
 

 

ऄन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अठौं गाउँसभामा 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सगनु गरुुङद्धारा प्रस्तुत 

अलथणक वर्ण २०७७/०७८ को 

बालर्णक अय व्ययको लववरर् 

(बजेट) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄन्नपूर्ण गाउँपालिका 

माछापोखरी,कास्की 

२०७७ साि ऄसार १० गते 

  



1 
 

उपाध्यक्षद्वारा गाउँसभामा प्रस्तुत बजटे प्रलतवेदन 

श्रद्धये ऄध्यक्ष महोदय, 

प्रमखु प्रशासकीय ऄधधकृतज्यू, वडा ऄध्यक्षज्यूहरु, गाईकँाययपाधिका सदस्यज्यूहरु, गाईसँभाका 

सदस्यज्यूहरु, सबै राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, धवधभन्न राजनीधतक दिका प्रधतधनधधज्यूहरु िगायत सम्पूणय स्थानीय 

गाईपँाधिकाबासीहरु, सञ्चारकमी/पत्रकारज्यूहरु सबैमा ऄन्तरअत्मा देधख गाईपँाधिकाको अगामी अ.व. 

२०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गनय अयोधजत यस सम्माधनत सभामा हाधदयक स्वागत तथा नमस्कार गनय चाहन्छु ।  

   सवयप्रथम यस पावन ऄवसरमा म, राष्ट्र र जनताको िाधग अफ्नो जीवन समयपण गनुय हुने ज्ञात ऄज्ञात वीर 

शधहदहरु प्रधत सम्मानका साथ हाधदयक श्रद्धाञ्जिी ऄपयण गनय चाहन्छु । शधहदहरुका सपना र ऄग्रजहरुको 

मागयदशयन वमोधजम नया ँ नेपाि धनमायणिाइ साथयक तलु्याईने र संवैधाधनक व्यवस्थािाइ सधह र सकारात्मक 

कायायन्वयनको यात्रामा हामी सबैिाइ पे्ररणा धमल्ने ऄपेक्षा गदयछु ।    

ऄन्नपूणय गाईपँाधिकाको अठौं सभामार्य त गाईपँाधिकाको गाई ँ सभाबाट पाररत नीधत तथा काययक्रम 

ऄनसुारको अगामी अ.व. २०७७/०७८ को ऐधतहाधसक चौंथो वाधषयक बजेट प्रस्तुत गनय पाईदँा मिाइ गवय महससु 

भएको छ ।   

  ऄन्नपूणय गाईपँाधिकाको धवकासको  धनधम्त बजेट तजुयमाका धवधभन्न चरणहरुमा सहयोग परुाईनु हुने 

ऄध्यक्ष ज्यू, वडा ऄध्यक्ष ज्यूहरु, काययपाधिका सदस्य ज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय ऄधधकृत िगायत सम्पूणय राष्ट्र 

सेवक कमयचारीहरु तथा गाईपँाधिका बासी दाजभुाआ, धददी बधहनीहरु सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गनय  चाहन्छु ।  

   हाम्रो गाईपँाधिका भौगोधिक, प्राकृधतक, ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक एवम् पययटकीय महत्वका दृधििे ऄत्यन्त 

प्रवि सम्भावना बोकेको पाधिका भएर पधन द्रतु धवकासको िाधग हाम्रा सामू केही चनुौधतहरु धवद्यमान छन् । 

धवकासको क्रममा पछाधड परकेा वगय तथा समदुायिाइ धवकासको मूि प्रवाहमा ल्याईने, ईत्पादनशीि के्षत्रमा 

िगानी ऄधभबधृद्ध गरी अधथयक गधतधवधधहरुको माध्यमवारारा रोजगारी धवस्तार गने, कृधष के्षत्रको व्यवसायीकरण र 

अधधुनकीकरण गने, सशुासन प्रवयद्धन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता कायम गने, पययटन धवकासबाट प्राप्त िाभ 

धिइ सबै के्षत्रसम्म परुय्ाईने प्रकृधतक स्रोत साधन वन जंगिको संरक्षण गदै वातावरणीय सन्तिुनिाइ कायम 

राख्ने, भौधतक पूवायधारको धवकासमा िगानी वधृद्ध गने तथा सामाधजक धवकासिाइ संस्थागत गदै पाधिका 

वासीहरुमा अफ्नै ठाईमा रही केही गने वातावरण सजृना गरी ऄपेधक्षत धवकासको प्रधतर्ि हाधसि गने एवम् 

अन्तररक अयको दायरािाइ र्राधकिो बनाईने र अन्तररक व्यवस्थापनिाइ सशुासनमैत्री बनाइ संस्थागत 

सदुृढीकरण गने जस्ता धजम्मेवारी स्थानीय सरकारको रुपमा हाम्रो सामू रहेका छन् । 

   जनताको सबैभन्दा नधजकको सरकारको रुपमा प्रत्यक्ष सरोकारका ईल्िेधखत धवषयहरुिाइ सम्वोधन 

गनयका िाधग गाईपँाधिकाबाट घोधषत िक्ष्य र ईदे्दश्यका साथ जनताबाट  प्राप्त भएको धजम्मेवारीिाइ आमान्दाररता 

पूवयक पूरा गनय  यस पाधिकािाइ “कृलर्, पयणटन र पूवाणधार, ऄन्नपूर्ण समलृद्धको अधार” को दीघयकाधिन िक्ष्य तय 

गरी पाधिकाको धवकासको समग्र योजना तथा काययक्रमहरु तय गरी कायायन्वयन गदै अआरहेको सन्दभयको प्रस्ततु 

बजेट स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४,  स्थानीय तहको वाधषयक योजना तथा बजेट तजुयमा धदग्दशयन, २०७४ 
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ऄन्नपूणय गाईपँाधिकाको अवधधक पञ्चवषीय योजना, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागयदशयनहरु, धदगो 

धवकासका िक्ष्यहरु, के्षत्रगत राधष्ट्रय नीधतहरु तथा यस गाईपँाधिकाबाट पाररत नीधत तथा काययक्रमहरु र सो 

सम्वद्ध धनयमाविी एवम् कायय धवधधहरुिे धनधदयि गरकेो योजना तजुयमा प्रकृयाका चरणहरु ऄविम्वन गरी सहभाधगता 

मिुक ढंगिे बजेट तजुयमा गररएको छ ।  

 प्रस्तुत बजेट तयार गने सन्दभयमा स्थानीय राजश्व परामशय सधमधत र स्रोत ऄनमुान तथा बजेटको सीमा 

धनधायरण सधमधतका र गाईँ काययपाधिकाको धवधभन्न धमधतमा भएको धनणयय बमोधजम यस गाईपँाधिकाको अगामी 

अ.ब. को िाधग कायम हुने बजेट सीमा धभत्र रही कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट धदने तथा अय संकिनको 

प्रशासधनक व्यवस्था गनय  अधथयक धवधेयक, २०७७ र सेवा र काययहरुको िाधग सधञ्चत कोषबाट केही रकम खचय 

गने ऄधधकार धदन र सो रकम धवधनयोजन गनय धवधनयोजन धवधेयक, २०७७ पेश गरकेी छु ।  

बजेटका धसद्धान्त तजुयमा गदाय  मैिे स्थानीय सरकारको ऄधधकार सूची, केन्द्र सरकारको नीधत तथा 

काययक्रम, प्रदेश सरकारको नीधत तथा काययक्रमिाइ र यस गाईपँाधिकाको नीधत तथा काययक्रमिाइ ध्यान धदइ 

तीव्र, ईच्च, र्राधकिो र समावेशी अधथयक वधृद्ध हुने गरी िगानी केधन्द्रत गनय खोजेकी छु ।   

स्थानीय जनऄपेक्षा र अदरणीय सभा सदस्यहरुको धवकास प्रधतको धतव्र चाहानािाइ सम्बोधन गनय ठूिो 

अकारको बजेटको अवश्यकता पने देधखन्छ । गाईपँाधिकािाइ प्राप्त धसधमत स्रोत साधनबाट जनताको ऄधसधमत 

अवश्यकताहरुिाइ परुा गनय  कधठनाइ भएतापधन प्राप्त स्रोत साधनको समधुचत ईपयोग हुने गरी स्रोत साधनको 

बाडँर्ाडँको व्यवस्था धमिाइएको छ । हामी संघीयता कायायन्वयनको प्रारधम्भक चरणमा रहेको हुदँा गाईपँाधिकािे 

प्राप्त गने स्रोत र साधन, खचय गनय सक्ने क्षमताका अधारमा यो बजेट तजुयमा गरेकी छु ।  

श्रद्धये ऄध्यक्ष महोदय,  

प्रस्तुत अगामी अलथणक वर्ण २०७७।०७८ को बजेटका उदे्दश्यहरु देहाय बमोलजम रहकेा छन ्। 

1. धवश्वव्यापी कोरोना भाआरस (कोधभड-१९) बाट स्थानीय जनताहरुिाइ सरुधक्षत राख्ने एवं संक्रमणको 

सामना गरी जनतािाइ स्वास््य सरुक्षाको प्रत्याभूधत धदिाईने, 

2. अधथयक धवकास तथा गररवी धनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान परुाइ जनताको जीवनस्तरमा ऄधभवधृद्ध गने,  

3. ईत्पादनमूिक तथा धछटो प्रधतर्ि प्राप्त गनय सधकने अयोजना तथा काययक्रम संचािन गने,  

4. स्थानीय  स्रोत, साधन, सीपको ऄधधकतम ईपयोगमा जोड धदइ स्थानीय रोजगारी ऄधभवधृद्ध गने, 

5. मधहिा, वािवाधिका तथा धपछधडएका वगय, के्षत्र र समदुायिाइ धवकासको मूि प्रवाहमा समाधहत गराईने, 

6. िैङ्धगक समानता  र समाधजक समावेशीकरण र सामाधजक सदभाव ऄधभवधृद्ध गने,  

7. धदगो धवकास, वातावरणीय संरक्षण, तथा सम्वद्र्धन गनय सघाई परुय्ाईने,  

8. भाधषक तथा सांस्कृधतक पक्षको जगेना र सामाधजक सद्भाव तथा एकता ऄधभवधृद्धमा सघाई परुाईने 

9. सन्तुधित धवकास, समतामूिक धवकास र समन्याधयक धवतरण प्रणािीमा जोड धदने , 

10. रोजगारीका ऄवसरहरु सजृना गरी बेरोजगारी दर घटाईने,  

11. ऄन्नपूणय बासी जनताको जीवनस्तर वधृद्ध गरी सम्मनुत र समदृ्ध ऄन्नपूणय गाईपँाधिका बनाईने, 
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समदृ्ध ऄन्नपूणय धनमायणका िाधग ऄन्नपूणय गाईपँाधिकािे ऄनुशरण  गरकेो  “कृलर्, पयणटन र पूवाणधार, 

ऄन्नपूर्ण समलृद्धको अधार”  भन्ने धदघयकािीन दृधष्ट्णकोणिाइ अत्मसाथ गदै अधथयक वषय २०७७।७८ को 

बजेटमा देहायका के्षत्रमा िगानीिाइ ईच्च प्राथधमकता धदएकी छु ।  

1. कोरोना भाआरसको संक्रमणबाट बच्नका िाधग अवश्यक पूवयतयारीहरुको व्यवस्था गदै जनतामा स्वास््य 

सरुक्षाको प्रत्याभूधत धदिाईने, 

2. बैदेधशक तथा स्वदेशमा रोजगारी गमुाएका यवुा शधिहरुिाइ स्थानीय तहमा नै स्वरोजगार र अय 

अजयनका के्षत्रमा ईत्पे्रररत गने,  

3. भौधतक पूवायधार धनमायणमा गाईपँाधिका केन्द्र र वडा केन्द्रहरुिाइ जोड्ने रणनीधतक महत्वका सडकहरुको 

स्तरोन्नधत गने, 

4. गाईपँाधिकाको केन्द्र भवन, वडा कायायिय भवनहरु, सामदुाधयक भवन, धवद्यािय भवन िगायतका 

संरचनाहरु धनमायण गने,  

5. स्थानीय सडक धनमायण तथा सडक पूि तथा झोिङ्ुगे पूिहरु धनमायण गने, 

6. धशक्षा, स्वास््य, खानेपानी र सरसर्ाइ जस्ता सामाधजक के्षत्रमा िगानी गरी नागररकको जीवन स्तर 

ऄधभवधृद्ध गने,  

7. कृधष के्षत्रको ऄधधुनकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण तथा जग्गा चक्िावन्दी गरी ईत्पादन र 

ईत्पादकत्वमा ऄधभवधृद्ध गने, 

8. पययटन पूवायधारको धवकास र प्रवद्धयन गरी ऄन्नपूणयिाइ पययटकीय हवको  रुपमा धवकास गरी जनताको 

अयस्तर बढाईने,  

9. यवुा अयअजयन तथा स्वरोजगार काययक्रम मार्य त ईत्पादन र ईत्पादकत्व ऄधभवधृद्ध गने, 

10. ईजायको धवकास र धवस्तार तथा धवद्यधुतकरण, जिस्रोतको धवकास र धसंचाइ पूवायधार संरचना धनमायण गने, 

11. अय अजयन, क्षमता धवकास र सशधिकरणका साथ मानव संसाधनको धवकास गरी गाईपँाधिकािाइ 

अकषयण केन्द्रको रुपमा स्थाधपत गने, 

12. परम्परागत संस्कृधतको संरक्षण तथा घरिे ुतथा साना ईद्योगहरुको र सहकारी के्षत्रको धवकास गने, 

13. मधहिा, बािबाधिका, अदीवासी जनजाधत, दधित, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्ग िगायत पछाधड परकेा वगयको 

ईत्थान तथा धवकासका र सामाधजक सरुक्षा काययक्रम संचािन गने, 

14. यवुा क्िब तथा धवधभन्न सामाधजक संघ सस्थाहरुको संस्थागत क्षमता ऄधभवधृद्ध एवम् खेिकुद पूवायधार 

संरचनाहरुको धनमायण गने, 

15. र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण र धवपद ्व्यवस्थापन, हररयािी पवद्धयन कायम गने, 

16. यस गाईपँाधिकाबाट प्रवाह गररने सेवा िाइ धमतव्ययी, प्रभावकारी, ईत्तरदायी, पारदशी र नधतजामखुी 

तलु्याईनको िाधग अवश्यक संरचनागत र संस्थागत व्यवस्था गने ।  
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श्रद्धये ऄध्यक्ष महोदय,  

म अगामी अ.व.को बजेटप्रस्ततु गनुय  भन्दा ऄगाधड गत अ.व. २०७५ / ०७६ को यथाथय अय व्यय धववरण र 

चाि ुअ.व. २०७६ / ०७७ संशोधधत अय/व्यय धववरण  संधक्षप्त रुपमा प्रस्तुत गनय  चाहान्छु । 

 

यस गाईपँाधिकािाइ अगामी अ.व. २०७७/०७८ को िाधग स्रोत ऄनमुान तथा बजेटको सीमा धनधायरण 

सधमधतबाट कायम हुन अएको धशषयकगत अय धववरण देहाय  बमोधजम प्रस्तुत गरकेी छु ।  

ऄगामी अ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तालवत अय लववरर् 

क्र.स.        स्रोत/लिर्णकहरु रकम रु. 

1 सशयत ऄनदुान (संघीय) २७ करोड ९ िाख 

2 संघीय समपूरक ऄनदुान २ करोड 
3 समाधनकरण ऄनदुान (संघीय) ९ करोड ९० िाख 
4 समाधनकरण ऄनदुान प्रदेश १ करोड २१ िाख ६९ हजार 
5 राजश्व बाडँर्ाडँ संघीय ८ करोड ६४ िाख ७५ हजार १ सय २० 
6 राजश्व बाडँर्ाडँ प्रदेश ३३ िाख ४८ हजार  
7 ऄधघल्िो वषयको ऄल्या २ करोड 
8 अन्तररक स्रोत २ करोड 
9 गररबसगँ धवशे्वश्वर  ७ िाख 
10 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) ३ िाख ७० हजार 
11 सामाधजक सरुक्षा काययक्रम ११ करोड ३२ िाख ३७ हजार ८ सय ८०  
 12 स्थानीय पूवायधार धवकास साझेदारी काययक्रम १ करोड ५० िाख 

जम्मा ६६ करोड १२ िाख 
 

 

अय/व्ययको लववरर् 

क्र.स. लववरर् अ.व. २०७५/०७६ को यथाथण अ.व. २०७६/७७ का सिंोलधत ऄनुमान 

१ चाि ुखचय  २९ करोड ५५ िाख १३ हजार ६ सय ४८  ३३ करोड ६० िाख ९५ हजार ६ सय ३  

२ पुधँजगत खचय  १८ करोठ ५४ िाख १७ हजार ९ सय २७  १९ करोड ४३ िाख ९८ हजार २ सय ३४ 

जम्मा ४८ करोड ९ िाख ३१ हजार ६ सय एक ५३ करोड ४ िाख ९३ हजार ८ सय ३७ 
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ऄगामी अ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तालवत व्यय लववरर् 

क्र.स.        स्रोत/लिर्णकहरु रकम रु. 

1 सशयत ऄनदुान (संघीय) २७ करोड ९ िाख 

2 संघीय समपूरक ऄनदुान २ करोड 
3 चाि ुखचय  ६ करोड ५० िाख ४२ हजार १ सय २० 
4 पुजँीगत खचय  १७ करोड ५९ िाख ५० हजार  

5 गररबसगँ धवशे्वश्वर ७ िाख 
6 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) ३ िाख ७० हजार 
7 सामाधजक सरुक्षा काययक्रम ११ करोड ३२ िाख ३७ हजार ८ सय ८० 
८ स्थानीय पूवायधार धवकास साझेदारी काययक्रम १ करोड ५० िाख 

जम्मा ६६ करोड १२ िाख 
 

ईल्िेधखत अगामी अ.ब को िाधग प्रस्ताव गररएको अय तथा व्यय धववरण गत अ.ब. २०७५/०७६ को  

वास्तधवक खचय  रकम रु. ४८ करोड ९ िाख ३१ हजार ६ सय १ भन्दा रु. १८ करोड २ िाख ६८ हजार ३ सय 

९९ (३७.४८ प्रधतशत) िे   बधढ र चािु अ.ब. को संसोधधत व्ययमा रकम रु. ५३ करोड ४ िाख ९३ हजार ८ 

सय ३७ भन्दा रु. १३ करोड ७ िाख ६ हजार १ सय ६३ (२४.६३ प्रधतशत) िे बधढ रहेको छ ।   

श्रद्धये ऄध्यक्ष ज्यू,  

माधथ ईल्िेधखत प्रस्ताधवत अयको धववरण ऄनसुारको अगामी अ.ब २०७७/०७८ को व्ययको िाधग 

धवषयगत सधमधत ऄन्तगयत के्षत्रगत बाडँर्ाडँ देहाय बमोधजम हुने गरी प्रस्ताव गरकेी छु । 

1. पूवाणधार लवकासः  यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. १६ करोड ५४ िाख रहेको छ । जनु 

कुि व्यय कुि बजेटको २५.०२ प्रधतशत रहेको छ ।   

2. अलथणक लवकासः यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. ३ करोड ४९ िाख रहेको छ । जनु 

कुि व्यय कुि बजेटको ५.२८ प्रधतशत रहेको छ ।   

3. सामालजक लवकासः यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. ३७ करोड ४० िाख ८७ हजार ८ 

सय ८० रहेको छ । जुन कुि व्यय कुि बजेटको ५६.५८ प्रधतशत रहेको छ ।   

4. वन, वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापनः यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. १ करोड १३ 

िाख रहेको छ । जनु कुि व्यय कुि बजेटको १.७१ प्रधतशत रहेको छ ।   

5. सुिासन तथा ससं्थागत लवकासः यस सधमधततर्य  तपधशि बमोधजम खचय गने गरी  रु. ७ करोड ५५ िाख 

१२ हजार १ सय २० रहेको छ । जनु कुि व्यय कुि बजेटको ११.४२ प्रधतशत रहेको छ ।   
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श्रद्धये ऄध्यक्ष महोदय,  

ईल्िेधखत के्षत्रगत बाडँर्ाडँको धवस्तृत धववरण ऄनसूुचीहरुमा ईल्िेख गररएको छ । अगामी अ.ब. को 

िाधग प्रस्ताधवत गररएको अयोजनागत बाडँर्ाडँको धववरण वाधषयक धवकास काययक्रममा समावेश रहेको छ । सशयत 

ऄनदुान तर्य को हस्तान्तररत तथा धनके्षधपत काययक्रमहरु प्राप्त काययक्रमका अधारमा संचािन हुने गरी व्यवस्था 

धमिाइएको छ ।   

चाि ुअ.व. २०७६/७७ को हाि सम्मको यथाथय अय व्यय र अगामी अधथयक वषय २०७७/०७८ को 

ऄनमुाधनत अय व्यय धववरणहरु, अधथयक धवधेयक र धवधनयोजन धवधेयकमा तथा योजना गत धवस्ततृ धववरण 

वाधषयक धवकास काययक्रम ऄनुसूचीहरुमा ईल्िेख गरकेी छु ।  

कर सम्बन्धी प्रस्ताव अधथयक धवधेयक २०७७ यसै साथ प्रस्तुत गरकेी छु । कर सम्वन्धी प्रस्ताव २०७७ 

साईन १ गते बाट प्रारम्भ हुने गरी व्यवस्था धमिाएकी छु ।  

 श्रद्धये गाउँसभाका ऄध्यक्ष महोदय तथा यस सभाका सदस्य ज्यूहरु,  

कुनै एक के्षत्रको धवकासिे मात्र समग्र गाईपँाधिकाको धवकास हुन नसक्ने वस्तगुत यथाथयहरुिाइ मनन् गदै 

बजेट तयार गदाय  सबै के्षत्रहरुिाइ समेट्ने प्रयास गररएको छ । यसबाट सबै के्षत्रको सन्तुधित धवकासमा टेवा पगु्नेछ 

भन्ने धवश्वास धिएकी छु । गाईपँाधिकािाइ प्राप्त सधमधत स्रोत साधनिाइ ऄधधकतम ईपयोग गने गरी योजना तथा 

काययक्रमहरुमा बाडँर्ाडँको व्यवस्था धमिाइ सोही ऄनसुार बजेट धवधनयोजन गररएको छ । बजेटिे धिएको ईदे्दश्य 

प्राधप्तको िाधग प्रभावकारी कायायन्वयन एवम्  ऄनगुमन मूल्यांकन जरुरी हुन्छ, यसका साथै संस्थागत, नीधतगत, 

काययधवधधगत सधुारका काययक्रमहरु समेत अवश्यक पनय  जान्छ । ईपयुि बजेट कायायन्वयनमा सदाझै सम्पूणय 

पाधिका बासी एवम् सम्वद्ध सबै पक्षहरुबाट सहयोग, सल्िाह रचनात्मक सुझाव एवम् सजृनात्मक अिोचना र 

पषृ्ठपोष्ट्ण प्राप्त हुने ऄपेक्षा धिएकी छु ।  

पनु कोधभड-१९ को धवश्वव्यापी संक्रमणको कारण ईत्पन्न ऄसहज पररधस्थधतिे मानव समदुायका 

अवश्यता र प्राथधमकताहरुिाइ नै बदधि धदएको छ । त्यसैगरी, यसिे हरेक मिुकुो ऄथयतन्त्र र समग्र शासन 

प्रधक्रयामा पधन गधम्भर ऄसर पारकेो छ  । यस्तो ऄवस्थामा हामीिे प्रवाह गररने सावयजधनक वस्तु र सेवाको पनुः 

प्राथधमधककरण गनुयपने भएको छ । हामीिे हाम्रो पाधिकािाइ कसरी कोधभड मुि गराईदँै स्वास््य, धशक्षा, 

खानेपानी, कृधष ईत्पादन र रोजगारी प्रवद्धयन गने भन्ने चनुौतीसगँ जधु्दै महामारीको सुरुवाती चरणदेधख नै यससगँ 

जधु्न धवशेष भूधमका धनवायह गरकेोिे नै वास्तवमै स्थानीय सरकारको  औधचत्य स्थाधपत भएको छ । पधछल्िो 

पररधस्थधतहरुिाइ हेदाय  अगामी धदनहरु ऄझ प्रधतकुि हुने देधखन्छ  यस्तो ऄवस्थाको सामना गनयका िाधग हामीिे 

अरु्िाइ ऄझ बधढ व्यवधस्थत रूपमा पूवय तयारी गनुयपने ऄवस्था छ । 

ऄन्त्यमा, प्रस्ततु बजेट तजुयमाको धसिधसिामा हर वखत ऄमूल्य सझुाव धदइ सहयोग गनुय हुने सम्पूणय श्रद्धये 

गाईपँाधिकाका ऄध्यक्ष ज्यू, काययपाधिका सदस्य ज्यूहरु तथा धनवाय धचत पदाधधकारी ज्यूहरु,  गाईपँाधिका धस्थत 

राजनैधतक दिका पदाधधकारी ज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय ऄधधकृत एवम् राष्ट्र सेवक कमयचारीहरु िगायत सबै 

पक्षको धवकासप्रधतको एकता, सम्वेदनशीिता, के्षत्रगत सूचनाको जानकारी एवम्  सबै धनवाय धचत पदाधधकारी वीच 
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रहेको ईच्चस्तरीय समन्वय, सहकायय र सहभाधगता हाम्रो िाधग ऄत्यन्त महत्वपूणय रह्यो, यसप्रधत सबैमा हाधदयक 

कृतज्ञता प्रकट गदै धन्यवाद धदन चाहन्छु । बजेट तजुयमाका धवधभन्न चरणहरुमा सहभागी भइ प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष 

सहयोग परुाईनु हुने सम्पूणय गाईपँाधिका बासीहरु एवम् अम नागररकहरुमा धन्यवाद धदन चाहन्छु । पनुः धवगत 

वषयबाट यस गाईपँाधिकािे धिएका दीघयकाधिन नीधत काययक्रम तथा बजेट र अगामी अ.व.को िाधग प्रस्ताधवत 

नीधत काययक्रम तथा बजेट प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन हुन सकेमा ऄन्नपूणय  गाईपँाधिकाको भौधतक पूवायधार 

िागयत अधथयक, सामाधजक, सांस्कृधतक एवम् मानव धवकासका के्षत्रमा सकारात्क प्रभाव पने देधखएकोिे यसको 

सर्ि कायायन्वयनका िाधग सम्वद्ध सबै पक्षहरुबाट सदाझै धनरन्तर सहयोगको ऄपेक्षा सधहत प्रस्तुत वजेटको 

दर्ावार छिर्िमा यस सभाबाट प्राप्त थप रचनात्मक सझुावहरुको ऄपेक्षा सधहत, हाधदयक कृतज्ञता प्रकट गदै, 

पनुः सबैमा धन्यवाद सधहत धवदा हुन्छु ।  

नमस्कार, जय ऄन्नपूर्ण              

     सगुन गुरुङ 

      उपाध्यक्ष(ऄन्नपूर्ण गा.पा.) 

             बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा सलमलतका सयंोजक 



सि नं योजना तथा काययक्रम ठेगाना रकम रु कैसियत

जम्मा पजुजगत बजेट १७५९५००००

१ िमपरुक कोष ३०००००००

२ वडागत पसुजगत अनदुान (काययपासिका िदस्य िमेत) १७७०००००

३ सवषयगत शाखा (कन्टीनजेन्िी िमेत) १२८२५००००

जि नं योजना तथा काययक्रम ठेगाना रकम रु कैजियत

१ िंयकु्त िहयोग काययक्रम (पाइप खररद) गा.पा. १००००००

२ तार जािी तथा ग्यासिन खररद गा.पा. १५०००००

३ वातावरणीय िरििाइ तथा िोहोरमैिा व्यवस्थापन गा.पा. ४०००००

४  ल्यान्डसिि िाईट व्यवस्थापन तथा िम्भाव्यता अध्ययन गा.पा. ४०००००

५ सवपद व्यवस्थापन कोष (कोसभड िमेत) गा.पा. ५००००००

६ भूक्षय तथा पसहरो सनयन्रण गा.पा. १००००००

७
सवस्ततृ पररयोजना प्रसतवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव

मूल्याङ्कन
गा.पा.

१२०००००

८ खाद्ध िरुक्षा तथा खाना िंरक्षण काययक्रम (खाना निािौ) गा.पा. १०००००

१०६०००००

जि नं योजना तथा काययक्रम ठेगाना रकम रु कैजियत

१ िामासजक परीक्षण गा.पा.

२ िावयजसनक िनुवुाई चौमासिक गा.पा.

३ उपभोक्ता िसमसत तासिम गा.पा.

४ आन्तररक सनयन्रण प्रणािी काययसवसि गा.पा.

५ िूचना प्रसवसि गा.पा. तथा वडा कायायिय गा.पा.

६ अनभुव  आदान प्रदान काययक्रम गा.पा. ५०००००

७ गाउपासिका सदवि गा.पा. १०००००

८ मेिसमिापकतायको िूचीकृत तथा पनुतायजसग काययक्रम गा.पा. ३०००००

९ पदासिकारी तथा कमयचारी  क्षमता सवकाि गा.पा. १००००००

१० तथ्याङ्क व्यवस्थापन गा.पा. ५०००००

११ िहृत ्घमु्ती सशसवर िंचािन गा.पा. ५०००००

१२ न्यासयक िसमसत गा.पा. ३०००००

५५०००००

आ.ब.२०७७/०७८ का लाजग प्रस्ताजित आयोजना तथा काययक्रमआज ििेको अन्नपणुय गाउ ँकाययपासिकाको िैठकमा पेश भएका ििै वडाका िस्ती र टोििाट प्राथसमसककरणका िाथ प्राप्त 

िजमजतगत पूजजगत बजेट जिजनयोजन

िातािरण तथा जिपद व्यिस्थापन िजमजत १०६०००००

जम्मा

िशुािन तथा िसं्थागत जिकाि ५५०००००

२३०००००

जम्मा

आजथयक जिकाि िजमजत १७२०००००



जि नं योजना तथा काययक्रम ठेगाना रकम रु कैजियत

१ उद्योग तथा वासणज्य गा.पा. २०००००

२ िहकारी िैक तथा सवसिय िंस्था गा.पा. ५०००००

३ पश ुसवकाि काययक्रम गा.पा. २५०००००

४ कृसष सवकाि काययक्रम गा.पा. ३००००००

५
परम्परागत िासमयक िंस्कृसत िंरक्षण (कोट मौिा मसन्दर पजुा)

गा.पा. २०००००

६ मठमसन्दर तथा परुातािसवक िम्पदा िंरक्षण गा.पा. १००००००

७ चौतारी, पोखरी, कुवा, पाकय  तथा ढुङ्गे िारा िंरक्षण गा.पा. १००००००

८ पययटन िचुना केन्र स्थापना गा.पा. २०००००

९ िोरे सिमििोट पाटेम्रो सिढीिाटो गा.पा. ५०००००

१० सभरमनुी दसित िस्ती सिढीिाटो गा.पा. ३०००००

११ अन्य पवय मेिा महोत्िव गा.पा. ३०००००

१२ भोटेकुकुर िंरक्षण एवम ्प्रवद्धयन गा.पा. १०००००

१३ छतछर ेखोिा सिजयना मा सव ह दैँ कुडहरी पदमागय वडा न ं१ ५०००००

१४ ििुाउने ढँुङ्गा पदमागय वडा न ं२ ५०००००

१५ हररतासिका सतज सवशेष मेिा काययक्रम, सढकुरपोखरी वडा न ं१ २ ३ २०००००

१६ भाटी भवनडाडँा पययटन पदमागय वडा न ं३ २०००००

१७ मराइचे देसख अष्ट्रेसियन िेि क्याम्प सिसढिाटो वडा न ं३ २०००००

१८ पचंािे पययटन पदमागय वडा न ं४ ५०००००

१९ कोदो महोत्िव, भदौरे वडा न ं४ २०००००

२० नयापँिु वन ह दैँ परुानो गाउँ पदमागय वडा न ं५ ५०००००

२१ ढावादेसख एक्िे िल्िािम्म पदमागय वडा न ं६ ५०००००

२२ प्रसवण गरुुङ्ग गायन प्रसतयोसगता, िमु्िे वडा न ं६ ३०००००

२३ माझगाउँ ह दैँ तोल्का िान्रकु पदमागय वडा न ं७ १००००००

२४ हसन हसन्टङग प्रसतयोसगता, िान्रकु वडा न ं७ १०००००

२५ सवरठेाटी ह दैँ थमडाडँा पदमागय वडा न ं८ ५०००००

२६ िाग ुमहोत्िव, सवरठेाटी वडा न ं८ २०००००

२७ उल्िेरीदेसख नाङ्गेठाटी पदमागय वडा न ं९ ५०००००

२८ सतिार ेचोकदेसख नथोक पदमागय वडा न ं१० ५०००००

२९ छोम्रोङ्ग गरुुङ्ग सहि ह दैँ सहडेनिेक पदमागय वडा न ं११ ५०००००

३० अन्नपूणय म्याराथनु, घान्रकु १० ११ ५०००००

१७२०००००

जि नं योजना तथा काययक्रम ठेगाना रकम रु कैजियत

जम्मा

िामाजजक जिकाि िजमजत २१४५००००



१ सशक्षा सवकाि काययक्रम गा पा २५०००००

२ स्वास्थ्य िेवा काययक्रम (आयवेुद िमेत) गा पा ३००००००

३ स्वास्थ्य स्वयिेसवका प्रोत्िाहन काययक्रम गा पा ७०००००

४ इ सि डी सशसक्षका प्रोत्िाहन गा पा ४०००००

५ उपाध्यक्षिगँ मसहिा काययक्रम गा पा १००००००

६ दसित क्षमता सवकाि तथा िशसक्तकरण काययक्रम गा पा ५५००००

७ जनजासत क्षमता सवकाि तथा िशसक्तकरण काययक्रम गा पा १००००००

८ यवुा खेिकुद काययक्रम गा पा ११०००००

९ मसहिा तथा िाििासिका िसक्षत काययक्रम गा पा ३०००००

१० जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग िसक्षत काययक्रम गा पा ५०००००

११ उल्िेरी तथा तोल्का स्वास्थ्य ईकाई िंचािन अनदुान गा पा २०००००

१२
असत सवपन्न तथा अिाहय अनाथ सहिंामा परकेो िहयोग कोष

गा पा २०००००

१३ सवसभन्न खानेपानी योजना गा पा १०००००००

२१४५००००

जि नं योजना तथा काययक्रम ठेगाना रकम रु कैजियत

१ िाटो ममयत िंभार कोष गापा १००००००

२ िहृत ्िान्रकु खानेपानी योजना १% िागत अनदुान गापा ५५०००००

३ वडा भवन सनमायण (सज ि ि अनदुान िमेत) गापा २०००००००

४ स्थानीय झोिङ्ुगे पिु िाझेदारी काययक्रम गापा १००००००

५ गाउपासिका केन्र पवुायिार सनमायण गापा २५०००००

६ अन्नपणुय ररङ्गरोड स्तरोन्नसत गापा २००००००

७ ५ %  िागत िहभासगतामा आिाररत सिंचाई योजना १ देसख ११ ५५०००००

८ नागडाडा सभसरिाटो स्तरोन्नसत वडा न ं१ ५०००००

९ छसवस्मसृत ह दैँ सिम्िे ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं१ १००००००

१० िसम्मको िोटिाट कृसष िडक जोड्ने िाटो वडा न ं१ ५०००००

११ भैपोखरी सडििाट सिम्िे मोटर िाटो सनमायण वडा न ं१ ५०००००

१२ वडा कायायियदेसख चसुहने पहरािम्म िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं२ ५०००००

१३ प्याउदी ठुिाचौर गा ि वडा न ं२ ५०००००

१४ सदप िढुाघर ह दै कडेिे िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं२ १००००००

१५ नागडाडा सनवार ेग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं२ ५०००००

१६
भयर चोक िेराचौर ह दैँ सभरीिाटो डायरी चोकिम्म ग्रा ि

स्तरोन्नसत
वडा न ं२ ५०००००

१७ रातामाटा सशव मसन्दर ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं२ ५०००००

जम्मा

पूिायधार जिकाि िजमजत ६८५०००००



१८ ढीकुरपोखरी ह दै िारापानी ह दै देउरािी स्तरोन्नसत वडा न ं३ १५०००००

१९ पत्थर मराइचे काढे िम्पिु ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं३ ५०००००

२० सभरमसुन सहिे काउनडाडा ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं३ ५०००००

२१ ओखिे िाके्र ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं३ ५०००००

२२ देउरािी दमदमे पाउदरुकोट ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं३ ५०००००

२३ देउरािी डाडा िारापानी ह दै रानीथोक ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं३ १००००००

२४ िािखकय  झारकोट िामाचौर  िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं४ ५०००००

२५ भदौर ेपे्रम िस्ती ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं४ ५०००००

२६ िल्यान घमु्ती ियुरा नयागाउ िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं५ ५०००००

२७ िौिासगरी गेट नयापिु घाट ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं५ ५०००००

२८ सगरीचोक  ओखरिोट ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं५ ५०००००

२९ हाइवे झोवाङ्ग ह दै िल्यान िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं५ १५०००००

३० ढावा हाइजङ्ुग िडक स्तरोन्नसत वडा न ं६ ५०००००

३१ ठोट्नेखोिा ढाके िव्जङ्ुग ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं६ १००००००

३२ परुानो घडेरी पिि ह दै ढाके्र िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं६ १००००००

३३ जिजिा ध्यािजङ्ुग ग्रासमण िडक वडा न ं६ ३०००००

३४ ढावा तोसमजङुग ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं६ ७ ५०००००

३५ माझगाउदेसख भच्चेक ह दै िान्रकु िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं७ १५०००००

३६ कु्रि ुदेसख आि ुखोर ग्रा ि सनमायण वडा न ं७ ५०००००

३७ जिसकसन खाउने ह दै दाङ्गसिङ्ग िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं८ १५०००००

३८ सवरठेाटी दाङ्गसिङ्ग मोहररया ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं८ ५०००००

३९ तम्म ुमोहररया ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं८ १००००००

४० िाक्युय गैरीवाङ्ग ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं८ ५०००००

४१ सिग्रा तिागं िडक स्तरोन्नसत वडा न ं८ २०००००

४२ सतखेढुङ्गा नयागाउ दसित िस्ती मोटरिाटो सनमायण वडा न ं९ १००००००

४३ सवरठेाटी सतखेढुङ्गा मोटर िाटो स्तरोन्नसत वडा न ं९ २००००००

४४ िाम्िे ह दै कोटगाउ ँिाटो स्तरोन्नसत वडा न ं१० १५०००००

४५ मत्क्यू िामरुङ्ग मोटरिाटो सनमायण वडा न ं११ १५०००००

४६ मतक्य ुउरी ह दैँ सकमरुङ्ग खोिा िाटो सनमायण वडा न ं११ ५०००००

४७ के्रजोङ्ग देसख िनुखानी मोटरिाटो सनमायण वडा न ं१० १००००००

६८५०००००

जि नं योजना तथा काययक्रम ठेगाना रकम रु कैजियत

१ काडे भदौर ेिल्यान ग्रा ि स्तरोन्नसत वडा न ं४ २०००००००

िजंिय  िरकारबाट जिजनयोजन भएका ग्राजमण िडकहरु( स्मरणको लाजग)

जम्मा

िमपरुक कोष २०००००००



जि नं योजना तथा काययक्रम ठेगाना रकम रु कैजियत

१ नागडाडा असिकारी डाडा कासकय को टहरा िडक वडा न ं१ १०००००००

२ कासकय को टहरा असिकारी डाडा नागडाडा वडा न ं१ १०००००००

३ कृसष िडक वडा न ं१ २ ३ १०००००००

४ कास्कीकोट पययटसकय चक्रपथ खड्गाउ पाउदरु वडा न ं३ ४५०००००

५ काडे अष्ट्रेसियन क्याम्प सप्रतम देउरािी सिढी वडा न ं३ ३००००००

६ िमु्िे तािचोक सभच्चकु वडा न ं७ १०००००००

७ िान्रकु िहृत ्खानेपानी योजना वडा न ं७ १०००००००

८ गे्रट अन्नपणुय पदमागय वडा न ं९ र १० ४००००००

९ सवरठेाटी सिमै िाम्िे िडक वडा न ं१० १०००००००

१० नयापिु सवरठेाटी सिमै ह दै उरी वडा न ं८ १० ११ १०००००००

६१५०००००

सि नं प्रदेश अन्तगयतका योजना वडा सवसनयोसजत रकम

1 नौ डाडा ँभ्यटुावर सनमायण 1 1000000

2 िमु्िे खानापनी योजना 6 5000000

3 नयापिु सवरठेाटी उरी िडक 5 50000000

4 नागडाडा ँिेराचौर ग्रासमण िडक 2 5000000

5 नागडाडा ँअसिकारीडाडा ँकासकय को टहरा 1 5000000

6 अन्नपूणय चक्रपथ गा पा 5000000

7 सगरीचोक माईपजु्ने झोवाङ्ग िडक ५ 5000000

8 िाग्िङ्ुग ििपाकय  पाउदरु कृसषिडक गा पा 5000000

9 सवरठेाटी सतखेढुङ्गा उल्िेरी ८ ९ 5000000

10 स्याउिीिजार सतख्यान नरथोक 9 5000000

11 िमु्िे काडे भदौर ेसडमवुा िडक 4 5000000

12 सभच्चकु अन्नपूणय १० जोड्ने िडक 7 1500000

13 मेिाचे खानापनी योजना 11 2850000

14 तान्चोक खानेपानी 7 610000

15 सभच्चकु खानेपानी 7 2850000

16 हाइवे अस्पताि सनमायण 5 10000000

17 येर ुिनुखानी खानापनी योजना 10 325000

18 दाङ्सिङ् खानेपानी योजना 8 5000000

19 सढकुरपोखरी अिेरी खानेपानी योजना 3 400000

जम्मा



जम्मा 119535000

सि नं िंघ अन्तगयतका योजना वडा सवसनयोसजत रकम

1 चोने खोिा िाट घान्रकु जोड्ने पिु 10 4750000

2 मसुक्तनाथ मागय भरुुङ्गसदयखोिा पिु सवरठेाटी सतखेढुङ्गा

उल्िेरी

3 नागडाडा असिकारीडाडा ँह दै काकीको टहरा 1 4000000

4 नयापँिु सवरठेाटी सकम्चे घान्रकु उरी घरुजङ्ुग छोम्रोङ्ग िडक गा पा 4000000

5 िमु्िे तान्चोक सभच्चकु िान्रकु िडक 7 4000000

6 सवरठेाटी चामे घान्रकु िडक गा पा 4000000

7 कासकय को टहरा नागडाडाँ 1 4000000

8 पोखरा ििपाकय  पिेिी िमु्िे िल्यान पवयत िडक गा पा 4000000

9 अन्नपूणय म्याराथन प्रसतयोसगता िंचािन अनदुान 10 500000

10 िान्रकु िहृत ्खानेपानी योजना 7 65000000

जम्मा 94250000


