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गाउँसभाका अध्यक्ष ज्य ु

गाउँसभाका सदस्यज्यहुरु 

१. नेपाि सरकारको "समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी" रालिय िक्ष्य र प्रदशे नं १ सरकारको "स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदशे" को 

अलभष्ट पूरा गने ध्ययका साथ ैयस बराहपोखरी गाउँपालिकाको "कृलर्, पयिटन, प्राकृलतक सम्पदा र पूवािधार: सभ्य, समृद्ध 

वराहपोखरी गाउँपालिकाको मूि आधार" दरूदलृष्ट सलहतको हाम्रो गन्जतव्य मूख्य िक्ष्य रहकेो छ । लयनै िक्ष्यिाई आत्मसाथ 

गद ैआ व २०७९।०८० को बजेट तजिमा गररएको छ । बजेट तजुिमा गदाि मैिे नेपािको संलवधान, स्थानीय तहको वार्र्िक 

योजना तथा बजेट तजुिमा ददग्दशिन, २०७४, रालिय योजना आयोगिे लनमािण गरेको योजना तजुिमा ददग्दशिन तथा 

वराहपोखरी गाउँपालिकाको मध्यकालिन खर्ि संरर्ना (२०७९।०८० दलेख २०८१।०८२), ददगो लवकासका िक्ष्यका 

आधारहरु, लवर्यगत शाखाबाट आएका सुझाविाई मागिदशिनको रुपमा लिएको छ ।  

गाउँसभाका अध्यक्ष ज्य ु

गाउँसभाका सदस्यज्यहुरु 

२. यस वराहपोखरी गाउँपालिकाको र्ाि ुआ व २०७८।०७९ मा हािसम्म भएको आम्दानी र खर्िको लववरण प्रस्तुत गनि 

र्ाहान्जछु । यस गाउँपालिकाको र्ािु आ व मा कूि ३४ करोड १६ िाख २० हजार १५ रुपैया ४५ पैसा आम्दानी गरेकोमा 

र्ािूतर्ि  रु १५ करोड ५६ िाख ९९ हजार १ सय ३० रुपैया ४० पैसा र पँूजीगततर्ि  रु ७ करोड ४५ िाख ७६ हजार ५ 

सय ८१ रुपैया १४ पैसा खर्ि भएको दलेखन्जछ । नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट राजश्व बाँडर्ाडबाट प्राप्त हुन ेरकम 

कररब रु १ करोड ५० िाख घरट हुने दलेखन्जछ । हािसम्म यस वराहपोखरी गाउँपालिकाको आन्जतररक राजश्वबाट रु ११ 

िाख ६४ हजार १ सय ६५ रुपैया १९ पैसा संकिन भएको छ ।   

३. कोलभड १९ को असरबाट लसलथि भएको अथितन्जरिाई पुनरउत्थान गनि संलघय सरकार प्रदशे सरकार लवलभन्न सरकारी 

तथा गैर सरकारी सघं सस्थासँगको सहकायिमा लवलभन्न दकलसमका स्वरोजगार सृजना हुने कायिक्रम संर्ािन गररनेछ ।  

गाउँसभाका अध्यक्ष ज्य ु

गाउँसभाका सदस्यज्यहुरु 

 अव म आगामी वर्ि २०७९/०८० को बजेटका उदशे्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गदिछु । बजेटका उदशे्यहरु लनम्नानुसार 

रहकेा छन् ।  

क) वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक लवकासका नलवनतम सम्भावना र अवसरका क्षेरहरुको पलहर्ान र प्रबधिन गद ै

सगम्र आर्थिक लवकास र समृलद्ध हालसि गने 

ख) सविसुिभ तथा गुणस्तररय स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउन,े 

ग) राज्यको िोककल्याणकारी भुलमकािाई सुदढृ बनाउद ैसामालजक सुरक्षा तथा सरंक्षण प्रदान गने , 

घ) सविसुिभ तथा गुणस्तररय लशक्षा उपिब्ध गराउन,े 

ङ) आर्थिक, सामालजक, पुवािधारको लवकास गरी गाउँपालिकाको समृदीको आधार तयार गने , 

र्) आर्थिक गलतलवलध एवम् लवकास लनमािणका कायिक्रमिाई लतव्रता ददद ैसाविजालनक लनलज र सहकारी क्षेरमा उपिब्ध 

स्रोत र साधनिाई उत्पादनशीि क्षेरमा पररर्ािन गरी गररबी लनवारण गने ।  
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प्रस्तुत बजेटका उद्दशे्यहरु हाँलसि गने दहेायबमोलजमका प्राथलमकता लनधािरण गरेको छु ।  

क) कृलर् उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अलभवृदद गने कृलर् क्षेरमा युवाहरुको पररर्ािन गररने छ ।  

ख) लनमािणालधन तथा अधुरा योजनाहरुको लनमािण कायि सम्पन्न गने व्यवस्था लमिाईने छ ।  

ग) संघ र प्रदशे सरकारसँग रणलनलतक साझेदारी गररने छ ।  

घ) सहयोग समन्जवय र सहकायि मार्ि त सन्जतुलित लवकास गररने छ ।  

ङ) सुशासन र सेवा प्रवाहमा सधुार गने सबै संयन्जरिाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 

गाउँसभाका अध्यक्ष ज्य ू

गाउँसभाका सदस्यज्यहुरु 

अब म आगामी आर्थिक वर्िको यस वराहपोखरी गाउँपालिकाको बजेटमा रहकेा मुख्य-मुख्य क्षेरगत कायिक्रम र बजटे 

प्रस्तुत गदिछु ।  

कृलर् तथा पशपुंन्जछी 

४. वास्तलवक कृर्क पलहर्ान गनि कृर्क दताि कायिक्रम संर्ािन गररनेछ ।  

५. प्रधानमन्जरी कृलर् आधुलनकरण पररयोजना अन्जतगित गत आ.व. मा संर्ािन भएका पकेटहरुिाई लनरन्जतरता ददईनछे ।  

६. आगामी आ.व. मा गाउँपालिका क्षेरलभर तरकारीको पकेट संर्ािन ल्याईनेछ ।  

७. गाउँपालिका क्षेरलभर कृलतम गभािधान लमसन कायिक्रम सरं्ािन गररनेछ ।  

८. कृर्कको क्षमता अलभवृलद्धको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गररनेछ । 

९. वडाहरुमा माटो परीक्षणका िालग लवज्ञ टोिी सलहतको घलुम्त लशलवर सञ्चािन गररनेछ ।  

१०. कृलर्मा ददद ैआएको अनुदानिाई क्रमश: घटाउँद ैकृर्किाई आत्मलनभिरका िालग लवशेर् कायिक्रमहरु सञ्चािनको व्यवस्था 

लमिाईनेछ । 

११. पशुहरुमा हाडनाता सम्बलन्जध प्रजनन् सम्बलन्जध तालिमको व्यवस्थापन गररनेछ ।  

१२. पशुहरुमा िाग्ने लवलभन्न रोगहरु लनधानको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

१३. कृर्क र गाउँपालिकाको िागत साझेदारीमा आवश्यक कायिक्रम संर्ािनको िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।  

१४. कृलर् तथा पशुपन्जछीको िालग रु ९३ िाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।  

ससरँ्ाई 

१५. गाउँपालिका क्षेर लभर संलघय सरकार, प्रदशे सरकार, SDC र्न्जड र गाउँपालिकाको सझेदारीमा ६ वटा साना ससरँ्ाई 

योजना सरं्ािन गररने छ । जसका िालग रु ९४ िाख १३ हजार बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।  

१६. कृलर् उत्पादनिाई वृलद्ध गनिका िालग आवश्यक ससँर्ाई कुिोहरु लनमािण तथा ममित  गररनेछ । 

१७. ससँर्ाईको िालग कूि रु १ करोड १० िाख १३ हजार बजेट व्यवस्थापन गरेको छु । 

स्वास््य सवेा 

१८. नागररकको मौलिक हकको रुपमा रहकेो स्वास््य सेवािाई सहज सुिब र गुणस्तररय बनाउन एवम् आपतकालिन 

अवस्थामा समेत स्वास््य सवेाको मागिाई धान्न सके्न गरी स्थालनय स्वास््य र्ौकी तथा अस्थाई कोलभड अस्पताि 

संर्ािनको िालग आवश्य औजार उपकरणको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  
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१९. गाउँपालिका क्षेरबाट उपर्ारको क्रममा पालिकाबालहर उपर्ारको िालग जान परेमा न्जयुनतम मुल्यमा एम्बुिेन्जस सेवा 

उपिब्ध गराईएकोमा सो सवेािाई थप लवस्तार गरर लनरन्जतरता ददईनेछ ।  

२०. गाउँपालिकाबासी नागररकहरुिाई गुणस्तररय स्वास््य सेवा प्रदान गनि रोगहरुको पररक्षणिाई सहज बनाउन ल्याब 

सेवािाई थप व्यवलस्थत बनाईनेछ । 

२१. स्वास््य र्ौकी र्ाक्टाङमा ईन्जजेक्सन औलक्सटेसन भण्डारणका िालग ILR रेदिजेरेटर को व्यवस्थापन गररनेछ । 

२२. घरैमा सुत्केरी हुने मलहिाहरुिाई गाउँपालिका क्षेरलभर सञ्चािन भएका वर्थिङ सेन्जटरहरुसम्म ल्याई सरुलक्षत तवरिे 

सुत्केरी गराउनका िालग आवश्यक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२३. गाउँपालिका क्षेरलभर रहकेा स्वास््य संस्थाहरुको सुदढृीकरण गररनेछ । 

२४. नागररकको स्वास््य सेवा सुलनलित गनि रु ३ करोड ७० िाख लवलनयोजन गरेको छु ।  

गुणस्तररय लशक्षा 

२५. कोलभड १९ को महामारीको कारण शैलक्षक सर २०७६ र २०७७  मा उल्िेख्य असर पनि गयो । सो असर आंलशक रुपमा 

शैलक्षक सर २०७८ मा पलन रह्यो । कोलभड िगायत अन्जय प्रकोपहरुबाट बािबालिकको लसकाईिाई लनरन्जतरता ददन 

संलघय सरकारसँगको सहकायिमा लसकाईिाई लनरन्जतरताको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।   

२६. दरबन्जदी नभएका लवद्यािय तथा कम दरबन्जदी भएका लवद्याियहरुमा लशक्षण लसकाई अनुदान मार्ि त अंग्रेजी गलणत र 

लवज्ञान लवर्यका लशक्षक व्यवस्थापन कायििाई लनरन्जतरता ददने व्यवस्था लमिाएको छु ।  

२७. सबै सामुदालयक लवद्याियहरुमा कायिरत बािलवकास सहजकताि तथा लवधािय कमिर्ारीहरुको मनोबि उच्च राख्न संलघय 

सरकारको सहकायिमा आवश्यक प्रोत्साहन कायाििाई लनरन्जतरता ददएको छु ।  

२८. समग्रमा गुणस्तररय लशक्षाको िालग रु १० करोड ५६ िाख ७२ हजार लवलनयोजन गरेको छु ।  

मलहिा, बािबालिका, जषे्ठ नागररक तथा सामालजक समावेशीकरण    

२९. हहसंालपलडत तथा असाहाय मलहिा बािबालिका अपाङग भएका व्यलि तथा जेष्ठ नागररकको उद्धार सरंक्षण एवम् पुन: 

स्थापनाको िालग आवश्यक बजेटको व्यावस्था लमिाएको छु ।  

३०. समाजमा हुने सबै दकसाममा िैलगगक हहसंा लनवारणका िालग िैलगङ हहंसा लनवारण कोर्को स्थापना गररनेछ ।  

३१. गाउँपालिका अन्जतगितका सबै वडामा कलम्तमा एउटा बाि कल्ब गठन गरीनेछ । 

३२.  यसका िालग रु २१ िाख २३ हजार लवलनयोजन गरेको छु ।  

श्रम रोजगार तथा सामालजक सरुक्षा  

३३. पालिकाबासी जनतािाई पालिकालभरै रोजगारी सजृना गनि प्रधानमलन्जर रोजगार कायिक्रम संर्ािन गरीने छ साथ ै

प्रधानमलन्जर रोजगार कायिक्रमिाई व्यवलस्थत बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

३४. गररलव लनवारणका िालग िघुउद्यम लवकास कायिक्रम संर्ािन गररनेछ ।  

३५. गाउँपालिका लभर संर्ािन हुने लबलभन्न योजाहरुमा श्रलमकको पुर्ति गनिको िालग श्रम बैकको स्थापना गररनेछ ।  

३६. नेपाि सरकारको नीलत अनुरुप सामालजक सरुक्षा भत्तािाई बैङदकङ प्रणािी मार्ि त लबतरण गररएको कायििाई वडासम्मै 

लवस्तार गररनेछ ।  

३७. श्रम रोजगार तथा सामालजक सुरक्षा को िालग रु ५५ िाख लवलनयोजन गरेको छु ।  

यवुा तथा खिेकुद  

३८. गाउँपालिका लभर खेिकुदको लवकास गनिको लवलभन्न खेिकुद प्रलतयोलगताको आयोजना गररनेछ ।  
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३९. रािपलत रलनङलशल्ड प्रलतयोलगतािाई थप व्यवलस्थत बनाईनेछ ।  

४०. गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद मैदान लनमािण गररनेछ । 

४१. युवा तथा खेिकुदको िालग रु  ३४ िाख ५८ हजार लवलनयोजन गरेको छु ।  

सडक तथा पवुािधार लवकास  

४२. गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहकेो धाप्िाङ-धतुिङ-लसन्जताङ-वराहपोखरी सडक योजनाको िालग प्रदशे 

तथा संघीय सरकारको संयिु िगानीमा स्तरन्नलतका िालग रु ३ करोड ६० िाख  लवलनयोजन गरेको छु ।  

४३. गाउँपालिकाको सब ै वडामा लवधुलतकरणको िालग रु १ करोड लवलनयोजन गरेको छु । गाउँपालिकाका सबै वडामा 

लवधुलतकरणमा नेपाि लवधुत ्प्रालधकरणसँग आवश्यक समन्जवय र सहकायि गररनेछ । 

४४. सडक तथा पूवािधार लवकासको िालग जम्मा रु ५ करोड ४५ िाख लवलनयोजन गरेको छु ।   

भवन, आवास 

४५. गाउँपालिकाको गौरबको योजनाको रुपमा रहकेो गाउपालिकको प्रशासदकय भवन संलघय सरकारसँगको साझेदारीमा 

लनमािण गररने छ । जसका िालग रु १ करोड लवलनयोजन गरेको छु ।  

४६. लजल्िा समन्जवय सलमलत, खोटाङ र गाउँपालिकाको साझेदारीमा लनमािण गररने वडा नं ६ को वडा कायाििय भवनको 

िालग रु ८ िाख ५० हजार लवलनयोलजत गरेको छु ।  

४७. बराहपोखरी तािको र्ारैलतर लनमािणाधीन रहकेो पैदिमागि लनमािणको कायि पूरा गनिका िालग संलघय तथा प्रदशे 

सरकारसँग आवश्यक पहि गररनेछ । 

४८. भवन तथा आवासको िालग रु १ करोड २५ िाख ५० हजार लवलनयोजन गरेको छु ।  

वन तथा वातावरण 

४९. गाउँपालिका क्षेरलभर रहकेो वनिाई ददगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गररनेछ ।  

५०. सामुदालयक वन लवकास कायिक्रमकबाट स्थालनय आपुर्ति र रोजगारीमा टेवा पुग्ने दक्रयाकिाप संलघय सरकार प्रदशे सरकार 

तथा लवलभन्न संघ सस्थाको साझेदारीमा संर्ािन गररनेछ । 

५१. वन वातावरणसँग सम्बलन्जधत कायिक्रम संर्ािन गनिको  िालग रु ४ िाख लवलनयोजन गरेको छु ।  

गररबी लनवारण  

५२. गररबी लनवारणका िालग गाउँपालिकाबाट संर्ािन हुने  हरेक कायिक्रम/ योजनाहरुमा श्रमको उपयोगिाई जोड ददईनेछ 

।  

५३. गररलव लनवारणका िालग िघु उद्यम लवकास कायिक्रमिाई लनरन्जतरता ददई थप व्यवलस्थत बनाईनेछ ।  

५४. प्रधानमन्जरी कृलर् आधुलनदककरण अन्जतगित संर्ािन हुने पकेट लवकास कायिक्रमिाई गररवी लनवारणसँग जोलडनेछ ।  

५५. कृलर् तथा पशुसँग सम्बलन्जधत कायिक्रमहरुिाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा गररलव लनवारणसँग आबद्धता गररनेछ । 

५६. प्रधानमन्जरी रोजगार कायिक्रम तथा युवा रोजगारीका िालग रुपान्जतरण पहि योजनािाई गररलव लनवारण कायिक्रमसँग 

आवद्धता गररनेछ । 

५७. गररवी लनवारणका िालग रु ८१ िाख लवलनयोजन गरेको छु । 

सशुासन व्यवस्था  

५८. कानुन कायािन्जवयन मार्ि त गाउँपालिकाको काम कारबालहमा सुशासन कायम गने कायििाई लवर्ेश कायिक्रम संर्ािन गररन े

छ ।  
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५९. गाउँपालिकामा कायिरत कमिर्ारी तथा जनप्रलतलनलधको क्षमता लवकास र कायिसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रदशे प्रलशक्षण 

प्रलतस्ठान तथा स्थालनय लवकास प्रलतस्ठानसँग साझेदारी गररनेछ ।  

६०. गाउँपालिकािे संकिन गने राजश्व व्यवलस्थत बनाउन RMIS, ठेक्का प्रणािीिाई E-Bidding प्रणािी, लजन्जसी व्यवस्थापन 

प्रणािी, कमिर्ारीको त्याङक व्यवलस्थत बनाउन PIS प्रलवलध, योजना त्यागक व्यवस्थापनका िालग Planning MIS 

बाट अलभिेख रालखनेछ ।  

गाउँसभाका अध्यक्ष ज्य ू

गाउँसभाका सदस्यज्यहुरु 

अब म मालथका नीलत तथा कायिक्रम कायािन्जवयका िालग बजेट लवलनयोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गदिछु । 

६१. आगामी आर्थिक वर्िका लनलत तथा कायिक्रमहरु कायिक्रमहरु कायािन्जवयन गनि रु ३५ करोड ९६ िाख ९ हजार  लवलनयोजन 

गरेको छु ।  

६२. आगामी आर्थिक वर्िका िालग अनुमान गररएको स्रोत खर्ि व्यहोने स्रोत मध्ये राजश्व बाडर्ाँड तर्ि  रु ६ करोड ८६ िाख 

६५ हजार ३ सय ९०, संघीय सरकारबाट समालनकरण अनुदान रु ८ करोड ६४ िाख, समपुरक अनुदान रु ८० िाख, 

संलघय सरकारबाट ससति अनदुान रु १४ करोड ८० िाख, प्रदशे सरकारबाट समालनकरण अनुदान रु ४४ िाख ५७ हजार, 

प्रदशे सरकार समपुरक अनुदान रु १ करोड, प्रदशे सरकार ससति अनुदान रु २२ िाख ३६ हजार र  आन्जतररक राजश्वबाट 

रु २५ िाख तथा बकै मौज्दातबाट रु २ करोड ९० िाख ५० हजार ६ सय १० खर्ि व्यहोररनेछ ।  

६३.  बजेट कायािन्जवयिाई लजम्मेवार र जवार्दहेी बनाउन  आगामी आर्थिक वर्िबाट अलनवायि रुपमा गाउँपालिका अध्यक्ष र 

प्रमुख प्रशासदकय अलधकृतलबर्मा  तथा प्रमुख प्रशासकदकय अलधकृत र शाखा प्रमुख एवम् सबै वडा सलर्वलबर्मा 

कायिसम्पादन सम्झौता गररनछे । कमिर्ारीको कायि सम्पादनको मुल्याङकन कायिसम्झौताको आधारमा गररनेछ ।  

६४. अन्जत्यमा,  

बजेट तजुिमा गदाि मागिदशिन गनुि हुने मानलनय अध्यक्ष ज्यु, सम्पुणि वडाअध्यक्ष ज्युहरु ,कायिपालिकाका सबै सदस्य ज्युहरु, 

गाउँसभाका सम्पुणि सदस्य ज्यूहरुप्रलत आभार प्रकट गदिछु । बजेट तयारीमा संिग्न सबै कमिर्ारीहरुिाई धन्जयबाद ददन 

र्ाहान्जछु । साथै बजेट कायािन्जवयमा समेत सबैको रर्नात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेत गदिछु । धन्जयवाद ।।। 

 

 

  

भवुिराज राई 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष 

असार १०, २०७९  
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अअनसुरू्ी १ 

वराहपोखरी गाउँपालिका खोटाङको पुजँीगत बजटे तथा कायिक्रम 

क्र स.ं योजनाको नाम रकम रु. 

१ समपूरक संघीय साझेदारी ८००००००.०० 

२ समपूरक प्रदशे साझेदारी १०००००००.०० 

३ प्रशासलनक भवन लनमािण साझेदारी १०००००००.०० 

४ साना हसंर्ाई साझेदारी २००००००.०० 

५ ६ नं. वडा कायाििय लनमािणको िालग लज.स.स. िागत साझेदारी  ८५००००.०० 

६ मुख्यमन्जरी ग्रामीण सडक साझेदारी १००००००.०० 

७ लवद्युत लवस्तार १०००००००.०० 

८ अध्यक्ष ज्यू/उपाध्यक्ष ज्यू कायिक्रम ३००००००.०० 

९ लड.लप.आर. ४००००००.०० 

१० वराहपोखरी ट्रस्ट लनमािण १५०००००.०० 

११ लवद्युत सामाग्री ढुवानी तथा व्यवस्थापन १००००००.०० 

१२ पालिका स्तरीय खेिकुद ग्राउण्ड लनमािण ५०००००.०० 

१३ स्वास््य भवन घडरेी लनमािण ५०००००.०० 

१४ वंलशिाघाट-तम्बुवा सडक ममित १५०००००.०० 

१५ सडक ममित तथा सम्भार ५०००००.०० 

१६ अलजगगरे लपप्िे-हाडे सडक लनमािण १५०००००.०० 

१७ रे्मा खोिा मािबासे सडक लनकािण ५०००००.०० 

१८ धाप्िाङ खोिा लसर्ाई योजना ५०००००.०० 

१९ राधाकृष्ण मलन्जदर घेराबारा तथा र्िैर्ा लनमािण  ३०००००.०० 

२० लसन्जताङ खेिमैदान लनमािण ५०००००.०० 

२१ पल्िो लसन्जताङ खानेपानी ट्यागकी लनमािण ५०००००.०० 

२२ अटिपुर बेतुवा सडक लनमािण १५०००००.०० 

२३ सुसेडाँडाँ याविा सडक लनमािण १५०००००.०० 

२४ राङभागगे खानेपानी योजना १००००००.०० 

२५ बाघखोर कुनाखोिा सडक ममित तथा स्तरउन्नती १००००००.०० 

२६ बाघखोर कोछािे सडक ममित तथा स्तरउन्नती ५०००००.०० 

२७ सवारी साधन खरीद (मोटरसाईकि) ९०००००.०० 

२८ लरलर्प्पा वुयाटार सडक लनमािण ५०००००.०० 

२९ धाप्िाङघाट र्मेरेघाट बंलशिाघाट झोिुङगे पुि ममित  ३०००००.०० 

३० बोयाटार खेि मैदान लनमािण  ४०००००.०० 

३१ छरेटार अधुरो ससँर्ाई ४०००००.०० 

३२ Smart Digital Display Board खररद तथा व्यवस्थापन ५०००००.०० 

३३ 
प्रधानमन्जरी रोजगार कायिक्रम (सुरक्षाका उपकरण तथा हाते औजार िगाएत अन्जय 

आवश्यक सामान व्यवस्थापन ) 
५०००००.०० 



वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रम -आ.व. २०७९।०८० 

 

३४ वडा कायाििय मेलशनरी औजार १००००००.०० 

३५ सुर्ना तथा सफ्टवयर व्यवस्थापन  ५०००००.०० 

३६ ६ वटै वडा कायािियमा व्यारट्र/ सोिार/ईन्जभटिर सेट खररद तथा व्यवस्थापन  १००००००.०० 

३७ मेलशनरी औजार १५००००.०० 

३८ वडा कायाििय र्र्निर्र दर्क्र्र  १००००००.०० 

३९ 

मौवाबोटे पौवासेरा साउनेर्ौर स्वास््य र्ौदक, वडा नं. ४ को वडा कायाििय भवन, 

श्री बािकन्जया मालव भवन लनमािणको िालग संलघय तथा प्रदशे सरकारसँग योजना मा 

गनिको िालग को DPR 

२५०००००.०० 

४० गाउँपालिकाकाको िालग सोिार ब्याट्री खररद तथा व्यवस्थापन ५०००००.०० 

४१ 
गाउपालिकाको कायािियदलेख बािकन्जया मा लव सम्म सखु्खा नािी, जािी तथा 

ग्राभेि योजना 
१००००००.०० 

४२ धाप्िाङ पुि-धाप्िाङ खोिासम्म ग्राभेि योजना ३०००००.०० 

४३ र्ामु्रङ-लवलमरे मोटर बाटो लनमािण योजना ४०००००.०० 

४४ मािमासे ससँर्ाई पाईप खररद - ६ नं वडा ३०००००.०० 

४५ वडा कायाििय सुददृढकरण योजना  १००००००.०० 

  जम्मा ७६८०००००.०० 
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अनसुरू्ी २ 

वडागत पूजँीगत बजटे तथा कायिक्रमहरु 

वडा न ं१, वराहपोखरी 

लस न ं योजनाको नाम लवलनयोलजत रकम रु 

१ वतािङदलेख िामा र्उरकालत्तके सडक मोड सुधार र नयाँ ट्रयाक ओपन ४०००००.०० 

२ लवद्युत ढुवानी तथा लवस्तार खर्ि ३०००००.०० 

३ खानेपानी लसमेन्जट तथा नािा खररद ३०००००.०० 

४ कालत्तके माम्िुङ दलेख आमबोटे टोिसम्म खानेपानी ममित १५००००.०० 

५ डालगसगटार भोमाि मोटर बाटो क्रमागत योजना ३०००००.०० 

६ काकीछाप िामाटार सडक क्रमागत योजना २५००००.०० 

७ डाँडाटोि दवेीस्थान मोटर बाटो क्रमागत योजना २५००००.०० 

८ सडक ममित वडाका सम्पूणि सडक २०००००.०० 

९ दोपाििी टोि नयाँ ट्रयाक ओपन मोटर बाटो शाखा २०००००.०० 

१० वराह खोिा मुहान गरी अग्राखे कुिो लनमािण १०००००.०० 

११ लजलमगाउँको भञ्ज्याङ मोड सुधार र गहते पुछार मोड सधुार ३०००००.०० 

१२ रुम्द ुजमुन ेडाँडाखकि  जािी खररद गने १५००००.०० 

१३ डाँडाखकि  मोटरबाटोमा ढुगगा सोलिङ १५००००.०० 

१४ लसम्िेपानी तारजािी खररद तथा व्यवस्थापन १५००००.०० 

१५ डुम्रीबोटे ररपा बाटो ममित १०००००.०० 

१६ दलित आरान खररद तथा व्यवस्थापन १०००००.०० 

१७ शाहीछाप प्रा लव सरस्वती मलन्जदर लनमािण २०००००.०० 

१८ हसंहदवेी प्रा लव झ्याि ढोका ममित र डके्स वेञ्च ममित १०००००.०० 

१९ लनगािे वाि लवकास केन्जर कक्षा कोठा ढिान र्र्निर्र लनमािण १०००००.०० 

२० शंखेश्वरी मा लव शौर्ािय ममित १०००००.०० 

२१ ओिम्पा खानेपानी ट्यागकी लनमािण १०००००.०० 

२२ उमा दवेी महारानी माता मलन्जदर १०००००.०० 

  जम्मा ४१०००००.०० 

वडा न ं२, सुन्जति े

लस न ं योजनाको नाम लवलनयोलजत रकम रु 

१ कोके्रलभर-पैयाडाँडा ट्यागकी लनमािण योजना २०००००.०० 

२ खानेपानी/ससँर्ाई पाईप खररद योजना ४०००००.०० 

३ खेिकुद कायिक्रम २०००००.०० 

४ लवद्युत व्यवस्थान १५००००.०० 

५ छरेटार सडक ममित तथा लवस्तार योजना ३०००००.०० 

६ साकुमा-राछािुङ-लवसुन्जतुङ सडक ममित तथा लनमािण योजना ४०००००.०० 

७ गाउँघर क्िीलनक स्वास््य केन्जर स्थापना १५००००.०० 

८ जनर्ेतना आ.लव. र्ेकेथुम भवन लनमािण ५०००००.०० 
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९ कोिबोटे खोल्सा सुन्जतिे जािी लनमािण १५००००.०० 

१० पसिेडाँडा सडक लनमािण योजना १५००००.०० 

११ सुन्जतिे आ लव सुन्जतिे र्र्निर्र ममित तथा लनमािण  १०००००.०० 

१२ ज्यू मा लव-वडा कायाििय नािी लनमािण ४५००००.०० 

  जम्मा ३१५००००.०० 

वडा न ं३, साउनरे्उर 

लस न ं योजनाको नाम लवलनयोलजत रकम रु 

१ स्वास््य र्ौकी साउनेर्उर भवनको बाँकी प्िास्टर तथा रङरोगन १०००००.०० 

२ एक्िेबर पैयुटार ट्रयाक ओपन योजना १०००००.०० 

३ बगदवुा अलजगगरे सडक ट्रयाक ओपन योजना ४०००००.०० 

४ कुिो ममित सम्भार - ३ नं वडाभरी ४०००००.०० 

५ खानेपानी ममित तथा सम्भार -३ नं व डाभरी ४०००००.०० 

६ लहउँद ेससँर्ाई साउनेर्उरको आवश्यक ठाउँमा ४०००००.०० 

७ लवद्युत ममित तथा व्यवस्थापन १५००००.०० 

८ सडक ममित तथा व्यवस्थापन  १५००००.०० 

९ र्ारवटा आरन जस्ता पाता खररद १७५०००.०० 

१० आकृती टेिसि कपडा लसिाउने मेलसन अनुदान ५००००.०० 

११ बगदवुा खड्काटोि ट्रयाक ओपन योजना १०००००.०० 

  जम्मा २४२५०००.०० 

वडा न ं४, र्ाक्टाङ 

लस न ं योजनाको नाम लवलनयोलजत रकम रु 

१ अम्बोटे-याक्सा-लवदवुानी सडक लनमािण योजना ३०००००.०० 

२ पुन्जवा-रुवािाम सडक लनमािण तथा ट्रयाक ओपन योजना ३०००००.०० 

३ पाताि सडक लनमािण योजना २५००००.०० 

४ िपुवा खोिा मुहान गरी टप्पु ससँर्ाई ममित योजना १०००००.०० 

५ नेवार कुिपूजा भवन ममित तथा घेराबारा योजना १०००००.०० 

६ पाईप खररद योजना -वडा न ं४ ३०००००.०० 

७ बेतुवा-डाँडाटोि सडक लनमािण योजना ३०००००.०० 

८ लवद्युत व्यावस्थापन -वडा नं ४ २५००००.०० 

९ लवधुवानी पैदि मागि योजना १५००००.०० 

१० सडक ममित योजना -वडा नं ४ ४०००००.०० 

११ मािबाँसे खेि मैदान ममित योजना ५००००.०० 

१२ स्वास््य र्ौकी धतुिङ लहल्टेक तथा धारा ममित योजना ५००००.०० 

१३ बेतुवा मा लव लसकाई सुददृढकरण तथा अलभभावक र्तेनामुिक कायिक्रम १५००००.०० 

१४ जािपा आ लव र्र्निर्र लनमािण योजना ५००००.०० 

१५ दधुकोशी प्रा लव सोिार खररद योजना ५००००.०० 

१६ माहुरे मोटर बाटो लनमािण योजना १०००००.०० 
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१७ बेतुवा खन्जयाबास मलन्जदर ममित योजना ५००००.०० 

  जम्मा २९५००००.०० 

वडा न ं५, पौवासरेा 

लस न ं योजनाको नाम लवलनयोलजत रकम रु 

१ लवपद ्व्यवस्थापन ६००००.०० 

२ सडक ममित तथा संभार ४०००००.०० 

३ बुयाटार खानेपानी ट्यागकी लनमािण १२००००.०० 

४ लथरेमा टोि खानेपानी ट्यागकी लनमािण १२००००.०० 

५ तारजािी खररद ५००००.०० 

६ पाईप खररद तथा लवतरण २५००००.०० 

७ लवद्युत व्यवस्थापन १५००००.०० 

८ च्यागखुवा भञ्ज्याङ औतारी थान लनमािण ६००००.०० 

९ कोि भञ्ज्याङ पौड्यािटार कृलर् सडक लनमािण  ११००००.०० 

१० दोखेवा थुम्की टोि कृलर् सडक लनमािण २०००००.०० 

११ पाँर्कन्जया मा लव भवन ममित संभार ४०००००.०० 

१२ रु्टबि खेि स्टेज ममित संभार १५००००.०० 

१३ लसिाई कटाई मेलसन तथा आरन मेलसन खररद ३००००.०० 

१४ लवद्युत सामाग्री खररद तथा लवस्तार योजना ५०००००.०० 

  जम्मा २६०००००.०० 

वडा न ं६, मौवाबोटे 

लस न ं योजनाको नाम लवलनयोलजत रकम रु 

१ वािावुङ दोभाने सडक लवस्तार योजना १५०००००.०० 

२ वडाका लवलभन्न स्थानहरुको सडक ममित २०००००.०० 

३ लवद्युत व्यवस्थापन तथा ढुवानी ३०००००.०० 

४ र्किी स्कुि भवन लनमािण १३०००००.०० 

  जम्मा ३३०००००.०० 
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अनसुरू्ी ३ 

लशक्षा शाखा सम्बलन्जध बजटे तथा कायिक्रम 

लशक्षा शाखा 

लस न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम 

१ कम्प्युटर लशक्षक आ लव तथा मा लव तिव भत्ता ३७४७०००.०० 

२ IEMIS तालिम खर्ि २०००००.०० 

३ गाउँलशक्षा सलमलत बैठक खर्ि २०००००.०० 

४ कक्षा ८ को पालिकास्तरीय वार्र्िक परीक्षा व्यवस्थापन खर्ि ३०००००.०० 

५ शैलक्षक क्यािेन्जडर लनमािण २०००००.०० 

६ लशक्षकहरुको पेशागत दक्षता लवकास तालिम ५०००००.०० 

७ लवद्यािय सुपरीवेक्षण तथा कक्षा अविोकन २०००००.०० 

८ का.स., िेखा तथा बा.लब.के. तिव भत्ता ४३६८०००.०० 

९ सामुदालयक अध्ययन केन्जर पररर्ालिका प्रोत्साहन ५२०००.०० 

१० रािपलत रलनङलशल्ड प्रलतयोलगता कायिक्रम ८८०००.०० 

११ प्र.अ. बैठक भत्ता २०००००.०० 

१२ लवद्याियका प्र.अ. र िेखा कमिर्ारीका िालग िेखा व्यवस्थापन तालिम १०००००.०० 

१३ लव.व्य.स. अध्यक्षहरुको क्षमता लवकास तालिम १०००००.०० 

१४ पालिकास्तरीय मा.लव. तहमा हालजरी जवार् प्रलतयोलगता १०००००.०० 

१५ प्रश्नपर तथा उत्तरकुलिका लनमािण गोष्टी १०००००.०० 

१६ प्रा.लव. तह कक्षा १-५ शैलक्षक सामग्री खररद ४०००००.०० 

१७ श्री शंखेश्वरी मा.लव. लशक्षक तिव भत्ता  ४७५०००.०० 

१८ श्री पञ्चकन्जया बाि लवकास केन्जर लशक्षक तिव भत्ता १०००००.०० 

१९ श्री दधुकोशी प्रा.लव. लशक्षक तिव भत्ता १७००००.०० 

२० श्री बेतुवा मा.लव. लशक्षक तिव भत्ता २५००००.०० 

२१ श्री बगािछी बािलवकास केन्जर लशक्षक तिव भत्ता १०००००.०० 

२२ श्री जनलवकास मा.लव. लसकाई सुदढृीकरण अनुदान २०००००.०० 

२३ श्री पञ्चकन्जया आ.लव. धाप्िाङ लशक्षक तिव भत्ता १०००००.०० 

२४ श्री बािकन्जया आ.लव. लवद्याियको छाना ममित १०००००.०० 

२५ श्री र्किीदवेी आ.लव. मा स्थानीय भार्ा अध्यापन गराउने लशक्षक तिव भत्ता २०००००.०० 

२६ श्री सुन्जतिे आ.लव. लसकाई सदुढृीकरण अनुदान ५००००.०० 

२७ श्री ज्यू मा.लव. लसकाई सुदढृीकरण अनुदान १५००००.०० 

२८ श्री बािकन्जया मा.लव. लसकाई सुदढृीकरण अनुदान १५००००.०० 

२९ श्री आधारभूत लवद्यािय भोिेनी र्र्निर्र लनमािण १०००००.०० 

  जम्मा १३००००००.०० 
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अनसुरू्ी ४ 

स्वास््य शाखा सम्बन्जधी बजटे तथा कायिक्रमहरु 

स्वास््य शाखा 

लस न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम 

१ 
मलहिा स्वास््य स्वयम् सेलवका यातायात खर्ि (रु १२००० का दरि े

जम्मा ८३ जना) 
९९६०००.०० 

२ और्लध खररद २५०००००.०० 

३ ल्याव सञ्चािन तथा व्यवस्थापन खर्ि ५०४०००.०० 

  जम्मा ४००००००.०० 
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अनसुरू्ी ५ 

कृलर् तथा पश ुशाखा सम्बलन्जध बजटे तथा कायिक्रहरु 

कृलर् शाखा 

लस न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम 

१ वडागत माटो पररक्षण घुलम्त लशलवर संर्ािन ७०००००.०० 

२ लवशेर् कृलर् पकेट क्षेर कायिक्रम ७०००००.०० 

३ दताि भएका कृर्क समूहिाई क्षमता अलभवृलद्ध तालिम २०००००.०० 

४ कम्पोष्ट मि उत्पादन सम्बलन्जधत तालिम ३०००००.०० 

५ उत्कृष्ट कृर्क प्रोत्साहन कायिक्रम १०००००.०० 

  जम्मा २००००००.०० 
   

पश ुशाखा 

लस न ं कायिक्रमको लशर्िक लवलनयोलजत रकम 

१ पशु बास लनमािण तथा व्यवस्थापन सम्बलन्जध तालिम २५००००.०० 

२ अगुवा पशु कृर्कहरुिाई पशुहरु सम्बलन्जध हाडानाता प्रजनन तालिम २०००००.०० 

३ पशु पािक कृर्क भ्रमण २५००००.०० 

४ पशु और्लध खररद (गाई, भैसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा आदी) १३०००००.०० 

  जम्मा २००००००.०० 
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अनसुरू्ी ६ 

गाउँपालिकास्तरीय र्ाि ुबजटे तथा कायिक्रमहरु 

८०१०८५०६१०१ बराहपोखरी गाउँपालिका 

लस.न.ं कायिक्रम/आयोजना/दक्रयाकिापको नाम कायािन्जवयन हुन ेस्थान खर्ि शीर्िक जम्मा बजटे 

१ अनुगमन, मूल्यांकन खर्ि गाँउपालिका २२६११ ३०००००.०० 

२ अन्जय कायाििय संर्ािन खर्ि गाँउपालिका २२३१९ ५०००००.०० 

३ अन्जय भत्ता गाँउपालिका २११३९ २०००००.०० 

४ अन्जय भ्रमण खर्ि गाँउपालिका २२६१९ ५०००००.०० 

५ अन्जय भाडा गाँउपालिका २८१४९ ३०००००.०० 

६ 
अन्जय सम्पलत्तहरूको संर्ािन तथा सम्भार 

खर्ि 
गाँउपालिका २२२९१ २०००००.०० 

७ अन्जय सेवा शुल्क गाँउपालिका २२४१९ २०००००.०० 

८ अन्जय सामालजक सहायता गाँउपालिका २७२१९ ४०००००.०० 

९ इन्जधन - अन्जय प्रयोजन गाँउपालिका २२३१४ २०००००.०० 

१० इन्जधन (कायाििय प्रयोजन) गाँउपालिका २२२१२ १००००००.०० 

११ इन्जधन (पदालधकारी) गाँउपालिका २२२११ २०००००.०० 

१२ और्धीउपर्ार खर्ि गाँउपालिका २११२३ ५०००००.०० 

१३ कमिर्ारी अध्ययन भ्रमण गाँउपालिका २२५२२ ३०००००.०० 

१४ कमिर्ारी कल्याण कोर् गाँउपालिका २१२१४ ५०००००.०० 

१५ कमिर्ारी तालिम खर्ि गाँउपालिका २२५११ ३०००००.०० 

१६ कमिर्ारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार गाँउपालिका २११३५ २०००००.०० 

१७ कमिर्ारीको बैठक भत्ता गाँउपालिका २११३४ ३०००००.०० 

१८ 
कमिर्ारीको योगदानमा आधाररत 

लनवृतभरण तथा उपदान कोर् खर्ि 
गाँउपालिका २१२१२ ६०००००.०० 

१९ करार सेवा शुल्क गाँउपालिका २२४१३ ८५०००००.०० 

२० कानुन मस्यौदा सलमलत पररर्ािन खर्ि गाँउपालिका २२५२२ २०००००.०० 

२१ कायिक्रम खर्ि गाँउपालिका २२५२२ ३०००००.०० 

२२ घरभाडा गाँउपालिका २८१४२ १००००००.०० 

२३ न्जयालयक सलमलत पररर्ािन खर्ि गाँउपालिका २२५२९ ३०००००.०० 

२४ लनवृलत्तभरण तथा अशि वृलत्त गाँउपालिका २७३११ २०००००.०० 

२५ परपलरका, छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन खर्ि गाँउपालिका २२३१५ १००००००.०० 

२६ पदालधकारी अन्जय भत्ता गाँउपालिका २११४९ ५०००००.०० 

२७ पदालधकारी अन्जय सुलबधा गाँउपालिका २११४२ ५५०००००.०० 

२८ पदालधकारी कल्याण कोर् खर्ि गाँउपालिका २१२२४ ५०००००.०० 

२९ पदालधकारी बैठक भत्ता गाँउपालिका २११४१ १५०००००.०० 

३० पदालधकारी भ्रमण खर्ि गाँउपालिका २२६१२ १००००००.०० 

३१ 
अन्जय स्थानीय तहसँग लसकाई आदान प्रदान 

कायिक्रम 
गाँउपालिका २२६१२ ५०००००.०० 
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३२ पुस्तक तथा सामग्री खर्ि गाँउपालिका २२३१३ ५०००००.०० 

३३ पानी तथा लबजुिी गाँउपालिका २२१११ ३०००००.०० 

३४ पाररश्रलमक कमिर्ारी गाँउपालिका २११११ १४००००००.०० 

३५ पोशाक गाँउपालिका २११२१ ६०००००.०० 

३६ दर्ल्ड भत्ता गाँउपालिका २११३३ ३०००००.०० 

३७ लबमा तथा नवीकरण खर्ि गाँउपालिका २२२१४ ५५००००.०० 

३८ भ्रमण खर्ि गाँउपालिका २२६१२ २५०००००.०० 

३९ मृत कमिर्ारीको सुलवधा तथा सहायता गाँउपालिका २७३१५ २०००००.०० 

४० 
मेलशनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 

सञ्चािन खर्ि 
गाँउपालिका २२२२१ ६०००००.०० 

४१ मसिन्जद तथा कायाििय सामाग्री गाँउपालिका २२३११ ३००००००.०० 

४२ महगंी भत्ता गाँउपालिका २११३२ ७०००००.०० 

४३ 
कायिपालिकाबाट गठन भएका लवलभन्न 

सलमलतको संर्ािन तथा व्यवस्थापन खर्ि 
गाँउपालिका २२५२२ २०००००.०० 

४४ 
वडा कायाििय मसिन्जद  छपाई िगायत 

अन्जय सामाग्री 
गाँउपालिका २२३११ १००००००.०० 

४५ वन तथा वातावरण सरंक्षण कायिक्रम गाँउपालिका २२५२२ ४०००००.०० 

४६ लवलवध कायिक्रम खर्ि गाँउपालिका २२५२९ ३०००००.०० 

४७ लवलवध खर्ि गाँउपालिका २२७११ २००००००.०० 

४८ सूर्ना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संर्ािन खर्ि गाँउपालिका २२४१२ ३०००००.०० 

४९ संर्ार महसुि गाँउपालिका २२११२ ७०००००.०० 

५० स्थानीय भत्ता गाँउपालिका २११३१ ७०००००.०० 

५१ सभा सञ्चािन खर्ि गाँउपालिका २२७२१ ५०००००.०० 

५२ सेवा लनवृत्तको और्धी उपर्ार गाँउपालिका २७३१४ ५०००००.०० 

५३ सेवा लनवृत्तको संलर्त लवदा गाँउपालिका २७३१३ ४०००००.०० 

५४ सेवा र परामशि खर्ि गाँउपालिका २२४११ ७०००००.०० 

५५ सवारी साधन तथा मेलशनर औजार भाडा गाँउपालिका २८१४३ ५०००००.०० 

५६ सवारी साधन ममित खर्ि गाँउपालिका २२२१३ ७०००००.०० 

५७ साविजलनक सुनुवाई गाँउपालिका २२५२२ ३०००००.०० 

५८ िलक्षत वगि कायिक्रम गाँउपालिका २२५२२ २००००००.०० 

५९ 
जे.लस.लब. तथा ऐम्बुिेन्जस संर्ािन तथा 

व्यवस्थापन 
गाँउपालिका २२२२१ 

४००००००.०० 

६० सामालजक सहायता गाँउपालिका २७२१२ १००००००.०० 

६१ खेिकुद कायिक्रम गाँउपालिका २२५२२ १००००००.०० 

६२ रेलडयो कायिक्रम गाँउपालिका     

  क) हिेसी एर् एम गाँउपालिका   १५००००.०० 

  ख) रेलडयो खोटाङ गाँउपालिका   २०००००.०० 

  ग) लहमाि एर् एम गाँउपालिका   १०००००.०० 
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६३ 
नेपाि लसतोररयो कराँते संघिाई तालिम 

सञ्चािन गनि 
गाँउपालिका   

२५००००.०० 

६४ 
परकार महासंघ खोटाङको भवन लनमािणको 

िागी सहयोग 
गाँउपालिका   

२०००००.०० 

६५ 

ईिाका प्रशासन कायाििय खोटाङ 

बजारिाई प्रलतक्षािय लनमािणको िालग 

सहयोग 

गाँउपालिका   

१०००००.०० 

६६ 

गाउँपालिकािे प्रदान गने सवेा सुलवधाको 

पहरँ्को अवस्था बारे अनुसन्जधान तथा 

अध्ययन 

गाँउपालिका २२५२२ ५१०००.०० 

  जम्मा  ६९२०१०००.०० 
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अनसुरू्ी ७ 

वडास्तरीय र्ाि ुबजटे तथा कायिक्रमहरु 

८०१०८५०६२०१ बराहपोखरी गाउँपालिका वडा न.ं१ 

लस.न.ं कायिक्रम/आयोजना/दक्रयाकिापको नाम कायािन्जवयन हुन ेस्थान खर्ि शीर्िक जम्मा बजटे 

१ अन्जय कायाििय संर्ािन खर्ि १, वराहपोखरी २२३१९ ६००००.०० 

२ इन्जधन - अन्जय प्रयोजन १, वराहपोखरी २२३१४ १००००.०० 

३ इन्जधन (कायाििय प्रयोजन) १, बराहपोखरी २२२१२ ५००००.०० 

४ परपलरका, छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन खर्ि १, वराहपोखरी २२३१५ २५०००.०० 

५ मेलशनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 

सञ्चािन खर्ि 
१, वराहपोखरी २२२२१ १५०००.०० 

६ लवलवध कायिक्रम खर्ि १, वराहपोखरी २२५२९ १००००.०० 

७ लवलवध खर्ि १, वराहपोखरी २२७११ १५००००.०० 

८ संर्ार महसुि १, वराहपोखरी २२११२ १२०००.०० 

९ सवारी साधन ममित खर्ि १, वराहपोखरी २२२१३ ८००००.०० 

१० खोसािने बाि लवकास केन्जर सहजकताििाई तिव 

भत्ता 
१, वराहपोखरी २२५२२ 

१०००००.०० 

११ खेिकुद कायिक्रम १, वराहपोखरी २२५२२ १०००००.०० 

  जम्मा  ६१२०००.०० 

८०१०८५०६२०२ बराहपोखरी गाउँपालिका वडा न.ं२ 
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