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मभक्वाखोरा गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

थरङ, ताप्रेजङु 
स्रोत अनभुान तथा फजेट मिभा मनधाययण िमभमतको फैठक 

फैठक िॊख्मा :१ 
फैठक मभमत : २०७७/१२/१५ 

ददनको १२:०० फजे  

स्थामनम ियकाय िञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ६६ भा बएको व्मवस्था फभोजजभ  “स्रोत अनभुान तथा फजेट 
िीभा मनधाययण िमभमत”का िॊमोजक श्री याभ कुभाय िाॉवाज्मूकोअध्मक्षताभा िमभमतको प्रथभ फैठक तऩमिरको 
उऩजस्थतीभा फिी देहाम अनिुाय मनणयम गरयमो।    

तऩजिर : 

 िॊमोजक् श्री याभ कुभाय िाॉवा (गा.ऩा.अध्मक्ष) 

िदस्म् श्री रुद्र कुभायी िाॉवा (गा.ऩा. उऩाध्मक्ष) 

िदस्म् वारकृष्ण घरे  

िदस्म् मबभा फस्नेत 

िदस्म् िजुिरा मरम्फ ु 

िदस्म् नैनकरा मरम्फ ु

िदस्म िजचव् मोगेन्द्द्र याज गरुुङ्ग  

आभजन्द्ित: 

 वडाध्मक्ष:  श्री अभतृ फहादयु मरम्फ ु  

 वडाध्मक्ष:  श्री ियेुि थाऩा      

 वडाध्मक्ष:  श्री ददऩेन्द्द्र कुभाय मरम्फ ु

वडाध्मक्ष:  श्री मबभ फहादयु मरम्फ ु

वडाध्मक्ष:  श्री डण्डु राभा िेऩाय 

मोजना िाखा प्रभखु् श्री गजेन्द्द्र थरङ 

रेखाप्रभखु् श्री प्रिान्द्त बट्टयाई    
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प्रिािन प्रभखु   तरुिा खिी  

आ.रे.ऩ.   प्रिान्द्त खमतवडा   

मनणयम नॊ. १, 
आमथयक वर्य २०७८/०७९ का रामग मि गाउॉऩामरकाको देहामको िूचक मनधाययण गयी प्रत्मेक वडा तथा 
त्मि क्षेिभा कामायन्द्वमन हनुे कामयक्रभको मनम्न फभोजजभ कुर फजेट मिभा मनधाययण गने िवयिम्भत मनणयम 
गरयमो । 

िूचक: 

क्र .ि.  वववयण अॊक बाय 

१ जनिङख्मा ३२ 
२ क्षेिपर १३ 

३ कय िूल्क वा दस्तयु िॊकरन/ ऩरयचारनको अवस्था २५ 

४ ऩूवायधाय ववकािको अवस्था १५ 

५ ववकािको रागत (बौगोमरक ववकटता) १५ 

जम्भा १०० 

 

१ प्रत्मेकवडाराईन्द्मनुतभमनम्नफभोजजभकामयक्रभगतफजेटिीभामनधाययणगने मनणयमगरयमो। 

क्र .ि.  िीर्यक 
आम 
िीर्यक 

ििुभा आधारयत कुर 
फजेट (५ वटै वडा) कैवपमत 

१ 

प्रत्मक वडाको 
न्द्मूनतभ फजेट 
िीभा 

ऩुॉजीगत ३,५४,००,०००।- मफजिम िभानीकयण अनदुान रु. ८ 
कयोड ७५ राख भध्मेफाट  

चारू  
याजस्व वाडपाड य आन्द्तरयक आम 
भध्मेफाट  

 

२ ववकािको रागत (बौगोमरक ववकटता) य ऩूवायधाय ववकािको अवस्था तथा अन्द्म िूचकहरुको फगीकयण 
देहाम फभोजजभ मनधाययण गने मनणयम गरयमो । 

total allocated budget        35000000 

       Population 
 

32 
  

11200000 

Area 
  

13 
  

4550000 

Tax Collection 
 

25 
  

8750000 

Infrastructure Development 15 
  

5250000 

Geographical Remoteness 15 
  

5250000 

total     100     35000000 

         pop area tax geo inf   

ward 1 0.172233 0.020316 0.192308 0.15 0.32 
 

 

1929012 92437.92 1682692 787500 1680000 6171642.09 

ward 2 0.181719 0.024831 0.192308 0.15 0.27 
 



3 
 

 

2035257 112979.7 1682692 787500 1417500 6035928.91 

       ward 3 0.209783 0.038375 0.192308 0.2 0.2 
 

 

2349565 174605 1682692 1050000 1050000 6306862.49 

       ward 4 0.3 0.090293 0.192308 0.22 0.12 
 

 

3360000 410835.2 1682692 1155000 630000 7238527.52 

       ward 5 0.136265 0.826185 0.230769 0.28 0.09 
 

 

1526166 3759142 2019231 1470000 472500 9247039.0 

            35000000 

नोट् वडा नॊ. ५ ऩाऩङुराई रु. ४,००,०००।- थऩ यकभ मिमरङ ददने मनणयम गरयमो । 
मनणयम नॊ. ०२, 
उऩयोक्त मनणयम मभक्वाखोरा गाउॉ कामयऩामरका िभक्ष ऩेि गने मनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ. ०३, आगाभी आ.व. २०७८/७९ को वावर्यक फजेट तजुयभाको िभग्र भागयदियन् 
क. आमथयक ववकाि  ्

 अध्मक्ष कृवर् आमोजना : Chairperson Agriculture Project (CAP)  मो आमोजना मभक्वाखोरा 
गाउॉऩामरकाको स्थानीम गौयवको आमोजनाको रुऩभा िञ्चारन गरयनेछ। मो आमोजना 
वहआुमामभक फहवुरे् आमोजनाको रुऩभा यहनेछ । मि आमोजना अन्द्तगयत िभदुामको भागभा 
आधारयत कामयक्रभहरु िॊचारन हनुेछ । 

 कृवर्जन्द्म नगदेवारी खेतीका रामग वकिानहरुराई आवश्मक प्रववमधहरु हस्तान्द्तयण गयी 
ददघयकामरन आम्दानी फढाउनको रामग ववमबन्न कामयक्रभहरु िभावेि गरयने छ ।  

 ऩमयटन तथा ऩिऩुारन व्मविामका रामग प्रवधयनात्भक कामयक्रभहरु िभावेि गरयने छ । 

ख. िाभाजीक ववकाि्  
 ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैमरएको कोमबड-१९ को िॊक्रभणराई योकथाभ तथा 

मनमन्द्िणका रामग उऩमकु्त कामयक्रभहरु िभावेि गरयनकुा िाथै स्वास््म ऩवुायधाय मनभायणका 
रामग जोड ददईने छ ।  

 उऩाध्मक्ष नायी उत्थान कामयक्रभ िॊचारन गयी भवहराहरुको मिऩ अमबवदृ्धी गनुयका िाथै 
उद्यभीहरुको मिजयना य व्मविाम प्रवधयनात्भक कामयक्रभहरु िॊचारन हनुेछन ्। 

 िाभाजीक िभावेिीकयणभा टेवा ऩमुायधउने वकमिभका कामयक्रभहरुराई प्राथमभकता दददै रैवङ्गक 
ववबेदराई मनरुत्िावहत गने य गरयव तथा मिभान्द्तकृत वगयराई प्रत्मक्ष अनबुव य राब हनुे 
खारका कामयक्रभहरु िभावेि गरयने छ ।  

 िभमिाऩेक्ष जिक्षा मनमत फनाई प्राववमधक जिक्षाराई जोड दददै िाभदुावमक ववद्यारम तपय  कक्षा 
१२ िम्भको अध्ममनराई मन्िलु्क फनाउन आवश्मक ऩवुायधाय तथा कामयक्रभहरु अजख्तमाय 
गरयने छ ।  

 मवुा तथा वेयोजगाय वगयराई रजक्षत गयी मिऩभरुक तामरभहरु िॊचारन गयी व्मविावमक 
वनाउने कामयक्रभहरु तजुयभा गरयने छ । 

ग. ऩवुायधाय ववकाि्  
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 गाउॉऩामरकाको प्रिािकीम बवन ५ वटै वडाको वडा कामायरम बवन, स्वास््म िॊस्थाहरुको 
बवन, ऩमयटकीम तथा िाभरयक ऐमतहामिक भहत्व वोकेको स्थरहरुको गरुुमोजना तथा मडवऩआय 
तमाय गयी फजेटको िमुनजितता िवहत कामयक्रभ तजुयभा गने । 

 ऩवुायधाय ववकाि तपय  रु. ५ राख बन्द्दा भामथका आमोजना भाि िॊचारन गरयने छ । 

 मभक्वाखोरा गाउॉऩामरकाको िवै वडाहरु छुने गयी ववस्ताय बईयहेको खोजक्रङ-मरवाङ-थरङ-
िाॉवा-ऩाऩङु भोटयफाटोको मडवऩआय तमाय गयी कारोऩिे िडक मनभायणका रामग ऩहर गने य 
िहज रुऩभा आवात-जावत गनय तथा जजल्रा िदयभकुाभ िॉग जोड्न प्रदेि ियकाय तथा नेऩार 
ियकाय िॉग िाझेदायी गयी फजेटको िमुनजितता गने ।  

 गाउॉऩामरका क्षेिमबि मनभायण बएका भोटयफाटोहरुको स्तयउन्नती गयी वाहै्रभाि चल्ने फनाउन 
िडक गरुुमोजना मनभायण गनयको रामग उजचत फजेटको व्मवस्था गरयने छ । 

 ऩवुायधाय मनभायण कामयराई वातावयण भैिी तथा श्रभभैिी फनाउदै योजगायीको मिजयना गनयकारामग 
ठुरा बायी उऩकयणहरुको प्रमोग राई मनरुत्िावहत गरयने छ ।  

 प्रदेि, िॊघीम ियकाय तथा दात ृमनकामहरु िॉग िाझेदायीभा िॊचारन हनुे आमोजनाहरुको 
मवकन गयी िभऩयुक कोर् (Matching Fund) को व्मवस्था गरयने छ । 

 वस्तीस्तयवाट छनौट बएका मोजना कामयक्रभहरुको प्राथमभकता मनधाययण गदाय श्रभ तथा 
वातावयण भैिी, आमआजयन तथा मछटो प्रमतपर ददने य जनिहबामगताभा आधारयत मोजना तथा 
कामयक्रभहरु तजुयभा गयी यकभ ववमनमोजन गरयने छ।  

घ. वन वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन ्

 ववऩद् ऩवुय तमायी तथा प्रमतकामय मोजना जोजखभ न्द्मनुीकयण िम्फन्द्धी कामयमोजना फनाई 
कामायन्द्वमनभा ल्माईने छ ।  

 प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोर् स्थाऩना गयी उऩमकु्त कामयक्रभहरु तजुयभा गरयने छ । 

 वतयभान अवस्थाभा भहाभायीको रुऩभा पैमरई यहेको कोमबड-१९ िॊक्रभण योकथाभ तथा 
मनमन्द्िणका रामग उऩमकु्त कामयक्रभहरु तजुयभा गरयने छ । 

 जैववक ववववधता य जैववक श्रोतको िॊयक्षण ददगो फन व्मवस्थाऩन रगामत वातावयणीम 
दृविकोणरे आवश्मक कामयक्रभहरु तजुयभा गरयने छ । 

 ववऩद् जोजखभ क्षेिको नक्िाॊकन तथा वस्तीहरुको स्थानान्द्तयण, ववऩद् ऩवुयतमायी, खोज तथा 
उद्दाय याहत िाभाग्रीको ऩवुय बण्डायण, ववतयण य िभन्द्वम गरयने छ । 

ङ. िॊस्थागत ववकाि िेवा प्रवाह य ििुािन्  
 क्षभता ववकाि मोजना (Capacity Development Plan) तम गयी गाउॉऩामरकाका जनप्रमतमनमध य 

कभयचायीहरुको क्षभता अमबवदृ्धी हनुे वकमिभका कामयक्रभहरु तजुयभा गने ।  

 ववद्यतुीम िािन प्रणारी (E-Governance System) भापय त मभक्वाखोरा गाउॉऩामरकाका 
जनताहरुको िेवाप्रवाहराई प्रबावकायी वनाईने छ । 

 न्द्मावमक िमभमतको िॊस्थागत क्षभता अमबवदृ्धी गनयका रामग आवश्मक ऩवुायधाय ववकाि तथा 
जनिजक्त व्मवस्थाऩनका रामग ऩहर गरयनेछ । 
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आगाभी आ.व. २०७८/७९ भा तजुयभा हनुे मोजना तथा कामयक्रभ य फजेट ववमनमोजनका रामग उऩयोक्त 
भागयदियन अवरम्फन गयी वडा तथा गाउॉऩामरकारे फावर्यक मोजना तथा कामयक्रभ तजुयभा गने िभेत मनणयम 
ऩायीत गरयमो । 


