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उपस्थित सम्मालनत अध्यक्ष ज्यू, 

गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 

राष्ट्र सेबक कमयर्चारीहरु 

 

१. आज लमलत २०७७।३।१० गतेका ददन फ्रवद्यमान फ्रवषम पररस्थिलत बीर्च आगामी आलियक वषय 
२०७७/७८ को वजेट प्रथततु गनय गैरहेकी छु । यस घडीमा िोकतास्रिक गणतरि व्यवथिा थिापनाका 
िालग फ्रवलभन्न समयमा भएको आरदोिनमा जीवन उत्सगय गनुय हनुे ज्ञात अज्ञात शहीदहरु तिा नेताहरु प्रलत 
भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु । मिुकुको सावयभौलमक्ता, भौगोलिक अखण्डता, राफ्रष्ट्रय एकता, थवालधनता र 
थवालभमानको रक्षा गदै िोकतास्रिक गणतरि प्राप्तीको आरदोिनको कदिन पररस्थिलतमा त्याग र नेततृ्व 
गनुय हनुे आदरणीय अग्रज राजनीलतज्ञहरु प्रलत उच्र्च सम्मान व्यक्त गदयछु ।  
२. फ्रवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भइरस (कोलभड १९) को कारण फ्रवश्विे एकैपटक 
मानवीय र आलियक संकट सामना गनुय परेको छ । यस महामारीवाट उत्पन्न भएको संकटिे सम्पूणय फ्रवश्वको 
आलियक कृयाकिापिाई िप्प वनाई अियतरिमा नराम्रो असर परेको छ भने पररणाम थवरुप हाम्रो जथतो 
मिुकुको अियतरिमा समेत गम्भीर असर परररहेको छ ।  

३. अफ्रहिेको यस फ्रवषम अवथिामा मैिे धारे्च गाउँपालिकाको तेस्रो आलियक वषयको वजेट प्रथततु गरर रहँदा 
कोरोनावट धारे्च वासी नागररकको जीवन रक्षा गदै फ्रवगत दूई वषयको उपिव्धीिाई टेकेर आियतरििाई िप 
वलियो वनाउनिाई यस िाँउको समग्र फ्रवकासको िालग सवै जनप्रलतलनलध, राजनैलतक दि, संघ संथिा र 
आम नगररकहरु फ्रवर्चको एकता र सहयोगिे माि वतयमान र्चनुौतीको सामना गदै अगडी वढ्न सफ्रकरछ भन्न े
फ्रवश्वास लिएको छु ।  
४. सम्मालनत गाउँ सभाका सभाअध्यक्ष महोदय, गाउँ सभाका सम्पणुय सदथय ज्यहुरु, पिकार ज्यूहरु, 

बफु्रद्धजीवी, समाज सेवी, राष्ट्रसेवक कमयर्चारीहरुमा धारे्च गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको तफय बाट यहाँहरुिाई 
हाददयक थवागत गदै गदाय यस गरीमामय सम्मालनत गाउँ सभा समक्ष थिालनय तहको लनवायर्चन पलछको र्चौिो 
आ.व. २०७७/०७८ को वाफ्रषयक वजेट प्रथतूत गनय पाउँदा खूशी तिा गौरबको अनूभव गरेको छु ।  
५. वजेट तजुयमा गदाय मैिे मिुतः नेपािको बतयमान संफ्रवधान र काननु, सम्मानीत संसदििे पाररत गरेका 
नीलत तिा काययक्रम, फ्रवलनयोजन फ्रवधेयक २०७७ को लसद्धारत, नेपाि सरकारको “सूखी नेपािी समदृ्ध 
नेपाि”को नारा साकार पानय संघीय सरकार तिा प्रदेश सरकारको बजेट वक्तब्य २०७७, परर्चबफ्रषयय 
योजनाको आधारपिमा उल्िेस्खत िक्ष्य, नीलत, रणनीलत, ददगो फ्रवकास िक्ष्य, नीलत, रणनीलतक योजना, संघीय 
सरकारिे गरेको सस्रध संझौता, लनदेशक लसद्धारत, नीलत तिा दाफ्रयत्व सािै राफ्रष्ट्रय प्राकृलतक स्रोत तिा फ्रवत्त 
आयोगको पररपि तिा अिय मरिाियबाट प्राप्त अरतर सरकारी फ्रवत्तीय हथतारतरण सम्बरधी व्यवथिा र 
मागयदशयन, संघीय सरकार तिा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट २०७७, संघीय तिा गण्डकी प्रदेश सरकारको 
ऐन, लनयमाविी, पररपि, सम्मालनत सभाबाट पारीत भएको नीलत तिा काययक्रम २०७७, आलियक ऐन २०७७, 

थिालनय तह लनवायर्चन २०७४ मा जनता समक्ष गरीएका प्रलतबद्धता, थिालनय सरकार संर्चािन ऐन २०७४ 
िे गरेको ब्यवथिा, धारे्च गा पा लभि कृयाशीि राजनीलतक पाटीहरुको घोषणा पि र धारे्च गाउपालिकाको 
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आबलधक योजनाको दृरदृफ्रि “सूरदर सूरस्क्षत समदृ्ध धारे्च” समेतिाई आधारमानी लसमीत साधन श्रोत, असीमीत 
ईच्छा आकांक्षा र आवश्यकतािाई साधन श्रोतिे भ्याए सम्म धारे्च गाउपालिका गौरबाको योजना, नीलत 
काययक्रमिे समेटेका तिा व्यवथिा गरेका नीलत तिा काययक्रमिाई मध्यनजर गरी समानूपालतक, समावेशी, 
समरयाफ्रयक, रयायोस्र्चत र वैज्ञालनक ढगिे बजेट व्यवथिा गने प्रयास गरेको छु ।  

६. आगामी अलियक वषय २०७७/०७८ को वजेटको उद्देश्य तिा प्रिालमक्ता लनम्नानसुार रहेका छन ः 
क) धारे्च गाउँपालिकामा संक्रामक िगाएत सवै प्रकारको रोग र फ्रवपद् बाट नागररकको जीवन रक्षा 

गदै जनजीवनिाई सहज र सरुस्क्षत वनाउने, 
ख) लसलमत स्रोतको माध्यमवाट उपिव्ध साधन, अवसर र क्षमताको उच्र्चतम पररर्चािन गरी आलियक 

क्षेिको सदुृढीकरण गदै फ्रवकास लनमायणको गतीिाई लनररतरता ददई समदृ्ध धारे्च वनाउने, 
ग) थिालनय सरकारको भलुमकामा वफृ्रद्ध गदै िोक कल्याणकारी व्यवथिा थिापना गरर नागररकको 

मौलिक हक, अलधकार सलुनस्ितता गने ।  
८. वजेटका उद्देश्य हालसि गनय देहाय अनसुार क्षेिगत काययक्रमगत प्रािलमकता रहेका छन  - 

क) कोरोना िगाएत सवै प्रकारका थवाथ्य जोस्खमवाट धारे्चवासीिाई सरुक्षीत राख्न र गणुथतरीय 
थवाथ्य सेवािाई सवयसिुभ वनाउन थवाथ्य सेवाको दायरा फ्रवथतार, थवाथ्यको पूवाधार लनमाणय 
तिा थतरोन्नती,  

ख) कोरोना भाइरस सक्रमण फैलिन नददनको िालग र्चालिएका कदमवाट आलियक िगायत अरय क्षेिमा 
परेको गफ्रहरो प्रभाववाट पनुउयत्िान गरी धारे्चवासीको िालग रोजगारीका अवसर, खाद्य सरुक्षा, सरुस्क्षत 
नीस्ज आवास, कृफ्रष, उद्योग पययटन िगायत क्षेिको फ्रवकास,  

ग) फ्रवकासमा शीघ्र प्रलतफि प्राप्त हनु े र आगामी वषय लभि सम्पन्न हनु ेअधरुा योजना कायायरवयन, 

गणुथतरीय स्शक्षा, सूर्चना प्रफ्रवलधको फ्रवथतार, आधारभतु खानेपानी, गणुथतरीय तिा पहुँर्चयकु्त सेवा, 
उत्तरदायी तिा पारदशी शासन व्यवथिाको सदुृढीकरण ।  

अध्यक्ष महोदय, 

अब म आम्दानी तफय  आ.ब.२०७५/०७६ को यिािय आम्दानी प्रथतूत गनय अनूमलत र्चाहरछु। 
आय तर्फ  

क्र.सं. फ्रववरण रकम रु. 

१ क. गत आ.व.को स्जम्मेवारी २,५०,८६,६७६।८४ 

२ ख. धरौटी खाता अल्याह १,२३,७५० 

३ नेपािसरकारबाट फ्रवस्त्तय हथतारतरण   

  क. संस्घय सरकारबाट फ्रवत्तीय समानीकरण अनदुान ८,४१,००,००० 

  ख. संस्घय सरकारबाट प्राप्त सशतय अनदुान ८,२०,३१,००० 
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४ संघीयसरकारबाट प्राप्त राजश्व बाडफाँड ४,९३,३२,११९।४३ 

५ प्रदेशसरकारबाट प्राप्त राजश्व बाडफाँढ १७,२५,८०२ 

६ आरतररक आम्दानी ३८,५९,१७१।१० 

७ प्रदेशसरकार ४ समानीकरण अनदुान १,१२,२८,००० 

८ नेपािसरकारबाट सोझै अरतरसरकारी अस्ततयारीबाट प्राप्त 
रकम 

४,४०,७१,६५२ 

९ धरौटी आम्दानी १२,८७,१०५ 

१० र्चािबुषयमा कमयर्चारी कल्याणकारी कोष आम्दानी ५,००,००० 

  क. गत बषय ममयत सम्भार कोष अल्या.  २२,७०,६३८ 

  ख. गत बषयदैवी प्रकोप र फ्रवपद कोष अल्या. ५०,००,००० 

  ग. दैवीप्रकाप कोषमा र्चाि ुबषयमा आम्दानी १०,००,००० 

जम्मा ३१,१६,१५,९१४।४० 

जम्मा आम्दानी  - ३१ करोड १६ िाख १५ हजार ९ सय १४ रुपैंया ४० पैसा । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

अब म आ.ब. २०७५।०७६ को यिािय खर्चय प्रथतूत गनय अनूमलत र्चाहरछु। 

व्यय तफय  

क्र.सं. फ्रववरण रकम रु. 

१ सशतय अनदुान र्चाि ुखर्चय ६,८१,८७,०६५।१० 

२ सशतय अनदुान पूजीगत खर्चय ३७,३९,७९४ 

३ फ्रवत्तीय समानीकरण तिा आरतररक आयबाट भएको खर्चय   

  क.र्चािखुर्चय गाँउपालिका ४,५३,३९,०१७।४४ 

  ख. र्चािखुर्चय कृफ्रष ५२,३८,४५५ 

४ सशयतअनदुान बाँकी रकम संस्र्चतकोष खातामा दास्खिा फ्रफताय ५,६०० 

  क.पुँजीगतखर्च गाउँपालिका ७,०९,९३,६५१ 

  ख. पजुीगतखर्चय थवाथ्य १५,००,००० 

  ग. पजुीगतखर्चय कृफ्रष १६,५५,२५९ 

५ नेपाि सरकारबाट सोझै अरतरसरकारी अस्ततयारीबाट खर्चय ४,४०,७१,६५२ 

  सशयत अनदुान लनकासा फ्रफताय १,००,९८,५४०।९ 
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६ धरौटी फ्रफताय ९,००,००० 

७ अस्रतम मौज्दात स्जम्मेवारी   

  क. गाँउपालिका सस्ित कोष ५,०६,०५,३८६।९३ 

  ख. कमयर्चारी कल्याण कोष ५,००,००० 

  ग. ममयतसम्भार कोष २२,७०,६३८ 

  घ. दैवीप्रकोप/फ्रवपद कोष ६०,००,००० 

  ङ. धरौटी मौज्दात बाँकी ५,१०,८५५ 

  जम्मा खर्चय ३१,१६,१५,९१४।४० 

जम्मा खर्चय - ३१ करोड १६ िाख १५ हजार ९ सय १४ रुपैंया ४० पैसा । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

अब म आम्दानी तफय  आ.व.२०७६।०७७ को यिािय आम्दानी प्रथतूत गनय अनूमलत र्चाहरछु। 

आम्दानी तफय  आ.व २०७६।७७ को २०७७ असार ९ गते सम्म 

लस.नं. स्रोत 
प्रालप्तको 
फ्रवलध 

आम्दानी 

१ नेपाि सरकार:१३३११-समालनकरण अनदुान नगद 
अनदुान 

८,९४,००,००० 

२ नेपाि सरकार:१३३१२-शसतय अनदुान र्चाि ु नगद 
अनदुान 

१०,२६,८२,००० 

३ गण्डकी प्रदेश:१३३११-समालनकरण अनदुान नगद 
अनदुान 

१,२०,५८,००० 

४ गण्डकी प्रदेश:१३३१६-समपरुक अनदुान र्चाि ु नगद 
अनदुान 

२९,००,००० 

५ राजथव बाँडफाँड-संघीय सरकार:१००२०-राजथव बाँडफाँड नगद ४,०९,३०,७१०.७५ 

६ आरतररक श्रोत:१००१०-आरतररक श्रोत नगद ५,६०,०२,५४४.३३ 

जम्मा ३०,३९,७३,२५५.०८ 

जम्मा – ३० करोड ३९ िाख ७३ हजार २ सय ५५ रुपैंया ८ पैसा । 

 

त्यथतै गरी अब म आ.व. २०७६।०७७ को यिािय खर्चय प्रथतूत गनय अनूमलत र्चाहरछु। 

आम्दानी तफय  आ.व २०७६।०७७ को २०७७ असार ९ गते सम्म 

लस.नं. स्रोत प्रालप्तको फ्रवलध खर्चय 

१ नेपाि सरकार: १३३११-समालनकरण अनदुान नगद अनदुान ६,६०,४४,०१२।१९ 
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२ नेपाि सरकार: १३३१२-शसतय अनदुान र्चाि ु नगद अनदुान ४,१९,७९,३९३।७० 

३ राजथव बाँडफाँड - संघीय सरकार: १००२०-
राजथव बाँडफाँड 

नगद २,४९,४४,२६७।५२ 

४ आरतररक श्रोत: १००१०-आरतररक श्रोत नगद ९२,९८,४७४।३१ 

जम्मा १४,२२,६६,१४७।७२ 

 

जम्मा – १४ करोड २२ िाख ६६ हजार १ सय ४७ रुपैंया ७२ पैसा । 

 

अध्यक्ष महोदय  
खर्चय तफय  आ.व.२०७६।०७७ को २०७७ असार ९ गते सम्म (र्चाि ुखर्चयमा) 

शीषयक बाफ्रषयकबजेट खर्चय 
खर्चय(%
) 

र्चाि ु १७,४१,८६,२२५.५७ ७,२७,३१,२०१.२२ ४१.७५ 

पाररश्रलमक कमयर्चारी ७,२८,११,९५४.०० ४,०४,०२,३८६.२० ५५.४९ 

२१११२पाररश्रलमक पदालधकारी ६०,००,०००.०० २०,२८,०००.०० ३३.८ 

२११२१पोशाक १६,३०,०००.०० ३,२५,०००.०० १९.९४ 

२११३१थिानीय भत्ता ५१,४६,०००.०० ८,४१,०५२.०० १६.३४ 

२११३२महंगी भत्ता २१,२०,०००.०० ६,०१,५३४.०० २८.३७ 

२११३३फ्रफल्ड भत्ता ७०,०००.००     

२११३४कमयर्चारीको बैिक भत्ता ३,००,०००.०० १३,५००.०० ४.५ 

२११३५कमयर्चारी प्रोत्साहन तिा परुथकार ५०,०००.००     

२११३९अरय भत्ता ६,७०,०००.०० ८६,०२१.०० १२.८४ 

२११४१पदालधकारी बैिक भत्ता ३,००,०००.००     

२११४२पदालधकारीअरय सलुबधा २,१०,०००.००     

२१२१२कमयर्चारीको योगदानमा आधाररत 
लनवतृभरण तिा उपदान कोष खर्चय 

१४,००,०००.००     

२१२१३कमयर्चारीको योगदानमा आधाररत बीमा 
कोष खर्चय 

२,००,०००.००     

२१२१४कमयर्चारी कल्याण कोष १०,००,०००.००     

२२१११पानी तिा लबजिुी ५०,०००.०० ३,३०१.०२ ६.६ 

२२११२संर्चार महसिु ११,०८,०००.०० ८६,३०२.०० ७.७९ 
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२२११३सावयजलनक उपयोलगताको सेवा खर्चय ३०,०००.००     

२२२११इरधन (पदालधकारी) ५,००,०००.०० १,३४,९३९.०० २६.९९ 

२२२१२इरधन (कायायिय प्रयोजन) २,००,०००.०० १,०५,१३०.०० ५२.५७ 

२२२१३सवारी साधन ममयत खर्चय १०,००,०००.०० ३,४५,३७३.५० ३४.५४ 

२२२१४लबमा तिा नवीकरण खर्चय १,५०,०००.०० २४,०१५.३० १६.०१ 

२२२२१मेस्शनरी तिा औजार ममयत सम्भार तिा 
सिािन खर्चय 

३,००,०००.०० २९,०२७.०० ९.६८ 

२२३११मसिरद तिा कायायिय सामाग्री ५०,१७,०००.०० ७,३०,०१७.०० १४.५५ 

२२३१३पथुतक तिा सामग्री खर्चय १४,३७,०००.०० १२,०२,०८९.७० ८३.६५ 

२२३१४इरधन - अरय प्रयोजन १,५०,०००.००     

२२३१५पिपलिका, छपाई तिा सूर्चना प्रकाशन 
खर्चय 

१०,००,०००.०० ४,९९,७७०.०० ४९.९८ 

२२४१२सूर्चना प्रणािी तिा सफ्टवेयर संर्चािन 
खर्चय 

५,००,०००.००     

२२४१३करार सेवा शलु्क ९४,००,०००.०० ६५,३४,६५६.०० ६९.५२ 

२२५११कमयर्चारी तालिम खर्चय १०,८०,०००.००     

२२५१२सीप फ्रवकास तिा जनरे्चतना तालिम तिा 
गोष्ठी सम्बरधी खर्चय 

६०,८५,६५७.०० ११,७७,४०२.०० १९.३५ 

२२५२१उत्पादन सामग्री / सेवा खर्चय १८,५०,०००.००     

२२५२२काययक्रम खर्चय १,९७,३९,४८२.५७ २७,४४,०३५.०० १३.९ 

२२५२९फ्रवफ्रवध काययक्रम खर्चय ६,५४,०००.०० १,००,०००.०० १५.२९ 

२२६११अनगुमन, मूल्यांकन खर्चय ४१,७५,०००.०० २१,२३,०६८.०० ५०.८५ 

२२६१२भ्रमण खर्चय ३,००,०००.०० ६८,७००.०० २२.९ 

२२७११फ्रवफ्रवध खर्चय ५७,९६,८३८.०० २२,७१,१२४.५० ३९.१८ 

२२७२१सभा सिािन खर्चय ८,००,०००.००     

२५१११गैर फ्रवत्तीय संथिानहरूिाई र्चाि ुसहायता १,१६,३७,०००.०० ६८,३०,०००.०० ५८.६९ 

२५३१५अरय सथिा सहायता ४,००,०००.०० १,५०,०००.०० ३७.५ 

२७२११छािवसृ्त्त ४०,३६,०००.०० २१,००,०००.०० ५२.०३ 

२७२१३औषधीखररद खर्चय ३१,३५,०००.०० ३,००,०००.०० ९.५७ 
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२७२१९अरय सामास्जक सहायता २,००,३०६.०० ५०,०००.०० २४.९६ 

२८१४२घरभाडा ८,००,०००.०० ४,१०,२६५.०० ५१.२८ 

२८१४९अरय भाडा ४,००,०००.०० ६७,५०५.०० १६.८८ 

२८२१९अरय फ्रफताय ३,४६,९८८.०० ३,४६,९८८.०० 
१००.०

० 

जम्मा १७,४१,८६,२२५.५७ ७,२७,३१,२०१.२२ ४१.७५ 

र्चाि ुखर्चय जम्मा –७ करोड २७ िाख ३१ हजार २ सय १ रुपैंया २२ पैसा । 

 

जून र्चािू खर्चय कूि बजेटको ४१.७५ प्रलतशत हनु आउने सम्मालनत गाँउ सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु । 
गत आ.व. को तिुनामा यस र्चाि ुआ.व.मा शसतय र्चाि ुखर्चय कम देस्खरछ । 

 

सम्मालनत गाउसभाका अध्यक्ष ज्यू,  

पुजँीगत तफय  खर्चय आ.ब.२०७६।०७७ को २०७७ असार ९ गते सम्म 

शीषयक बाफ्रषयक बजेट खर्चय खर्चय(%) 
पंूजीगत 

   

३११११ आवासीय भवन लनमायण/ खररद १३,७९,३३,७५२.२७ २,५५,०५,६०५.०४ १८.४९ 

३१११२ गैर आवासीय भवनलनमायण/ खररद २,५०,०००.००     

३१११४ जग्गा फ्रवकास कायय १,०८,००,०००.०० २२,८६,९७६.३१ २१.१८ 

३११२२ मेस्शनरी तिा औजार १,१०,१६,३७३.०० ४,८०,०००.०० ४.३६ 

३११२३ फलनयर्चर तिा फ्रफक्र्चसय ४२,९४,२६७.५७ १,५०,०००.०० ३.४९ 

३११३५ पूँजीगत परामशय खर्चय ३०,५०,७३५.४३ १८,०९,२२५.०० ५९.३ 

३११५१ सडक तिा पूि लनमायण ८,००,०००.००     

३११५३ फ्रवद्यतु संरर्चना लनमायण १,१२,२५,१९२.००     

३११५५ लसंर्चाइय संरर्चना लनमायण ८,००,०००.००     

३११५९ अरय सावयजलनक लनमायण ५,००,०००.००     

३११७२ पूँजीगत अनसुरधान तिा परामशय ६,४९,३२,१८४.२७ १,९९,१४,८९३.७३ ३०.६७ 

३१४११ जग्गाप्रालप्त खर्चय २४,५०,०००.००     

३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत ९,००,०००.००     

जम्मा २,६९,१५,०००.०० ८,६४,५१०.०० ३.२१ 

 

अक्षेरुपी -  २ करोड ५५ िाख ५ हजार ६ सय ५ रुपैंया ४ पैसा । 

 

जून पूजँीगत खर्चय कूि बजेटको १८.४९ प्रलतशत हनु आउने सम्मालनत गाँउ सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। 
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अध्यक्ष महोदय,   

आ.व. २०७७।०७८ मा हनुे प्रथताफ्रवत आम्दानी लनम्न बमोस्जम हनुे कुरा सम्मालनत सभा समक्ष पेश गरेको 
छु । 

आम्दानी तफय  आ.व. २०७७।०७८ 

क्र.सं. स्शषयक अनमुालनत आय 

१ संघीयसरकार फ्रवत्तीय समानीकरण ९,०४,००,००० 

२ संघीयसरकार शसतय अनदुान १२,३१,००,००० 

३ संघीयसरकार फ्रवशेष अनदुान ५०,००,००० 

४ संघीयसरकार समपरुक अनदुान २,४०,००,००० 

५ संघीयसरकार राजश्व बाँडफाँड ७,४७,८०,२१० 

६ प्रदेशसरकार फ्रवत्तीय समानीकरण १,२२,८१,००० 

७ प्रदेशसरकार शसतय अनदुान ३०,००,००० 

८ प्रदेशसरकार समपरुक अनदुान ७०,००,००० 

९ प्रदेशसरकार राजश्व बाँडफाँड २६,१८,००० 

१० बेरुज ुअसिुी  

११ आरतरीकआम्दानी ३०,००,००० 

१२ अल्याह ३,६५,७५,००० 

जम्मा अनमुालनत आय ३८,१७,५४,२१० 

 

कुि अनमुालनत आम्दानी – ३८ करोड १७ िाख ५४ हजार २ सय १० रुपैया  । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

मालि प्रथताफ्रवत आम्दानी लनम्नानसुारका स्शषयकमा खर्चय गने गरी फ्रवलनयोजन गरेको छु । 

फ्रवलनयोजन तफय  
 पालिका थतरीय 

पूवायधार फ्रवकास तफय   १०,१२,००,००० 

आलियक फ्रवकास तफय   २०,००,००० 

सामास्जक फ्रवकास तफय  ६०,००,००० 

संथिागत फ्रवकास तिा सूशासन (कायायिय संर्चािन खर्चय समेत) ९,२०,८२,९५४ 

फ्रवपद व्यवथिापन  ८०,००,००० 

अरय १,६८,७५,००० 
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वडागत फ्रवभाजन ३,२४,९६,२५६ 

शसतय अनदुान तफय  १२,३१,००,००० 

 

कुि अनमुालनत खर्चय ३८ करोड १७ िाख ५४ हजार २ सय १० रुपैया । 

 

प्रशासलनक तिा र्चािू खर्चय तफय  संघ सरकारबाट प्राप्त राजश्व, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व शसतय सफ्रहतर 
गाउँपालिकाको आरतरीक आम्दानीको कूि िाई नबढने गरी कुि जम्मा २५ करोड २० िाख ५७ हजार ९ 
सय ५४ रुपैंयाशसतय सफ्रहत रकम लबलनयोजन गरेको छू ।त्यसै गरी सामास्जक सूरक्षा रकम गा पा लभिका जेष्ठ 
नागरीक, दलित जेष्ठ नागरीक तिा अरय िाभाग्राहीिाई रकम लबतरण गने व्यवथिा लमिाएको छू । त्यसै गरी 
प्रदेश समपूरक अनूदान धारे्च गा पा काशीगाउँमा लनमायण हनुेबहथुतरीय सभाहिमा नै खर्चय हनु ेव्यवथिा लमिाएको 
छु। त्यसै गरी संघ सरकारबाट प्राप्त हूने सशतय अनूदान संघबाट प्राप्त काययक्रममा नै खर्चय गने व्यवथिा गरेको 
छू । यसो गदाय प्रशासलनक र्चािू खर्चय बाहेक पूँजीगत खर्चय कूि १२ करोड ९६ िाख ९६ हजार २ सय ५६ 
रुपैया बजेट लबलनयोजन गरेको छू । कोलभड १९ का कारण खाद्य संकटिाई टानय एक वडा एक कृफ्रष 
सहकारीिाई उत्पादन गरेवापत अनदुान ददन ेनीलत काययक्रम अनसुार वडा थतरमा पिाएको बजेट लसलिङबाट प्रलत 
वडा रु। ५ िाखको दरिे वडाबाट रकम फ्रवलनयोजन गररयोस  भन्ने सम्मानीत सभामा प्रथताव रातदछु । 

 

अध्यक्ष महोदय,  

अरतमा यस आ.व. को बजेट लनमायण गनयको िालग सहयोग गनूयहूने सम्मालनत सभाका अध्यक्ष, गाउकाययपालिकाका 
सदथय, गाउसभाका सदथय, राजश्व परामशय सलमलत, कमयर्चारी, अरय संघ संथिाहरु, समाजसेवी, बूफ्रद्धजीवी िगायत 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग तिा सूझाब ददनू हूने व्यस्क्तत्वहरु प्रलत हाददयक आभार तिा कृतज्ञता व्यक्त गदै बजेट 
मालिको छिफि तिा सहजीकरणको िालग गाउ सभाका सम्पणुय सदथय ज्यहुरुको सकृय सहभागी भई सहयोग 
गनूयहूने छ भरदै बजेट प्रथतूतीकरण यही अरत भएको सम्मालनत सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। 

 

लमलत २०७७ असार १० गते बधुबार । 

 

 

प्रथततुकताय 
फुिमाया गरुुङ 

उपाध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


