
 

 

 

 

 

 

 

 

दुह ुँ गाउुँपालिकाको आठ ुँ गाउुँसभामा उपाध्यक्ष श्री इश्वरी जोशीिे प्रस्तुत गर्ुु भएको  

आलथुक वरु् २०७८।०७९ को 

बजेट वक्तव्य 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दुह ुँ गाउुँपालिका  

लहलकिा¸दारुु्िा 

सुदूरपलिम प्रदेश 

रे्पाि 



 

 

 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको आठ ुँ गाउुँसभाका अध्यक्ष ज्यू̧  

गाउुँ सभाका सदस्यहरु¸ 

सम्परू्ण कर्णचारीहरु¸ 

उपलस्ित सम्परू्ण बबुा आर्ा दाजभुाई तिा लदलदबलहलिहरु ।  

 

    िेपािको संलिधाि, २०७२ जारी भई कायाणन्ियिर्ा आए पश्चात तीि तहको राज्य संरचिा 

अिरुुपको स्िािीय तहको रुपर्ा रहकेो यस दहु ुँ गाउुँपालिकािे िेपािको संलिधाि 

२०७२¸लिद्यर्ाि ऐि तिा काििु बर्ोलजर् िालषणक बजेट स्िीकृत गरी कायणक्रर्हरु कायाणन्ियि 

गरेको चार िषण परुा भएको छ । 

     यस पलुित घडीर्ा सम्परु्ण ज्ञात अज्ञात सलहदहरु, िोकतालन्िक आन्दोििका अग्रज 

व्यलित्िहरु प्रलत सम्र्ाि प्रकट गद,ै यस अिलधर्ा दहु ुँ गाउुँपालिकािाई सिै तिरिे सहयोग 

गिुण ह िे, आदरर्ीय दहु ुँ गाुँउ पालिका िासी सम्परु्ण जिसर्दुायहरु प्रलत कृतज्ञता र धन्यिाद 

प्रकट गदणछु । सािै लिश्वव्यापी रुपर्ा लैलिरहकेो कोलभड – १९ को र्हार्ारीर्ा परर दहु ुँ 

गाउुँपालिकाको गाउुँसभा सदस्य श्री लदिबहादरु बर् िगायत दहु ुँ गाउुँपालिकाका ४ जिाको 

कोलभडका कारर् दखुद र्तृ्य ु भएको छ , उहाुँहरु प्रलत श्रन्बान्जिी तिा कोलभड संक्रलर्त 

िागररकहरुको स्िास््य िाभको कार्िा गदणछु । 

    सर्नु्ित तिा लदगो लिकास सलहतको सर्दृ्धी भन्िे सोचका साि दहु ुँ गाउुँपालिकािे चार 

पटक िीलत तिा कायणक्रर् र िजेट सािणजलिक गररसकेको छ । िालषणक िीलत तिा कायणक्रर् र 

िजेटको उद्दशे्य परुा गिण गाउुँ सभािे आलिणक¸ सार्ालजक , पिूाणधार ,सशुासि िगायतका 

क्षेिहरुर्ा लिलभन्ि कायणक्रर्हरु तय गरी कायणन्ियि गरर रहकेो छ ।  अगार्ी आ.ि. को िालषणक 

िीलत तिा कायणक्रर् र बजेट लिर्ाणर्को पषृ्ठभरू्ीर्ा आगार्ी आ.ि. २०७८।०७९ को िालषणक 

आय व्ययको लििरर् यस गररर्ार्य गाउुँ सभार्ा पेश गिे अिरु्ती चाहन्छु ।   

 

 

 

 

 



 

 

 अनसूुची-१  

  
 रु. हजारमा  

शीर्षक  आ.व. २०७८/0७९ को अनमुान  

आयः               363,276.00  

  राजस्वः                73,523.00  

  आन्तररक राजस्व                     8,300.00  

  संघीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व बााँडफााँडको रकम                   48,966.00  

  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बााँडफााँडको रकम                     1,257.00  

  गत वर्षको मौज्दात                   15,000.00  

  अन्य आय (गत आ.व.को बेरुज ुअसलुी)                            -    

  अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण               289,753.00  

  संघ ववत्तीय समानीकरण                   93,500.00  

  प्रदेश ववत्तीय समानीकरण                     6,484.00  

  संघ समपरुक अनदुान                   11,500.00  

  संघ ववशेर् अनदुान                   29,100.00  

  प्रदेश ववशरे्                     5,000.00  

  प्रदेश समपरुक                     4,969.00  

  संघ सशतष अनदुान                  139,200.00  

  अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त                            -    

  जनसहभागगताः                        -    

  नगद सहभागगता                            -    

  श्रम तथा वस्तगुत सहायता                            -    

व्ययः               363,276.00  

  चाल ुखचष                  244,307.00  

  पूाँजजगत खचष                  118,969.00  

  ववत्तीय व्यवस्थापन खचष                            -    



 

 

व्यय तफष                363,276.00  

    

  गाउाँपागलका            73,500.00  

  जोड कोर्             23,300.00  

  जोशीगाउाँ बारबाज सडक परुानो भकु्तानी              5,000.00  

  जोशीगाउाँ बारबाज सडक फारा पोक्से खण्ड               4,000.00  

  नौमणेु सतु्खोला सडक              2,500.00  

  वहवकला गनुा सडक              2,500.00  

  धामी बोहरीगाउाँ सडक               1,500.00  

  वडा नं. ३ को कायाषलय जाने सडक               1,000.00  

  GNI जोड कोर्                800.00  

  सहकारी प्रवर्द्षन                500.00  

  सूचना प्रववगध संचार               1,000.00  

  वन व्यस्थापन                500.00  

  न्यावयक सगमगत                500.00  

  वडा अध्यक्ष टोल सधुार               1,000.00  

  आङ खसेका मवहलाहरुको उपचार               1,000.00  

  सरुजक्षत दगलत ववपन्न आवास सधुार कायषक्रम               4,000.00  

  पयषटन प्रवर्द्षन                500.00  

  आत्मगनभषर नारी दहुुाँको जचनारी              2,000.00  

  जशर्द्टोपी भ्यू टावर                500.00  

  MBBS छात्रवगृत कायषक्रम               1,000.00  

  उपाध्यक्ष यवुा स्वरोजगार कायषक्रम              5,000.00  

  जेष्ठ नागररक लजक्षत कायषक्रम                800.00  

  बालबागलका लजक्षत कायषक्रम                 700.00  

  अपाड्डग लजक्षत                  700.00  



 

 

  कोर्हरु              8,000.00  

  ववववध              5,200.00  

  ववर्यगत           31,241.00  

  जशक्षा          12,600.00  

  स्वास््य           8,000.00  

  कृवर्            4,900.00  

  पश ु           3,850.00  

  मवहला              891.00  

  आयुषवेद            1,000.00  

  शशतष अनदुान          139,200.00  

  प्रशासनीक खचष कमषचारी त भ           48,966.00  

  वडा गत बााँडफााँड           19,800.00  

  वडा नं. १           3,900.00  

  वडा नं. २            4,300.00  

  वडा नं. ३           3,800.00  

  वडा नं. ४            4,100.00  

  वडा नं. ५            3,700.00  

  संघ समपरुक अनदुान           11,500.00  

  संघ ववशरे् अनदुान           29,100.00  

  प्रदेश ववशरे्            5,000.00  

  प्रदेश समपरुक             4,969.00  

 

 

धन्यवाद । 


