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बजेट वक्तव्य 

उपस्थित सम्मानित अध्यक्ष ज्यू, 
गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 
राष्ट्र सेवक कममचारीहरु 
 

1.  आज नमनत २०७8।३।१1 गतेका ददि ववद्यमाि ववषम पररस्थिनत बीच आगामी आनिमक वषम 
२०७8।0७9 को वजेट प्रथततु गिम गैरहेको छु । यस घडीमा लोकतास्रिक गणतरि व्यवथिा 
थिापिाका लानग ववनभन्न समयमा भएको आरदोलिमा जीवि उत्सगम गिुमहिुे ज्ञात अज्ञात शहीदहरु 
प्रनत भावपूणम श्रद्धाञ्जली अपमण गदमछु । मलुकुको सावमभौनमकता, भौगोनलक अखण्डता, रावष्ट्रय 
एकता, थवाधीिता र थवानभमािको रक्षा गदै लोकतास्रिक गणतरि प्रानिको आरदोलिको कदिि 
पररस्थिनतमा त्याग र िेततृ्व गिुमहिुे आदरणीय अग्रज राजिीनतज्ञहरु प्रनत उच्च सम्माि व्यक्त 
गदमछु ।  

2. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैनलएको कोरोिा भइरस (कोनभड १९) को कारण ववश्वले एकैपटक 
मािवीय र आनिमक संकट सामिा गिुमपरेको छ । यस महामारीवाट उत्पन्न भएको संकटले सम्पूणम 
ववश्वको आनिमक वियाकलापलाई िप्प विाई अिमतरिमा िराम्रो असर परेको छ भिे पररणाम 
थवरुप हाम्रो जथतो मलुकुको अिमतरिमा समेत गम्भीर असर परररहेको छ ।  

3. अवहलेको यस ववषम अवथिामा मैले धाचे गाउँपानलकाको पाँचौ आनिमक वषमको वजेट प्रथततु 
गरररहँदा कोनभड-19 बाट धाचेबासी िागररकको जीवि रक्षा गदै ववगत चार वषमको उपलब्धीलाई 
टेकेर अिमतरिलाई िप बनलयो बिाउिलाई यस िाँउको समग्र ववकासको लानग सवै जिप्रनतनिनध, 
राजिीनतक दल, संघ संथिा र आम िागररकहरु बीचको एकता र सहयोगले माि वतममाि 
चिुौतीको सामिा गदै अगाडी बढ्ि सवकरछ भने्न ववश्वास नलएको छु ।  

4. सम्मानित गाउँ सभाका सभाअध्यक्ष महोदय, गाउँ सभाका सम्पूणम सदथय ज्यहुरु, पिकार ज्यूहरु, 
बवुद्धजीवी, समाज सेवी, राष्ट्रसेवक कममचारीहरुमा धाचे गाउँपानलकाको उपाध्यक्षको तफम बाट 
यहाहँरुलाई हाददमक थवागत गदै गदाम यस गरीमामय सम्मानित गाउँसभा समक्ष थिािीय तहको 
निवामचि पनछको पाँचौं आ.व. २०७८।0७९ को वावषमक वजेट प्रथततु गिम पाउँदा खशुी तिा 
गौरवको अिभुव गरेको छु ।  
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5. वजेट तजुममा गदाम मैले मलुतः िपेालको बतममाि संववधाि र काििु, सम्मािीत संसदलले पाररत 
गरेका िीनत तिा कायमिम, ववनियोजि ववधेयक २०७८ को नसद्धारत, िेपाल सरकारको “सूखी 
िेपाली समदृ्ध िेपाल” को िारा साकार पािम संघीय सरकार तिा प्रदेश सरकारको बजेट वक्तब्य 
२०७८, परचबवषमय योजिाको आधारपिमा उल्लेस्खत लक्ष्य, िीनत, रणिीनत, ददगो ववकास लक्ष्य, 
िीनत, रणिीनतक योजिा, संघीय सरकारले गरेको सस्रध संझौता, निदेशक नसद्धारत, िीनत तिा 
दावयत्व सािै रावष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तिा ववत्त आयोगको पररपि तिा अिम मरिालयबाट प्राि 
अरतर सरकारी ववत्तीय हथतारतरण सम्बरधी व्यवथिा र मागमदशमि, संघीय सरकार तिा गण्डकी 
प्रदेश सरकारको बजेट २०७८, संघीय तिा गण्डकी प्रदेश सरकारको ऐि, नियमावली, पररपि, 
सम्मानित सभाबाट पाररत भएको िीनत तिा कायमिम २०७८, आनिमक ऐि २०७८, थिानिय 
तह निवामचि २०७४ मा जिता समक्ष गरीएका प्रनतबद्धता, थिानिय सरकार संचालि ऐि २०७४ 
ले गरेको ब्यवथिा, धाचे गा पा नभि कृयाशील राजिीनतक पाटीहरुको घोषणा पि र धाचे 
गाउपानलकाको आबनधक योजिाको दृरदृवि “सरुदर सूरस्क्षत समदृ्ध धाचे” समेतलाई आधार मािी 
नसनमत साधि श्रोत, अनसनमत ईच्छा आकांक्षा र आवश्यकतालाई साधि श्रोतले भ्याए सम्म धाचे 
गाउपानलका गौरबाको योजिा, िीनत कायमिमले समेटेका तिा व्यवथिा गरेका िीनत तिा 
कायमिमलाई मध्यिजर गरी समािूपानतक, समावेशी, समरयावयक, रयायोस्चत र वैज्ञानिक ढंगले 
बजेट व्यवथिा गिे प्रयास गरेको छु ।  

6. आगामी आनिमक वषम २०७८/0७९ को वजेटको उदे्दश्य तिा प्रिानमकता निम्िािसुार रहेका 
छि ः 
क) धाचे गाउँपानलकामा संिामक लगायत सवै प्रकारको रोग र ववपद् बाट िागररकको जीवि 

रक्षा गदै जिजीविलाई सहज र सरुस्क्षत विाउिे, 
ख) नसनमत स्रोतको माध्यमवाट उपलव्ध साधि, अवसर र क्षमताको उच्चतम पररचालि गरी 

आनिमक क्षेिको सदुृढीकरण गदै ववकास निमामणको गतीलाई निररतरता ददई समदृ्ध धाचे 
विाउिे, 

ग) थिानिय सरकारको भनुमकामा ववृद्ध गदै लोक कल्याणकारी व्यवथिा थिापिा गरर िागररकको 
मौनलक हक, अनधकार सनुिस्ितता गिे ।  

7. वजेटका उदे्दश्य हानसल गिम देहाय अिसुार क्षेिगत कायमिमगत प्रािनमकता रहेका छि  - 
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क) कोरोिा लगाएत सवै प्रकारका थवाथ्य जोस्खमवाट धाचेवासीलाई सरुस्क्षत राख्न र गणुथतरीय 
थवाथ्य सेवालाई सवमसलुभ विाउि थवाथ्य सेवाको दायरा ववथतार, थवाथ्यको पूवाधार 
निमाणम तिा थतरोन्नती,  

ख) कोरोिा भाइरस सिमण फैनलि िददिको लानग चानलएका कदमवाट आनिमक लगायत अरय 
क्षेिमा परेको गवहरो प्रभाववाट पिुउमत्िाि गरी धाचेवासीको लानग रोजगारीका अवसर, खाद्य 
सरुक्षा, सरुस्क्षत िीस्ज आवास, कृवष, उद्योग पयमटि लगायत क्षेिको ववकास,  

ग) ववकासमा शीघ्र प्रनतफल प्राि हिुे र आगामी वषम नभि सम्पन्न हिुे अधरुा योजिा कायामरवयि, 
गणुथतरीय स्शक्षा, सूचिा प्रववनधको ववथतार, आधारभतु खािेपािी, गणुथतरीय तिा पहुँचयकु्त 
सेवा, उत्तरदायी तिा पारदशी शासि व्यवथिाको सदुृढीकरण ।  

अध्यक्ष महोदय, 
अब म आम्दािी तफम  आ.ब.२०७६/0७७ को यिािम आम्दािी प्रथततु गिम अिमुनत चाहरछु। 
 
आ.व. 2075।076 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि अिदुािहरु, राजश्व 
बाँडफाँड, आरतरीक आम्दािी, अरतरसरकारी अस्ततयारीबाट प्राि हिुे रकम तिा ववववध कोषहरुमा 
रहेको संस्चत रकम सवहत  आ.व. 2076।077 को यिािम आम्दािी कुल रु. 38 करोड 80 
लाख 94 हजार 68 रुपैंया 94 पैसा रहेको छ । 

आय तफम  
ि .सं.  वववरण रकम रु. 
1 गत आ.व.को. स्जम्मेवारी 50599786.93 
2 धरौटी आय 1982239 
3 िेपाल सरकारबाट ववस्त्तय हथतारतरण   
  क. संस्घय सरकारबाट ववत्तीय समािीकरण अिदुाि  89400000.00 
  ख. संस्घय सरकारबाट प्राि सशतम अिदुाि 102682000.00 
4 संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि राजश्व बाडफाँड 49989816.95 
5 आरतररक आम्दािी 1789244.40 
6 प्रदेश सरकार ववत्तीय समािीकरण अिदुाि 12058000.00 
7 प्रदेश सरकार समपरुक अिदुाि 2900000 
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8 िेपाल सरकारबाट सोझै अरतरसरकारी अस्ततयारीबाट प्राि 
रकम 

65109045.66 

9 ववववध कोषहरुबाट 11583936 
जम्मा 388094068.94 

 
अध्यक्ष महोदय, 
अब म आ.ब.२०७६/0७७ को यिािम खचम प्रथततु गिम अिूमनत चाहरछु। 
आ.व. 2075।076 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि अिदुािहरु, राजश्व 
बाँडफाँड, आरतरीक आम्दािी, अरतरसरकारी अस्ततयारीबाट प्राि भएको रकम ववनभन्न खचम स्शषमक 
तिा कोष खातामा रहेको रकम मध्येबाट आ.व. 2076।077 मा तपस्शल बमोस्जमको यिािम खचम 
रु. 38 करोड 80 लाख 94 हजार 68 रुपैंया 94 पैसा रहेको छ । 

 
व्यय तफम  

नस.िं. वववरण रकम रु. 
1 चाल ुखचम 119203410.68 
2 पूजीगत खचम 67486488.44 
3 िेपाल सरकारबाट सोझै अरतरसरकारी अस्ततयारीबाट 

खचम 
65109045.66 

4 धरौटी वफताम 1001499.36 
5 कोष खचम (प्रकोप व्यवथिापि तिा अरय कोष) 7709397.24 
6 संस्चत कोष, धरौटी कोष तिा अरय कोष खातामा 

रहेको बैंक मौज्दात 
94162211.10 

7 शसतम अिदुाि वफताम   33422016.46 
जम्मा खचम 388094068.94 
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अध्यक्ष महोदय, 

अब म आम्दािी तफम  आ.ब.२०७७/0७८ को यिािम आम्दािी प्रथततु गिम अिूमनत चाहरछु। 

आ.व. 2076।077 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि अिदुािहरु, राजश्व 
बाँडफाँड, आरतरीक आम्दािीबाट प्राि हिुे रकम तिा ववववध कोषहरुमा रहेको संस्चत रकम सवहत  
आ.व. 2077।078 को नमनत 2078।03।09 गतेसम्मको यिािम आम्दािी कुल रु. 29 करोड 
80 लाख 61 हजार 9 सय 25 रुपैंया 53 पैसा रहेको छ । 
 
ि.सं. शीषमक प्रथताववत आय वाथतववक आय मौज्दात 

1 संघीय सरकार २५,५०,४१,८१० २२,१८,४३,४६० ३,३१,९८,३५० 

 १३३११ समानिकरण अिदुाि ९,०४,००,००० ९,०४,००,००० ० 

 १३३१२ शसतम अिदुाि चाल ु १३,५६,४१,८१० १३,१४,४३,४६० ४१,९८,३५० 

 १३३१४ ववषेश अिदुाि चाल ु ५०,००,००० ० ५०,००,००० 

 १३३१६ समपरुक अिदुाि चाल ु २,४०,००,००० ० २,४०,००,००० 

2 प्रदेश सरकार २,७२,८१,००० १,९२,१०,७५० ८०,७०,२५० 

 १३३११ समानिकरण अिदुाि १,२२,८१,००० ९२,१०,७५० ३०,७०,२५० 

 १३३१२ शसतम अिदुाि चाल ु ३०,००,००० १५,००,००० १५,००,००० 

 १३३१६ समपरुक अिदुाि चाल ु १,२०,००,००० ८५,००,००० ३५,००,००० 

3 राजथव बाडफाड ७,७६,९८,२१० ५,६७,६९,९६८.५३ २,०९,२८,२४१.४७ 

 ११३१५ घरजग्गा रस्जिेशि दथतरु ३,००,००० ३,१७,४२४ -१७,४२४ 

 
११४११ बाँडफाँड भइम प्राि हिुे 
मूल्य अनभबवृद्ध कर 

७,४७,८०,२१० ५,३४,३२,४२४.५३ २,१३,४७,७८५.४७ 

 
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राि हिुे 
सवारी साधि कर 

२६,१८,००० ३०,२०,१२० (४,०२,१२०) 

4 अरतररक श्रोत ६,०६,७५,५०० २,३७,७४७ ६,०४,३७,७५३ 

 ११३१४ भनुमकर/मालपोत ८,००,००० ० ८,००,००० 

 ११३२१ घरवहाल कर १,००,००० १७,०६२ ८२,९३८ 

 ११३२२ वहाल ववटौरी कर ५०,००० ० ५०,००० 

 ११६९१ अरय कर २०,००० ० २०,००० 

 १४२२१ रयावयक दथतूर १०,००० ० १०,००० 

 १४२२४ परीक्षा शलु्क १,८०,५०० २०,५०० १,६०,००० 

 १४२४१ पावकम ङ्ग शलु्क १०,००० ० १०,००० 

 १४२४२ िक्सापास दथतरु ५०,००० ० ५०,००० 

 १४२४३ नसफाररस दथतरु ३,००,००० ० ३,००,००० 

 
१४२४४ व्यस्क्तगत घटिा दताम 
दथतरु 

४,००,००० ४७,८६५ ३,५२,१३५ 
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 १४२४५ िाता प्रमास्णत दथतरु २०,००० ० २०,००० 

 १४२४९ अरय दथतरु १०,००० ० १०,००० 

 १४२५३ व्यवसाय रस्जषे्ट्रशि दथतरु १,००,००० ९०,२५० ९,७५० 

 
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जररवािा 
र जफत 

१०,००० ० १०,००० 

 १४५२९ अरय राजथव ३,००,००० ६२,०७० २,३७,९३० 

 १५१११ बेरूजू २,५०,००० ० २,५०,००० 

5 ३२१२२ बैंक मौज्दात ५,८०,६५,००० ० ५,८०,६५,००० 

जम्मा ४२,०६,९६,५२० २९,८०,६१,९२५.५३ १२,२६,३४,५९४.४७ 
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अध्यक्ष महोदय,  

त्यथतै गरी अब म चाल ुआ.ब.२०७७/0७८ को नमनत 2078 असार 9 गतेसम्मको यिािम खचम 
प्रथतूत गिम अिूमनत चाहरछु। 

२०७७/0७८ को नमनत 2078 असार 9 गतेसम्मको चाल ुखचम तफम  : 

आ.व. 2076।077 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि अिदुािहरु, राजश्व 
बाँडफाँड, आरतरीक आम्दािीबाट प्राि भएको रकमबाट ववनभन्न खचम स्शषमक तिा कोष खातामा आ.व. 
2077।078 मा नमनत 2078।03।09 गतेसम्मको यिािम चाल ुखचम रु. 12 करोड 97 लाख 
67 हजार 7 सय 91 रुपैंया 81 पैसा रहेको छ । जिु चाल ुखचम कुल चाल ुबजेटको  51 
(एकाउन्न) प्रनतशत हिु आउिे सम्मानित गाँउ सभा समक्ष जािकारी गराउँदछु। 
 
ि.सं. शीषमक बावषमक बजेट खचम खचम(%) मौज्दात 

चाल ुतफम  २५,४४,२४,८३५.५६ १२,९७,६७,७९१.८१ ५१ १२,४६,५७,०४३.७५ 

1 २११११ 
पाररश्रनमक 
कममचारी 

९,०५,०६,७६४ ५,६१,०१,४५१.७१ ६१.९९ ३,४४,०५,३१२.२९ 

2 २१११२ 
पाररश्रनमक 
पदानधकारी 

६०,००,००० ५६,०४,५०० ९३.४१ ३,९५,५०० 

3 २११२१ 
पोशाक 

१४,२०,००० ६,३०,००० ४४.३७ ७,९०,००० 

4 २११३१ 
थिािीय भत्ता 

४९,३१,००० ११,६६,५४२ २३.६६ ३७,६४,४५८ 

5 २११३२ 
महंगी भत्ता 

१८,००,००० ७,५४,८०३ ४१.९३ १०,४५,१९७ 

6 २११३३ 
वफल्ड भत्ता 

७०,००० ० ० ७०,००० 

7 २११३४ 
कममचारीको 
बैिक भत्ता 

३,००,००० ३६,००० १२ २,६४,००० 

8 २११३५ 
कममचारी 
प्रोत्साहि तिा 
परुथकार 

१,००,००० १,००,००० १०० ० 
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9 २११३९ अरय 
भत्ता 

६,५०,००० ४,०६,३०० ६२.५१ २,४३,७०० 

10 २११४१ 
पदानधकारी 
बैिक भत्ता 

३,००,००० ५७,००० १९ २,४३,००० 

11 २११४२ 
पदानधकारीअरय 
सनुबधा 

१,०२,१०,००० ७७,३१,३५० ७५.७२ २४,७८,६५० 

12 २१२१२ 
कममचारीको 
योगदािमा 
आधाररत 
निवतृभरण तिा 
उपदाि कोष 
खचम 

२०,००,००० ४,८५,५८०.८० २४.२८ १५,१४,४१९.२० 

13 २१२१३ 
कममचारीको 
योगदािमा 
आधाररत बीमा 
कोष खचम 

२,००,००० ० ० २,००,००० 

14 २१२१४ 
कममचारी 
कल्याण कोष 

१०,००,००० ० ० १०,००,००० 

15 २२१११ पािी 
तिा नबजलुी 

१,५०,००० ३,८६६ २.५८ १,४६,१३४ 

16 २२११२ 
संचार महसलु 

१३,२७,००० १,८६,६३० १४.०६ ११,४०,३७० 

17 २२११३ 
सावमजनिक 
उपयोनगताको 
सेवा खचम 

१,००,००० ० ० १,००,००० 

18 २२२११ 
इरधि 
(पदानधकारी) ४,००,००० २,३३,९६६.५० ५८.४९ १,६६,०३३.५० 
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19 २२२१२ 
इरधि 
(कायामलय 
प्रयोजि) 

४,००,००० ७२,६६४ १८.१७ ३,२७,३३६ 

20 २२२१३ 
सवारी साधि 
मममत खचम 

१२,००,००० ५,४६,६६६.०९ ४५.५६ ६,५३,३३३.९१ 

21 २२२१४ नबमा 
तिा िवीकरण 
खचम 

४,००,००० ८०,३०९ २०.०७ ३,१९,६९१ 

22 २२२२१ 
मेस्शिरी तिा 
औजार मममत 
सम्भार तिा 
सञ्चालि खचम 

३,००,००० १,८०० ०.६ २,९८,२०० 

23 २२३११ 
मसलरद तिा 
कायामलय 
सामाग्री 

५१,५८,००० ४३,२३,४३९.८० ८३.८२ ८,३४,५६०.२० 

24 २२३१३ 
पथुतक तिा 
सामग्री खचम 

२६,६७,००० २०,३७,९९२.१६ ७६.४२ ६,२९,००७.८४ 

25 २२३१४ 
इरधि - अरय 
प्रयोजि 

१,५०,००० ४,९५० ३.३ १,४५,०५० 

26 २२३१५ 
पिपनिका, 
छपाई तिा 
सूचिा प्रकाशि 
खचम 

२२,१४,२८१.७१ १६,६५,९३६.६८ ७५.२३ ५,४८,३४५.०३ 

27 २२४११ सेवा 
र परामशम खचम 

१,०३,००० ५९,२२० ५७.५ ४३,७८० 

28 २२४१२ 
सूचिा प्रणाली 
तिा सफ्टवेयर 
संचालि खचम 

१०,००,००० ६,८६,५८८ ६८.६६ ३,१३,४१२ 
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29 २२४१३ 
करार सेवा 
शलु्क 

९४,००,००० ५९,९०,८७७.३३ ६३.७३ ३४,०९,१२२.६७ 

30 २२५११ 
कममचारी तानलम 
खचम 

१०,००,००० ० ० १०,००,००० 

31 २२५१२ सीप 
ववकास तिा 
जिचेतिा 
तानलम तिा 
गोष्ठी सम्बरधी 
खचम 

७१,४१,१०७.१८ १२,८९,३५४.५३ १८.०५ ५८,५१,७५२.६५ 

32 २२५२१ 
उत्पादि सामग्री 
/ सेवा खचम 

२०,३६,५५४.२२ ७६,५०० ३.७६ १९,६०,०५४.२२ 

33 २२५२२ 
कायमिम खचम 

३,१२,४१,६८९.५३ ६०,४८,२७३.९१ १९.३६ २,५१,९३,४१५.६२ 

34 २२५२९ 
ववववध कायमिम 
खचम 

२,५०,००० २,००,००० ८० ५०,००० 

35 २२६११ 
अिगुमि, 

मूल्यांकि खचम 
५२,४२,००० ३१,२१,९५० ५९.५६ २१,२०,०५० 

36 २२६१२ भ्रमण 
खचम 

३,००,००० ६३,२०० २१.०७ २,३६,८०० 

37 २२७११ 
ववववध खचम 

२,३५,५७,४३८.९२ ९८,४१,३७४.६४ ४१.७८ १,३७,१६,०६४.२८ 

38 २२७२१ सभा 
सञ्चालि खचम 

८,००,००० ३,९८,६०५ ४९.८३ ४,०१,३९५ 

39 २५१११ गैर 
ववत्तीय 
संथिािहरूलाई 
चाल ुसहायता 

१,२६,३७,००० ७८,६६,४५०.६६ ६२.२५ ४७,७०,५४९.३४ 

40 २५११२ गैर 
ववत्तीय 
संथिािहरूलाई 
पूजँीगत 
सहायता 

५२,००,००० ० ० ५२,००,००० 
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41 २५३१५ अरय 
सथिा सहायता 

१३,००,००० ५,८८,००० ४५.२३ ७,१२,००० 

42 २७२११ 
छािवसृ्त्त 

४३,४२,००० १८,३१,६०० ४२.१८ २५,१०,४०० 

43 २७२१२ 
उद्दार, राहत 
तिा पिुथिामपिा 
खचम 

८०,००,००० ८०,००,००० १०० ० 

44 २७२१३ 
औषधीखररद 
खचम 

३९,२०,००० ४,७१,३०० १२.०२ ३४,४८,७०० 

45 २७२१९ अरय 
सामास्जक 
सहायता 

८,००,००० ४५,००० ५.६३ ७,५५,००० 

46 २८१४२ 
घरभाडा 

१५,००,००० ६,२९,५५० ४१.९७ ८,७०,४५० 

47 २८१४९ अरय 
भाडा 

७,००,००० ३,२८,२०० ४६.८९ ३,७१,८०० 

जम्मा २५,४४,२४,८३५.५६ १२,९७,६७,७९१.८१ ५१ १२,४६,५७,०४३.७५ 
 

२०७७/0७८ को नमनत 2078 असार 9 गतेसम्मको यिािम पूजँीगत खचम  

आ.व. 2076।077 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि अिदुािहरु, राजश्व 
बाँडफाँड, आरतरीक आम्दािीबाट प्राि भएको रकमबाट ववनभन्न खचम स्शषमक तिा कोष खातामा आ.व. 
2077।078 मा नमनत 2078।03।09 गतेसम्मको यिािम पूजँीगत खचम रु. 3 करोड 27 लाख 
64 हजार 7 सय 96 रुपैंया 97 पैसा रहेको छ । जिु पूजँीगत खचम कुल पूजँीगत बजेटको  
19.71% (उन्नाइस दशमलव सात एक प्रनतशत) हिु आउिे सम्मानित गाँउ सभा समक्ष जािकारी 
गराउँदछु। 
 

ि.सं. शीषमक बावषमक बजेट खचम खचम(%) मौज्दात 
पंूजीगत १६,६२,७१,६८४.४४ ३,२७,६४,७९६.९७ १९.७१ १३,३५,०६,८८७.४७ 

1 ३११११ 
आवासीय भवि 
निमामण/खररद 

६०,००,००० ४,८०,००० ८ ५५,२०,००० 
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2 ३१११२ गैर 
आवासीय भवि 
निमामण/खररद 

८,५५,००,००० ८७,२८,६१८.८९ १०.२१ ७,६७,७१,३८१.११ 

3 ३११२१ 
सवारी साधि 

१२,००,००० ० ० १२,००,००० 

4 ३११२२ 
मेस्शिरी तिा 
औजार 

३१,३४,००० २०,२८,६४१.७० ६४.७३ ११,०५,३५८.३० 

5 ३११२३ 
फनिमचर तिा 
वफक्चसम 

१४,३२,००० ७,१८,६१७.८५ ५०.१८ ७,१३,३८२.१५ 

6 ३११५१ 
सडक तिा 
पूल निमामण 

५७,५५,७८६.३० १९,२०,००० ३३.३६ ३८,३५,७८६.३० 

7 ३११५३ 
ववद्यतु संरचिा 
निमामण 

५,००,००० ४,८०,००० ९६ २०,००० 

8 ३११५४ 
तटबरध तिा 
बाँधनिमामण 

४,९७,०६०.३७ २,७८,६९२ ५६.०७ २,१८,३६८.३७ 

9 ३११५५ 
नसंचाइम संरचिा 
निमामण 

८,००,००० ६,१२,९३५.२७ ७६.६२ १,८७,०६४.७३ 

10 ३११५६ 
खािेपािी 
संरचिा निमामण 

६३,००,००० ७,१७,७१८.८३ ११.३९ ५५,८२,२८१.१७ 

11 ३११५७ वि 
तिा वातावरण 
संरक्षण 

३,९७,३१७.२७ ० ० ३,९७,३१७.२७ 

12 ३११५८ 
सरसफाइम 
संरचिा निमामण 

१८,६३,११२.४१ १७,२०,७६९.४१ ९२.३६ १,४२,३४३ 

13 ३११५९ अरय 
सावमजनिक 
निमामण 

४,८२,४९,२८९.९० १,४४,०८,६९८.०२ २९.८६ ३,३८,४०,५९१.८८ 

14 ३११७२ 
पूजँीगत 

४६,४३,११८.१९ ६,७०,१०५ १४.४३ ३९,७३,०१३.१९ 
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अिसुरधाि 
तिा परामशम 

 

त्यथतै गरी चाल ुआ.व. 2077।078 मा नमनत 2078।03।09 गतेसम्म चाल ुर पूजँीगत गरी 
यिािम खचम रु. 16 करोड 25 लाख 32 हजार 5 सय अिासी रुपैंया 78 पैसामाि रहेको छ । 
जिु कुल बजेटको  38.63 % (अठ्तीस दशमलव छ तीि प्रनतशत) हिु आउिे सम्मानित गाँउसभा 
समक्ष जािकारी गराउँदछु। 

आ.व. 2077।078 को यिािम खचम 

ि.सं. शीषमक बावषमक बजेट खचम खचम(%) मौज्दात 
1 चाल ुर 

पूजँीगत गरी 
जम्मा 

४२,०६,९६,५२० १६,२५,३२,५८८.७८ ३८.६३ २५,८१,६३,९३१.२२ 

 

अध्यक्ष महोदय,   

अव म आगामी आ.व. २०७८/0७९ मा हिु ेप्रथताववत आम्दािी सम्मानित सभा समक्ष पेश गदमछु। 
आ.व. 2077।078 को स्जम्मेवारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि अिदुािहरु, राजश्व 
बाँडफाँड, आरतरीक आम्दािीबाट प्राि हिुे रकम, ववनभन्न खचम स्शषमक तिा कोष खातामा जम्मा रकम 
सवहत यस धाचे गाउँपानलकाको आ.व. 2078।079 मा कुल अिमुानित आम्दािी  44 करोड 55 
लाख रुपैया हिुे अिमुाि गरेको छु। 

आम्दािी तफम  आ .ब . 207८/07९ 
ि .सं.  स्शषमक अिमुानित आय 

१ संघीय सरकार ववत्तीय समािीकरण  9,36,00,000 
२ संघीय सरकार शसतम अिदुाि 14,81,00,000 
३ संघीय सरकार ववशेष अिदुाि 0 
४ संघीय सरकार समपरुक अिदुाि 0 
५ संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँड 7,53,07,000 
६ प्रदेश सरकार ववत्तीय समािीकरण  1,05,08,000 
७ प्रदेश सरकार ववशेष अिदुाि 30,00,000 
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8 प्रदेश सरकार समपरुक अिदुाि 70,00,000 
9 प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँड 49,85,000 

१0 बेरुज ुअसलुी 0  
१1 आरतरीक आम्दािी  30,00,000 
१2 अल्याह 10,00,00,000 

जम्मा अिमुानित आय 44,55,00,000  
 

अध्यक्ष महोदय, 

मानि प्रथताववत आम्दािी तपस्शल बमोस्जमका स्शषमकहरुमा खचम गिे गरी बजेट ववनियोजि गरेको छु 
।जसमध्ये प्रशासनिक तिा चालू खचम तफम  संघ सरकारबाट प्राि राजश्व बाँडफाँड, प्रदेश सरकारबाट 
प्राि राजश्व बाँडफाँड र गाउँपानलकाको आरतरीक आम्दािी गरी कुल रु. 14 करोड 34 लाख र 
संघ सशतम रु. 14 करोड 8 लाख गरी कुल जम्मा 28 करोड 42 लाख रकम नबनियोजि गरेको 
छु । 

त्यसै गरी संघ ववत्तीय समािीकरण र शसतम पूजँीगत, प्रदेश ववत्तीय समािीकरण, प्रदेश ववशेष र 
समपरुक अिदुाि र गत आ.व.को अल्याहसवहत कुल रु. 16 करोड 13 लाख ववनियोजि गरेको 
छु। सािै सामास्जक सूरक्षाभत्ता रकम गा.पा, नभिका जेष्ठ िागरीक, दनलत जेष्ठ िागरीक तिा अरय 
लाभाग्राहीलाई रकम नबतरण गिे व्यवथिा नमलाएको छु ।  

ववनियोजि तफम   

 पानलका थतरीय वडागत 
पूवामधार ववकास तफम   10,30,00,000 3,85,00,000 
आनिमक ववकास तफम   96,72,000 1,89,00,000 
सामास्जक ववकास तफम  83,00,000 70,00,000 
संथिागत ववकास तिा सूशासि  64,70,000 28,00,000 
ववपद व्यवथिापि  40,00,000 28,00,000 

जम्मा 13,14,42,000 7,00,00,000 
 

शसतम अिदुाि तफम  14,81,00,000 
प्रशासनिक खचम 9,59,58,000 
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अध्यक्ष महोदय,   

अरतमा यस आ.व. को बजेट निमामण गिमको लानग सहयोग गिुमहिुे सम्मानित सभाका अध्यक्ष, गाउँ 
कायमपानलकाका सदथय, गाउँसभाका सदथय, राजश्व परामशम सनमनत, कममचारी, अरय संघ संथिाहरु, 
समाजसेवी, बवुद्धजीवी लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग तिा सझुाब ददिहुिुे व्यस्क्तत्वहरु प्रनत हाददमक 
आभार तिा कृतज्ञता व्यक्त गदै बजेट मानिको छलफल तिा सहजीकरणको लानग गाउ सभाका 
सम्पणुम सदथय ज्यूहरुको सविय सहभागी भई सहयोग गिुमहिुेछ भरदै बजेट प्रथततुीकरण यही अरत्य 
भएको सम्मानित सभा समक्ष जािकारी गराउँदछु। 

प्रथततुकताम 
फुलमाया गरुुङ 


