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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड १९ को लवर्म् पररलस्थतीको बाबजुत यस 

वराहपोखरी गाउँपालिका खोटाङको उपाध्यक्षको हलैसयतिे सात  ँगाउँसभाको वैठकमा आगामी 

आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को बजेट तथा कायिक्रम प्रस्तुत गरर रहदँा ग रवालन्जवत महससु गरेको छु 

। यस लवशेर् अवसरमा मुिुकिाई संघीय िोकतालन्जिक गणतन्जिको युगमा रुपान्जतरण गने क्रममा 

जीवन वलिदान गनुिहुन ेसम्पूणि महान् शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रलत समर्पित ददवङ्गत नेतागणहरुमा 

भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । रालष्ट्रयता र स्वालधनताको रक्षा गद ैन्जयायपूणि समाज लनमािण र 

समृलद्धको मागिमा एकताबद्ध रहकेा महान् नेपािी नागररक र राजनीलतक नेतृत्वप्रलत उच्च सम्मान 

प्रकट गनि चाहान्जछु ।  

कोलभड १९ को महामारीको कारण नेपाि लभि र नेपाि बालहर बसी जीवन गुमाउनु हुन ेनेपािी 

नागरीकका शोकाकुि पररवारप्रलत गलहरो संवेदना प्रकट गद ैउपचराथि सम्पणूि दाजु भाई तथा दददद 

बलहनीहरुको लशघ्र स्वास््यिाभको कामना गदिछु । 

राज्य पूनःसंरचनाको महत्वपूणि पक्षको रुपमा रहकेो लवत्तीय संघीयता छोटो अवलधम ैसंस्थागत हुन 

पुगेको छ । स्थानीय सरकार माफि त "आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ" अलभयान सञ्चािन गनि पाउनु भनेको 

एउटा सुन िो अवसर र चुन लतको रुपमा लिएको छु । अलधकार, श्रोत, साधन, बजेट, उत्तरदालयत्व 

र जवाफदलेहता समेत स्थानीय तहमा कानूनी रुपमा आइसकेको हुदँा स्थानीय तहिाई थप मयािददत 

र व्यवलस्थत बनाउनु टड्कारो आवश्यक्ताको रुपमा लिएको छु ।  

केन्जरीय सरकारिे अङ्गीकार गरेको 'समदृ्ध नपेाि, सखुी नपेािी' को रालष्ट्रय आकाङ्क्षा हालसि गने 

मागिमा यो गाउँपालिका दढृताको साथ अगालड बढेको छ । यस क्रममा सामालजक न्जयाय सलहतको 

लतव्र लवकास, सशुासन सलहतको जन-उत्तरदायी स्थानीय तह र सभ्य स-ुसंस्कृत एवं कतिव्यलनष्ठ 

समाज लनमािण गद ैपणूि िोकतन्जि तथा समाजवाद उन्जमखु समदृ्ध अथितन्जि लनमािणका िालग स्थानीय 

सरकार करटबद्ध छ ।  

चािू आर्थिक वर्िको यस वराहपोखरी गाउँ कायिपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम र बजेट 

कायािन्जवयनबाट सुशासन, लवकास र समृलद्धको आधारलशिा लनमािण भई सबै नागररकहरुका िालग 

काम र रोजगारीको अवसर, आधारभूत लशक्षा तथा प्राथलमक स्वास््य सवेामा पहुचँ र सामालजक 
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सुरक्षाको व्यवस्था सुलनल त हुदँ ै गईरहकेो अवस्था छ । आ व २०७६।०७७ को अन्जत्य लतर 

लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्जिणको िालग दशेमा 

गररएको बन्जदाबन्जदीको कारण आर्थिक, सामालजक, भ लतक पूवािधार लनमािण र पुनःलनमािण कायिहरु 

प्रभालवत भई लवकास लनमािणमा असर परेको दलेखन्जछ ।  

आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि मैिे यस वर्ि हालसि भएका उपिलधधहरु संस्थागत गद ै

नागररकका समालजक र आर्थिक लहत सम्बद्धिन गनि समान अलधकार, समान अवसर, स्रोत तथा 

साधनको सम-न्जयालयक लवतरण र सामालजक सुरक्षाको व्यवस्था तथा कोलभड १९ को रोकथाम र 

लनयन्जिणमा समेत लवशेर् ध्यान ददई बजेट तथा कायिक्रम प्रस्तुत गरेको छु ।   

आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि मैि ेमिूत: नेपािको संलवधान र कानूनहरु, नीलत तथा 

कायिक्रम, लवलनयोजन लवधेयक, २०७७ को लसद्दान्जत र प्राथलमकता, सघंीय सरकारको १५ औ ँ

योजना, ददगो लवकासको िक्ष्य र प्रदशे सरकारका नीलत तथा कायिक्रमिाई मूख्य आधार बनाएको 

छु । बजेट तजुिमा गदाि केन्जर तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त भएका नीलत, लनदशेन, स्थानीय राजनीलतक 

दि, बुलद्धजीलव, समाजसेवी, संघ-संस्था एवं लवद्वतवगिबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरुिाई 

मागिदशिनका रुपमा लिएको छु ।  

 

गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गने अनुमलत 

चाहान्जछु ।  

बजटेका उद्देश्यहरु लननानानसुार रहकेा छन ्:  

 लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड १९ िगायत सब ै प्रकारका लवपदबाट 

नागररकको जीवनिाई सुरलक्षत बनाउने 

 कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्जिणको िागी दशेमा गररएको बन्जदाबन्जदी (िकडाउन) का 

कारण प्रभालवत लवकास लनमािण र अन्जयक्षेििाई यथालस्थतीमा ल्याउने 
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 लशक्षा, स्वास््य, रोजगार र लवकासमैिी नीलत माफि त स्थानीय सरकारको उपलस्थतीको 

अनुभूती गराउने 

 पूवािधार, आर्थिक तथा सामालजक क्षिेको प्रभावकारीता वृलद्ध गनि लमतव्ययी र प्रभावपूणि 

खचि प्रणािी अविम्बन गराईने 

 साविजलनक सेवा प्रवाहिाई सुशासनमिैी बनाउने 

 स्थानीय जनताको अपनत्व कायम गनि लवकास लनमािणमा जनसहभालगता अलभवृलद्ध गने  

 उपिधध स्रोत-साधन, अवसर र क्षमताको उपयोग गरी गरीवी, लवपन्नता र पछ टेपनको 

न्जयूलनकरण गररनेछ,  

 स्रोत साधनको अवसर र लजम्मेवारीको अलधकतम उपयोग गनि संघ, प्रदशे र स्थानीय 

तहबीच सह-अलस्तत्व, सहकायि र समन्जवय गररने 

गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

बजेटका उल्िखेीत उद्दशे्यहरु हालसि गनि लननानानुसार क्षेिगत प्राथलमकता लनधािरण गरेको छु ।  

 कोलभड १९ िगायतका रोग र अन्जय लवपदको जोलखमबाट स्थानीय नागररकिाई सुरलक्षत 

राख्न स्वास््य सेवा पहुचँमा अलभवृलद्ध गने 

 स्वच्छ खानेपानी, सडक, ससंचाई र सूचना प्रलवलधको लवकास र लवस्तार गने 

 नागररकका सामान्जय आधारभूत आवश्यकताको पररपूर्ति गरी उनीहरुको म लिक हक र 

अलधकारको संरक्षण गररने 

 आर्थिक लवकासका क्षिे लवदु्यत लवस्तार, कृलर्, पयिटन क्षिेको लवकास र लवस्तार गने 

 िघ ुउद्यम, प्रधानमन्जिी रोजगार कायिक्रम, कृर्ी आधुनीदककरण तथा समदुायमा आधाररत 

व्यवसायीक कृलर् कायिक्रमको माध्यमबाट गरीवी लनवारणमा जोड ददने 

 आ व २०७७।०७८ मा सञ्चािन हुन ेयोजना तथा कायिक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन गरी नलतजामुखी बनाईने, 

 िैङलगक समानता र सामालजक समावेशीकरण अलभबृलद्ध गने, 

 ददगो लवकास, वातावरण संरक्षण तथा सम्बद्धिन गनि सघाउ पुयािउने, 
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 भालर्क तथा सांस्कृलतक पक्षको जगेणाि र सामालजक सद्भाव तथा एकता अलभवृलद्धमा सघाउ 

पुयािउने । 

 मलहिा तथा पुरुर् खेिकुद लवकासमा समेत ध्यान ददईने । 

 

गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

सहभालगतामूिक योजना तजुिमा पद्दलतबाटै प्राथलमकतामा पदाि पद ैपलन गाउँपालिकाको आन्जतररक 

स्रोत, साधन र नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुन ेन्जयून बजेट लसलिङका कारण सब ै

योजना तथा कायिक्रमिाई एकै आर्थिक वर्िमा समावेश गनि नसदकएकािे यस्ता योजनाहरुिाई 

योजना बैंकमा समावेश गरी नेपाि सरकारका केन्जरीय लनकायहरु  र प्रदशे सरकारसँग समन्जवय गद ै

श्रोतको व्यवस्था लमिाई कायािन्जवयन गनि प्राथलमकता रालख कायािन्जवयन गद ैिलगनेछ ।  

आगामी आर्थिक वर्िको क्षेिगत बजेट तथा कायिक्रम तयार गदाि सघंीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट 

प्राप्त सशति अनुदान र समपूरक अनुदानिाई समते मध्यनजर राखी सामालजक लवकास, आर्थिक 

लवकास, वन तथा वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापनिाई तुिनात्मक रुपमा उच्च प्राथलमकता र 

भ लतक पूवािधार लवकास, सुशासन तथा संस्थागत लवकासिाई मध्यम प्राथलमकताको आधारमा 

बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

अब म नेपािको संलवधान, अन्जतरसरकारी लवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, रालष्ट्रय प्राकृलतक श्रोत 

तथा लवत्त आयोगको मापदण्ड समेतको आधारमा यस वराहपोखरी गाउँपालिकािाई संघीय 

सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट सीमा र आन्जतररक श्रोतबाट उठ्ने अनुमालनत राजस्व 

रकम समेत उल्िेख गरी आगामी आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को आय-व्ययको लववरण प्रस्तुत गने 

अनुमलत चाहान्जछु ।
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आगामी आ व २०७७।०७८ को आयको लववरण 

 

लस न ं
बजटे ददन े

लनकाय 
श्रोत  रकम रु अक्षरुपी जम्मा अक्षरुपी 

१ संघ 

लवत्तीय समानीकरण    7,52,00,000.00 सात करोड बाउन्न िाख माि 

26,29,55,510.00 

छधबीस करोड 

उनन्जतीस िाख 

पचपन्न हजार 

पाँच सय दश माि 

सशति अनुदान 12,58,00,000.00 
बाह्र करोड अन्जठाउन्न िाख 

माि 

राजस्व बाँडफाँट 6,19,55,510.00 

छ करोड उन्नाईस िाख 

पचपन्न हजार पाँच सय दश 

माि 

२ प्रदशे 

लवत्तीय समानीकरण 

अनुदान  
69,94,000.00 

उनन्जसत्तरी िाख च रानधबे 

हजार माि 

2,01,24,000.00 

दईु करोड एक 

िाख च लवस 

हजार माि 

सवारी साधन कर 30,30,000.00 लतस िाख लतस हजार माि 

सशति अनुदान 1,00,000.00 एक िाख माि 

समपुरक अनुदान 1,00,00,000.00 एक करोड माि 

३ 
वराहपोखरी 

गाउँपालिका 

आन्जतररक राजश्व 

अनुमालनत 
5,00,000.00 पाँच िाख माि 5,00,000.00 पाँच िाख माि 

      

28,35,79,510.00 जम्मा 28,35,79,510.00 

अठ्ठाईस करोड 

पैलतस िाख 

उनासी हजार 

पाचँ सय दश माि 
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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

अब म यस गाउँपालिकाबाट आगामी आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को गाउँपालिकास्तरीय चािु तथा 

पुँजीगत खचि तफि को लवलनयोलजत खचि लशर्िकहरुको लववरण प्रस्तुत गने अनुमलत चाहान्जछु । 

 

गाउँपालिकास्तरीय चाि ुखचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस 

न ं

खचि 

लशर्िक न 

खचि कायािन्जवयन 

हुन ेस्थान 

रकम रु कैदफयत 

१ २११११ कमिचारी पाररश्रलमक गाउँपालिका १३७०००००   

२ २११२१ पोशाक गाउँपालिका ६०००००   

३ २११२३ और्लध उपचार खचि गाउँपालिका ५०००००   

४ २११३१ स्थालनय भत्ता गाउँपालिका ११०००००   

५ २११३२ महगंी भत्ता गाउँपालिका ८०००००   

६ २११३३ दफल्ड भत्ता  गाउँपालिका ३०००००   

७ २११३४ कमिचारी बैठक भत्ता गाउँपालिका ५०००००   

८ २११३५ कमिचारी प्रोत्साहन तथा 

पुरस्कार 

गाउँपालिका २०००००   

९ २११३९ अन्जय भत्ता गाउँपालिका २०००००   

१० २११४१ पदालधकारी बैठक भत्ता गाउँपालिका २४०००००   

११ २११४२ पदालधकाररका अन्जय 

सुलवधा 

गाउँपालिका ५२०००००   

१२ २११४९ पदालधकारीका अन्जय भत्ता गाउँपालिका ५०००००   

१३ २१२१२ योगदानमा आधाररत 

लनवृलतभरण तथा उपदान 

कोर् खचि 

गाउँपालिका ७०००००   

१४ २१२२४ पदालधकारी कल्याण कोर् गाउँपालिका १००००००   

१५ २२१११ पालन तथा लवजुिी  गाउँपालिका २०००००   
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१६ २२११२ संचार महशुि गाउँपालिका १२०००००   

१७ २२२११ ईन्जधन (पदालधकारी) गाउँपालिका २०००००   

१८ २२२१२ ईन्जधन कायाििय प्रयोजन गाउँपालिका ६०००००   

१९ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि गाउँपालिका १२०००००   

२० २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि गाउँपालिका १५००००   

२१ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार  

ममित सम्भार तथा 

संचािन खचि 

गाउँपालिका ५०००००   

२२ २२२९१ अन्जय सम्पलतको संचािन 

तथा सम्भार खचि 

गाउँपालिका १०००००   

२३ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय 

सामाग्री 

गाउँपालिका ३००००००   

२४ २२३१३ पुस्तक तथा सामाग्री खचि गाउँपालिका २०००००   

२५ २२३१४ ईन्जधन अन्जय प्रयोजन गाउँपालिका २०००००   

२६ २२३१५ पि पलिका छपाई तथा 

सुचना प्रकासन खचि 

गाउँपालिका ६०००००   

२७ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन 

खचि 

गाउँपालिका ५०००००   

२८ २२४११ सेवा तथा परामशि खचि गाउँपालिका १००००००   

२९ २२४१२ सुचना प्रणािी तथा 

सफ्टवयर संचािन खचि 

गाउँपालिका ५०००००   

३० २२४१३ करार सेवा शलु्क गाउँपालिका २५०००००   

३१ २२४१९ अन्जय सेवा शुल्क गाउँपालिका ५०००००   

३२ २२५११ कमिचारी तालिम खचि गाउँपालिका २०००००   

३३ २२५२२ कायिक्रम खचि गाउँपालिका ५०००००   

३४ २२५२२ साविजालनक सुनवाई गाउँपालिका ५०००००   

३५ २२५२२ गाउँपालिकास्तरीय 

खेिकुद कायिक्रम 

गाउँपालिका ४०००००   
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३६ २२५२२ दलित जाती लवकास 

सम्बन्जधी चेतनामुिक 

कायिक्रम 

गाउँपालिका ३०००००   

३७ २२५२२ वराहपोखरी महोत्सव गाउँपालिका ५०००००   

३८ २२५२२ अध्यक्षज्य ूकायिक्रम गाउँपालिका १५०००००   

३९ २२५२२ उपाध्यक्षज्यू कायिक्रम गाउँपालिका १४०००००   

४० २२५२२ वडा नं १ लस्थत गुरठ तथा 

साविजलनक क्षेिमा भएको 

अलतक्रमण हटाउने 

कायिक्रम  

गाउँपालिका ५०००००   

४१ २२५२२ स्थानीय बालसन्जदािाई 

उद्योग व्यवसाय दताि 

लसलवर कायिक्रम 

गाउँपालिका २५००००   

४२ २२५२२ स्थानीय बालसन्जदािाई 

PAN/VAT दताि लसलवर 

कायिक्रम 

गाउँपालिका २५००००   

४३ २२५२२ गाउँपालिकास्तरीय 

खेिकुद कायिक्रम 

गाउँपालिका ४०००००   

४४ २२५२२ वन तथा वातावरण 

संरक्षण कायिक्रम 

गाउँपालिका ५०००००   

४५ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि गाउँपालिका ३०००००   

४६ २२५२९ न्जयालयक सलमलत 

पररचािन खचि 

गाउँपालिका ६०००००   

४७ २२६११ अनुगमन,मुल्याकंन खचि गाउँपालिका ३०००००   

४८ २२६१२ भ्रमण खचि गाउँपालिका ३७०००००   

४९ २२६१९ पदालधपकारी भ्रमण खचि गाउँपालिका १३०००००   

५० २२६१९ अन्जय भ्रमण खचि गाउँपालिका ५०००००   

५१ २२७११ लवलवध खचि गाउँपालिका २००००००   

५२ २२७२१ सभा सञ्चािन खचि गाउँपालिका ५०००००   

५३ २७२१२ उद्दार राहत तथा 

पुनथािपना खचि 

गाउँपालिका १००००००   
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५४ २७२१९ अन्जय सामालजक सहायता गाउँपालिका ५०००००   

५५ २७३११ लनवृलत भरण तथा अशक्त 

वृलत 

गाउँपालिका १०००००   

५६ २७३१३ सेवा लनवृतको संलचत लवदा गाउँपालिका ४०००००   

५७ २७३१४ सेवा लनवृतको और्लध 

उपचार 

गाउँपालिका ५०००००   

५८ २७३१५ मृत कमिचारी सुलवधा तथा 

साहायता 

गाउँपालिका २०००००   

५९ २८१४२ घर भाडा गाउँपालिका ५०००००   

६० २८१४३ सवारी साधन तथा 

मेलशनरी औजार भाडा 

गाउँपालिका ४०००००   

६१ २८१४९ अन्जय भाडा गाउँपालिका ४०००००   

६२ २८९११ भैपरर आउने चािु खचि गाउँपालिका ५८०९०१०   

    जम्मा रकम रु   ६७०५९०१०   

 

गाउँपालिकास्तरीय पुजँीगत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस न ं ख शी न ं कायिक्रमहरुको नाम लवलनयोलजत बजटे कैदफयत 

१ ३१११२ गाउँपालिकास्तरीय प्रलतक्षािय लनमािण ५०००००   

२ ३१११२ सुन्जतिे वर्थिङ सेन्जटर क्रमागत लनमािण 

योजना  

३०००००   

३ ३१११२ म वाबोटे चचि लनमािण क्रमागत योजना ५०००००   

४ ३१११२ ३ नं वडा कायाििय भवन क्रमागत 

लनमािण योजना 

७०००००   

५ ३१११२ धाप्िाङ अस्थायी प्रहरी च की व्यवस्थापन  ५०००००   

६ ३११२१ सवारी साधन (मोटरसाईकि १५० लस 

लस : थान २ 

१८०००००   

सवारी साधन (मोटरसाईकि २२० लस 

लस : थान ३) 

७ ३११२२ पािो व्यवस्थापन प्रणािी खररद तथा 

जडान 

५०००००   
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८ ३११२२ मेलसनरी औजार २००००००   

९ ३११२३ फर्निचर तथा दफक्चर १७०००००   

१० ३११३२ धाप्िाङ-लसन्जताङ-वराहपोखरी सडक 

DPR लनमािण 

२००००००   

११ ३११३२ आन्जतररक राजश्व प्रवधिन कायियोजना 

लनमािण 

५०००००   

१२ ३११३२ बािुवा, ढुङ्गा, लगटी लनष्काशनको 

िागी वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन 

कायिक्रम 

५०००००   

१३ ३११५१ वंलशिाघाट-धाराखोिा सडक ममित  ५०००००   

१४ ३११५१ लसन्जताङ-वराहपोखरी-ठुिीबेसी सडक 

ममित  

५०००००   

१५ ३११५१ धाप्िाङ-धतुिङ-लसन्जताङ सडक ममित 

योजना 

१००००००   

१६ ३११५१ प्रदशे सरकार पूवािधार लवकास 

साझेदारी कायिक्रम 

३००००००   

१७ ३११५५ साना ससंचाई साझेदारी कायिक्रम ४९०००००   

१८ ३११५९ गाउँपालिकाको प्रोफाईि लनमािण ५०००००   
१९ ३११५९ अस्पताि लनमािणको िागी घडरेी 

सम्याउने कार्य्िकम (वडा नं ४) 

५००००० 

२० ३११५९ घोप्टेथिामा लनमािण ररलपटर टावर 

संरक्षणको िागी घेराबेरा 

२०००००   

२१ ३११५९ संघीय सरकार पयिटन पवूािधार 

साझेदारी कायिक्रम 

२१०००००   

२२ ३१५११ भैपरर आउने पुलजगत खचि १००००००   

    जम्मा रकम रु २५७०००००   
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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

आगामी आ व २०७७।०७८ को सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारका तफि बाट लवत्तीय समानीकरण 

(लनशति/सशति) अनुदान, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त लसलिङको आधारमा स्वीकृत वडागत योजना, 

कायिक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनि गईरहकेो छु । 

वडा न ं१, वराहपोखरीको चािगुत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु 

लस 

न ं

खचि 

लशर्िक न 

खचि कायािन्जवयन 

हुन ेस्थान 

रकम(रु) कैदफय

त 

 

१ २२११२ संचार महशुि १ नं.वडा १८०००.००   

२ २२२१२ ईन्जधन( कायाििय प्रयोजन) १ नं.वडा ७००००.००   

३ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि १ नं.वडा ६५०००.००   

४ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि १ नं.वडा १८०००.००   

५ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित 

सम्भार तथा संचािन खचि 

१ नं.वडा १५०००.००   

६ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामाग्री १ नं.वडा ६००००.००   

७ २२३१४ ईन्जधन( अन्जय प्रयोजन) १ नं.वडा १००००.००   

८ २२३१५ पि पलिका छपाई तथा सुचना 

प्रकासन खचि 

१ नं.वडा २५०००.००   

९ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि १ नं.वडा ३००००.००   

१० २२५२२ शंखेश्वरी मा लव मा २०७७ 

सािदलेख नै ११-१२ (+२) कक्षा 

सञ्चािन खचि 

१ नं.वडा ३०००००   

११ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि १ नं.वडा १००००.००   

१२ २२७११ लवलवध खचि १ नं.वडा १३००००.०

० 
  

 

  जम्मा   ७५१०००.०

० 
  



वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रम (आ.व. २०७७।०७८) 

पेज | 12  
 

वडा न ं१, वराहपोखरीको पुजँीगत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस न ख शी न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम रु. कैदफयत 

१ ३१११२ १ नं वडा कायाििय भवन लनमािण १००००००   

२ ३१११२ शंखेश्वरी मा लव भवन रेलिङ रङ 

सरसफाई 

३०००००   

३ ३१११२ वराहपोखरी वर्थिङ सेन्जटर अपुरो सरंचना 

लनमािण 

१०००००   

४ ३१११२ लनगािे बाि लवकास भवन लनमािण १०००००   

५ ३१११२ रुम्द ुस्वास््य इकाई ट्वाईिेट लनमािण १०००००   

६ ३१११२ लपप्िे बाि लवकास भवन लनमािण १०००००   

७ ३११२३ रुम्द ुमगर गाउँ लन मा लव िाई फर्निचर ५००००   

८ ३११५१ लपप्िे बेलिलिज सडक १००००००   

९ ३११५१ बाटो ममित खनेको सब ैबाटो १००००००   

१० ३११५१ लचिाउने टार कालत्तके सडक ५०००००   

११ ३११५१ हाड ेसडक क्रमागत ट्रयाक ओपन ३०००००   

१२ ३११५१ जमुने गहते सडक क्रमागत ट्रयाक ओपन ३०००००   

१३ ३११५१ जुके खोिा राना छाप सडक क्रमागत 

ट्रयाक ओपन 

३०००००   

१४ ३११५१ पोखरी ढुङ्गे्र सडक क्रमागत ट्रयाक ओपन ३०००००   

१५ ३११५१ मालथिो खाल्िे सडक क्रमागत ट्रयाक 

ओपन 

२५००००   

१६ ३११५१ साउने खोिा काकी छाप सडक ट्रयाक 

ओपन 

२०००००   

१७ ३११५१ विुखा जमुने सडक ट्रयाक ओपन २०००००   

१८ ३११५१ बाराहा लभमसेन थान राना छाप सडक 

ट्रयाक ओपन 

१५००००   

१९ ३११५१ लजमीगाउँ दवेीसुथान डाँडाटोि सडक 

क्रमागत ट्रयाक ओपन 

१५००००   

२० ३११५१ बाराहा खोिा महांकािी मन्जदीर लसढी 

लवस्तार 

५००००   
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२१ ३११५३ लवदु्यत लवस्तार तथा ढुवानी ५०००००   

२२ ३११५५ सावा खोिा गीनेरीटार कुिो ममित १०००००   

२३ ३११५५ सावा खोिा भोमाि कुिो ममित १०००००   

२४ ३११५९ भन्जज्याङ ससहंदवेी प्रा लव जस्ता खररद ५००००   

    जम्मा रकम रु. ७२०००००   

 

वडा न ं२, सनु्जतिकेो चािगुत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस 

न ं

खचि 

लशर्िक न ं

खचि कायािन्जवयन 

हुन ेस्थान 

रकम(रु) कैदफय

त 

१ २२११२ संचार महशुि २ नं.वडा १८०००.००   

२ २२२१२ ईन्जधन( अन्जय प्रयोजन) २नं.वडा १००००.००   

३ २२२१३ ईन्जधन( कायाििय प्रयोजन) २ नं.वडा ७००००.००   

४ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि २ नं.वडा १८०००.००   

५ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित 

सम्भार तथा संचािन खचि 

२ नं.वडा १५०००.००   

६ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामाग्री २ नं.वडा ६००००.००   

७ २२३१४ सवारी साधन ममित खचि २ नं.वडा ६५०००.००   

८ २२३१५ पि पलिका छपाई तथा सुचना 

प्रकासन खचि 

२ नं.वडा २५०००.००   

९ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि २ नं.वडा ३००००.००   

१० २२५२२ खेिकुद कायिक्रम २ नं.वडा १५००००   

११ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि २ नं.वडा १००००.००   

१२ २२७११ लवलवध खचि २ नं.वडा १०००००.०

० 
  

 

  जम्मा   ५७१०००.०

० 
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वडा न ं२, सनु्जतिकेो पुजँीगत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस न ख शी न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम रु. कैदफयत 

१ ३११२३ वडा कायाििय फर्निचर तथा दफक्चर 

खररद  

२५००००   

२ ३११२३ स्वास््य च की सुन्जति ेफर्निचर खररद  १०००००   

३ ३११५१ २ नं वडाका शाखा सडक ममित तथा 

संभार 

७०००००   

४ ३११५१ फेमा खोिा सडक ट्रयाक लवस्तार योजना ३५००००   

५ ३११५१ चेकेथुम सडक ममित तथा लवस्तार योजना २५००००   

६ ३११५१ छिेटार बस्ती सडक लवस्तार योजना १५००००   

७ ३११५३ लवद्युत सामाग्री खररद  २००००००   

८ ३११५३ लवद्युत लवस्तार तथा व्यवस्थापन  ४५००००   

९ ३११५५ धाउखानी कृलर् ससंचाई योजना ५००००   

१० ३११५५ िुिुवाखोिा कृलर् ससंचाई योजना २५००००   

११ ३११५५ धाप्िाङ कृलर् ससंचाई योजना २०००००   

१२ ३११५५ मस्तपु कृलर् ससंचाई योजना २५००००   

१३ ३११५५ छिेटार अधुरो कृलर् ससचंाई योजना १५००००   

१४ ३११५५ आख्रेखोिा कृलर् ससंचाई योजना १०००००   

१५ ३११५९ ज्यू मा लव खेिमैदान लनमािण तथा परुानो 

भवन भत्काउने 

३०००००   

    जम्मा रकम रु. ५५५००००   

 

वडा न ं३, साउनेचउरको चािगुत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस 

न ं

खचि 

लशर्िक न ं

खचि कायािन्जवयन 

हुन ेस्थान 

रकम(रु) कैदफय

त 

१ २२११२ संचार महशुि ३ नं.वडा १८०००.००   

२ २२२१२ ईन्जधन( अन्जय प्रयोजन) २नं.वडा १००००.००   
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३ २२२१३ ईन्जधन( कायाििय प्रयोजन) ३ नं.वडा ७००००.००   

४ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि ३ नं.वडा १८०००.००   

५ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित 

सम्भार तथा संचािन खचि 

३ नं.वडा १५०००.००   

६ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामाग्री ३ नं.वडा ६००००.००   

७ २२३१४ सवारी साधन ममित खचि ३ नं.वडा ६५०००.००   

८ २२३१५ पि पलिका छपाई तथा सुचना 

प्रकासन खचि 

३ नं.वडा २५०००.००   

९ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि ३ नं.वडा ३००००.००   

१० २२५२२ िलक्षत वगि स्वास््य लवमा 

कायिक्रम 

३ नं.वडा १०५०००   

११ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि ३ नं.वडा १००००.००   

१२ २२७११ लवलवध खचि ३ नं.वडा १०००००.०

० 
  

 

  जम्मा   ५२६०००.०

० 
  

 

वडा न ं३, साउनेचउरको पुजँीगत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस न ख शी न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम रु. कैदफयत 

१ ३१११२ ३ नं वडा कायाििय साउनेचउर क्रमागत 

भवन लनमािण योजना 

१००००००   

२ ३१११२ जनलवकास मा लव को एक कोठे लजणि 

भवन पुन: लनमािण  

५०००००   

३ ३११२२ जन लवकास मा लव वाई फाई जडान 

योजना 

९५०००   

४ ३११२२ वडा कायािियमा सोिार खरीद १०००००   

५ ३११२३ भानुभक्त आ लव बङ्दवुा फर्निचर तथा 

रङरोगन योजना 

४०००००   

६ ३११५१ ३ नं वडाका सम्पूणि सडक ममित ११०००००   
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७ ३११५१ वाचाङखोिा-लसरुवानी नयाँ ट्रयाक ओपन 

योजना 

९०००००   

८ ३११५३ ३ नं वडा लवद्युत लवस्तार योजना ८०००००   

९ ३११५९ भोिेनी आ लव लवद्यािय ममित योजना १०००००   

१० ३११५९ लसद्धशे्वरी आ लव कम्पाउण्ड लनमािण 

योजना 

१०००००   

    जम्मा रकम रु. ५०९५०००   

 

वडा न ं४, फाक्टाङको चािगुत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस 

न ं

खचि 

लशर्िक न 

खचि कायािन्जवयन 

हुन ेस्थान 

रकम(रु) कैदफय

त 

१ २२११२ संचार महशुि ४ नं.वडा १८०००.००   

२ २२२१२ ईन्जधन( अन्जय प्रयोजन)   १००००.००   

३ २२२१३ ईन्जधन( कायाििय प्रयोजन) ४ नं.वडा ७००००.००   

४ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि ४ नं.वडा १८०००.००   

५ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित 

सम्भार तथा संचािन खचि 

४ नं.वडा १५०००.००   

६ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय 

सामाग्री 

४ नं.वडा ६००००.००   

७ २२३१४ सवारी साधन ममित खचि ४ नं.वडा ६५०००.००   

८ २२३१५ पि पलिका छपाई तथा 

सुचना प्रकासन खचि 

४ नं.वडा २५०००.००   

९ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि ४ नं.वडा ३००००.००   

१० २२५२२ कृलर् कायिक्रम ४ नं.वडा ५०००००   

११ २२५२२ खेिकुद कायिक्रम ४ नं.वडा १०००००   

१२ २२५२२ सामुदालयक स्वास््य इकाई 

फाक्टाङ मसिन्जद तथा 

पालिकाबाट खोप ढुवानी 

तथा व्यवस्थापन 

४ नं.वडा ४००००   
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१३ २२५२२ प्रा लव तह शैलक्षक सामाग्री 

खररद योजना 

४ नं.वडा २०००००   

१४ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि ४ नं.वडा १००००.००   

१५ २२७११ लवलवध खचि ४ नं.वडा १०००००.००   
 

  जम्मा   १२६१०००.०

० 
  

 

वडा न ं४, फाक्टाङको पुजँीगत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस न ख शी न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम रु. कैदफयत 

१ ३१११२ बािकन्जया आ लव भवन ममित योजना ६००००   

२ ३११५१ दमार-पाखाटोि सडक लनमािण योजना १००००००   

३ ३११५१ बेतुवा-मामरे सडक लनमािण योजना ८०००००   

४ ३११५१ कम्पु-अटिपुर सडक लनमािण योजना ६०००००   

५ ३११५१ लवदवुानी पैदि मागि २०००००   

६ ३११५१ कोछािे-खरबनी वडा कायाििय सडक 

लनमािण योजना 

६०००००   

७ ३११५१ वडाका सबै सडक ममित ४०००००   

८ ३११५३ स्वास््य च की फाक्टाङ लवद्युत जडान २५०००   

९ ३११५५ पाईप खररद योजना ४०००००   

१० ३११५५ मालसङ्टार ससंचाई ममित योजना १२५०००   

११ ३११५९ दलित आरन लनमािण योजना १०००००   

१२ ३११५९ खेिमैदान लनमािण २०००००   

१३ ३११५९ स्वास््य च की फाक्टाङ चेन गेट लनमािण १०००००   

१४ ३११५९ जािपा आ लव मालसङ्टार घरेाबेरा 

लनमािण योजना 

२५००००   

    जम्मा रकम रु. ४८६००००   

 



वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रम (आ.व. २०७७।०७८) 

पेज | 18  
 

वडा न ं५, प वासरेाको चािगुत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस 

न ं

खचि लशर्िक न ं खचि कायािन्जवयन 

हुन ेस्थान 

रकम(रु) कैदफय

त 

१ २२११२ संचार महशुि ५ नं.वडा १८०००.००   

२ २२२१२ ईन्जधन( अन्जय प्रयोजन)   १००००.००   

३ २२२१३ ईन्जधन( कायाििय प्रयोजन) ५ नं.वडा ७००००.००   

४ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि ५ नं.वडा १८०००.००   

५ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित 

सम्भार तथा संचािन खचि 

५ नं.वडा १५०००.००   

६ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय 

सामाग्री 

५ नं.वडा ६००००.००   

७ २२३१४ सवारी साधन ममित खचि ५ नं.वडा ६५०००.००   

८ २२३१५ पि पलिका छपाई तथा 

सुचना प्रकासन खचि 

५ नं.वडा २५०००.००   

९ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि ५ नं.वडा ३००००.००   

१० २२५२२ वडास्तरीय भलिवि खिेकुद 

कायिक्रम 

५ नं.वडा १५००००   

११ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि ५ नं.वडा १००००.००   

१२ २२७११ लवलवध खचि ५ नं.वडा १०००००.०

० 
  

१३ २७२१२ लवपद व्यावस्थापन ५ नं.वडा ५००००   
 

  जम्मा   ६२१०००.०

० 
  

वडा न ं५, प वासरेाको पुजँीगत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस न ख शी न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम रु. कैदफयत 

१ ३११५१ मुक्तोङ-चमेरेपिु सडक ट्रयाक ओपन 

योजना 

१५०००००   

२ ३११५१ दोखेवा-ताम्दङु क्रमागत ममित तथा सडक 

ट्रयाक ओपन योजना 

८०००००   
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३ ३११५१ ५ नं वडा भरर सडकहरु ममित योजना ७०००००   

४ ३११५१ वंलशिाघाट झ्याम्टे सडक ट्रयाक ओपन 

योजना 

५०००००   

५ ३११५१ वंलशिा-दलेवथान सडक ट्रयाक ओपन 

योजना 

५०००००   

६ ३११५१ सुसेडाँडा-दमु्िुपा सडक ट्रयाक ओपन 

योजना 

२५००००   

७ ३११५१ आहाि-लसम्सार सडक ट्रयाक ओपन 

योजना 

२०००००   

८ ३११५३ ५ नं वडा लवद्युत लवस्तार योजना ५०००००   

९ ३११५६ युके खोिा महुान गरी नल्ख ुटोि पाईप 

खररद तथा खानेपानी ममित योजना 

२५००००   

१० ३११५६ छेमाना मुहान गरर टोड्के खाने पानी 

योजना 

१०००००   

११ ३११५६ वंलशिाघाट खानेपानी ट्याङ्की लनमािण 

योजना 

२०००००   

    जम्मा रकम रु. ५५०००००   

 

वडा न ं६, म वाबोटेको चािगुत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस 

न ं

खचि लशर्िक 

न 

खचि कायािन्जवय

न हुन े

स्थान 

रकम(रु)  कैदफय

त 

१ २२११२ संचार महशुि ६ नं.वडा १८०००.००   

२ २२२१२ ईन्जधन( अन्जय प्रयोजन)   १००००.००   

३ २२२१३ ईन्जधन( कायाििय प्रयोजन) ६ नं.वडा ७००००.००   

४ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि ६ नं.वडा १८०००.००   

५ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित 

सम्भार तथा संचािन खचि 

६ नं.वडा १५०००.००   

६ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय 

सामाग्री 

६ नं.वडा ६००००.००   
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७ २२३१४ सवारी साधन ममित खचि ६ नं.वडा ६५०००.००   

८ २२३१५ पि पलिका छपाई तथा सुचना 

प्रकासन खचि 

६ नं.वडा २५०००.००   

९ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि ६ नं.वडा ३००००.००   

१० २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि ६ नं.वडा १००००.००   

११ २२७११ लवलवध खचि ६ नं.वडा १०००००.०

० 
  

 

      ४२१०००.०

० 

 

वडा न ं६, म वाबोटेको पुजँीगत खचि लशर्िकका कायिक्रमहरु : 

लस न ख शी न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम रु. कैदफयत 

१ ३११५१ सेलङ्सिा ग्रालमण सडक लवस्तार 

योजना 

४०००००   

२ ३११५१ वालिखा ग्रालमण सडक लवस्तार योजना ४०००००   

३ ३११५१ आहाि ग्रालमण सडक लवस्तार योजना २०००००   

४ ३११५१ लसन्जताङ ताम्बुवा वालिखा सेलङ्सिा 

चाप्िुखा सडक ममित 

६०००००   

५ ३११५३ लवद्युत लवस्तार योजना ५०००००   

६ ३११५३ लवद्युत सामाग्री खररद २६०००००   

७ ३११५६ खानेपानी क्रमागत योजना ३५००००   

८ ३११५६ दाप्सा खानेपानी योजना ५००००   

९ ३११५९ आरन घर लनमािण १०००००   

    जम्मा रकम रु. ५२०००००   
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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

आगामी आ व २०७७।०७८ को सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारका तफि बाट लवत्तीय समानीकरण 

(लनशति/सशति) अनुदान, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त लसलिङको आधारमा स्वीकृत क्षेिगत योजना, 

कायिक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनि गईरहकेो छु । 

 

गाउँपालिकास्तरीय स्वास््य तफि को बजटे तथा कायिक्रम : 

लस न ं खचि लशर्िक न कायिक्रमको नाम लवलनयोलजत रकम कैदफयत 

१ २११३५ मलहिा स्वास््य स्वंय सेलवका 

पररचािन खचि 

९९६०००  

२ २२३११ स्वास््य च कीहरुको िागी मसिन्जद 

तथा कायाििय सामालग्र खररद 

३०००००  

३ २२४१३ ल्याव करार सेवा शलु्क  ३२००००  

४ २२४१३ मातृ लशशु कायिक्रम व्यलक्त करार ५२००००  

५ २७२१३ और्धी खररद १५०००००  

६ ३११२१ एम्वुिेन्जस खररद योजना १५०००००  

७ ३११२२ स्वास््य सेवा प्रयोजनका िागी लड 

दिज खररद योजना 

१०००००  

८ ३११२२ अल्ट्रा साउन्जड मेलसन खररद योजना ५०००००  

९ ३११२२ मेलसनरर तथा औजार (ल्याव) ५०००००  

१० ३११५६ छाम्बोिा खानेपानी लवस्तार (स्वा च  

फाक्टाङ) 

१०००००  

 
कुि जम्मा ६३३६०००  
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गाउँपालिकास्तरीय लशक्षा तफि को बजटे तथा कायिक्रम : 

लस न ं खचि लशर्िक न कायिक्रमको नाम लवलनयोलजत रकम कैदफयत 

१ २११३४ लवद्याियहरुका प्र अ बैठक सञ्चािन खचि  १०००००  

२ २११३५ लवध्याियहरुका कायाििय सहयोगी 

पररचािन खचि 

६८२५००  

३ २११३५ लवद्याियहरुका िेखा कमिचारी पररचािन 

खचि 

१५६०००  

४ २११३५ बािलबकास सहजकताि पररचािन खचि ४२९०००  

५ २११४१ लशक्षा सलमलतको बैठक सञ्चािन खचि १०००००  

६ २२४१३ कम्प्युटर लशक्षक अनुदान आधारभुत तह १६२००००  

७ २२४१३ कम्प्युटर लशक्षक अनुदान माध्यलमक तह १८१५०००  

८ २२४१३ सामुदालयक अध्ययन केन्जरका पररचालिका 

पररचािन खचि 

३६०००  

९ २२५२२ बािलबकास केन्जरमा बािबालिका बसाई 

व्यवस्थापन  

तथा शैलक्षक सामालग्र खररद 

३५००००  

१० २२५२२ कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन खचि ३०००००  

११ २२५२२ IEMIS प्रलशक्षण कायिक्रम २०००००  

१२ २२५२२ लवद्यािय सुपररवेक्षण तथा नमुना पाठ 

प्रस्तुतीकरण कायिक्रम 

२०००००  

१३ २२५२२ गाउँपालिकास्तरीय बार्र्िक शैलक्षक पािो 

लनमािण 

२०००००  

१४ २२५२२ गाउँपालिकास्तरीय लशक्षा योजना लनमािण १०००००  

१५ ३१११२ घोरीङ्खा पुस्तकािय भवन लनमािण 

क्रमागत योजना 

२०००००  

१६ ३११२३ बािकन्जया मा लव फर्निचर लनमािण ३०००००  

१७ ३११५९ आधारभूत तहको िागी स्थानीय मातृभार्ा 

(राई/मगर) पाठ्यक्रम लनमािण 

५०००००  

 
कुि जम्मा ७२८८५००  
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गाउँपालिकास्तरीय कृर्ी तथा पश ुसवेा तफि को बजटे तथा कायिक्रम : 

लस न ं खचि लशर्िक न कायिक्रमको नाम लवलनयोलजत रकम कैदफयत 

१ २२४१३ पशु तथा कृलर् कमिचारी व्यवस्थापन १४४००००  

२ २२५१२ म री पािन लवस्तार तथा प्रवधिन 

कायिक्रम ( ६ वटै वडा) 

६०००००  

३ २२५१२ माटो पररक्षण तथा व्यवस्थापन 

कायिक्रम 

१०००००  

४ २२५२२ मलहिा, दलित, लवपन्न तथा 

लपछलडएको समुदाय िलक्षत कृलर् 

कायिक्रम 

५०००००  

५ २२५२२ व्यवसायी उत्कृट कृर्क अनुदान १०००००  

६ २७२१३ पशु सम्बन्जधी और्लध खररद ५०००००  

७ २७२१३ कृलर् सम्वलन्जध और्लध खररद ५०००००   
कुि जम्मा ३७४००००  

 

उल्िेलखत सघं,प्रदशे र आन्जतरीक राजश्वबाट प्राप्त हुने अनुमालनत रकममध्ये यस 

गाउँपालिकािाई प्राप्त हुने लवलत्तय हस्तान्जतरणको कूि रकम रु १४,७६,७९,५१०।०० मध्ये चाि ु

खचि लशर्िकमा जम्मा रु ८,४८,७४,५१०।०० र पूँजीगत खचि लशर्िकमा जम्मा रु 

६,२८,०५,०००।०० को बजेट तथा कायिक्रम लवलनयोजन गरेको छु । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त सशति अनुदान रकम रु १२,५८,००,०००।०० को बजेट तथा 

कायिक्रमहरु अनुसूची -१ मा समावेश गररएको छ । साथै प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सशति र समपूरक 

अनुदान रकम रु १,०१,००,०००।०० को बजेट तथा कायिक्रमहरु अनुसूची -२ मा समावेश 

गररएको छ । 

आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रममा उल्िखे भई बजेट तथा 

कायिक्रममा सम्बोधन हुन नसकेका JCB खरीद कायिक्रममा बजेट लवलनयोजन गनि नसदकएकोि े

चािु आ व २०७६।०७७ मा खचि नभई सलञ्चत रहने रकम आगामी गाउँसभामा लवलनयोजन गदाि 

यसिाई उच्च प्राथलमकता ददईनेछ । 
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यो बजेट तजुिमाको प्रकृयामा मागि लनदशेन गनुिहुने गाउँपालिका अध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरु 

कायिपालिकाका सदस्यज्यूहरु स्थानीय राजलनलतक दिका प्रलतलनलधहरु बुलद्धजीवी र समाजसेवी 

प्रलत हा्दिक आभार प्रकट गदिछु । बजेट लनमािणको क्रममा सहयोग गनुिहुने यस गाउँपालिकाका 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत श्री बसन्जत न्जय पाने, िखेा अलधकृत श्री छिबहादरु बालनयाँ, सूचना 

प्रलवलध अलधकृत श्री सुलजव तामाङ, लवर्यगत शाखा प्रमुखहरु िगायत गाउँपालिकाका सम्पूणि 

राष्ट्रसवेक कमिचारीहरुिाई लवर्ेश धन्जयवाद ददन चाहान्जछु ।  

अन्जत्यमा, 

"कृलर्, पयिटन, प्राकृलतक सम्पदा र पूवािधार: सभ्य समदृ्ध वराहपोखरी गाउँपालिकाको मिू आधार" 

र कोलभड १९ ि ेलसजिना गरेका चुन लत र लवर्म् पररलस्थलतमा आएको यो बजेट तथा कायिक्रम 

कायािन्जवयनमा लवगत आर्थिक वर्िहरुमा जस्तै सब ैपक्षको अपनत्व, पणूि सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुन े

अपेक्षा गरेको छु ।  

 

धन्जयवाद  ! 
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