
दाभाा गाउॉऩालरकाको एघायौं गाउॉसबाभा  

उऩाध्मऺ श्री जनुा भल्र चन्दज्मूद्धाया प्रस्ततु 

आलथाक फषा २०७९/८० को 
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सबाका अध्मऺज्मू, 

गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु ।  

१. गाउॉऩालरकाको मस सम्भालनत गाउॉसबा सभऺ गाउॉऩालरकाको भागादशाक 
लसद्धान्तको रुऩभा यहेको आलथाक फषा २०७९/०८० को सभग्र नीलत तथा 
कामाक्रभ कामाान्वामनको दस्तावेजको रुऩभा मो फजेट प्रस्ततु गरययहदा अत्मन्तै 
गवाको भहससु गयेको छु ।  

२. नेऩारको सॊववधानको धाया २३० फभोजजभ दाभाा गाउॉऩालरकाको मस  
गाउॉसबाभा आलथाक फषा २०७९/०८० को फजेट प्रस्ततु गने अनभुलत चाहान्छु 
। प्रस्ततु फजेटरे उत्ऩादन ववृद्ध, योजगायी लसजाना, ऩूवााधाय ववकास, तथा 
सशुासन प्रवद्धानभा अहभ बलूभका खेल्न ेअऩेऺा याखेको छु ।  

३. मस भहत्वऩूणा अवसयभा सॊघीम शासन प्रणारी आत्भसाथ गदै यावष्डमता, 
स्वालधनता, साभाजजक न्माम, सभानता य सभवृद्धको रालग बएका जनआन्दोरन, 

जनमदु्ध य  ववलबन्न आन्दोरनहरुभा आफ्नो अभलु्म जजवन उत्सगा गनुाहनु ेऻात 
अऻात भहान शवहदहरुप्रलत बावऩूणा श्रद्धाञ्जरी अऩान गदाछु । मस क्रभभा 
घाइते तथा अऩाङ्ग बएका व्मजिको स्वास््म राबको काभना सवहत 
आन्दोरनभा सहबागी बई मोगदान गनुाहनुे सम्ऩूणा मोद्धाहरुको स्भयण गदै 
सफैभा उच्च सम्भान व्मि गदाछु ।  

४. सॊवत ्२०७९ सार फैसाख ३० गते स्थानीम तहको दास्रो कामाकारको रालग 
लनवााचन सम्ऩन्न बएको छ ।दाभाा गाउॉऩालरकाभा नवलनवााजचत सम्ऩूणा 
जनप्रलतलनलधहरुराई हार्दाक फधाई तथा सपर कामाकारको सबुकाभना र्दन 
चाहान्छु । मस लनवााचनराई स्वच्छ, लनश्ऩऺ य स्वतन्र रुऩरे सम्ऩन्न गना 
मोगदान गनुाहनु ेआभ नागरयक, याजनीलतक दर, लनवााचन आमोग, सयुऺा लनकाम 
य याष्डसेवक रगामत सफैराई हार्दाक धन्मवाद र्दन चाहान्छु ।  



५. दाभााको कर्िन बगूोर, सीलभत स्रोत साधन, प्राकृलतक स्रोतको न्मनु उऩमोग, 

न्मनु आन्तरयक याजश्व ऩरयचारन तथा दऺ प्राववलधक जनशजिको अबावभा 
उऩरव्ध स्रोतको प्रबावकायी उऩमोग हनु सकेको छैन । लसलभत स्रोतसाधनको 
भहत्तभ उऩमोग गयी दाभााको फेयोजगायी, ववऩन्नता, न्मनु उत्ऩादन रगामतका 
भरुबतू सभस्माहरुको साथाक सभाधान गने र्दशाभा फजेट केजन्ित गयेको छु ।  

६. आगाभी फषाको फजेट तमाय ऩादाा "सभदृ्ध नऩेार, सखुी नऩेारी" को यावष्डम 
अकाङ्क्ऺा, कणाारी प्रदेश सयकायको "सभदृ्ध कणाारी : सखुायी कणाारीफासी" को 
र्दघाकारीन सोच,  नेऩारको सॊववधान, सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट जायी ऐन, 

र्दगो लफकासका रक्ष्महरु कानून तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४, 

गाउॉऩालरकाको अथा ववधेमक २०७९, ववलनमोजन ववधेमक २०७९, दाभाा 
गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामाक्रभ २०७९/०८०, लफषमगत सलभलतका 
सझुाफहरु, ववऻका सझुाफहरु, गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरुरे र्दनबुएका सझुाफहरु, 

सॊचायकभॉ, नागरयक सभाज, ववलबन्न याजनीलतक दरहरु,   ववलबन्न सॊघसॊस्था एवॊ 
सयोकायवाराको सझुाफ य दाभााफासी र्ददीफवहनी तथा दाजबुाईहरुफाट प्राप्त 
सझुाफराई सभेत आधाय लरएको छु ।  

 

सबाका अध्मऺज्मू, 

गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु ।  

अफ भ गत आलथाक फषाका केही त्माङ्क सवहत चार ुआलथाक वषाको फजेट तथा 
कामाक्रभको सलभऺा प्रस्ततु गने अनभुलत चाहन्छु । 

७. चार ुआ.व. २०७८/०७९ को रालग कुर अनभुालनत आम रु. ५० कयोड ४६ 
राख ९४ हजाय  य व्मम तपा  रु. ५० कयोड ४६ राख ९४ हजाय अनभुान 
गरयएको लथमो । अनभुालनत आमभा २०७९ आषाढ ऩवहरो हप्तासम्भ 



गाउॉऩालरकारे आन्तरयक आम्दानी रु.२३ राख ८५ हजाय ८०५ (घयजग्गा 
यजजषे्डसन) सवहत प्राप्त बएको छ।  

८. व्मम तपा  चार ु जशषाकभा रु. ३३ कयोड ८२ राख ८७ हजाय ७८६ 
ववलनमोजन बएकोभा २०७८ को अषाढ ऩवहरो हप्तासम्भ रु.  १८ कयोड ५० 
राख ८७ हजाय ३४० अथाात ५४ दशभरव ७१ प्रलतशत य ऩजुजगत तपा  रु. 

१६ कयोड ६४  राख ६ हजाय ववलनमोजन बएकोभा २०७८ को अषाढ 
ऩवहरो हप्तासम्भ रु.  ७ कयोड ५० राख २८ हजाय  अथाात ४५ दशभरव 
०८ प्रलतशत गयी  कुर जम्भा रु . २६ कयोड १ राख २३ हजाय अथाात ५१ 
दशभरव ५४ प्रलतशत खचा बएको छ । गत आ.व.  मवह सभमभा कुर जम्भा 
खचा ५३ दशभरव ७२ प्रलतशत यहेको लथमो ।  

९. २०७९ आषाढ भसान्तसम्भ सॊसोलधत अनभुान आम्दानी तपा  रु. ४५ कयोड 
४७ राख २१ हजाय  यहन ेअनभुान गरयएको छ । खचातपा  चारखुचा करयफ 
रु.  २७ कयोड ६ राख ३० हजाय य ऩजुजगत तपा  रु .  ११ कयोड ६४ राख 
६ हजाय तथा सॊघीम य प्रदेश सयकायको अनदुान रु.  ३  कयोड ५० राख  
विज जाने अनभुान गरयएको छ ।  

सबाका अध्मऺज्मू, 

सबाका सदस्मज्मूहरु ।  

अफ भ आगालभ वषा २०७९/०८० को फजेटका अदे्दश्म तथा प्राथलभकता प्रस्ततु गने 
अनभुलत चाहान्छु । फजेटका उदे्दश्महरु लनम्नअनसुाय प्रस्ततु गरयएको छ ।  

(क) दाभाा गाउॉऩालरकाभा उत्ऩादन ववृद्ध गदै गाउॉभै योजगायी लसजाना गने । 

(ख)  कृवष ऺेरको उत्ऩादन, फजायीकयण गयी कृषकको आमस्तय सधुाय गने । 

(ग)  प्रबावकायी सेवा प्रवाह भापा त सशुासन य लभतव्ममीता कामभ गने । 



(घ)  आलथाक, बौलतक,  साभाजजक य वातावयणीम ऺेरको र्दगो ऩूवााधाय ववकास 
भापा त सभनु्नत य सदुृढ गाउॉऩालरका फनाई याष्डको ववकासभा टेवा ऩमुााउन े।  

(ङ) उऩरव्ध स्रोत साधन, श्रभ शजि, ऩुॉजी य प्रववलधको अलधकतभ प्रमोग गयी 
योजगायी लसजाना य गरयलफ लनवायण गने । 

(च) ववकास साझेदायसॉगको लनयन्तय सहकामा भापा त योजगायीको अफसय लसजाना गने   

१०. आलथाक वषा २०७९/०८० को फजेटका प्राथलभकताका ऺेरहरु लनम्नअनसुाय 
प्रस्ततु गरयएको छ ।  

    

१. कृवष तथा ऩश ुववकास 

२. सहकायी तथा योजगायी प्रवद्धान 

३. उद्यभ ववकास 

४. जशऺा मवुा तथा खेरकुद ववकास 

५. स्वास््म सेवा 
६. रैवङ्गक सभानता , भवहरा शसजिकयण य साभाजजक सभावेजशकयण 

७. ऩूवााधाय ववकास 

८. सूचना प्रववलध य लडजजटर प्रमोग 

९. ऩमाटन तथा उद्योग वाजणज्म 

१०. वन वातावयण य ववऩद व्मवस्थाऩन 

११. कभाचायी प्रशासन य जनशजि ववकास 

११. फजेटरे याखेका उदेश्म एवॊ प्राथालभकता कामाान्वामन गना सॊघीम सयकाय, प्रदेश 
सयकाय , अन्म स्थानीम तहहरु, लनजी तथा सहकायी ऺेरसॉग सभन्वम  एवॊ 
साझेदायी गरयन े छ । वावषाक फजेट तथा कामाक्रभराई फजेटका प्राथलभकता 
तथा उदे्दश्मसॉग तादाम्मता कामभ गने अलधकतभ प्रमास गरयएको छ ।  



सबाका अध्मऺ एवॊ 

गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु ।  

अफ भ आगालभ आलथाक वषा २०७९/०८० को कुर आम य व्ममको अनभुालनत 
वववयण प्रस्ततु गने अनभुलत चाहान्छु ।  

१२. नीलत तथा कामाक्रभ कामाान्वामनका रालग आ.व.  २०७९/८० को कुर व्मम 
रु. ४८ कयोड ९४ राख ३० हजाय ६०० यहेको छ । मसका रालग 
आन्तरयक आम रु. ७० राख १३ हजाय ६०० ( घयजग्गा यजजषे्डसन तथा 
खालन जन्म खलनज ऩदाथाको फाॉडपाॉडफाट प्राप्त आम सभेत ) , अन्तयसयकायी 
ववजत्तम हस्तान्तयणफाट रु. ३५ कयोड ५५ राख ८१ हजाय ,  केन्ि तथा 
प्रदेश सयकायको याजश्व वाॉडपाॉडफाट रु. ८ कयोड १८ राख ३६ हजाय  , 

अजघल्रो फषाको फैक भौज्दातफाट रु. ४ कयोड ५० राख , प्राप्त हनु ेप्रऺेऩन 
गरयएको छ ।  

१३. अन्तयसयकायी अजततमायीफाट प्राप्त हनु े अनभुालनत रु . १० कयोड ५० राख 
अन्तयसयकायी अजततमायी जशषाकफाटै खचा तथा रेखाॊकनको व्मवस्था गरयन ेछ 
।  

         अव भ ऺेरगत कामाक्रभ तथा ववलनमोजन प्रस्ततु गना चाहान्छु । 

      अधयुा मोजनाहरुको लनयन्तयता 

१४. बिुानी वाॉकी यहेको दाभााखोरा लरफ्ट खानेऩानी मोजनाको रालग  रु. १८ 
राख, स्वॊभसेवक जशऺकको तरव बिुानी वाॉकी रु. ८२ राख सभेत गयी  
एकभसु्ट रु.   १ कयोड  फजेट  ववलनमोजन गरयएको छ ।  

     वडा कामाारमफाट छनौट हनेु मोजनाहरु 



१५. वडाहरुको सभानऩुालतक ववकासका गना वडा कामाारमफाटै छनौटहनुे 
मोजनाहरुको रालग प्रत्मेक वडाभा रु. ४० राखका दयरे जम्भा रु.  २ कयोड 
४० राख एकभषु्ट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

आलथाक ववकास 

      कृवष तथा ऩश ुववकास 

१६. ववलबन्न ववकास साझेदायसॉगको साझेदायीभा जचस्मान घय  (Cold Store) लनभााण 
गनाको रालग रु. २५ राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

१७. कृषकराई दधुभा अनदुान र्दने नीलतराई लनयन्तयता र्ददै मस फषा  प्रलतलरटय 
दधुभा रु २.५० रुऩैमा अनदुान र्दनको रालग रु. ८ राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

१८.  कृवष फजाय प्रवद्धानका रालग सहजकताा ऩरयचारन गना रु. ३ राख ५० हजाय 
यकभ ववलनमोजन गरयएको छ ।  

१९. आकजस्भत फारी सॊयऺण कामाक्रभको रालग रु. ४ राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

२०. कृषक ऩरयचमऩर ववतयण कामाक्रभका रालग रु. २ राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

२१. कृषक सभहु सहकायी ऩरयचारन तथा कृषकराई ऩोष्ट हाबेष्ट साभालग्र ववतयण 
कामाक्रभको रालग रालग आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  

२२. दाभाा १ भा सनु्तरा जातको परपुर ऩकेट स्थाऩनाको रालग रु. ५ राख 
फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

 



२३. वहउदे तथा फषे परपुर फगैचा स्थाऩनाको रालग रु. ५ राख ५० हजाय 
फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

२४. वववक्र ऩरयभाणभा आधारयत प्रोत्साहन कामाक्रभको रालग रु. २ राख ५० हजाय 
फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

२५. ऩश ुअस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा कामाारम सल्मानसॉगको साझेदायीभा एक स्थानीम 
तह एक ऩशसेुवा उत्ऩादन कामाक्रभ सॊचारनको रालग रु.  ५ राख ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

२६. सतु्केयी गाईबैसी ऩश ु आहाय कामाक्रभको रालग रु. ५ राख ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

२७. वहउदे फषे घाॉस/ववरुवा ववतयण कामाक्रभको रालग रु. २ राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

२८. ऩशऩुॊजऺ उऩचाय-औषलध तथा औषलधजन्म साभालग्र खरयद य ढुवानीको रालग 
आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

 

     सहकायी तथा योजगायी प्रवद्धान 

२९. पाईफय झोरा फनाउन ेउद्योग , गाभेन्ट उद्योग तथा लिवङ्कङ वाटय उद्योग, आयण 
अद्योग तथा भसरा उद्योग सॊचारनको रालग अनदुान र्दन एकभषु्ट रु. १० राख 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

३०. योजगायीकोसाभालग्र व्मवस्थाऩन तथा प्रधानभजन्र योजगाय कामाक्रभका रालग 
रालग रु. ५ राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

साभाजजक ववकास 



 जशऺा ववकास  

३१. स्वॊभसेवक जशऺक अनदुान कामाक्रभको रालग रु. १ कयोड ५९  राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

३२. फारववकास सहजकताा य ववद्यारम कभाचायीराई र्दईदै आएको अनदुान राई 
लनयन्तयता र्दईएको छ । मसको रालग 50 राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ 
।  

३३. दाभाा गाउॉऩालरकाभा जशऺा सम्भेरन तथा मवुा प्रजशऺण तथा अलबभजुखकयण 
कामाक्रभको रागी २ राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

३४. जशऺक तथा ववद्यारम कभाचायी भ्रभण तथा नभनुा ववद्यारम अवरोकन 
कामाक्रभको रालग रु.  ३ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

३५. शवहद ऩरयवाय तथा दलरत फारफालरका छारवजृत्तको रालग रु २ राख  वजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

३६. ऩढ्दै कभाउदै कामाक्रभको रागी एकभषु्ट रु . ८  राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

३७. अनाथ फारफालरकासॉग अध्मऺ कामाक्रभको रागी रु २ राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

३८. साभदुावमक ववद्यारमका इन्टयनेट य अनराईन हाजजयी जडान गना रु. १० राख 
फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

३९. याष्डऩलत यलनङजशल्ड , शवहद स्भतृीकऩ प्रलतमोलगता सॊचारन, फावहयी ऩालरका य 
जजल्राभा खेरकुद प्रलतमोलगताभा सहबालग हनु य खेर साभालग्र व्मवस्थाऩनको 
रालग एकभषु्ट यकभ रु. ८ राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  



४०. आवलधक ऩरयऺा सॊचारन तथा ववलबन्न वरेुवटन, क्मारेण्डय, जशऺा मोजना, 
ववद्याथॉ भलु्माॊकन साभाग्री छऩाई तथा लनभााणको रालग एकभषु्ट यकभ रु १० 
राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

४१. Room TO Read को रालग साझेदायीको रालग रु १२ राख फजेट ववनमोजन 
गरयएको छ ।  

४२. दोस्रो जशऺक  ( Second Teacher )  कामाक्रभ तथा जशऺकको ऺभता 
ववकासको रालग रु १ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

४३. जशऺा सलभलत ,  प्रअ वैिक व्मवस्थाऩनको रागी रु २ राख फजेट ववनमोजन 
गरयएको छ ।  

४४. नभनुा ववद्यारम लनभााण तथा जनज्मोलत भा वव भा गजणत प्रमोगशारा लनभााणको 
रालग रु ५ राख फजेट लफलनमोजन गरयएको छ । 

४५. फारकल्मान भा वव बवुनटाकुयीको वपल्ड लनभााणको रालग रु ५ राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

४६. गोर्िवन कृवष प्राववलधकको व्मवस्थाऩनको रालग अनदुान र्दन रु ७ राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

४७. यावष्डम भा वव दाभााकोटभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन अनदुानको रागी रु २ राख 
फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

४८. ऩखुात स्कूरभा पलनाचय व्मवस्थाऩनको रागी रु २ राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

४९. दाभाा ३ पारुराचौयभा कबडाहर लनभााण गना रु. १५ राख ववलनमोजन गरयएको 
छ ।  

५०. दाभाा गाउॉऩालरकाभा खेरकुद ववकास सलभलत गिन तथा ऩरयचारनको रागी रु 
५ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  



     स्वास््म सेवा 
५१. स्वास््मसॊस्थाहरुभा ववद्यभान ल्माफहरुराई एवककृत गयी एउटा स्तयीम ल्माफ 

सेवा सॊचारन गना रु. ५ राख ववलनमोजन गरयएको छ । 

५२. ढाकाडभ स्वास््मचौकी, ववलबन्न प्रसलुतकेन्िहरुभा ल्माफ अलसस्टेन्ट य 
नलसाङस्टापहरुको व्मवस्थाऩन  गना  आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

५३. आधायबतु स्वास््म सेवा अन्तयगत लनशलु्क रुऩभा औषलध ववतयणको रालग २० 
राख आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

५४. स्वास््म सॊस्थाहरुको रालग स्रेचय खरयद गना  रु . २ राख ववलनमोजन गरयएको 
छ ।  

५५. स्वास््म सॊस्थाहरुको प्रलतवेदन , ऩालरका प्रलतवेदन , ववलबन्न तालरभ सॊचारन, 

स्वास््म सॊस्थाहरुभा भसरन्द , फलथाङ सेन्टयभा कामायत नलसाङस्टापहरुको 
आवास तथा प्रोत्साहन बत्ता व्मवस्थाऩन , स्वास््म सॊस्थाहरुको साभाजजक रेखा 
ऩरयऺण,  ऩनुतााजकी तालरभ तथा साभालग्र व्मवस्थाऩन , सेवा व्मवस्थाऩनको 
रालग आवश्मक  फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

५६. प्रसलुतकेन्िहरुका रालग वेवव वाभाय व्मवस्थाऩन गना रु  २ राख वजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

५७. मोग य ध्मान प्रवद्धान तथा मोगा कऺा सॊचारनको रालग १ राख फजेट 
लफलनमोजन गरयएको छ ।  

५८. गबावती भवहराराई  लनशलु्क लबलडमो एक्सये सेवा , गबावती य सतु्केयीको रालग 
लनशलु्क ऩोषणझोरा,  सफै गबावतीको घयघयभा झण्डा हातहातभा अण्डा 
कामाक्रभ कामाान्वामनको रालग रु ५ राख फजेट व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  

५९. फदृ्धवदृ्धा , र्दघायोगी तथा लनमलभत औषलध सेवन गनेको रालग औषलध उऩरव्ध 
गयाउन रु २ राख  फजेट व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  



६०. दफैु भगृौरा पेर बएका,  लनमलभत डामराइलसस गनुाऩने  ववयाभी, क्मान्सय यागी 
तथा भेरुदण्ड ऩऺघात बएका ववयाभीहरुको रालग भालसक ५ हजाय रुऩैमा 
उऩरव्ध गयाउन आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

६१. स्वास््म स्वॊभसेववकाहरुको सम्भानजनक ववदाई कामाक्रभको रालग रु ३ राख 
ववलनमोजन गरयएको हो ।  

६२. स्वास््म सॊस्थाहरुभा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका रालग रु १ राख ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

६३. भानलसक योलगहरुका रालग सचेतना कामाक्रभ रु १ राख ववलनमोजन गरयएको 
छ ।  

रैवङ्गक सभानता, भवहरा सशजिकयण य साभाजजक सभावेजशकयण 

६४. वहॊसा वऩलडत ववऩन्न वगाका भवहराका य  श्रीभान वेऩत्ता बएका भवहराका तथा 
एकर ऩरुुषका रालग आलथाक सहमोग उऩरव्ध गयाउन ३ राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

६५. दलरत तथा ववऩन्न वगाका ववद्यालथाका रालग रोकसेवा तमायी कऺा सॊचारनको 
रालग रु.  ३ राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

६६. फारलफवाह भिु गाउॉऩालरका , छुवाछुत भिु गाउॉऩालरका घोषणाको रालग रु 
राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

६७. ववलबन्न सबा सम्भेरन तथा र्दवसीम कामाक्रभको रालग रु १ राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।   

६८. गरयफ,अलतववऩन्न तथा योजगायीको कुनै अवसय नबएका भालनसको 
जजववकोऩाजानको रालग सहामता उऩरव्ध गयाउन ४ राख  फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  



६९. जनमदु्धका घाइते तथा अऩाङ्गको रालग जजववकोऩाजान कामाक्रभको रालग २ राख 
फजेट  ववलनमोजन गरयएको छ ।  

७०. शवहद ऩरयवाय सम्भान, जेष्ठ नागरयक सम्भान, दलरत सभदुाम आमआजान 
कामाक्रभ,जनजाती ववशेष कामाक्रभको रालग ८ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको 
छ ।  

७१. करा सावहत्म प्रवद्धान, श्रष्ठा सम्भेरन तथा सम्भान य अलबनन्दन कामाक्रभको 
रालग एकभषु्ट रु ७ राख ववलनमोजन गरयएको छ ।   

      सडक मातामात तथा ऩरु लनभााण 

७२. िुरा आमोजना सॊचारनको रालग वातावयणीम प्रबाव भलु्माॊकन (EIA ) 

वातावयणीम प्रबाव ऩरयऺण (IEE) य ववस्ततृ अध्ममन प्रलतवेदन प्रलतवेदन तमाय 
(DPR) गयी र्दगो तथा हरयत ववकास नीलत कामाान्वामन गना आवश्मक फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

७३. लनमलभत  सडक भभात सॊबायको रालग ३० राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ 
।  

७४. फाङ्ग-ेपारुरा सडक खण्डको सेताढाॉय पारुरा सडक स्तयउन्नतीको रागी रु 
२० राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

७५. भौरेखारी दाभााकोट सडक स्तयउन्नतीको रालग रु १० राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

७६. वटकेऩातर याताभाटा सडक लनभााणको रागी रु १० राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

७७. नेटावऩऩर डजल्सङ सडक लनभााणको रागी रु १० राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएकोँ छ ।  



७८. बवुनटाकुयी बदारेखोरा सडक स्तयउन्नतीको रागी रु १० राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

७९. राखयुीडाॉडा नाउरा गरात य बातभाये बरुुङखोरा सडकको रालग एकभषु्ट यकभ 
रु १० राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

८०. वकभटाकुया फयाचौय सडक लनभााणको रालग रु १0 राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

८१. दाभाा १को बदारेखोरा, दाभाा २ को लसलरङ्गे, घोप्टेढुङ्गा सौयेयह, दाभाा ६ को 
भरुवा फयकाल्ने रगामतको ऺेरभा  आय लस लस ऩरु लनभााण गनाको रालग 
आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ । 

८२. दाभाा ३ को कारैखोरभा फसऩाका  लनभााणको रालग आवश्मक फजेट ववलनमोजन  
गरयएको छ।   

८३. शवहद स्भतृी यॊगशारा लनभााण सम्ऩन्न गना आवश्मक  फजेट ववलनमोजन गरयएको 
छ ।   

     खानेऩानी लसॊचाई तथा सयसपाई 

८४. खानेऩानीको भहुान सॊयऺण, लरफ्ट खानेऩानी भभात  य खानऩेानीको लभटय 
जडानको रालग एकभषु्ट रु. १० राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

८५. झ्मायीवाङ लसॉचाईकुरो लनभााणको रागी रु 8 राख फजेट ववलनमोजन गरयएको 
छ।  

८६. कन्जरकेुनी कभरऩोखयी लरफ्ट खानेऩानी खानेऩानी क्रभागत रुऩभा सम्ऩन्न गना 
रु ८ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

८७. लसभखोरा ववष्टगाउॉ कापरगैया लरफ्ट खानेऩानी क्रभागत रुऩभा सम्ऩन्न गना रु 
७ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  



८८. कजेखोरा लरफ्ट खानऩेानी क्रभागतको रागी रु ५ राख ववलनमोजन गरयएको 
छ ।  

८९. बक्कानेभरु लरफ्ट खानेऩानी क्रभागत लनभााणको रागी रु ५ राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

९०. साक्चाखोरा लसलरङ्ग ेकाराढुङ्गा लसॊचाइकुरो लनभााणको रागी रु ५ राख फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

९१. पारुराचौय लरफ्ट खानेऩानी लनभााणको रागी येडक्रससॉग साझेदायी गना  रु १४ 
राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

९२. नवुाया ऩक्की लसचाईकुरो लनभााणको रालग रु 7 राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

९३. भछईनेघायी लसॊचाईकुरो लनभााणको रालग ८ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ  

९४. स्मारागाउॉ खानेऩानीको भहुान सॊयऺणको रागी रु ५ राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

९५. लछन्नेऩातार भैदान यावष्डम भावव दाभााकोट खानेऩानी लनभााणको रालग २० राख 
फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

 

      उजाा तथा ववद्यतु 

९६. दाभाा उज्मारो अलबमान अन्तयगत सफैको घयघयभा ववजरुी ऩमुााउन रु ६० 
राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

९७. ववजरुी भभात सॊबाय तथा ववद्यतु लभटयभा अनदुान र्दन य गरयव तथा ववऩन्नको 
न्मनुतभ ववद्यतु भहशरु बिुानी गने कामाक्रभको रालग रु १० राख ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

९८. फजाय ऺेरभा सडकवजत्त जडान गना आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  



९९. ववद्यतु भभात सॊबाय गनाको रालग जनशजि व्मवस्थाऩन गना आवश्मक फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।   

      बवन तथा आवास  

१००. गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम बवन क्रभागत रुऩभा सम्ऩन्न गना मस फषा रु ५० 
राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

१०१. याष्डऩलत शैजऺक सधुायका ववद्यारम बवनहरुराई ऩूणाता र्दन एकभषु्ट रु १६ 
राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

१०२. ववलबन्न वडा कामाारम,  ववद्यारम तथा स्वास््म सॊस्था रगामतका बवनहरुको 
भभातसॊबाय तथा यॊगयोगन य रालग रु ५ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ।  

१०३. वडा नॊ ५ को बवन लनभााण साझेदायी रु २२ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको 
छ ।  

१०४. जनज्मोलत भा वव अधयुो बवन लनभााणको रालग रु २८ राख फजेट ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

१०५. नभनुा वस्ती ववकास, जनता आवास , ववऩन्न आवास य खयको छानाभिु घय 
कामाक्रभको रालग आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

      सूचना सॊचाय तथा लडजजटर प्रमोग 

१०६. दाभाा गाउॉऩालरकाको पारुरा फजाय , लसलरङ्गी फजाय य बदारेखोराभा पोनको 
सभस्मा सभाधान गना आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

१०७. गाउॉऩालरकाको वतृ्तजचर लनभााण,  लबलडमो डकुभेन्री,  लनभााणको रालग ३ राख 
फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  



१०८. दाभाा सयकायका गलतववलधको प्रकाशन य प्रशायण गना , ऩरकायीता तालरभ 
सॊचारन गना तथा येलडमो य अन्म सॊचायभाध्माभसॉग सहकामा कामाक्रभको 
रालग रु ६ राख ववलनमोजन गरयएको छ ।   

१०९. टेरीकभ टावय सयुऺाको रालग आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

  सभऩयुक मोजना कामाान्वामन तथा अन्म सॊस्थासॉगको सहकामा  

११०. ववलबन्न सभऩयुक मोजनाहरु कामाान्वामन गनाको रालग ३ कयोड फजेट 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

१११. जजल्रा कायागाय सल्मानको व्मवस्थाऩन सहमोगको रालग रु ३ राख  हजाय 
फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

११२. रेखागाउॉ भवहरा साभदुावमक बवन तथा झरेुरी भवहरा साभदुावमक बवन 
लनभााण सहमोगको रागी 9 राख ववलनमोजन बएको छ ।  

११३. भि भजन्दय,  प्रलतऺारम ,  ऩाका  तथा साझेदायीभा अन्म सॊयचना लनभााणका रालग 
रु 6 राख ववलनमोजन गरयएको छ ।  

      वन वातावयण य ववऩद व्मवस्थाऩन  

११४. ववऩदको रालग याहत तथा औषलधउऩचायको रालग आलथाक सहमोग प्रदान गना 
आवश्मक यकभ व्मवस्था गरयएको छ ।   

११५. नसायी व्मवसामभा सहमोग तथा एक ववद्यारम एक फगैचा,  ववद्यालथा वृऺ ायोऩन,  
खोराभा फाॉस तथा तथा ऩाखोभा औलरसा कामाक्रभको रालग रु ५ राख 
ववलनमोजन गरयएको छ ।  

११६. गाउॉऩालरकाभा गाडेन व्मवस्थाऩनका रालग रु ५ राख ववलनमोजन गरयएको छ 
।  



११७. भालरका ऩमाटन ऩूवााधायको ववकास , ववशेटाकुयाभा फारउद्यान ऩाका ,    दाभाा ३ 
को डउयीखोरा , दाभाा ६ को जचप्रेभा वऩकलनक स्ऩोटा फनाउन एकभषु्ट रु 4 
राख फजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

      न्मामीक सलभलत य न्माम प्रशासन 

११८. न्मामीक सलभलतका काभराई थऩ व्मवजस्थत य प्रबावकायी फनाई न्मामभा 
सफैको सयर य सहज ऩहुॉचको रालग न्मावमक सऺभता प्रवद्धानका कामाक्रभ 
सॊचारनको रालग रु ४ राख ववलनमोजन गरयमको छ ।  

११९. कानूनी ऩयाभशा सेवा सॊचारनको रालग रु ३ राख फजेट ववलनमोजन गरयएको 
छ ।  

         ऺभता ववकास य सॊस्थागत सशुासन  

१२०. सभदृ्ध दाभाा लनभााणभा टेवा: भसु्कान सवहतको सेवा कामाक्रभ अन्तयगत 
कामाारमभा सशुासन प्रवद्धानको रालग आवश्मक वजेट ववलनमोजन गरयमको 
छ ।  

१२१. पारुरा फजायभा वि वाईपाई ,  वदृ्धवदृ्धाको रालग आयाभदामी ववश्राभकऺ 
लनभााण य E-Governance  प्रवद्धानको रागी एकभषु्ट रु ५ राख ववलनमोजन 
गरयएको छ ।  

१२२. ववलबन्न सूचना प्रणारी य सफ्टवेमय सॊचारनको रालग आवश्मक फजेट 
लफलनमोजन गरयएको छ ।  

१२३. उत्कृष्ट कभाचायी ,  उत्कृष्ट जशऺक घोषणा तथा सम्भान कामाक्रभ सॊचारनको 
रालग आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयमको छ ।  



१२४. सम्ऩूणा कयाय कभाचायीको तरफ रु १ हजायरे फढाउन  , कयाय 
कभाचायीराई स्थामी कभाचायी सयह सेवा सवुवधा तथा अवसय लसजाना गना 
आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  

१२५. कभाचायी य जनप्रलतलनलधको अनबुव आदानप्रदान तथा अवरोकण भ्रभणको 
रागी आवश्मक वजेट ववलनमोजन गरयएको छ ।  

       सॊघ य प्रदेश सयकायका  मोजना कामाान्वामन 

        सॊघीम सयकायका मोजना कामाान्वामन 

     शशता अनदुान 

१२६. रघ ु उद्यभ ववकास कामाक्रभ अन्तयगत रु ३० राख २० हजाय यकभ 
ववलनमोजन बएको छ । मस अन्तयगत तोवकएको कामाक्रभभा फजेट 
कामाान्वामन गरयन ेछ ।  

१२७. यावष्डम ग्रालभन तथा नववकयणीम उजाा कामाक्रभ अन्तयगत रु १० राख 
फजेट ववलनमोजन बमको छ ।  

१२८. कृवष ववकास कामाक्रभ अन्तयगत २८ राख ९० हजाय यकभ ववलनमोजन 
बएको छ ।  

१२९. ऩश ु ववकास कामाक्रभ अन्तयगत ८२ हजाय ४ सम ३३ फजेट ववलनमोजन 
बएको छ ।  

१३०. यावष्डम ऩरयचमऩर तथा ऩॊजजकयण ववबाग फाट रु ९ राख ५१ हजाय फजेट 
ववलनमोजन बएको छ ।  



१३१. यावष्डम खेरकुद ऩरयषद फाट रु ३६ राख ववलनमोजन बएको छ । मस 
अन्तयगत याष्डऩलत यलनङ जशल्ड प्रलतमोलगता य खेरकुद ऩूवााधाय लनभााणभा 
फजेट खचा हनुेछ ।  

१३२. आवास व्मवस्था कामाक्रभ अन्तयगत २६ राख २८ हजाय फजेट ववलनमोजन 
बएको छ । मसअन्तयगत सयुजऺत नागरयक आवास कामाक्रभ कामाान्वामन 
हनुेछ ।  

१३३. जशऺा ववकास अन्तयगत १३ कयोड ६२ राख ३८ हजाय फजेट ववलनमोजन 
बएको छ ।  

१३४. फहुऺ ेरीम ऩोषण कामाक्रभको रालग १६ राख फजेट ववलनमोजन बएको छ 
।  

१३५. झोरङु्ग ेऩरु ऺेरगत ववकास तपा  रु ३९ राख फजेट ववलनमोजन बएको छ 
।  

१३६. स्वास््म सेवा अन्तयगत रु ३ कयोड ६९ राख १२ हजाय फजेट ववलनमोजन  
बएको छ ।  

१३७. प्रधानभजन्र योजगाय कामाक्रभ अन्तयगत रु २ कयोड ६७ राख फजेट 
ववलनमोजन बएको छ ।  

१३८. मवुा योजगायीका रालग रुऩान्तयण ऩहर ऩरयमोजनाको रालग ३८ राख फजेट 
ववलनमोजन बएको छ ।  

सभऩयुक अनदुान  

१३९. लसभाखोरी–गोर्िवन-बलूताफाङ- लरगाचौय प्रसलुतगहृ सडकको रालग रु २ 
कयोड फजेट लफलनमोजन बएको छ ।  

ववशेष अनदुान  



१४०. नवसवासाधायण भा.वव.  याताभाटाको बवन लनभााणको रालग रु २ कयोड 
फजेट ववलनमोजन बएको छ ।  

१४१. ऩोषणभैरी दाभाा गाउॉऩालरका घोषणाको रालग रु ६० राख फजेट ववलनमोजन 
बएको छ ।  

प्रदेश अनदुान  

 शशता तपा   

१४२. दाभाा २ भालनका ढुङ्गा लसॊचाई कुरो लनभााणको रागी रु १५ राख फजेट 
ववलनमोजन बएको छ ।  

१४३. दाभाा ३ चैतेखोरा सोताखेत बातभाये लसॊचाईकुरो लनभााणको रागी रु १५ 
राख फजेट ववलनमोजन बएको छ ।  

१४४. दाभाा ४ याॉगा जधुाउने चौय लसॊचाईकुरो लनभााणको रालग रु १५ राख फजेट 
ववलनमोजन बएको छ ।  

१४५. दाभाा ५ लरवेणी सल्रेयीचौय लसॊचाईकुरो लनभााणको रागी रु १५ राख 
फजेट ववलनमोजन बएको छ ।  

१४६. दाभाा ६ भा रुऩस्माथान लसॊचाईकुरो लनभााणको रालग रु १५ राख फजेट 
ववलनमोजन बएको छ ।  

१४७. दाभाा १ ऩैमाॉडाॉडा नारेखोरा दाभााखोरा ४ लभटय सडक लनभााणको रालग रु  
१५ राख फजेट ववलनमोजन बएको छ ।  

१४८. दाभाा १ ऩयुानीकोट ऩाका  तथा खेर भैदान लनभााण भा रु १५ वजेट 
ववलनमोजन बएको छ ।   

१४९. पारुरा रेकगाउॉ झ्माभफायी कृवषसडक लनभााण दाभाा ३ भा १५ राख 



१५०. सगयभाथा सर फनुाई उद्योग दाभाा ६ भा रु २० राख फजेट ववलनमोजन 
बएको छ ।  

१५१. स्वास््म स्वॊभसेववकाराई प्रोत्साहन बत्ता , साभदुावमक स्वास््म एकाइ 
सॊचारन व्मवस्थाऩन य भतुमभजन्र योजगाय कामाक्रभभा खवटने कभाचायीको 
प्रोत्हासाहन बत्ता जशषाकभा  एकभषु्ट यकभ रु ९ राख ५० हजाय फजेट 
ववलनमोजन बएको छ ।  

ववशेष अनदुान 

१५२. लसस्नेयी यलतखोरा लतनगैये लसॊचाईकुरो लनभााण मोजना रु ६० राख 
ववलनमोजन बएको छ ।  

सभऩयुक अनदुान 

१५३. फाघखोय झ्मायीफाङ सडक स्तयववृद्ध मोजना रु १ कयोड ववमोजन बएको छ 
।  

मसयी सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त शशता अनदुान, सभऩयुक अनदुान 
तथा ववशेष अनदुान फाट प्राप्त फजेट तथा सडक फोडा नेऩार य जजल्रा सभन्वम 
सलभलत फाट प्राप्त  फजेट तोवकएकै जशषाकभा खचा तथा रेखाॊकन हनुेछ ।  

 अन्त्मभा,  

 फजेट तजुाभा गने प्रवक्रमाभा प्रत्मऺ तथा ऩयोऺ रुऩभा सहमोग ऩमुााउनहुनु ेगाउॉऩालरका 
अध्मऺज्मू, कामाऩालरका सदस्मज्मूहरु, गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु , ववषमगत सलभलतहरु, ववऻ 
भहानबुावहरु,  याजनीलतक दरका प्रलतलनलध तथा सॊचायजगत,  नागरयक सभाज, ववकास 
साझेदाय रगामत सम्ऩूणा गाउॉफासी दाजबुाई तथा र्दर्दफवहनी एवॊ फजेट लनभााणभा 
अयोयार खवटन े प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत रगामत सम्ऩूणा कभाचायीहरुराई हार्दाक 
धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  



धन्मवाद,  

जनुा भल्र चन्द 

उऩाध्मऺ, दाभाा गाउॉऩालरका सल्मान 

 

 

  

 

 


