕍिकरण

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

१२
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा 
पलाकᕍसटक टनेल कᕍवतरण का्䴯म⸾र〿म 
ढुवानी सकᕍहत

२५२२१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

८०५५५५०३१०८ मवहला बालबावलका ि्ा जये्䵗 नागरिक शाखा 

१
अपांग व्䴯कᕍकतहरあलाई सममान 
त्ा अपांगम्ै䵔ी सामा्䵇ी कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ९० ० ० ९०
 

२
आमा समहूरあको लाकᕍग नेततृव 
कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

३
गा.पा.सतरी्䴯 ज्䴯े्䵗 नागररक 
सममान त्ा अन⡍तकᕍर〿म⸾ ्䴯ा का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

४
जाकᕍत्䴯 छुवाछुत समबन⡍िी 
सचतेनामलूक का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

५
बालकᕍववाह त्ा बालश㙍म 
न⡍्䴯नूीकरण समबन⡍िी 
सचतेनामलूक का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

६ लै䠂कᕍगक उतरदा्䴯ी वजेट परीकᕍण २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

७
लै䠂कᕍगक कᕍहसंा कᕍवरぁ्䵍 १६ कᕍदने 
अकᕍभ्䴯ान का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

८०५५५५०३१०९ सं् ्ागि कᕍमिा ववकास कायथ┿्䵅म 

१
अन⡍तर स्ानी्䴯 तह समन⡍व्䴯 
वैठक

२११४१
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

२ पटक ० २५ ० २५ ५०
 

२
न⡍्䴯ा्䴯ीक कमम⸾चारी त्ा 
जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिहरあको लागी कᕍमता 
कᕍवकास  का्䴯म⸾र〿म

२२५१२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
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५

सनुौलो १००० कᕍदनका 
मकᕍहलाहरあको पोरण सवास्䴥्䴯 
र सस्ागत ्䵚सतुी सेवा 
सिुारका लागी सास ु बहुारी 
अन⡍तरकᕍर〿्䴯ातमक अकᕍभमिुीकरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,००

 

६
सवास्䴥्䴯 सस्ाका लागी 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 सचंालन र  ्䵚शासकᕍनक 
िचम⸾

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २३ १७ १७ ० ५८
 

७
सवास्䴥्䴯 सस्ाका लागी 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 सचंालन र  ्䵚शासकᕍनक 
िचम⸾

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० N/A १,७५ १,१७ १,१७ १,७५ ५,८६
 

८
सवास्ाकमकᕀबाट गररने ज्䴯े्䵗 
नागररक घरभटे का्䴯म⸾र〿मका 
लागी औरिी िररद

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,५० १,०० १,०० १,५० ५,००
 

८०५५५५०३१०६ विमरぁक गाउँपावलका-खानेपानी ि्ा सिसफाई

१
जलािार कᕍ्े䵔 त्ा महुान सरंकᕍण 
समवकᕍन⡍ि िा.पा उ.स का लाकᕍग 
अकᕍभमकुᕍिकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०
 

२
पणूम⸾ सरसफाइ समवन⡍िी वडा 
सतरी्䴯 अकᕍभमकुᕍिकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०
 

३
पानी पररकᕍणको लाकᕍग सामाकᕍ्䵇 
िररद

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

४
सरसफाइ कᕍ्े䵔लाइ सचुनामलुक 
वनाउनको लाकᕍग व्䴯ानर वोडम⸾ 
कᕍनमाम⸾ण

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

८०५५५५०३१०७ विमरぁक गाउँपावलका - कृषी

१
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा उन⡍नत 
जातका फलफुलका बेनाम⸾ कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म ढुवानी सकᕍहत

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०
 

२
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा च्䴯ाउको 
कᕍवउ कᕍवतरण का्䴯म⸾र〿म ढुवानी 
सकᕍह

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

३
५० ्䵚कᕍतसत अनदुानमा आलकुो 
कᕍबउ कᕍबतरण का्䴯म⸾कम ढुवानी 
सकᕍहत

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,२० ८० ८० १,२० ४,००
 

४ आककᕍसमक बाकᕍल सरंकᕍण सेवा २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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५
कृकᕍर ताकᕍलम त्ा नमनुा ्䵚दशम⸾नी 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ७५ ५० ५० ७५ २,५०
 

६ कृकᕍर कᕍबपद कोर २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २० २० २० ४० १,००
 

७
गाउँपाकᕍलकाको कृकᕍर फमम⸾ 
व्䴯वस्ापन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ८१ ५४ ५४ ८१ २,७०
 

८
गाउँपाकᕍलकाको कृकᕍर फमम⸾मा 
कृरक पाठसाला सचंालन

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

९ तरकारीको कᕍमकᕍनकᕍकट िररद २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,०५ ७० ७० १,०५ ३,५०
 

१० बाकᕍल उपचार कᕍशकᕍबर  का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

११
माटो कᕍशकᕍबर सचंालन  त्ा 
अकᕍभमकुᕍिकरण

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

१२
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा 
पलाकᕍसटक टनेल कᕍवतरण का्䴯म⸾र〿म 
ढुवानी सकᕍहत

२५२२१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

८०५५५५०३१०८ मवहला बालबावलका ि्ा जये्䵗 नागरिक शाखा 

१
अपांग व्䴯कᕍकतहरあलाई सममान 
त्ा अपांगम्ै䵔ी सामा्䵇ी कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ९० ० ० ९०
 

२
आमा समहूरあको लाकᕍग नेततृव 
कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

३
गा.पा.सतरी्䴯 ज्䴯े्䵗 नागररक 
सममान त्ा अन⡍तकᕍर〿म⸾ ्䴯ा का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

४
जाकᕍत्䴯 छुवाछुत समबन⡍िी 
सचतेनामलूक का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

५
बालकᕍववाह त्ा बालश㙍म 
न⡍्䴯नूीकरण समबन⡍िी 
सचतेनामलूक का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

६ लै䠂कᕍगक उतरदा्䴯ी वजेट परीकᕍण २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

७
लै䠂कᕍगक कᕍहसंा कᕍवरぁ्䵍 १६ कᕍदने 
अकᕍभ्䴯ान का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

८०५५५५०३१०९ सं् ्ागि कᕍमिा ववकास कायथ┿्䵅म 

१
अन⡍तर स्ानी्䴯 तह समन⡍व्䴯 
वैठक

२११४१
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

२ पटक ० २५ ० २५ ५०
 

२
न⡍्䴯ा्䴯ीक कमम⸾चारी त्ा 
जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिहरあको लागी कᕍमता 
कᕍवकास  का्䴯म⸾र〿म

२२५१२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
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५

सनुौलो १००० कᕍदनका 
मकᕍहलाहरあको पोरण सवास्䴥्䴯 
र सस्ागत ्䵚सतुी सेवा 
सिुारका लागी सास ु बहुारी 
अन⡍तरकᕍर〿्䴯ातमक अकᕍभमिुीकरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३,०० ० ० ३,००

 

६
सवास्䴥्䴯 सस्ाका लागी 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 सचंालन र  ्䵚शासकᕍनक 
िचम⸾

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २३ १७ १७ ० ५८
 

७
सवास्䴥्䴯 सस्ाका लागी 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 सचंालन र  ्䵚शासकᕍनक 
िचम⸾

२२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१० N/A १,७५ १,१७ १,१७ १,७५ ५,८६
 

८
सवास्ाकमकᕀबाट गररने ज्े䴯्䵗 
नागररक घरभटे का्䴯म⸾र〿मका 
लागी औरिी िररद

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,५० १,०० १,०० १,५० ५,००
 

८०५५५५०३१०६ विमरぁक गाउँपावलका-खानेपानी ि्ा सिसफाई

१
जलािार कᕍ्े䵔 त्ा महुान सरंकᕍण 
समवकᕍन⡍ि िा.पा उ.स का लाकᕍग 
अकᕍभमकुᕍिकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०
 

२
पणूम⸾ सरसफाइ समवन⡍िी वडा 
सतरी्䴯 अकᕍभमकुᕍिकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०
 

३
पानी पररकᕍणको लाकᕍग सामाकᕍ्䵇 
िररद

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

४
सरसफाइ कᕍ्े䵔लाइ सचुनामलुक 
वनाउनको लाकᕍग व्䴯ानर वोडम⸾ 
कᕍनमाम⸾ण

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३० २० २० ३० १,००
 

८०५५५५०३१०७ विमरぁक गाउँपावलका - कृषी

१
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा उन⡍नत 
जातका फलफुलका बेनाम⸾ कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म ढुवानी सकᕍहत

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०
 

२
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा च्䴯ाउको 
कᕍवउ कᕍवतरण का्䴯म⸾र〿म ढुवानी 
सकᕍह

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

३
५० ्䵚कᕍतसत अनदुानमा आलकुो 
कᕍबउ कᕍबतरण का्䴯म⸾कम ढुवानी 
सकᕍहत

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,२० ८० ८० १,२० ४,००
 

४ आककᕍसमक बाकᕍल सरंकᕍण सेवा २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६० ४० ४० ६० २,००
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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१
१ नं. वडा कᕍभ्䵔का समपणुम⸾ मोटर 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४,०० ० ० ० ४,००
 

२
ओखᙍनेी िोला बालकल्䴯ाण 
पोिरीडाँडाँ अघाम⸾िाँची मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

३
कावाम⸾रあि िान्ाना सालारあि 
घोडेटो  कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३५ ० ० ० ३५
 

४
घडेरी कᕍसमलिकम⸾  मोटर बाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

५
कᕍचपलेटी िारापानी ्ापापोिरी 
डाडािकम⸾  गोरेटो बाटो कᕍनमम⸾णा

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
 

६
तललो िकम⸾  साकᕍिनेपानी गोरेटो 
बाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

७
तामािोली िरर्䴯 घोडेटो  बाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

८
पिरेािोली वाघमारा िररपाटा 
घोडेटो  कᕍनमाम⸾ण

३११५१
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

९
पोिराछेडा जरेुढुगा जाने गोरेटो 
बाटोमा जाली भनन⡇ काम

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००
 

१० बेलाने कᕍभराले पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

११ रातामाटा कᕍसचाई पोिरी तारवार ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१२ कᕍवडडाडा कᕍसचाई कुलो कᕍनमाम⸾ण ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१३
कᕍवकᕍभन⡍न ्䴯ोजनाहरあको लाकᕍग 
पाइप िररद

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,०० ० २,००
 

१४ ओखᙍा रあि िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१५ छरछरे गहतेरा  िानेपानी ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१६ कᕍतररतरे िलगेाउँ िा.पा. कᕍनमाम⸾ण ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ६० ० ० ० ६०
 

१७
िारािोला  िानेपानीको कुवा 
ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१८
िारािोला ओडार  िानेपनी 
कुवा  ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

१९ िारापानी घोपटेमलु िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

२०
पोिरीडाडा दकᕍलत बसतीमा 
िा.पा. कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
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३ कᕍवपत ्䵚कᕍतका्䴯म⸾ ताकᕍलम २२५१२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

४ सेवा्䵇ाही सन⡍तटुἿी सवन⡇कᕍण २२५१२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

५ सावम⸾जकᕍनक सनुवुाई का्䴯म⸾र〿म २२५१२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

३ पटक ० ५० ५० ५० १,५०
 

८०५५५५०३२०१ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.१ चालु 

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक ६ ४ ४ ६ २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक १५ १० १५ १० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक १३ ९ १३ ९ ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१० पटक ६० ४० ४० ६० २,००
 

५ ्䴯वुाका लागी िलेकुद का्䴯म⸾र〿म २२५११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७० ० ० ७०
 

६ अगवुा कृरक ताकᕍलम का्䴯म⸾र〿म २२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

७
अपाङ्गहरあलाई सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A ० २८ ० ० २८
 

८ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ पटक १५ ० ० ० १५
 

९
घरदलैो सेवा ्䵚वाह त्ा राजसव 
सकंलन का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A ० ० ३० ० ३०
 

१० ज्䴯े्䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ६० ० ६०
 

११ दकᕍलत र जनजाकᕍत सञजाल गठन २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

१२
पवूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A ० २० ० ० २०
 

१३
मकᕍहलाहरあको लाकᕍग  अचार 
बनाउने तालीम का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ६० ० ० ६०
 

१४ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ पटक १० ० ० ० १०
 

१५ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक ४५ ३० ४५ ३० १,५०
 

१६ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१० पटक ४२ २८ २८ ४२ १,४०
 

८०५५५५०३२०१ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.१ पुजँीगि 
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
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भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19
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१
१ नं. वडा कᕍभ्䵔का समपणुम⸾ मोटर 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४,०० ० ० ० ४,००
 

२
ओखᙍनेी िोला बालकल्䴯ाण 
पोिरीडाँडाँ अघाम⸾िाँची मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

३
कावाम⸾रあि िान्ाना सालारあि 
घोडेटो  कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३५ ० ० ० ३५
 

४
घडेरी कᕍसमलिकम⸾  मोटर बाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

५
कᕍचपलेटी िारापानी ्ापापोिरी 
डाडािकम⸾  गोरेटो बाटो कᕍनमम⸾णा

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
 

६
तललो िकम⸾  साकᕍिनेपानी गोरेटो 
बाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

७
तामािोली िरर्䴯 घोडेटो  बाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

८
पिरेािोली वाघमारा िररपाटा 
घोडेटो  कᕍनमाम⸾ण

३११५१
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

९
पोिराछेडा जरेुढुगा जाने गोरेटो 
बाटोमा जाली भनन⡇ काम

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००
 

१० बेलाने कᕍभराले पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

११ रातामाटा कᕍसचाई पोिरी तारवार ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१२ कᕍवडडाडा कᕍसचाई कुलो कᕍनमाम⸾ण ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१३
कᕍवकᕍभन⡍न ्䴯ोजनाहरあको लाकᕍग 
पाइप िररद

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,०० ० २,००
 

१४ ओखᙍा रあि िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१५ छरछरे गहतेरा  िानेपानी ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१६ कᕍतररतरे िलगेाउँ िा.पा. कᕍनमाम⸾ण ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ६० ० ० ० ६०
 

१७
िारािोला  िानेपानीको कुवा 
ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१८
िारािोला ओडार  िानेपनी 
कुवा  ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

१९ िारापानी घोपटेमलु िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

२०
पोिरीडाडा दकᕍलत बसतीमा 
िा.पा. कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
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३ कᕍवपत ्䵚कᕍतका्䴯म⸾ ताकᕍलम २२५१२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

४ सेवा्䵇ाही सन⡍तटुἿी सवन⡇कᕍण २२५१२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

५ सावम⸾जकᕍनक सनुवुाई का्䴯म⸾र〿म २२५१२
राजसव बाँडफाँड – 
स्ानी्䴯 - नगद

३ पटक ० ५० ५० ५० १,५०
 

८०५५५५०३२०१ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.१ चालु 

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक ६ ४ ४ ६ २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक १५ १० १५ १० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक १३ ९ १३ ९ ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१० पटक ६० ४० ४० ६० २,००
 

५ ्䴯वुाका लागी िलेकुद का्䴯म⸾र〿म २२५११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७० ० ० ७०
 

६ अगवुा कृरक ताकᕍलम का्䴯म⸾र〿म २२५१२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

७
अपाङ्गहरあलाई सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A ० २८ ० ० २८
 

८ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ पटक १५ ० ० ० १५
 

९
घरदलैो सेवा ्䵚वाह त्ा राजसव 
सकंलन का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A ० ० ३० ० ३०
 

१० ज्े䴯्䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ६० ० ६०
 

११ दकᕍलत र जनजाकᕍत सञजाल गठन २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

१२
पवूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A ० २० ० ० २०
 

१३
मकᕍहलाहरあको लाकᕍग  अचार 
बनाउने तालीम का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ६० ० ० ६०
 

१४ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ पटक १० ० ० ० १०
 

१५ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक ४५ ३० ४५ ३० १,५०
 

१६ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१० पटक ४२ २८ २८ ४२ १,४०
 

८०५५५५०३२०१ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.१ पुजँीगि 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४५ ० ४५
 

३ घोपटेपहरा मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
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अनदुान
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६
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नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २० ० ० २०
 

७
रातापोिरा वडाचौर मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

८ वन⡍चरेगौडा मो.बा. ममम⸾त ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

९
समुन⡍ते सापडाडा गडेरपानी 
मो.बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४० ४०
 

१० अगारा कᕍसचाइ पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १५ ० ० १५
 

११
काउलमेा ३ वटा कᕍसचाइ पोिरी 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ६० ० ० ० ६०
 

१२ काकᕍसपोिरा कᕍसचाइ पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१३ गडेरपानी कᕍसचाइ पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १५ ० ० ० १५
 

१४ ्ापाचौर कᕍसचाइ पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१५ कᕍपपलगैरा कᕍसचाइ पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १५ ० ० ० १५
 

१६ वासकोट कᕍसचाइ पोिरी कᕍनमाम⸾ण ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
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२१ कᕍवउिोला पाहाले  िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

२२ जावनेु  ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,८० ० ० २,८०
 

२३ कᕍवडडाडा टाकुरा कᕍसडी  कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

२४ सवास्䴥्䴯 चौकी झ्䴯ाल ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४५ ० ० ० ४५
 

८०५५५५०३२०२ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.२ चालु

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक ६ ४ ६ ४ २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक १५ १० १० १५ ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० पटक १३ ९ १३ ९ ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१० पटक ६० ४० ६० ४० २,००
 

५ अपांग नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

६
आककᕍशमक वाकᕍल संरकᕍण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०
 

७
कृकᕍरजन⡍्䴯 कᕍवउ कᕍवजन िररद 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ६० ० ० ० ६०
 

८ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ पटक १५ ० ० ० १५
 

९ िलुला भकᕍलवल का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१० ज्䴯े्䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८० ० ० ० ८०
 

११
दकᕍलत सशकᕍ्䴹करण  त्ा नेततृव 
कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

१२
पवूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २० ० ० २०
 

१३ मकᕍहला सशकᕍ्䴹करण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

१४
वेरोजगार ्䴯वुा कᕍसपमलुक ताकᕍलम 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१५
सचूनाकमकᕀ आतेजाते त्ा िाजा 
िचम⸾

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३५ ० ० ० ३५
 

१६ सडक कᕍचनारी वोडम⸾ कᕍनमाम⸾ण २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३४ ० ० ३४
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,१० ० १,१०
 

४१ समुन⡍ते ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

४२
सवव㕋द्䴯 मा.कᕍव. कᕍसकᕍस क्䴯ामरा 
जडान

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४० ० ० ० ४०
 

८०५५५५०३२०३ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.३ चालु  

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा 
कृरकहरあका लाकᕍग टनेल कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

६ अपाङ्ग सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ३० ० ३०
 

७ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६ ४ ४ ० १५
 

८
जनचतेनामलूक कᕍतजकᕍगत 
्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

९ ज्䴯्े䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०
 

१० दकᕍलत सशकᕍ्䴹करण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

११
पवूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०
 

१२
्䴯वुा त्ा बालबाकᕍलकाका लाकᕍग 
िलेकुदका सामा्䵇ी कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A ० ४६ ० ० ४६
 

१३
सचूनाकमकᕀ आतेजाते त्ा िाजा 
िचम⸾

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
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१७
एक घर एक घारा का्䴯म⸾र〿म 
अन⡍तगम⸾त अगारा ्ापचौर 
बकᕍसतमा िारा कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

१८ कमरेपानी िा.पा. महुान सरंकᕍण ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१९ काडेिोला इन⡍ट््䴯ाङ्क ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

२० िड्का िोला िा.पा ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २० ० २०
 

२१
िोपचा पाटलकटेरीमा ३ वटा 
इन⡍टेक ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

२२
कᕍचपलेटी िा.पा भवन ममम⸾त त्ा 
सरंकᕍण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,४५ ० ० १,४५
 

२३
कᕍचपलेटी त्ा अनेचौतारी िारा 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २० ० ० २०
 

२४ कᕍढकनेटा ट््䴯ाङकी कᕍनमाम⸾ण ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

२५ दमै कुडी पिरेो ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २० ० ० २०
 

२६ पाटलकटेरी इन⡍ट््䴯ाङ्क ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ८० ० ८०
 

२७ भजुेलवास िा.पा. ममम⸾त ३११५६
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A २० ० ० ० २०
 

२८ रोटेपानी काउले इन⡍टेक ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३० ० ० ० ३०
 

२९
कᕍवकᕍभन⡍न िा.पा ्䴯ोजनाका लाकᕍग 
पाइप िररद

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

३०
कमरेपानी आ.कᕍव. शौचाल्䴯 
ममम⸾त त्ा घरेावार

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ९० ० ९०  

३१
कासीपोिरा श㙍ीकृष㝍ण मकᕍन⡍दर 
सरंकᕍण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

३२ गैरागाउँ वमाम⸾्ान मकᕍन⡍दर सरंकᕍण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २० ० २०
 

३३ चोरमारे िलेमदैान कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

३४
बलभ्䵖 मा.कᕍव. घरेावार त्ा 
कᕍसकᕍस क्䴯ामरा जडान

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

३५
भसुरंकᕍणका लाकᕍग तारजाली 
िररद

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
 

३६ मािटोल भकारो सिुार ्䴯ोजना ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63
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३७ रातापोिरा पाकम⸾  घरेावार ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

३८
वालज्䴯ोती ्䵚ा.कᕍव भवन ममम⸾त 
त्ा घरेावार

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

३९
वालकᕍजवन ्䵚ा.कᕍव घरेावार त्ा 
पिाम⸾ल कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ८० ० ८०
 

४०
कᕍवश㙍ज्䴯ोती ्䵚ा.कᕍव शौचाल्䴯 त्ा 
िा.पा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,१० ० १,१०
 

४१ समुन⡍ते ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

४२
सवव㕋द्䴯 मा.कᕍव. कᕍसकᕍस क्䴯ामरा 
जडान

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४० ० ० ० ४०
 

८०५५५५०३२०३ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.३ चालु  

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५
५० ्䵚कᕍतशत अनदुानमा 
कृरकहरあका लाकᕍग टनेल कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

६ अपाङ्ग सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ३० ० ३०
 

७ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६ ४ ४ ० १५
 

८
जनचतेनामलूक कᕍतजकᕍगत 
्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

९ ज्䴯्े䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०
 

१० दकᕍलत सशकᕍ्䴹करण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

११
पवूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०
 

१२
्䴯वुा त्ा बालबाकᕍलकाका लाकᕍग 
िलेकुदका सामा्䵇ी कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A ० ४६ ० ० ४६
 

१३
सचूनाकमकᕀ आतेजाते त्ा िाजा 
िचम⸾

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
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१७
एक घर एक घारा का्䴯म⸾र〿म 
अन⡍तगम⸾त अगारा ्ापचौर 
बकᕍसतमा िारा कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

१८ कमरेपानी िा.पा. महुान सरंकᕍण ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१९ काडेिोला इन⡍ट््䴯ाङ्क ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

२० िड्का िोला िा.पा ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २० ० २०
 

२१
िोपचा पाटलकटेरीमा ३ वटा 
इन⡍टेक ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

२२
कᕍचपलेटी िा.पा भवन ममम⸾त त्ा 
सरंकᕍण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,४५ ० ० १,४५
 

२३
कᕍचपलेटी त्ा अनेचौतारी िारा 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २० ० ० २०
 

२४ कᕍढकनेटा ट््䴯ाङकी कᕍनमाम⸾ण ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

२५ दमै कुडी पिरेो ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २० ० ० २०
 

२६ पाटलकटेरी इन⡍ट््䴯ाङ्क ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ८० ० ८०
 

२७ भजुेलवास िा.पा. ममम⸾त ३११५६
आन⡍तररक श㙍ोत - 
नगद

१ N/A २० ० ० ० २०
 

२८ रोटेपानी काउले इन⡍टेक ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३० ० ० ० ३०
 

२९
कᕍवकᕍभन⡍न िा.पा ्䴯ोजनाका लाकᕍग 
पाइप िररद

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

३०
कमरेपानी आ.कᕍव. शौचाल्䴯 
ममम⸾त त्ा घरेावार

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ९० ० ९०  

३१
कासीपोिरा श㙍ीकृष㝍ण मकᕍन⡍दर 
सरंकᕍण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

३२ गैरागाउँ वमाम⸾्ान मकᕍन⡍दर सरंकᕍण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २० ० २०
 

३३ चोरमारे िलेमदैान कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

३४
बलभ्䵖 मा.कᕍव. घरेावार त्ा 
कᕍसकᕍस क्䴯ामरा जडान

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

३५
भसुरंकᕍणका लाकᕍग तारजाली 
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नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
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१ N/A ० ८० ० ० ८०
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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१८

रोटेपानी, परुनपानी, हलतेिोली, 
कचरे कᕍचकᕍल्䴯ाघाट र 
कालाओडारे ्ापा िोईरन⡇ ईन⡍टेक 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००

 

१९
कᕍवकᕍभन⡍न िानेपानी ्䴯ोजनाको 
लाकᕍग पाईप िररद

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

२०
कᕍसस ्नेिोला िलकनेपोिरी 
िा.पा. ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

२१ कुटेडाडाँ कᕍफलड कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३९ ० ० ० ३९
 

२२
गौमिुी ्䵚ा.कᕍव. दाररमचौर भवन 
ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

२३ पेदीपाटा सपुा मकᕍन⡍दर ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४९ ४९
 

२४
वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯को भवन पररसर 
सरंकᕍण त्ा कचची नाकᕍल 
कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८० ० ० ० ८०
 

२५
सकुाब्䴯ाङिोला सामदुाकᕍ्䴯क वन 
भवन ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३० ० ० ० ३०
 

८०५५५५०३२०४ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.४ चालु

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५

उध्䴯मकᕍशल  कᕍसलाइ कटाई 
मकᕍहला का लागी इन⡍टर 
लकमकेᕍशन िररद कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ३० ३०

 

६
एकीकृत घमुती शवेा सचंालन 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

७ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A १५ ० ० ० १५
 

८ ज्䴯े्䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,२० ० ० १,२०
 

९ पणूम⸾ िोप कᕍनरन⡍तरता २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
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१४ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ४ ३ ३ ० १०
 

१५ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१६ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०३ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.३ पुजँीगि  

१
३ नं वडाका समपणूम⸾ मोटरबाटो 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८,०० ० ० ८,००
 

२
गोिन⡇नीचौर कᕍतलहालना मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ५४ ० ० ५४
 

३
डाडाँकᕍडही उपललो बकᕍसत मो.बा. 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

४ मदैान कोटफेरा मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

५
लामासेरा कᕍिमरぁक िोला मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

६
कलसेकᕍपँि कᕍसउरीिते कᕍसचंाई 
कुलो कᕍनमाम⸾ण कᕍनरन⡍तरता

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

७
टुनीिोला ढाकेकᕍडही बािाकᕍडही 
कᕍसचाई कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

८
दाररमचौर डाँडा कᕍलफट कᕍसचंाई 
्䴯ोजना

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

९
बािाडी र आपाडी कᕍसंचाई 
पोिरी ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१० रोटेपानी कᕍसचंाई पोिरी तारबार ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

११
कᕍवकᕍभन⡍न कᕍसचंाई ्䴯ोजनाको लाकᕍग 
पाईप िररद

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,५० ० २,५०
 

१२
सकुािोला ढाकेकᕍडही 
कᕍसमलारぁि कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाणम⸾

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१३
कᕍसमलारぁि कᕍचसापानी कᕍसचंाई 
कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

१४
का्䵝पेानी उपललो बेवेरे िा.पा. 
ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१५
कोईरा दाररमचौर अिे䜂री िा.पा. 
ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०२ ० ० १,०२
 

१६ छहरेिोला िरन⡇ िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१७ िारपानी कुवा ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19
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१८

रोटेपानी, परुनपानी, हलतेिोली, 
कचरे कᕍचकᕍल्䴯ाघाट र 
कालाओडारे ्ापा िोईरन⡇ ईन⡍टेक 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००

 

१९
कᕍवकᕍभन⡍न िानेपानी ्䴯ोजनाको 
लाकᕍग पाईप िररद

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

२०
कᕍसस ्नेिोला िलकनेपोिरी 
िा.पा. ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

२१ कुटेडाडाँ कᕍफलड कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३९ ० ० ० ३९
 

२२
गौमिुी ्䵚ा.कᕍव. दाररमचौर भवन 
ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

२३ पेदीपाटा सपुा मकᕍन⡍दर ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४९ ४९
 

२४
वडा का्䴯ाम⸾ल्䴯को भवन पररसर 
सरंकᕍण त्ा कचची नाकᕍल 
कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८० ० ० ० ८०
 

२५
सकुाब्䴯ाङिोला सामदुाकᕍ्䴯क वन 
भवन ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३० ० ० ० ३०
 

८०५५५५०३२०४ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.४ चालु

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५

उध्䴯मकᕍशल  कᕍसलाइ कटाई 
मकᕍहला का लागी इन⡍टर 
लकमकेᕍशन िररद कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ३० ३०

 

६
एकीकृत घमुती शवेा सचंालन 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०
 

७ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A १५ ० ० ० १५
 

८ ज्䴯े्䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,२० ० ० १,२०
 

९ पणूम⸾ िोप कᕍनरन⡍तरता २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
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१४ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ४ ३ ३ ० १०
 

१५ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१६ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०३ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.३ पुजँीगि  

१
३ नं वडाका समपणूम⸾ मोटरबाटो 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८,०० ० ० ८,००
 

२
गोिन⡇नीचौर कᕍतलहालना मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
राजसव बाँडफाँड - 
सघंी्䴯 सरकार - नगद

१ N/A ० ५४ ० ० ५४
 

३
डाडाँकᕍडही उपललो बकᕍसत मो.बा. 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

४ मदैान कोटफेरा मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

५
लामासेरा कᕍिमरぁक िोला मो.बा. 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

६
कलसेकᕍपँि कᕍसउरीिते कᕍसचंाई 
कुलो कᕍनमाम⸾ण कᕍनरन⡍तरता

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

७
टुनीिोला ढाकेकᕍडही बािाकᕍडही 
कᕍसचाई कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

८
दाररमचौर डाँडा कᕍलफट कᕍसचंाई 
्䴯ोजना

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

९
बािाडी र आपाडी कᕍसचंाई 
पोिरी ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१० रोटेपानी कᕍसचंाई पोिरी तारबार ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

११
कᕍवकᕍभन⡍न कᕍसचंाई ्䴯ोजनाको लाकᕍग 
पाईप िररद

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,५० ० २,५०
 

१२
सकुािोला ढाकेकᕍडही 
कᕍसमलारぁि कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाणम⸾

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१३
कᕍसमलारぁि कᕍचसापानी कᕍसचंाई 
कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

१४
का्䵝पेानी उपललो बेवेरे िा.पा. 
ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१५
कोईरा दाररमचौर अिे䜂री िा.पा. 
ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०२ ० ० १,०२
 

१६ छहरेिोला िरन⡇ िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१७ िारपानी कुवा ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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१५ स्䴯मरेु कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७० ० ० ७०
 

१६ चौके कटौजे िा.पा.ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१७
समुन⡍तेकाना इन⡍टेक कᕍनमाम⸾ण त्ा 
पाईप लाइन ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१८ अमवोटे ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

१९ दकेᕍबस्ान ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

२० माटेकᕍबशौना ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४५ ० ० ० ४५
 

८०५५५५०३२०५ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.५ चालु 

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५ अपाङ्ग सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०
 

६
आमा समहु चतेना मलुक 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० २० २०
 

७ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६ ४ ४ ० १५
 

८ ज्䴯े्䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ९५ ९५
 

९
दकᕍलतहरあको लागी नेततृव 
कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

१० नारी कᕍदवश का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० २० २०
 

११ बाल कᕍदवश का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २० ० २०
 

१२
बालबाकᕍलकाको लागी िले 
सामा्䵇ी कᕍवतरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ५० ० ५०
 

१३
्䴯वुाहरあको लागी िलेकुद 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१४
सचुनाकमकᕀ आतेजाते त्ा िाजा 
िचम⸾

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १५ ० ० ० १५
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१० बाल कलब पनुगम⸾ठन २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०
 

११
बाल कलब व्䴯वस्ापन त्ा 
िले सामा्䵇ी कᕍवतरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८० ० ० ० ८०
 

१२
सटेचार िररद त्ा कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१३ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A १० ० ० ० १०
 

१४ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१५ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०४ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.४ पुजँीगि  

१
कᕍटकᕍमलडाडा बाजाबांगे गोरेटो 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

२ न⡍्䴯ाओरे बांगे बौडा मो.बा.ममम⸾त ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

३
पोिरी दोरलोटे सादन ठुटा मोटर 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

४
वडा नं..  ४ का समपणुम⸾ मोटर 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५,५० ० ० ५,५०
 

५
सगुरेु गोठाकना मोटर बाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४,०० ० ० ० ४,००
 

६
उपललो कौछेटारी कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ६० ० ० ६०
 

७
कौछेिोला चाकᕍलसे कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

८
कᕍजमरु िोला अगरा तललो कᕍबसरे 
कᕍसचाई व्䴯वस्ापन

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

९
कᕍजमरुिोला गोलिाडा कᕍसचंाई 
व्䴯वस्ापन

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

१० ्䵛ारेगौडा कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

११ पकंᕍचसे कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७० ० ० ७०
 

१२
बसटारी कᕍबसको कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१३
बांगेफेदी बजार तललो कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१४
वडा नं. ४ का माछा पोिरी ममम⸾त 
४ वटा

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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१५ स्䴯मरेु कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७० ० ० ७०
 

१६ चौके कटौजे िा.पा.ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१७
समुन⡍तेकाना इन⡍टेक कᕍनमाम⸾ण त्ा 
पाईप लाइन ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१८ अमवोटे ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

१९ दकेᕍबस्ान ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,०० ० ० ० २,००
 

२० माटेकᕍबशौना ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४५ ० ० ० ४५
 

८०५५५५०३२०५ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.५ चालु 

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५ अपाङ्ग सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०
 

६
आमा समहु चतेना मलुक 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० २० २०
 

७ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६ ४ ४ ० १५
 

८ ज्䴯्े䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ९५ ९५
 

९
दकᕍलतहरあको लागी नेततृव 
कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

१० नारी कᕍदवश का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० २० २०
 

११ बाल कᕍदवश का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २० ० २०
 

१२
बालबाकᕍलकाको लागी िले 
सामा्䵇ी कᕍवतरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ५० ० ५०
 

१३
्䴯वुाहरあको लागी िलेकुद 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१४
सचुनाकमकᕀ आतेजाते त्ा िाजा 
िचम⸾

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १५ ० ० ० १५
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१० बाल कलब पनुगम⸾ठन २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०
 

११
बाल कलब व्䴯वस्ापन त्ा 
िले सामा्䵇ी कᕍवतरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८० ० ० ० ८०
 

१२
सटेचार िररद त्ा कᕍवतरण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१३ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A १० ० ० ० १०
 

१४ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१५ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०४ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.४ पुजँीगि  

१
कᕍटकᕍमलडाडा बाजाबांगे गोरेटो 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

२ न⡍्䴯ाओरे बांगे बौडा मो.बा.ममम⸾त ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

३
पोिरी दोरलोटे सादन ठुटा मोटर 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

४
वडा नं..  ४ का समपणुम⸾ मोटर 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५,५० ० ० ५,५०
 

५
सगुरेु गोठाकना मोटर बाटो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४,०० ० ० ० ४,००
 

६
उपललो कौछेटारी कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ६० ० ० ६०
 

७
कौछेिोला चाकᕍलसे कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

८
कᕍजमरु िोला अगरा तललो कᕍबसरे 
कᕍसचाई व्䴯वस्ापन

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

९
कᕍजमरुिोला गोलिाडा कᕍसचंाई 
व्䴯वस्ापन

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

१० ्䵛ारेगौडा कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

११ पकंᕍचसे कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७० ० ० ७०
 

१२
बसटारी कᕍबसको कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१३
बांगेफेदी बजार तललो कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
 

१४
वडा नं. ४ का माछा पोिरी ममम⸾त 
४ वटा

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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१८
रातामाटा पोिरीमा तारवार त्ा 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१९
गहतेरा िानीपानी ्䴯ोजनाको 
टंकी ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४० ० ० ४०
 

२० राजपानी िानेपानी ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

२१
कᕍससनेरी सेरंぁका रぁि िकन⡇ पहरा 
ररपापािा िा.पा. ममम⸾त

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

२२ अमारे सत्䴯वती मकᕍन⡍दर कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

२३ िहरे-जाईिोरा िले मदैान ममम⸾त ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ३० ० ३०
 

२४ िोरपानी ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

२५
गौमिुी क्䴯ापस लाईवेरी फकᕍनम⸾चर 
व्䴯वस्ापन ्䴯ोजना

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

२६
चदुाँरा दगुाम⸾दकेᕍवको मकᕍन⡍दर 
भ्䴹जन वसने स्ान कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

२७ चिुारा ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

२८ टाडापोिरी ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,५० १,५०
 

२९
कᕍहरापोिरी कᕍपपलको बोटमा 
चौपारी कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

८०५५५५०३२०६ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.६ चालु 

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५ ईमरजेन⡍सी कᕍट.कᕍट सेवा का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०
 

६ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६ ४ ४ ० १५
 

७ ज्䴯्े䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ९० ० ० ० ९०
 

८
दकᕍलत, अपाङ्ग, आदीवासी 
/जनजाती अकᕍभमिुीकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,५० ० १,५०
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१५ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ४ ३ ३ ० १०
 

१६ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१७ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०५ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.५ पुजँीगि 

१
५ नं वडा कᕍभ्䵔का कᕍवकᕍभन⡍न मोटर 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,१० ० ० ० ५,१०
 

२
पाहारपािा वादीिोला मोटर 
बाटो सतरउन⡍नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

३
मचछी मनैाके मोटरबाटोबाट 
दमदम ेजाने सरुाई कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

४
उपललो कᕍवसरे कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

५
ऐरी िोला वासिोला कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

६ ऐरीिोला कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

७
िहरे-कᕍसमलारぁि कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८० ० ० ० ८०
 

८
गतत␂ङ -कᕍच्䴯ापाटा कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ८० ० ८०
 

९ कᕍचसापानी कᕍसचंाईकुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१० ठुलािते ठाडो सरुाई कᕍनमाम⸾ण ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

११ तललो कᕍवसरे कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१२
दमदम ेमचछी मनैाके कᕍसचाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ८० ० ८०
 

१३ ्䵛ारेगौडा कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

१४ बाखᙍीबडुी पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१५
भ्䴯ागतेु कᕍतलहालना छा्䵚े कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१६ मचछी वगर कᕍसचाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१७
मौलाव्䴯ाड मनैाके वगर कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४० ४०
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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३११५९
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१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

२७ चिुारा ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

२८ टाडापोिरी ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,५० १,५०
 

२९
कᕍहरापोिरी कᕍपपलको बोटमा 
चौपारी कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००
 

८०५५५५०३२०६ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.६ चालु 

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५ ईमरजेन⡍सी कᕍट.कᕍट सेवा का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०
 

६ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६ ४ ४ ० १५
 

७ ज्䴯े्䵗 नागररक सममान का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ९० ० ० ० ९०
 

८
दकᕍलत, अपाङ्ग, आदीवासी 
/जनजाती अकᕍभमिुीकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,५० ० १,५०
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१५ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ४ ३ ३ ० १०
 

१६ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१७ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०५ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.५ पुजँीगि 

१
५ नं वडा कᕍभ्䵔का कᕍवकᕍभन⡍न मोटर 
बाटो ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५,१० ० ० ० ५,१०
 

२
पाहारपािा वादीिोला मोटर 
बाटो सतरउन⡍नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

३
मचछी मनैाके मोटरबाटोबाट 
दमदम ेजाने सरुाई कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

४
उपललो कᕍवसरे कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

५
ऐरी िोला वासिोला कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

६ ऐरीिोला कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

७
िहरे-कᕍसमलारぁि कᕍसंचाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८० ० ० ० ८०
 

८
गतत␂ङ -कᕍच्䴯ापाटा कᕍसचंाई कुलो 
ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ८० ० ८०
 

९ कᕍचसापानी कᕍसचंाईकुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१० ठुलािते ठाडो सरुाई कᕍनमाम⸾ण ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

११ तललो कᕍवसरे कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१२
दमदम ेमचछी मनैाके कᕍसचाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ८० ० ८०
 

१३ ्䵛ारेगौडा कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

१४ बाखᙍीबडुी पोिरी ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०
 

१५
भ्䴯ागतेु कᕍतलहालना छा्䵚े कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००
 

१६ मचछी वगर कᕍसचाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१७
मौलाव्䴯ाड मनैाके वगर कᕍसचंाई 
कुलो ममम⸾त

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४० ४०
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63
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१४
दहिोला तललावारी कᕍसचाई 
कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ७५ ० ० ७५
 

१५
पिनडाँडा कᕍचकᕍचणडे पोिरी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

१६
कᕍसमकᕍसमलघारी कᕍसचाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४५ ० ४५
 

१७ कुटीचौर कुवा ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४५ ० ४५
 

१८
कोरेिोला िानेपानी टंङ्की 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

१९
ठुलापिरेा िानेपानी ट््䴯ाङ्की 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
 

२०
िारापानी पातेिलु ट््䴯ाङ्की 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ४९ ० ० ० ४९
 

२१
कᕍनन⡍्䴯िूकम⸾  वरमडाँडा िानेपानी 
मोटर िररद

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

२२ लेि िारापानी ट््䴯ाङ्की कᕍनमाम⸾ण ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

२३
वाङ्गेटारी चिुरीिोला टंकी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २५ ० २५
 

२४ वोकेटारी िा.पा ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

२५
सललेरी पिरेा िोला टंकी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

२६
गो्䴯ली कᕍपककᕍनक सपोट त्ा 
तारवार

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० ४९ ४९
 

२७
कᕍजमरुिोला मसानघाट 
्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक २,०० ० ० ० २,००
 

८०५५५५०३२०७ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.७ चालु 

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६ ४ ४ ० १५
 

६ नारी कᕍदवश का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
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९ नारी कᕍदवस का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ३० ३०
 

१०
पवूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०
 

११ ्䴯वुा त्ा िलेकुद का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ९० ० ० ९०
 

१२ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ४ ३ ३ ० १०
 

१३ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१४ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०६ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.६ पुजँीगि

१
अगन⡇ली कᕍढकाघर ठाडोगलली 
मो.बा. ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

२
घमुनेठाटी ्ारぁिकम⸾  जनैपोिरा 
मो.बा. ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ६३ ० ० ० ६३
 

३ कᕍचकᕍचणडे कुकᕍभणडे मो.बा.  कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

४ कᕍचसावाङ्ग नेपाने मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

५
िार〿ीगैरा िईुकोट ्ारぁिकम⸾  
वालसिुार ्䵚ा.कᕍव मोटरबाटो 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४९ ४९
 

६
नेटा तोरवाङ्ग घकुᕍमत मो.बा. 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

७
वडा नं..  ६ का समपणुम⸾ मो.बा. 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८,८० ० ० ० ८,८०
 

८ कᕍवटἿटोला पिरेा मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

९ कᕍसद♍ा्ान मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

१०
हरटाकुरा तललो िगे कᕍसररिोला 
जाने मोटर बाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान
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११
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३११५५
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१३
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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१४
दहिोला तललावारी कᕍसचाई 
कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ७५ ० ० ७५
 

१५
पिनडाँडा कᕍचकᕍचणडे पोिरी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,०० ० ० १,००
 

१६
कᕍसमकᕍसमलघारी कᕍसचाई कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४५ ० ४५
 

१७ कुटीचौर कुवा ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४५ ० ४५
 

१८
कोरेिोला िानेपानी टंङ्की 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

१९
ठुलापिरेा िानेपानी ट््䴯ाङ्की 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००
 

२०
िारापानी पातेिलु ट््䴯ाङ्की 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ४९ ० ० ० ४९
 

२१
कᕍनन⡍्䴯िूकम⸾  वरमडाँडा िानेपानी 
मोटर िररद

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ४९ ० ० ० ४९
 

२२ लेि िारापानी ट््䴯ाङ्की कᕍनमाम⸾ण ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

२३
वाङ्गेटारी चिुरीिोला टंकी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २५ ० २५
 

२४ वोकेटारी िा.पा ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९
 

२५
सललेरी पिरेा िोला टंकी 
कᕍनमाम⸾ण

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

२६
गो्䴯ली कᕍपककᕍनक सपोट त्ा 
तारवार

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ० ० ४९ ४९
 

२७
कᕍजमरुिोला मसानघाट 
्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक २,०० ० ० ० २,००
 

८०५५५५०३२०७ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.७ चालु 

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०
 

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०
 

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५
 

४ मसलन⡍द त्ा का्䴯ाम⸾ल्䴯 सामा्䵇ी २२३११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००
 

५ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६ ४ ४ ० १५
 

६ नारी कᕍदवश का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४५ ० ० ४५
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९ नारी कᕍदवस का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ३० ३०
 

१०
पवूम⸾ जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍि सममान 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०
 

११ ्䴯वुा त्ा िलेकुद का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ९० ० ० ९०
 

१२ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ४ ३ ३ ० १०
 

१३ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१४ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०६ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.६ पुजँीगि

१
अगन⡇ली कᕍढकाघर ठाडोगलली 
मो.बा. ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

२
घमुनेठाटी ्ारぁिकम⸾  जनैपोिरा 
मो.बा. ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ६३ ० ० ० ६३
 

३ कᕍचकᕍचणडे कुकᕍभणडे मो.बा.  कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

४ कᕍचसावाङ्ग नेपाने मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० १,५० ० ० १,५०
 

५
िार〿ीगैरा िईुकोट ्ारぁिकम⸾  
वालसिुार ्䵚ा.कᕍव मोटरबाटो 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ४९ ४९
 

६
नेटा तोरवाङ्ग घकुᕍमत मो.बा. 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

७
वडा नं..  ६ का समपणुम⸾ मो.बा. 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८,८० ० ० ० ८,८०
 

८ कᕍवटἿटोला पिरेा मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

९ कᕍसद♍ा्ान मो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 

१०
हरटाकुरा तललो िगे कᕍसररिोला 
जाने मोटर बाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० २,०० ० ० २,००
 

११
चिुरीिोला भणडारी पोिरा 
कᕍसचाई कुलो कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१२ जडनिते उपललो कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३० ० ० ० ३०
 

१३
दहिोला ि्䵔ीटोल ढाव कुलो 
कᕍनमाम⸾ण

३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ पटक ० ४९ ० ० ४९
 



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी
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१७ गोसाईपोिरा िले मदैान कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९
 

१८ तरुाराकोट कोटघर रंगरोगन ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ८१ ० ८१
 

१९ कᕍपडालने ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाणम⸾ ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

२०
कᕍपपरी पोिरा ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण 
कᕍनरन⡍तरता

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,८० ० ० १,८०
 

२१
बा्䵨 िोप कᕍकलकᕍनक शौचाल्䴯 
कᕍनमाम⸾ण

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००
 

२२
रातटारी ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 भवन कᕍनमाम⸾ण 
कᕍनरन⡍तर

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,८० ० १,८०
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८०५५५५०३२०८ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.८ चालु

१ सचंार महसलु २२११२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८ ६ ६ ० २०  

२ इन⡍िन (का्䴯ाम⸾ल्䴯 ्䵚्䴯ोजन) २२२१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A २० १५ १५ ० ५०  

३ सवारी सािन ममम⸾त िचम⸾ २२२१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A १८ १३ १३ ० ४५  

४ पसुतक त्ा साम्䵇ी िचम⸾ २२३१३
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ८० ६० ६० ० २,००  

५ आरन पिंा कᕍवतरण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५० ० ० ० ५०  

६ का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A १५ ० ० ० १५  

७ िलेकुद सामा्䵇ी कᕍवतरण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ५० ० ० ५०  

८
कᕍदवस मलेा पवम⸾ त्ा ससंकृकᕍत सरंकᕍण 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

९ कᕍसलाई कटाई ताकᕍलम २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००  
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७
सचूनाकमकᕀ आतेजाते त्ा िाजा 
िचम⸾

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३० ० ० ३०
 

८ कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ४ ३ ३ ० १०
 

९ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०
 

१० कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०
 

८०५५५५०३२०७ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.७ पुजँीगि 

१
गोसेपोिरा सत्䴯 मा वी वडा 
का्䴯ाम⸾ल्䴯 मो.बा. सतरउन ्नती

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,४१ ० ० २,४१
 

२
जᱍानेवगर ठुलािोला मोटर बाटो 
ममम⸾त

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,०० १,००
 

३
ठुलापोिरा ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 भवन 
कᕍनमाम⸾ण कᕍनरन⡍तर

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,९० ० ० १,९०
 

४
तरुारा उपललाकोट नौबकᕍहनी 
लङु लेि जोड्ने मो.बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

५
प्䴯ठेाटी सवारा प्䴯पाटा 
मोटरबाटो कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,५० ० ० १,५०
 

६
फुलावटुा िारा कᕍभर सममको 
मो.बा. कᕍनमाम⸾ण
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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अनदुान
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी
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विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63
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विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61
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१६ ्䵚गकᕍतकᕍशल ्䵚ा कᕍव भौकᕍतक सरंचना कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ९० ० ९०  

१७
बालकᕍशकᕍा ्䵚ा कᕍव पाँडेमलेा भौकᕍतक सरंचना 
कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,५० ० १,५०  

१८ भणडारीपोिरा ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,५० ० १,५०  

१९
श-ुसवास्䴥्䴯 सकᕍर〿्䴯 मकᕍहला आमा समहूको 
भवन कᕍनमाम⸾ण वडा नं. ८

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

२० स्ू䴯म⸾ ्䵚ा कᕍव भौकᕍतक सरंचना कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०  

८०५५५५०३५११  सघंीय सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (शसिथ┿ अनुदान)

१

आिारभतू तहका सवीकृत दरवन⡍दीका 
कᕍशकᕍक, राहत अनदुान कᕍशकᕍकका लाकᕍग  
तलब भता अनदुान (कᕍवशरे कᕍशकᕍा परररद 
अन⡍तरगतका कᕍशकᕍक/कमम⸾चारीहरあ समते)

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २,५५,६० १,७०,४० १,७०,४० २,५५,६० ८,५२,००  

२
आिारमतु तह ककᕍा (६-८) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,५३ २,३५ २,३५ ३,५३ ११,७७  

३
आिारमतु तह ककᕍा (६-८) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,२७ ८५ ८५ १,२७ ४,२६  

४
आिारमतु तह ककᕍा (६-८) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ६२ ४१ ४१ ६२ २,०९  

५
एम. आइम⸾. एस. अपरेटर र  कᕍफलड सहा्䴯क 
पाररश㙍कᕍमक, चाडपवम⸾ ितम⸾ त्ा पोशाक 
िचम⸾

२११११
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १,३१ ८७ ८७ १,३१ ४,३७  

६
कृकᕍर त्ा पश ुसेवाका एक गाँउ एक ्䵚ा.
कᕍव.कᕍिकहरあको तलब भता

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,३० २,२० २,२० ३,३० ११,००  

७ ्䵚ा.कᕍव.कᕍिक सहा्䴯कको तलब २११११
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १,१७ ७८ ७८ १,१७ ३,९३  

८
माध्䴯कᕍमक तह ककᕍा (९-१०) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,७४ १,१६ १,१६ १,७४ ५,८०  

९
माध्䴯कᕍमक तह ककᕍा (९-१०) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ३,५४ २,३६ २,३६ ३,५४ ११,८०  
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१० कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० ० ० १० १०  

११ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०  

१२ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०  

८०५५५५०३२०८ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.८ पुजँीगि

१ ८ नं. का समपणुम⸾ मो.बा. ममम⸾त ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३,८० ० ० ३,८०  

२
िलापोिरी पाँडेमलेा दोहोरे कᕍवसौनामो.
बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००  

३ कᕍटमरुचौर बसाईमो.बा. कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,०० ० २,००  

४ ्䵛ारेगौडा ईखनाकोटमो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० २,०० २,००  

५ कᕍद्䴯ालना िङ्ुदीमो.बा. सतरउन⡍नती ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ९० ० ० ० ९०  

६ सनु⡍तलेटोल काहुले कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ९० ० ९०  

७ पाँडेमलेा पातलाटोल िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९  

८ महेरेेिोरी्䴯ा मािापोिरी िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९  

९ कोलचौर िलेमदैान कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९  

१०
गबदी कᕍशवगणशेाल्䴯 मकᕍन⡍दर भौकᕍतक 
सरंचना कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

११
जᱍानज्䴯ोती आ कᕍव भौकᕍतक पवूाम⸾िार कᕍनमाम⸾ण 
त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,६३ ० १,६३  

१२
जनता मा.कᕍव. भौकᕍतक पवूाम⸾िार कᕍनमाम⸾ण 
त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००  

१३ िालापोिरी सावम⸾जकᕍनक शौचाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००  

१४ ्䵛ारेपोिरी भवन पलाटἿर ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ८० ८०  

१५ कᕍद्䴯ालना चौर ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,८० ० १,८०  
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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१६ ्䵚गकᕍतकᕍशल ्䵚ा कᕍव भौकᕍतक सरंचना कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ९० ० ९०  

१७
बालकᕍशकᕍा ्䵚ा कᕍव पाँडेमलेा भौकᕍतक सरंचना 
कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,५० ० १,५०  

१८ भणडारीपोिरा ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,५० ० १,५०  

१९
श-ुसवास्䴥्䴯 सकᕍर〿्䴯 मकᕍहला आमा समहूको 
भवन कᕍनमाम⸾ण वडा नं. ८

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

२० स्ू䴯म⸾ ्䵚ा कᕍव भौकᕍतक सरंचना कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ८० ० ० ८०  

८०५५५५०३५११  सघंीय सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (शसिथ┿ अनुदान)

१

आिारभतू तहका सवीकृत दरवन⡍दीका 
कᕍशकᕍक, राहत अनदुान कᕍशकᕍकका लाकᕍग  
तलब भता अनदुान (कᕍवशरे कᕍशकᕍा परररद 
अन⡍तरगतका कᕍशकᕍक/कमम⸾चारीहरあ समते)

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २,५५,६० १,७०,४० १,७०,४० २,५५,६० ८,५२,००  

२
आिारमतु तह ककᕍा (६-८) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,५३ २,३५ २,३५ ३,५३ ११,७७  

३
आिारमतु तह ककᕍा (६-८) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,२७ ८५ ८५ १,२७ ४,२६  

४
आिारमतु तह ककᕍा (६-८) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ६२ ४१ ४१ ६२ २,०९  

५
एम. आइम⸾. एस. अपरेटर र  कᕍफलड सहा्䴯क 
पाररश㙍कᕍमक, चाडपवम⸾ ितम⸾ त्ा पोशाक 
िचम⸾

२११११
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १,३१ ८७ ८७ १,३१ ४,३७  

६
कृकᕍर त्ा पश ुसेवाका एक गाँउ एक ्䵚ा.
कᕍव.कᕍिकहरあको तलब भता

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,३० २,२० २,२० ३,३० ११,००  

७ ्䵚ा.कᕍव.कᕍिक सहा्䴯कको तलब २११११
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १,१७ ७८ ७८ १,१७ ३,९३  

८
माध्䴯कᕍमक तह ककᕍा (९-१०) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,७४ १,१६ १,१६ १,७४ ५,८०  

९
माध्䴯कᕍमक तह ककᕍा (९-१०) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ३,५४ २,३६ २,३६ ३,५४ ११,८०  
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१० कᕍवकᕍवि का्䴯म⸾र〿म िचम⸾ २२५२९
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१ N/A ० ० ० १० १०  

११ ्䵝मण िचम⸾ २२६१२
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ६० ४५ ४५ ० १,५०  

१२ कᕍवकᕍवि िचम⸾ २२७११
राजसव बाँडफाँड - 
्䵚दशे सरकार  - नगद

१० N/A ५६ ४२ ४२ ० १,४०  

८०५५५५०३२०८ विमरぁक गाउँपावलका वडा नं.८ पुजँीगि

१ ८ नं. का समपणुम⸾ मो.बा. ममम⸾त ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ३,८० ० ० ३,८०  

२
िलापोिरी पाँडेमलेा दोहोरे कᕍवसौनामो.
बा. कᕍनमाम⸾ण

३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००  

३ कᕍटमरुचौर बसाईमो.बा. कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,०० ० २,००  

४ ्䵛ारेगौडा ईखनाकोटमो.बा. कᕍनमाम⸾ण ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० २,०० २,००  

५ कᕍद्䴯ालना िङ्ुदीमो.बा. सतरउन⡍नती ३११५१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ९० ० ० ० ९०  

६ सनु⡍तलेटोल काहुले कᕍसचंाई कुलो ममम⸾त ३११५५
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ९० ० ९०  

७ पाँडेमलेा पातलाटोल िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ४९ ० ४९  

८ महेरेेिोरी्䴯ा मािापोिरी िा.पा. ममम⸾त ३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९  

९ कोलचौर िलेमदैान कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ४९ ० ० ४९  

१०
गबदी कᕍशवगणशेाल्䴯 मकᕍन⡍दर भौकᕍतक 
सरंचना कᕍनमाम⸾ण त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

११
जᱍानज्䴯ोती आ कᕍव भौकᕍतक पवूाम⸾िार कᕍनमाम⸾ण 
त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,६३ ० १,६३  

१२
जनता मा.कᕍव. भौकᕍतक पवूाम⸾िार कᕍनमाम⸾ण 
त्ा ममम⸾त

३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० २,०० ० ० २,००  

१३ िालापोिरी सावम⸾जकᕍनक शौचाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० १,०० ० ० १,००  

१४ ्䵛ारेपोिरी भवन पलाटἿर ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० ८० ८०  

१५ कᕍद्䴯ालना चौर ्䵚कᕍतकᕍाल्䴯 कᕍनमाम⸾ण ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,८० ० १,८०  



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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२५
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯का  कᕍवद♍ा्कᕀहरあका 
लाकᕍग कᕍनशलुक पाठ््䴯पसुतक अनदुान

२२३१३
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ८,५१ ५,६७ ५,६७ ८,५१ २८,३८  

२६
CBIMNCI का्䴯म⸾र〿म (का्䴯म⸾र〿म सकᕍमकᕍा, 
स्लगत अनकुᕍशकᕍण, समता त्ा पहुच 
का्䴯म⸾र〿म)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००  

२७
आ.व. २०७८/०७९ मा स्ापना भएको 
अदवुा/बेसार पकेट कᕍवकास का्䴯म⸾र〿मको 
कᕍनरन ्तरता

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ६,०० ० ० ६,००  

२८
आ.व. २०७९/०८० मा न्䴯ाँ अदवुा/बेसार 
पकेट कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म सञ ्चालन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

३ N/A ० ४,०० ४,०० ४,०० १२,००  

२९

आककᕍसमक अवस्ामा औसकᕍि एवं ल्䴯ाब 
सामा्䵇ी ढुवानी, रेककᕍडम⸾ङ त्ा ररपोकᕍटम⸾ङका 
लाकᕍग फमम⸾ फरमटे छपाइ,  ई-कᕍट.कᕍब 
रकᕍजसटरअध्䴯ावकᕍिक,  कᕍवश㙍 कᕍ्䴯रोग कᕍदवस 
समबन⡍िी का्䴯म⸾र〿म, स्लगत अनकुᕍशकᕍण 
त्ा सपुररवेकᕍण, कᕍ्䴯रोगका का्䴯म⸾र〿मको 
अिम⸾ बाकᕍरम⸾क सकᕍमकᕍा त्ा कोहटम⸾ कᕍवश्

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १६ १६ २५ २५ ८४  

३०
आिँा, नाक, कान, घांटी त्ा मिु 
सवास्䴥्䴯 समवकᕍन⡍ि अकᕍभमिुीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

३१ इकᕍपडेकᕍम्䴯ोलोकᕍजकल ररपोकᕍटम⸾ङ्ग २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०  

३२ उन⡍नत बीउ कᕍवतरकलाई ्䵚ोतसाहन अनदुान २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,२० ० १,२०  

३३ कृकᕍ्䵔म गभाम⸾िान कᕍमसन का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ७० ७० १,०५ १,०५ ३,५०  

३४

कᕍ्䴯रोगका जोकᕍिम समहु त्ा सवास् 
सेवाको पहुच कम भएका समदुा्䴯मा 
सकृ्䴯 कᕍ्䴯रोग िोजपडताल का्䴯म⸾र〿म।  
घरपररवारका सदस्䴯हरあको  समपकम⸾  
पररकᕍण, एवं पाँच वरम⸾ मकुᕍनका बालबाकᕍलमा 
कᕍ्䴯रोग रोक्ाम समबन⡍िी टी.कᕍप.टी. 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,१६ १,१६  

३५
कृकᕍर, पशपुन⡍छी त्ा मतस्䴯 त्䴥्䴯ाकं 
अध्䴯ावकᕍिक का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

३६ कᕍकसान सचूीकरण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००  
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१०
माध्䴯कᕍमक तह ककᕍा (९-१०) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ९,७६ ६,५१ ६,५१ ९,७६ ३२,५५  

११

माध्䴯कᕍमक तहका सवीकृत दरवन⡍दीका 
कᕍशकᕍक, राहत अनदुान कᕍशकᕍक  लाकᕍग 
तलब भता अनदुान (कᕍवशरे कᕍशकᕍा परररद 
अन⡍तरगतका कᕍशकᕍक/कमम⸾चारी,्䵚ा.कᕍव.कᕍिक 
िारका ्䵚कᕍशकᕍक समते)

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६२,४० ४१,६० ४१,६० ६२,४० २,०८,००  

१२ रोजगार स्ं䴯ोजकको तलब २११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,४८ ९८ ९८ १,४८ ४,९४  

१३ रोजगार सहा्䴯कको तलब २११११
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १,१७ ७८ ७८ १,१७ ३,९३  

१४

स्ानी्䴯 तहका सवास्䴥्䴯 चौकी, ्䵚ा.सवा.के. 
र असपतालहरあमा का्䴯म⸾रत कमम⸾चारीहरあको 
तलब, महगी भता, स्ानी्䴯 भता, पोराक 
लगा्䴯त ्䵚शासकᕍनक िचम⸾ समते

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ५७,६० ३८,४० ३८,४० ५७,६० १,९२,००  

१५ ्䵚ा.कᕍव.कᕍिक सहा्䴯कको पोसाक २११२१
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ० १० ० १०  

१६ रोजगार स्ं䴯ोजकको पोसाक २११२१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १० ० १०  

१७ रोजगार सहा्䴯कको पोशाक भता २११२१
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ० १० ० १०  

१८ ्䵚ा.कᕍव.कᕍिक सहा्䴯कको स्ानी्䴯 भता २११३१
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १८ १८ १८ ३७ ९३  

१९ रोजगार स्ं䴯ोजकको स्ानी्䴯 भता २११३१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४२ २८ २८ ४२ १,४२  

२० रोजगार सहा्䴯को स्ानी्䴯 भता २११३१ आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A २७ १८ १८ २७ ९३  

२१
एम. आइम⸾. एस. अपरेटर र कᕍफलड सहा्䴯को 
लाकᕍग सञचार िचम⸾

२२११२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १ १ १ २ ५  

२२
मसलन⡍द सामान िररद (सेवा केन⡍्䵖 
सञचालाना म्⸾)

२२३११
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A ३६ २४ २४ ३६ १,२०  

२३
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯का  कᕍवद♍ा्कᕀहरあका 
लाकᕍग कᕍनशलुक पाठ््䴯पसुतक अनदुान

२२३१३
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,५१ १,०१ १,०१ १,५१ ५,०५  

२४
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯का  कᕍवद♍ा्कᕀहरあका 
लाकᕍग कᕍनशलुक पाठ््䴯पसुतक अनदुान

२२३१३
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ३,०८ २,०५ २,०५ ३,०८ १०,२८  
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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२५
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯का  कᕍवद♍ा्कᕀहरあका 
लाकᕍग कᕍनशलुक पाठ््䴯पसुतक अनदुान

२२३१३
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ८,५१ ५,६७ ५,६७ ८,५१ २८,३८  

२६
CBIMNCI का्䴯म⸾र〿म (का्䴯म⸾र〿म सकᕍमकᕍा, 
स्लगत अनकुᕍशकᕍण, समता त्ा पहुच 
का्䴯म⸾र〿म)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००  

२७
आ.व. २०७८/०७९ मा स्ापना भएको 
अदवुा/बेसार पकेट कᕍवकास का्䴯म⸾र〿मको 
कᕍनरन ्तरता

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ६,०० ० ० ६,००  

२८
आ.व. २०७९/०८० मा न्䴯ाँ अदवुा/बेसार 
पकेट कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म सञ ्चालन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

३ N/A ० ४,०० ४,०० ४,०० १२,००  

२९

आककᕍसमक अवस्ामा औसकᕍि एवं ल्䴯ाब 
सामा्䵇ी ढुवानी, रेककᕍडम⸾ङ त्ा ररपोकᕍटम⸾ङका 
लाकᕍग फमम⸾ फरमटे छपाइ,  ई-कᕍट.कᕍब 
रकᕍजसटरअध्䴯ावकᕍिक,  कᕍवश㙍 कᕍ्䴯रोग कᕍदवस 
समबन⡍िी का्䴯म⸾र〿म, स्लगत अनकुᕍशकᕍण 
त्ा सपुररवेकᕍण, कᕍ्䴯रोगका का्䴯म⸾र〿मको 
अिम⸾ बाकᕍरम⸾क सकᕍमकᕍा त्ा कोहटम⸾ कᕍवश्

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १६ १६ २५ २५ ८४  

३०
आिँा, नाक, कान, घांटी त्ा मिु 
सवास्䴥्䴯 समवकᕍन⡍ि अकᕍभमिुीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

३१ इकᕍपडेकᕍम्䴯ोलोकᕍजकल ररपोकᕍटम⸾ङ्ग २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०  

३२ उन⡍नत बीउ कᕍवतरकलाई ्䵚ोतसाहन अनदुान २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,२० ० १,२०  

३३ कृकᕍ्䵔म गभाम⸾िान कᕍमसन का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ७० ७० १,०५ १,०५ ३,५०  

३४

कᕍ्䴯रोगका जोकᕍिम समहु त्ा सवास् 
सेवाको पहुच कम भएका समदुा्䴯मा 
सकृ्䴯 कᕍ्䴯रोग िोजपडताल का्䴯म⸾र〿म।  
घरपररवारका सदस्䴯हरあको  समपकम⸾  
पररकᕍण, एवं पाँच वरम⸾ मकुᕍनका बालबाकᕍलमा 
कᕍ्䴯रोग रोक्ाम समबन⡍िी टी.कᕍप.टी. 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० १,१६ १,१६  

३५
कृकᕍर, पशपुन⡍छी त्ा मतस्䴯 त्䴥्䴯ाकं 
अध्䴯ावकᕍिक का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  

३६ कᕍकसान सचूीकरण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ३,०० ० ० ० ३,००  
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१०
माध्䴯कᕍमक तह ककᕍा (९-१०) मा 
अ्ं䵇जेी,गकᕍणत र कᕍवजᱍान कᕍवर्䴯मा कᕍशकᕍण 
सह्䴯ोग अनदुान

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ९,७६ ६,५१ ६,५१ ९,७६ ३२,५५  

११

माध्䴯कᕍमक तहका सवीकृत दरवन⡍दीका 
कᕍशकᕍक, राहत अनदुान कᕍशकᕍक  लाकᕍग 
तलब भता अनदुान (कᕍवशरे कᕍशकᕍा परररद 
अन⡍तरगतका कᕍशकᕍक/कमम⸾चारी,्䵚ा.कᕍव.कᕍिक 
िारका ्䵚कᕍशकᕍक समते)

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६२,४० ४१,६० ४१,६० ६२,४० २,०८,००  

१२ रोजगार स्ं䴯ोजकको तलब २११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,४८ ९८ ९८ १,४८ ४,९४  

१३ रोजगार सहा्䴯कको तलब २११११
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १,१७ ७८ ७८ १,१७ ३,९३  

१४

स्ानी्䴯 तहका सवास्䴥्䴯 चौकी, ्䵚ा.सवा.के. 
र असपतालहरあमा का्䴯म⸾रत कमम⸾चारीहरあको 
तलब, महगी भता, स्ानी्䴯 भता, पोराक 
लगा्䴯त ्䵚शासकᕍनक िचम⸾ समते

२११११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ५७,६० ३८,४० ३८,४० ५७,६० १,९२,००  

१५ ्䵚ा.कᕍव.कᕍिक सहा्䴯कको पोसाक २११२१
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ० १० ० १०  

१६ रोजगार स्ं䴯ोजकको पोसाक २११२१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १० ० १०  

१७ रोजगार सहा्䴯कको पोशाक भता २११२१
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ० १० ० १०  

१८ ्䵚ा.कᕍव.कᕍिक सहा्䴯कको स्ानी्䴯 भता २११३१
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १८ १८ १८ ३७ ९३  

१९ रोजगार स्ं䴯ोजकको स्ानी्䴯 भता २११३१
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४२ २८ २८ ४२ १,४२  

२० रोजगार सहा्䴯को स्ानी्䴯 भता २११३१ आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A २७ १८ १८ २७ ९३  

२१
एम. आइम⸾. एस. अपरेटर र कᕍफलड सहा्䴯को 
लाकᕍग सञचार िचम⸾

२२११२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १ १ १ २ ५  

२२
मसलन⡍द सामान िररद (सेवा केन⡍्䵖 
सञचालाना म्⸾)

२२३११
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A ३६ २४ २४ ३६ १,२०  

२३
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯का  कᕍवद♍ा्कᕀहरあका 
लाकᕍग कᕍनशलुक पाठ््䴯पसुतक अनदुान

२२३१३
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,५१ १,०१ १,०१ १,५१ ५,०५  

२४
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯का  कᕍवद♍ा्कᕀहरあका 
लाकᕍग कᕍनशलुक पाठ््䴯पसुतक अनदुान

२२३१३
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ३,०८ २,०५ २,०५ ३,०८ १०,२८  
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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४८
तोकᕍकएका  कᕍवद♍ा्कᕀको कᕍदवा िाजाका 
लाकᕍग  कᕍवद♍ाल्䴯लाई अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A २,५७ २,५७ ३,८६ ३,८६ १२,८७  

४९

कᕍन्䴯कᕍमत िोप सदु♃ढीकरण, पणूम⸾ िोप 
सकुᕍनश㙍तता र दीगोपनाको लाकᕍग 
सकुᕍम्䴯ोजना अद♍ावकᕍिक २ कᕍदन र 
सरसफाई ्䵚ब््䵖िन प्䴯ाकेज पनुम⸾ताजगी 
ताकᕍलम १ कᕍदन गरी ३ कᕍदन एवं पणूम⸾िोप 
न.पा., गा.पा. सकुᕍनकᕍश㙍तताको लाकᕍग 
स्ाकᕍन्䴯 तह, वडा, िोप समन⡍व्䴯 सकᕍमती 
त्ा नवकᕍनवाकᕍचम⸾त जन्䵚कᕍतकᕍन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ५७ ३८ ३८ ५७ १,९०  

५० ्䵚जनन ्रぁगणता सवास्䴥्䴯 सेवा २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००  

५१
्䵚कᕍत कᕍवद♍ा्कᕀ लागतका आिारमा कᕍसकाइ 
साम्䵇ी त्ा कᕍडकᕍजटल कᕍसकाइ समा्䵇ी 
व्䴯वस्ाका लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯लाइ अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,३७ १,३७ १,३७ २,७५ ६,८८  

५२
्䵚कᕍत कᕍवद♍ा्कᕀ लागतका आिारमा कᕍसकाइ 
साम्䵇ी त्ा कᕍडकᕍजटल कᕍसकाइ समा्䵇ी 
व्䴯वस्ाका लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯लाइ अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,८० ३,८० ३,८० ७,६० १९,००  

५३
्䵚कᕍत कᕍवद♍ा्कᕀ लागतका आिारमा कᕍसकाइ 
साम्䵇ी त्ा कᕍडकᕍजटल कᕍसकाइ समा्䵇ी 
व्䴯वस्ाका लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯लाइ अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ६७ ६७ ६७ १,३५ ३,३८  

५४
्䵚ारकᕍमभक बाल कᕍवकास  सहजकताम⸾हरあको 
पाररश㙍कᕍमक त्ा कᕍवद♍ाल्䴯 कमम⸾चारी 
व्䴯वस्ापन अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ८,८७ ५,९१ ५,९१ ८,८७ २९,५८  

५५
्䵚ारकᕍमभक बाल कᕍवकास  सहजकताम⸾हरあको 
पाररश㙍कᕍमक त्ा कᕍवद♍ाल्䴯 कमम⸾चारी 
व्䴯वस्ापन अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ४,३५ २,९० २,९० ४,३५ १४,५३  

५६
्䵚ारकᕍमभक बाल कᕍवकास  सहजकताम⸾हरあको 
पाररश㙍कᕍमक त्ा कᕍवद♍ाल्䴯 कमम⸾चारी 
व्䴯वस्ापन अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २४,५५ १६,३७ १६,३७ २४,५५ ८१,८५  

५७
पररवार कᕍन्䴯ोजन कᕍकशोर कᕍकशोरी त्ा 
्䵚जनन ्सवास्䴥्䴯 का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,८० ० २,८०  

५८
पश ुसेवा कᕍवभाग र ्䵚ादकेᕍशक कᕍनका्䴯मा 
पशपुन⡍छी त्䴥्䴯ांक त्ा पश ुसेवाका 
का्䴯म⸾र〿मको ्䵚गकᕍत ररपोकᕍटम⸾ङ

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०  
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३७
कोकᕍभड १९ को भ्䴯ाकᕍकसनको 
कᕍडकᕍजटाइजेशन त्ा क्䴯 ूआर कोड 
्䵚माकᕍणकरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १६ १६ १६ ३२ ८०  

३८

कोकᕍभड १९ लगा्䴯त कᕍवकᕍभन⡍न महामारीजन⡍्䴯 
रोगहरあको रोक्ाम, कᕍन्䴯न⡍्䵔ण त्ा 
कᕍनगरानीका लाकᕍग सरोकारवाला सँगको 
अन⡍तरकᕍर〿्䴯ा त्ा RRT, सवास्䴥्䴯कमकᕀ 
पररचालन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २५ ० ० ० २५  

३९

कोकᕍभड १९ कᕍवरぁ्䵍 िोप अकᕍभ्䴯ान त्ा 
बसुटर िोप समते सचंालन व्䴯वस्ापन 
िचम⸾ (पाकᕍलकासतरर्䴯 ्䴯ोजना र पाकᕍलका 
त्ा सवास्䴥्䴯 सस्ा सतरर्䴯 सपुररवेकᕍण)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ७६ ५० ५० ७६ २,५४  

४०
कोकᕍभड-१९ बाट पगुेको शकैᕍकᕍक कᕍकᕍतको 
पररपरुण त्ा अन⡍्䴯 कᕍवपदको सम्䴯मा 
कᕍसकाइ कᕍनरन⡍तरताका लाकᕍग का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१ N/A ९४ ० ० ० ९४  

४१
कोकᕍभड-१९ बाट पगुेको शकैᕍकᕍक कᕍकᕍतको 
पररपरुण त्ा अन⡍्䴯 कᕍवपदको सम्䴯मा 
कᕍसकाइ कᕍनरन⡍तरताका लाकᕍग का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ४६ ० ० ४६  

४२
कोकᕍभड-१९ बाट पगुेको शकैᕍकᕍक कᕍकᕍतको 
पररपरुण त्ा अन⡍्䴯 कᕍवपदको सम्䴯मा 
कᕍसकाइ कᕍनरन⡍तरताका लाकᕍग का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,६० ० ० ० २,६०  

४३
िाद♍ान⡍न बालीको उन⡍नत बीउ उप्䴯ोगमा 
अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८,०० ० ० ० ८,००  

४४

गररबी कᕍनवारणका लाकᕍग लघ ुउद♍म 
कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म संचालन कᕍनदन⡇कᕍशका, 
२०७७ बमोकᕍजम उद♍मीको सतरोन⡍नती 
(आवश्䴯कता पकᕍहचानका आिारमा 
पनुताम⸾जगी र एडभान⡍स सीप कᕍवकास ताकᕍलम 
का्䴯म⸾र〿म)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,४४ ९६ ९६ १,४४ ४,८०  

४५

गररबी कᕍनवारणका लाकᕍग लघ ुउद♍म कᕍवकास 
का्䴯म⸾र〿म सचंालन कᕍनदन⡇कᕍशका, २०७७ 
बमोकᕍजम लघ ुउद♍म कᕍवकास मोडेलमा न्䴯ाँ 
लघ ुउद♍मी कᕍसजम⸾ना गनन⡇

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ७,१४ ४,७६ ४,७६ ७,१४ २३,८०  

४६
तोकᕍकएका  कᕍवद♍ा्कᕀको कᕍदवा िाजाका 
लाकᕍग  कᕍवद♍ाल्䴯लाई अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ५,२३ ५,२३ ७,८५ ७,८५ २६,१९  

४७
तोकᕍकएका  कᕍवद♍ा्कᕀको कᕍदवा िाजाका 
लाकᕍग  कᕍवद♍ाल्䴯लाई अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १४,४४ १४,४४ २१,६६ २१,६६ ७२,२३  
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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४८
तोकᕍकएका  कᕍवद♍ा्कᕀको कᕍदवा िाजाका 
लाकᕍग  कᕍवद♍ाल्䴯लाई अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A २,५७ २,५७ ३,८६ ३,८६ १२,८७  

४९

कᕍन्䴯कᕍमत िोप सदु♃ढीकरण, पणूम⸾ िोप 
सकुᕍनश㙍तता र दीगोपनाको लाकᕍग 
सकुᕍम्䴯ोजना अद♍ावकᕍिक २ कᕍदन र 
सरसफाई ्䵚ब््䵖िन प्䴯ाकेज पनुम⸾ताजगी 
ताकᕍलम १ कᕍदन गरी ३ कᕍदन एवं पणूम⸾िोप 
न.पा., गा.पा. सकुᕍनकᕍश㙍तताको लाकᕍग 
स्ाकᕍन्䴯 तह, वडा, िोप समन⡍व्䴯 सकᕍमती 
त्ा नवकᕍनवाकᕍचम⸾त जन्䵚कᕍतकᕍन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ५७ ३८ ३८ ५७ १,९०  

५० ्䵚जनन ्रぁगणता सवास्䴥्䴯 सेवा २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १,०० ० ० ० १,००  

५१
्䵚कᕍत कᕍवद♍ा्कᕀ लागतका आिारमा कᕍसकाइ 
साम्䵇ी त्ा कᕍडकᕍजटल कᕍसकाइ समा्䵇ी 
व्䴯वस्ाका लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯लाइ अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,३७ १,३७ १,३७ २,७५ ६,८८  

५२
्䵚कᕍत कᕍवद♍ा्कᕀ लागतका आिारमा कᕍसकाइ 
साम्䵇ी त्ा कᕍडकᕍजटल कᕍसकाइ समा्䵇ी 
व्䴯वस्ाका लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯लाइ अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,८० ३,८० ३,८० ७,६० १९,००  

५३
्䵚कᕍत कᕍवद♍ा्कᕀ लागतका आिारमा कᕍसकाइ 
साम्䵇ी त्ा कᕍडकᕍजटल कᕍसकाइ समा्䵇ी 
व्䴯वस्ाका लाकᕍग कᕍवद♍ाल्䴯लाइ अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ६७ ६७ ६७ १,३५ ३,३८  

५४
्䵚ारकᕍमभक बाल कᕍवकास  सहजकताम⸾हरあको 
पाररश㙍कᕍमक त्ा कᕍवद♍ाल्䴯 कमम⸾चारी 
व्䴯वस्ापन अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ८,८७ ५,९१ ५,९१ ८,८७ २९,५८  

५५
्䵚ारकᕍमभक बाल कᕍवकास  सहजकताम⸾हरあको 
पाररश㙍कᕍमक त्ा कᕍवद♍ाल्䴯 कमम⸾चारी 
व्䴯वस्ापन अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ४,३५ २,९० २,९० ४,३५ १४,५३  

५६
्䵚ारकᕍमभक बाल कᕍवकास  सहजकताम⸾हरあको 
पाररश㙍कᕍमक त्ा कᕍवद♍ाल्䴯 कमम⸾चारी 
व्䴯वस्ापन अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २४,५५ १६,३७ १६,३७ २४,५५ ८१,८५  

५७
पररवार कᕍन्䴯ोजन कᕍकशोर कᕍकशोरी त्ा 
्䵚जनन ्सवास्䴥्䴯 का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० २,८० ० २,८०  

५८
पश ुसेवा कᕍवभाग र ्䵚ादकेᕍशक कᕍनका्䴯मा 
पशपुन⡍छी त्䴥्䴯ांक त्ा पश ुसेवाका 
का्䴯म⸾र〿मको ्䵚गकᕍत ररपोकᕍटम⸾ङ

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०  
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३७
कोकᕍभड १९ को भ्䴯ाकᕍकसनको 
कᕍडकᕍजटाइजेशन त्ा क्䴯 ूआर कोड 
्䵚माकᕍणकरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १६ १६ १६ ३२ ८०  

३८

कोकᕍभड १९ लगा्䴯त कᕍवकᕍभन⡍न महामारीजन⡍्䴯 
रोगहरあको रोक्ाम, कᕍन्䴯न⡍्䵔ण त्ा 
कᕍनगरानीका लाकᕍग सरोकारवाला सँगको 
अन⡍तरकᕍर〿्䴯ा त्ा RRT, सवास्䴥्䴯कमकᕀ 
पररचालन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २५ ० ० ० २५  

३९

कोकᕍभड १९ कᕍवरぁ्䵍 िोप अकᕍभ्䴯ान त्ा 
बसुटर िोप समते सचंालन व्䴯वस्ापन 
िचम⸾ (पाकᕍलकासतरर्䴯 ्䴯ोजना र पाकᕍलका 
त्ा सवास्䴥्䴯 सस्ा सतरर्䴯 सपुररवेकᕍण)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ७६ ५० ५० ७६ २,५४  

४०
कोकᕍभड-१९ बाट पगुेको शकैᕍकᕍक कᕍकᕍतको 
पररपरुण त्ा अन⡍्䴯 कᕍवपदको सम्䴯मा 
कᕍसकाइ कᕍनरन⡍तरताका लाकᕍग का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१ N/A ९४ ० ० ० ९४  

४१
कोकᕍभड-१९ बाट पगुेको शकैᕍकᕍक कᕍकᕍतको 
पररपरुण त्ा अन⡍्䴯 कᕍवपदको सम्䴯मा 
कᕍसकाइ कᕍनरन⡍तरताका लाकᕍग का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ४६ ० ० ४६  

४२
कोकᕍभड-१९ बाट पगुेको शकैᕍकᕍक कᕍकᕍतको 
पररपरुण त्ा अन⡍्䴯 कᕍवपदको सम्䴯मा 
कᕍसकाइ कᕍनरन⡍तरताका लाकᕍग का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २,६० ० ० ० २,६०  

४३
िाद♍ान⡍न बालीको उन⡍नत बीउ उप्䴯ोगमा 
अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ८,०० ० ० ० ८,००  

४४

गररबी कᕍनवारणका लाकᕍग लघ ुउद♍म 
कᕍवकास का्䴯म⸾र〿म संचालन कᕍनदन⡇कᕍशका, 
२०७७ बमोकᕍजम उद♍मीको सतरोन⡍नती 
(आवश्䴯कता पकᕍहचानका आिारमा 
पनुताम⸾जगी र एडभान⡍स सीप कᕍवकास ताकᕍलम 
का्䴯म⸾र〿म)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,४४ ९६ ९६ १,४४ ४,८०  

४५

गररबी कᕍनवारणका लाकᕍग लघ ुउद♍म कᕍवकास 
का्䴯म⸾र〿म सचंालन कᕍनदन⡇कᕍशका, २०७७ 
बमोकᕍजम लघ ुउद♍म कᕍवकास मोडेलमा न्䴯ाँ 
लघ ुउद♍मी कᕍसजम⸾ना गनन⡇

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ७,१४ ४,७६ ४,७६ ७,१४ २३,८०  

४६
तोकᕍकएका  कᕍवद♍ा्कᕀको कᕍदवा िाजाका 
लाकᕍग  कᕍवद♍ाल्䴯लाई अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ५,२३ ५,२३ ७,८५ ७,८५ २६,१९  

४७
तोकᕍकएका  कᕍवद♍ा्कᕀको कᕍदवा िाजाका 
लाकᕍग  कᕍवद♍ाल्䴯लाई अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १४,४४ १४,४४ २१,६६ २१,६६ ७२,२३  



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

98 ah]6 tyf sfo{qmd k'l:tsf, @)&(

वस. 
नं.

कायथ┿्䵅म/आयोजना/व्䵅याकलापको 
नाम

खचथ┿ 
शीषथ┿क स㡍ोि लकᕍ एकाइ

वववनयोजन भएको िकम (रぁ हजािमा)

पव
हल

ो 
्䵔म

ावस
क

दो
स㡍ो

 ्䵔
मा

वस
क

िेस㡍
ो ्䵔

मा
वस

क

चौ
्ो

 ्䵔
मा

वस
क

जम
मा

कैव
फय

ि

७२

राकᕍष㝍्䵏्䴯 मकᕍहला सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंसेकᕍवका  
का्䴯म⸾र〿म (पोशाक ्䵚ोतसाहन, ्䴯ाता्䴯ात 
िचम⸾, वाकᕍरम⸾क सकᕍमकᕍा गो्䵗ी र कᕍदवस 
मनाउने िचम⸾ समते)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,६० २,४० २,४० ३,६० १२,००  

७३ रोजगार सेवा केन⡍्䵖को सँचालन िचम⸾ २२५२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A ७९ ५३ ५३ ७९ २,६५  

७४
कᕍवद♍ाल्䴯 सञचालन त्ा व्䴯वस्ापन 
अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ५,५१ ३,६७ ३,६७ ५,५१ १८,३९  

७५
कᕍवद♍ाल्䴯 सञचालन त्ा व्䴯वस्ापन 
अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ९८ ६५ ६५ ९८ ३,२७  

७६
कᕍवद♍ाल्䴯 सञचालन त्ा व्䴯वस्ापन 
अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,९९ १,३३ १,३३ १,९९ ६,६६  

७७
कᕍवद♍ाल्䴯 सवास्䴥्䴯 कᕍशकᕍा/आमा समहू त्ा 
मकᕍहला सवास्䴥्䴯 सव्䴯ं सेकᕍवकाहरあका लाकᕍग 
सामाकᕍजक ब्䴯वहार पररवतम⸾न का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७५ ० ० ७५  

७८
कᕍवद♍ाल्䴯मा शकैᕍकᕍक गणुसतर सदु♃ढीकरण  
एवम ्का्䴯म⸾समपादनमा आिाररत ्䵚ोतसाहन 
अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ११,१९ ७,४६ ७,४६ ११,१९ ३७,३२  

७९
कᕍवद♍ाल्䴯मा शकैᕍकᕍक गणुसतर सदु♃ढीकरण  
एवम ्का्䴯म⸾समपादनमा आिाररत ्䵚ोतसाहन 
अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ४,०५ २,७० २,७० ४,०५ १३,५३  

८०
कᕍवद♍ाल्䴯मा शकैᕍकᕍक गणुसतर सदु♃ढीकरण  
एवम ्का्䴯म⸾समपादनमा आिाररत ्䵚ोतसाहन 
अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,९९ १,३३ १,३३ १,९९ ६,६५  

८१
कᕍवभागले उपलवि गराउने कᕍवकᕍि/पद♍कᕍत 
अनसुार वडा सतरबाट घटना दताम⸾ सताह 
अकᕍभ्䴯ान सञचालन

२२५२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A २७ १८ १८ २७ ९०  

८२

कᕍवश㙍 औलो कᕍदवस मनाउने, कᕍकटजन⡍्䴯 
रोग कᕍन्䴯न⡍्䵔ण का्䴯म⸾र〿मको अनगुमन एवम ्
मलू्䴯ाङ्कन त्ा कᕍकटजन⡍्䴯 रोग कᕍन्䴯न⡍्䵔णका 
लाकᕍग बहुकᕍनका्䴯 अन⡍तरकᕍर〿्䴯ा गनन⡇ त्ा 
Active Case Detection (औलो र 
कालाजार)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५५ ० ० ० ५५  
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५९

पशपुंकᕍी आदीबाट हुने ईन⡍फुएन⡍जा, बडम⸾ फल,ु 
AMR, कᕍसकᕍटἿसकव㕋कᕍसस, टकसोपलाजमोकᕍसस 
आकᕍद कᕍवकᕍभन⡍न सरぁवारोग समबकᕍन⡍ि रोक्ाम 
त्ा कᕍन्䴯न⡍्䵔णका लाकᕍग सचतेना का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०  

६०
पशपुन⡍छी रोगको अन⡍वेरण, नमनुा 
सङ्कलन त्ा ्䵚ेरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १० ० ० ० १०  

६१

पाकᕍलका सतरमा सवास्䴥्䴯 ससं्ाहरあको 
माकᕍसक बैठक, सवास्䴥्䴯 का्䴯म⸾र〿महरあको 
डाटा भरेरकᕍफकेशन एवं गणुसतर सिुार सा्ै 
अिम⸾बाकᕍरम⸾क एवं बाकᕍरम⸾क सकᕍमकᕍा

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४६ ३१ ३१ ४६ १,५५  

६२
पोपण कᕍवशरे (सवास्䴥्䴯) कᕍ्े䵔का का्䴯म⸾र〿म 
सञचालन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०  

६३ पोरण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ९५ ६३ ६३ ९५ ३,१७  

६४

पोरण सिुारको लाकᕍग कᕍवपन⡍न समदूा्䴯का 
मकᕍहला समहू वा सहकारीहरあलाई 
कᕍवपन⡍न सदस्䴯हरあको आ्䴯आजम⸾न सिुार 
का्䴯म⸾र〿मको गनम⸾ अनदुान

२२५२२
्䴯रुोकᕍप्䴯न ्䴯कुᕍन्䴯न 
- नगद अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ६,२५ ० ० ६,२५  

६५

पोरण सवंेदनशील (िानेपानी त्ा 
सरसफाइ, कृकᕍर, पशसुेवा, मकᕍहला त्ा 
बालबाकᕍलका, कᕍशकᕍा र शासकी्䴯 ्䵚वन⡍ि) 
कᕍ्े䵔का का्䴯म⸾र〿महरあ सञचानल)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,०५ ७० ७० १,०५ ३,५०  

६६

पोरण सवंेदनशील (िानेपानी त्ा 
सरसफाइ, कृकᕍर, पशसुेवा, मकᕍहला त्ा 
बालबाकᕍलका, कᕍशकᕍा र शासकी्䴯 ्䵚वन⡍ि) 
कᕍ्े䵔का का्䴯म⸾र〿महरあ सञचानल)

२२५२२
्䴯रुोकᕍप्䴯न ्䴯कुᕍन्䴯न 
- नगद अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,४२ ९५ ९५ १,४२ ४,७५  

६७ मकैबाली ्䵚व्䵍म⸾न का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६,०९ ४,०६ ४,०६ ६,०९ २०,३०  

६८
मकेᕍशनरी आजार त्ा फकᕍनम⸾चर ममम⸾त समभार 
(सेवा केन⡍्䵖 सञचालाना म्⸾)

२२५२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ० ६० ० ६०  

६९

मात ृत्ा नवकᕍशश ुका्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त 
आमा सरुकᕍा, गभम⸾वती, र्䴹सचंार, उत्े䵚रणा 
सेवा, न⡍्䴯ानो िोला र कᕍनशलुक गभम⸾पतन 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ५,४७ ३,६४ ३,६४ ५,४७ १८,२४  

७० मात ृत्ा नवकᕍशश ुका्䴯म⸾र〿म सनं⡍चालन २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६,७० ४,४७ ४,४७ ६,७० २२,३५  

७१
राष㝍्䵏पकᕍत रकᕍनङ्ग कᕍसलड ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता 
(स्ानी्䴯 तहसतरी्䴯)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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७२

राकᕍष㝍्䵏्䴯 मकᕍहला सवास्䴥्䴯 सव्䴯ंसेकᕍवका  
का्䴯म⸾र〿म (पोशाक ्䵚ोतसाहन, ्䴯ाता्䴯ात 
िचम⸾, वाकᕍरम⸾क सकᕍमकᕍा गो्䵗ी र कᕍदवस 
मनाउने िचम⸾ समते)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,६० २,४० २,४० ३,६० १२,००  

७३ रोजगार सेवा केन⡍्䵖को सँचालन िचम⸾ २२५२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A ७९ ५३ ५३ ७९ २,६५  

७४
कᕍवद♍ाल्䴯 सञचालन त्ा व्䴯वस्ापन 
अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ५,५१ ३,६७ ३,६७ ५,५१ १८,३९  

७५
कᕍवद♍ाल्䴯 सञचालन त्ा व्䴯वस्ापन 
अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ९८ ६५ ६५ ९८ ३,२७  

७६
कᕍवद♍ाल्䴯 सञचालन त्ा व्䴯वस्ापन 
अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,९९ १,३३ १,३३ १,९९ ६,६६  

७७
कᕍवद♍ाल्䴯 सवास्䴥्䴯 कᕍशकᕍा/आमा समहू त्ा 
मकᕍहला सवास्䴥्䴯 सव्䴯ं सेकᕍवकाहरあका लाकᕍग 
सामाकᕍजक ब्䴯वहार पररवतम⸾न का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७५ ० ० ७५  

७८
कᕍवद♍ाल्䴯मा शकैᕍकᕍक गणुसतर सदु♃ढीकरण  
एवम ्का्䴯म⸾समपादनमा आिाररत ्䵚ोतसाहन 
अनदुान

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ११,१९ ७,४६ ७,४६ ११,१९ ३७,३२  

७९
कᕍवद♍ाल्䴯मा शकैᕍकᕍक गणुसतर सदु♃ढीकरण  
एवम ्का्䴯म⸾समपादनमा आिाररत ्䵚ोतसाहन 
अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ४,०५ २,७० २,७० ४,०५ १३,५३  

८०
कᕍवद♍ाल्䴯मा शकैᕍकᕍक गणुसतर सदु♃ढीकरण  
एवम ्का्䴯म⸾समपादनमा आिाररत ्䵚ोतसाहन 
अनदुान

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,९९ १,३३ १,३३ १,९९ ६,६५  

८१
कᕍवभागले उपलवि गराउने कᕍवकᕍि/पद♍कᕍत 
अनसुार वडा सतरबाट घटना दताम⸾ सताह 
अकᕍभ्䴯ान सञचालन

२२५२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A २७ १८ १८ २७ ९०  

८२

कᕍवश㙍 औलो कᕍदवस मनाउने, कᕍकटजन⡍्䴯 
रोग कᕍन्䴯न⡍्䵔ण का्䴯म⸾र〿मको अनगुमन एवम ्
मलू्䴯ाङ्कन त्ा कᕍकटजन⡍्䴯 रोग कᕍन्䴯न⡍्䵔णका 
लाकᕍग बहुकᕍनका्䴯 अन⡍तरकᕍर〿्䴯ा गनन⡇ त्ा 
Active Case Detection (औलो र 
कालाजार)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ५५ ० ० ० ५५  
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५९

पशपुंकᕍी आदीबाट हुने ईन⡍फुएन⡍जा, बडम⸾ फल,ु 
AMR, कᕍसकᕍटἿसकव㕋कᕍसस, टकसोपलाजमोकᕍसस 
आकᕍद कᕍवकᕍभन⡍न सरぁवारोग समबकᕍन⡍ि रोक्ाम 
त्ा कᕍन्䴯न⡍्䵔णका लाकᕍग सचतेना का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A २० ० ० ० २०  

६०
पशपुन⡍छी रोगको अन⡍वेरण, नमनुा 
सङ्कलन त्ा ्䵚ेरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १० ० ० ० १०  

६१

पाकᕍलका सतरमा सवास्䴥्䴯 ससं्ाहरあको 
माकᕍसक बैठक, सवास्䴥्䴯 का्䴯म⸾र〿महरあको 
डाटा भरेरकᕍफकेशन एवं गणुसतर सिुार सा्ै 
अिम⸾बाकᕍरम⸾क एवं बाकᕍरम⸾क सकᕍमकᕍा

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४६ ३१ ३१ ४६ १,५५  

६२
पोपण कᕍवशरे (सवास्䴥्䴯) कᕍ्े䵔का का्䴯म⸾र〿म 
सञचालन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०  

६३ पोरण का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ९५ ६३ ६३ ९५ ३,१७  

६४

पोरण सिुारको लाकᕍग कᕍवपन⡍न समदूा्䴯का 
मकᕍहला समहू वा सहकारीहरあलाई 
कᕍवपन⡍न सदस्䴯हरあको आ्䴯आजम⸾न सिुार 
का्䴯म⸾र〿मको गनम⸾ अनदुान

२२५२२
्䴯रुोकᕍप्䴯न ्䴯कुᕍन्䴯न 
- नगद अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ६,२५ ० ० ६,२५  

६५

पोरण सवंेदनशील (िानेपानी त्ा 
सरसफाइ, कृकᕍर, पशसुेवा, मकᕍहला त्ा 
बालबाकᕍलका, कᕍशकᕍा र शासकी्䴯 ्䵚वन⡍ि) 
कᕍ्े䵔का का्䴯म⸾र〿महरあ सञचानल)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,०५ ७० ७० १,०५ ३,५०  

६६

पोरण सवंेदनशील (िानेपानी त्ा 
सरसफाइ, कृकᕍर, पशसुेवा, मकᕍहला त्ा 
बालबाकᕍलका, कᕍशकᕍा र शासकी्䴯 ्䵚वन⡍ि) 
कᕍ्े䵔का का्䴯म⸾र〿महरあ सञचानल)

२२५२२
्䴯रुोकᕍप्䴯न ्䴯कुᕍन्䴯न 
- नगद अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,४२ ९५ ९५ १,४२ ४,७५  

६७ मकैबाली ्䵚व्䵍म⸾न का्䴯म⸾र〿म २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६,०९ ४,०६ ४,०६ ६,०९ २०,३०  

६८
मकेᕍशनरी आजार त्ा फकᕍनम⸾चर ममम⸾त समभार 
(सेवा केन⡍्䵖 सञचालाना म्⸾)

२२५२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ० ६० ० ६०  

६९

मात ृत्ा नवकᕍशश ुका्䴯म⸾र〿म अन⡍तगम⸾त 
आमा सरुकᕍा, गभम⸾वती, र्䴹सचंार, उत्े䵚रणा 
सेवा, न⡍्䴯ानो िोला र कᕍनशलुक गभम⸾पतन 
का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ५,४७ ३,६४ ३,६४ ५,४७ १८,२४  

७० मात ृत्ा नवकᕍशश ुका्䴯म⸾र〿म सनं⡍चालन २२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ६,७० ४,४७ ४,४७ ६,७० २२,३५  

७१
राष㝍्䵏पकᕍत रकᕍनङ्ग कᕍसलड ्䵚कᕍत्䴯ोकᕍगता 
(स्ानी्䴯 तहसतरी्䴯)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० १,०० ० १,००  



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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९५
सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯का छा्䵔ाहरあलाई 
कᕍनशलुक स्䴯ाकᕍनटरी प्䴯ाड व्䴯वस्ापन

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१ N/A ० २,२० ० ० २,२०  

९६
सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯का छा्䵔ाहरあलाई 
कᕍनशलुक स्䴯ाकᕍनटरी प्䴯ाड व्䴯वस्ापन

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,३४ ८९ ८९ १,३४ ४,४७  

९७
सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯का छा्䵔ाहरあलाई 
कᕍनशलुक स्䴯ाकᕍनटरी प्䴯ाड व्䴯वस्ापन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,७० २,४६ २,४६ ३,७० १२,३४  

९८
अन⡍्䴯 कᕍवकᕍवि िचम⸾ - आ्䴯ोजना, सामाकᕍजक 
सरुकᕍा त्ा घटना दताम⸾ समबन⡍िी कᕍवकᕍभन⡍न 
बै䠂ठकको कᕍच्䴯ापान लगा्䴯तको िचम⸾

२२५२९
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १५ १५ २३ २३ ७८  

९९
एम. आइम⸾. एस. अपरेटर र  कᕍफलड सहा्䴯क 
दकेᕍनक ्䵝मण भता/्䴯ाता्䴯ात िचम⸾/ईन⡍िन

२२५२९
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १२ १२ १२ २४ ६०  

१००
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯मा अध्䴯्䴯नरत 
कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग छा्䵔बकृᕍत (आवासी्䴯 
त्ा गैरआवासी्䴯)

२७२११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,२४ ८२ ८२ १,२४ ४,१४  

१०१
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯मा अध्䴯्䴯नरत 
कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग छा्䵔बकृᕍत (आवासी्䴯 
त्ा गैरआवासी्䴯)

२७२११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ६२ ४१ ४१ ६२ २,०९  

१०२
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯मा अध्䴯्䴯नरत 
कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग छा्䵔बकृᕍत (आवासी्䴯 
त्ा गैरआवासी्䴯)

२७२११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,१५ २,१० २,१० ३,१५ १०,५३  

१०३
आिारभतू त्ा आककᕍसमक सवास्䴥्䴯 
सेवाको लाकᕍग औरकᕍि िररद

२७२१३
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १३,५० ० ० ० १३,५०  

८०५५५५०३५११  सघंीय सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (शसिथ┿ अनुदान)

१

सरुकᕍकᕍत नागररक आवास का्䴯म⸾र〿म 
:-्䵚दशे नं. ५ को प्䴯ठूान कᕍजलला कᕍ्े䵔 नं. १ 
अन⡍तगम⸾त कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका- २०० वटा 
(र〿मागत)

३११११
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१० N/A १२,०० ८,०० ८,०० १२,०० ४०,००  

२
Inj.Oxytocin भणडारणका लागी ILR 
Refrigerator िरीद

३११२२
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ४,०० ० ० ० ४,००  

३
रोजगार सेवा केन⡍्䵖को सदु♃कᕍढकरण 
(कमप्䴯टूर, फकᕍनम⸾चर कᕍफकचसम⸾, क्䴯ामरा, 
अन⡍्䴯 कᕍवद♍तुी्䴯 उपकरण)

३११२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ० ३,०० ० ३,००  

४
कᕍिमरぁक १,  कᕍचसाबाङ्ग िो.प,ु 
ढाडकᕍपडालने ५/७, बासा िोला,साहुि्ु䵏टा 
कᕍसमलचउर, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठुान

३११५१
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ३५,०० ० ० ३५,००  
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८३

शकैᕍकᕍक पहुचँ सकुᕍनकᕍश㙍तता, अनौपचाररक 
त्ा वैककᕍलपक कᕍशकᕍा का्䴯म⸾र〿म 
(परमपरागत कᕍवद♍ाल्䴯, वैककᕍलपक 
कᕍवद♍ाल्䴯, साकᕍरता र कᕍनरन⡍तर कᕍशकᕍाका 
का्䴯म⸾र〿म समते)

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ४२ २८ २८ ४२ १,४१  

८४

शकैᕍकᕍक पहुचँ सकुᕍनकᕍश㙍तता, अनौपचाररक 
त्ा वैककᕍलपक कᕍशकᕍा का्䴯म⸾र〿म 
(परमपरागत कᕍवद♍ाल्䴯, वैककᕍलपक 
कᕍवद♍ाल्䴯, साकᕍरता र कᕍनरन⡍तर कᕍशकᕍाका 
का्䴯म⸾र〿म समते)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,१७ ७८ ७८ १,१७ ३,९०  

८५

शकैᕍकᕍक पहुचँ सकुᕍनकᕍश㙍तता, अनौपचाररक 
त्ा वैककᕍलपक कᕍशकᕍा का्䴯म⸾र〿म 
(परमपरागत कᕍवद♍ाल्䴯, वैककᕍलपक 
कᕍवद♍ाल्䴯, साकᕍरता र कᕍनरन⡍तर कᕍशकᕍाका 
का्䴯म⸾र〿म समते)

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A २० १३ १३ २० ६९  

८६
सचूना ्䵚काशन त्ा उन⡍नत बीउ उप्䴯ोग 
अनगुमन कᕍनरीकᕍण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०  

८७
सञचार सामा्䵇ी ्䵚सारण त्ा छपाइम⸾ 
(सञचार र पँहुच अकᕍभ्䴯ान सञचालान)

२२५२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०  

८८
समभाव्䴯 उतपादनको उतपादकतव र बजार 
्䵚कᕍतसपिाम⸾ बकृᕍ्䵍 गनम⸾का लाकᕍग ककᕍमतमा ५ 
जनाको समहुमा ्䵚कᕍबकᕍि हसतान⡍तरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४२ २८ २८ ४२ १,४०  

८९
सकुᕍतम⸾जन⡍्䴯 पदा म्⸾ त्ा मध्䴯पान सेवनको 
न⡍्䴯कूᕍनकरण समबन⡍िी सचंार का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० २५ २५  

९०

सवास्䴥्䴯 चौकी (आिारभतु  सवास्䴥्䴯 सेवा 
केन⡍्䵖)  को न⡍्䴯नुतम सेवा मापदणड का्䴯म⸾र〿म  
( अकᕍभमिुीकरण, सकᕍमकᕍा, फलो अप , 
अनगुमन त्ा सदु♃कᕍिकरण समते )

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०  

९१
सवास्䴥्䴯 सचूना सा्ै आइ एम ्䴯 ू
सदु♃ढीकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ६५ ० ० ६५  

९२
सस्ागत कᕍमता कᕍवकास,परीकᕍा सञचालन 
एवम ्कᕍवद♍ा्कᕀ मलु्䴯ाङ्कन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,५४ १,०२ १,०२ १,५४ ५,१४  

९३
सस्ागत कᕍमता कᕍवकास,परीकᕍा सञचालन 
एवम ्कᕍवद♍ा्कᕀ मलु्䴯ाङ्कन

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A २७ १८ १८ २७ ९२  

९४
सस्ागत कᕍमता कᕍवकास,परीकᕍा सञचालन 
एवम ्कᕍवद♍ा्कᕀ मलु्䴯ाङ्कन

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ५५ ३७ ३७ ५५ १,८६  
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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९५
सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯का छा्䵔ाहरあलाई 
कᕍनशलुक स्䴯ाकᕍनटरी प्䴯ाड व्䴯वस्ापन

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१ N/A ० २,२० ० ० २,२०  

९६
सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯का छा्䵔ाहरあलाई 
कᕍनशलुक स्䴯ाकᕍनटरी प्䴯ाड व्䴯वस्ापन

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,३४ ८९ ८९ १,३४ ४,४७  

९७
सामदुाकᕍ्䴯क कᕍवद♍ाल्䴯का छा्䵔ाहरあलाई 
कᕍनशलुक स्䴯ाकᕍनटरी प्䴯ाड व्䴯वस्ापन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,७० २,४६ २,४६ ३,७० १२,३४  

९८
अन⡍्䴯 कᕍवकᕍवि िचम⸾ - आ्䴯ोजना, सामाकᕍजक 
सरुकᕍा त्ा घटना दताम⸾ समबन⡍िी कᕍवकᕍभन⡍न 
बै䠂ठकको कᕍच्䴯ापान लगा्䴯तको िचम⸾

२२५२९
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १५ १५ २३ २३ ७८  

९९
एम. आइम⸾. एस. अपरेटर र  कᕍफलड सहा्䴯क 
दकेᕍनक ्䵝मण भता/्䴯ाता्䴯ात िचम⸾/ईन⡍िन

२२५२९
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A १२ १२ १२ २४ ६०  

१००
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯मा अध्䴯्䴯नरत 
कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग छा्䵔बकृᕍत (आवासी्䴯 
त्ा गैरआवासी्䴯)

२७२११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A १,२४ ८२ ८२ १,२४ ४,१४  

१०१
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯मा अध्䴯्䴯नरत 
कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग छा्䵔बकृᕍत (आवासी्䴯 
त्ा गैरआवासी्䴯)

२७२११
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ६२ ४१ ४१ ६२ २,०९  

१०२
सावम⸾जकᕍनक कᕍवद♍ाल्䴯मा अध्䴯्䴯नरत 
कᕍवद♍ा्कᕀहरあका लाकᕍग छा्䵔बकृᕍत (आवासी्䴯 
त्ा गैरआवासी्䴯)

२७२११
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,१५ २,१० २,१० ३,१५ १०,५३  

१०३
आिारभतू त्ा आककᕍसमक सवास्䴥्䴯 
सेवाको लाकᕍग औरकᕍि िररद

२७२१३
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A १३,५० ० ० ० १३,५०  

८०५५५५०३५११  सघंीय सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (शसिथ┿ अनुदान)

१

सरुकᕍकᕍत नागररक आवास का्䴯म⸾र〿म 
:-्䵚दशे नं. ५ को प्䴯ठूान कᕍजलला कᕍ्े䵔 नं. १ 
अन⡍तगम⸾त कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका- २०० वटा 
(र〿मागत)

३११११
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१० N/A १२,०० ८,०० ८,०० १२,०० ४०,००  

२
Inj.Oxytocin भणडारणका लागी ILR 
Refrigerator िरीद

३११२२
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ४,०० ० ० ० ४,००  

३
रोजगार सेवा केन⡍्䵖को सदु♃कᕍढकरण 
(कमप्䴯टूर, फकᕍनम⸾चर कᕍफकचसम⸾, क्䴯ामरा, 
अन⡍्䴯 कᕍवद♍तुी्䴯 उपकरण)

३११२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१ N/A ० ० ३,०० ० ३,००  

४
कᕍिमरぁक १,  कᕍचसाबाङ्ग िो.प,ु 
ढाडकᕍपडालने ५/७, बासा िोला,साहुि्ु䵏टा 
कᕍसमलचउर, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलका, प्䴯ठुान

३११५१
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ३५,०० ० ० ३५,००  
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८३

शकैᕍकᕍक पहुचँ सकुᕍनकᕍश㙍तता, अनौपचाररक 
त्ा वैककᕍलपक कᕍशकᕍा का्䴯म⸾र〿म 
(परमपरागत कᕍवद♍ाल्䴯, वैककᕍलपक 
कᕍवद♍ाल्䴯, साकᕍरता र कᕍनरन⡍तर कᕍशकᕍाका 
का्䴯म⸾र〿म समते)

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ४२ २८ २८ ४२ १,४१  

८४

शकैᕍकᕍक पहुचँ सकुᕍनकᕍश㙍तता, अनौपचाररक 
त्ा वैककᕍलपक कᕍशकᕍा का्䴯म⸾र〿म 
(परमपरागत कᕍवद♍ाल्䴯, वैककᕍलपक 
कᕍवद♍ाल्䴯, साकᕍरता र कᕍनरन⡍तर कᕍशकᕍाका 
का्䴯म⸾र〿म समते)

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,१७ ७८ ७८ १,१७ ३,९०  

८५

शकैᕍकᕍक पहुचँ सकुᕍनकᕍश㙍तता, अनौपचाररक 
त्ा वैककᕍलपक कᕍशकᕍा का्䴯म⸾र〿म 
(परमपरागत कᕍवद♍ाल्䴯, वैककᕍलपक 
कᕍवद♍ाल्䴯, साकᕍरता र कᕍनरन⡍तर कᕍशकᕍाका 
का्䴯म⸾र〿म समते)

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A २० १३ १३ २० ६९  

८६
सचूना ्䵚काशन त्ा उन⡍नत बीउ उप्䴯ोग 
अनगुमन कᕍनरीकᕍण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०  

८७
सञचार सामा्䵇ी ्䵚सारण त्ा छपाइम⸾ 
(सञचार र पँहुच अकᕍभ्䴯ान सञचालान)

२२५२२
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०  

८८
समभाव्䴯 उतपादनको उतपादकतव र बजार 
्䵚कᕍतसपिाम⸾ बकृᕍ्䵍 गनम⸾का लाकᕍग ककᕍमतमा ५ 
जनाको समहुमा ्䵚कᕍबकᕍि हसतान⡍तरण

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४२ २८ २८ ४२ १,४०  

८९
सकुᕍतम⸾जन⡍्䴯 पदा म्⸾ त्ा मध्䴯पान सेवनको 
न⡍्䴯कूᕍनकरण समबन⡍िी सचंार का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ० ० २५ २५  

९०

सवास्䴥्䴯 चौकी (आिारभतु  सवास्䴥्䴯 सेवा 
केन⡍्䵖)  को न⡍्䴯नुतम सेवा मापदणड का्䴯म⸾र〿म  
( अकᕍभमिुीकरण, सकᕍमकᕍा, फलो अप , 
अनगुमन त्ा सदु♃कᕍिकरण समते )

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A ४५ ३० ३० ४५ १,५०  

९१
सवास्䴥्䴯 सचूना सा्ै आइ एम ्䴯 ू
सदु♃ढीकरण का्䴯म⸾र〿म

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ६५ ० ० ६५  

९२
सस्ागत कᕍमता कᕍवकास,परीकᕍा सञचालन 
एवम ्कᕍवद♍ा्कᕀ मलु्䴯ाङ्कन

२२५२२
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A १,५४ १,०२ १,०२ १,५४ ५,१४  

९३
सस्ागत कᕍमता कᕍवकास,परीकᕍा सञचालन 
एवम ्कᕍवद♍ा्कᕀ मलु्䴯ाङ्कन

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ अनदुान 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A २७ १८ १८ २७ ९२  

९४
सस्ागत कᕍमता कᕍवकास,परीकᕍा सञचालन 
एवम ्कᕍवद♍ा्कᕀ मलु्䴯ाङ्कन

२२५२२
एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाम⸾ हुने ऋण 
(बैदकेᕍशक)

१० N/A ५५ ३७ ३७ ५५ १,८६  
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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८०५५५५०३५१३  सघंीय सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म(समपुिक अनुदान)

१ कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 कᕍनमाम⸾ण कᕍनरन⡍तरता ३११५९
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ६०,०० ० ० ० ६०,००  

८०५५५५०३५२१ ्䵚देश सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (शसिथ┿ अनुदान)

१ बाखᙍा/माछा/वंगरु ्䵚वे्䵍न का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ९,०० ६,०० ६,०० ९,०० ३०,००  

२ मकै बीउ उतपादन का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २,०० २,०० २,०० ४,०० १०,००  

८०५५५५०३५२२ ्䵚दशे सरकारबाट हसतान⡍तररत का्䴯म⸾र〿म (कᕍवरशे अनदुान)

१ मखु्䴯मन⡍्䵔ी शकैᕍकᕍक सिुार का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २४,०० १८,०० १८,०० ० ६०,००  

८०५५५५०३५२१ ्䵚देश सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (शसिथ┿ अनुदान)

१
कᕍभमसेन आिारभतु कᕍवद♍ाल्䴯 बसन⡍तपोिरी 
भवन कᕍनमाम⸾ण कᕍिमरぁक ४

३१११२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,६० ३,६० ३,६० ७,२० १८,००  

२
मिकुुणड कृरी सहकारी भवन कᕍनमाम⸾ण 
कᕍिमरぁक वडा नं.२

३१११२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,६० १,६० १,६० ३,२० ८,००  

३
कᕍचपलेटी दउेराली कमरेपानी चुदँालीिकम⸾  
चोरमारे हुदँ ैनाररकोट दउेराली सडक 
सतरोन⡍नती कᕍिमरぁक २

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,६० १,६० १,६० ३,२० ८,००  

४ छातीपाटा कᕍलफट कᕍसचंाई कृरी आ्䴯ोजना ३११५५
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ५,०० ५,०० ५,०० १०,०० २५,००  

५
डुडिोला कचरे हलते (सातले) अमराई 
कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण वडा नं. ३

३११५५
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,६० १,६० १,६० ३,२० ८,००  

६ बालवुाफाट कᕍसचंाई कुलो कᕍिमरぁक ७ र ८ ३११५५
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,०० २,०० २,०० ३,०० १०,००  

७
ओिरकोट नेपाने प्䴯म⸾टकी्䴯 पवूाम⸾िार 
कᕍनमाम⸾ण वडा नं. ५

३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २,१० १,४० १,४० २,१० ७,००  

८
ओिरकोट बाकᕍदकोट कोटघर पवूाम⸾िार 
कᕍनमाम⸾ण कᕍिमरぁक ३,५

३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,६० १,६० १,६० ३,२० ८,००  

९
बाँसको चो्䴯ा कᕍच्䵔ा उद♍ोग कᕍपकᕍपकᕍप 
मोडेलमा स्ापना कᕍिमरぁक ५ ओिरकोट

३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २,४० १,६० १,६० २,४० ८,००  

१०
भडेी राखने चौर प्䴯म⸾टकी्䴯 स्ल कᕍनमाम⸾ण 
कᕍिमरぁक ६

३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,५० १,०० १,०० १,५० ५,००  

११ सनु⡍तलाजात स㡍ोत केन⡍्䵖 स्ापना ३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,०० ३,०० ३,०० ६,०० १५,००  

कुल चालु जममा १०,९२,५९ ८,०७,३८ ७,६२,५८ १०,२८,९७ ३६,९१,५५  
कुल पुजँीगि जममा ३,९४,४७ ८,०५,०० १,२९,९१ २,९६,६९ १६,२६,०८  
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५
प्䴯ठुान कᕍजलला कᕍिम⹍कु न.पा. मिवुा-
दहिोला सडक सतरोन⡍नती ।

३११५१
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ५०,०० ० ० ५०,००  

६ कᕍलबाङ दाररमचौर िा.पा.आ.कᕍिमरぁक-३ ३११५१
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A १०,०० ० ० ० १०,००  

७
नवीकरणी्䴯 ऊजाम⸾ ्䵚वकᕍि जडान 
(वा्䴯ोग्䴯ाँस/कᕍवद♍तुी्䴯 चलुो/सिुाररएको 
चलुो/सौ्䴯म⸾ ऊजाम⸾)

३११५३
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ८,०० ० ० ० ८,००  

८
कडेनी तरुार कᕍलफट िा.पा.आ.,कᕍिमरぁक 
गा.पा.

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ० ० १०,०० १०,००  

९
िालीडाँडा रह कᕍलफट िानेपानी आ्䴯ोजना, 
कᕍिमरぁक १ प्䴯ठुान

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ० ० १४,०० १४,००  

१०
कᕍचसावाङ्ग, कᕍवटἿटोला, घमुनेठाटी, 
्ापािते, अ्䵇लेी, ओिररぁि िानेपानी 
आ्䴯ोजना कᕍिमरぁक गा.पा. -६

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० १५,०० ० ० १५,००  

११
िणुडी कᕍदघलना कᕍलफट 
िा.पा.आ.,कᕍिमरぁक-८

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० १०,०० ० ० १०,००  

१२
कᕍिमरぁक ८ िा.पा. आ, सनािोला 
रातोमाटा

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० २०,०० ० ० २०,००  

१३ कᕍिमरぁक िा.पा. आ, गाबदी सललेरी ३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ३५,०० ० ० ३५,००  

१४
कᕍिमरぁक गा.पा.वहृत िा.पा.आ. कᕍिमरぁक 
१-८, प्䴯ठूान

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० १५,०० ० ० १५,००  

१५
टाडेगैरा, नेपाने, लेि, िगे, सललेरी, 
कुकᕍिणडे िानेपानी आ्䴯ोजना कᕍिमरぁक 
गा.पा. -६

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० १५,०० ० ० १५,००  

१६ कᕍलबाङ मकᕍचछ िा.पा.आ.कᕍिमरぁक-५ ३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A १०,०० ० ० ० १०,००  

१७
व्䴯ाङिोला, हाडेपानी पललो दईु कटेरी, 
उबदी िा.पा.आ. कᕍिमरぁक गा.पा. ७/८

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A २०,०० ० ० ० २०,००  

१८
ढाँडा रकगाडम⸾्䴯न कᕍनमाम⸾ण कᕍिमरぁक गा पा 
५ प्䴯ठूान

३११५९
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A १०,०० ० ० ० १०,००  

१९ रोजगारी सजृना (आई.कᕍड.ए.ì ३११५९
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A ७,०२ ४,६८ ४,६८ ७,०२ २३,४३  

२० रोजगारी सजृना (नेपाल सरकार) ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २५,०६ १६,७० १६,७० २५,०६ ८३,५४  

८०५५५५०३५१२  सघंीय सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (ववषेश अनुदान)

१
रぁमघास कᕍदहालना िानेपानी कᕍनमाम⸾ण 
आ्䴯ोजना कᕍनरन⡍तरता

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७०,०० ० ० ७०,००  
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वेपता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्䵔ै ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजेट तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64

ववषयसचूी

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म  1

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क ऐन, २०७९ 19

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट व्䴹वय, २०७९ 43

विमरぁक गाउँपावलकाको वववनयोजन ऐन, २०७९ 61

विमरぁक गाउँपावलकाको आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को केᕍ्䵔गि वयय अनुमान 63

विमरぁक गाउँपावलकाको बजेट ि्ा कायथ┿्䵅म पुव्िका, २०७९ 64
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८०५५५५०३५१३  सघंीय सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म(समपुिक अनुदान)

१ कᕍचस्䴯ान केन⡍्䵖 कᕍनमाम⸾ण कᕍनरन⡍तरता ३११५९
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ६०,०० ० ० ० ६०,००  

८०५५५५०३५२१ ्䵚देश सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (शसिथ┿ अनुदान)

१ बाखᙍा/माछा/वगंरु ्䵚वे्䵍न का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ९,०० ६,०० ६,०० ९,०० ३०,००  

२ मकै बीउ उतपादन का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २,०० २,०० २,०० ४,०० १०,००  

८०५५५५०३५२२ ्䵚दशे सरकारबाट हसतान⡍तररत का्䴯म⸾र〿म (कᕍवरशे अनदुान)

१ मखु्䴯मन⡍्䵔ी शकैᕍकᕍक सिुार का्䴯म⸾र〿म २२५२२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २४,०० १८,०० १८,०० ० ६०,००  

८०५५५५०३५२१ ्䵚देश सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (शसिथ┿ अनुदान)

१
कᕍभमसेन आिारभतु कᕍवद♍ाल्䴯 बसन⡍तपोिरी 
भवन कᕍनमाम⸾ण कᕍिमरぁक ४

३१११२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,६० ३,६० ३,६० ७,२० १८,००  

२
मिकुुणड कृरी सहकारी भवन कᕍनमाम⸾ण 
कᕍिमरぁक वडा नं.२

३१११२
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,६० १,६० १,६० ३,२० ८,००  

३
कᕍचपलेटी दउेराली कमरेपानी चुदँालीिकम⸾  
चोरमारे हुदँ ैनाररकोट दउेराली सडक 
सतरोन⡍नती कᕍिमरぁक २

३११५१
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,६० १,६० १,६० ३,२० ८,००  

४ छातीपाटा कᕍलफट कᕍसचंाई कृरी आ्䴯ोजना ३११५५
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ५,०० ५,०० ५,०० १०,०० २५,००  

५
डुडिोला कचरे हलते (सातले) अमराई 
कᕍसचंाई कुलो कᕍनमाम⸾ण वडा नं. ३

३११५५
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,६० १,६० १,६० ३,२० ८,००  

६ बालवुाफाट कᕍसचंाई कुलो कᕍिमरぁक ७ र ८ ३११५५
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,०० २,०० २,०० ३,०० १०,००  

७
ओिरकोट नेपाने प्䴯म⸾टकी्䴯 पवूाम⸾िार 
कᕍनमाम⸾ण वडा नं. ५

३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २,१० १,४० १,४० २,१० ७,००  

८
ओिरकोट बाकᕍदकोट कोटघर पवूाम⸾िार 
कᕍनमाम⸾ण कᕍिमरぁक ३,५

३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,६० १,६० १,६० ३,२० ८,००  

९
बाँसको चो्䴯ा कᕍच्䵔ा उद♍ोग कᕍपकᕍपकᕍप 
मोडेलमा स्ापना कᕍिमरぁक ५ ओिरकोट

३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A २,४० १,६० १,६० २,४० ८,००  

१०
भडेी राखने चौर प्䴯म⸾टकी्䴯 स्ल कᕍनमाम⸾ण 
कᕍिमरぁक ६

३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A १,५० १,०० १,०० १,५० ५,००  

११ सनु⡍तलाजात स㡍ोत केन⡍्䵖 स्ापना ३११५९
लकुᕍमबनी ्䵚दशे - नगद 
अनदुान

१० N/A ३,०० ३,०० ३,०० ६,०० १५,००  

कुल चालु जममा १०,९२,५९ ८,०७,३८ ७,६२,५८ १०,२८,९७ ३६,९१,५५  
कुल पुजँीगि जममा ३,९४,४७ ८,०५,०० १,२९,९१ २,९६,६९ १६,२६,०८  
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५
प्䴯ठुान कᕍजलला कᕍिम⹍कु न.पा. मिवुा-
दहिोला सडक सतरोन⡍नती ।

३११५१
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ५०,०० ० ० ५०,००  

६ कᕍलबाङ दाररमचौर िा.पा.आ.कᕍिमरぁक-३ ३११५१
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A १०,०० ० ० ० १०,००  

७
नवीकरणी्䴯 ऊजाम⸾ ्䵚वकᕍि जडान 
(वा्䴯ोग्䴯ाँस/कᕍवद♍तुी्䴯 चलुो/सिुाररएको 
चलुो/सौ्䴯म⸾ ऊजाम⸾)

३११५३
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ८,०० ० ० ० ८,००  

८
कडेनी तरुार कᕍलफट िा.पा.आ.,कᕍिमरぁक 
गा.पा.

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ० ० १०,०० १०,००  

९
िालीडाँडा रह कᕍलफट िानेपानी आ्䴯ोजना, 
कᕍिमरぁक १ प्䴯ठुान

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ० ० १४,०० १४,००  

१०
कᕍचसावाङ्ग, कᕍवटἿटोला, घमुनेठाटी, 
्ापािते, अ्䵇लेी, ओिररぁि िानेपानी 
आ्䴯ोजना कᕍिमरぁक गा.पा. -६

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० १५,०० ० ० १५,००  

११
िणुडी कᕍदघलना कᕍलफट 
िा.पा.आ.,कᕍिमरぁक-८

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० १०,०० ० ० १०,००  

१२
कᕍिमरぁक ८ िा.पा. आ, सनािोला 
रातोमाटा

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० २०,०० ० ० २०,००  

१३ कᕍिमरぁक िा.पा. आ, गाबदी सललेरी ३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० ३५,०० ० ० ३५,००  

१४
कᕍिमरぁक गा.पा.वहृत िा.पा.आ. कᕍिमरぁक 
१-८, प्䴯ठूान

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० १५,०० ० ० १५,००  

१५
टाडेगैरा, नेपाने, लेि, िगे, सललेरी, 
कुकᕍिणडे िानेपानी आ्䴯ोजना कᕍिमरぁक 
गा.पा. -६

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A ० १५,०० ० ० १५,००  

१६ कᕍलबाङ मकᕍचछ िा.पा.आ.कᕍिमरぁक-५ ३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A १०,०० ० ० ० १०,००  

१७
व्䴯ाङिोला, हाडेपानी पललो दईु कटेरी, 
उबदी िा.पा.आ. कᕍिमरぁक गा.पा. ७/८

३११५६
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A २०,०० ० ० ० २०,००  

१८
ढाँडा रकगाडम⸾्䴯न कᕍनमाम⸾ण कᕍिमरぁक गा पा 
५ प्䴯ठूान

३११५९
आन⡍तररक ऋण - 
नगद ऋण

१ N/A १०,०० ० ० ० १०,००  

१९ रोजगारी सजृना (आई.कᕍड.ए.ì ३११५९
आई कᕍड ए - सोिभनाम⸾ 
हुने ऋण (बैदकेᕍशक)

१० N/A ७,०२ ४,६८ ४,६८ ७,०२ २३,४३  

२० रोजगारी सजृना (नेपाल सरकार) ३११५९
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१० N/A २५,०६ १६,७० १६,७० २५,०६ ८३,५४  

८०५५५५०३५१२  सघंीय सिकािबाट ह्िानिरिि कायथ┿्䵅म (ववषेश अनुदान)

१
रぁमघास कᕍदहालना िानेपानी कᕍनमाम⸾ण 
आ्䴯ोजना कᕍनरन⡍तरता

३११५६
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१ N/A ० ७०,०० ० ० ७०,००  



1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

ælemd?s ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/M Joj;flos s[lif, ko{6g tyf jfl0fHo, ;'/lIft cfjf; / k"jf{wf/Æ
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।

1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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1

विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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विमरぁक गाउँपावलका पयूठानको  
आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म

सभाबाट सवीकृत कᕍमकᕍत: २०७९-०३-१०

विमरぁक गाउँपावलकाको गाउँसभामा पेश भएको नीवि, कायथ┿्䵅म ि्ा वजेटको समबन्䴧मा विमरぁक 
गाउँपावलकाका अधयकᕍ ि्ा स㡍ोि अनुमान ि्ा बजेट सीमा वन्䴧ाथ┿िण सवमविका सयंोजक श㙍ी वपि बहादुि 
महििा केᕍ्䵔ीजयूबाट गाउँसभामा ्䵚्िुि आव थ्┿क वषथ┿ २०७९/०८० को नीवि ि्ा कायथ┿्䵅म 
गाउँसभाका उपाधयकᕍजयू ,
समपूणथ┿ गाउँसभाका सद्यजयूहरぁ,
सभाका सवचवजयू ि्ा सबै कमथ┿चािीहरぁ
सचंािकमम⹀ ि्ा प्䵔कािजयूहरぁ, 
अनय उपव््ि महानुभाव ि्ा सिुकᕍाकमम⹀ सा्ीहरぁ,
आजको ्䴯स कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सभामा अध्䴯कᕍको हकैᕍस्䴯तमा आ.व. २०७९/०८० को वाकᕍरम⸾क नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म 
्䵚सततु गनम⸾ पाउँदा अत्䴯न⡍तै गौरवाकᕍन⡍वत भएको छु । ्䴯स अवसरमा कᕍवकᕍभन⡍न कालिणड हुदँ ैसमाजवाद उन⡍मिु लोकताकᕍन⡍्䵔क 
गणतन⡍्䵔ातमक राज्䴯 स्ापना, नेपालको उन⡍नकᕍत, ्䵚गकᕍत त्ा समकृᕍ्䵍का लाकᕍग सघंरम⸾ गनन⡇ र〿ममा आफनो ज्䴯ानको बकᕍलदान 
गनन⡇ जᱍात अजᱍात सकᕍहदहरぁ ्䵚कᕍत हाकᕍदम⸾क श㙍्䵍ाञजली व्䴯्䴹 गदद♈ घाइते त्ा अपाङ्ग एवं वपेता भएका पररवारजन्䵚कᕍत सममान 
एवं सहानभुकूᕍत ्䵚कट गदम⸾छु । राकᕍष㝍्䵏्䴯ता, राकᕍष㝍्䵏्䴯 कᕍहत एवं जनजीकᕍवका र न⡍्䴯ा्䴯पणूम⸾ सघंरम⸾को नेततृव गनुम⸾हुने अ्䵇जहरぁ ्䵚कᕍत उचच 
सममान ्䵚कट गदद♈ नेपाली समाजको रぁपान⡍तरणमा सह्䴯ोग परु ््䴯ाउन ुहुने सबैको ्䴯ोगदानको समरण गनम⸾ चाहन⡍छु ।

पकᕍहलो स्ानी्䴯 तह कᕍनवाम⸾चनबाट कᕍनवाम⸾कᕍचत जन्䵚कᕍतकᕍनकᕍिज्䴯हूरあबाट कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको सम्䵇 कᕍवकासमा प्ु䴯ाम⸾उन ु
भएको ्䴯ोगदानको उचच मलु्䴯ाङ्कन गदद♈ हाकᕍदम⸾क िन⡍्䴯वाद कᕍदन चाहान⡍छु । उहाँहरあले गरेका सकारातमक का्䴯म⸾लाई आतमसात 
गदद♈ आगामी कᕍदनहरあमा पकᕍन उहाँहरあको रचनातमक सललाह, सिुाव, सह्䴯ोग र सहका्䴯म⸾को अपेकᕍा गदम⸾छु।

हाम⹍ो गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 रहकेा कᕍसकᕍमत श㙍ोतसािनको अकᕍिकतम सदपु्䴯ोग गरी सम्ृ䵍 गाउँपाकᕍलका बनाउने अवसर र चनुौती 
रहकेो छ । जनता्䵚कᕍत उतरदा्䴯ी स्ानी्䴯 सरकार र जन्䵚शासनबाट मा्ै䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाले कᕍलएका नीकᕍत र लकᕍ्䴯हरぁ 
कᕍछटोछररतो रぁपमा परुा गनम⸾ सकᕍकन⡍छ भने जागरぁक, श㙍जृनकᕍशल, सवस्, लगनकᕍशल, चतेनकᕍशल जनसमदुा्䴯को पहलकदकᕍमबाट 
मा्䵔 ्䴯स गाउँपाकᕍलकाको समकृᕍ्䵍 हाकᕍसल हुन जान⡍छ ।

आगामी आकᕍ म्⸾क बरम⸾को नीकᕍत, का्䴯म⸾र〿म त्ा बजटे तजुम⸾मा गदाम⸾ मलैे नेपालको सकंᕍविान, स्ानी्䴯 सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, कᕍवकᕍन्䴯ोजन कᕍवि्े䴯क, २०७९ को कᕍस्䵍ान⡍त र ्䵚ा्कᕍमकता, नेपाल सरकार र लकुᕍमबनी ्䵚दशे सरकारको नीकᕍत त्ा 
का्䴯म⸾र〿म, कᕍिमरぁक गाउँपाकᕍलकाको कᕍवकᕍभन⡍न कᕍवर्䴯गत कᕍ्े䵔का नीकᕍत त्ा का्䴯म⸾र〿म, कᕍदगो कᕍवकास लकᕍ्䴯, गाउँपाकᕍलकाले 
आह㥍ान गरेबमोकᕍजम इमले त्ा सामाकᕍजक सञजाल माफम⸾ त आएका बौकᕍ्䵍क वगम⸾का सिुाब  र गाउँसभाका आदरणी्䴯 
सदस्䴯हरぁले कᕍदनभुएका सिुावहरぁलाई मागम⸾दशम⸾नको रぁपमा कᕍलएको छु । कᕍवकᕍभन⡍न राजनीकᕍतक दल, सघं ससं्ा, कᕍव्䵛तवगम⸾ र 
गाउँपाकᕍलकाकᕍभ्䵔 र बाकᕍहर रहन ुभएका कᕍददीबकᕍहनी, दाजभुाइहरぁबाट ्䵚ात रचनातमक सिुाबहरぁलाई समते ध्䴯ान कᕍदएको छु ।
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