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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

यस वराहपोखरी गाउँपालिका खोटाङको उपाध्यक्षको हलैसयतिे यस गाउसभाको वैठकमा 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गिररहदाँ हर्ि उ्िास ववम  गौरवको 

अनुभूलत गरेको छु । यस गाउँ सभािाई सम्बोधन गने सु-अवसर ददिाउनु हुन े वराहपोखरी 

गाउँपालिकाबासी आदरणीय बुबा-आमा, दाजु-भाइ तथा दीदी-बलहनी िगायत सम्पणूि 

महानुभावहरुिाई हार्दिक आभार प्रकट गदिछु । यस लवशेर् अवसरमा मिुुकिाई संघीय 

िोकतालन्जिक गणतन्जिको युगमा रुपान्जतरण गने क्रममा जीवन वलिदान गनुिहुने सम्पूणि महान  

शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रलत समर्पित ददवङ्गत नेतागणहरुमा भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । 

रालष्ट्रयता र स्वालधनताको रक्षा गद ै न्जयायपूणि समाज लनमािण र समृलद्धको मागिमा वकताबद्ध 

रहकेा महान  नेपािी नागिरक र राजनीलतक नेतृत्वप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहान्जछु ।  

स्थानीय तहको लनवािचन पलछ लनवािलचत जनप्रलतलनलधहरुको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार गठन 

भवको तेश्रो वर्िको दौरानमा छौ ँ। राज्य पूनससरंचनाको महत्वपूणि पक्षको रुपमा रहकेो लवत्तीय 

संघीयता छोटो अवलधम ैसंस्थागत हुन पुगेको छ । स्थानीय सरकार मार्ि त "आफ्नो गाउँ आरै् 

बनाऊ" अलभयान सञ्चािन गनि पाउनु भनेको वउटा सुनौिो अवसर र चुनौलतको रुपमा लिवको 

छु । अलधकार, श्रोत, साधन, बजेट, उत्तरदालयत्व र जवार्दलेहता समेत स्थानीय तहमा कानूनी 

रुपमा आइसकेको हुदँा स्थानीय तहिाई थप मयािददत र व्यवलस्थत बनाउनु टड्कारो 

आवश्यक्ताको रुपमा लिवको छु ।  

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

गने मागिमा यो गाउँपालिका दढृताको साथ अगालि बढेको छ । यस क्रममा सामालजक न्जयाय 

सलहतको लतव्र लवकास, सुशासन सलहतको जन-उत्तरदायी स्थानीय तह र सभ्य स-ुसंस्कृत ववं 

कतिव्यलनष्ठ समाज लनमािण गद ैपूणि िोकतन्जि तथा समाजवाद उन्जमुख समृद्ध अथितन्जि लनमािणका 

िालग स्थानीय सरकार किटबद्ध छ ।  

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

कायािन्जवयनबाट सुशासन, लवकास र समृलद्धको आधारलशिा लनमािण भई सबै नागिरकहरुका िालग 
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काम र रोजगारीको अवसर, आधारभूत लशक्षा तथा प्राथलमक स्वास््य सवेामा पहुचँ र सामालजक 

सुरक्षाको व्यवस्था सुलनल त हुदँ ै गईरहकेो अवस्था छ । आर्थिक, सामालजक, भौलतक पूवािधार 

लनमािण र पुनसलनमािण कायिमा लतव्रता आवको छ ।  

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

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

साधनको सम-न्जयालयक लवतरण र सामालजक सुक्षाको व्यवस्थामा लवशेर् ध्यान ददवको छु ।   

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

कायिक्रम, लवलनयोजन लवधेयक, २०७६ को लसद्दान्जत र प्राथलमकता, सघंीय सरकारको १५ औ ँ

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

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

राजनीलतक दि, बुलद्धजीलव, समाजसेवी, सघं-संस्था ववं लवद्वतवगिबाट प्राप्त रचनात्मक 

सुझावहरुिाई मागिदशिनका रुपमा लिवको छु ।  

 

गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को बजेटका उद्दशे्य तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गने 

अनुमलत चाहान्जछु ।  

बजटेका उद्देश्यहरु लननानानशुार रहकेा छन  :  

 गाउँपालिकाको न्जयूनतम आधारभूत आवश्यकता पिरपूर्ति गद ै जीवनस्तरमा गुणात्मक 

सुधार गिरनेछ, 

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

न्जयूलनकरण गिरनेछ,  

 प्रधानमन्जिी रोजगार कायिक्रमको कायािन्जवयन र स्थानीय स्रोत साधनबाट सञ्चािन हुन े

उद्दोग धन्जदाको स्थापना गनि सहयोग पगु्ने दकलसमका सीप लवकास सम्बलन्जध प्रलशक्षण 
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कायिक्रम सञ्चािन गरी रोजगारीको लसजिना र आयबृलद्ध यसै आर्थिक वर्िमा लनरन्जतरता 

ददईने छ,  

 यस गाउँपालिकािाई सचूना प्रलवलधमैिीपूणि बनाउनका लवशेर् पहि गरी आगामी बर्िमा 

पुरा गिरनेछ, 

 आर्थिक, भौलतक, तथा सामालजक पूवािधारको लवस्तार गरी सामालजक रुपान्जतरण गिरनेछ, 

 बजेटका उद्देश्यहरु हालसि गनि मिै ेदहेाय अनुसारका नीलतगत, कायिक्रमगत र प्राथलमकता 

लनधािरण गिरने छ ।  

 गुणस्तरीय लशक्षा सुवास््य खानेपानी िगायतका सामालजक र आर्थिक पूवािधारको लवकास 

नयाँ  वक अधुरा भौलतक पूवािधारको लवकास र लनमािण गिरने छ, 

 कानूनको शासन साविजलनक सेवाको प्रभावकािरता जवार्दलेहता र लवकासमा 

जनसहभालगता मार्ि त नागिरकहरुिाई सुसूलचत र अनुभूलत हुने स्थानीय शासन 

व्यवस्थापनको प्रवद्धिन गिरने छ, 

 आ व २०७६।०७७ मा सञ्चािन हुन ेयोजना तथा कायिक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन 

तथा मू्याङ्कन गिरनेछ, 

 सलमलत मार्ि त योजनाको सञ्चािन गदाि कानूनी परामशि र स्िाह बमोलजम काम 

गराईनेछ, 

 योजनाहरु सञ्चािन गदाि नीलत र कानून बमोलजम गिरनु पनेछ,  

 स्थानीयस्तरमा योजनाहरु सञ्चािन गदाि स्थानीय सरकारि े तोके बमोलजमको श्रमदान 

गिरनु पनेछ,  

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

तहबीच सह-अलस्तत्व, सहकायि र समन्जवय गिरने छ । 

 

 

 

 



वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रम (आ.व. २०७६।०७७) 

पेज | 4 

 

गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

गाउँपालिकाको बजेट तथा कायिक्रमको तजुिमा गदाि लननान लवर्यिाई प्राथलमकतामा राखी बजेट 

पेश गने प्रयास गरेको छु ।  

 आर्थिक लवकास वक गिरवी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुयािउने,  

 उत्पादनमूिक तथा लछटो प्रलतर्ि प्राप्त गनि सदकने कायिक्रम ्याईने, 

 गाउँपालिकािाई प्रलवलधमैिी बनाउने लवशेर् पहि गरी आगामी बर्ि परूा गिरने,  

 जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढाउने कायिक्रम ्याईने, 

 स्थानीय वालसन्जदाहरुको सहभालगता जुट्न ेस्वयम -सेवा पिरचािन गनि सदकने तथा िागत 

कम िाग्न ेनीलत ्याईने, 

 स्थानीय श्रोत साधन र सीपको अलधकतम प्रयोग गने नीलत ्याईने, 

 मलहिा वािवालिका तथा लपछलिवका वगि, क्षिे र समुदायिाई प्रत्यक्ष िाभ हुन,े 

 िैङलगक समानता र सामालजक समावेशीकरण अलभबृलद्ध हुन,े 

 ददगो लवकास, वातावरण संरक्षण तथा सम्बद्धिन गनि सघाउ पुयािउने, 

 भालर्क तथा सांस्कृलतक पक्षको जगेणाि र सामालजक सद्भाव तथा वकता अलभवृलद्धमा 

सघाउ पुयािउने । 

 मलहिा तथा पुरुर् खेिकुद लवकासमा लवशेर् प्राथलमकता ददईने । 

 

गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

सहभालगतामूिक योजना तजुिमा पद्दलतबाटै प्राथलमक्तामा पदाि पद ैपलन गाउँपालिकाको आन्जतिरक 

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

योजना तथा कायिक्रमिाई वकै आर्थिक वर्िमा समावेश गनि नसदकवकािे यस्ता योजनाहरुिाई 
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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 तयार गदाि भौलतक पूवािधार लवकास, सामालजक लवकास, 

आर्थिक लवकास, सेवा प्रवाह, सुशासन तथा संस्थागत लवकास र वन तथा वातावरण र लवपद  

व्यवस्थापनमा क्रमशस प्राथलमकताको आधारमा बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

गरीवी न्जयूनीकरण सहयोग पुयािउन "गरीवसगँ अध्यक्षज्य ू कायिक्रम" र मलहिा सशक्तीकरण र 

मलहिाहरुको सीप लवकासको िालग "मलहिासगँ उपाध्यक्षज्य ूकायिक्रम" सञ्चािन गिरनेछ ।   
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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

अब म संघीय लवत्त व्यवस्था अनुसार संघ र प्रदशेबाट प्राप्त भवको बजेट सीमा र आन्जतिरक 

श्रोतबाट उठ्ने अनुमालनत राजस्व तथा चािु आर्थिक वर्िमा कन्जटेन्जजेन्जसीमा बचत भवको रकम 

समेत उ्िखे गरी आगामी आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को आय-व्ययको लववरण प्रस्तुत गने 

अनुमलत चाहान्जछु । 
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गाउँपालिकाको आयको लववरण 

लस न ं बजटे ददन े

लनकाय 

श्रोत  रकम रु अक्षरुपी जम्मा अक्षरुपी 

१ संघ 

लवत्तीय समानीकरण      7,33,00,000.00  सात करोि तेलत्तस िाख 

माि 

24,18,78,000.00 
चौलवस करोि अठार िाख 

अठहत्तर हजार माि 

राजस्व बाँिर्ाँट  5,85,00,000.00  पाँच करोि पचासी िाख 

माि 

बहुक्षेिीय पोर्ण 

कायिक्रम 

  12,78,000.00  बाह्र िाख अठहत्तर हजार 

माि 

सशति अनुदान 10,88,00,000.00 दस करोि अठासी िाख 

माि 

२ प्रदशे 

लवत्तीय समानीकरण 

अनुदान  

  69,87,000.00  उनन्जसत्तरी िाख सतासी 

हजार माि 

1,07,75,000.00 
वक करोि सात िाख 

पचहत्तर हजार माि 
सवारी साधन कर   37,88,000.00  सैलतस िाख अठासी हजार 

माि 

३ 
वराहपोखरी 

गाउँपालिका 

चािु आ व को 

बचत (कन्जटेन्जजेन्जसी) 

    8,20,198.00  आठ िाख बीस हजार वक 

सय अन्जठानधबे माि 

10,23,942.00 
दस िाख तेइस हजार नौ 

सय बयालिस माि 
चािु आ व को 

बचत (राजश्व) 

    2,03,744.00  दईु िाख लतन हजार सात 

सय चौवालिस माि 

    

जम्मा 25,36,76,942.00 

पलच्चस करोि छत्तीस िाख 

छयात्तर हजार नौ सय 

बयालिस माि 
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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

अब म यस गाउँपालिकाबाट आगामी आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को सङ्घीय सरकार र प्रदशे 

सरकारका तर्ि बाट लवत्तीय समानीकरण (लनशति/सशति) अनुदान, राजश्व बाँिर्ाँट, बहुक्षिेीय 

पोर्ण कायिक्रमबाट प्राप्त लसलिङको आधारमा गाउँपालिकास्तरीय स्वीकृत योजना, कायिक्रम तथा 

बजेट प्रस्तुत गनि गईरहकेो छु । 

गाउँपालिकास्तरीय योजनाहरु 

सामालजक लवकास 

क्र.

स. 

कायिक्रम तथा 

योजना 

ठेगाना सखं्या बजटे रु. कैदर्यत 

१ 

वराहपोखरी 

गाउँपालिका 

अन्जतगित 

लवद्याियका 

वािलवकास 

केन्जर,िेखा 

सहायक,का

याििय 

सहयोगी 

गा.पा. 

४ 

२२+६

+३५=

६३ 

630000.00 छ िाख लतस हजार 

२ अन्जतर 

लवद्यािय 

अलतिरक्त 

दक्रयाकिाप 

    

240000.00 

दईु िाख चालिस हजार 

३ क्षमता 

लवकास 

सम्बलन्जध 

लशक्षकहरुिा

ई लवज्ञद्धारा 

तालिम 

  

१०५ 600000.00 

छ िाख 

४ शंखेश्वरी मा 

लव झ्याि 

ढोका लनमािण 

    
150000.00 

 वक िाख पचास हजार 
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५ गाउँपालिका 

शैलक्षक 

क्यािेण्िर 

(शैलक्षक शि 

२०७७ को 

िालग) 

    

100000.00 

वक िाख 

६ गाउँपालिका 

अन्जतगितका 

आ लव (१-८) 

कम््युटर 

लशक्षक 

व्यवस्थापन 

  

६ 1200000.00 

बाह्र िाख 

७ गाउँपालिका 

अन्जतगितका 

मा.लव. 

कम््युटर 

लशक्षक 

व्यवस्थापन  

  

६ 1755000.00 

सि िाख पचपन्न हजार 

८ चकिीदवेी 

प्रा.लव. 

मौवावोटे 

कम््युटर 

खिरद 

    200000.00 दईु िाख 

९ नलतजा 

लवश्लेर्ण 

गा.पा.

मा 
  30000.00 लतस हजार 

१० श्री 

जनलवकास 

मा.लव. भवन 

मेन्जटेनेन्जस 

विा 

नं. ३ 
  200000.00 दईु िाख 

११ श्री पाँच 

कन्जया मा.लव. 

पौवासेरा 

खानेपानी 

योजना 

विा 

नं. ५ 
  200000.00 दईु िाख 
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१२ श्री सुन्जतिे 

प्रा.लव. सुन्जतिे 

ग्यालवन तार 

जािी खिरद 

तथा 

व्यवस्थापन 

विा 

नं. २ 
  150000.00 वक िाख पचास हजार 

१३ वािकन्जया 

मा.लव. रेलिङ 

लनमािण 

विा 

नं. ४ 
  150000.00 वक िाख पचास हजार 

१४ जा्पा 

प्रा.लव. 

मालसटार 

स्टेशनरी 

लवतरण 

कायिक्रम 

    30000.00 तीस हजार 

१५ वेतुवा मा.लव. 

वेतुवा 

स्टेशनरी 

लवतरण 

कायिक्रम 

    30000.00 तीस हजार 

१६ वािकन्जया 

प्रा.लव. 

कोछािे 

स्टेशनरी 

लवतरण 

कायिक्रम 

    30000.00 तीस हजार 

१७ दधूकोशी 

प्रा.लव. 

अटिपुर 

स्टेशनरी 

लवतरण 

कायिक्रम 

    30000.00 तीस हजार 

१८ वािकन्जया 

मा.लव. धतुिङ 

स्टेशनरी 

लवतरण 

कायिक्रम 

    30000.00 तीस हजार 
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१९ बािबालिका 

सम्बन्जधी 

जनचेतना र 

बािक्िव 

गठन कायिक्रम 

    200000.00  दईु िाख 

२० ज्येष्ठ नागिरक 

सम्मान (७० 

वर्िमालथ) 

    200000.00  दईु िाख 

२१ दलित तथा 

आ.ज. 

जनचेतना 

कायिक्रम 

    200000.00  दईु िाख 

२२ अपाङ्गमैिी 

सामाग्री 

खिरद 

    200000.00  दईु िाख 

२३ मलहिा 

जनप्रलतनीलध 

र अन्जय 

मलहिाहरुको 

क्षमता 

लवकास 

सम्बन्जधी 

वकृ्तत्वकिा 

तालिम 

    223942.00  दईु िाख तेइस हजार नौ सय 

बयालिस 

२४ और्धी खिरद ८ वटा 

स्वा

स्थ 

संस्था 

  700000.00  सात िाख 

२५ स्वास््यको 

वार्र्िक 

समीक्षा गोष्टी 

    70000.00  सत्तरी हजार 

२६ और्धी 

ढुवानी 

व्यवस्थापन र 

सरसमान 

ढुवानी 

व्यवस्थापन 

    136000.00  वक िाख साठी हजार 
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खचि 

२७ स्वास््य 

औजार 

(Equipmen

t) खिरद 

कायिक्रम 

    150000.00  वक िाख पचास हजार 

२८ स्वास््य 

चौदकका ६ 

जना का.स. 

प्रोत्साहन 

भत्ता  

  मालसक 

२ 

हजार

का दरिे 

वार्र्िक  

144000.00  वक िाख चौवालिस हजार 

२९ वर्थिङ सेन्जटर 

औजार 

(Equipmen

t) खिरद  

विा 

नं. ५ 

पौवा

सेरा 

  300000.00  तीन िाख 

३० पोर्ण स्वयम  

सेवक लनवािह 

खचि 

    300000.00  तीन िाख 

३१ दकशोरी तथा 

सुनौिा हजार 

ददनको 

घरपिरवारका 

सदस्यिाई 

करेशावारी 

लनमािण 

सम्बलन्जध 

सैद्धालन्जतक र 

व्यावहािरक 

ज्ञान ददने 

तालिम 

सञ्चािन तथा 

उन्नत लवऊ 

लवजन 

उपिधध 

    245000.00  दईु िाख पैतालिस हजार 
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गराउने 

कायिक्रम 

३२ सुनौिा हजार 

ददनका 

मलहिाहरुिा

ई पोर्ण 

करेशाबारी, 

कुखुरा पािन 

र सरसर्ाई 

सम्बलन्जध 

तालिम 

    505000.00  पाँच िाख पाँच हजार 

३३ दकशोरीहरुिा

ई मलहनावारी 

स्वच्छता, 

स्थानीय 

स्तरमा 

स्यालनटरी 

्याि बनाउने 

तालिम तथा 

अलभमूखीकर

ण 

सहभालगमा 

लवद्याियका 

लशलक्षका र 

स्वास््य 

संस्थाका 

अ.न.लम.समेत 

    90000.00  नधबे हजार 

३४ सुनौिा हजार 

ददनका 

मलहिा तथा 

    63000.00  लिसठ्ठी हजार 
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घरपिरवार 

िलक्षत 

लवलभन्न आय 

आजिन 

कायिक्रम  

३५ दकशोरी तथा 

सुनौिो हजार 

ददनको 

घरपिरवारका 

सदस्यिाई 

पशुपंक्षी 

पािन 

(कुखुरा, हाँस, 

मौरी, माछा 

अन्जय) 

सम्बलन्जध 

तालिम 

सञ्चािन गने 

र नमुनाको 

रुपमा 

लवतरण गने  

    75000.00  पचहत्तर हजार 

३६ न्जयालयक 

सलमलत तथा 

सामुदालयक 

मेिलमिाप 

केन्जर 

व्यवस्थापन 

खचि 

    1000000.00  दस िाख 

३७ मलहिा 

िलक्षत ढाका 

बुनाई तालिम 

कायिक्रम  

४ नं. 

विा  
  200000.00  दईु िाख 

३८ मलहिा 

िलक्षत ढाका 

बुनाई तालिम 

(३ जनाको 

६ वटै 

विा

मा 

  600000.00  छ िाख 
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दरिे) 

३९ अन्जतरालष्ट्रय 

नारी ददवस 

कायिक्रम 

    200000.00  दईु िाख 

४० घोिरङ्खा, 

र्ाक्टाङ 

पुस्तकािय 

भवन लनमािण 

योजना 

    350000.00 क्रमागत (तीन िाख पचास हजार) 

४१ स्वास््य 

स्वयम  

सेलवका 

यातायात 

खचि 

    996000.00  नौ िाख छयानधबे हजार 

४२ युवा रोजगार 

कायिक्रम 
    800000.00  आठ िाख 

४३ अन्जतर 

गाउँपालिका

स्तरीय 

मलहिा तथा 

पुरुर् खेिकुद 

प्रलतयोलगता 

    800000.00  आठ िाख 

४४ खेिालि 

प्रलशक्षण 

कायिक्रम  

    200000.00  दईु िाख 

४५ खेिकुद 

सामाग्री 

खिरद 

    200000.00  दईु िाख 

  जम्मा 14902942.00 वक करोि उनन्जचास िाख दईु हजार 

नौ सय बयालिस 

 

 

 

पवूािधार लवकास 
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क्र.

स. 

कायिक्रम तथा 

योजना 

ठेगाना सखं्या बजटे रु. कैदर्यत 

१ लिलजटि 

नागिरक 

विापि 

खिरद तथा 

जिान 

कायिक्रम 

  १ 100000.00 वक िाख 

२ कायािियमा 

लवद्युतीय 

हालजरी 

खिरद तथा 

जिान कायि 

  १ 50000.00 पचास हजार 

३ कायािियमा 

लसलस 

क्यामेरा 

खिरद तथा 

जिान कायि 

    500000.00 पचास हजार 

४ पािो 

व्यवस्थापन 

प्रणािी 

(QMS) 

खिरद तथा 

जिान  

    250000.00 दईु िाख पचास हजार 

५ Digital 

Notice 

Board 

खिरद तथा 

जिान  

    100000.00 वक िाख 

६ लिलजटि 

सूचना पाटी 

खिरद तथा 

जिान  

छ 

वटा 

विा 

कायाि

ियमा  

  400000.00 चार िाख 
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७ जनप्रलतलनलध 

कमिचािरहरु

िाई कम््युटर 

र सूचना 

प्रलवलध 

सम्बलन्जध 

आधारभूत 

तालिम 

गापा 

तथा 

विा 

कायाि

िय 

  100000.00  वक िाख 

८ लवद्युत 

लवस्तार 

लवस्तृत 

पिरयोजना 

प्रलतवेदन 

(DPR) 

६ वटै 

विा

मा 

  2000000.00 बीस िाख 

९ लवद्युत 

व्यवस्थापन 

खचि 

    1000000.00  दश िाख 

१० अपुरो 

संरचना 

लनमािण (गाउँ 

कायिपालिका

को लप्रफ्याव 

भवन)  

    5000000.00  पचास िाख 

११ धा्िाङ 

वनभोजस्थि 

लनमािण 

योजना 

    500000.00 क्रमागत(पाँच िाख) 

१२ गाउँपालिका

को भवन 

घेराबेरा 

लनमािण 

योजना 

    2500000.00  पच्चीस िाख 

१३ वंलशिाघाट-

ताम्बुवा-

लसन्जताङ 

सिक ममित 

योजना 

    800000.00  आठ िाख 
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१४ प्रालवलधक 

सामाग्री 

खिरद 

    1000000.00  दस िाख 

१५ धा्िाङ-

वराहपोखरी 

सिक ममित 

योजना 

    1700000.00  सि िाख 

१६ लवद्युत 

सामाग्री 

खिरद  

    4000000.00  चालिस िाख 

  जम्मा 20000000.0

0 
 दईु करोि 

गरीवसगँ अध्यक्षज्य ूकायिक्रम 

क्र.

स. 

कायिक्रम तथा 

योजना 

ठेगाना सखं्या बजटे रु. कैदर्यत 

१ कायिक्रम 

बनाई 

सञ्चािन गने 

    1300000.00  तेह्र िाख 

  जम्मा 1300000.00  तेह्र िाख 

साविजलनक लनमािण र माध्यलमक लवद्यािय १-१० कक्षाका छािाहरुिाई प्रोत्शाहन सम्बलन्जध 

उपाध्यक्षज्यू कायिक्रम 

क्र.

स. 

कायिक्रम तथा 

योजना 

ठेगाना सखं्या बजटे रु. कैदर्यत 

१ बाघखोर 

भन्जज्याङ-

दोखेवा-

ताम्दङु नयाँ 

बाटो ट्रयाक 

ओपन योजना  

५ 

नं.विा  
  800000.00  आठ िाख 

२ माध्यलमक 

लवद्याय ९-

१० का 

छािाहरुिाई 

छािबृलत्त र 

शैलक्षक 

गा.पा. 

भर  

२०० 400000.00  चार िाख 
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सामाग्री 

कायिक्रम  

  जम्मा  1200000.00  बाह्र िाख 

आर्थिक लवकास 

क्र.

स. 

कायिक्रम तथा 

योजना 

ठेगाना सखं्या बजटे रु. कैदर्यत 

१ प्रयास 

हे् भेटास 

नेपािको 

सहकायिमा 

कृलर् कायिक्रम   

    1500000.00  पन्जर िाख 

  जम्मा 1500000.00  पन्जर िाख 

लवपद व्यवस्थापन 

क्र.

स. 

कायिक्रम तथा 

योजना 

ठेगाना सखं्या बजटे रु. कैदर्यत 

१ राहत 

सामाग्री 

खिरद  

    200000.00  दईु िाख 

२ राहत लवतरण      300000.00  तीन िाख 

३ गा.पा. 

स्तरीय लवपद 

पूवि तयारी 

तथा प्रलतकायि 

योजना 

लनमािण 

    200000.00  दईु िाख 

४ वन तथा 

वातावरण 

सम्बन्जधी 

कायिक्रम 

    500000.00  पाँच िाख 

  जम्मा 1200000.00  बाह्र िाख 

  पालिकास्तरीय जम्मा पुँजीगत 

बजटे 

40102942.00  चार करोि वक िाख दईु हजार नौ 

सय बयालिस माि 
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  विाको जम्मा पुँजीगत बजटे 46200000.0

0 
 चार करोि बसैठ्ठी िाख माि 

  कूि जम्मा 86302942.00  आठ करोि लिसिठ्ठ िाख दईु हजार नौ 

सय बयालिस माि 
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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

आगामी आ व २०७६।०७७ को सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारका तर्ि बाट लवत्तीय 

समानीकरण (लनशति/सशति) अनुदान, राजश्व बाँिर्ाँट, बहुक्षेिीय पोर्ण कायिक्रमबाट प्राप्त 

लसलिङको आधारमा स्वीकृत विागत योजना, कायिक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनि गईरहकेो छु ।  

विा न.ं १, वराहपोखरी 

लस 

न ं

आयोजनाको नाम आयोजना 

सञ्चािन हुन े

स्थान 

लवलनयोलजत 

रकम रु 

कैदर्यत 

सामालजक लवकास  

१ गाउँपालिका र वान हाटिको संयकु्त 

िगानीमा वराहपोखरी वर्थिङ सेन्जटर 

लनमािण योजना 

  800000.00 क्रमागत 

२ राधाकृष्ण मलन्जदर क्रमागत लनमािण 

योजना 
  250000.00   

३ कालत्तके खोप केन्जर भवन लनमािण   250000.00   

४ शंखेश्वरी मा लव भवन लसमेन्जट ्िास्टर 

योजना 
  700000.00   

५ रुम्द ुसामुदालयक स्वास््य इकाई केन्जर 

भवन लनमािण 
  500000.00   

६ वराहा मगर गाउँ आ लव भवन ममित   100000.00   

७ लप्ि ेपन्जचकन्जया वा लव के र्र्निचर 

लनमािण 
  50000.00   

८ खोसािने वा लव के र्निचर लनमािण   50000.00   

९ जनज्योती प्रा लव र्र्निचर लनमािण   50000.00   
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१० वराहपोखरी वर्थिङ सेन्जटर व्यवस्थापन 

खचि 
  50000.00   

११ ढाि ेटोि ेखानेपानी पाईप खिरद 

योजना 
  50000.00   

  जम्मा 2850000.00   

पवूािधार लवकास 

१ रुम्द ु-हाि ेसिक ट्रयाक ओपन   300000.00   

२ वराहपोखरी-गहत ेसिक ट्रयाक ओपन   600000.00   

३ घो्टेथिा-कालत्तके सिक ट्रयाक ओपन   600000.00   

४ वराहपोखरी-कार्किछाप-लनगािे सिक  

ट्रयाक ओपन 
  300000.00   

५ मड्केना-शालहछाप सिक  ट्रयाक ओपन   200000.00   

६ वालिङटार-वाहुनटार सिक  ट्रयाक 

ओपन 
  100000.00   

७ वाराहा-कालमटोि-जमुने-गहते सिक  

ट्रयाक ओपन 
  300000.00   

८ १ नं विा कायाििय, वराहपोखरी भवन 

लनमािण योजना 

  1400000.00 क्रमागत 

९ वराहपोखरी-लप्िे-अलजङ्गरे सिक  

ट्रयाक ओपन 
  1000000.00   

१० बाहुनटार-रानाछाप सिक  ट्रयाक 

ओपन 
  200000.00   

११ लजलमगाउँ-भन्जज्याङ-जिपादवेी िाँिा 

सिक ट्रयाक ओपन 
  200000.00   

१२ खा्ि-ेमालथ्िो टोि सिक ट्रयाक 

ओपन 
  200000.00   

१३ वालिङ्टार-ढंुगे्र सिक ट्रयाक ओपन   200000.00   
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१४ भन्जज्याङबाटो ग्यावीन जािी भने   100000.00   

१५ िाँिाखकि -विा कायाििय लवद्युत 

सामाग्री ढुवानी तथा लवद्युत लवस्तार 
  500000.00   

१६ वराहपोखरी-ठुिीबेसी सिक ममित   50000.00   

१७ वराहपोखरी-गहत-ेसावाखोिा सिक 

ममित 
  50000.00   

१८ वराहपोखरी-लनगािे सिक ममित   50000.00   

  जम्मा 6350000.00   

  कुि जम्मा 9200000.00   
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विा न.ं २, सनु्जतिे े

लस न ं आयोजनाको नाम आयोजना 

सञ्चािन हुन े

स्थान 

लवलनयोलजत 

रकम रु 

कैदर्यत 

सामालजक लवकास  

१ विाभवन घेरावारा तथा रङ रोगन 

योजना 
  800000.00   

२ विास्तरीय पाईप खिरद योजना   575000.00   

३ श्री जनचेतना प्रा.लव. चेकेथुम खिे 

मैदान लनमािण योजना 
  150000.00   

४ कोशेिी घर लनमािण योजना   175000.00   

  जम्मा 1700000.00   

पवूािधार लवकास 

१ लसस्नेरी-सुन्जति ेलवद्युत लवस्तार 

योजना  
  800000.00   

२ सुनापाति बलस्त ट्रयाक ओपन 

योजना 
  250000.00   

३ दउेरािी-खण्िपुर सिक ममित तथा 

लवस्तार योजना  
  1500000.00   

४ दउेरािी-साकुमा शाखा सिक ममित 

योजना 
  200000.00   

५ दउेरािी-मािबाँसे सिक लनमािण 

योजना 
  350000.00   

६ सुन्जतिे युवा तथा खिेकुद लवकास 

कायिक्रम  
  100000.00   

७ छिेटार बलस्त ट्रयाक ओपन योजना    300000.00   
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८ धा्िाङ स्कूििािाँदलेख पसि ेिािाँ 

ट्रयाक ओपन योजना 
  400000.00   

९ आहािे बलस्त ट्रयाक ओपन योजना 

सुन्जति े 
  400000.00   

१० लसस्नेरी गैिरदलेख दउेरािी सिक 

स्तरोन्नती योजना 
  2000000.00   

  जम्मा 6300000.00   

  कूि जम्मा 8000000.00   
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विा न.ं ३ साउनचेउर 

लस न ं आयोजनाको नाम आयोजना 

सञ्चािन हुन े

स्थान 

अनमुालनत िागत कैदर्यत 

सामालजक लवकास  

१ लशद्धशे्वरी र्र्निचर लनमािण लसन्जताङ 300000.00   

२ सामालजक जनचेतना अलभवृलद्ध 

घरदिैो कायिक्रम 

विाभरी 50000.00   

३ दलित छाि छािा शैलक्षक सामाग्री 

लवतरण 

विाभरीका 

दलित 

75000.00   

४ दलित क्षमता अलभबृलद्ध गोलष्ठ 

सञ्चािन 

विाभिरको 

दलित 

75000.00   

  िक्षीत वगि स्वास््य लवमा कायिक्रम   52500.00   

५ अन्जतरालष्ट्रय नारी ददवस विाभरी 50000.00   

६ स्वास््यचौकी कायाििय सामाग्री 

खिरद  

साउनेचउर 70000.00   

  जम्मा 672500.00   

पवूािधार लवकास 

१ लजणि भवन १ कोठे पुनसलनमािण 

जनलवकास मा.लव. 

साउनेचउर 

जनलवकास 

600000.00   

२ खेिमैदान ममित सम्भार तथा 

खेिकुद कायिक्रम 

साउनेचउर 

धाप 

400000.00   

३ विास्तरीय पाईप लसमेन्जट खिरद 

लनमािण तथा लवतरण कायिक्रम 

विाभरी 200000.00   

४ ठूलिवेशी-कोि ेलसञ्चाई योजना ठुलिवेशी 200000.00   

५ दलेवथान-छलतमुने-खिरवोटे लसञ्चाई 

योजना 

खिरवोटे 200000.00   

६ साउनेखोिा-मरुवा चुवावोटे लसञ्चाई 

योजना 
  200000.00   
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७ ओख्रोखोिा-लवताि वोझेनी लसञ्चाई 

योजना  

बोझेनी 200000.00   

८ नापु्तखोिा मुहानदलेख बङदवुा 

खानेपानी लवतरण 

बङ्दवुा 300000.00   

९ ओख्रोखोिा-साउनेचउर धाप 

खानेपानी योजना 

विा 

कायािियभरी  

400000.00   

१० ओख्रेखोिा-नयावलस्त खानेपानी 

योजना 

नयावलस्त 100000.00   

११ ओख्रेखोिा-लवताि वोझेनी खानेपानी 

योजना 

बोझेनी 200000.00   

१२ वाचाङखोिा-लसरुवानी नयाँ ट्रयाक 

ओपन योजना 

लसरुवानी 500000.00   

१३ धा्से िािाँ- भोिेनी नयाँ ट्रयाक 

ओपन योजना  

भोिेनी 700000.00   

१४ भोिेनी गोरेटो बाटो लनमािण योजना भोिेनी 30000.00   

१५ ३ नं. विा सिक ममित सम्भार 

योजना 

साउनेचउर 197500.00   

१६ चुवावोटे-अिैचेँ पाखा गोरेटो बाटो 

लनमािण योजा 

अँिैचे पाखा 100000.00   

१७ ३ नं. विा कायाििय साउनेचउर 

क्रमागत भवन लनमािण योजना 

विा 1500000.00 क्रमागत 

१८ घोिरङ्खा-भदौरे-साउने धाप ग्रालमण 

सिक लवस्तार (चौिा बढाउने) 

भदौरे 

ठूलिवेशी 

600000.00   

१९ चामु्रङ-बङ्दवुा-अलजङ्गरे सिक 

स्तरोन्नती यवजना  

चामु्रङ-

बङ्दवुा 

700000.00   

  जम्मा 7327500.00   

  कूि जम्मा 8000000.00   
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४ न ंविा, र्ाक्टाङ 

लस न ं आयोजनाको नाम आयोजना 

सञ्चािन हुन े

स्थान 

लवलनयोलजत रकम रु कैदर्यत 

आर्थिक लवकास 

१ कृलर् लवकास कायिक्रम विास्तरीय 300000.00   

  जम्मा 300000.00   

सामालजक लवकास  

१ जा्पा प्रा लव मालसन्जटार 

घेराबेरा गेट लनमािण 

माङलसटार 250000.00   

२ दधूकोशी प्रालव अटिपुर 

वािवालिका कायिक्रम 
  100000.00   

३ युवा तथा खिेकुद लवकास 

कायिक्रम 
  150000.00   

४ धतुिङ दलित आरान टहरा 

लनमािण 
  100000.00   

५ बेतुवा मा लव बािबालिका 

कायिक्रम 
  200000.00   

  जम्मा 800000.00   

पवूािधार लवकास 

१ लवद्युत लवस्तार कायिक्रम   1000000.00   

२ वािकन्जया मा.लव. धतुिङ गेट 

लनमािण 
  225000.00   

३ वािकन्जया मा.लव. भवन लनमािण 

योजना 
  500000.00 क्रमागत 

४ नेवार गाउँ-दधूपोखरी-

खरायोटार ट्रयाक ओपन 

योजना 

  200000.00   

५ बाघखोर कोछाि ेसिक ममित 

योजना 
  500000.00   
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६ िालङ्सन्जटार सिक स्तरोन्नलत 

योजना 
  70000.00   

७ धमिशािा-लवध्वानी पैदि मागि 

लनमािण  
  100000.00   

८ धाराखोिा मुहान-पैयाँटार 

खानेपानी योजना  
  170000.00   

९ बरगाछी ँवािलवकास सञ्चािन 

खचि 
  65000.00   

१० वेतुवा मा.लव. WIFI जिान 

कायिक्रम  

वेतुवा 100000.00   

११ वािकन्जया मा.लव.  वाईर्ाई 

जिान धतुिङ  

धतुिङ  70000.00   

१२ धा्िाङ-र्ाक्टाङ-घोिरङ्खा 

सिक स्तरोन्नलत तथा मेन्जटेनेन्जस 
  1500000.00 क्रमागत 

१३ मालक्सङटार-विहरे-कम्पुघाट 

सिक ट्रयाक ओपन योजना 
  1800000.00 क्रमागत 

१४ र्ाक्टाङ-वेतुवा कम्पुघाट सिक 

ट्रयाक ओपन योजना 
  600000.00 क्रमागत 

  जम्मा  6900000.00   

  कूि जम्मा 8000000.00   
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५ न ंविा, पौवासरेा 

लस न ं आयोजनाको नाम आयोजना 

सञ्चािन हुन े

स्थान 

लवलनयोलजत रकम रु कैदर्यत 

आर्थिक लवकास 

१ आँपको लवरुवा खिरद तथा 

लवतरण योजना 

विाभरी 100000.00   

  जम्मा 100000.00   

पवूािधार लवकास 

१ दङुिुपा-५ नं विा कायाििय 

सिक ट्रयाक ओपन योजना 
  4500000.00   

२ बुयाटार-लचउरीबोटे सिक 

ट्रयाक ओपन योजना 
  1800000.00   

३ कोछािे-लिलचपा क्रमागत सिक 

ट्रायक ओपन योजना 
  300000.00   

४ लसम्सार खोिा मुहान-बोरुम्तुङ 

पाइप खिरद योजना 
  250000.00   

५ च्याङखुवा भन्जज्याङ-आहािे 

सिक ट्रयाक ओपन योजना 
  200000.00   

६ पोिटार भन्जज्याङ लशव मलन्जदर 

लनमािण योजना 
  200000.00   

७ बुिबुि ेखोिा महुान-कालत्तके 

खानेपानी योजना 
  200000.00   

८ ५ नं विा कायाििय व्यवस्थापन 

तथा सामाग्री खिरद 
  150000.00   

९ विास्तरीय युवा तथा खिेकुद 

कायिक्रम 
  150000.00   

१० ३ मलहने कपिा लसिाई कटाई 

तालिम कायिक्रम 
  150000.00   

  जम्मा  7900000.00   

  कुि जम्मा 8000000.00   
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विा न.ं ६ मौवावोटे 

लस न ं आयोजनाको नाम आयोजना 

सञ्चािन हुन े

स्थान 

लवलनयोलजत 

रकम रु 

कैदर्यत 

आर्थिक लवकास 

१ मौरी पािन कायिक्रम   300000.00   

    300000.00   

सामालजक लवकास  

१ दलित आरान घरको छानो 

लनमािण 
  100000.00   

२ याक्सा खानेपानी योजना ममित   250000.00   

३ वािम्बुङ ट्यालङ्क लनमािण   200000.00   

४ विा कायाििय खानेपानी योजना   200000.00   

५ भञ्याङ ममित खानेपानी योजना   200000.00   

  जम्मा 950000.00   

पवूािधार लवकास 

१ तम्बुवा ग्रालमण सिक    500000.00   

२ सेङलसिा मालथ्िो ग्रालमण 

सिक  
  700000.00   

३ वालिखा ग्रालमण सिक    400000.00   

४ जनसहयोग आ लव जोड्ने सिक 

ट्रयाक ओपन योजना  
  500000.00   

५ जिकन्जया ग्रालमण सिक    500000.00   

६ िािागाउँ चचि लनमािण   700000.00   



वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रम (आ.व. २०७६।०७७) 

पेज | 32  

 

७ राङभाङ मलन्जदर ट्रयाक ओपन र 

मलन्जदर ममित  
  150000.00   

८ िािाँ गाउँ क्रमागत खानेपानी 

योजना  
  300000.00   

  जम्मा 3750000.00   

  कूि जम्मा 5000000.00   
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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

अब म यस गाउँपालिकाबाट आगामी आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को चािु तर्ि को लवलनयोलजत 

गाउँपालिकास्तिरय चािु खचि लशर्िकहरुको लववरण प्रस्तुत गने अनुमलत चाहान्जछु । 

vr{ 

;+s]t g+= 

vr{ lzif{ssf] gfd of] jif{sf] jflif{s jh]^ 

21111 tna 15500000.00 

21121 kf]zfs 600000.00 

21131 :yfgLo eQf  1100000.00 

21132 dx+uL eQf 845000.00 

21134 j}&s eQf 400000.00 

21135 sd{rf/L k|f]T;fxg tyf k'?:sf/ 800000.00 

21139 cGo eQf 200000.00 

21141 kbfwLsf/L j}&s eQF 500000.00 

21142 kbfwLsf/L cGo ;'ljwf 1500000.00 

21149 kbfwLsf/L cGo eQF 500000.00 

22111 kflg tyf ljh'nL 100000.00 

22112 ;+rf/ dxz'n 855000.00 

22212 O{Gwg sfof{no k|of]hg 400000.00 

22213 ;jf/L ;fwg dd{t vr{ 700000.00 

22214 ljdf tyf gljs/)f vr{ 100000.00 

22221 d]lzg/L tyf cf}hf/ dd{t 500000.00 

22311 sfo{no ;DjlGw vr{ 4000000.00 

22313 k':ts tyf ;fdfu|L 250000.00 

22314 O{Gwg cGo k|of]hg 150000.00 

22315 kq klqsf %kfO{{ tyf ;'rgf k|sfzg 1300000.00 

22319 cGo sfof{no ;+rfng vr{ 200000.00 

22411 ;]jf / k/fdz{ ;]jf  200000.00 

22412 ;"rgf k|)ffnL tyf ;km\^jo/ ;+rfng vr{ 500000.00 

22413 s/f/ ;]jf z'Ns 1200000.00 

22419 cGo ;]jf;'Ns 499000.00 

22511 sd{rf/L tflnd vr{ 300000.00 

22512 lzk ljsf; tyf hgf r]tgf tflnd  500000.00 

22522 sfo{qmd vr{ 500000.00 

22529 ljljw sfo{qmd vr{ 500000.00 
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22611 cg'udg d"No+sg vr{ 300000.00 

22612 e|dg vr{ 3500000.00 

22619 cGo e|dg vr{ 300000.00 

22711 ljljw  2000000.00 

22721 ;ef ;+rfng vr{ 300000.00 

25315 cGo ;xfotf 300000.00 

27212 p@f/ /fxt tyf k'G:yfkgf  1400000.00 

27219 cGo ;fdflhs ;xfotf 200000.00 

28142 #/ ef*f 500000.00 

28143 ;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/ ef*f 500000.00 

28149 cGo ef*f 500000.00 

31122 d]lzg/L tyf cf}hf/  1500000.00 

22291 cGo ;DklQx?sf] ;~rfng tyf ;+ef/ 

vr{ 

72000.00 

  j*f sfof{no ;+rfng vr{ 9000000.00 

   hDdf  55071000.00 
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गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्य,ू  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानभुावहरु, 

अब म यस गाउँपालिकाबाट आगामी आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को चािु तर्ि को लवलनयोलजत 

विास्तरीय खचि लशर्िकहरुको लववरण प्रस्तुत गने अनुमलत चाहान्जछु । 

चाि ुखचि लशर्िक तथा सकेंत नवंर 

विा न ं१, वराहपोखरी 

     
क्र स ं चाि ु

खचि 

सकेंत नं 

खचि लशर्िक लवलनयोलजत रकम कैदर्यत 

१ २११३४ बैंठक भत्ता ७२०००.००   

२ २११४१ पदालधकारी बैंठक भत्ता १८००००.००   

३ २११४२ पदालधकारी अन्जय सुलवधा ७०८०००.००   

४ २२११२ संचार महसिु ३६०००.००   

५ २२२१२ इन्जधन कायाििय प्रयोजन ४००००.००   

६ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि २४०००.००   

७ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि १५०००.००   

८ २२२२१ मेलसनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 

संचािन खचि 
    

९ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामग्री ५००००.००   

१० २२३१४ इन्जधन अन्जय प्रयोजन १००००.००   

११ २२३१५ पिपिीका छपाई तथा सूचना प्रकासन खचि १५०००.००   

१२ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि     

१३ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि १००००.००   

१४ २२६१२ भ्रमण खचि २२००००.००   

१५ २२७११ लवलवध खचि १२००००.००   

    जम्मा १५०००००.००   
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चाि ुखचि लशर्िक तथा सकेंत नवंर 

विा न ं२, सनु्जति े

     
क्र स ं चाि ु

खचि 

सकेंत नं 

खचि लशर्िक लवलनयोलजत रकम कैदर्यत 

१ २११३४ बैंठक भत्ता ७२०००.००   

२ २११४१ पदालधकारी बैंठक भत्ता १८००००.००   

३ २११४२ पदालधकारी अन्जय सुलवधा ६०००००.००   

४ २२११२ संचार महसिु ३६०००.००   

५ २२२१२ इन्जधन कायाििय प्रयोजन ७००००.००   

६ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि ६५०००.००   

७ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि १००००.००   

८ २२२२१ मेलसनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 

संचािन खचि 

१५०००.००   

९ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामग्री ६००००.००   

१० २२३१४ इन्जधन अन्जय प्रयोजन १००००.००   

११ २२३१५ पिपिीका छपाई तथा सूचना प्रकासन खचि २५०००.००   

१२ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि ३००००.००   

१३ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि १००००.००   

१४ २२६१२ भ्रमण खचि २१७०००.००   

१५ २२७११ लवलवध खचि १०००००.००   

    जम्मा १५०००००.००   
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चाि ुखचि लशर्िक तथा सकेंत नवंर 

विा न ं३, साउनेचउर 

     
क्र स ं चाि ु

खचि 

सकेंत नं 

खचि लशर्िक लवलनयोलजत रकम कैदर्यत 

१ २११३४ बैंठक भत्ता ७२०००.००   

२ २११४१ पदालधकारी बैंठक भत्ता १८००००.००   

३ २११४२ पदालधकारी अन्जय सुलवधा ५५२०००.००   

४ २२११२ संचार महसिु १६५०००.००   

५ २२२१२ इन्जधन कायाििय प्रयोजन ४००००.००   

६ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि ७५०००.००   

७ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि १००००.००   

८ २२२२१ मेलसनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 

संचािन खचि 

२००००.००   

९ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामग्री ६००००.००   

१० २११३५ कमिचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार २५०००.००   

११ २२३१५ पिपिीका छपाई तथा सूचना प्रकासन खचि २४०००.००   

१२ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि     

१३ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि     

१४ २२६१२ भ्रमण खचि २३००००.००   

१५ २२७११ लवलवध खचि ४७०००.००   

    जम्मा १५०००००.००   
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चाि ुखचि लशर्िक तथा सकेंत नवंर 

विा न ं४, र्ाक्टाङ 

     
क्र स ं चाि ु

खचि 

सकेंत नं 

खचि लशर्िक लवलनयोलजत रकम कैदर्यत 

१ २११३४ बैंठक भत्ता ७२०००.००   

२ २११४१ पदालधकारी बैंठक भत्ता १८००००.००   

३ २११४२ पदालधकारी अन्जय सुलवधा ५८३०००.००   

४ २२११२ संचार महसिु ४००००.००   

५ २२२१२ इन्जधन कायाििय प्रयोजन ४००००.००   

६ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि ५००००.००   

७ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि १५०००.००   

८ २२२२१ मेलसनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 

संचािन खचि 

२००००.००   

९ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामग्री ५००००.००   

१० २११३५ कमिचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार     

११ २२३१५ पिपिीका छपाई तथा सूचना प्रकासन खचि ३५०००.००   

१२ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि     

१३ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि २००००.००   

१४ २२६१२ भ्रमण खचि ३२५०००.००   

१५ २२७११ लवलवध खचि ७००००.००   

    जम्मा १५०००००.००   
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चाि ुखचि लशर्िक तथा सकेंत नवंर 

विा न ं५, पौवासरेा 

     
क्र स ं चाि ु

खचि 

सकेंत नं 

खचि लशर्िक लवलनयोलजत रकम कैदर्यत 

१ २११३४ बैंठक भत्ता ७२०००.००   

२ २११४१ पदालधकारी बैंठक भत्ता १४४०००.००   

३ २११४२ पदालधकारी अन्जय सुलवधा ५६४०००.००   

४ २२११२ संचार महसिु ३६०००.००   

५ २२२१२ इन्जधन कायाििय प्रयोजन ७५०००.००   

६ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि ७००००.००   

७ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि १००००.००   

८ २२३१४ इन्जधन अन्जय प्रयोजन १००००.००   

९ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामग्री ९००००.००   

१० २११३५ कमिचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार     

११ २२३१५ पिपिीका छपाई तथा सूचना प्रकासन खचि २००००.००   

१२ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि ३३०००.००   

१३ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि १००००.००   

१४ २२६१२ भ्रमण खचि २९१०००.००   

१५ २२७११ लवलवध खचि ७५०००.००   

    जम्मा १५०००००.००   
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चाि ुखचि लशर्िक तथा सकेंत नवंर 

विा न ं६, मौवाबोटे 

     
क्र स ं चाि ु

खचि 

सकेंत नं 

खचि लशर्िक लवलनयोलजत रकम कैदर्यत 

१ २११३४ बैंठक भत्ता ७२०००.००   

२ २११४१ पदालधकारी बैंठक भत्ता १८००००.००   

३ २११४२ पदालधकारी अन्जय सुलवधा ६०००००.००   

४ २२११२ संचार महसिु ३६०००.००   

५ २२२१२ इन्जधन कायाििय प्रयोजन ७५०००.००   

६ २२२१३ सवारी साधन ममित खचि ७५०००.००   

७ २२२१४ लवमा तथा नलवकरण खचि १००००.००   

८ २२३१४ इन्जधन अन्जय प्रयोजन १००००.००   

९ २२३११ मसिन्जद तथा कायाििय सामग्री ६००००.००   

१० २२२३१ मेलसन तथा औजार ममित सम्भार खचि १००००.००   

११ २२३१५ पिपिीका छपाई तथा सूचना प्रकासन खचि २५०००.००   

१२ २२३१९ अन्जय कायाििय संचािन खचि ३३०००.००   

१३ २२५२९ लवलवध कायिक्रम खचि १००००.००   

१४ २२६१२ भ्रमण खचि २३९०००.००   

१५ २२७११ लवलवध खचि ६५०००.००   

    जम्मा १५०००००.००   
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अन्जत्यमा, 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रममा पा्नु भई आवश्यक 

स्िाह सुझावका िालग हार्दिक आशा तथा अनुरोधका साथ यस बजेटिाई छिर्ि प ात 

अनुमोदन गिरददन हुन अनुरोध गद ैलवदा हुन चाहान्जछु ।  

 

धन्जयवाद  ! 


