
श्री गाउँसभाका अध्यक्षज्यू  

 गाउँसभाका सँपूर्ण सदस्यज्यूहरु । 

सँघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अरतरगत तीन तहको समानारतर सरकारको रुपमा रहकेो  ठाटीकाँध 

गाउँपान्त्लकाको न्त्नवाणन्त्ित यो स्थानीय सरकार कायणपान्त्लकाले स्वीकृत गरर  यस गररमामय गाउँसभामा 

पेश गरेको आव ०७^।७& को वजेट वक्तव्य प्रस्तुत गनण पाउदा म हृदयदेन्त्ि िुन्त्श व्यक्त गदणछु । यस 

अबसरमा नेपालमा सँघीय शासन व्यवस्था ल्याउन न्त्वन्त्भन्न कालमा र जन आरदोलनको क्रdमा अमूल्य 

ज्यानको वन्त्लदान गनुण हुने ज्ञात अज्ञात शन्त्हद प्रन्त्त म हर्दणक श्रदारजन्त्ल अपणर् गदणछु । 

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभाका सँपूर्ण सदस्यज्यूहरु  

सवण प्रथम म यस गररमामय गाउँसभामा आर्थणक वर्ण ०७^।७& मा यस गाउँपान्त्लकामा भएका न्त्वकास 

प्रगन्त्तको सन्त्मक्षा प्रस्तुत गनण अनुमन्त्त िाहारछु ।  

भौन्त्तक पवूाणधार तर्ण  

सडक तर्ण को कायण 

 रामागाड ठाटीकाँध सडकको  ३५००  न्त्मटर यसै वर्ण ग्राभेल गने कायण असार मसारतसम्म सम्मन्न 

हुनेछ । 

 ठाटीकाँध न्त्वजारे धनकोट सडकको ४००० न्त्मटर भाग िौडागरर वाँकी २८०० न्त्मटर नयाँ 

करटङ्गको कायण सम्पन्न भएको । 

 स्थानीय पूवाणधार के्षि न्त्वकास साझेदारी  कायणक्रमको ठाटीकाँध स्याउले २ िण्डको ३५०० न्त्मटर 

नयाँ करटङ्गको काम पुरा भई गाउँपान्त्लका र वाडण नम्बर ५को वडा सँग  सडक सँजाल जोन्त्डएको 

। 

 ठाटीकाँध देन्त्ि वागवन योजना   वाडण नम्बर २ को २ िण्डकोगरर ३५०० न्त्मटर सडक नयाँ 

न्त्नमाणर् काम यसै वर्ण सम्मन्न हुने   । 

 पुल बजार मटेला सडक िण्डको ४८२० न्त्मटर र्राककलोगरर स्तरोन्नी गने काम  सम्पन्न  भएको 

र सोही िण्डको ८०० न्त्मटर सडक नयाँ न्त्नमाणर् गररएको  । 

 मटेला बाहकोट सडक िण्डको ढीप्काको मोडको कडा िट्टानी भागको २०० न्त्मटर स्तरोन्नी गने 

काम यसै वर्ण सम्पन्न   भएको । 

 बाहाकोट देन्त्ि गैर गाउँसम्मको सडक िण्डको २८००न्त्मटर काम पुरा भई वाडण नम्बर ४ लाई 

गाउँपान्त्लकासँगको सडक सँजालमा जोन्त्डएको । 

 मटेला देन्त्ि गैर गाउँ सडक वाडण नम्बर २ को िण्डको २८५० न्त्मटर काम अन्त्रतम िरर्मा पुगेको 

। 

 ठाटीकाँध देन्त्ि न्त्जउनी सम्मको ग्रान्त्मर् सडक िण्डको ४८०० न्त्मटर   काम अन्त्रतम िरर्मा 

पुगेको । 



 बाहाकोट िुडिुडी माझिकण  जोडने २८०० न्त्मटर   गाउँपान्त्लकाद्धारा सँिान्त्लत सडक योजना 

पुरा भएको तथा बाँकी सडक न्त्डन्त्भजनको काम िालु रहकेो । 

 प्रदेश र गाउँपान्त्लकाको साझेदारीमा माझागैरगाउँ र मटेला जोडने६००० न्त्मटर नयाँ  सडक 

ठेकेदारबाट न्त्नमाणर् भई रहकेो । 

 वाडण नम्बर ५ मा गोरेटो बाटो १ र वाडण नम्बर ३ मा १ गरर ७०० न्त्मटर सम्पन्न भएको । 

 यस िालु आब ०७५।७६ मा पकि कुलो ३०००न्त्मटर र पाईप न्त्सिाई १२६०० न्त्मटर सम्मन्न 

भई कररव २५०हके्टर न्त्सिाई  सुन्त्वधा भएकोछ । 

 यस िालु आब मा सडक तर्ण  ३१ ककलोन्त्मटर नयाँ र २२ ककलोन्त्मटर पुरोनो स्तरोन्नी र 

३दशमलब ५ ककलोन्त्मटर िानी ग्राभल सम्मन्न हुदैछ । 

   भवन तर्ण को काम  

 यस गाउँपान्त्लकाको वाडण नम्बर ३ मा रहकेो स्वास््य िौकी भवन न्त्नमाणर्ान्त्धन अबस्थामा रहकेो 

। 

 वाडण नम्बर ३ को जनता अधारभूत न्त्वधालयको भवन यसै वर्णदन्त्ि न्त्नमाणर्ान्त्धन रहकेो । 

 वाडण नम्वर ३ को भवानी माध्यन्त्मक न्त्वधालयको२ कोठे भवन  सम्पन्न भएको । 

 वाडण नम्बर ४ को ८ कोठे भवन मध्ये  ४ कोठा प्रदेशको योजनामा   र  ४ कोठा गाउँपान्त्लकाको 

योजनामा भवन न्त्नमाणर्ान्त्धन रहकेो । 

 ठाटीकाँध अस्पतालको न्त्नमाणर्ान्त्धन ३ वटा भवन   छानाको न्त्डजाईन पररवतणनगरर छत ढलान 

गनुण पने भएकोले उक्त काम रद्धगरर पुन आब ०७६।७७ को वजेटमा  अपुरो काम पुरा गररने । 

 मान्त्लका मान्त्व पािलाको २ कोठे न्त्नमाणर् कायण यसै वर्ण  सम्पन्न हुने  । 

 वाडण नम्बर ६ को धौलापडा प्रा न्त्व छडाथान को २ कोठे टस वाला भवन यसै साल सम्मन्न हुने ।  

 वाडण नम्बर ३ को जन प्रा न्त्व भुडािाडा को २ कोठे टस वाला भवन यसै साल सम्मन्न हुने ।  

 न्त्जल्ला न्त्शक्षा सम्वरवय दैलेिको योजना अनुसार मान्त्लका मान्त्व रठमुरेको ४ कोठे भवन यसै वर्ण 

सम्पन हुने । 

िानेपानी तथा सरसर्ाई तर्ण   

 यस नगरपान्त्लकाको रु ११८०००००  RVWRMP को रु ६०००० को लागतमा ठाटीकाँध 

िानेपानी योजन सम्मन्न भई २६७ व्यन्त्क्तगत धारा न्त्वतरर् गररएको छ । 

 देहायका ग्रान्त्मर् िानेपानी योजनहरु सम्पन्न भएका छन । 

 वडण नम्बर १ मा     २ वटा । 

 वाडण नम्बर २ मा   १ वटा  । 

 वाडण नम्बर ३ मा   ४ वटा । 

 वाडण नम्बर ४ मा   ५ वटा । 

 वाडण नम्बर ५ मा   ४ वटा । 



 वाडण नम्बर ६ मा   २ वटा  ।  

सामान्त्जक न्त्वकास  

 मन्त्हला तथा वालवान्त्लका तर्ण  न्त्नम्न कायणक्रम सम्पन्न गररएको छन । 

 बाल क्लब गठन र बाल अन्त्धकार सम्बन्त्रध अन्त्भमुन्त्िकरर् कायणक्रम  

 रयायीक सन्त्मन्त्तका पदान्त्धकारीहरुलाई क्षमता अन्त्भबृन्त्द्धकालान्त्ग अन्त्भमुिीकरर् । 

 वाल बान्त्लकाहरुमान्त्थ हुने शारीररक मानन्त्सक दरुव्यवहार न्त्वरुद्ध अन्त्भमुिीकरर् । 

 जेष्ठ नागरीक र सरोकारवालावीि अरतरकृया । 

 अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुकालान्त्ग अन्त्भमुिीकरर् । 

 समुह गठन र पररिालन । 

 समुह सदस्यकालान्त्ग अनुन्त्शक्षर् । 

 नेतृत्व तथा सँस्थागत न्त्वकास तान्त्लम । 

 

 स्वास््य तथा जनसँख्या सम्बन्त्रध न्त्नम्न कायणक्रम सम्पन्न गररएका छन । 

कायणक्रम तर्ण  

 महामारी जरय सने र नसने रोगको वारेमा जन िेतना तथा अन्त्भमुन्त्िकरर् । 

 न्त्भटान्त्मन ए िुवाउने । 

 एिएमआइएस तान्त्लम । 

 आरआररट तथा न्त्सआरआररट गोन्त्ि ३ वटा । 

 आपत्कान्त्लन सेवा २ पटक । 

 पररवार न्त्नयोजन कायणक्रम । 

 प्रसुन्त्त सेवा । 

 गाउघर न्त्क्लन्त्नक सेवा १२ वटा । 

 मन्त्हला स्वास््य स्वयसेन्त्वका सन्त्मक्षा गोन्त्ष्ठ २ पटक । 

 पररवार न्त्नयोजन सेटालाईट सेवा ७ वटा । 

 पूर्ण िोप गाउँपान्त्लका भेररकर्केसन अनुगमन १ पटक । 

 स्वास््य सेवाको पहुिबाट टाढा रहकेाकोलान्त्ग माईक्रोष्कोपी क्याम्प सँिालन १ पटक । 

 डट्स सेण्टर अनुगमन तथा मूल्याँकन २ ठाउँ १ पटक । 

 के्षय रोगको िौमान्त्सक सन्त्मक्षा २ पटक । 

 िोप लगाउन छटेका बच्चाको िोन्त्ज सम्बरधी मन्त्हला स्वास््य स्वयँ सेन्त्वकाको गोन्त्ष्ठ १ 

पटक । 

 न्त्पएमरटन्त्सटी तान्त्लम १ पटक । 

 रटन्त्भ एिआईन्त्भ Co-infection तान्त्लम १ पटक । 

 एकककृत पोर्र् सम्बरध अरतर वैयककक सँिार तान्त्लम ३ ठाउँमा १ ।१ पटक । 



 िोप समरवय सन्त्मन्त्तको १ कदने गोष्ठी । 

 िोप ऐन न्त्नयमावली वारे जानकारी १ पटक । 

न्त्नमाणर् तर्ण  

 वाडण नम्बर ३ न्त्वशाला स्वास््य िौकी भवन न्त्नमाणर् क्रमागत । 

 वाडण नम्बर ६ अङ्गाल डाँडा प्रसुन्त्त गृह तथा वर्थणङ्ग सेण्टर भवन न्त्नमाणर् । 

 न्त्शक्षा तथा िेलकुद न्त्वकास तर्ण   

 शौिालय न्त्नमाणर् स शतणको वाडण नम्बर १  कृष्र् मान्त्व लकारदमा १ वटा र   जन प्रान्त्व 

भुवािाडा १ वटा गरर    २ वटा । 

 शौिालय न्त्नमाणर् वाडण नम्बर २ दशरथ आन्त्व को १ वटा  

 शौिालय न्त्नमाणर् गाउँपान्त्लकाको योजना वाडण नम्बर६  न्त्शवआन्त्व देउले न्त्सम  १ वटा । 

 न्त्वधालयको र्र्नणिर न्त्नमाणर्मा  

 वाडण नम्वर २ को दशरथ आन्त्वमा डेक्स ४० वटा अरय र्र्नणिर ४० वटा  र  

ल्यापटप १ सोलार १ । 

 वाडण नम्बर ४ दउेती मान्त्वमा डेक्स ३० वटा र अरय २६ वटा । 

 मान्त्लका मान्त्व रठउरे वाडण नम्बर ५ मा ड्कक्स ६०वटा  अरय २७ थान । 

 सत्यदेन्त्व आन्त्व वाडण नम्बर ५ डेक्स ३०  र अरय १५ वटा ।  

 सरस्वती आन्त्व वाडण नम्बर ५ डेक्स १६ वटा र अरय २७ वटा । 

 वाडण नम्बर ६ वाल कल्यार् आन्त्वको डेक्स बेरि सानो ठुलो ४८ बटा  अरय ३६ 

वटा । 

 वाडण नम्बर ६ न्त्शव आन्त्व देउले न्त्सम डेक्स वरेि १५ वटा र अरय १५ वटा । 

 न्त्वधालय कर्ल्ड न्त्नमाणर्  

 मङ्गल प्रान्त्व वाडण नम्बर ४  मा १ वटा । 

 मान्त्लका मान्त्व रठन्त्मरे   वाडण नम्बर ५  १ वटा । 

 वाडण नम्बर १ २ र ५ मा न्त्वधालय छाना ममणत  ३ वटा  

 वाडण नम्बर १ मटेलामा मसान घाट न्त्नमाणर् सम्मन्न । 

बहु के्षिीय पोर्र् योजना अरतरगत  

 सुनौलो हजार कदनका आमाहरुलाई अन्त्भमुिीकरर् ६ वटै वडाहरुमा । 

 सुनौलो हजार कदनका आमाहरुलाई समुह गठन र कोर् व्यवस्थापन ६ वटै वडाहरुमा । 

 पोर्र् होर्डणङ्ग वोडण  १ वटा  रान्त्िएको । 

आर्थणक न्त्वकास 

 यसै वर्ण र्लरु्लका न्त्वरुवाहरु  देहाय बमँोन्त्जम न्त्वतरर्गरर सम्पन्न  गररने भएको  । 

 cf]v/sf lj?jf ९५)) xhf/ . 



 cfksf lj?jf ५००० वटा 

 cn}rL ८०००० वटा 

 cDjf १६६७वटा  

 cgf/ ४२८५ वटा 

 sfutL १४०००वटा 

 सुरतला ५१०० वटा 

 आलु ९५क्वीण्टल । 

 तरकारी न्त्वउ ४लाि । 

 वाली सँरक्षर् कायणक्रम न्त्वर्ादी िररद रु २०हजार । 

 वडा स्तररय तरकारी िेती तान्त्लम रु ३०हजार । 

 बहु के्षिीय पोर्र् तर्ण  १०००कदनको आमाहरुलाई रु १लाि तरकारी न्त्वउ न्त्वतरर् 

उधम न्त्वकास सहयोग  करेसावारी व्यवस्थापन तालम । 

 ५० प्रन्त्तशत  वोयर जातको ८४ वटा बाख्रा न्त्वतरर् कायण यसै वर्ण सम्पन्न गररने । 

 प्रदेशको अनुदान सहयोग र कृर्कको लागत सहभान्त्गतामा सनातन कृन्त्र् सहकारी वाडण 

नम्बर २ मार्ण त  ६ वटै वडाका ७५ जना कृर्कलाई   बाख्रको िोर न्त्नमाणर्गरर ३७५ 

वटा बाख्रा न्त्वतरर् गररएको ।  

 यस वर्ण पशु िोप वाख्रा    र गाई  भैसी लाई भ्यान्त्क्सन कदईएको छ । 

 वाडण नम्बर २ पलान्त्ष्ठक पोली हाउस न्त्नमाणर् । 

 न्त्सिाई कुलो तथा पोिरी न्त्नमाणर् न्त्नम्न वाडण नम्बर हरुमा सम्पन्न भएका छन । 

 वाडण नम्बर १ मा न्त्सिाई पोिरी  १ वटा । 

 वाडण नम्बर १ मा न्त्सिाई कुलो   ५  वटा । 

 वाडण नम्बर  २ मा न्त्सिाई कुलो १ वटा । 

 वाडण नम्बर २ मा पाईप न्त्सिाई ५ वटा । 

 वाडण नम्बर २ मा न्त्सिाई पोिरी १ पोिरी 

 वाडण नम्बर ३ मा न्त्सिाई पोिरी १ वटा । 

 वाडण नम्वर ३ मा पाईप न्त्सिाई  ५ वटा  

 वाडण नम्बर ४ मा न्त्सिाई पोिरी १ वटा  न्त्सिाई कुलो १ वटा । 

 वाडण नम्बर ५ मा न्त्सिाई पोिरी १ वटा । 

 वाडण नम्बर ५ मा न्त्सिाई कुलो  ४ वटा  र पाईप न्त्सिाई १ वटा । 

 वाडण नम्बर ६ मा न्त्सिाई पोिरी २ वटा । 

 वाडण नम्वर ४ मालझुल मट्टुवडा जल न्त्सिाई योजना  सम्पन्न । 

पयणटन न्त्वकास तर्ण  



 वाडण नम्बर १ मा २ वटा, वाडण नम्बर २ मा १ वटा,  वाडण नम्वर ३ मा २ वटा , वाडण 

नम्बर ४ मा १ वटा ,वाडण नम्बर ६ मा १ वटा गरर ७ मन्त्रदरहरु यसै वर्ण  न्त्नमाणर् सम्पन्न  

र वाडण नम्बर ६ मा यसै वर्ण धमणशाला न्त्नमाणर्ान्त्धन रहकेो । 

 कुिुरा दाना उधोग वाडण नम्बर २ शेरीपाटा भवन न्त्नमाणर् । 

 

सावणजन्त्नक प्रशासन  

 गाउँपान्त्लकाको कायाणलय तथा मातहत न्त्वर्यगत शािा तथा ईकाइ हरुमा दरवन्त्रद अनुसारको 

शािा प्रमुि तथा सहायक   कमणिारीको  पदपूर्तण नभएको र कमणिारी समायोजनले गदाण 

गाउँपान्त्लकाको सेवा प्रवाहमा देहाय अनुसार प्रन्त्तकुल असर परेको व्यहोरा यस गररमामय 

गाउँसभालाई अनुरोध गदणछु  । 

 कृन्त्र्, पशुपँन्त्रछ, स्वास््य, न्त्शक्षा, मन्त्हला तथा वालवान्त्लका, बहुके्षिीय पोर्र्, उधोग, 

वन वातावरर्, िानेपानी तथा सरसर्ाईका कायणक्रमहरु समयमा हुन सकेनन । 

 समायोजनका कारर् प्रमुि प्रशासकीय अन्त्धकृत र लेिापालको र्रेबदलको कारर् 

योजना सँझौता र र्रर्ारक समयमा हुन सकेनन । 

 वडा कायाणलयहरुको दरवरदी अनुसार वडा सन्त्िब र प्रन्त्वन्त्धक कमणिारीहरुको पदपूर्तण 

नहुदा काम सँिालनमा ढीलाई हुन गएको । 

 गाउँपान्त्लका र  वडा नम्बर ३ र ४ बाहके अरय ४ वटा वडाहरुको आफ्नो भवन नहदँा 

भाडामा न्त्लई कायाणलय सँिालन गनुण परेको । 

 ठाटीकाँध गाउँपान्त्लकाको आयोजनामा न्त्जल्ला प्रशासन कायाणलय दैलेिको सहयोगमा यस 

गाउँपालकाका ६ बटै वडाका १६ वर्ण पुगेका नगररकहरुलाई नागररकता तथा मतदाता 

पररियपि न्त्वतरर्कोलान्त्ग  न्त्मन्त्त २०७६।०२।३१दने्त्ि ३ कदने न्त्शन्त्वर आयोजना गरर 

नागररकता र मतदाता पररिय पि न्त्वतरर् गररयो जसमा मतदाता पररिय पि तर्ण  मन्त्हला 

३७३ र पुरुर् ३९७ गरर कुल ७७० मतदाता पररिय पि र  नागररकता तर्ण  ७५३  न्त्वतरर् 

गररयो । 

 ठाटीकाँध गाउँपान्त्लकाको कमणिारी कायणरत  दरवरदीको  अबस्था 

 प्रमुि प्रशासकीय अन्त्धकृत    १ 

 आईरट अन्त्धकृत  LGCDP करारमा १ 

 रोजगार सँयोजक  १ 

 सब ईन्त्रजनीयर करारमा  २ 

 लेिापाल  १ 

 अन्त्शिणे्ट सव ईन्त्रजनीयर करारमा  ३ 



 िररदार  ३ 

 सहायक कम्प्यूटर अपे्रटर  करार  १ 

 कायाणलय सहयोगी करार  ३  

 सवारी िालक करार   १ 

 वडा कायाणलयहरुको कायणरत दरवरदीको अबश्था  

 वडा सन्त्िब    ४ जना  

 कायाणलय सहयोगी   १जना  

 

 न्त्वर्यगत शािा तथा ईकाइहरुको कायणरत दरवन्त्रदको अबश्था  

 न्त्शक्षा शािा  प्रा स  १ जना  

 कृन्त्र् शािा नाप्रा स  ३ जना  

 पशुपन्त्रछ शािा नाप्रास  २ जना  कायाणलय सहयोगी १ एक जना  

 मन्त्हला तथा वालवान्त्लका शािा सहायक मन्त्हला न्त्वकास न्त्नररक्षक  १ जना  

 िानेपानी तथा सरसर्ाई िापासट  २ जना  

 ठाटीकाँध अस्पताल न्त्िककत्सक १ जना हले्थ अन्त्शिणे्ट १ जना  न्त्सअनमी अन्त्धकृत १ 

जना  स्टार् नसण ००भ्यान्त्क्सनेटर १  एआररट काउन्त्रसलर १अनमी ३ जना  अहबे २ 

जना  कायाणलय सहयोगी  ६ जना  

 तोन्त्लजैसी स्वास््य िौकी हले्थ अन्त्शिणे्ट  १ जना  अहबे १जना  अनमी ३ जना 

कायाणलय सहयोगी ३जना 

 गैरगाउँ सामुदायीक स्वास््य ईकाइ। बर्थणङ्ग सेण्टर अनमी २ जना कायाणलय सहयोगी १ 

जना  

 वाडण नम्बर २ सामदुायी स्वास््य ईकाइ प्याडुली अहबे १ जना अनमी १जना कायाणलय 

सहयोगी २ जना  

 न्त्वशाला स्वास््य िौकी एि ए १ जना अहबे २ जना अनमी ३ जना कायाणलय सहयोगी 

२ जना  

 बाहाकोट सामुदायीक स्वास््य ईकाइ  अहवे १ जना  अनमी २जना  कायाणलय सहयोगी 

२जना  

 वाडण नम्बर ६सामुदयीक स्वास््य ईकाइ । र्थणङ्ग सेण्टर  अनमी २ जना  कायाणलय 

सहयोगी २जना  

 पोर्र् शािा स्वयँ सेवक १  

 

न्त्वपद ्व्यवस्थापन  



 यस गाउँपान्त्लकाको वाडण नम्बर ३ न्त्वशाला अरतरगत डाँग्रामा न्त्मन्त्त २०७५। ८ ।१२ ।भएको 

न्त्जप दघुणटना र न्त्मन्त्त २०७६।०३।०२ । गते बाँहकोटमा भएको न्त्जप दघुणटना र न्त्मन्त्त 

२०७६।०२।०९ गते गुराँस गाउपान्त्लकाको न्त्नगालपानीमा भएको न्त्मनी टक दघुणटनमा 

गाउँपान्त्लकाका अध्यक्ष  उपाध्यक्ष  समेतको  उपन्त्स्थतीमा गाउँपान्त्लकाका पदान्त्धकारीहरु 

कमणिारीहरु वडा अध्यक्ष तथा पदान्त्धकारीहरु   नेपाल प्रहरी स्वास््यकमी रेटक्रस  टोली उद्दार 

कायणमा िरटएको व्यहोरा यस गररमामय गाउँसभामा जानकारी गराउन िाहार छु । 

गाउँपान्त्लकाको रु ४लाि  ििणमा शख्त घाईतेको सुन्त्वधा सम्पन्न अस्पतालमा उपिारकोलान्त्ग 

हने्त्लकप्टर मगाई तत्काल ४ जनाकोउद्धार  गररएको व्यहोरा समेत यस सभामा जानकारी गराउन 

िाहारछु । 

 यस गाउँपान्त्लकामा यस आर्थणक वर्णमा आएको भारी अन्त्सनाको कारर् न्त्हउदेवाली गहु ँ तथा 

तरकारी वाली पूर्ण रुपमा नि भएकोले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको राहत रकम रु ४० लाि 

न्त्वतरर् गनण सन्त्मन्त्त बनाई काम थालनी गररएको छ । सन्त्मन्त्तले क्षन्त्त भएका कृर्कको न्त्नवेदन 

न्त्शर्ाररस गरेर पेश  गरेपन्त्छ तुरुरत यसै आर्थणक वर्णमा उक्त रकम न्त्वतरर् सम्पन्न गररने छ । 

साथै गाउँपान्त्लकाबाट छुट्याईएको रकम यसै गाउसभाबाट न्त्नर्णय गराई आगामी आर्थणक वर्ण 

०७६।७७ को भदौ मन्त्हनामा नगदै न्त्वउँ िररदकोलान्त्ग उपलब्ध गराईनेछ । 

 

 

गाउँसभाका अध्यक्ष तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु  

अब म यस गररमामय सभामा गाउँपान्त्लकाको आर्थणक वर्ण २०७६।७७ को अनुमान्त्नत  आय व्यय र 

राजश्वको  दर यस गररमामय सभामा पेश गने अनुमन्त्त िाहारछु । 

 आर्थणक वर्ण २०७४।&५ को यथाथण आम्दानी रु @*करोड ५लाि ७२ हजार ४सय २८ आर्थणक वर्ण 

२०७५।७६को सँशोन्त्धत आम्दानी रु   र आगामी वर्ण २०७६।७७ को अनुमानीत आम्दानी रु  

यस गररमामय गाउँसभामा प्रस्तुत गरेकोछु । 

 आर्थणक वर्ण २०७४।७५ को यथाथण तर्ण  नेपाल सरकारको समानीकरर् अनुदान रु १७ 

करोड ३६लाि १५ हजार   सशतण अनुदान रु ६करोड १५ लाि ९७ हजार ८ सय ११  

सरकारी तथा गैर सरकारी सँघ सँस्थाहरुको कायणक्रम तर्ण  रु ३ करोड ८८लाि ६० 

हजार र आरतरीक आय तर्ण  रु  १लाि ४६ हजार ३सय १५ र बैक मौज्दात ६३ लाि 

५३ हजार ३सय २ पैसा ९५ गरर कुल रु २८ करोड ५लाि ७२ हजार ४सय २८ पैसा 

९५ यथाथण आम्दनी भएको व्यहोरा यस गररमामय गाउँसभामा प्रस्तुत गरेकोछु । 

 आर्थणक वर्ण २०७५।७६ को सँशोन्त्धत आम्दानी तर्ण  नेपाल सरकारको  समानीकरर् 

अनुदान रु ७ करोड ३०लाि  सशतण अनुदान रु ९ करोड ३२लाि ६३ हजार राजश्व 

वाँडर्ाँड तर्ण  रु ५ करोड ६४ लाि   त्यस्तै प्रदेश सरकार तर्ण को सामानीकरर् अनुदान 



रु ४९लाि ६१ हजार    राजश्व वाँडर्ाँडबाट रु २लाि ७६ हजार  त्यस्तै प्रदेश 

सरकारको समपुरक कोर् तर्ण  रु १ करोड   सरकारी तथा गैर सरकाररी सँघ सँस्थाहरुको 

लगानी रु  १४ लाि १०हजार र यस गाउँपान्त्लकाको आरतरीक आम्दानी रु ८ करोड 

४५लाि ३१ हजार ९ सय २५ पैसा ०८ गरी कुल सँशोन्त्धत आम्दानी रु  ३२ करोड 

३८लाि ४१ हजार ९सय २५ पैसा ०८भएको व्यहोरा यस गररमामय गाउँसभामा 

प्रस्तुत गदणछु । 

 आर्थणक वर्ण २०७६।७७ कोलान्त्ग अनुमान्त्नत आम्दानी तर्ण   नेपाल सरकारको 

समानीकरर् अनुदान रु ७ करोड ९० लाि  सशतण अनुदान रु ९ करोड ७५ लाि  राजश्व 

वाँडर्ाँड रु  ६ करोड ५४ लाि त्यस्तै प्रदेश सरकारको समानीकरर् अनुदान रु १ करोड 

१ लाि १८ हजार    राजश्व वाँडर्ाँड रु  ४लाि ४८ हजार आरतरीक आय रु ३०लाि  

र समपुरक कोर् रु          न्त्वधुतीरर्कोलान्त्ग नेपाल सरकारबाट रु २२करोड ५० लाि 

तथा प्रदेश सरकार र अरय सरकारी तथा गैर सरकारी सँघ सँस्थाहरुबाट रु  

१करोड६०लाि बहुके्षिीय पोर्र् कायणक्रमको रु १४लाि १० हजार गैसस कायणक्रम को 

१७लाि ४६ हजार ३३७ सामान्त्जक सुरक्षाको रु ३ करोड  गरी कुल अनुमानीत 

आम्दानी ५३   करोड ९६लाि ४६ हजार ३३७  यस गररमामय गाउँसभामा प्रस्तुत 

गरेकोछु । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

आगामी आ.व.२०७६/७७ को  बजेट तथा कार्यक्रम 

 

प्रस्ततु गरे्न 

उपाध्र्क्ष श्री सुस्मता ससह 

 

               गाउँसभामा पेश भएको मममत: २०७६।०३।१० 

                आर् व्र्र्को वववरण 

                 आ.व.२०७६  /०७७ 

    

रु. हजारमा 

शीर्यक 

गत आ.व.२०७४  

७५/  कोर्थाथय 
चालु आ.व. २०७५ ७६   

को संशोधित अनुमान 

आ.व.२०७६  / ७७   

कोअर्नमुार्न 

आर्ः       

  राजस्वः       

  आन्तररक राजस्व १४६३१५।०००   ३००।०००  ३०००।०० 

  

राजस्व 
बााँडफााँडबाटप्राप्त 
रकम  बैक  

६३५३३०२।१

५ ० 

    

 

नेपाल सरकारबाट 
 

५६४००।००० ६५४००।००० 

 

प्रदेश सरकारबाट 
 

२७६००।००० ४४८।००० 



  अन्र् आर्   ८४२३१।९२५    

  
अन्तर सरकारी 
ववत्तीर् हस्तान्तरण 

      

  

रे्नपाल 
सरकारबाटप्राप्त 
समानीरकरण 

सशतत 

७३६१५ ।००० 

 

६१५९७।८११ 

७३०००।००० 

 

९३२६३।००० 

 ७९०००।००० 

 

९७५००।००० 

  

प्रदेश 
सरकारबाटप्राप्त 
समानीकरण 

 ००० ४९६१।०००   १०११८।००० 

  

अन्तर स्थार्नीर् 
तहबाटप्राप्त 

समपुरक 

०००  १००००।००  २४१०००।०० 

  जर्नसहभामगताः       

  र्नगद सहभामगता       

  

श्रम तथा 
वस्तगुतसहार्ता 
सँघ सँस्था 

३८८६०।००  १४१०।०० १४१०।०० 

व्र्र्ः       

  चाल ुखचय  ११४६९७।०४८ २००८०६।९२५  २०५११८।३३७ 

  प ाँजजगतखचय  ८४८४३।४५५  ११५०००।०००  ३३४५२८।००० 

          



बजेट बचत (+)/न्र् र्न (-)  ८२०३१।९२५  ००  ०० 

ववत्तीर् व्र्वस्था       

  खदु ऋण लगार्नी  ००  ००  ०० 

  ऋण लगार्नी (-) ००    ००  ०० 

  

ऋण लगार्नीको 
सावााँवफताय प्राप्ती 
(+) 

००    ००  ०० 

          

  खदु शेर्र लगार्नी       

  शेर्र लगार्नी (-) ००    ००  ०० 

  

शेर्र मबक्रीबाट 
लगार्नीवफताय प्राप्ती 
(+) 

००    ००  ०० 

          

  खदु ऋण प्राप्ती       

  
ऋणको 

सााँवा भकु्तार्नी (-) 
००    ००  ०० 

  
ऋण प्राप्ती 

(+) 
००    ००  ०० 

अजन्तम बजेट बचत (+)/न्र् र्न 
(-) 

      

 

 



राजस्व तथा अर्नदुार्न प्रामप्तको अर्नमुार्न 

आ.व.२०७६  /७७ 

    

रु. हजारमा 

शीर्यक 

गत आ.व 
२०७४ /७५   को 

र्थाथय 

चाल ुआ.व. 

२०७५ /७६को 
संशोमित 
अर्नमुार्न 

आ.व. २०७६ /७७ कोअर्नमुार्न 

राजस्वः       

  
आन्तररक 
राजस्वः 

१४६३१५।००  ३००  ३०००।०००  

11300 सम्पजत्त कर       

11310 
अचल सम्पजत्तमा 
लाग्रे्नकर 

      

11311 

व्र्जक्तगत 
सम्पतीमालाग्रे्न 
बावर्यक कर 

      

11312 

संस्थागत 
सम्पतीमालाग्रे्न 
बावर्यक कर 

      

11313 
एकीकृत सम्पमत 
कर 

      

11314 भमुमकर/मालपोत       



11320 
खुद सम्पत्तीमा 
लाग्रे्नकर 

      

11321 घरवहाल कर       

11322 
वहाल ववटौरी 
कर 

      

स्थार्नीर् तहले आजयर्न गरे्न अन्र् कर तथा राजश्वको वववरणहरु रे्नपालसरकारवाट स्वीकृत 
राजश्व संकेत तथा वमगयकरण र व्र्ाख्र्ा बमोजजम उल्लेख गरे्न ।  

          

  राजस्व बााँडफााँडः       

 

नेपाल सरकार 

बाट  

५६४०० ६५४०० 

 

प्रदेश 

सरकारबाट  

२७६ ४४८ 

11411 

बााँडफााँड भर्य 
प्राप्तहरेु्न म ल्र् 
अमभबृवि कर 

      

11421 

बााँडफााँड भर्य 
प्राप्तहरेु्न अन्त 
शलु्क 

      

14171 वर्न रोर्ल्टी       

14172 खार्नी रोर्ल्टी       

14173 जलस्रोत रोर्ल्टी       



14174 
पवयतारोहण 
रोर्ल्टी 

      

14175 पदर्ात्रा रोर्ल्टी       

14176 
पर्यटर्न सेवा 
शलु्करोर्ल्टी 

      

अन्र् आर्ः       

  

साववक 
स्थार्नीर्मर्नकार्बाट 
हस्तान्तरण भई 
प्राप्त रकम 

      

  बेरुज ुअसलुी       

  
गत वर्यको र्नगद 
मौज्दात 

  ८१७००  १००२४।०००  

          

अन्तर सरकारी ववत्तीर् 
हस्तान्तरणः 

      

  

रे्नपाल 
सरकारबाटप्राप्त 
अर्नदुार्नः 

      

  

ववत्तीर् 
समार्नीकरणअर्नदुा
र्न 

९६३६०३२२।६२ ७३०००  ७९००० 



  सशतय अर्नदुार्न ६०७३०८५२।९०  ८५९००  ९७५००  

  समप रक अर्नदुार्न       

  ववशेर् अर्नदुार्न       

 

RVWRMP 

 

११२६३१६९।०

० 
०० ०० 

  
साना ससचाई 

आयोजना पँुजीगत  
००  ३७८४.३५०२८  ००  

  

प्रदेश 
सरकारबाटप्राप्त 
अर्नदुार्नः 

      

  

सित्तीय 

समानीकरणअनुदा

र्न प्रदेशको 

००  ४९६१  १०११८  

  सशतय अर्नदुार्न ००  ००  ००  

  समप रक अर्नदुार्न ००  ००  ००  

  ववशेर् अर्नदुार्न ००  ००  ००  

  

अन्य 

अनुदान । सरकारी 

तथा गैर सरकारी 

सँस्थाको लगानी 

६८२०००।००    १७४६।३३७  

  अन्र् स्थार्नीर् 
तहबाटप्राप्त 

 ००  ०० ००  



अर्नदुार्नः 

  सशतय अर्नदुार्न ००  ००  ००  

  समप रक अर्नदुार्न ००  १००००  २४१०००  

  
ववशेर् अर्नदुार्न 
सामासजक सुरक्षा 

२४८६८०००।००  २८०००  ३००००  

 

LGCDP चालु ४२६०००।०० ०० ०० 

 

LGCDP पँुजीगत ६०००००।०० ०० ०० 

  
 बहुके्षसिय पोषण 

कायतक्रम 
८६४०००।००  १४१०  १४१०   

जर्नसहभामगताः   

  

  र्नगद सहभामगता ००   ०० ००  

  

श्रम तथा 
वस्तगुतसहार्ता 

००  ८००० ००  

 

जम्मा १९५७९४३४४।५२ ३३९६४७।००० 
५३९६४६३३७।०

८ 

 
 

 

गाउँसभाका अध्यक्ष तथा गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु  

 आर्थणक वर्ण २०७४।५५ को यथाथण पँुजीगत ििण रु ८ करोड ३८लाि ४३ हजार ४ सय ५५ पैसा 

३३ िालु ििण रु ११ करोड ४६ लाि ९७ हजार ४८ रुपैया पैसा ५४ बित ८ करोड २०लाि 

३१ हजार ९ सय २५ रुपैया पैसा०८  आर्थणक वर्ण २०७५।७६को सँशोन्त्धत पँुजीगत  ििण रु ११ 

करोड ५०लाि िालुििण रु २० करोड ८ लाि ०६ हजार ९२५ पैसा ०८   र आगामी वर्ण 



२०७६।७७ को अनुमानीत पँुजीगत ििण रु ३३ करोड ४५ लाि २८ हजार िालु ििण रु 

२०करोड ५१ लाि १८ हजार ३३७  गरर कुल ििण रु ५३करोड ९६ लाि ४६ हजार ३३७ पैसा 

०८  यस गररमामय गाउँसभामा प्रस्तुत गरेकोछु । 

व्र्र् अर्नमुार्न 

आ.व.२०७६ /७७ 

         

रु. हजारमा 

शीर्यक 

आ.व.२
०७४  / 

७५को 
र्थाथय 

आ.व.२
०७५  / 

७६को 
संशोमित 
अर्नमुार्न 

आ.व.२०
७६ /७७ 

को 
अर्नमुार्न 

श्रोत 

आ
न्तरर
क 
श्रोत 

अन्तरसरकारी ववत्तीर् 
हस्तान्तरण 

ऋण 

जर्नसह
भामगता 

रे्नपा
ल 
सर
कार 

प्रदेश
सरका
र 

स्थार्नी
र्तह 

चाल ुखचय                   

२१०
०० 

पाररश्रममक 
/ सवुविा 

    
१०९०८५

४९  

            

२११
०० 

पाररश्रममक 
/ सवुविा 

                  

२११
१० 

र्नगदमा 
ददर्रे्न 
पाररश्रममक 
र सवुविा 

                  



२११
२० 

जजन्सी वा 
जजन्सी 
वापत 
कमयचारी 
ददर्रे्न 
पाररश्रममक 
सवुविा 

                  

२११
२१ 

पोशाक     
 ३९०००

० 

            

२११
२२ 

खाद्यान्न                   

२११
२३ 

और्िी 
उपचार 
खचय 

                  

२११
३० 

कमयचारी 
भत्ता 

                  

२११
३१ 

स्थार्नीर् 
भत्ता 

    
 १८७७४

९० 

            

२११
३२ 

महंगी 
भत्ता 

     ६८८०००             

२११
३३ 

वफल्ड 
भत्ता 

     २३१०००             

२११ कमयचारी                   



३४ को बैठक 
भत्ता 

२११
३५ 

कमयचारी 
प्रोत्साहर्न 
तथा 
परुस्कार 

                  

२११
३९ 

अन्र्भत्ता                   

२११
४० 

पदामिका
री भत्ता 
तथा अन्र् 
सवुविा 

                  

२११
४१ 

पदामिका
री बैठक 
भत्ता 

                  

२११
४२ 

पदामिका
री अन्र् 
समुबिा 

                  

२११
४९ 

पदामिका
री अन्र् 
भत्ता 

                  

स्थार्नीर् तहले गरे्न अन्र् चाल ुखचयका जशर्यकहरु आवश्र्कता अर्नसुारर्सै गरर उल्लेख गरे्न। 



प ाँजजगत खचय                   

३११
११ 

भवर्न 
खररद 

                  

३११
१२ 

भवर्न 
मर्नमायण 

                  

३११
१३ 

मर्नममयत 
भवर्नको 
संरचर्नात्म
क सिुार 
खचय 

                  

३११
१५ 

फमर्नयचर 
तथा 
वफक्चसय 

                  

३११
२० 

सवारी 
सािर्न 
तथा 
मेजशर्नरी 
औजार 

                  

३११
२१ 

सवारी 
सािर्न 

                  

३११
२२ 

मेजशर्नरी 
तथा 

                  



औजार 

३११
३० 

अन्र् 
प ाँजीगत 
खचय 

                  

३११
३१ 

पशिुर्न 
तथा 
बागवार्नी 
ववकास 
खचय 

                  

३११
३२ 

कम््र्टुर 
सफ्टवेर्र 
मर्नमायण 
तथा 
खरीद 
खचय एवं 
अन्र् 
बौविकस
म्पत्ती 
प्रामप्त खचय 

                  

३११
५० 

सावयजमर्नक 
मर्नमायण 

                  

३११
५१ 

सडक 
तथा प ल 
मर्नमायण 

                  



३११
५२ 

रेलमागय 
तथा हवार्य 
मैदार्न 
मर्नमायण 

                  

 

गाउँसभाका अध्यक्ष तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु 

 आर्थणक  वर्ण ०७६।७७ कोलान्त्ग गाउँपान्त्लकाल े राजश्व र करको दायरा तथा करको दरमा कुनै 

पररवतणन गररने छैन ।सान्त्वक कारको दायरा र दरलाई नै प्रस्ताब गरेकोछु । 

 आर्थणक  वर्ण ०७६।७७ को असार मसारतसम्ममा  गत न्त्वगत वर्णदेन्त्ि मालपोत नन्त्तरेका 

जग्गाधनीहरुले  न्त्तनण वाँकी मालपोत न्त्तरेमा सोमा लागे्न जररवाना छुट गररनेछ । यो व्यवस्थाल े

जग्गाधनीलाई मालपोत बुझाउन सहज हुनेछ । 

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभाका सँपूर्ण सदस्यज्यूहरु  

अब म यस गाउँपान्त्लका अरतरगत आव ०७६।७७ मा नेपाल सरकारद्धारा प्राप्त समानीकरर् अनुदान 

सशतण अनुदान राजश्व बाँडर्ाँड र आरतररक आय तथा सरकारी तथा गैर सरकारी न्त्नकायबाट  सँिालन 

हुने  गाउँपान्त्लका स्तररयतम वडास्तररय  न्त्वर्यगत कायणक्रम तथा योजना र सामान्त्जक सुरक्षा तर्ण को 

न्त्वन्त्नयोन्त्जत बजेट प्रस्तुत गनण अनुमन्त्त िाहारछु । 

गाउपान्त्लका स्तररय योजना 

 पूवाणधार न्त्वकास तर्ण  

 आब ०७६।७७ मा सामुदायीक न्त्वधुतीकरर्कोलान्त्ग  नेपाल सरकारसँग साझेदारी गनण रु २ 

करोड ५० लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । यस कायणक्रमबाट नेपाल सरकारको केरदीय वजेट २२ 

करोड ५० लाि साझदेारी समेतगरर २५ करोड  सामदुायीक न्त्वधुतीकरर्मा लगानी हुने र यस 

गाउँपन्त्लकाका ६ वटै वडाहरुमा सामुदायीक न्त्वधुतीकरर्को काम सँिालन हुनेछ । 

 आब ०७६।७७ मा सडक तथा अरय पूवाणधार न्त्नमाणर् स्तरोन्नतीकोलान्त्ग प्रदेश सरकार तथा अरय 

सरकारी तथा गैर सरकारी न्त्नकायसँग साझेदारीकोलान्त्ग रु १ करोड ५०लाि न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 कढप्का बाहाकोट गैरागाउँ सडक ममणत तथा स्तरोन्नतीकोलान्त्ग रु १८ लाि ८५ हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु ।  

 अगाल डाडा प्रसुन्त्त गृह शौिालय न्त्नमाणर् तथा घेरवारकोलान्त्ग रु ९ लाि ५० हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 



 वाडण नम्बर १ को वडा कायाणलय भवन ममणतकोलान्त्ग रु ९ लाि ४० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 वाडण नम्बर २ को Kof8'nL :jf:Yo OsfO x'Otf ;8s lgdf{0fsf  

लान्त्ग  रु ९लाि ४५ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

झोलङु्ग ेपलु क्षिेगत कायणक्रम  सशतण अनदुान  

 उल्लानी बजृ न्त्तिा िोला झोलङु्ग े पलु नपेाल सरकार नगद अनदुान रु ४०लाि रकम 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

जलश्रोत तर्ण  सशतण अनदुान  

 िानेपानी सँरिना न्त्नमाणर् सुधार तथा स्तरोन्नती (RVWRMP) कर्नल्याण्ड सँयूक्त कोर् सोझै 

भूक्तानी अनुदान रु ६३ लाि ६५ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 ग्रान्त्मर् जलश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना सम्बन्त्रध क्षमता न्त्वकास ।अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

कक्रयाकलापहरु तान्त्लम गोष्ठी अवलोकन भ्रमर् कर्नल्याण्ड सँयूक्त कोर् सोझै भूक्तानी अनुदान रु 

५९ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 िरर्वद्ध प्रर्ाली अरतरगत  तान्त्लम गोष्ठी अवलोकन भ्रमर् कर्नल्याण्ड सँयूक्त कोर् सोझै 

भूक्तानी अनुदान रु ५लाि ७६ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु 

 िानेपानी सँरिना न्त्नमाणर् सुधार तथा स्तरोन्नती (RVWRMP) नेपाल सरकार नगद अनुदान रु 

१२लाि १२ हजार रकम न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 ग्रान्त्मर् जलश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना सँिालनकोलान्त्ग कायाणलय ििण नेपाल सरकार नगद 

अनुदान रु०० लाि ५० हजार रकम न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 ग्रान्त्मर् जलश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना सम्बन्त्रध गाउँपान्त्लका स्तरमा गररने क्षमता न्त्वकास । 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कक्रयाकलापहरु जस्तै तान्त्लम गोष्ठी अवलोकन भ्रमर् नेपाल सरकार 

नगद अनुदान रु०० लाि ११ हजार रकम न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 िरर्वद्ध प्रर्ाली अरतरगत तान्त्लम तथा गोष्ठीहरु नेपाल सरकार नगद अनुदान रु१ लाि १९ 

हजार रकम न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

सामान्त्जक न्त्वकास तर्ण  

समानीकरर्बाट 

 यस गाउँपान्त्लका अरतरगत सँिान्त्लत न्त्वन्त्भन्न न्त्वधालयहरुको न्त्शक्षा सुधार अनुदान कायणक्रममा रु 

१ करोड ५६ लाि ३५ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । यो न्त्वन्त्नयोन्त्जत रकमबाट न्त्वधालयको 

न्त्शक्षामा सुधारकोलान्त्ग अस्थायी दरवरदीमा रहकेा न्त्शक्षकहरुको सुन्त्वधा तथा आबश्यक थप 

कायणक्रम कोलान्त्ग गाउँपान्त्लकाको अनुदान कायणन्त्वन्त्ध अनुसार प्रस्ताब मागगरी सोझै 

न्त्वधालयहरुलाई अनुदान प्रदान गररनेछ । 

सशतण अनुदानबाट 



 आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्त्रदका न्त्शक्षक राहत अनुदान न्त्शक्षककालान्त्ग तलब भत्ता अनुदान 

न्त्वशेर् न्त्शक्षा पररर्द ्अरतरगतका न्त्शक्षक। कमणिारीहरु समेत  सबैकालान्त्ग न्त्शक्षा आधारभूत तह 

कोलान्त्ग नेपाल सरकार नगद अनुदान न्त्शर्णकमा रु २ करोड ९२ लाि ४४ हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 माध्यन्त्मक तह स्वीकृत दरवन्त्रदका न्त्शक्षक राहत अनुदान न्त्शक्षककालान्त्ग तलब भत्ता अनुदान 

न्त्वशेर् न्त्शक्षा पररर्द ् अरतरगतका न्त्शक्षक। कमणिारीहरु ।प्रान्त्वन्त्धक धारका प्रन्त्शक्षक  समेत 

माध्यन्त्मक  तह  कोलान्त्ग नेपाल सरकार नगद अनुदान न्त्शर्णकमा ६७ लाि ६१हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 न्त्वधालय के्षि न्त्वकास कायणक्रमका न्त्जल्लास्तर नगद अनुदानको लान्त्ग रु १३ लाि ८२ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 न्त्वधालय के्षि न्त्वकास कायणक्रमका न्त्जल्लास्तर नगद अनुदानको लान्त्ग रु ३५ लाि ४५ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 न्त्वधालय भौन्त्तक पूवाणधार न्त्नमाणर् कायणक्रमका न्त्जल्लास्तर नगद अनुदानको लान्त्ग रु ६५ लाि 

१५ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 न्त्वधालय सँिालन तथा व्यवस्थापन नगद अनुदानको लान्त्ग रु ११ लाि ९८ हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 न्त्वधालयमा शैन्त्क्षक गरु्स्तर सुदढृीकरर् एवँम कायणसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन नगद 

अनुदानको लान्त्ग रु १५ लाि १० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 वैकन्त्ल्पक न्त्शक्षा कायणक्रमकालान्त्ग  नगद अनुदानको लान्त्ग रु २लाि ७७ हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 प्रन्त्त न्त्वध्यार्थण लागतका आधारमा न्त्शक्षर् न्त्सकाई सामाग्री एवँ कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन 

नगद अनुदानको लान्त्ग रु ६ लाि १२हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 प्रारन्त्म्भक वाल न्त्वकास सहजकताणहरुको पाररश्रन्त्मक तथा न्त्वधलय कमणिारी व्यवस्थापन नगद 

अनुदानको लान्त्ग रु १५ लाि ६९ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 न्त्वध्यालय भौन्त्तक पूवाणधार न्त्नमाणर् नगद अनुदानको लान्त्ग रु २८ लाि ८५ हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 न्त्वध्यालय सँिालन तथा व्यवस्थापन  नगद अनुदानको लान्त्ग रु ५ लाि ३० हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 न्त्वधालयमा शैन्त्क्षक गुर्स्तर सुदढृीकरर् एवम ् कायणसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन  नगद 

अनुदानको लान्त्ग रु ६ लाि ६९ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 शैन्त्क्षक पहुिँ सुन्त्नन्त्ितता अनौपिाररक तथा बैकन्त्ल्पम न्त्शक्षा कायणक्रम परम्परागत न्त्वद्यालय 

वैकन्त्ल्पम न्त्वद्यालय  साक्षरता र न्त्नररतर न्त्शक्षाका कायणक्रम समेत नगद अनुदानको लान्त्ग रु १ 

लाि २३ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 



 सावणजन्त्नक न्त्वधालयका न्त्वधार्थणहरुकालान्त्ग न्त्नशुल्क पाठ्यक्रम नगद अनुदानको लान्त्ग रु २८ 

लाि ८८ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 सावणजन्त्नक न्त्वधालयमा अध्ययनरत न्त्वधार्थणहरुकालान्त्ग छािवृन्त्त्त कायणक्रम मा नगद अनुदानको 

लान्त्ग रु २२ लाि ०७ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

िलेकुद तर्ण  सशतण अनदुानबाट न्त्वन्त्नयोन्त्जत  

 रािपन्त्त रन्त्नङ्ग न्त्शल्ड प्रन्त्तयोन्त्गता स्थानीय तह स्तररय नगद अनुदानको लान्त्ग रु १ लाि ०० 

हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 

सामान्त्जक न्त्वकास क्षिेमा समानीकरर्बाट न्त्वन्त्नयोन्त्जत बजटे 

 ठाटीकाँध अस्पताल ३ वटा भवन न्त्नमाणर् क्रमागत मा रु ४० लाि  न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

  ठाटीकाँध अस्पताल तथा अरय  ५ वट ै वडाका  स्वास््य सँस्थाहरुमा और्न्त्ध तथा उपकरर् 

िररदमा रु १५ लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु। 

 मन्त्हला, वालवान्त्लका, अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक ,दन्त्लत, जनजाती हरुको क्षमता अन्त्धबृद्धी 

कायणक्रममा रु   २० लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु ।यस कायणक्रममा लन्त्क्षत वगणको क्षमता अन्त्भबृन्त्द्ध 

तथा िेतना अन्त्भबृन्त्द्ध हुनेछ । 

 मन्त्हला स्वास््य स्वयँ सेन्त्वकाहरुको सम्मान स्वरुप वार्र्णक रु ५०००।००का दरले  िाडपवण 

ििणकोलान्त्ग रु २लि ७५ हजार  न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । यस कायणक्रमबाट मन्त्हला स्वास््य स्वयँ 

सेन्त्वकाहरुलाई उत्पे्रर्ा न्त्मल्नेछ भने्न अपेक्षा न्त्लएकोछु । 

 बहुके्षिीय पोर्र् आयोजना कोलान्त्ग गाउँपान्त्लकाको रु ६लाि ९० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

उक्त कायणक्रमकोलान्त्ग नेपाल सरकारको साझेदारी रु १४ लाि १० हजार समेतको कायणक्रम 

सँिालन हुनेछ । 

स्वास््य क्षिेमा सशतणबाट न्त्वन्त्नयोन्त्जत बजटे 

 स्वास््य िौकी प्रास्वाके तथा अस्पतालहरुमा कायणरत कमणिारीहरुको तलब महङ्गी भत्ता 

स्थानीय भत्ता पोर्ाक लगायत अरय प्रशासनीक ििणकोलान्त्ग नगद अनुदान रु लान्त्ग रु१ करोड 

२१ लाि २० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 क्षय रोग न्त्नयरिर् कायणक्रमकोलान्त्ग नगद अनुदान रु  ३५ हजार ,६० हजार, ८ हजार, र ५० 

हजार गरर कुल रु०० करोड १  लाि ५३ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 पररवार योजना तथा प्रजनन स्वास््य कायणक्रममा नगद अनुदानको लान्त्ग रु ५ लाि ४९ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 पररवार योजना तथा प्रजनन स्वास््य कायणक्रममा औजार उपकरर् िररदकालान्त्ग  नगद 

अनुदानको लान्त्ग रु ०० लाि २७ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 मातृ तथा नवन्त्शशु कायणक्रमकोलान्त्ग नगद अनुदानको लान्त्ग रु ५ लाि ९० हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 



 मातृ तथा नवन्त्शशु कायणक्रम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षर्कोलान्त्ग नगद अनुदानको लान्त्ग रु ०० 

लाि १० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 मातृ तथा नवन्त्शशु कायणक्रम अरतरगत आमा सुरक्षा ANC रयानो झोला Vitamin K ,Magnesiun 

Sulphate ,Calcium Gluconate र न्त्नशुल्क गभणपतन कायणक्रमकोलान्त्ग नगद अनुदानको लान्त्ग रु 

१२ लाि ४५ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 मातृ तथा नवन्त्शशु कायणक्रमकोलान्त्ग व्यन्त्क्त करार नगद अनुदानको लान्त्ग रु ५ लाि ३२ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेककोछु । 

 िोप केरर न्त्नमाणर्कालान्त्ग नगद अनुदानको लान्त्ग रु ७ लाि २४ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 दादरुा रुवेला िोप अन्त्भयानकालान्त्ग नगद अनुदानको लान्त्ग रु ०० लाि ६१ हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 न्त्नयन्त्मत तथा पूर्ण िोप कदगोपना र िोप ढुवानीकालान्त्ग नगद अनुदान रु २ लाि ४४ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 पोर्र् कायणक्रमकालान्त्ग नगद अनुदान रु २ लाि ८० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 रोटा िोप सुरुवातकोलान्त्ग नगद अनुदान रु ०० लाि २० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 नसने रोग सम्बन्त्रध कायणक्रमकोलान्त्ग नगद अनुदान रु ०० लाि ७० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 महामारी तथा प्रकोपजरय रोगहरुको अबश्थामा RRT/CRRT  पररिालन गने ,िौमान्त्सक ररभ्यू 

तथा अन्त्भमुिीकरर् गनणकोलान्त्ग नगद अनुदान रु ०० लाि ६० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 मानन्त्सक स्वास््य सम्बन्त्रध न्त्वन्त्भन्न कायणक्रमकालान्त्ग नगद अनुदान रु ०० लाि १९ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 सरुवा रोग सम्बरध रोकथाम र सिेतना प्रिार प्रसार कदवस कायणक्रम ( रेन्त्वज सपणदँश पशुपँछीबाट 

हुने इररु्एरजा वडण फ्लु) नगद अनुदान रु  लाि २० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 न्त्वश्व कुष्ठ रोग कदवस,अपाङ्गता कदवस उपलक्ष्यमा कायणक्रमकोलान्त्ग नगद अनुदान रु ०० लाि 

१५ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 मान्त्सक तथा िौमान्त्सक सन्त्मक्षा सूिना सँकलन गुर्स्तर सुधार तथा न्त्वधुतीय प्रन्त्तवेदनकालान्त्ग 

ईण्टरनेट सेवा तथा महशुल भुक्तानी नगद अनुदान रु ०० लाि ९७ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 न्त्वधालय स्वास््य न्त्शक्षा आमा समुह तथा स्थानीय तहमा स्वास््यकालान्त्ग सामान्त्जक व्यवहार 

पररवतणन प्रवधणन अन्त्भयान कायणक्रमकोलान्त्ग नगद अनुदान रु १ लाि २५ हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 न्त्वरमीहरुकोलान्त्ग ओन्त्पन्त्ड रटकट कावणन कपी सन्त्हतको छपाई नगद अनुदान रु १ लाि ०० 

हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 आँिा, नाक, कान, घाटी तथा मुि स्वास््य सम्बन्त्रध मन्त्हला स्वास््य स्वयँ सेन्त्वकाहरु तथा 

स्वास््य न्त्शक्षकहरुकोलान्त्ग अन्त्भमुिीकरर् कायणक्रम नगद अनुदान रु ०० लाि ८० हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 



 आधारभूत तथा आकन्त्श्मक सेवा स्वास््य िौकी प्राथन्त्मक स्वास््य केरर प्राथन्त्मक अस्पतालको 

रयूनतम् सेवा मापदण्ड अनुगमन सम्बरध अन्त्भमुिीकरर् कायणक्रम नगद अनुदान रु १ लाि ०० 

हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 आधारभूत तथा आकन्त्श्मक सेवाकालान्त्ग और्न्त्ध िररद नगद अनुदान रु ८ लाि ५० हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 आधारभूत तथा आकन्त्श्मक सेवाको सन्त्नितताकालान्त्ग और्न्त्धको आपुर्तण र उपयोग सम्बन्त्रध 

कायणक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  भ्रमर् ििण नगद अनुदान रु १ लाि ०० हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 और्न्त्ध लगायतका सामाग्रीको ढुवानी तथा ररप्याककङ्ग र न्त्वतरर् नगद अनुदान रु १ लाि ०० 

हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 और्न्त्धको समुन्त्ित प्रयोग प्रवधणनकोलान्त्ग सान्त्थ समुह न्त्शक्षा कायणक्रम तथा आधारभूत स्वास््य 

सेवा सम्बन्त्रध  स्तररय उपिार पद्दन्त्त अन्त्भमुिीकरर् तथा  सन्त्मक्षा कायणक्रम नगद अनुदान रु १ 

लाि २५ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 रयूनतम् सेवा मापदण्ड कायाणरवयनकालान्त्ग आबश्यक औजार उपकरर् तथा स्वास््य सामाग्री 

िररद ममणत तथा व्यवस्थापन नगद अनुदान रु १ लाि ५० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 शहरी स्वास््य केरर । सामुदायीक स्वास््य ईकाइ स्थापना तथा सँिालन नगद अनुदान रु १० 

लाि ०० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 मन्त्हला स्वास््य स्वय ँसेन्त्वका कायणक्रम सन्त्मक्षा तथा कदवस नगद अनुदान रु ०० लाि १२ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 पोर्र् कायणक्रम यूनीसेर् सोझैभूक्तानी  अनुदानको लान्त्ग रु १ लाि ०० हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । 

 यस गाउँपान्त्लकाको वाडण नम्बर १ २ र ६ को पायक पने वडा न ६ sf] 

bf]af6f]df ल्याण्ड कर्ल्ड साईट न्त्नमाणर्कोलान्त्ग आर्थणक वर्ण ०७६।७७ को 

कान्त्रटजेरसीबाट रु ५ लाि ििण गने । 

 दन्त्लत जनजाती का SEE  परीक्षामा उत्कृि अङ्क ल्याई उन्त्त्तर्ण हुने १ 

जना न्त्वद्यार्थणलाई सामुदायीक न्त्वद्यालयबाट उच्च न्त्शक्षा अध्ययन गनण  

आर्थणक वर्ण ०७६।७७ को कान्त्रटजेरसीबाट रु १ लाि ५०हजार 

छािवृत्ती उपलब्ध गराउने    । 

 

 यस गाउँपान्त्लकको वाडण नम्बर १ र ६ को पायक पनेगरर ठाटीकाँध वाजर नन्त्जक 

पशु वधशाला बनाउने र सोकोलान्त्ग आर्थणक वर्ण ०७६।७७ को कान्त्रटजेरसीबाट रु 

५ लाि ििण गने । 



 यस गाउँपान्त्लकाको वडण नम्बर ३ को बाकोट वजारमा नन्त्जक सावणजन्त्नक जग्गामा  

पशु पन्त्रछ वधशाला न्त्नमाणर् गनण आर्थणक वर्ण ०७६।७७ को कान्त्रटजेरसीबाट रु २ 

लाि ििण गने । 

 यस गाउँपान्त्लको वाडण नम्बर १ र ६ को पायक पनेगरर ठाटीकाँध बजार नन्त्जक 

कृन्त्र् हाट बजार तोके्न र सोकोलान्त्ग आर्थणक वर्ण ०७६।७७ को कान्त्रटजेरसीबाट रु 

३लाि ििण गने । 

 उपभोक्ता सन्त्मन्त्तका पदान्त्धकारीहरुलाई प्रत्यके वडाका तान्त्लम सँिालन गनण 

आर्थणक वर्ण ०७६।७७ को कान्त्रटजेरसीबाट रु ३लाि ििण गने । 

 यस गाउँपान्त्लकाका डकमी र न्त्सकमीहरुकोलान्त्ग भूकम्प प्रन्त्तरोधात्मक ७ कदने 

तान्त्लमको लान्त्ग आर्थणक वर्ण ०७६।७७ को कान्त्रटजेरसीबाट रु ५ लाि ििण गने । 

 

आर्थणक न्त्वकास तर्ण  

सशतण अनदुान अरतरगतका कायणक्रमहरु 

श्रम तथा रोजगार 

 प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रममा अस्थायी तथा करार कमणिारीकोलान्त्ग पोर्ाक नगद अनुदान रु 

०० लाि १० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रममा कायाणलय सँिालन तथा मसलरद ििणलान्त्ग  नगद अनुदान रु ०० 

लाि ५० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रममा लान्त्ग कमणिारी तलब नगद अनुदान रु ४ लाि १७ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रममा रोजगार सँयोजककोलान्त्ग स्थानीय भत्ता  नगद अनुदान रु ०० 

लाि ४८ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

उजाण तर्ण  

 नवीकरर्ीय उजाण प्रन्त्वन्त्धहरु लघ ुतथा साना जलन्त्वधुत सौयण उजाण वायोग्यास वायोमास उजाणको 

उत्पादनमुलक पररप्रयोग मार्ण त उजाण उत्पादन र पररप्रयोग नगद अनुदान रु १२लाि ४५ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 लन्त्क्षत वगण कायणक्रम तर्ण  राजश्व वाडर्ाडबाट 

 न्त्वपन्न दन्त्लत यूवाहरुको स्वरोजगारकालान्त्ग न्त्शप न्त्वकास कायणक्रम तर्ण  रु ३ लाि न्त्वन्त्नयोजन 

गरेकोछु । जसले उनीहरुको क्षमता न्त्वकास हुनेछ । 



 न्त्वपन्न युवाहरुको स्वरोजगारकोलान्त्ग व्यवसायीक न्त्शप न्त्वकास कायणक्रम तर्ण  रु ५ लाि 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । जस बाट न्त्वपन्न वेरोजगार यूवाहरुको आय आजणनमा वृन्त्द्ध हुनेछ । 

 दन्त्लत लन्त्क्षत कायणक्रम अरतरगत आधुन्त्नक आरान सुधार तथा क्षमता न्त्वकास तर्ण  रु ६ लाि 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । जसबाट परम्परागत पेशालाई आधुन्त्नकीकरर् तर्ण  उरमुि हुने छन । 

 मन्त्हला दन्त्लत जनजान्त्त तथा अरय न्त्वपन्न यूवाहरुकालान्त्ग लोक सेवा तयारी कक्षा 

सँिालनकालान्त्ग रु ३ लाि  न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । जसबाट  शैन्त्क्षक वेरोजगार युवाहरुको क्षमता 

न्त्वकास भई सरकारी सेवामा प्रन्त्तस्पधाण गनण सक्षम हुनेछन । 

 जनजान्त्त लन्त्क्षत व्यवासयीक न्त्सप न्त्वकास तान्त्लम तर्ण  रु ५ लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु ।यस 

कायणक्रमबाट जनजान्त्त यूवाहरुको क्षमता न्त्वकान्त्स भई रोजगार उरमुि हुने छन । 

न्त्वर्यगत शािाको समानीकरर्तर्ण  

 कृन्त्र् न्त्वकास तर्ण का न्त्वन्त्भन्न कायणक्रमहरुकोलान्त्ग रु १० लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 पशुपन्त्रछ न्त्वकासकालान्त्ग रु १५ लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 पूर्ण सरसर्ाई  कायणक्रम सँिालन तथा सोको प्रशासन्त्नक ििण समेतको कायणक्रमकोलान्त्ग रु २५ 

लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 वन सँरक्षर् सुदढृीकरर् तथा कदगो न्त्वकास कायणक्रम र सोको प्रशासन्त्नक ििण समेतको  

कायणक्रमकालान्त्ग रु २२ लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 नागररकता तथा मतदाता पररिय पि न्त्शन्त्वरकोलान्त्ग रु २ लाि  न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 न्त्नशुल्क स्वास््य न्त्शन्त्वरकोलान्त्ग रु २ लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 वडास्तरीय योजनाहरुकोलान्त्ग दहेाय बँमोन्त्जम वजेट न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

सशतण तर्ण  न्त्वन्त्नयोन्त्जत रकम 

 सहकारी ससँिाई साना न्त्सिाई ममणत सँभार तथा न्त्नमाणर् रु ५लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु 

। 

 भकारो सुधार कायणक्रमकोलान्त्ग रु ३ लाि न्त्वन्त्नजन गरेकोछु । 

 माटो पररक्षर् गरा माटो सुधारकालान्त्ग सामाग्री प्रन्त्वन्त्ध न्त्वतरर् हस्तारतरर्कोलान्त्ग रु 

२लाि न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 पशु स्वास््य व्यवस्थापनकोलान्त्ग और्न्त्ध न्त्वतरर्कोलान्त्ग रु १लाि ४५ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 पशुपँन्त्रछ तथा मत्स्य उपिार सेवाकोलान्त्ग रु ६० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 वडण फ्लु रोग लगायत अरय रोगको न्त्नयरिर्कोलान्त्ग वैठक तथा नमुना सँकलन गरर 

पठाउन तथा प्रदेश र सँघमा ररपोर्टणङ्ग गनण रु ७५ हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 न्त्वन्त्भन्न िोपहरु लगाए वापत भ्यान्त्क्सनेटरलाई पाररश्रन्त्मक रु १लाि २५ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 



 तरल नाईटोजन भण्डारर् तथा न्त्वतरर् तथा व्यवस्थापनकोलान्त्ग रु २ लाि ४० हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 वडास्तरबाट छनौट योजनाहरुकोलान्त्ग न्त्वन्त्नयोन्त्जत बजेट 

क्र स वडा नम्बर  वजेट 

१ वडा नम्बर १ ३२१६७६५।०० 

२ वडा नम्बर २ ३१००५०६।०० 

३ वडा नम्बर ३ ३६९९३७९।०० 

४ वडा नम्बर ४ ३३८२३५०।०० 

५ वडा नम्बर ५ ३२१९६१८।०० 

६ वडा नम्बर ६ ३१६१३८२।०० 

 जम्मा १९७८००००।०० 

 

 वडा सँिालन  ििण न्त्शर्णक देहाय बँमोन्त्जम न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

रकम रु हजारमा  

न्त्शर्णक वाडण 

नम्बर १ 

वाडण 

नम्बर 

२ 

वाडण 

नम्बर 

३ 

वाडण 

नम्बर 

४ 

वाडण 

नम्बर५ 

वाडण 

नम्बर६ 

जम्म 

बैठक 

भत्ता 

१४४ १४४ १४४ १४४ १४४ १४४ ८६४ 

न्त्वन्त्वध ४० ४० ४० ४० ४० ४० २४० 

मसलरद ५० ५० ५० ५० ५० ५० ३०० 

कुल 

जम्मा 

२३४ २३४ २३४ २३४ २३४ २३४ १४०४ 

 

 

 

सामानीकरर् तथा राजश्व वाडँर्ाडको न्त्वन्त्नयोन्त्जत रकम  

qm=;+= Joo ljj/0f /sd?= xhf/df 

! 
ufpFkflnsf uf}/jsf] cfof]hgfsf nflu                               -

;fd'bflos ljB'lts/0fsf] nflu ;fem]bf/L_ 
25000 

@ ljleGg cfof]hgf] nflu k|b]z ;/sf/ ;+u ;fem]bf/L 15000 

# j8f txdf hfg] ah]6  19780 



$ jx'If]lqo kf]if0f cfof]hgf 2100 

% :jf:Yo zfvf cf}ifwL tyf pks/0f vl/b 1500 

^ s[lif ljsf; zfvf 1000 

& kz' k+IfL ljsf; zfvf 1500 

* dlxnf,jfnjflnsf tyf ;dfh sNof0f 2000 

( k"0f{ ;/;kmfO{ sfo{qmd ;+rfng tyf Joj:yfkg 2500 
!) jg ;+/If0f,;'b[l9s/0f tyf lbuf] ljsf; sfo{qmd ;+rfng 2200 

!! hghflt nlIft Jofj;flos l;k ljsf; tflnd 500 

!@ dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?nfO{ k|f]T;fxg :j?k bz}+ vr{ jfkt 275 

!# o'jf :j/f]huf/sf nflu Jofj;flosf l;k ljsf; tflnd 500 

!$ ufpFkflnsf k':tsfno :yfkgf 500 

!% kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 1000 

!^ d]lzg/L cf}hf/ 500 

!& k/fdz{ ;]jf 7018 

!* ufpFkflnsf kfZj{ lrq lgdf{0f 1500 

!( ;8s dd{t 3000 

 @) ljkb Joj:yfkg 1000 

21 sd{rf/L sNof0f sf]if 200 

22 l9Ksf afxfFsf]6 u}/fufpF ;8s dd{t j8f g+= $ / # 1885 

23 k|;'lt u[x zf}rfno lgdf{0f tyf 3]/jf/ j8f g+= ^ 950 

24 ;Tob]jL cf=lj= lkmN8 lgdf{0f j8f g+= % cfu| 935 

25 j8f sfof{no dd{t j8f g+= ! ५40 

26 lgz'Ns :jf:Yo lzjL/ ;+rfng 300 

27 gful/stf lzjL/ ;+rfng 200 
28 Kof8 ÚnL :jf:Yo OsfO x ÚOtf ;8s lgdf{0f j8f g+=@  945 
  

 
  

 
/fhZj cg'bfg cGtu{tsf vr{ lzif{sx? 

 



! sd{rf/L kfl/>lds  15902 
@ sd{rf/L kf]zfs 390 
# रयायीक सन्त्मन्त्त व्यवस्थापन तथा मसलरद ४०० 
$ रयायीक सन्त्मन्त्त बैठक सँिालन १०० 
% kbflwsf/L kfl/>lds 5055 
^ :jf:Yosf s/f/ sd{rf/L tnj 5400 
& lzIf0f l;sfO{ cg'bfg 15635 
8 v]ns'b ;+rfng  ५00 

9 s[lif tyf kz' ljsf; zfvf sd{rf/L kfl/>lds tyf ;'ljwf 5800 

10 sfof{no ;+rfng tyf d;nGb 2२00 
11 j8f sfof{no sf=;+= d;nGb vr{ 300 
12 dd{t ;+ef/ 600 
13 ;jf/L ;fwg dd{t 500 
14 cg'udg tyf d"Nofs+g 500 
15 e|d0f vr{ 2300 
16 ;?jf e|d0f er{ 200 
17 j}7s eQf 816 
18 j8f sfo{no a}7s eQf 864 
19 sfo{qmd vr{ 1200 
20 ljljw vr{ 1260 
21 j8f sfof{no ljljw vr{ 240 
22 kfgL ljh'nL १00 
23 ;+rf/  500 
24 OGwg sfof{no k|of]hg 600 
25 ljdf tyf gjLs/0f 150 
26 3/ef8f 1100 
27 ;jf/L ;fwg tyf d]l;g/Lsf] ef8f 700 
28 ;'zf;g 500 
29 ufpFkflnsf dxf;+3 gljs/0f 20 
30 sfdbf/sf] ljdf  20 
31 cGo ;xfotf 226 



32 
ljkGg blnt o'jfx?nfO{ Jofj;flos l;k ljsf; tflnd 300 

33 
kbflwsf/L kf]zfs 470 

34 
cfw'lgs cf/g ;'wf/ tyf Ifdtf ljsf; tflnd 600 

35 
 blnt, dlxnf tyf ljkGg o'jf x?nfO{ nf]s;]jf tof/L sIff ;+rfng 300 

36 
;zt{ cg'bfg vr{ 97500 

37 
;fdflhs ;'/Iff vr{ 30000 

38 
;fd'bflos ljB'lts/0fsf nflu ah]6 vr{ ;fem]bf/L 225000 

39 
ljleGg cfof]hgf] nflu k|b]z ;/sf/ 4f/f x'g] ah]6 vr{ ;fem]bf/L 16000 

४० 
ljsf; ;fem]bf/ lgsfosf] vr{ 1746.337 

     ४१ 
cl;gf kL8Ltsf nflu /fxt cg'bfg 

10024 
 

     ४२ कुखरुा दाना उधोग वार्ड नम्बर २ ५०० 
४३ दशरथ मावव ववधालय सधुार अनुदान  ८०० 
४४ वर्थडङ्ग सेण्टर सँचालन अनदुान वार्ड नम्बर ६  ३०० 
४५ सावडजननक शौचालय ठाटीकाधँ वजार टायल समेत ७०० 
46 

aly{ª ;]G6/ ;+rfng cg'bfg $ g+= j8f 100 
47 

df]6/ ;fO{sn vl/b 1200 
 

 

वडा  स्तररय वस्ती वडा बाट छनोट भएका देहायका योजनाहरुकोलान्त्ग न्त्नम्नानुसार वजेट 

न्त्वन्त्नयोजन गरेकोछु । 

 7f6LsfFw ufpFkflnsf j8f g+= ! af6 5gf]6 ul/Psf of]hgfx? 

क्रस योजनाको नाम ठेगान रकम 

१ भैरबस्थान कोसेडी सडक योजना               २०लाि २००००००।०० 

२ िातीगाउँ बाल कक्षा भवन न्त्नमाणर्को कर्ल्ड न्त्नमाणर् योजना  

१६हजार ७ सय  ६५             

१६७६५।०० 

३ ठुलाधारा पत्थरी घर पाईप योजना               ३लाि ५०हजार ३५००००।०० 

४ गन्त्म्भरिाल न्त्सिाई पोिरी योजना               २लाि ५०हजार २५००००।०० 

५ काडेिेत आमुवा िानेपानी योजना                ३लाि ३०००००।०० 

६ अन्त्ल्छवाडी गताड िानेपानी योजना              ३लाि ३०००००।०० 



 

7f6LsfFw ufpFkflnsf j8f g+= @ af6 5gf]6 ul/Psf of]hgfx?  

l;=g+= of]hgfsf] gfd /sd s'n hDdf 

!= न्त्सन्त्मपातल न्त्सिाई पोिरी न्त्नमाणर् योजना           ५लाि ५०हजार ५५००००।००  
@= जनता आसब सपपल चौतरा भिन सनमातण              ५लाख ५०००००।००  
#= देउसतधारा जौचउर खानेपानी योजना सनमातण        ५ लाख ५०००००।००  
$= आदशत आसब हुईता घेरिार तथा पखातल सनमातण      ५लाख ५०००००।००  
%= दशरथ मासि पुस्तकालय स्थापना                         २ लाख ५० हजार २५००००।००  
^= हतरके घरखेत ससँचाई कुलो सनमातण                     १ लाख १०००००।००  
&= कासलका आसब शेरीपाटा पखातल तथा सपल्ड सनमातण   ३ लाख ३०००००।००  
*= बासि स्थान मन्दिर सनमातण योजना                          ३ लाख  ३०००००।००  
(= कशेनी मुहान सिजारे खानेपानी सनमातण योजना         १लाख ५०६ १ ००५०६।००  
hDdf    
 

 

 

 

7f6LsfFw ufpFkflnsf j8f g+= # af6 5gf]6 ul/Psf of]hgfx? 

l;=g+= of]hgfsf] gfd /sd 

! 
e Újfvf8f sflndf6L ;8s lgdf{0f of]hgf                                       -^nfv %)xhf/_ ^%))))।०० 

@ ufO{wf/f df}nf dfOsfyfg ;8s lgdf{0f of]hgf                                     -^nfv_ ^)))))।०० 

#= Kftnvf]nf pvft] ;Nn]/L tNnf5fgf kfO{k l;rfO{ of]hgf                         -^nfv_ ^)))))।०० 

$= 
bÚuf{b]jL cfwf/e Út lawfno 3]/jf/                                                    -@nfv_ @)))))।०० 

%= Rffpsf df}e]/L vfg]kfgL of]hgf                                                       -$nfv_ $)))))।०० 

^= 
7 Únfvfn kf]v/L 3]/jf/                                                    -@nfv_ @)))))।०० 

&= 
;fdÚbfoLs :jf:Yo O{sfO axfsf]6 3]/jf/    tyf lkmN8 lgdf{0f             -#nfv ^(xhf/ #&(_ #^(#&(।०० 

*= j8f sfof{no =3]/jf/                                                                  -!nfv %)xhf/_ !%))))।०० 

(= 
 kfO{k vl/b tyf ljt/0f –-uÚj]{ ,l5kl5k] ,8ÚKsf ,sfnfsfl6of / /ftLdf6f_-!nfv %)xhf/_ !%))))।०० 

!)= 
af8LdÚxfg 8fF8fufpF vfg]kfgL lgdf{0f                                                  -!nfv_ !)))))।०० 

११ िेलकुद आयोजनाको कायणक्रममा                                          १लाि १०००००।०० 

!!= 
hg cfla 8fªu|f 5fgfdd{t                                                    - !nfv %)xhf/_ !%))))।०० 

!@= axfsf]6 uf]7Lvf]nf l8Ksf dfemle/ uf]/]6f]af6f] lgdf{0f                            -!nfv #)xhf/_ !#))))।०० 

hDdf hDdf   

 

7f6LsfFw ufpFkflnsf j8f g+= $ af6 5gf]6 ul/Psf of]hgfx? 

७ माििौर डाडाबन पोिरी योजना                २लाि २०००००।०० 

८ न्त्नलाकर मन्त्रदर कर्ल्ड योजना                     २लाि २०००००।०० 

 जम्मा  



 l;=g+= of]hgfsf] gfd /sd 

!= ज्यामीिौर सडक न्त्नमाणर् १०लाि 
@= देउती मान्त्व भवन न्त्नमाणर् योजना ८लाि 
#= न्त्सजणना आन्त्ब छाना ममणत योजना १लाि ३२हजार ३५० 
$= कान्त्लका आन्त्ब छाना ममणत १लाि 

५ बर्थणङ्ग सेण्टर तथा िोप केरर औजार िररद तथा कायाणलय व्यवस्थापन  २लाि 

 

६ उपल्ला पाथै पोिरी न्त्नमाणर् योजना १लाि ५०हजार 

७ वडा कायाणलय शौिालय न्त्नमाणर् २लाि 

८= बाघर्ाल िशुण कोलडाँडा िानेपानी योजना ५लाि 

९ मासेदाल्का न्त्सिाई पोिरी न्त्नमाणर् योजना २लाि ५०हजार 

१०  आटी न्त्सिाई पाइप िररद योजना ५०हजार 

११   

 जम्मा ३३लाि ८२हजार ३५० 

 7f6LsfFw ufpFkflnsf j8f g+= % af6 5gf]6 ul/Psf of]hgfx? 

qm=;+= of]hgfsf] gfd ah]6 

! मान्त्लका मन्त्रदर न्त्नमाणर् योजना                 १०लाि १९हजार ६१८ १०१९६१८।०० 
@ बुढािोला िानेपानी योजना टमटा टोल          २लाि ५०हजार २५००००।०० 
# बुककछडी िानेपानी योजना कोलार टोल         २ लाि २०००००।०० 
$ दमाई धारा न्त्नमाणर् योजना ३ वटा                १लाि ५०हाजर १५००००।०० 
% थापलाटोल धारा न्त्नमाणर् योजना  २वटा         १लाि १०००००।०० 
^ थापाधारा र सेरा धारा न्त्नमाणर् योजना २ वटा         १लाि ५०हजार १५००००।०० 
& िगिा िानेपानी कुण्ड न्त्नमाणर् योजना                   २लाि ५०हजार २५००००।०० 
* बुढाधारा िानेपानी योजना                                 १लाि १०००००।०० 
( घण्टेिोला देन्त्ि िािा िेत सम्म कुलो न्त्नमाणर्          ४लाि ४०००००।०० 

!) टमटाटोल मन्त्रदर न्त्नमाणर् योजना                          २लाि २०००००।०० 
!!  िाकपाडा िानेपानी न्त्नमाणर् योजना                      २लाि २०००००।०० 
!@ लाटा मन्त्रदर न्त्नमाणर् योजना                                 २लाि २०००००।०० 
!# आग्र सत्यदेवी कर्ल्ड न्त्नमाणर् योजना                       ४लाि ४०००००।०० 
!$ देउती मन्त्रदर न्त्नमाणर् योजना                                ३ लाि ३०००००।०० 
!% आग्र िानेपानी योजना नायक टोल                        २लाि ३५हजार २३५०००।०० 
 जम्मा          

7f6LsfFw ufpFkflnsf j8f g+= ^ af6 5gf]6 ul/Psf of]hgfx? 

s|=; of]hgfsf] gfd ah]6 

! जन आन्त्ब भवन न्त्नमाणर्                          ५लाि ५०००००।०० 
@ रानाकरटया बसौटा िानेपानी ममणत           २ लाि २०००००।०० 



# सेउरुपे िोला डाँडाघर न्त्सिाइ कुलो न्त्नमाणर् ३लाि ३०००००।०० 
$ मस्टा मन्त्रदर कर्ल्ड न्त्नमाणर् पाँिला            १लाि १०००००।०० 
% मान्त्लमा मान्त्व पाँिला र्र्नणिर न्त्नमाणर्       ३लाि ३०००००।०० 
^ नरदादेवी आन्त्ब र्र्नणिर न्त्नमाणर्                २लाि २०००००।०० 
& तन्त्डिेत न्त्सिाई कुलो ममणत                      ४लाि ४०००००।०० 
* ठाकुरिेत न्त्सिाई कुलो न्त्नमाणर्                  ५लाि ५०००००।०० 
( लालझारे िानेपानी ममणत रोकाय टोल        ३लाि ३०००००।०० 
!) दवुाडी िानेपानी न्त्नमाणर्                         २लाि २०००००।०० 

!! 
सूयणदय आन्त्व लामामेला भवन ममणत तथा र्र्नणिर न्त्नमाणर्    

१लाि६१हजार ३८२ 

१६१३८२।०० 

 जम्मा  
 

 

सभाध्यक्षजू्य गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु 

यस गररमामय पाँचौ गाउँसभामा प्रसु्तत आसथतक िषत २०७६।७७ को लासग समानीकरण अनुदान र 

सशतत अनुदान प्रदान गने नेपाल सरकार तथा कणातली प्रदेश सरकार तथ  िजेट तयार गनत सहयोग 

गनुत हुने सिषयगत ससमसतका पदासधकारीजू्यहरु श्रोत अनुमान तथा ससमा सनधातरण ससमसतका सँयोजक 

तथा पदासधकारीजू्यहरु कायतपासलकाका सदस्यजू्यहरु प्रमुख प्रशासकीय असधकृतजू्य सँपूणत सिषयगत 

शाखाका कमतचारीहरु िडा ससमसतका िडाअध्यक्ष तथा पदासधकारीजू्यहरु सरकारी तथा गैर सरकारी 

सनकाय िैदेसशक सनयोग सँपूणत राजनैतीक दल बन्दस्तस्तरका उपभोक्ताहरु लसक्षत िगत जेष्ठ नागररक 

सभन्न क्षमता भएका नागररकहरु नागररक समाज सशक्षक सिध्याथी भाई  िहीनीहरु पिकार सुरक्षा 

सनकाय िसकल सेिा सनिृतत्त सरकारी कमतचारी कृषक दाजुभाई सददी िसहनी लगायत आम गाउँपासलका 

िसीहरुमा हृदयदेन्दख कृतज्ञता ज्ञापन गदतछु । 

यस गाउँपासलकालाई समानीकरण सशतत र राजश्व िाडफाँडबाट अनुदान उपलब्ध गराउने नेपाल 

सरकार प्रदेश सरकार प्रसत म यस गाउँसभाको तफत  र मेरो व्यन्दक्तगत तफत बाट धन्यिाद व्यक्त गनत 

चाहान्छु । प्रसु्तत िजेटको कायातन्वयनबाट आम गाउँपासलका बसीको जीिनस्तरमा फेरिदल हुने 

अपेक्षा सलएकोछु । प्रसु्तत िजेटलाई पारदशीता भ्रष्टचार शुन्य सहनसीलता जनउत्तरदायी 

जबाफदेसहताको एउटा पाटो हो भने्न सम्झेकोछु ।यो िजेट यस गररमामय गाउँसभाले पासगरेपसछ 

कायातन्वयनको चरणमा समू्पणत सरोकारिाला गाउपासलका बासी राजनैतीक दल उपभोक्ता कमतचारी 

सशक्षक िुन्दिसजिी पिकार लसक्षत िगत लगायत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार तथा सरकारी तथा 

गैर सरकारी सँघ सँस्था तथा िैदेसशक सनयोग लगायत सँपूणत सरोकारिाला प्रसत सहयोगको अपेक्षा 

गदतछु । धन्यिाद् । 


