आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू,
गाउँ सभा सदस्यज्यह
ू रु

अर्जन
ु चौपारी गाउँ पालिकाको ११ औं गाउँ सभाको अध्यक्षता गरररहनज भएका अध्यक्ष तथा

अर्जन
ु चौपारी गाउँ पालिकाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, प्रमजख प्रशासकीय अधधकृतज्यू, ६ वटै वडाका वडा

अध्यक्षज्यूहरु, कायुपालिका सदस्यज्यूहरु, गाउँ सभाका सम्पूर्ु सदस्यज्यूहरु, गाउँ पालिकामा रहनज
भएका सम्पूर्ु शाखा प्रमजख, वडा सधचव िगायत राष्ट्रसेवक कमुचारीज्यूहरु, ववलभन्न रार्नीततक
दिका प्रमजख तथा प्रतततनधधज्यूहरु, उपस्स्थत पत्रकार िगायत यस एघारौं गाउँ सभामा उपस्स्थत

सम्पूर्ु महानजभावहरुमा लसंगो अर्जन
ु चौपारी गाउँ पालिकाको तर्ुबाट र मेरो व्यस्ततगत तर्ुबाट
हार्दुक स्वागत व्यतत गनु चाहन्छज ।

अर्जन
ु चौपारी गाउँ पालिकाको आ.व. २०७९÷०८० को बर्ेट तथा कायुक्रम यस गररमामय

सभामा प्रस्तत
ज गनु पाउँ दा म अत्यन्तै गौरवास्न्वत भएको छज ।

दे शको ऐततहालसक प्रर्ातास्न्त्रक आन्दोिन, संघीय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रको स्थापना तथा

इततहासका ववलभन्न कािखण्डहरुमा र्नाधधकार, िोकतास्न्त्रक मल्
ू य मान्यताको स्थापनाको िाधग
शहादत प्राप्त गनह
जु ज ने सम्पर्
ू ु ज्ञात अज्ञात शर्हदहरुप्रतत भावपर्
ू ु श्रद्धाञ्र्िी अपुर् गदु छज ।

र्नआन्दोिनका क्रममा घाईते र बेपत्ता शर्हदहरुप्रतत सम्मान प्रकट गदै नेपािको समग्र आधथुक,
सामास्र्क, रार्नीततक अग्रर् लशखर व्यस्ततत्वहरु प्रतत उच्च सम्मान व्यतत गनु चाहन्छज ।

यस गाउँ पालिकाबाट संचालित सम्पूर्ु ववकासका कायुक्रमहरु गाउँ कायुपालिका, ववषयगत

शाखा, वडासँग समन्वय एवं सहकायुमा भईरहे को कजरा यहाँ उपस्स्थत सम्पूर्ु महानजभावहरुिाई
अवगत नै छ । यस गाउँ पालिकाको िाधग संघीय सरकार र प्रदे श सरकारबाट ववतनयोर्न भएको

बर्ेटमा आन्तररक रार्श्व संकिनबाट प्राप्त रकमिाई र्ोडी आएको कूि बर्ेटको सीमालभत्र रही

संघीय सरकार र प्रदे श सरकारको मागुदशुन र गाउँ पालिकाको भूगोि, र्नसंख्याको आधारमा चािज
आ.व.मा संचािन भएका र आगामी आ.व.को िाधग प्रस्ताव गररएका कायुक्रमहरु सहभाधगतात्मक

योर्ना तर्जम
ु ाका ववलभन्न चरर्हरु पार गदै स्वीकृततका िाधग गाउँ सभामा पेश गररने प्रर्ातास्न्त्रक

ववधध र संस्कारिाई आत्मसात गदै म चािज आ.व.को यथाथु आय व्यय र आगामी आ.व.को
प्रस्ताववत कायुक्रमहरु यस गररमामय गाउँ सभामा पेश गनु अनजमतत चाहन्छज ।

अध्यक्ष महोदय,
सीलमत ववत्तीय श्रोतबाट असीलमत र्नआकांक्षािाई सम्बोधन गनु कर्िन हजने अवस्थािाई
मध्यनर्र गदै उपिव्ध श्रोत र साधनिाई र्नअपेक्षा अनरु
ज प व्यवस्था गने यथेष्ट्ट प्रयास गरे को
छज ।

गाउँ पालिकािे लिएको आधथुक समद्
ृ धधको अलभयानिाई साकार पानु नेपाि सरकार र प्रदे श

सरकारका मागुदशुन र तनदे शनहरुिाई ध्यानमा राखी गाउँ कायुपालिकाका सम्पर्
ू ु सदस्यहरु िगायत

ववकास तथा नीतत तनमाुर्मा सम्वद्ध सवै सरोकारवािाहरुको व्यापक सहभाधगतामा “ववकासमा
प्रततवद्ध, आधथुक रुपमा समद्
ृ ध” भन्ने मूि नारा सर्हतको गाउँ पालिकाको समग्र आधथुक ववकासका
िाधग दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य, रर्नीततहरु अविम्वन गरी प्राथलमकीकरर्का आधारमा तय गररएको
आयोर्ना तथा कायुक्रमहरुिाई यसै गररमामय सभाबाट सहषु पाररत गरी पाररत भएकै लमततबाट
कायाुन्वयन हजने कजरामा म ववश्वस्त छज ।
गाउँ पालिकाबाट कृवष, लशक्षा, स्वास््य, खानेपानी, पयुटन र्स्ता मानव ववकास सूचाकांक,
पूवाुधारको आवश्यकता हे री सम्वस्न्धत क्षेत्रमा बर्ेट ववतनयोर्न गरे को छज ।

आगामी आधथुक बषु २०७९।०८० को बावषुक अनजमातनत आय व्यय बर्ेट यँहाहरु माझ

प्रस्तत
ज गने अनम
ज तत चाहन्छज ।

सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू ,
गाउँसभाका सदस्यज्यू हरु,

राष्ट्रसेवक कर्मचारी मर्त्रहरु ,
अव र् यस गररर्ार्य सभार्ा आगार्ी आ.व.को बजेट प्रस्तुत गर्म सभा अध्यक्षज्यूको अर्ुर्मत चाहन्छु
।
१.

बजेट तजुर्
म ा गदाम र्ैले र्ूलत:
•

र्ेपालको सं ववधार् ,२०७२

•

स्थार्ीय सरकार सं चालर् ऐर् ,२०७४

•

पन्रौं योजर्ा, 2076/077-2080/081

•

स्थार्ीय मर्वामचर् घोषणापत्र,

•

सावमजमर्क खररद ऐर्, 2063 र मर्यर्ावली, 2064

•

अजुर्
म चौपारी गाउँपामलको सावमजमर्क खररद मर्यर्ावली, २०७६

•

र्ेपाल सरकारको आ.व.2079/080 को बावषमक र्ीमत तथा कायमक्रर् र
बजेट वक्तव्य

•
•

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापर् ऐर्, २०७४

प्रदे श सरकारको आ.व.2079/080 को बावषमक र्ीमत तथा कायमक्रर् र
बजेट वक्तव्य

•

रावष्ट्रय प्रकृमतक श्रोत तथा ववत्त आयोग ऐर्, २०७४

•

अजुर्
म चौपारी गाउँपामलकाको आ.व. 2079/080 को र्ीमत तथा कायमक्रर्

•

सं घीय र गण्डकी प्रदे श सरकारले जारी गरे का र्ीमत, कार्ूर् तथा
र्ापदण्डहरु

•

सं घीय, प्रादे शशक र स्थार्ीय तहको आवमिक ववकास योजर्ा

•

दीगो ववकासका लक्ष्यहरु

•

स्थार्ीय श्रोत साधर्, स्थार्ीय ऐर्, मर्यर्, कार्ूर् तथा कायमववमधहरु

•

ववकासका अन्तरसम्वशन्धत ववषयहरु

•

र्ेपाल सरकारले अन्तरामवष्ट्रय जगतर्ा जर्ाएका प्रमतवद्धताबाट मसशजमत दावयत्वहरु, सं घ

र प्रदे श सरकारले अबलम्वर् गरे का अन्य आमथमक र्ीमतहरुलाई ववशेष ध्यार् ददएकोछु ।
२.

स्थार्ीय सरकारको आन्तररक स्रोत, र्ेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट हस्तान्तररत अर्ुदार्
तथा राजस्व वाँडफाँटलाई र्ुल आधार र्ार्ी यो बजेट तथा कायमक्रर् तजुर्
म ा गरे को छु ।
साथै, यस बजेटर्ा गाउँपामलकाको आफ्र्ो क्षेत्रामधकारमभत्र कर तथा गैर कर राजस्व पररचालर्

र व्यवस्थापर्लाई प्राथमर्कतार्ा राखेको छु । अर्ुत्पादक तथा अर्ावश्यक खचम घटाउर्े,

ँ ीगत बजेटको अंश बढाउर्े र चालु खचमर्ा मर्तव्यवयता ल्याउर्े गरी बजेट प्रस्ताव गरे को
पुज
छु । साथै कायमक्रर्को छर्ौट, साधर् स्रोतको बाँडफाँट र ववमर्योजर्र्ा दे शखर्े दोहोरोपर्ालाई
न्यूर्ीकरण गर्म प्रशासमर्क तथा प्राववमधक क्षर्ता, स्रोत तथा ववमर्योजर्का वीचर्ा सन्तुलर्
कायर् हुर्े गरी स्रोत व्यवस्थापर् गर्े व्यवस्था मर्लाएको छु ।

आगार्ी आ.व.को बजेट तथा कायमक्रर् तजुर्
म ा सम्बन्धी कायमहरु बस्तीस्तरबाट शुरु गरी वडा
कायामलय, ववषयगत समर्मत, राजश्व परार्शम समर्मत, योजर्ा तथा कायमक्रर् तजुर्
म ा समर्मतर्ा
छलफल गरी गाउँकायमपामलकार्ा छलफलको प्रवन्ध मर्लाई गाउँकायमपामलकाको मसफाररसले

आजको यस गाउँसभार्ा पेश गरे को व्यहोरा सर्ेत सवै गाउँसभाका सदस्यहरुलाई जार्कारी
गराउर् चाहन्छु

।

अव र् चालु आ.व.को बजेट कायामन्वयर्को ववषयर्ा जार्कारी गराउर् चाहन्छु ।अजुर्
म चौपारी
गाउँपामलकाले चालु गत आ.व.र्ा ठे क्का प्रकृया सम्पन्न भई मर्र्ामणाधीर् अवस्थार्ा रहे को
प्रशासकीय भवर् सम्पन्न हुर्े चरणर्ा रहे को छ । यो भवर् सम्पन्नता पश्चात सेवा प्रवाह थप

च ुस्त तथा सरलीकृत हुर्े दे शखन्छ । सवै वडा कायामलयहरुले आफ्र्ै भवर्बाट सेवा प्रवाह

गरररहेका छर्् । अजुर्
म चौपारी-र्ुवारभञ्ज्याङ सडकको ठे क्का मर्र्ामण सम्पन्न भईसकेको छ ।
औिोमगकग्रार् मर्र्ामण कायम अशन्तर् चरणर्ा रहे को छ । आमथमक प्रशासर्लाई पारदशी तथा

प्रववमधर्ा आधाररत बर्ाउर् वविुतीय कोष हस्तान्तरण (EFT) प्रणाली र्ाफमत सेवा प्रवाहको
शुरुवात गररएको छ ।
अध्यक्ष र्होदय,

३. आगार्ी आमथमक वषमको बजेटर्ा दे हायका क्षेत्रर्ा लगार्ीलाई उच्च प्राथमर्कता ददएको छु
।
•
•
•

ग्रार्ीण सडक, प्रशासकीय भवर् तथा शहरी ववकास र्ाफमत पूवामधार ववकास,

कृवष, पयमटर्, उिोग तथा वाशणज्य, सहकारी, ववत्तीय क्षेत्रको ववकास र्ाफमत आमथमक ववकास
,
शशक्षा, स्वास््य, खार्ेपार्ी तथा सरसफाई, सं स्कृमत प्रवधमर्, लैविक सर्ार्ता तथा सार्ाशजक
सर्ावेशीकरण र्ाफमत सार्ाशजक ववकास,

•

रोजगार प्रवद्धमर् तथा गररबी न्यूर्ीकरण

•

वर्, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापर्

•

सुशासर् तथा सं स्थागत ववकास
अव र् चालु आमथमक वषम २०७8/79 को आय व्ययको यथाथम शस्थमत प्रस्तुत गर्म चाहन्छु ।

४.

चालु आमथमक वषमर्ा रु ५० लाख राजस्व सं कलर् हुर्े अर्ुर्ार् रहे कोर्ा चालु आमथमक वषमको

हाल सम्र् 38 लाख 64 हजार राजस्व सं कलर् भैसकेको छ । त्यसै गरी चालु आमथमक वषमर्ा

र्ेपाल सरकारबाट ववत्तीय सर्ार्ीकरण अर्ुदार्बापत हालसम्र् प्राप्त रु 8 करोड 57 लाख
र्ध्ये रु ३ करोड ८६ लाख खचम भएको छ भर्े सं घीय राजस्व वाँडफाँडबाट रु 5 करोड

59 लाख 90 हजार प्राप्त हुर्पु र्ेर्ा चालु आ.व.र्ा हाल सम्र्र्ा रु ४ करोड ८ लाख ८७
हजार र्ात्र प्राप्त भएको छ ।
५.

चालु आमथमक वषमको सशतम अर्ुदार् तफम रु 18 करोड 55 लाख 96 हजार प्राप्त भएकोर्ा
हालसम्र् रु 13 करोड 5 लाख खचम भएको छ । सं घीय सर्पुरक अर्ुदार् तफमको रु 83
लाख र्ध्य हाल सम्र् रु 41 लाख 50 हजार प्राप्त भई सो बराबरको रकर् खचम भएको छ
।त्यसै गरी प्रदे श ववत्तय सर्ामर्करण तफम रु 93 लाख 5 हजार प्राप्त भएकोर्ा २० लाख
४९ हजार खचम भएको छ ।प्रदे श सवारी कर वाँडफाँड बापतको रकर् रु 20 लाख 82
हजार प्राप्त भएको छ । प्रदे श सर्पुरक तफम रु १ करोड र्ध्ये रु 75 लाख प्राप्त भएको छ
। प्रदे श सशतम अर्ुदार् तफम रु ५० लाख र्ध्ये हाल सम्र् रु २५ लाख प्राप्त भएको छ ।

६.

त्यसैगरी सार्ाशजक सुरक्षा भत्ता बापत रु ९ करोड २६ लाख ५७ हजार प्राप्त भइ अशन्तर्

वकस्ता ववतरण प्रकृया र्ा रहे को छ ।गररबसँग ववश्वेश्वर कायमक्रर्का लामग ९ लाख २८ हजार
प्राप्त भएको छ। औिोमगकग्रार् मर्र्ामणका लामग सं घीय सरकारबाट रु 80 लाख र प्रदे श
सरकारबाट रु 15 लाख प्राप्त भई मर्र्ामणको चरणर्ा रहे को छ ।

अध्यक्ष र्होदय,
अब र् आगार्ी वषम २०७9/80 को बजेट तथा कायमक्रर् प्रस्तुत गर्म चाहन्छु ।
७.

गाँउपामलकाको सदरर्ुकार् दे शख वडा कायामलय जोड्र्े सडकहरुलाई बाह्रै र्वहर्ा यातायात
सहज ढिले सुचारु गर्े उदे श्यले त्यस्ता ग्रार्ीण सडकहरुको स्तरोन्नतीका लामग बजेट
ववमर्योजर् गरे को छु । अजुर्
म चौपारी-रापाकोट-आरुचौर सडक खण्डका लामग सघं सरकारबाट

सर्पुरक अर्ुदार् बापत रु 70 लाख प्राप्त भएको छ। गाउँपामलकाले साझेदारी गरी उक्त
सडक खण्डर्ा ३ करोड बराबरको मर्र्ामण कायम गररर्ेछ ।त्यसै गरी अजुर्
म चौपारी-मसर्लचौरर्ुसरु बारी-दरौं सडक मर्र्ामणको लामग प्रदे श सर्पुरक अर्ुदार् बापत रु 50 लाख बजेट प्राप्त
भएको छ । गाउँपामलकाले साझेदारी गरी उक्त सडक खण्डर्ा १ करोड बराबरको मर्र्ामण

कायम गर्ेछ। अजुर्
म चौपारी दे शख वडा र्ं. २- लार्डाँडाँ सडक मर्र्ामणको लामग प्रदे श सशतम
अर्ुदार् बापत रु ५० लाख बजेट प्राप्त भएको छ । गाउँपामलकाले साझेदारी गरी उक्त सडक
खण्डर्ा १

करोड 50 लाख बराबरको मर्र्ामण कायम गर्ेछ । अजुर्
म चौपारी बजारबाटो

स्तरोन्नतीको लामग रु ५० लाख, आरुचौर सडक खण्ड लाइ रु.25 लाख, अजुर्
म चौपारी-राम्चेआरुचौर सडकका लामग रु 20 लाख, थाउर्ुिखेत-र्डवकर्ा-भालुखकम-सल्यार् सडक खण्डका
लामग रु 10 लाख, ठाडाखेत-दह्रे गौडा सडकका लामग रु 10 लाख, तेसामपवि-छहरे लार्डाँडाँ

सडक मर्र्ामणको लामग रु ५ लाख, र्जुवा र्ाली मर्र्ामणका लामग रु ५ लाख बजेट ववमर्योजर्
गरे को छु ।
८. गाँउपामलकाको मर्र्ामणाधीर् प्रशासकीय भवर् मर्र्ामणको लामग यस आ.व.को रु ५५ लाख १४
हजार बजेट ववमर्योजर् गरे को छु ।
९. हाम्रा सबै सडकहरु कच्ची अवस्थार्ा रहे का र स्तरोन्नमत गररएता पमर् बषामका कारण हरे क बषम
र्र्मतका लामग ठू लो पररर्ाणर्ा बजेट खचम भएकोले यस आगार्ी आ.व.र्ा पामलकाले आफ्र्ै
डोजर र ट्याक्टर खररद गरी खचमर्ा मर्तव्ययीता ल्याउर्े प्रयोजर्ाथम डोजर र ट्याक्टर खररदको
लामग रु ७५ लाख बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
१०.

र्ागररकको खािअमधकार सुरशक्षत गदै गररवीको अन्त्य गर्म, ठु लो सं ख्यार्ा रहेका कृषक
पररवारको आयस्तर वृवद्ध गर्म, कोमभड १९ बाट प्रभाववत भई रोजगारी गुर्ेका व्यशक्तहरुलाई
स्थार्ीय

स्तरर्ा रोजगारी सृजर्ा गर्म तथा सवल

अथमतन्त्रको मर्र्ामण

गर्म कृवषको

आधुमर्कीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्म वजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
११.

हाईटे क र्समरी र मग्रर् हाउस स्थापर्ाका लामग रु.1३ लाख, कृवष उत्पादर् बजारीकरण र
न्यूर्तर् सर्थमर् र्ूल्यका लामग रु ५ लाख

ववमर्योजर् गरे को छु ।

१२. फलफूल बाली सं भाव्यता अध्ययर्का लामग रु ३ लाख, प्रर्ुख खािान्न तथा तरकारीबालीहरुको
र्ौसर्ी/बेर्ौसर्ी तामलर्का लामग रु २ लाख बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
१३.

उत्कृष्ट कृषक सम्र्ार् कायमक्रर्का लामग बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

१४.

ु खार्ेपार्ी र्पुगेको गाउँवस्तीर्ा खार्ेपार्ी पुयामउर् वडागत रुपर्ा योजर्ा ववमर्योजर्
आधारभत

१५.

व्यवशस्थत तथा सुरशक्षत शहर मर्र्ामणको लामग गाउँपामलका मभत्रका र्ुख्य बजार क्षेत्रर्ा मस.मस

१६.

गाउँपामलका मभत्रका ऐमतहामसक, सांस्कृमतक, धामर्मक, पुराताशत्वक सम्पदाहरुको पवहचार्,

गरे को छु ।र्र्मत सम्भार कायमक्रर्लाइम मर्रन्तरता ददएको छु ।

वट.भी क्यार्ेरा जडार्को लामग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

सं रक्षण गर्म मबमभन्न धामर्मक तथा पयमटकीय स्थल-डहरे दे उराली, थाप्ले, र्वग्रह र्शन्दर

लगायतका सम्पदाहरुको सं रक्षण तथा प्रवद्धमर् र्ाफमत पयमटर् प्रवद्धमका लामग आवश्यक बजेट
व्यवस्था गरे को छु ।
१७.

æहाम्रो गाउँ घुम्र् जाउँÆ भन्ने र्ाराका साथ आन्तररक पयमटर् प्रवद्धमर्लाई उच्च प्राथमर्कता ददई
लार्डाँडा होर्स्टे को स्तरोशन्तका लामग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

१८.

पञ्चकन्या पयमटर् पूवामधार मर्र्ामणका लामग रु १५ लाख बजेट ववमर्योजर् गरे को छु ।

१९.

भरण पोखरी मर्र्ामण चौतारी लगायतका अन्य सावमजमर्क मर्र्ामण तथा तालपोखरी र कूवा
सं रक्षणका लामग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

२०. गाउँपामलका मभत्रका अमत ववपन्न पररवारहरुका लामग पामलकाले आमथमक दावयत्व वहर् गर्े गरी
स्वास््य ववर्ा कायमक्रर्का लामग रु 10 लाख बजेट व्यवस्था मर्लाएको छु ।

ँ ीको रुपर्ा रु ६० लाख मबमर्योजर्को
२१. ववपन्न व्यशक्त/पररवारहरुको आमथमक स्तर वृवद्ध गर्म मबउ पूज
व्यवस्था मर्लाएको छु ।
२२.
२३.

दमलत उत्थार् केन्रका लामग रु १० लाख, रोजगार सेवा केन्रका लामग रु १० लाख साथै
लगार्ी परार्शम केन्रका लामग रु १० लाख बजेट व्यवस्था मर्लाएको छु ।

र्वहला सचेतर्ा तथा लै विक वहं सा मर्वारण कायमक्रर्को लामग रु १० लाख ववमर्योजर् गरे को
छु ।

२४.

प्राकृमतक तथा गैरप्राकृमतकजन्य घटर्ाको जोशखर्लाई न्यूर्ीकरण गर्म ववपद व्यवस्थापर् कोषर्ा
रु 25 लाख बजेट ववमर्योजर् गरे को छु ।

25.

आगार्ी आमथमक वषमको बजेट ववमर्योजर् गदाम र्ैले सार्ाशजक रुपान्तरण र आमथमक ववकासको
आधारशशला रहेको शशक्षाको ववकासर्ा सवोपरी जोड ददएको छु । शशक्षालाई प्राववमधक र
व्यावसावयक बर्ाउँदै सक्षर्, र्ैमतक एवं रावष्ट्रयवहत प्रमत सर्वपमत जर्शशक्त मर्र्ामण गर्म आवश्यक

वजेट मर्लाएको छु । वाल ववकास सहजकतामहरुको पाररश्रमर्कका लामग रु ६३ लाख बजेट
ववमर्योजर्को व्यवस्था मर्लाएको छु ।
२६.

गाउँपामलकाको आमथमक, सार्ाशजक, साँस्कृमतक प्राकृमतक, भौगोमलक, वातावरणीय ज्ञार् र
शशक्षाको ववकासका लामग स्थार्ीय पाठ्यपुस्तक मर्र्ामणका लामग रु १५ लाख बजेट ववमर्योजर्
गरे को छु ।

२७.
२८.

ववमभन्न प्रकारका शैशक्षक तामलर्का लामग रकर् रु ३ लाख ववमर्योजर् गरे को छु ।
वविाथीसँग पामलका कायमक्रर्का लामग रू ६ लाख ववमर्योजर् गरे को छू।

२९. पामलकाको गौरवको योजर्ाको रुपर्ा घोषणा गरे को रणर्ीमतक र्हत्व बोकेको अजुर्
म चौपारी
चक्रपथको लामग रु. ५० लाख ववमर्योजर् गरे को छु ।

३०. ववकासको साध्य र साधर् दुवै र्ागररक र्ै भएकाले सवै र्ागररकलाई स्वस्थ बर्ाई उत्पादकत्व

ँ ी मर्र्ामण गर्म स्वास््य क्षेत्रलाई ववशेष प्राथमर्कता ददई वजेट
अमभवृवद्ध गर्म र सवल र्ार्व पूज
ववमर्योजर् गरे को छु । æअशक्तलाईघरर्ा-अन्यलाई टोलर्ाÆ स्वास््य सेवा साथै आवश्यक
औषाधीहरु ववतरण गरी सार्ुदावयक स्वास््य सेवा घरघरर्ा पुयामउर्को लामग रु १० लाख
बजेट ववमर्योजर् गरे को छु ।

3१. र्वहला स्वास््य स्वयंर्सेववकाहरुले गाउँपामलकाको आधारभूत स्वास््य, सरसफाइ तथा
पोषणसम्वन्धी क्षेत्रर्ा गरे को उल्लेखीय कायमको उच्च र्ूल्यांकर् गदै उहाँहरुले प्राप्त गदै आएको
प्रोत्साहर् भत्ता लाई मर्रन्तरता ददर् बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।

३२. मर्र्ामणाधीर् औिोमगकग्रार्र्ा जग्गा अमधग्रहणका लामग रू. २५ लाख ववमर्योजर् गरे को छु ।
३३.

न्यावयक अभ्यासलाई सं स्थागत गरी न्यायसम्पादर् प्रकृयालाई र्ेलमर्लाप र र्ध्यस्थताको
र्ाध्यर्बाट न्याय मर्रोपण गर्े पद्धमतको मर्र्ामण गर्म न्यावयक समर्मतलाई रु १० लाख वजेट
ववमर्योजर् गरे को छु ।

३४. स्वस्थ र सभ्य सं स्कृमतको ववकास गरी सर्ाशजक सु-सम्वन्धर्ा आधाररत सर्ाजको मर्र्ामण गर्म
धर्म,सं स्कृमत,सं स्कार,प्रथा,परम्परा,प्रचलर् वा अन्य कुर्ै पमर् आधारर्ा हुर्े सवै प्रकारका
ववभेद,शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र सर्तार्ूलक सर्ाजको मर्र्ामण गररर्ेछ ।
३५.

गाउँपामलका मभत्र रहेका प्राचीर्कला,सावहत्य र सं स्कृमत ववशशष्ट पवहचार् झल्काउर्े स्थार् र
वस्तुहरुको तशस्वरहरु मर्र्ामण गरी सजावटका लामग पमर् आवश्यक व्यवस्था मर्लाएको छु ।

३६.

शासकीय स्वच्छता र सुशासर् प्रवदमर्लाई

प्राथमर्कतार्ा राखी सवै क्षेत्रर्ा सदाचार पद्धमत

अवलम्वर् गररर्ेछ ।
३७.

सावमजमर्क प्रशासर्को कायम सं स्कृमतर्ा आर्ूल पररवतमर् गरी सं घीय शासर् प्रणाली अर्ुरुपको
सोच र कायम शैलीको ववकास गररर्ेछ । सावमजमर्क पदामधकारीहरुको जवाफदे वहता सुमर्शश्चत
गररर्ेछ ।

३८.
३९.

आर्ा सर्ुह/वालक्लव/ज्येष्ठ र्ागररकक्लव/युवा क्लबको सहभामगता र्ाफमत ववकासका
कायमहरुलाई अगाडी बढाउर्का लामग रु 80 लाख बजेट ववमर्योजर् गरे को छु ।

कर्मचारी तथा शशक्षकहरुको गाउँपामलका मभत्र सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृशत्त ववकास र क्षर्ता
अमभवृवद्धको अवसरलाई कायमसम्पादर्र्ा आधाररत बर्ाइर्ेछ ।कर्मचारीको लामग सं शघय
सरकारले व्यवस्था गरे बर्ोशजर् १५ प्रमतशत तलब बृदि र १० ददर् बराबारको पररश्रमर्क
सवहतको पयमटर् काजको व्यवस्था मर्लाएको छु ।

४०.

गाउँपामलका भन्दा बावहर रहे का अजुर्
म चौपारीबासीलाई सहज र सलर ढं गबाट से वा प्रवाह गर्मका
लामग वडा र्ं. १ बाट प्रदार् गररर्े सेवाहरुलाई मडशजटलाईजेशर् गर्े प्रयोजर्ाथम रु १० लाख
बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

सभाका अध्यक्ष र्होदय, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु,
अव र् बजेटर्ा उशल्लशखत क्षेत्रगत र्ीमत तथा कायमक्रर्हरु कायामन्वयर् गर्म आवश्यक पर्े बजेट
ववमर्योजर् र स्रोत अर्ुर्ार् प्रस्तुत गर्म चाहन्छु ।
४१.

आगार्ी आमथमक वषमका र्ीमत तथा कायमक्रर् कायामन्वयर् गर्म जम्र्ा रु 44 करोड 18 लाख

19 हजार खचम हुर्े अर्ुर्ार् गरे को छु । कुल ववमर्योजर् र्ध्ये चालुतफम रु ७ करोड 39

ँ ीगततफम रु 14 करोड 33 लाख 89 हजार रहे को छ भर्े सशतम
लाख 30 हजार र पुज
ँ ीगत गरी रु 18 करोड 45 लाख रहे को छ।
अर्ुदार् तफम चालु र पुज
४२.

आगार्ी आमथमक वषमका लामग अर्ुर्ार् गररएको खचम व्यहोर्े स्रोत र्ध्ये र्ेपाल सरकारबाट
प्राप्त हुर्े ववत्तीय सर्ार्ीकरण अर्ुदार् रु 9 करोड 4 लाख, सं घीय ववभाज्य कोषबाट प्राप्त हुर्े

राजश्व वाँडफाँड रु 6 करोड 78 लाख २५ हजार, सशतम अर्ुदार् रु १8 करोड 45 लाख,
सं घीय ववशेष अर्ुदार् तफम रु २ करोड 30 लाख, प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुर्े ववत्तीय

सर्ार्ीकरण अर्ुदार् रु 98 लाख 39 हजार, प्रदे श सर्पुरक अर्ुदार् रु 50 लाख, प्रदे श
सशतम अर्ुदार् रु 50 लाख, प्रदे श राजश्व वाँडफाँड रु 37 लाख 55 हजार, सं घ सर्पुरक
अर्ुदार् रु 70 लाख, आन्तररक राजश्वबाट प्राप्त हुर्े रु 55 लाख र अल्या रु. 4 करोड
रहर्े अर्ुर्ार् गरे को छु ।
सभाका अध्यक्ष र्होदय,
सभाका सदस्यज्यहरु,
४३.

यो बजेटको कायामन्वयर्र्ा र्ागररक सहभामगतालाई र्ागररकको अमधकारको रुपर्ा स्थावपत
गरी स्वशासर् र जर्ताद्वारा शासर्को चररताथम गरी जर्ताप्रमत पूणम शजम्र्ेवारपूवक
म भूमर्का
मर्वामह गर्े कायमर्ा हार्ी पूणम प्रमतवद्ध छौ ।

४४.

यो बजेट तजुर्
म ाका लामग र्ागमदशमर् गर्ुह
म र्
ु े गाउँपामलका अध्यक्ष, गाउँसभाका सदस्यहरु, ववमभन्न
राजर्ीमतक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मर्जी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र ववषयगत क्षेत्रका ववज्ञहरु
तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाह प्रमत हाददमक आभार प्रकट गदमछु ।

४५.

यो बजेटको सफल कायामन्वयर्र्ा सवै पक्षको पूणम सहयोग रहर्े अपेक्षा गरे को छु । मबगतको
भोगाई, गल्ती र मसकाई, बतमर्ार्को जवटलताको बीच भववष्यका गोरे टोहरु खोज्दै सम्पूणम
जर्प्रमतमर्धीहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु अगाडी बवढरहर्ुहर्
ु ेछ भन्ने आसा र भरोसा मलएको छु
।

आ. व. ७९/80 को लामग अजुर्
म चौपारी गाउपामलका बाट ववमर्योशजत योजर्ा तथा कायमक्रर्हरु

रकर्

रु हजारर्ा
श्रोत
सस

वििरण

न

1

सर्पूरक कोष

विननयो

कै

संघीय

संघीय

प्रदे श

फर्

जित

िडा

रार्श्व

समातन

समानी

आन्तरीक

रकम

नं.

वाडर्ाँड

करर्

करर्

श्रोत

49000

40055

8000

8000

5514

5200

8945

आर्ा सर्ूह/बालक्लब/ज्येष्ठ र्ागररक
2 क्लब/युवा क्लब
3

प्रशासकीय भवर्

4

डोजर तथा ट्याक्टर खररद

314

7500

7500

6300

6300

6000

6000

५०००

5000

बालववकास सहजकतामहरुको
5 पाररश्रमर्क
ववपन्न व्यशक्त/पररवारका लामग मबउ

ँ ी
6 पूज
7

अजुर्
म चौपारी चक्रपथ

8

बजार बाटो स्तरोन्नती

5000

9

ववपद व्यवस्थापर्

2500

10

जग्गा अमधग्रहण

2500

2500

11

आरुचौर सडक

२५००

2500

12

पन्चकन्या पयमटर् पूवामधार

१५००

5000
2500

1

1500

म चौपारी-राम्चे-आरुचौर सडक
13 अजुर्

2000

2000

14 दरौ सडक 2078/७9 को दावयत्व

1500

1500

स्थार्ीय पाठ्यपुस्तक मर्र्ामण/ववशत्तय
15 साक्षरता

1500

1500

र्वहला सचेतर्ा/लैं मगक वहं सा
16 लगायतका कायमक्रर्

1000

1000

य
त

17 सेवा प्रवाहर्ा मडशजटाइजेशर्

1000

18 ठाडाखेत दाह्रे गौडा सडक

1000

1000

19 ववपन्न पररवार स्वास््य मबर्ा

1000

1000

20 कम्युमर्टी र्मसमङ

1000

1000

थाउर्ुङखेत र्डवकर्ा भालुखकम सल्यार्
21 सडक
22 इशन्जमर्यररङ तथा कन्सल्टे न्सी सेवा

1000

३।
1000 ४

1000

१०००

1000

23 दमलत उत्थार् केन्र

1000

1000

24 रोजगार सर्न्वय इकाइ

1000

1000

25 लगार्ी परार्शम केन्र

1000

1000

26 न्यावयक समर्मत

1000

27 हाइटे क र्समरी

1000

1000

28 सावमजमर्क मर्र्ामण सुधार

500

500

29 सार्ाशजक उत्तरदावयत्व कोष

500

500

30 ववध्याथीसँग पामलका।छात्रवृशत्त

500

500

500

500

1000

कृवष उत्पादर् बजारीकरण न्यूर्तर्
31 सर्थमर् र्ूल्य
भरण पोखरी मर्र्ामण,चौतारी लगायत
32

अन्य सावमजमर्क मर्र्ामण

500

500

33

पयमटर् ववकास

500

500

34

त्याङ्क सं कलर्

500

500

35

र्जुवा र्ाली

500

2

36

तेसामपिी छहरे लार्डाँडा सडक

500

2

37

डहरे पदर्ागम र थाप्ले पयमटर् पूवामधार

500

500

500

500

५००

500

500

500
500

500
500

गाउँपामलकास्तरीय खेलकुद ववकास
38

समर्मत

39

अन्य सं स्था सहायता

40

अन्य सावमजमर्क मर्र्ामण

41

एकार्न्द गुफा व्यवस्थापर्

५००

42

कृवष समर्मत

५००

500

शशक्षा तामलर् तथा क्षर्ता अमभवृवद्ध
43

कायमक्रर्

400

44

हाइटे क मग्रर् हाउस

300

45

सवारी साधर् खररद

350

46

र्वहला उिर्शशलता कायमक्रर्

350

350

47

व्यवसावयक कृवष प्रवद्धमर्

300

300

३००

300

400
5

300
350

क्यामलमसर् चक्की/च ुकाको औषधी
48

खररद
स्वास््य सं स्थाहरुका लामग आवश्यक
सार्ाग्री खररद/गभमवमत वकट खररद

49

(200/100),

३००

300

50

पोषण कायमक्रर्

३००

300

51

खोले-मर्वुवाबोट-मसखुम सडक

३००

52

ररर्ालफेदी गहते र्ोटरबाटो मर्र्ामण

250

53

वफददर् सल्यार् गहते र्ोटरबाटो

250

54

र्रे शा दे शख फेदी सम्र् गो.बा

250

250

55

भोले दे शख दमलत बस्ती ढलार् गो.बा.

250

250

225

300
250
3

250

वविालयका लामग अमतररक्त सार्ाग्री र
शैशक्षक क्यालेण्डर मर्र्ामण १५० र
56

७५

225

57

भगाँरी गाडखकम गोरे टोबाटो

200

3

200

58

खर्ालथर बाटाघर र्ोटरबाटो

200

6

200

गैराबारीबाट दमलतगाँउ हुदै
अमधकारीको घरर्ुमर्सम्र् जोड्र्े र्ो
59

बा

200

6

200

60

सल्यार् गहते खार्ेपार्ी र्र्मत

200

3

200

शैशक्षक अवलोकर् भ्रर्ण र शशक्षा
समर्मत तथा प्र.अ. बैठक व्यवस्थापर्
61

१५० र ५०

200

200

कक्षा ३ र ५ को पररक्षा सञ्चालर् र
पाठ्यपुस्तक अंग्रज
े ी र्ाध्यर् (१-३)
62

(१०० र १२०)

220

220

लाि खोररया दे शख भेडाबारी सम्र्
63

गो.वा.

200

200

64

पशु औषधी खररद

200

200

200

200

र्वहला

200

200

67

गो.बा.

200

200

68

साकीढुं गा दे शख बर्पाखे गो.बा.

300

300

69

लाकुरी दे शख आदशम प्रा.वव.गो.बा.

300

300

70

दरौंखोला तट्वन्ध मर्र्ामण

1000

1000

71

छाप मसरुवारे र्ोटरबाटो

500

500

र्ौसर्ी/बेर्ौसर्ी खािान्न तथा
65

तरकारी बालीको तामलर्
आमथमक रुपर्ा ववपन्न तथा वहं सा वपमडत

66

कार्ी गाउँ दे शख कामलका र्शन्दर

जम्र्ा

१३३७५९

३१५०

९०४००

८९४५

३१२६४

/sd ? ))) df
वडा नं. १ बाट श्रोत सुनननितता अन्तर्गत छनौट भई आएका योजना तथा कायगक्रमहरू
qm=;

of]hgf tyf sfo{qmd

j8f g+=

/sd

१

वडा सडक र्र्मत सुधार

वडा र्ं. १

80

२

ववपद् व्यवस्थापर् कोष

वडा र्ं. १

100

३

खार्ेपार्ी तथा मसं चाई पाईप खररद

वडा र्ं. १

50

४

अमतथी सत्कार तथा सम्र्ार्

वडा र्ं. १

50

५

ल्यापटप खररद

वडा र्ं. १

100

६

व्यावि तथा इन्भटमर खररद

वडा र्ं. १

30

७

फाउँस्वारा खार्ेपार्ी योजर्ा

वडा र्ं. १

100

कैफियत

८

थापाथोक खार्ेपार्ी

वडा र्ं. १

100

९

कौडीखोला खार्ेपार्ी र्र्मत

वडा र्ं. १

50

१०

आरुपाटा खार्ेपार्ी व्यवस्थापर्

वडा र्ं. १

70

११

झाँक्रीथार् र्शन्दर तारबार मर्र्ामण

वडा र्ं. १

150

१२

र्ाझपाटा जोशखर् घर बशस्त सं रक्षण

वडा र्ं. १

70

१३

बहाकार्े बािेटारी खार्ेपार्ी र्र्मत

वडा र्ं. १

70

१४

धारापार्ी र्याँबशस्त खार्ेपार्ी योजर्ा

वडा र्ं. १

100

१५

टारीको बारीर्ा खार्ेपार्ी टयाङ्की मर्र्ामण

वडा र्ं. १

50

१६

दमलत बस्ती खार्ेपार्ी व्यवस्थापर् रै ते

वडा र्ं. १

50

मसर्लचौर सार्ुदावयक भवर् सावमजमर्क शौचालय
१७

मर्र्ामण

वडा र्ं. १

100

१८

दारे गौडा गुप्तेश्वर गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. १

50

प्रधार्न्त्री

19

र्ेर्रोड दे शख र्ुशखया टोल सम्र्को गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. १

50

प्रधार्न्त्री

श्री कृष्ण प्रा.वव.दे शख पौडेल टोल सम्र् गोरे टोबाटो
20

र्र्मत

वडा र्ं. १

50

प्रधार्न्त्री

21

बर्पाले गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. १

50

प्रधार्न्त्री

22

आयखोला गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. १

30

प्रधार्न्त्री

23

खरायोखोला गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. १

50

प्रधार्न्त्री

24

जोगीश्वारा र्वदुगाम गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. १

50

प्रधार्न्त्री

वडा र्ं. १

50

प्रधार्न्त्री

च्यार्ीखोला दे शख धर्बहादुर सुर्ारको घरसम्र्
25

गोरे टोबाटो र्र्मत
चर्ौटा चौतारा दे शख र्ाधव अयामलको घर सम्र्

26

गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. १

30

प्रधार्न्त्री

२७

थापाथर झाँवक्रथार् गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. १

30

प्रधार्न्त्री

२८

पार्ी टयाङ्की दे शख दे वकोटाथर हुँदै मसर्लचौर जार्े
गोरे टोबाटो र्र्मत

प्रधार्न्त्री
वडा र्ं. १

hDdf

60
1800

वडा नं. २ बाट श्रोत सुनननितता अन्तर्गत छनौट भई आएका योजना तथा कायगक्रमहरू
qm=; of]hgf tyf sfo{qmd
१

अमरज्योती मा.वव.खा.पा स्स्टि टं की खररद तथा
शौचािय ममुत

j8f g+=

/sd

वडा र्ं. २

150

२

चाडपवु िक्षक्षत मोटरबाटो

वडा र्ं. २

200

३

स्यानाभञ्ज्याङ दे खख गर्े घतीको घर सम्मको गो.बा

वडा र्ं. २

100

४

कृवष/पशज औषधी तथा ववरुवा खररद

वडा र्ं. २

100

वडा र्ं. २

100

५

बाँदर तनयन्त्रर् कायुक्रम अन्तगुत बाँस झाडी तथा रुख
कटान

६

थापाथर गो.बा.तनमाुर्

वडा र्ं. २

50

७

तल्िो खाल्टे दे खख रानी प्रा.वव सम्म गो.वा.

वडा र्ं. २

100

8

केवरे दे खख भटमासे सम्म गोरे टोबाटो तनमाुर्

वडा र्ं. २

100

9

टाउँ घडेरी सामजदातयक भवन ममुत

वडा र्ं. २

100

कमिदे वी मस्न्दर ममुत तथा संभार

वडा र्ं. २

50

ल्यापटप खररद

वडा र्ं. २

80

भैपरी तथा ववपद् व्यवस्थापन

वडा र्ं. २

100

वडा अध्यक्ष सँग ववपन्न ववधाथी कायुक्रम

वडा र्ं. २

70

अततधथ सत्कार सहयोग तथा दान

वडा र्ं. २

100

प्रधानमन्त्री रोर्गार कायुक्रम सँग साझेदारी

वडा र्ं. २

100

1
0
1
1
1
2
1
4
1
5
1
8
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1500

वडा नं. ३ बाट श्रोत सुनननितता अन्तर्गत छनौट भई आएका योजना तथा कायगक्रमहरू
qm=;
१

of]hgf tyf sfo{qmd
खोिापारी तनवजवावोट गाडखकु खानेपानी पाईप खररद
तथा मूि संरक्षर्

j8f g+=

/sd

वडा र्ं. ३

200

२

भंगेरी कूवा ममुत

वडा र्ं. ३

100

३

पधेराको कूवा संरक्षर् तथा गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ३

100

४

र्टउरे लसंचाई पाईप खररद

वडा र्ं. ३

100

५

खानेपानी तथा लसंचाई पाईप खररद तथा ववतरर्

वडा र्ं. ३

100

६

आरन सजधार कायुक्रम

वडा र्ं. ३

50

७

पञ्चेबार्ा संरक्षर्

वडा र्ं. ३

100

८

सल्यान समार्घर शौचािय तनमाुर्

वडा र्ं. ३

100

९

िूिोपधेरा शौचािय तनमाुर्

वडा र्ं. ३

50

१०

छाप दे खख बाटजिे र्ाने गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ३

50

११

कामक्ष धचम्नेवास गोरे टोबाटो तनमाुर्

वडा र्ं. ३

100

१२

ततनघरे गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ३

50

१३

वडा कायाुियमा सोिार र्डान

वडा र्ं. ३

100

14

ढाँड कूिो तनमाुर् तथा ममुत योर्ना

वडा र्ं. ३

100

15

दै वव प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन कोष

वडा र्ं. ३

100

16

खेिकूद तथा शैक्षक्षक सामाग्री ववतरर् कायुक्रम

वडा र्ं. ३

150

/sd
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वडा नं. ४ बाट श्रोत सुनननितता अन्तर्गत छनौट भई आएका योजना तथा कायगक्रमहरू
qm=;

of]hgf tyf sfo{qmd

j8f g+=

१

टर्ेल सवहत मबउ मबजर् ववतरण

वडा र्ं. ४

/sd
50

२

खार्ेपार्ी पाईप मसं चाई तथा फोहरर्ैला

वडा र्ं. ४

200

/sd

३

मर्वुवाबोट खार्ेपार्ी र्ूल टयाङ्की र्र्मत

वडा र्ं. ४

50

४

बाववयाँडाँडा टोलर्ा खार्ेपार्ी टयाङ्की मर्र्ामण

वडा र्ं. ४

50

५

रववडाँडाँ दे शख घररण्डाँडाँ जार्े गोरे टोबाटो मर्र्ामण

वडा र्ं. ४

100

६

कायामलय व्यवस्थपर्

वडा र्ं. ४

200

७

ववपद् व्यवस्थापर्

वडा र्ं. ४

100

८

बर्पाखे गौरीस्वाँरा र्ूल सं रक्षण

वडा र्ं. ४

50

९

टोला दे शख सर्ाजघर ताकर्ारे गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ४

100

१०

ररर्ालथर दे शख च्यार्डाँडाँ जार्े गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ४

100

११

उखुबारी र्ूल र्र्मत

वडा र्ं. ४

100

१२

हल्लर्े ढु िाबाट थापाको बारी गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ४

100

१३

ओख्ले दे शख छरहे कुरुण्डाँडाँ पोखरी गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ४

100

१४

रोजगार कायमक्रर् सार्ाग्री र जर्र्ावव कूलो

वडा र्ं. ४

२35
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वडा नं. ५ बाट श्रोत सुनननितता अन्तर्गत छनौट भई आएका योजना तथा कायगक्रमहरू
qm=;

of]hgf tyf sfo{qmd

j8f g+=

/sd

१

ववपद् व्यवस्थापन

वडा र्ं. ५

200

२

वडा कायाुिय व्यवस्थापन

वडा र्ं. ५

१50

३

भेटेनरी औषधी खररद

वडा र्ं. ५

100

४

प्रधानमन्त्री रोर्गार कायुक्रम

वडा र्ं. ५

100

५

तािपोखरी-झाँक्रीखोिा गोरे टोबाटो ममुत

वडा र्ं. ५

200

६

घोप्टे ओडार-केटीचौर शाखा मोटरबाटो ममुत

वडा र्ं. ५

200

७

स्वास््यचौकी भण्डीिा शाखा मोटरबाटो ममुत

वडा र्ं. ५

१00

८

तािपोखरी गैरागाउँ शाखा मेटरबाटो ममुत

वडा र्ं. ५

१00

/sd

९

घोप्टे ओडार बयािे शाखा मेटरबाटो ममुत

वडा र्ं. ५

१00

10

बयािे-घण्टे मोटरबाटो

वडा र्ं. ५

100

11

डहरे दे उरािी डकजमेस्न्र तनमाुर्

वडा र्ं. ५

100

12

दे ववस्थान-खोिाखकु मोटरबाटो ममुत

वडा र्ं. ५

100

13

बयािे-झाँक्रीखोिा-दोभानखोिा मोटरबाटो ममुत

वडा र्ं. ५

100

ममुत

1650
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वडा नं. ६ बाट श्रोत सुनननितता अन्तर्गत छनौट भई आएका योजना तथा कायगक्रमहरू
qm=;
१

of]hgf tyf sfo{qmd
पशुपंक्षी औषधी खररद

j8f g+=
वडा र्ं. ६

/sd
50

२

शैशक्षक सुधार कायमक्रर्

वडा र्ं. ६

100

वडा र्ं. ६

50

३

काउँ दे शख ठू ला काउले गोरे टोबाटो मर्र्ामण

४

ववरुवा प्रमतक्षालय मर्र्ामण

वडा र्ं. ६

100

५

बाटार्ुर्ी दे शख गा.फ.ज.आ.वव गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ६

100

वडा र्ं. ६

100

वडा र्ं. ६

100

६
७
८

र्ुसरु बारी गाउँ ववचको गोरे टोबाटो
र्याँगाउँ खेलर्ैदार् तारबार
ँ ेराबाट जर् ववकास आधारभूत वविालय जार्े
ठू ला पध

100

गोरे टोबाटो

वडा र्ं. ६

ढु िामथर् दे शख धर्ुबास गोरे टोबाटो, भेडाबारी

वडा र्ं. ६

100

१०

घलेपार्ी प्रमतक्षालय मर्र्ामण

वडा र्ं. ६

100

११

वडा कायामलय दे शख सुन्धार गोरे टोबाटो र्र्मत

वडा र्ं. ६

100

१२

राम्दीखकम गोरे टोबाटो मर्र्ामण

वडा र्ं. ६

100

१३

दमलत बस्ती गोरे टोबाटो मर्र्ामण, तर्ाखुबारी

वडा र्ं. ६

100

१४

केवरे र्ूल सं रक्षण

वडा र्ं. ६

100

१५

र्र्मत सम्भार

वडा र्ं. ६

95

९

१६

प्रधार्र्न्त्री रोजगार कायमक्रर् सार्ाग्री

वडा र्ं. ६

100

१७

ववपद् व्यवस्थापर्

वडा र्ं. ६

100
1595
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अन्त्यर्ा, हार्ी सबैको प्रयासबाट यी योजर्ाहरु सफल रुपर्ा कायामन्वयर् भई यस गाउँपामलकाको
ववकासर्ा आगार्ी आमथमक वषमको र्ीमत कायमक्रर् तथा बजेट कोसेढुिा सामबत हुर्ेछ भन्ने आशा भरोसा
तथा ववश्वास मलदैं मबदा हुर् चाहान्छु ।
धन्यवाद !
सपर्ा गुरुि

उपाध्यक्ष, अजुर्
म चौपारी गाउँपामलका

