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1. कोभिड-१९ नामको कोरोना िाइरसवाट भसर्जित ववश्वव्यापी महामारीले भसजिना गरेको चनुौतीपूर्ि 

पररर्थिभत र बन्दावन्दी बीच आज नेपालको संववधान वमोर्जम गठित थिानीय सरकारको तर्ि बाट 
आभििक वर्ि २०७८/७९ को वजेट यस सम्माभनत सिा समक्ष पेश गदिछु । 

 

2. सविप्रिम, संघीय लोकतार्न्िक गर्तन्िको उज्यालो यगुतर्ि  पयुािउने क्रममा जीवन उत्सगि गनुिहनेु 
सम्पूर्ि महान शवहदहरुप्रभत हाठदिक श्रद्धासमुन अपिर् गदिछु ।यस क्षर्मा वेपत्ता तिा घाइते 
योद्धाहरु र उहााँहरुको पररवारजन लगायत आम जनसमदुायमा उहााँहरुको अितूपूवि योगदान प्रभत 
हाठदिक सम्मान प्रकट गदै नमन गनि चाहन्छु ।  

3. कोभिड-१९ का कारर् ववश्विर संकट पैदा हनुकुा सािै उल्लेख्य रुपमा जनधनको क्षभत िएको छ 
। यस महामारीका कारर् थवदेश तिा ववदेशमा जीवन गमुाउनहुनेु नेपालीलगायत ववश्विरका 
नागररकहरुप्रभत श्रद्धान्जली व्यक्त गदै शोकाकुल पररवारजनमा समवेदना व्यक्त गदिछु । यस 
जलजला गाउाँपाभलका लगायत नेपालिर र ववदेशमा समेत उपचाररत ठददीबवहनी तिा 
दाजिुाइहरुको शीघ्र थवाथ्य लािको कामना गदिछु ।  

 

4. संघ,प्रदेश र थिानीय तहवीचको सहकाररता, सहअर्थतत्व र समन्वय लाई प्रवद्धिन गदै जनसहिाभगता, 
उत्तरदावयत्व, पारदर्शिता सभुनर्ित गरी सलुि र गरु्थतरीय सेवा प्रवाह गरी भसंहदरवार गाउाँमै 
आएको अनिुभूत जनतालाई ठदनपुने अवसर,दावयत्व र चनुौती हामी माझ छ ।  

 

5. आगामी आभििक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि मैले यो वर्ि सम्म हााँभसल िएका उपलर्व्धहरु संथिागत 
गदै जनप्रभतभनधमूलक लोकतार्न्िक पद्धभतबाट नेपाली नागररकले खोजेको सेवा, चाहेको ववकास र 
पररकल्पना गरेको समतामूलक समाजको भनमािर् गने प्रर्ालीबाट भनदेर्शत हुाँदै समदृ्ध 
गाउाँपाभलकाको  रुपमा थिावपत गनि यो बजेट केर्न्ित गरेको छु ।  

6. बजेट तजुिमा गदाि मैले मूलत: नेपालको संववधान र कानूनहरु, नेपाल सरकार तिा प्रदेश सरकारको 
नीभत, कायिक्रम तिा बजेट वक्तव्य, ववववध काननुहरु, प्रथताववत पञ्चवर्ीय आवभधय योजना, 
गाउाँकायिपाभलकाका भनर्ियहरु तिा दीगो ववकास लक्ष्यलाई मखु्य आधार बनाएको छु ।सािै, 
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ववभिन्न क्षेिका सरोकारवालाबाट प्राप्त हनु आएका महत्वपूर्ि सझुावलाई समेत बजेट भनमािर् गदाि 
ववशेर् ध्यान ठदएको  छु । 

 

7. थिानीय सरकारको आन्तररक स्रोत, नेपाल सरकार  र प्रदेश सरकारबाट हथतान्तररत अनदुान तिा 
राजथव बााँडर्ााँडलाई मलु आधार मानी यो बजेट तिा कायिक्रम तजुिमा गरेको छु । सािै,यस 
बजेटमा गाउाँपाभलकाको आफ्नो क्षेिाभधकारभिि कर तिा गैर कर राजथव पररचालन र 
व्यवथिापनलाई प्रािभमकतामा राखेको छु ।  

 

8. अनतु्पादक तिा अनावश्यक खचि घटाउने, पुाँजीगत बजेटको अंश बढाउने र चाल ु खचिमा 
भमतव्यवयता ल्याउने गरी बजेट प्रथताव गरेको छु । सािै कायिक्रमको छनौट, साधन स्रोतको 
बााँडर्ााँड र ववभनयोजनमा देर्खने दोहोरोपनलाई न्यूनीकरर् गनि प्रशासभनक तिा प्राववभधक 
क्षमता,स्रोत तिा ववभनयोजनका वीचमा सन्तलुन कायम हनेु गरी स्रोत व्यवथिापन गने व्यवथिा 
भमलाएकोछु । 

 

सिाका अध्यक्षज्यू, 

सिाका सदथयज्यूहरु,  

9. अव म आगामी आभििक वर्ि २०७८/७९ को वजेटका उद्देश्य तिा प्रािभमकता प्रथततु गने अनमुभत 
चाहन्छु ।बजेटका उद्देश्यहरु भनम्न अनसुार रहेका छन ्।  

1. कोरोना िाइरस भसजीत अवथिाको प्रिावकारी व्यवथिापन गनुि, 
2. सामार्जक सरुक्षा तिा संरक्षर्का माध्यमबाट ववकासमा पछाडी परेका वगिलाइ मलुधारमा समेटन ु

। 

 

3. जनसहिाभगता,उत्तरदावयत्व,पारदर्शिता सभुनर्ित गरी सलुि र गरु्थतरीय सेवा प्रदान गनुि, 
 

4. आधभुनक प्रववभधको प्रयोग गदै सविसलुि रुपमा सेवा उपिोग गनि सवकने वातावरर् तयार गनुि । 

5. लोकतन्िका लािहरुको समानपुाभतक समावेशी र न्यायोर्चत ववतरर् गनुि, 
6. काननुी राज्य र ठदगो ववकासको अवधारर्ाअनरुुप समाजवादउन्मखु संघीय लोकतार्न्िक 

गर्तन्िात्मक शासन प्रर्ालीलाई थिानीय तहदेर्ख नै सदुृढीकरर् गनुि, 
7. थिानीय नेततृ्वको ववकास गदै थिानीय शासन पद्धभतलाई सदुृढ गनुि, 
8. थिानीय तहमा ववधावयकी,कायिकाररर्ी र न्यावयक अभ्यासलाई संथिागत गनुि । 
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10. आगामी आभििक वर्िको बजेटमा देहायका क्षेिमा लगानीलाई उच्च प्रािभमकता ठदएको छु । 

1. सडक तिा पलु, भसंचाई, िवन तिा शहरी ववकास, उजाि, लघ ु तिा साना जलववद्यतु , सञ्चार 
क्षेिको ववकास मार्ि त पूवािधार ववकास  गने, 

2. समार्जक संरक्षर् गनुिपने वगिका मजदरुहरुलाइ संरक्षर् गने,  

3. कृवर्,पयिटन,उद्योग तिा वार्र्ज्य,सहकारी,ववत्तीय क्षेिको ववकास मार्ि त आभििक ववकास गने, 

4. र्शक्षा, थवाथ्य, खानेपानी तिा सरसर्ाई, साँथकृभत प्रवद्धिन, लैविक समानता तिा सामार्जक 
समावेशीकरर् को ववकास मार्ि त सामार्जक ववकास  गने, 

5. वन, वातावरर् तिा ववपद् व्यवथिापन गने, 

6. शासकीय सक्षमताको ववकास गरी सशुासन र सदाचार प्रवद्धिन गने । 

 

सिाका अध्यक्ष महोदय, 

सिाका सदथयज्यूहरु, 

   अव म चाल ु आभििक वर्ि २०७७/७८ को हालसम्मको आय व्ययको यिािि र्थिभत प्रथततु गनि 
चाहन्छु । 

11. चाल ुआभििक वर्िमा रु आन्तररक राजथव पररचालन हनेु अनमुान रहेकोमा हाल सम्म त्यसैगरी 
चाल ुआभििक वर्िको जेष्ठ मसान्त सम्म नेपाल सरकारबाट ववत्तीय समानीकरर् अनदुान बापत रु 
९,४२,००,०००/- र संघीय राजथव वााँडर्ााँडबाट रु ४,६२,०६,५४३/- आय प्राप्त िएको छ । 
राजश्व वााँडर्ाड तर्ि  लक्ष्य अनरुुप बजेट प्राप्त हनेु सम्िावना कम रहेको छ । त्यथतै प्रदेश तर्ि  
ववर्त्तय समानीकरर् अनदुानवापत रु ९०,६६,७५०/- प्राप्त िएको छ । प्रदेश राजथव बााँडर्ााँड 
वापत रु ३०,५८,७२०/- प्राप्त िएको छ । 

12. चाल ुआभििक वर्िको नेपाल सरकार सशति अनदुान वापत रु १८,२२,४४,२२२/- प्रदेश तर्ि  शसति 
अनदुानमा मा रु २५,००,०००/- प्राप्त िएको छ सािै समपरुक अनदुानमा समेत रु 
२५,००,०००/- रुपैया प्राप्त िएको छ। आन्तरीक आय तर्ि  २०७८ जेष्ठ मसान्त सम्म रु 
२,९६,४६,७०८/- रुपैया प्राप्त िएको छ ।जेि मसान्त सम्म आन्तररक आयतर्ि  ९० प्रभतशत 
िन्दा वढी असलुी िैसकेको छ ।  

13. त्यथतै सामार्जक सरुक्षा ित्ता  तर्ि  अर्ख्तयारी रु ६,७४,८१,०००/- मध्य दोस्रो चौमाभसक सम्म 
रु ४,३०,९५,६०७ /- भनकासा िैसकेकको छ ।   
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14. अनदुान तिा राजथव बााँडर्ााँडका अभतररक्त, प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रम तर्ि  रु ९८,६८,०००/-  

प्रदेश तिा थिानीय शासन सहयोग कायिक्रम  कायिक्रम तर्ि  रु २ लाख ७९ हजार दईु सय भतस 
रुपैंया र गररव साँग ववश्वशे्वर कायिक्रम तर्ि  रु ५,४६,०००/-  भसधै अर्ख्तयारी प्राप्त िएको छ 
।सािै थिाभनय पवुािधार ववकास साझेदारी कायिक्रमका लागी रु ४७,००,०००/- यथता कायिक्रमको 
लाभग प्राप्त िएको रकमको प्रभतवेदन भसधै नेपाल सरकारमा पिाउने गरी अर्ख्तयारी प्राप्त िएकाले 
थिानीय सरकारको बजेट प्रर्ालीमा समावेश गररएको छैन ।  

 
15. उल्लेखीत त्याड्डकका आधारमा चाल ुआभििक वर्िको भमभत २०७८ जेि असान्त सम्मको कुल 

ववर्त्तय तिा िौतीक प्रगती सन्तोर्जनक रहेको छ । 

 

 

सिाध्यक्ष महोदय,  

अव म आगामी आभििक वर्ि २०७८।७९ आय तिा व्यय प्रके्षपर्को वववरर् पेश गनि चाहन्छु ।  

 

नेपाल सरकार तिा गण्डकी प्रदेश सरकारद्धारा आभििक वर्ि २०७८/७९ मा यस गाउाँपाभलकाको लागी 
उपलव्ध अनदुानको जम्मा वहथसा देहाएवमोर्जम रहने अनमुान गररएको छ । 

 

 ववर्त्तय समाभनकरर् अनदुान अन्तगित संघ सरकारवाट रु १०,०२,०००००(दश करोड दइु लाख 
) र प्रदेश सरकारवाट रु १,१२,०४,००० (एक करोड वाह्र लाख चार हजार) प्राप्त िएको छ । 

 राजश्व वाडर्ााँड अन्तगित संघ सरकारवाट रु ६,६०,०८,०००। (छ करोड सािी लाख आि 
हजार रुपैयााँ ) र प्रदेश सरकारवाट रु ४६,७५,००० (छ्याभलस लाख पचहत्तर हजार रुपैया माि  
। 

 सशति अनदुानको रुपमा संघ सरकारवाट रु २१,९२,००,०००(एक्काइस करोड वयानव्वे लाख प्राप्त 
िएको छ । 

 समपरुक अनदुान / शसति अनदुान अन्तगित  गण्डकी प्रदेश सरकारवाट  रु १००००००० ।(एक 
करोड रुपैयााँ) प्राप्त हनेुछ । 
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 गाउाँपाभलकाले लगाउने कर, शलु्क, दथतरु, ढुाँगा भगटी वालवुा वववक्र एवम ्अल्या समेत बाट आगामी 
आ.व. २०७८/७९ मा कुल ४,०२,६३,०००/-(चार करोड दइु लाख भिसट्ठीहजार रुपैयााँ ) 
राजश्व प्राप्त हनेु अनमुान गररएको छ । 

 

 

उर्ल्लर्खत नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हनेु ववभिन्न अनदुान, राजश्व वााँडर्ााँड, र सम्िाववत 
राजश्व एवं अ ल्या. समेतका आधारमा यस वर्िको कुल बजेटको आकार रु ४५,१५,५०,०००।– 
(पैचालीस करोड पन्र लाख पचास हजार रुपैया ) को हनेु अनमुान गररएको छ । 

सिाध्यक्ष महोदय,  

अव म आगामी आभििक वर्िको २०७८/७९ व्ययको अनमुान प्ररथततु गनि चाहन्छु, 

आगामी आभििक वर्िमा चालतुर्ि  जम्मा रु ८,००,००,०००।(आि करोड)  ववभनयोजन गरेको 
छु । 

त्यसैगरी आगामी आभििक वर्िलाई पजुीगत तर्ि  ववभनयोजन रु १५,२३,५०,०००।– (पन्र 
करोड तेइसलाख पचास हजार रुपैया )। जसको कायािन्वयनबाट गाउाँपाभलकामा आइपने ववपद् 
जोखीमको ब्यवथिापन गदै बतिमान आभििक, सामार्जक एवं पूवािधार लगायतका क्षेिको 
रुपान्तरर्को माध्यमवाट ववकास र समदृ्धी हाभसल गने हामी सवैको साझा लक्ष्य परुा गनि बभलयो 
आधार खडा हनेु अपेक्षा गररएको छ ।त्यथतै संर्घय सरकारवाट प्राप्त शसति अनदुान रु  
२१,९२,००,०००।– (एक्काइस करोड वयानव्वे लाख रुपैया )  खचि हनेुछ । 

 

अव म वडागत तिा कायिक्रम अनसुारको ववथततृ वववरर् अन्तगित अव म योजनाहरुको नाम, 

कायािन्वयन हनेु थिान र ववभनयोर्जत रकम उल्लेख गनि चाहन्छु । 

 

व्यय अनमुान 

आ.व.२०७८/७९ (चाल)ु 

शीर्िक 
आ.व.२०७७/७८ 
को संसोधीत अनमुान 

आ.व.२०७८/७९ 
को अनमुान 

अक्षरुपी 

चाल ुखचि       

१ पाररश्रभमक कमिचारी १६०००००० १८०००००० एक करोड असी 
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लाख 

२ 

पदाभधकारी सवुवधा आ व 
७६।७७ को वााँकी( प्रदेश 

काननु अनसुार ) 
६५००००० ० पैसठ्ठी लाख 

३ पोसाक ६००००० ६५०००० 
छ लाख पचास 

हजार 

४ और्धी उपचार खचि १००००० ०   

५ थिानीय ित्ता ३५०००० ३५०००० 
भतन लाख पचास 
हजार 

६ महंगी ित्ता ७००००० ७००००० सात लाख 

७ कमिचारीको बैिक ित्ता ७००००० ७००००० सात लाख 

८ पदाभधकारी वैिक ित्ता ८००००० ८००००० आि लाख 

९ 
कमिचारी प्रोत्साहन तिा 
परुथकार 

५०००० १००००० एक लाख 

१० अन्य ित्ता १००००० १००००० एक लाख 

११ पदाभधकारी अन्य सवुवधा  २०००००० २०००००० वीस लाख 

१२ पदाभधकारी अन्य ित्ता २००००० १००००० एक लाख 

१३ पानी तिा भबजलुी ८५०००० ५००००० पााँच लाख 

१४ संचार महसलु १८००००० १५००००० पन्र लाख 

१५ इन्धन (पदाभधकारी) ५००००० ५५०००० 
पााँच लाख पचास 
हजार 

१६ इन्धन (कायािलय प्रयोजन) १२००००० १५००००० पन्र लाख 

१७ सवारी साधन ममित खचि २३००००० १५००००० पन्र लाख 

१८ बीमा तिा नवीकरर् खचि ४००००० १०००००० दश लाख 

१९ 
मेशीनरी तिा औजार ममित 
सम्िार तिा सञ्चालन खचि ७००००० ७००००० सात लाख 
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२० 
भनभमित साविजभनक सम्पर्त्तको 
ममित सम्िार खचि १००००० २००००० दइु लाख 

२१ 
अन्य सम्पर्त्तहरुको संचालन 
तिा सम्िार खचि १००००० २००००० दइु लाख 

२२ 
मसलन्द तिा कायािलय 
सामाग्री २८००००० २८००००० 

दइु लाख असी 
हजार 

२३ पथुतक तिा सामाग्री खचि १००००० ५०००० पचास हजार 

२४ इन्धन - अन्य प्रयोजन  १००००० २००००० दइु लाख 

२५ 
पिपभिका, छपाई तिा सूचना 
प्रकाशन खचि ४०००००० ४०००००० चाभलस लाख 

२६ अन्य कायािलय संचालन खचि ३००००० ५००००० पााँच लाख 

२७ सेवा र परामशि ३५००००० ३५००००० 
भतन लाख पचास 
हजार 

२८ 
सञ्चार, सूचना प्रर्ाली तिा 
सफ्टवेयर संचालन खचि २०००००० १०००००० दश लाख 

२९ 

करार सेवा शलु्क (करार 
कमिचारी कटुवाल एम्वलेुन्स 
चालक सवहत 

७५००००० ९०००००० नब्बे लाख 

३० अन्य सेवा शलु्क १००००० १००००० एक लाख 

३१ कमिचारी ताभलम  खचि ५००००० ५००००० पााँच लाख 

३२ 

सीप ववकास तिा जनचेतना 
ताभलम तिा गोष्ठी सम्बन्धी 
खचि 

५००००० ५००००० पााँच लाख 

३३ कायिक्रम खचि १५००००० २०००००० वीस लाख 

३४ ववववध कायिक्रम खचि १५००००० १५००००० पन्र लाख 

३५ अनगुमन तिा मलु्याङ्कन खचि १५००००० १५००००० पन्र लाख 

३६ भ्रमर् खचि( कमिचारी ) १४००००० १६००००० सोह्र लाख 
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३७ भ्रमर् खचि( पदाभधकारी ) ५००००० ४००००० चार लाख 

३८ 
ववर्शष्ट व्यर्क्त तिा प्रभतभनभध 
मण्डलको भ्रमर् खचि ६००००० ५००००० पााँच लाख 

३९ अन्य भ्रमर् खचि १००००० ४००००० चार लाख 

४० ववववध खचि(पदाधीकारी) ६०००००० ६०००००० सािी लाख 

४१ ववववध खचि २५००००० २३००००० तेइस लाख 

४२ सिा सञ्चालन खचि १०००००० ८००००० आि लाख 

४३ 

साविजभनक सनुवुाइ, साविजभनक 
पररक्षर्, सामार्जक पररक्षर् 
खचि 

६००००० ४००००० चार लाख 

४४ अन्य सहायता ५००००० ५००००० पााँच लाख 

४५ 
उद्दार, राहत तिा पनुथिािपना 
खचि १०००००० १०००००० दश लाख 

४६ और्धी खररद खचि २००००० ३५०००० 
भतन लाख पचास 
हजार 

४७ अन्य सामार्जक सहायता १००००० १००००० एक लाख 

४८ 
मतृ कमिचारीको सवुवधा तिा 
सहायता १००००० ५०००० पचास हजार 

४९ घर िाडा  १५००००० १६००००० सोह्र लाख 

५० अन्य िाडा २००००० २००००० दइु लाख 

५१ िैपरी आउन ेचाल ुखचि ५००००० ५००००० पााँच लाख 

५२ वडा सञ्चालन खचि २७००००० २७००००० सत्ताइस लाख 

५३ DPR लगाएत ववववध परामशि १५००००० १०००००० दश लाख 

५४ 
जाली तिा पाइप खररद, प्रकोप 
व्यवथिापन कोर् 

१५००००० ८००००० आि लाख 

५५ वडा कायािलय व्यवथिापन ६००००० ५००००० पााँच लाख 
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चाल ुखचि जम्मा   ८००००००० आि करोड 
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जलजला गाउाँपाभलका  

वावर्िक ववकास कायिक्रम 

  
आ.व.२०७८/७९ अनसूुची-६ 

  
   

क्र. 
सं 

कायिक्रम अयोजनाको नाम 
कायािन्वयन हनु े

थिान 
ववभनयोजन रु कैर्ीयत 

१ गााँउपाभलका प्रशासभनक िवन तिा पवुािधार वडा न ४ १५०००००० एक करोड पचास लाख 

२ क्रमागत वहवुरे् िकु्तानी वााँवक ववभिन्न वडा ६०००००० सािी लाख 

३ वडा कायािलय प्रदेश साझेदारी  वडा न २ ५०००००० 
18000000 वहवुरे् यो वर्ि 
पचास लाख  

४ ग्राभमर् खानेपानी वडा न २ १०००००० दश लाख 

५ िवन तिा शौचालय भनमािर् वडा न ४ १०००००० दश लाख 

६ वडा कायािलय िवन वडा न ८ ४०००००० 
13000000 वहवुरे् मध्ये यो 
वर्ि चाभलस लाख 

७  ग्राउण्ड र वडा कायािलय ममित वडा न ३ १५००००० पन्ध लाख 

८ र्चनाखेत मालगााँउ मोटरवाटो वडा न १ ५००००० पााँच लाख 

९ ज्योभत मण्डल मा वव संरक्षर् वडा न १ ७००००० सात लाख 

१० 
एक घर एक धारा रात्माटा र्चप्लेटी दभलत 
वथती खानेपानी 

वडा न ५ १०००००० दश लाख 

११ सालीजा वनौ हल्जरेु मोटरवाटो वडा न ६ ५००००० पााँच लाख 

१२ वहमर्शखर र ठदप यवुा क्लव वडा न ६ ५००००० पााँच लाख 

१३ रामकुना िमुरालो सल्यान गोरेटोवाटो वडा न ७ ७००००० सात लाख 

१४ केरावारी भिरकाटे गोरेटोवाटो वडा न ७ ३००००० भतन लाख 

१५ गौशाला पवुािधार भनमािर् वडा न ७ २३००००० 
4600000 वहवुरे् मध्य यो 
वर्ि तेइस लाख 

१६ लथती र्से भसचाइ वडा न ८ ५००००० पााँच लाख 

१७ खभनयााँघाट नागलीवाङ सडक वड न ८ ५००००० पााँच लाख 

१७ र्शव मा वव िवन वडा न ८ ५००००० पााँच लाख 

१८ गोरेटो वाटो भनमािर् वडा न ९ ४००००० चार लाख 

१९ सल्लेरी सामदुायीक वन उपिोक्ता समहु वडा न ९ ६००००० ६ लाख 
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२० थवाथ्य सवै वडा १४००००० चौध लाख 

२१ एम्वलेुन्स खररद तिा सञ्चालन सवै वडा १३००००० तेह्र लाख 

२२ प्रकोप व्यवथिापन कोर् सवै वडा १००००००० एक करोड  

२३ मेसीनरी औजार तिा र्नीचर खरीद कायािलय १०००००० दश लाख 

२४ कृवर् सवै वडा ४५००००० पैचाभलस लाख 

२५ पश ु सवै वडा ३०००००० भतन लाख 

२६ र्शक्षा सवै वडा १०५००००० एक करोड पचास  

२७ 
मोहनचोक र्टकेढूगा सडक समपरुक 
साझेदारी समेत 

वडा न 4 १००००००० एक करोड 

२८ 

मवहला वालवालीका तिा ज्येष्ठ नागररक 
जनजाती अपाि दभलत लगायत लर्क्षत तिा 
आयआजिन कायिक्रम एवं न्यावयक सभमभत 

सवै वडा ५०००००० पचास लाख 

२९ कालाञ्जर के्षि ववकास तिा पजुा व्यवथिापन वडा न ६ १५००००० पन्ध लाख 

३० उद्योग व्यवसाय प्रोत्साहन तिा प्रवदिन सवै वडा १००००० एक लाख 

३१ समपरुक तिा साझेदारी कायिक्रम सवै वडा १०००००० दश लाख 

३२ नौमती वाजा, आरान र घट्टा भमल सवै वडा २००००० दइु लाख 

३३ 
गाउाँपाभलका अध्यक्ष जाभतय वविेद उन्मलुन 
कायिक्रम 

सवै वडा १००००० एक लाख 

३४ वव वप थमतृी िवन जलजला वडा न ४ १०००००० दश लाख 

३५ अध्यक्ष तोक आदेश  सवै वडा ८०००००० असी लाख 

३६ पाइप जाली खररद सवै वडा १०००००० दश लाख 

३७ ग्राभमर् मोटरबाटो सरसर्ाइ सवै वडा ४०००००० चाभलस लाख 

३८ मजदरु पेन्सन कोर् सवै वडा ३०००००० भतस लाख 

३९ वडा कायािलय भड वप आर सवै वडा २०००००० वीस लाख 

४० 
ववववध ववर्यमा अध्ययन तिा जनप्रभतभनभध 
ताभलम तिा अनसुन्धान 

सवै वडा १०००००० दश लाख 

४१ ढुगा भगटी वालवुा आइ इ इ   ५००००० पााँच लाख 

४२ 
वाढी पवहरो घर भनमािर् राहात लागत 
साझेदारी सवै वडा १४००००० चौध लाख 

४३ खोलाखेत िसुनुे मोटरवाटो ४,६ ६००००० ६ लाख 

४४ लामछीरा वपडाल्ला भसचाइ 4 ५००००० पााँच लाख 
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४५ आमा समहुहरु प्रवदिन तिा ववकास   ४०००००० चाभलस लाख 

४६ यवुा तिा खेलकुद   २०००००० वीस लाख 

४७ पयिटन तिा मि मर्न्दर संरक्षर् साझेदारी   १५००००० पन्ध लाख 

४८ दभलत बर्थत खानेपानी तिा सरसर्ाइ   ९००००० नौ लाख 

४९ धमुुिस सनु्तली र्ाउण्डेशन रंगशाला भनमािर्   ५०००० पचास हजार 

५० लग ुउद्यमी म्याचीङ र्ण्ड   ३००००० भतन लाख 

५१ मानब सेवा आश्रम बाग्लङु्   २००००० दइुि लाख 

५२ पवित ब्याटभमन्टन कबड हल   ३००००० भतन लाख 

५३ ढुिा खाभन मोटरवाटो जलजला 2 ३००००० भतन लाख 

५४ रेडक्रस पवित   १००००० एक लाख 

५५ म्यार्ग्द हर्थपटल   १००००० एक लाख 

५६ थमतृी प्रभतष्ठान   ५००००० पााँच लाख 

५७ लामाखेत गााँउपाभलका सडक ममित   १०००००० दश लाख 

५८ 

पाभलका भिि ऐभतहासीक सााँथकृतीक 
थिानहरुको अध्ययन तिा अभिलेखीकरर् 
तिा पथुतक प्रकाशन 

  ५००००० पााँच लाख 

५९ लैङगीक वहंसामकु्त वडा घोर्र्ा   ३००००० भतन लाख 

  वडा गत योजना       

  वडा न १ 

 

२५००००० पर्च्चस लाख 

  वडा न २   
२७००००० सत्ताइस लाख 

  वडा न ३   
२६००००० छब्वीस लाख 

  वडा न ४   
२८००००० अठ्ठाइस लाख 

  वडा न ५   
३०००००० भतस लाख 

  वडा न ६   ३०००००० भतस लाख 

  वडा न ७   ३०००००० भतस लाख 

  वडा न ८   
३०००००० भतस लाख 

  वडा न ९   
२६००००० छब्वीस लाख 

  कुल जम्मा रकम रु.   १५२३५०००० 
पन्ध करोड तेइस लाख 
पचास हजार 
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आदरर्ीय सिाध्यक्ष ज्यू,  

सदथय ज्यहुरु एवं उपर्थित सम्पूर्ि महानिुावहरु,  

अब म, जलजला गाउाँपाभलका आभििक ववधेयक, २०७८ र जलजला गाउाँपाभलका ववभनयोजन 
ववधेयक, २०७८ यसै साि प्रथततु गदिछु । 

जलजला गाउाँपाभलकाको सम्माभनत दशौँ गाउाँसिामा वावर्िक आय(ब्ययको वववरर् (वजेट) प्रथततु 
गने क्रममा ववभिन्न चरर्मा आफ्नो थिानवाट मागिभनदेशन उपलब्ध गराउनहुनुे जलजला 
गाउाँपाभलकाका अध्यक्षज्यू प्रभत ववशेर् आिार ब्यक्त गदिछु । सािै आ–आफ्नो अभधकार क्षेिभिि 
रही रचनात्मक सझुाव उपलब्ध गराउने पूवािधार ववकास सभमभत, आभििक ववकास सभमभत, सामार्जक 
ववकास सभमभत, ववपद् ब्यवथिापन सभमभत, सशुासन प्रवद्र्धन सभमभतका संयोजक तिा सदथय ज्यूहरु, 

प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत, वडाध्यक्ष ज्यूहरु, गाउाँकायिपाभलकाका सदथय ज्यूहरु, गााँउसिा सदथय 
ज्यहुरु, कायािलयका शाखा प्रमखु एवं सम्पूर्ि कमिचारीहरु, वडा सर्चव राजभनभतक सल्लाहकार, 

काननुी सल्लाहकार, र्शक्षक, जनसमदुायहरु, राजभनभतक दलका प्रमखु तिा प्रभतभनभधहरु, नागररक 
समाज, पिकार भमिहरु, सरुक्षाकमी लगायत  सम्पूर्ि महानिुावहरुमा हाठदिक आिार व्यक्त गदिछु 
।सािै यस घोर्र्ा समारोहलाई सौहादितापूविक सम्पन्न गनि प¥ुयाएको योगदानका लाभग 
गाउाँपाभलकाका पदाभधकारी तिा सम्पूर्ि कमिचारीहरु प्रभत हाठदिक आिार प्रकट गनि चाहन्छु । 
कोभिड १९ को संक्रमर्वाट आरू् बची र अरुलाई पभन बचाउनका लाभग आवश्यक सावधानी र 
होभसयारी अपनाउन म सवैलाई अनरुोध गदिछु ।  

 

अन्त्यमा प्रथततु वजेट कायािन्वयनका सवै चरर्हरुमा सरोकारवाला सबै के्षिबाट रचनात्मक 
सहयोग प्राप्त हनुे ववश्वास भलाँदै बजेट कायािन्वयनका लाभग यहााँहरु सवैको  रचनात्मक सहयोगको 
अपेक्षाका साि ववदा हनुे अनमुभत चाहन्छु । 

धन्यवाद ! 
                                        सीमा गबिजा पनु 

                                           उपाध्यक्ष 

 
  

   
  


