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आ.व. २०७७।७८ को बजेट तथा कार्यक्रम 
आदरणीर् गाउँपालिका अध्र्क्ष ज्रू्, गाउँकार्यपालिका सदस्र् ज्रू्, गाउँसभाका सदस्र् ज्रू्, प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृत िगार्त राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, पत्रकार लमत्रहरु, सरुक्षा लिकार्का प्रलतलिलि तथा अन्र् उपस्स्थत 
महािभुावहरुुः 
 

१. दपु्चेश्वर गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष एवम ्बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको संर्ोजकको हैलसर्तिे 

र्स सम्मालित सभामा आगामी आलथयक वर्य २०७७।७८ को बजेट प्रस्ततु गिय पाउँदा अत्र्न्त गौरवास्न्वत 
भएको छु ।  

 

२. र्स अवसरमा म सवयप्रथम राष्ट्रष्ट्रर् स्वालििता, स्वतन्त्रता, िोकतन्त्र तथा सामास्जक न्र्ार् र पररवतयिका 
िालग बलिदाि हिुे वीर शहीदहरुप्रलत भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु।मिुकको अग्रगामी पररवतयिका 
िालग भएका सबै प्रकारका आन्दोििमा ितेतृ्वदार्ी भलूमका खेल्िे सबै राजिीलतक अग्रजप्रलत सम्माि 
व्र्क्त गदयछु ।साथै कोरोिा भाइरसको कारण अमूल्र् मािव जीवि उत्सगय गिुयहिुे दाजभुाइ दददीबष्ट्रहिी 
प्रलत श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गदयछु । संक्रलमत हिुभुएका र्स गाउँपालिकाका िागररकहरुको शीघ्र स्वास््र् 
िाभको कामिा गदयछु । 

 

३. िेपािको संष्ट्रविािमा उल्िेस्खत राज्र्का लिदेशक लसद्धान्त, संघीर् र प्रदेश सरकार िीलत तथा 
कार्यक्रम,चाि ुआवलिक र्ोजिा, ददगो ष्ट्रवकासका िक्ष्र्, संघीर् प्रादेस्शक तथा स्थािीर् ऐि, कािूि र 
कार्यष्ट्रवलिहरुबाट लिदेस्शत हुदैँ र्सै सम्मालित गाउँसभाबाट स्वीकृत िीलत तथा कार्यक्रमिाई कार्ायन्वर्ि 
गिे गरी बजेट तजुयमा गरेको छु । र्सैगरी राजिीलतक दिका स्थािीर् िेततृ्वका सझुाव, ष्ट्रवगतका 
पाठ, कोरोिाका कारण उत्पन्न ष्ट्रवर्म पररस्स्थलत र आगामी ददिमा गररिपुिे पहिकदमी, िागररक 
समाज, लिजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र िगार्तबाट प्राप्त रार्, सल्िाह, सझुावहरुिाई समेट्दै आगामी आ.व. 
२०७७।७८ को बजेट तजुयमा गररएको छ । 

 

४. लसलमत  स्रोत सािििे अलसलमत माग र बढ्दो आकांक्षा एकैपटक सम्बोिि गिय िसष्ट्रकिे र्थाथयता हामी 
माझ छ ।आन्तररक स्रोतको पर्ायप्तताको अभाव, संघीर् प्रदेश अिदुािमा लिभयर रही प्राप्त स्रोतको 
अलिकतम ्उपर्ोग गरी िस्क्षत उद्देश्र् प्राप्त गिुयपिे र्थाथयता हामी माझ छ त्र्सैबीच ष्ट्रवश्वव्र्ापी कोलभड-

१९ को प्रकोपिे झि ्आलथयक, मािलसक दरार उत्पन्न गराएको छ । र्ी र्ावत ्चिुौतीहरुिाई पाखा 
िगाउँदै समदृ्ध दपु्चेश्वर, सखुी दपु्चेश्वरवासीको सपिा साकार पािे अवसर लसजयिा गिुय आजको 
आवश्र्कता हो । 

 

५. ष्ट्रवत्तीर् संघीर्ता अिरुुप ष्ट्रवलभन्न तह र लिकार्हरुबाट प्राप्त हिुे अिदुाि र राजस्विाई प्राथलमकीकरण 
गरी बजेटका प्राथलमकता र उद्देश्र् हालसि हिुे कार्यक्रमहरुमा िगािी केन्रीत गरेको छु । 
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६. र्स बजेटमा गाउँपालिकाको के्षत्रालिकारलभत्रका कर तथा गैरकर र राजस्व पररचािि र व्र्वस्थापििाई 
प्राथलमकतामा रास्खएको छ ।लििायररत समर्मै कार्यक्रमको िलतजामूिक कार्ायन्वर्िको िालग 
लिमायणालिि र्ोजिाहरुिाई र्थाशक्र् लछटो सम्पन्न गिे गरी बजेटको व्र्वस्था गरेको छु । 

 

७. अितु्पादक तथा अिावश्र्क खचय घटाउि,े पुजँीगत बजेटको अंश बढाउिे र चाि ुखचयमा लमतव्र्ष्ट्रर्ता 
ल्र्ाउिे गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।स्रोतको सलुिस्ितता गरी बजेटिाई वस्तपुरक र कार्ायन्वर्ि 
र्ोग्र् बिाइएको छ । 

 

सभाका आदरणीर् अध्र्क्ष ज्रू्, 

८. आगामी आ.व. २०७७।७८ को बजेट देहार्का उद्दशे्र् प्रालप्तमा केस्न्रत रहिछे । समदृ्ध दपु्चेश्वर, 
सखुी दपु्चेश्वरवासी भने्न हाम्रो िक्ष्र् हालसि गियको िालग बलिर्ो आिार तर्ार गिुय र्स बजेटको मूि 
उद्देश्र् रहिेछ भिे अन्र् उद्दशे्र् देहार् अिसुार रहेका छि ्

 स्शक्षा के्षत्रमा आन्तररक िगािी बषृ्ट्रद्ध गरी कोरोिा िगार्त अन्र् ष्ट्रवर्म पररस्स्थलतमा वैकस्ल्पक 
प्रष्ट्रवलिको प्रर्ोग गरी सबैको पहुँचमा गणुस्तरीर् स्शक्षाको अवसर प्रदाि गिे । 

 कृष्ट्रर् बािीमा उपज अिदुाि, पश ुष्ट्रवमा, िािबािी र बाँझो जलमिमा खेती कार्यिाई प्रोत्साहि 
गदै कृष्ट्रर् लिभयर दपु्चेश्वर लिमायण गिे । 

 गाउँपालिकाको आलथयक, भौलतक तथा सामास्जक पूवायिारको ष्ट्रवकास गरी िक्ष्र् प्रालप्त गिे । 

 स्थािीर् उपिब्ि स्रोत, अवसर र क्षमताको अलिकतम ्उपर्ोग गरी गाउँपालिकाको समग्र 
ष्ट्रवकास गिे । 

 गाउँपालिकाको समग्र सेवा प्रवाहको गणुस्तरमा सिुार ल्र्ाउिे । 

 

९. र्स बजेटका प्राथलमकताहरु देहार् अिसुार रहेका छि ् 
 कोलभड-१९ का कारण गाउँ फष्ट्रकय एका र फकय ि चाहिे िागररक र गाउँपालिकावासीहरुको 

स्वास््र् सरुक्षा गिे । 

 गाउँपालिकाको स्शक्षा प्रणािीमा पररमाणात्मक र गणुात्मक सिुार गिे । 

 क्रमागतरुपमा सञ्चाििमा रहेका आर्ोजिाहरुको लिमायण कार्य पूरा गिे । 

 कृष्ट्रर्, पर्ाय-पर्यटि, होमस्टे आददका माध्र्मबाट आलथयक परलिभयरता कम गदै जािे । 

 गाउँपालिकाको महुार फेिे िर्ाँ आर्ोजिा/कार्यक्रम सञ्चािि गिे । 

 समावेशी ष्ट्रवकास, ददगो ष्ट्रवकास, िैंलगक समािता, सामास्जक न्र्ार्, वातावरण संरक्षण, सशुासि 
िगार्त ष्ट्रवकास समसामष्ट्रर्क मदु्दाहरुिाई लिरन्तर सम्बोिि गिे । 

 

१०. गाउँपालिकािे बजेटका उद्दशे्र् हालसि गिय र प्राथलमकता कार्ायन्वर्ि गिय संघीर् सरकार र 
प्रदेश सरकारसँग सहअस्स्तत्व, साझेदारी र समन्वर् गिेछ । गाउँपालिकामा उपिब्ि पुजँी, सीप र 
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क्षमताको प्रभावकारी उपर्ोग गिय ष्ट्रवकास साझेदार, सहकारी र लिजी के्षत्रसँगको सहकार्यिाई 
प्राथलमकतामा रास्खिेछ । 

 

आदरणीर् अध्र्क्ष ज्रू्,  

अब म चाि ुआ.व. २०७६।७७ को हािसम्मको र्थाथय आर्व्र्र् तफय को छोटकरीमा समीक्षा ष्ट्रववरण 
प्रस्ततु गिय चाहन्छु । 

 

११. चाि ुआ.व. मा िेपाि सरकार ष्ट्रवत्तीर् समािीकरण तफय  रु ८ करोड ५४ िाख, िेपाि सरकार 
शसतय अिदुाि तफय  रु १५ करोड १४ िाख ७९ हजार, प्रदेश सरकार ष्ट्रवत्तीर् समािीकरण तफय  रु 
९९ िाख ३१ हजार, प्रदेश सरकार शसतय अिदुाि रु १ करोड २२ िाख ९६ हजार, िेपाि सरकार 
राजस्व बाडँफाडँ बाट रु ७ करोड ३४ िाख, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट रु १ करोड ४५ 
िाख २४ हजार, िेपाि सरकार समपरुक अिदुाि रु १ करोड, प्रदेश सरकार समपरुक अिदुाि रु 
२ करोड ९८ िाख ७७ हजार ९९० तथा प्रदेश  ष्ट्रवर्शे अिदुाि बापत रु ७५ िाख, स्जल्िा समन्वर् 
सलमलतबाट १ करोड ६९ िाख ७० हजार ७२, वि तथा पवयतारोहण रोर्ल्टीबाट १२ िाख ५ हजार 
६ सर् ४३, सडक बोडयबाट रु. १० िाख, मािपोि कार्ायिर्बाट राजस्व वाडफाडँबाट रु २ िाख 
५६ हजार र आन्तररक आम्दािी २९ िाख १ हजार २ सर् ३१ गरी जम्मा रु  ४१ करोड ६७ 
िाख ४० हजार ९ सर् ३६ रुपैर्ा पैसा ३ अिदुाि प्राप्त हिुे भलिएकोमा हािसम्म संघीर् सरकार 
राजस्व वाँडफाँडबाट रु ३६ करोड २१ िाख ७ हजार ४ सर् ६७ रुपैर्ा पैसा १९ र प्रदेश सरकार 
राजस्व बाँडफाडँबाट रु २६ िाख ४० हजार ९ सर् ४८ गरी जम्मा ३ करोड ८८ िाख ५८ हजार 
४ सर् १५ प्राप्त हिु बाँकी रहेको छ । र्सबाट गाउँपालिकािे सम्पन्न गिे भिेका कार्यक्रमहरु सम्पन्न 
गिय  सष्ट्रकएि भि ेप ुजँीगत तफय  ष्ट्रवलिर्ोस्जत भएका कलतपर् आर्ोजिाहरुको सम्झौता गिय सष्ट्रकएि र 
सम्झौता हिु बाँकी कलतपर् र्ोजिाहरुको फरफारक गिय समेत कदठिाई भएको छ। साथै हाम्रो 
गाउँसभािे चाि ुआ.व. का िालग प्रके्षपण गरेको आन्तररक आर् प्रस्ताव गरे जलत संकिि हिु 
िसकेकािे आन्तररक आर्तफय का कलतपर् र्ोजिाहरु प्रभाष्ट्रवत भएका छि ्जसिे गदाय हामीिे तर् 
गरेका िक्ष्र्हरु हालसि हिु सकेिि।् 

 

१२. हाि ष्ट्रवश्व िै कोरोिा भाईरस (कोलभड १९) सँग जलुिरहेको छ। र्सका बावजदु पलि हामीिे 
हाम्रा ष्ट्रवकास तथा लिमायणका कार्यहरु अगालड बढाइरहेका छौ। हामीिे चाि ुआवमा चाि ुतफय  रु १९ 
करोड ४१ िाख १२ हजार ६ सर् ६९ व्र्र् गरेका छौ जिु ष्ट्रवलिर्ोस्जत रकम रु.३१ करोड ८१ 
िाख १३ हजार १ सर् ४३ को ६१.०२ प्रलतशत हिु आउँछ। त्र्स्तै पुजँीगत तफय  रु २३ करोड 
८४ िाख ४३ हजार ९ सर् २९ ष्ट्रवलिर्ोजि भएकोमा रु. ८ करोड ३७ िाख ७४ हजार ५ सर् 
९२ व्र्र् भएको छ जिु चाि ुआ.व. का ष्ट्रवलिर्ोस्जत रकमको ३५.१३ प्रलतशत हो। क्षेत्रगत रुपमा 
सडक तथा पिुतफय  रु ४ करोड ९ िाख ४८ हजार ६ सर् १, भवि आवास तफय  रु २ करोड १७ 
िाख ६८ हजार ३ सर् ७६, खािेपािी तफय  रु १८ िाख ७४ हजार ४ सर् ६३, ऊजाय तफय  रु ६ 
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िाख ७२ हजार १ सर् ९० खचय भएको छ ।  ष्ट्रवपद् व्र्वस्थापि तफय  र्स गाउँपालिकाको 
गाउँसभाबाट रु. 6 िाख 64 हजार 3 सर् 79, प्रदेश सरकारबाट रु. १० िाख,  गाउँपालिकाका 
कमयचारीबाट ३ िाख ३५ हजार ६ सर् २१, जिप्रलतलिलि ७३ हजार  गरी २० िाख ७३ हजार  
ष्ट्रवपद व्र्वस्थापि कोर्मा जम्मा भएकोमा हािसम्म रु. १२ िाख ५ हजार खचय भएको छ भिे 
क्वारेन्टाईि लिमायण र व्र्वस्थापि, राहत ष्ट्रवतरण तथा ष्ट्रवदेशबाट आउिे दपु्चेश्वरवासीहरुिाई 
क्वारेन्टाईिसम्म ल्र्ाउि तथा ष्ट्रपलसआर चेक गियिाई अस्पतािसम्म आवत जावतका िालग भएको 
खचयको भकु्तािी गिय बाँकी रहेको छ।  

१३. संघ, प्रदेश र आन्तररक आम्दािीको अिमुालित आर् ष्ट्रववरण अिसूुची-१ मा समावेश गरेको छु 
। 

 

सम्मालित सभाध्र्क्ष ज्रू्, अब म आगामी आ.व.को िालग क्षते्रगत कार्यक्रम तथा ष्ट्रवलिर्ोजि प्रस्ततु गिय 
चाहन्छु । 

 

कृष्ट्रर् तथा पशपुािि 
 

१४. कृष्ट्रर् लिभयर दपु्चेश्वर लिमायण अलभर्ाििाई साथयकता प्रदाि गिय र्स के्षत्रमा उत्पादि हिु े
समनु्रष्ट्रफिी िाि उत्पादि अलभवृष्ट्रद्ध कार्यक्रमका िालग रु ३ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

१५. बाँझो जलमिमा खेती गिे कार्यिाई प्रोत्साष्ट्रहत गिय, कोरोिा िगार्त अन्र् कारणिे गाउँ 
फष्ट्रकय एका र्वुाहरुिाई स्वाविम्बी बिाउि तरकारी, खाद्यान्नको बीउ, प्िाष्ट्रिक टििे, स्प्ररे्र, अन्र् 
आवश्र्क कृष्ट्रर् औजार अिदुाि कार्यक्रम सञ्चाििाथय रु ५ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

१६. के्षत्रगत रुपमा अलिक सम्भाविा बोकेको खरुपािी, दाँते ओखर, कागती, ष्ट्रकष्ट्रव खेतीको पकेट 
क्षेत्र ष्ट्रवस्तारका िालग रु ५ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

१७. पशपंुक्षीमा महामारीको रुपमा देस्खि ेष्ट्रवलभन्न रोग (भ्र्ागतेु, चरचरे, खोरेत, ष्ट्रप.ष्ट्रप.आर, रािीखेत, 
गम्बरो) लिर्न्त्रणको िालग लिर्लमतरुपमा आवश्र्क और्िी र खोपको भण्डारण गरी राख्न ेव्र्वस्थाका 
िालग रु २ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

१८. गररब, दलित, लिम्ि आर् भएका मष्ट्रहिाहरुिाई समूहमा आबद्ध गरी बाख्रा पैंचो कार्यक्रम 
सञ्चाििको िालग रु २ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

१९. पशपुािक ष्ट्रकसाििाई उत्साष्ट्रहत गिय गाई भैंसीमा सतु्केरी भत्ता कार्यक्रम अगालड बढाउि १.५ 
िाख ष्ट्रविर्ोजि गरेको छु । 

२०. पशषु्ट्रवकासको िालग िश्लसिुारमा जोड ददि र्स दपु्चेश्वर गाउँपालिकािाई बाख्राको पकेट के्षत्र 
बिाई बाख्रामा कृलतम गभायिाि सेवा सचुारु गिय र पशषु्ट्रवमा कार्यक्रम सञ्चािि गिय रु ५.५ िाख 
ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

२१. पाखाबारी, कान्िा र त्र्सै खेर गइरहेको जलमिमा पोर्णर्कु्त घाँस (जै, वलसयम)् रोर्णका िालग 
अिदुािका िालग रु २ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 
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स्वास््र् 

 

२२. गाउँपालिकालभत्रका वडा िं २, ४ र ५ स्वास््र् संस्थाहरुमा प्रजिि ्स्वास््र् केन्र ष्ट्रवस्तार 
तथा सदुृढीकरण गिय, गभयवती मष्ट्रहिाको पोर्ण अवस्था सिुार तथा गभयमा रहेको बच्चाको उस्चत बषृ्ट्रद्ध 
लबकासमा मद्दत परु्ायउिे हेतिेु संचाििमा ल्र्ाइएको गभयवती मष्ट्रहिाको घरमा झण्डा र हातमा अण्डा 
कार्यक्रमिाई लिरन्तरता ददि, पूणय संस्थागत सतु्केरी कार्यक्रम, स्वास््र् संस्थाहरुमा पूवायिार ष्ट्रवकास, 

और्िी तथा जिशस्क्तको व्र्वस्थापि गरी सेवाको समतामूिक पहुचँ एवम ् गणुस्तरमा बषृ्ट्रद्ध गिय, 
प्रर्ोगशािा सदुृढीकरण गिय, लभलडर्ो एक्सरे मेलसि खररद र सञ्चािि गिय, HIMS फाराम फरम्र्ाट 
छपाई, स्थािीर् भार्ामा पोर्ण सम्बन्िी स्वास््र् सन्देश ष्ट्रवकास गिय, महामारी तथा अन्र् स्वास््र् सेवा 
सम्बन्िी स्वास््र् स्शक्षा सामग्रीको व्र्वस्थापि गिय, ष्ट्रवद्यािर् साथी स्शक्षा कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि िगार्त 
स्वास््र् सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चािि गिय रु ५३ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

२३. प्रजिि तथा र्ौि स्वास््र् सूचिा तथा परामशय ष्ट्रवशरे् केन्र र बािपोर्ण केन्र स्थापिाका 
िालग आवश्र्क बजेट ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

स्शक्षा  
 

२४. शून्र् दरबन्दी भएका प्राथलमक ष्ट्रवद्यािर्, लिम्िमाध्र्लमक ष्ट्रवद्यािर् र माध्र्लमक तह सञ्चालित 
भई स्शक्षक दरबन्दी िभएका ष्ट्रवद्यािर्हरुिाई भौचर प्रणािीमा आिाररत शैस्क्षक सदुृढीकरण माफय त ्
अिदुािको व्र्वस्था गरी स्शक्षण लसकाइिाई अगालड बढाउि ुर स्शक्षामा सबैको सहज पहुँच सलुिस्ित 
गिुय अत्र्ावश्र्क देस्खएको छ । उच्च स्शक्षा अध्र्र्ि गिे दलित, जिजालत, सष्ट्रहद तथा वेपत्ता 
पाररएका, बैदेस्शक रोजगारीमा ज्र्ाि गमुाएका पररवारका आस्श्रत व्र्स्क्तिाई उच्च स्शक्षा अध्र्र्िका 
िालग छात्रवृस्त्तको व्र्वस्था, ष्ट्रवद्यािर् स्तरीर् शैस्क्षक क्र्ािेन्डरमा उल्िेस्खत ष्ट्रक्रर्ाकिाप सञ्चािि, ३ 
वटा ष्ट्रवद्यािर्बाट टेलिएजकेुशि प्रष्ट्रवलिको प्रर्ोग माफय त ् स्शक्षणको थाििी, तामाङ भार्ाको स्थािीर् 
पाठ्यक्रम ष्ट्रवकास िगार्तका ष्ट्रक्रर्ाकिाप सञ्चाििका िालग रु ६४ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

 

मष्ट्रहिा, बािबालिका, अपाङ्गता तथा ज्रे्ष्ठ िागररक 

 
२५. आलथयक समषृ्ट्रद्ध र ददगो ष्ट्रवकासका िालग समाि अग्रसरता र ितेतृ्वदार्ी भलूमका स्थाष्ट्रपत गदै 

स्रोतसािि अवसर र िाभमा मष्ट्रहिाको समाि पहुँच स्थाष्ट्रपत गिुय आजको आवश्र्कता हो ।बजेटका 
माध्र्मबाट मष्ट्रहिा सशक्तीकरण, मष्ट्रहिा-परुुर् समष्ट्रवकास, १६ ददिे िैंलगक ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरुद्धको कार्यक्रम 
सञ्चािि र सचेतीकरण, उच्च स्शक्षा हालसि गिे छात्राको अलभभावकिाई प्रोत्साहि कार्यक्रम, 

वृस्त्तष्ट्रवकासका अवसरहरु लसजयिा गिय िोक सेवा आर्ोग तथा स्शक्षक सेवा आर्ोगका तर्ारी कक्षा 
सञ्चािि गरी सहभागीिाई राष्ट्रसेवा प्रलत सकारात्मक भावको ष्ट्रवकास गराउि,  अपाङ्गता भएका 
व्र्स्क्तहरुिाई घमु्ती सेवा माफय त ्घरदैिो सेवा प्रवाह गिय, ज्रे्ष्ठ िागररक घरदैिो अलभर्ाि सञ्चािि 
गरी सेवा प्रवाहको गणुस्तर र स्थािीर् सरकारको प्रभावकारीता अलभवृष्ट्रद्ध गिय, परम्परागत रुपमा गलडएर 
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रहेका हािीकारक सामास्जक संरचिा(बािष्ट्रववाह, बहषु्ट्रववाह) ष्ट्रवरुद्धका कार्यक्रम सञ्चािि गिय, न्र्ाष्ट्रर्क 
सलमलतको व्र्वस्थापकीर् पक्षमा सिुार गिय मष्ट्रहिा, बािबालिका, अपाङ्गता तथा ज्रे्ष्ठ िागररक तफय  
२५ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

२६. सीप तथा क्षमता ष्ट्रवकासका माध्र्मिे लसजयिशीिता अलभवृष्ट्रद्ध गदै स्वाविम्बी िागररक बने्न 
आिारशीिा तर्ार पािय रु ५ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

 
भौलतक पूवायिार ष्ट्रवकास 

 

२७. िीलत तथा कार्यक्रममा प्रस्ततु गररए बमोस्जम प्रदेश समपूरक, संघीर् समपूरक बजेट, ष्ट्रवगतका 
वर्यहरुमा कार्ायरम्भ भई सम्पन्न हिु बाँकी रहेका पूवायिार ष्ट्रवकास कार्यक्रमका िालग आवश्र्क रकम 
ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु ।  

२८. तीव्र गलतमा लिमायण भई रहेको गाउँपालिका भवि िगार्त अन्र् लिमायणालिि कार्यिाई शीघ्र 
सम्पन्न गियका िालग आवश्र्क बजेट ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु ।  

२९. चाि ुआ.व. मा सम्झौता भई भकु्तािी हिु िसकेका आर्ोजिाहरुिाई र्स आ.व. मा सम्पन्न 
गिे कार्यका िालग आवश्र्क रकम ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

३०. वडागत र्ोजिाहरु सञ्चािि गियका िालग सातै वडामा एकमिु १ करोड ४० िाख ष्ट्रवलिर्ोजि 
गरेको छु । जसको पूणय ष्ट्रववरण अिसूुची २ मा रास्खएको छ । 

भौलतक पूवायिार ष्ट्रवकास तफय को ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववरण अिसूुची ३ मा उल्िेख गररएको छ ।  
 

प्रिािमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (कामको िालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुाष्ट्रर्क आर्ोजिा) 

 

३१. आ.व २०७७।७८ मा र्स गाउँपालिकािाई संघीर् सरकारद्बारा ससतय अिदुाि अन्तगयत 
प्रिािमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (कामको िालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुाष्ट्रर्क आर्ोजिा)मा उपिब्ि 
हिुे रु २२ िाखिाई तपसीि बमोस्जम ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

वडा िं १ िामपाडे, चेखेि, छ्यागमु पदमागय लिमायण रु ४ िाख  
वडा िं २ बेप्चो, कँडेिी, ओडारे पदमागय लिमायण रु ३ िाख 

वडा िं ३ दोरदोरे वेमाताइपा,खलतवडा टोि, पस्ण्डत टोि, मालथल्िो हुँङ गोरेटो बाटो ममयत रु ३ िाख 
वडा िं ४ माझबारी वडा कार्ायिर् गोरेटो बाटो ममयत रु ४ िाख 

वडा िं ५ िसेुिी मलसि ेडाँडा गोरेटो बाटो लिमायण रु ३ िाख 

वडा िं ६ गोरेटो बाटो लिमायण रु २ िाख 
वडा िं ७ लसम्टाङ्ग छाप हुँदै वडा कार्ायिर् आउिे गोरेटो बाटो लिमायण रु ३ िाख 
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र्वुाका िालग रुपान्तरण पहि आर्ोजिा कार्यक्रम 

 

आ.व २०७७।७८ मा र्स गाउँपालिकािाई संघीर् सरकारद्बारा ससतय अिदुाि अन्तगयत र्वुाका िालग 
रुपान्तरण पहि आर्ोजिा कार्यक्रमका िालग उपिब्ि हिुे रु ५१ िाख ७० हजारिाई वडागत रुपमा 
तपसीि बमोस्जम रकम ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छुुः 
वडा िं १  

 हङु्दीखोिा, ताि ुडाँडा, ग्र्ाँचे, सूर्यकुण्ड हुदैँ गोसाइकुण्ड पदमागय लिमायण रु १० िाख 

 चेताङ, माङ्गेि, ठाडे पदमागय लिमायण रु ५ िाख 

       वडा िं २  
 ढाडे, बोिगाउँ, पाङ्गर सडक िािा लिमायण रु ६ िाख ७० हजार 

वडा िं ३ 

 कामे रुम्टा लसँचाइ आर्ोजिा रु २ िाख 

 ििपलत मस्न्दर लिमायण रु २ िाख 

 झगडे फापरखेत गोरेटो बाटो लिमायण रु ३ िाख 

वडा िं ४ 

 ढोडेिी, डाँडागाउँ, माप्िे, िाटाङ पदमागय लिमायण रु ३ िाख 

 अचयिे स्जम्माङ कमिमास्णक ष्ट्रवद्यािर् हुँदै साष्ट्रवक २ िं वडाको पदमागय लिमायण रु ३ िाख 

 हाँडी खोिा लसचँाइ आर्ोजिा लिमायण रु २ िाख 

वडा िं ५ 

 तातोपािी अचयिे गोरेटो बाटो लिमायण रु ५ िाख 

वडा िं ६ 

 सािा लसचँाइ ममयत रु ४ िाख 

वडा िं ७ 

 बछिा देवीस्थािदेस्ख सागरकुण्ड पदमागय लिमायण रु ७ िाख 

 

ष्ट्रवपद् तथा महामारी व्र्वस्थापि  

 

३२. क्षेत्रगतरुपमा ष्ट्रवपद् जोस्खम न्रू्लिकरणका िालग प्राष्ट्रवलिक टोिीद्बारा िक्सांकि गरी पष्ट्रहचाि, 

सचेतिात्मक कार्यक्रम सञ्चािि तथा ष्ट्रवश्वव्र्ापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोिा रोकथाम तथा 
लिर्न्त्रणका िालग कोरोिा कोर्मा रु ५० िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 
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सहकारी र ष्ट्रवत्तीर् क्षते्रुः 
 

३३. गाउँपालिका के्षत्रको आलथयक र सामास्जक रुपान्तरणका िालग गणुात्मक एवम ्ददगो सहकाररता 
अलभबषृ्ट्रद्ध गिय गाउँपालिका क्षेत्रका सहकारी र ष्ट्रवत्तीर् क्षेत्रिाई पररचािि गिे िीलत बमोस्जम सहकारीको 
माध्र्मबाट गररब, ष्ट्रवपन्न वगयका सदस्र्को संिग्ितामा सञ्चािि हिुे उत्पादि र िगािी आम िागररकको 
पहुँच स्थाष्ट्रपत गिय रु ७ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

 

 

सामदुाष्ट्रर्क संघ संस्था  

 

३४. गाउँपालिका के्षत्रभरमा कार्यरत ष्ट्रवलभन्न ष्ट्रवकास साझेदार, सामास्जक संघ संस्था, गैसस, सहकारी 
संस्थाहरु, मष्ट्रहिा संजाि तथा समूह, र्वुा क्िव िगार्त सबैसगँ आवश्र्क सहकार्य गरी समदृ्ध दपु्चेश्वर 
लिमायण अलभर्ािमा सहभागी हिु रु ५ िाख ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

 

सावयजलिक सेवा प्रवाह 

 

३५. गाउँकार्यपालिका, वडा कार्ायिर् तथा अन्र् ष्ट्रवर्र्गत कार्ायिर् माफय त ् प्रवाह गिे सेवािाई 
जिमखुी, उत्तरदार्ी, पारदशी, सहर्ोगात्मक, प्रष्ट्रवलिमैत्री बिाउि प्रशासकीर् पिुसंरचिाका िालग 
आवश्र्क बजेट ष्ट्रवलिर्ोजि गरेको छु । 

 

गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

 

१. मैिे प्रस्ततु गरेको बजेटको कार्ायन्वर्िबाट गाउँवासीहरुको जीविस्तरमा गणुात्मक पररवतयि, गाउँ 
सरकारको प्रभावकाररताको अलभबषृ्ट्रद्ध भई िागररकहरुिे स्थािीर् सरकारको सवि र प्रभावकारी 
उपस्स्थलत रहेको महशसु गिेछि ्भने्न ष्ट्रवश्वास लिएको छु । 

 

२. दपु्चेश्वर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम लिमायण कार्यमा मागयदशयि प्रदाि गिुयहिु ेगाउँसभा सदस्र्, 
दपु्चेश्वरवासी सम्पूणय बबुा, आमा, दाजभुाइ तथा दददीबष्ट्रहिीहरु, ष्ट्रवलभन्न राजिीलतक दिका प्रमखु तथा 
प्रलतलिलि, िागररक समाजका प्रलतलिलि, पत्रकार लमत्रहरु र गाउँपालिकामा कार्यरत ्प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृत िगार्त सम्पूणय राष्ट्रसेवक कमयचारीहरुबाट प्राप्त रार् सल्िाह, सझुाव र सहर्ोगप्रलत हाददयक 
आभार प्रकट गदयछु ।कोरोिा भाइरसका कारण असहज बिेको वतयमाि पररवेशिाई परास्त गदै बजेटिे 
लिदेश गरेका कार्यक्रमहरु कुशितापूवयक सञ्चािि गरी समदृ्ध दपु्चेश्वर, सखुी दपु्चेश्वरवासी र्स सपिािाई 
साकार पािय रचिात्मक सहर्ोगको अपेक्षा गदयछौं । 

 

दपु्चेश्वर भगवाििे हामी सबैको कल्र्ाण गरुि ्

जर् दपु्चेश्वर । 
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िन्र्वाद । 
 

अञ्ज ुआचार्य 
उपाध्र्क्ष 

दपु्चेश्वर गाउँपालिका, िवुाकोट 

 लमलतुः२०७७ साि असार १० गते बिुबार  

 

 

 

अिसूुची १ 

दपु्चेश्वर गाउँपालिकािाई प्राप्त हिु ेअिमुालित अिदुाि आव २०७७।७८ 
 

क्र.स. ष्ट्रववरण  प्रस्ताष्ट्रवत रकम 

१ संघीर् समािीकरण अिदुाि ८८०००००० 

२ प्रदेश समािीकरण अिदुाि 
९९६३००० 
 

३ संघ राजस्व वाँडफाडँ ७२३१९०९४ 

४ प्रदेश राजस्व वाँडफाँड १५९७७००० 

५ आन्तररक आर् ४५००००० 

६ संघीर् शसतय अिदुाि १७९१००००० 

७ प्रदेश  शसतय अिदुाि १९३४१००० 

८ प्रदेश समपरुक २९७८१००० 

९ िेपाि सरकार समपरुक अिदुाि - 

१० िेपाि सरकार ष्ट्रवर्ेश अिदुाि - 

११ प्रदेश सरकार ष्ट्रवर्ेश अिदुाि - 

जम्मा ४१८९१८०९४ 

  

 

 

 

क्र.स. ष्ट्रववरण  प्रस्ताष्ट्रवत रकम 

१ संघीर् समािीकरण अिदुाि ८८०००००० 
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२ प्रदेश समािीकरण अिदुाि ९९६३००० 

३ संघ राजस्व वाँडफाडँ ७२३१९०९४ 

४ प्रदेश राजस्व वाँडफाँड १५९७७००० 

५ आन्तररक आर् २५००००० 

६ प्रदेश समपरुक २९७१८००० 

जम्मा २१८४४७७०९४ 

 
 

 

 

अिसूुची २ 

j8f :t/Lo ;ldltaf6 :jLs[t eO{ cfPsf cfof]hgf, sfo{s|dx?sf] ljj/0f 

 

 
j8f g+= !   हजारमा 
!= af]n'ª klx/f] lgoGq0f ५५०००० 
@ 3\ofª\km]bL l/lsZj/L dGbL/ , Rofdfb'ª\ x'Ks]n df]6/ af6f] ४००००० 
#= pa|f,£ofj/, tfn's;]/L df]6/af6f] ;f]nLª\,tf/hfln ३००००० 
$= vfg]kfgL kfO{k vl/b २००००० 
%= ;]Nh'ª sfpn] df]6/af6f] ३००००० 
^= cfVo' ;]nf]n] df]6/ af6f] २००००० 
&= 8'Ksfª\ u'Daf Knfi6/ ५०००० 
yk dfu ul/Psf 

of]hgfx? 
  

 

!= r]tfª tfn's;]/L df]6/ af6f] lgdf{0f १५००००० 
@ ljBfno ejg tyf j8f sfof{no sDkfpG8 jfn  १०००००० 
#= £ofª\ vf]nf df]6/]jn k'n   

j8f g+= @    

!= snfªtf]ª kfgL d'xfg ;+/If0f-x'ª_ ४००००० 
@ 5o'b]/5\of ;8s dd{t  ४००००० 
#= dfu' 5fd bfª\ -s8]gL_ २००००० 
$= v]n8fF8f ;fd'bflos ejg lgdf{0f-9fF8]_ ५००००० 
%= nf]]6f]n ;fd'bflos ejg dd{t tyf 6\jfO{n]6 lgdf{0f ४००००० 
^= d]uf]b] ;8s 9'ª\uf km'6fpg] tyf ;f]lnª-kfª\u/_ १००००० 
j8f g+= #    

!= b'Kr]Zj/ # l;FrfO{ dd{t ८००००० 
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@ kmfk/v]t dlxnf ;d'x ejg  ३००००० 
#= uxtf/ emu8] ;fd'bflos ejg  ३००००० 
$+ b'Kr]Zj/ # vfg[kfgL kfO{k vl/b ३००००० 
%= x'ª\u d/0fkf6L tyf vfg]kfgL dd{t ३००००० 
s|dfut of]hgfx?    

!= dfª\u ;fª\u ;8s jfn lgdf{0f ८००००० 
@ b'Kr]Zj/ dlxnf ljsf; ejg  २००००० 
j8f g+=$    

!= u}?6f]n vfg]kfgL dd{t २५०००० 
@ u'Ghf vfg]kfgL dd{t  २००००० 
#= 6'8L vfg]kfgL dd{t १५०००० 
$= kf/ufFp xf8Lvf]nf vfg]kfgL dd{t २००००० 
%= 9f]8]gL dfg]8f8f vfg]kfgL dd{t २००००० 
^= uf]Nkm' e~Hofª\u vfg]kfgL dd{t १००००० 
&= a?6f]n vfg]kfgL dd{t २००००० 
*= e'd]:yfg ljwfno sDkfpG8 jfn lgdf{0f ६००००० 
(= l;ª\kmn] afv|fkmd{ vfg]kfgL lgdf{0f १००००० 
j8f g+= %    

! cr{n] d/g kf6L २००००० 
@ ;Nn] d/g kfl6 २००००० 
#= ejg 8fF8f d/gkf6L / df]6/af6f] ३००००० 
$= l9:sf] 8fF8f d/g kf6L २००००० 
%= j8f g+= % vfg]kfgL 6\ofª\sL lgdf{0f ५००००० 
^= K'f/sfª u'Daf 38]l/ lgdf{0f  १५०००० 
&= /fDr] d]nf Joj:yfkg k|rf/ k|;f/  १००००० 
*= lgufn] eª\u[/L cf/g ;'wf/ १००००० 
(= lyª\6f]n w'l;gL df]6/af6f] १२५००० 
!)= yfkf6f]n w'l;gL df]6/af6f] १२५००० 
s|dfut of]hgfx?    
! Eofª\un] ;8s ४००००० 
@ l88L 8fF8f l;FrfO{ ३००००० 
#= afns'df/L dlGb/ १००००० 
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$= emfFu|Lv]t l;FrfO} १००००० 
%= rs|]Zj/ dlGb/ lgdf{0f १५०००० 
^= j8f g+= % vfg]kfgL २००००० 
&= lgufn] klx/f] lgoGq0f ७००००० 
*= pHjn tf/ s[lif ;xsf/L zf}rfno १५०००० 
(= a'lsgL d/gkfl6 २००००० 
!)= l;dv]t yfkf6f]n df]6/af6f] १००००० 
j8f g+= ^    

!= ;fd'bflos ejg r]nfª 6f]n s/]h'ª\ ४००००० 
@ ;fd'bflos ejg s/]h'ª\ ४००००० 
%= j8f sfof{no af6f] lgdf{0f ३००००० 
^= gf}lj;] ;fd'bflos ejg २००००० 
&= j8f sfof{no sDkfp08 jfn lgdf{0f ४००००० 
*= sfo{zfnf xn lgdf{0f ३००००० 
j8f g++ &    

! lzv/a]zL :jf:Yo rf}sLdf 8sl:sd / h]g]/]6/ vl/b २६०००० 
@ Rofg8fF8f cf=k|f=lj df tf/hfnL १७०००० 
# dfg]8fF8f cf=k|f=lj df tf/hfnL २२०००० 
$= aR5nf df=lj df a]Gr lgdf{0f १००००० 
%= Jf8f:t/Lo aR5nf df=lj ;DaGwL s[lif sfo{s|d २००००० 
^= dlxnf ;Ghfn 4f/f ;Grfnlt l;nfO{ s6fO{ tflnd १५०००० 
&= kLkn8fF8f kx/fd'lg vf=kf= kfO{k nufot ;fdfg vl/b ३००००० 
*= kmfF6sf] uf]/]6]f] af6f] lgdf{0f ३५०००० 
(= rgf}6] n5]sf] wf/f] af6f] lgdf{0f २५०००० 
s|dfut of]hgfx?  

!= l;D6fª ufFp3/ lSnlgs ejg ५००००० 
@ 5\of; vf]nf d'xfg lxn] l;FrfO{ ४००००० 
#= lxGb' tyf af}4 wd{ ;F/IFf0f १००००० 
$= 7"nL e]8faf/L l;FrfO{ dd{t १००००० 
%= 7'nLv]t e]8faf/L l;D6fª df]6/af6f] १२००००० 
^= l;:g'3f/L vqL vf]N;f vfg]kfgL ४१०००० 
&= 

uf=lj=; ejg ltNs] df]6/af6f] sf] afFls /sd kmfF6sf] af6f]df ?kfGt/0f 

ug]{  
३००००० 
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*= huGgfysf] 36\6 e]8faf/L l;FrfO{  २००००० 
(= lzv/a]zL :jf:Yo rf}sLdf PS;/] d]lzg  

 

अिसूुची-३  

लसिं आर्ोजिा/कार्यक्रमको िाम रकम  
१ लमश्र भन्ज्र्ाङ उकािो, िक्ष िारा सोलिङ, पष्ट्रहरे बास खोल्सा ष्ट्रहमपाइप ५०००००  
२ लसङ्की स्र्ौङ मष्ट्रहिाइपा महुाि गरी बरुटोि खािेपािी आर्ोजिा ३०००००  
३ लसमचौर िो िामाटोि बाटो स्तरोन्नलत  ९०००००  
४ दोङ्जे ष्ट्रकगाङ मोटरबाटो स्तरोन्नलत ४५००००  
५ गौडापिुदेस्ख बोके ढुङ्गा जािे गोरेटो बाटो लिमायण २५००००  
६ िाटाङ भन्ज्र्ाङ सावयजलिक शौचािर् लिमायण ३०००००  
७ घ्र्ाङडाँडा िाम्सागाङ पष्ट्रहरो लिर्न्त्रण ४५००००  
८ सरमथिी हुँङ सडक स्तरोन्नलत ५०००००  
९ समाज सिुार तथा संरक्षण समाज ओडारे भवि लिमायण ९०००००  

१० भमेुस्थाि मस्न्दर, करेजङु तारजािी  १०००००  
११ छोिा घ्िाङ् टोि लडप्िो खािेपािी ममयत १०००००  
१२ ओडारे भन्ज्र्ाङ सामदुाष्ट्रर्क भवि लिमायण ४०००००  
१३ लसिामे लसराि वन्र्जन्त ुलिर्न्त्रण कार्यक्रम ३०००००  
१४ ताखोर हुँदै ऐजो घ्र्ाङफेदी सडक लिमायण ७०००००  
१५ घ्र्ाङफेदी माष्ट्रव ष्ट्रवद्यािर् सरुक्षा वाि लिमायण ५०००००  
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६८ चिभमेू प्राष्ट्रव वाि लिमायण २०००००  
६९ पहोरोमलुि मस्न्दर लिमायण १५००००  
७० ५ िं वडा कार्ायिर् भवि लिमायण १००००००  
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११ मस्न्दर लिमायण ५००००० ६ 
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१४ मेशीिरी तथा औजार  १०००००० 
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