
:yfgLo txsf] ljlgof]hg P]g २०७% 

z'4f]wg ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&%÷@)&^ sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g 

 

k|:tfjgfM z'4f]wg ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&%÷@)&^ sf] ;]jf / sfo{x?sf] 

nflu ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo 

ePsf]n],g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd z'4f]wg ufpF sfo{kfnLsf 

slknj:t'n] of] P]g tof/ kf/]sf]  5 . 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_o; P]gsf] gfd æ z'4f]wg ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&%Æ 

/x]sf] 5 . 

 -@_ of] ufFp;efjf6 kf/lt eP kl5 P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@=cfly{s jif{ @)&%÷@)&^ sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{s 

jif{ @)&%÷@)&^ sf] lgldQ z'4f]wg ufpFsfo{kflnsf, slknj:t'sf], j8f ;ldlt, 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn' vr{, k'Flhut 

vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf /sd ?=$),#*,(%,))).)) -cIf]?kL 

rfnL; s/f]8 c7lt; nfv kGrfgJj] xhf/ dfq ._ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd 

;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg] 5 .  

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ 

@)&%÷@)&^ sf] lgldQ z'4f]wg ufpFkflnsf] ufpF sfo{kflnsf, slknj:t'sf], j8f 

;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g] 5 . ljlgof]lht 

/sd cg';'rL x?df pNn]v eP cg';f/ x'g]5 . 

-@_pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art 

x'g] / s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf z'4f]wg गाउं sfo{kflnsf slknj:t'n] art x'g] 

zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] 

zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ 

hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ 

/ Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf 



cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s 

cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ 

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg] 5 . 

-#_pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf 

:jLs[t /sdsf] !) k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df 

/sd ;fg{ k/]df ufpF ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

 

 

 

cg';'rL–! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 

                                    ?=  

 

   

     

 

 

 

 

 

 

qm=;+= cg'bf

g 

;+Vof 

zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhutvr{ ljlQo Joj:yf -

;z{t cg'bfg_ 

hDdf 

1 2 3 4 5 6 7 

1  z'4f]wg ufp 

sfo{kflnsf, 

slknj:t' 

7,90,00000.00 16,49,95,000.00 15,99,00000.00 40,38,95,000.00 



z"$f]wg ufpkfnLsf 

ufp sfo{kfnLsfsf] sfof{no,njgL slknj:t" 
cf=a=2075-76 sf] cfo-Joo cg"dfg 

cfo cg"dfg 

l;=g+= laa/)f 

Joo laa/)f   

cf=j=2073÷074  

oyf{t  

cf=j=2074÷075 

cfo   

cf=j=2075÷076 

cfo cg"dfg 

cf=j=2073÷074  

oyf{t vr{ ?= 

cf=j=2074÷075 

oyf{t vr{ ?= 

cf=a=2075÷076 

sf]  Joo /sd 

?= 

s}lkmot 

0.00 328935000.00 314520000.00 s ;+l#o ;/sf/jf^ k|fKt 0.00 280534438.44 314500000.00   

0.00 237048000.00 131400000.00 laQLo ;dflgs/)f cg"bfg 0.00 219786000.00 131400000.00   

0.00 91887000.00 95300000.00 ;;{t cg"dfg 0.00 60748438.44 95300000.00   

0.00 0.00 87820000.00 /fhZj af+*kmf+* 0.00 0.00 87800000.00   

      rfn" vr{-s_   59565900.00 79000000.00   

      k"lhut vr{-v_   162786000.00 140220000.00   

949226.05 416689.22 14375000.00 v k|b]z ;/sf/jf^ k|fKt 532536.83 0.00 14375000.00   

532536.83 0.00 4775000.00 laQLo ;dflgs/)f cg"bfg 532536.83 0.00 4775000.00   

416689.22 416689.22 9600000.00 ;;{t cg"dfg 0.00 0.00 9600000.00   

      rfn" vr{-s_   0.00     

      k"lhut vr{-v_   0.00 4775000.00   

27967345.81 8048877.11 0.00 u laQLo Joj:yfkg 24718468.70 2565900.00 0.00   

8006872.35 0.00 0.00 
:yfgLo lgsfo ;;t{ rfn" 

cg"bfg 
6352573.94 0.00 0.00   

19960473.46 0.00 0.00 
:yfgLo lgsfo ;;t{ 

k"lhut cg"bfg 
18365894.76 0.00 0.00   

0.00 8048877.11 0.00 ;+lrt df}Hbft 0.00 2565900.00 0.00   

0.00 1200000.00 20000000.00 # cfGt/Ls >f]t  0.00 0.00 20000000.00   

0.00 1200000.00 5000000.00 /fhZj ;+sng 0.00 0.00 5000000.00   



0.00 0.00 15000000.00 ;+lrt /sd  0.00 0.00 15000000.00   

      rfn" vr{-s_   2565900.00 0.00   

      k"lhut vr{-v_     20000000.00   

15261600.00 55354000.00 55000000.00 ª cGo -;;{t cg"dfg_ 15261600.00 55311472.00 55000000.00   

15261600.00 43400000.00 55000000.00 ;fdflhs ;"/Iff eQf 15261600.00 46492300.00 55000000.00   

0.00 3590000.00 0.00 
klZrd g]kfn u|fdL)f 

vfg]kfgL 
0.00 1955035.00 0.00   

0.00 1000000.00 0.00 
klZrd g]kfn u|fdL)f 

vfg]kfgL 
0.00 432606.00 0.00   

0.00 858000.00 0.00 ul/j ;+u laZj>/ sfo{s|d 0.00 842144.00 0.00   

0.00 860000.00 0.00 
:yfgLo zf;g tyf 

;fd"bflos lasf; sfo{s|d 
0.00 989049.00 0.00   

0.00 600000.00 0.00 
:yfgLo zf;g tyf 

;fd"bflos lasf; sfo{s|d 
0.00 502784.00 0.00   

0.00 845000.00 0.00 l;df If]q lasf; sfo{s|d 0.00 820250.00 0.00   

0.00 2375000.00 0.00 l;df If]q lasf; sfo{s|d 0.00 2350639.00 0.00   

0.00 1491000.00 0.00 ax"If]lqo kf]if)f sfo{s|d 0.00 591665.00 0.00   

0.00 335000.00 0.00 
kt/Lof :jf:Yo rf}sL OsfO 

sldl^ 
0.00 335000.00 0.00   

      rfn" vr{-s_     55000000.00   

      k"lhut vr{-v_     0.00   

44178171.86 393954566.33 403895000.00 
s+# 

           

     cfo hDdf    403895000.00   

     

    

s"n rfn" vr{ hDdf hDdL 0.00 62131800.00 79000000.00   

    

s"n k"lhut vr{ hDdf 

hDdL 
0.00 162786000.00 164995000.00   

    

zz{t cg"bfg     159900000.00   

    

af+sL ;lrt     0.00   



 

z"$f]wg uf+p kfnLsf 
 

 uf+p sfo{kfnLsfsf] sfof{no,njgL,slknj:t" 

2075.76 sf] rfn" Joo cg"dfg 

vr{ lzif{s 

;+s]t g+= 
ah]^ /sd ah]^ ljlgof]hg 

21111 tna 22525000.00 

21119 cGo eQf 8000000.00 

21119 kbflwsf/L eQf 5000000.00 

21121 n"uf eQf 475000.00 

22111 wf/f / aQL 600000.00 

22112 ;+rf/ dx;"n 500000.00 

22121 ef*f 2300000.00 

22211 O{Gwg ;af/L 3000000.00 

22212 dd{t ;Def/ 1500000.00 

22213 aLdf 100000.00 

22311 sfof{no ;+= vr{ 8000000.00 

22314 O{Gwg cGo 100000.00 

22411 ;]jf / k/fd;{ 1800000.00 

22412 cGo ;]jf z"Ns 2500000.00 

22511 tflnd 800000.00 

22522 cGo sfo{s|d vr{ 1800000.00 

22611 c=d"=vr{ 1500000.00 

22612 sf=e|= vr{ 4000000.00 

22711 ljljw 3000000.00 

29311  kmlg{r/ tyf lkmSr/  1500000.00 

29411 ;jf/L ;fwg 7500000.00 

29511 d]l;g]/L cf}hf/  2500000.00 

s"n ah]^ hDdf 79000000.00 

 

 

 

 



 

z"$f]wg uf+p kfnLsf 
 

 uf+p sfo{kfnLsfsf] sfof{no,njgL,slknj:t" 

2075.76 sf] k"lhut Joo cg"dfg 

vr{ lzif{s 

;+s]t g+= 
of]hgfsf] gfd ah]^ ljlgof]hg 

1 ef}lts k"jf{wf/ 95859040.00 

1.1 uf+pkfnLsf 38200000.00 

1.1.1 j*f g+=1 9609840.00 

1.1.2 j*f g+=2 9609840.00 

1.1.3 j*f g+=3 9609840.00 

1.1.4 j*f g+=4 9609840.00 

1.1.5 j*f g+=5 9609840.00 

1.1.6 j*f g+=6 9609840.00 

2 cfly{s lasf; 18414760.00 

2.1 uf+pkfnLsf 4000000.00 

2.2.1 j*f g+=1 2402460.00 

2.2.2 j*f g+=2 2402460.00 

2.2.3 j*f g+=3 2402460.00 

2.2.4 j*f g+=4 2402460.00 

2.2.5 j*f g+=5 2402460.00 

2.2.6 j*f g+=6 2402460.00 

3 ;fdflhs lasf; 33410360.00 

3.1 uf+pkfnLsf 12300000.00 

3.3.1 j*f g+=1 3242060.00 

3.3.2 j*f g+=2 3614060.00 

3.3.3 j*f g+=3 3205260.00 

3.3.4 j*f g+=4 3560860.00 

3.3.5 j*f g+=5 3462460.00 

3.3.6 j*f g+=6 4025660.00 

4 
jg tyf aftfj/)f lakQ 

Joj:yfkg 
6304920.00 

4.1 uf+pkfnLsf 1500000.00 

4.4.1 j*f g+=1 800820.00 

4.4.2 j*f g+=2 800820.00 

4.4.3 j*f g+=3 800820.00 



4.4.4 j*f g+=4 800820.00 

4.4.5 j*f g+=5 800820.00 

4.4.6 j*f g+=6 800820.00 

5 
;]jf k|jfx / ;"zf;g Pj+ 

;:yfut lasf; 
11005920.00 

5.1 uf+pkfnLsf 6201000.00 

5.5.1 j*f g+=1 800820.00 

5.5.2 j*f g+=2 800820.00 

5.5.3 j*f g+=3 800820.00 

5.5.4 j*f g+=4 800820.00 

5.5.5 j*f g+=5 800820.00 

5.5.6 j*f g+=6 800820.00 

s"n ah]^ hDdf 164995000.00 

 

 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

  गाउँकाययपालिकाका सदस्य ज्युहरु, 

   गाउँसभाका सदस्य ज्युहरु,  

   सम्पूणय कमयचारी लमत्रहरु , 

   पत्रकार लमत्रहरु एवं 

  उपलस्थत सम्पूणय महानुभावहरु, 

 

नेपािको संलबधान अनुसार गठित  स्थानीय सरकारको रुपमा रहकेो यस 

शुद्धोधन गाउँपालिकाको गठरमामय तेस्रो गाउँसभामा आर्थथक वषय २०७५/७६ 

को बजेट तथा काययक्रम प्रस्तुत गनय पाउँदा मिाई अत्यन्त खुसीिागेको छ | यस 

ऐलतहालसक अवसरमा रालिय स्वतन्त्रता,सामालजक न्याय र संघीय िोकतालन्त्रक 



गणतन्त्र स्थापनाका िालग आफ्नो अमुल्य जीवन उत्सगय गनुय हुने ज्ञात-अज्ञात 

शलहदहरु प्रलत भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु | 

नेपािको संलवधान २०७२,स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४,संघीय एवं 

प्रादेलशक आर्थथक नीलत,यस गाउँपालिकाको नीलत तथा काययक्रम,उपिब्ध स्रोत-

साधन ,लवकासका अन्तर-सम्बलन्धत लवषयहरु ,गाउँसभाका सदस्यहरुको सुझाव 

एवं समस्त शुद्धोधन गाउँबासीहरुको आवश्यकता एवं मागिाई आधारमानी यो 

बजेट तथा काययक्रम लनमायण गनय ध्यान पुयायएको छु | 

लवत्तीय संघीयताको ममय अनुरुप गाउँपालिकािे संघीय एवं  प्रदशे सरकारबाट 

प्राप्त गरेका  एवं गने लवत्तीय समानीकरण,शसतय अनुदान,राजस्व बाँडफाँड एवं 

आन्तठरक स्रोतिाई समेत ध्यान ददई बजेट तजुयमा गरेको छु | साथै जनताको 

आकांक्षा एवं जनप्रलतलनलधहरुको लवकासको चाहना पुरा गनय मौजुदा कानुनी 

व्यवस्थाको पठरलधमा रही बजेट तजुयमाको प्रयास गरेको छु | आर्थथक लवकास 

तथा गठरबी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुयायउने,उत्पादनमुिक तथा लछटो 

प्रलतफि प्राप्त गनय सदकने,जनताको जीवनस्तर,आम्दानी र रोजगारी 

बढ्ने,स्थानीय जनसहभालगता जुट्ने,स्थानीय स्रोत-साधन र लसपको अलधकतम 

प्रयोग हुने,मलहिा,बािबालिका तथा लपछलडएका क्षेत्र र समुदायिाई 

प्रत्यक्षिाभ पुग्ने,िैंलगक समानता र सामालजक समाबेशीकरण अलभवृलद्ध हुने 

खािका योजना तथा काययक्रम िाई बजेटमा प्राथलमकता ददएको छु | 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आर्थथक वषय २०७५/७६ को बजेट तथा काययक्रमिे गाउँपालिका लभत्र सुशासन 

प्रवद्धयन गरी लवकास आयोजना एवं काययक्रमहरुिाई नलतजामुिक र उत्पादन 

मुिक बनाउने,सामालजक- आर्थथक रुपमा पछाडी परेका वगयहरुिाई स्वरोजगार 

सृजना गरी आत्मलनभयर तफय  उन्मुख गराउने,गाउँपालिकालभत्र रहकेा सम्पूणय टोि 

/बस्तीको सन्तुलित लवकास गने,लवकासको दलृिकोणिे पछालड परेका सम्पूणय 



वगय,समुदायिाई लवकासको मुिधारमा ल्याउने जस्ता उदशे्यहरु पुरा गनेछ भन्ने 

अपेक्षा गरेको छु | 

सभाध्यक्ष महोदय , 

अब म आगालम आर्थथक वषय २०७५/७६ को अनुमालनत आय-व्यय प्रस्तुत गनय 

चाहन्छु | 

(क) आय तफय   

गाउँपालिका  

 गाउँपालिकाको आन्तठरक आम्दानी        रु.५० िाख मात्र  

 चािु आर्थथक वषयको मौज्दात            रु.१ करोड ५० िाख मात्र  

 जम्मारु.२ करोड मात्र 
 

सघंीय सरकारबाट प्राप्त 

 लवत्तीय समानीकरण अनुदान           रु.१३ करोड १४ िाख मात्र 

 सशतय अनुदान            रु.९ करोड ५३ िाख मात्र  

 केन्र राजस्व बाँड फाँडबाट प्राप्त हुने आम्दानी         रु.८ करोड 

७८ िाख २० हजार मात्र  

 सामालजक सुरक्षा काययक्रम           रु.५ करोड ५० िाख मात्र  

 जम्मा             रु.३६,९५,२०,०००(छलत्तसकरोडपन्चानब्ब े

िाख  लबस हजार मात्र ) 
 
 

 

 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त  
 लवत्तीय समानीकरण अनुदान           रु.४७ िाख ७५ हजार मात्र  

 सशतय अनुदान                             रु.९६ िाख मात्र  



 जम्मा                        रु.१,४३,७५,०००(एक करोड 

लत्रचालिस िाख पचहत्तर हजार मात्र ) 
 

कुि आय            रु.४०,३८,९५,०००(चालिस करोड 

अड्तीस िाख पन्चानब्ब ेहजार मात्र) 
 

(ख) व्ययतफय  

 चािु एवं साधारण खचय रु.७,९०,००००० मात्र  

 पुँजीगत एवं लवकास बजेट रु.१६,४९,९५,००० मात्र  

 सशतय अनुदान चािु रु.१५,९९,००००० मात्र  

 

व्यय  तफय को पुँजीगत एवं लवकास बजेट रु.१६,४९,९५,००० मात्र  

िाई क्षेत्रगत लवकास योजनाहरुमा तपलसि बमोलजम लवलनयोजन गरेको छु | 

१.भौलतक पूवायधार तफय    रु.९,५८,५९,०४० मात्र  

    २.आर्थथकलवकासतफय रु.१८४१४७६० मात्र  

    ३. सामालजकलवकासतफय रु.३,३४,१०,३६० मात्र  

    ४.वन,वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन तफय  रु.६३,०४,९२० मात्र  

    ५.सेवाप्रवाह,सुशासनएवंसंस्थागत लवकास तफय  रु.१,१०,०५,९२०मात्र  

 

त्यसैगरी सामालजक सुरक्षा काययक्रम एवं सशतय अनुदान तफय  लवलनयोजन 

भएको रकम िाई तोदकए बमोलजम खचय गने प्रस्ताव गरेको छु |चािु तफय  

लवलनयोलजत रकम लनवायलचत पदालधकारीकरुको भत्ता,कमयचारीहरुको 

तिब भत्ता तथा आन्य सुलवधा,कायायिय संचािन िगायत प्रशासलनक 

खचयमा खचय हुने गरी प्रस्ताव गरेको छु | 
 

 



 

आदरणीय उपलस्थत महानुभावहरु, 

अब म यस शुद्धोधन गाउँपालिकाको एलतहालसक तेस्रो गाउँसभामा 

गाउँपालिका स्तरीय एवं वडा स्तरीय योजनाहरु एवं उक्त योजनाहरुका 

िालग लवलनयोजन गठरएकोअनुमालनत रकम प्रस्तुत गनय चाहन्छु | 

 

 
 
 

१.भौलतकपूवायधार तफय  का योजनाहरु 

रु.९,५८,५९,०४० मात्र  
 

 
गाउँपालिका स्तरीय  ३,८२,००,००० 

१ वेती खोिा पुि लनमायण ३००००००० 

२ सम्पुरक कोष १०००००० 

३ ह्युम पाइप खठरद लवतरण तथा जडान १०००००० 

४ प्रहरी चौकी िवनी को शौचािय तथा पखायि लनमायण २००००० 

५ श्री ने.रा.उ.मा.लव. मा माटो पटान ४००००० 

६ श्री ने.रा.उ.मा.लव. मा रहकेो पोखरी सुन्दठरकरण २०००००० 

७ खानेपानी ह्याण्ड पाइप खठरद तथा जडान १०००००० 

८ 

लविुवा गाउँ दलेख पहालडया टोि सम्मको वाटो मा माटो 

पटान २००००० 

९ सोिार खरीद तथा जडान १०००००० 

१० 

गौरा गाउँ उत्तर तफय  मधनागरा जाने वाटो मा कल्वटय 

लनमायण ४००००० 

११ माता सवेस्वारी मलन्दर िवनीमा मरम्मत तथा रंग रोगन १००००० 



१२ राम जानकी मलन्दर बेल्भाठरया मा शौचािय लनमायण ४००००० 

१३ फुिवापुर मदरशा मरम्मत ५०००० 

१४ गनवाठरया मदरशा मरम्मत ५०००० 

१५ 

राम उजालगर प्रा.लव. दलेख असुरैना गाउँ सम्म माटो 

पटान तथा ग्रावेि २००००० 

१६ बड्की माइ मलन्दर मरम्मत तथा रंग रोगन १००००० 

१७ 

सानो लससहलनयामा रहकेो मलस्जद मरम्मत तथा 

रंगरोगन ५०००० 

१८ गनवाठरयामा रहकेो मलस्जद मरम्मत तथा रंगरोगन ५०००० 

 
 

 

क्रम स. योजनाको नाम लवलनयोलजत रकम 

वडान.ं १ ९६०९८४० 

१ 

वगादी खठरहान दलेखसुययवलिया हुदँ ैसोहसा 

सम्म को सडक मा माटो पाटान तथा ग्रावेि ७००००० 

२ 

पलिम वकुिी सनाउल्िाहको घर दलेख झोिंुगे 

पुि सम्म सडक तथा सडक कोदवुै तफय  पदि 

नािी लनमायण ५००००० 

३ 

पूवय डीह वकुिी झोिंुगे पुि देलख भािुलहया 

सम्म र गाउँ लभत्रपदि सडकको दवुै तफय  पदि 

नािीलनमायण ४००००० 

४ 

भािुलहया गाउँ लभत्र पदि सडक र दवुै तफय  

पदि नािीलनमायण ९००००० 

५ 

भािुलहया गाउँ को पुबयददुरुा खोिामा कल्वटय 

लनमायण २००००० 

६ 

पुवय छलपया बाबु िाि यादवको घर दलेख दइु 

मुहनावा सम्म पदि सडकतथा दवुै तफय  पदि ६५०००० 



नािी लनमायण 

७ 

पतठरया गाउँमा अधुरो पदि सडक 

(पी.सी.सी.) र सडकको दवुै तफय पदि नािी 

लनमायण ५००००० 

८ 

सेखुइया गाउँ लभत्रसडकपी.सी. तथा अधुरो 

नािी लनमायण ५००००० 

९ 

अनराि राम बहादरु को घर दलेख पलिम राम 

दास को घर सम्म पदि सडकपी.सी.सी. र दवुै 

तफय  पदि नािी लनमायण ४००००० 

१० 

सोहसा गाउँ लभत्र आवश्यक िाउँ मा माटो 

पटान तथा ग्रावेि २००००० 

११ 

मानपुर् गाउँ को पूवय बेलत खोिा मा पुि 

लनमायण ५००००० 

१२ 

रोलहतको घर दलेखराधेश्यामलवस्वकमायको घर 

सम्म रमनराजकोघर दलेख वाि लवकास को 

भवन सम्मपी.सी.सी. सडक र बाटो को दवुै 

तफय  पदि नािी लनमायण ५००००० 

१३ 

सुययवलिय उत्तर डीह मेन सडक सम्म सडक 

पी.सी.सी. र सडकको दवुै तफय पदि नािी 

लनमायण ५००००० 

१४ 

दलक्षण वगादी गाउँ लभत्र मेन सडक मा 

पी.सी.सी. र सडकको दवुै तफय पदि नािी 

लनमायण ६००००० 

१५ 

वगादी मलन्दर दलेख प्रहरी चौकी हुदँ ैलपपरा 

चाकर चौडा सडकको बलस्तचोक सम्म 

सडकपी.सी.सी. र सडकको दवुैतफय  पदि 

नािी लनमायण ५००००० 

१६ 

प्रगलत नगर लभत्र लवलभन्न सडक हरु मा माटो 

पटान तथा ग्रावेि ६००००० 

१७ 

उचडीहवा गाउँ लभत्र पदि सडक र सडकको 

दवुै तफय  पदि नािीलनमायण ६००००० 



१८ वडा लभत्र आवश्यकता अनुसार सडक मरम्मत ५००००० 

१९ 

पलिम छलपया गाउँ लभत्र पदि सडक र 

सडकको दवुै तफय  पदि नािीलनमायण ३००००० 

२० 

वकुिी मलस्जद देलख लगठरजाशंकर श्रीवास्ताव 

को घर सम्म सडक ग्रावेि ५९८४० 

वडान.ं २ ९६०९८४० 

१ 

वगयदावा देलख मडारगढ सम्म माटो पटान 

तथा ग्रावेि १०००००० 

२ लशव मलन्दर लनमायण मदागयढ़ ३००००० 

३ 

श्रीनगर गाउँ मा सडक पी.सी.सी र दवुै तफय  

पदि नािी लनमायण १०००००० 

४ सानो नन्दनगर मा रहकेो लशव मलन्दर लनमायण २००००० 

५ 

सानो नन्दनगर मा रहकेो मलस्जद मा फिाम 

को भयाांग लनमायण ५०००० 

६ मदागयढ़ अधुरो पी.सी.सी. ढिान ६००००० 

७ 

नौडीहावा गाउँ को लभलत्र सडक पी.सी.सी. र 

दवुै तफय  पदि नािीलनमायण १०००००० 

८ 

हरनामपुगायउँमापी.सी.सी. र दवुै तफय पदि 

नािीलनमायण १०००००० 

९ 

िवनी डीह मा पी.सी.सी. र दवुै तफय पदि 

नािी लनमायण १०००००० 

१० अवधनगरको अधुरो पी.सी.सी.ढिान ५००००० 

११ 

लसधीपुर देलख रजवापुर वगयदावा सडक खण्ड 

माटो पटान तथाग्रावेि ४००००० 

१२ लसधीपुर देलख मेलहलनयासम्म बाटो ग्रावेि १००००० 

१३ 

मदारगढ दलेख लशविवा को पदि बाटोमा 

जोड्ने िाउँ मा माटो पटाण ४००००० 

१४ 

वडा का लवलभन्न िाउँ मा वडा कायायियवाट 

१२ वटा लहउम पाइप खठरद तथाजडान ४००००० 

१५ सानो नन्दनगर मा पी.सी. सी ढिान तथा दवुै १०००००० 



तफय  पदि नािी लनमायण 

१६ 

िुिो नन्दनगरमा रहेको लशव मलन्दर को 

पखायि तथा मलन्दरलनमायण ५००००० 

१७ िुिो नन्दनगर गाउँ लभत्र ग्रावेि १५९८४० 

वडान.ं ३ ९६०९८४० 

१ 

असुरैनादलक्षण डीह मापी.सी.सी. ढिान तथा 

दवुै तफय  पदि नािी लनमायण ५००००० 

२ 

असुरैनाउत्तर डीह मापी.सी.सी. ढिान तथा 

दवुै तफय  पदि नािी लनमायण ५००००० 

३ 

हरददहवा पुि दलेख मलह्तलनया गाउँ सम्म मेन 

सडक मा र गाउँ लभत्रगलल्ि को वाटो मा तथा 

गाउँ दलेख भट्टा सम्म सडक मा माटो पटान 

तथा ग्राभेि ५००००० 

४ 

सेमरहावा गाउँ मा पी.सी.सी. ढिान तथा दवुै 

तफय  पदि नािी लनमायण ५००००० 

५ 

लपपरहवा राधेश्याम यादवको शेिर लमि 

दलेख उत्तर तफय  को पोखरीमरम्मत तथा सडक 

मरम्मत ३००००० 

६ कटयाभाठर गाउँ लभत्र पी.सी.सी. ढिान ४००००० 

७ भगवानपुगायउँ लभत्रपी.सी.सी. ढिान ४००००० 

८ कोडाराडीह गाउँ लभत्र पी.सी.सी. ढिान ४००००० 

९ 

सानो लससहलनयागाउँ लभत्रपी.सी.सी. ढिान 

तथा दवुै तफय  पदि नािी लनमायण ८००००० 

१० 

िुिो लससहलनया को अधुरो पोखरीमा माटो 
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११ 

कटयाभाठर सारद कुमी को घर दलेख मेनसडक 

सम्म मरम्मत ६००००० 

१२ हर्ददह्वा मेन सडक देलख कल्िु नाउँ को घर ८००००० 



सम्म पी.सी.सी. ढिान 

१३ 

गुिठर उत्तर डीहमा गाउँ लभत्र को सडक मा 
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१४ गुिठर दलक्षण डीहमा पी.सी.सी. ढिान ५००००० 

१५ 
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४ 
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इनि पासी को घर सम्म माटो, ग्रावेि र ह्युम 
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आदरणीय सभाध्यक्ष,सदस्यहरु एवं सम्पूणय महानुभावहरु, 

                     यस गाउँपालिकाको  बजेट तथा काययक्रम तयारीको लवलभन्नचरणमा 

मागयलनदशेन ददनुहुने गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यु,आफ्नो अमुल्य सुझाव र सहयोग 

सलहत सहभागी हुनुभएका सम्पूणय जनसमुदायहरु,गाउँपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत,वडा अध्यक्षहरु,गाउँकाययपालिकाका सदस्य ज्युहरु,गाउँसभाका सदस्य 

ज्युहरु,लवषयगत सलमलतका संयोजक एवं सदस्यहरु,सम्पूणय कमयचारी 

लमत्रहरु,नागठरक समाज,पत्रकार लमत्रहरु,सुरक्षा कमी िगायत अन्य सम्पूणय 

सरोकारवािाहरुमा समेत हार्ददक आभार व्यक्त गनय चाहन्छु |यसै गरी 

सहभालगतात्मक योजना तजुयमाको प्रदक्रयाको शुरुवात संगै आजको यस गाउँसभािाई 

सफितापुवयक सम्पन्न गनय खठटनु हुन े गाउँपालिकाका सम्पूणय कमयचारीहरु एव ं

पदालधकारीहरुको  योगदानको उच्च मलु्यांकन गद ैहार्ददक  आभार व्यक्त गनय चाहन्छु 

| शुद्धोधन गाउँपालिकाको सीलमत स्रोत र साधनिे एकै वषय नागठरकका असीलमत 

चाहना र अवश्यकता परुा गनय संभव छैन र हुन पलन सक्दनै | यस गाउँपालिकाको 



समग्र लवकास गुरुयोजना तयार गरी वस्तुगत यथाथय र धरातिमा उलभएर 

समस्यहरुको समाधान गनय एवं चुनौलतहरुको सामना गनय हामी सब ै

प्रलतबद्ध,कठटवद्ध र एकताबद्ध छौ | 

अन्त्यमा,प्रस्तुत बजेट तथा काययक्रमहरु कायायन्वयनमा यँहाहरु सबैबाट रचनात्मक 

सहयोग प्राप्त हुने लवश्वास लिएको छु | साथ,ैयस शदु्धोधन गाउँपालिकाको आर्थथक 

वषय २०७५/७६ को बजेट तथा काययक्रम एव ंअथय सम्बलन्ध प्रस्ताव िाई कायायन्यावन  

गनय बनेको लवधेयक उक्त बजेट तथा काययक्रम िाई लनयमन गने आर्थथक ऐन,२०७५ 

र लवलनयोजन ऐन,२०७५ िाई समेत सवयसहमलत बाट पाठरत गठरददनु हुन माननीय 

गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरुिाई हार्ददक अनुरोध गदयछु | 

 

                              धन्यबाद ! नमस्कार ! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


