
 

 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को 

कार्िक्रम तथा बजटे 
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२०७७ 

 

 

 



         मिति २०७७।०३।३१ 

श्रीिान गाउँपामिका अध्यक्ष एवि ्सभाध्यक्ष ज्यु, 
गाउँपामिकाका सम्पुर्ण गाउँ सभा सदस्य ज्यु । 

सम्पुर्ण उपस्स्िि िहानुभाव ििा किणचारी मित्रहरु । 

 

दगुाणििी गाउँपामिकाको सािौ गाउँ सभाको बजेट बक्िब्यिाइ सफि र व्यवस्स्िि बनाउन हाम्रो 
तनिन्त्त्रर्ािाइ स्स्वकार गरर उपस्स्िि हुनुभएकोिा हार्दणक धन्त्यवाद ििा स्वागि गनण चाहन्त्छु । 

संतिय िोकिास्न्त्त्रक गर्िन्त्त्र नेपािको संववधान कायाणन्त्वयन हुने क्रििा तनवाणचचि 
जनप्रतितनचधहरु िाफण ि जनिािे आफैिाइ शामसि गने वािावरर् तनिाणर् भएको सन्त्दभणिा 
दगुाणििी गाउँपामिकािे संतियिाको ििण अनुसारका ववकास प्रकृयािाइ व्यवस्स्िि रुपिा 
सन्त्चािन गनण नेपािको संववधान, स्िातनय सरकार सन्त्चािन ऐन २०७४, संतिय िामििा ििा 
सािान्त्य प्रशासन िन्त्त्राियको ववमभन्त्न सियिा जारी भएका पररपत्र एवि िागणदशणनहरु, स्िातनय 
िहको बावषणक योजना ििा बजेट िजुणिा र्दग्दशणन २०७४ र वस्स्ि ििा टोिबाट िाग भइ वडा 
कायाणियबाट मसफाररस भएका िागहरु र तनति ििा कायणक्रििा उल्िेख भए बिोस्जिका यस 
सम्िातनि गाउँसभािा आ.ब.२०७७।७८ को बजेट प्रस्िुि गनण गइरहेको छु । 

यस अवसरिा सम्पुर्ण दगुाणििीबासी आदरणर्य जनसिुदायहरुिाइ हार्दणक निन एबि ्धन्त्यवाद 
व्यक्ि गनण चाहन्त्छु । 

आदरणर्य िहानुभावहरु 

अब ि आगािी आ.ब.२०७७।७८ को बजेटका उद्देश्य ििा प्रािमिकिाहरु प्रस्िुि गने अनुििी 
चाहन्त्छु । 

 

- कोरोना रोग तनयन्त्त्रर् र रोकिािका िाचग आवश्यक पहि गने 
- सबै वडाहरुिा सडक र खानेपानी  

- स्जवन यापनका आधारभुि आवश्किा पररपुिी गदै चरि गररबब, ववपन्त्निा र पछौटेपन 
अन्त््य गदै रोजगारीको अवसर सजृना गने 

- स्िातनय श्रोि साधनको उपयोग गरर आचिणक सिदृ्दीको ववकास गने 
- आचिणक, भौतिक, सािास्जक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरुिा पुवाणधार ववकास गने 
 



श्रीिान अध्यक्ष ज्यु एवि ्सम्पुर्ण सदस्य ज्युहरु 

आगािी आ.ब.को बजेट िजुणिा गदाण नेपािको संववधान, ववतनयोजन ऐन २०७७ को मसद्दान्त्ि 
र प्रािमिकिा यस गाउँपामिकाको तनति ििा कायणक्रि, चािु आवचधक योजना, र्दगो ववकास 
िक्ष्य र गाउँसभाका सदस्य िगायि ववद्वान व्यस्क्ि्वहरुिे र्दनुभएको सुझावहरुिाइ िागण 
तनदेशनका रुपिा मिएको छु । ववमभन्त्न राजनैतिक दि, संि संस्िा ििा र्दर्दबर्हतन दाजु 
भाइहरुबाट प्राप्ि रचना्िक सुझावहरुिाइ सिेि ध्यानिा र्दइएको छु । 

दगुाणििी गाउँपामिकािाइ प्राप्ि भएका सबै सम्भावना र अवसरहरुिाइ सम्पिीको रुपिा 
ग्रहर् गदै यसैको जगिा टेकेर सिदृ दगुाणििी गाउँपामिका तनिाणर् गने प्रतिवद्दिाका साि 
अब ि आ.ब.२०७७।७८ को आय व्ययको अनुिातनि वववरर् यस सम्िातनि सभािा पेश गन े
अनुिति चाहन्त्छु । 

आय िफण  ( ३६ करोड ६० िाख ८२ हजार ) 
      नेपाि सरकार ववविय सिातनकरर् रु. ९ करोड १९ िाख 

नेपाि सरकार राजश्व बाँडफाड रु. ५ करोड ४३ िाख ६४ हजार 

नेपाि सरकार सशिण अनुदान रु. १४ करोड ५५ िाख 

सुदरुपस्श्चि प्रदेश ववविय सिातनकरर् रु. ६९ िाख ८७ हजार 
सुदरुपस्श्चि प्रदेश सवारर साधन कर रु. ६ िाख ७१ हजार 

गाउँपामिकाको संचचिकोषिा बचि अल्या रकि रु. ६५ िाख 

आ.ब. २०७६।७७ िा भुक्िानी बाँकी रकि रु. ३ करोड ६२ िाख ३२ हजार 

सुदरुपस्श्चि प्रदेश सरकारबाट प्राप्ि सिपुरक अनुदान रकि रु १ करोड ५६ िाख २८ हजार 

सुदरुपस्श्चि प्रदेश सरकारबाट प्राप्ि ववशेष अनुदान रकि रु. ६८ िाख 

आन्त्िररक आम्दानी वाफि रकि रु.१५ िाख 

ब्यय िफण ( ३६ करोड ६० िाख ८२ हजार ) 

व्यय िफण  िपमशि बिोस्जि ववतनयोजन गरेको छु । 

चािु िफण  रकि रु ५ करोड ८९ िाख ३५ हजार ( ५५.८४ % ) 

पुस्जगि िफण  रकि रु १४ करोड ४३ िाख ८२ हजार( ४४.१६ % ) 

आ.ब. २०७६।७७ िा भुक्िानी बाँकी रकि रु. १ करोड ७२ िाख ६५ हजार 

शसिण िफण  १४ करोड ५५ िाख 



शसिण िफण को रकि िोककए बिोस्जि ववषयगि शाखाहरुबाट खचण हुने व्यवस्िा मििाएको छु । 

 

अब ि पुँस्जगि िफण को तनम्न बिोस्जिका ववषय क्षेत्रगिहरुिा बजेट ववतनयोजन गनण चाहन्त्छु 
। 

क. आचिणक ववकास  

ख. सािास्जक ववकास  

ग. पुवाणधार ववकास  

ि. वािावरर् ििा ववपद् व्यवस्िापन  

ङ. संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रवाह र सुशासन  

 

दगुाणििी गाउँपामिकाको आय / व्यय वववरर्हरु ववमभन्त्न अनुसुचचहरुिा उल्िेख गररएको छ । 

अन्त्ििा, अब दगुाणििी गाउँपामिकाको आचिणक, सािास्जक, सांस्कृतिक िगायिका ववकासिा 
तनरन्त्िर सहयोग पुयाणउन नेपाि सरकार, सुदरुपस्श्चि प्रदेश सरकार, सबै करदािा र रास्रिय र 
अन्त्िरास्रिय ववकास साझेदारहरु प्रति हार्दणक आभार प्रकट गनण चाहन्त्छु । सािै यो बजेट 
िजुणिािा िागण तनदेशन गनुणहुने दगुाणििी गाउँपामिकाका सम्पुर्ण जनप्रतितनचधहरु, प्रिुख 
प्रशासककय अचधकृि, यस गाउँपामिकाका ववषयगि शाखाका प्रिुखहरु ििा सिग्र किणचारीहरु, 
ववमभन्त्न राजनैतिक दिका प्रिुख एवि प्रतितनचधहरु एवि सम्पुर्ण सरोकारवािाहरुिे र्दनुभएको 
सुझाविाइ पतन बजेट तनिाणर्को चरर्िा स्िरर् गने प्रयास गरेको छु । बजेट छिफिका क्रििा 
आ-आफ्नो िफण बाट सहयोग पुयाणउन े गाउँपामिकाका सम्पुर्ण जनतनवाणचचि पदाचधकारीहरु, 

सिाजसेवी, बुद्दीस्जवव, पत्रकार,राजतनतिक दिका प्रिुख एवि प्रतितनचधहरु, यस गाउँपामिकािा 
अहोरात्र खर्टइ गाउँ सभािाइ सफि पानुणहुने किणचारीहरु, अिणववद् मित्रहरु, सुरक्षा तनकायका 
किणचारीहरु र यस गाउँपामिकािा रहनु भएका सम्पुर्ण आिाबुबा, दाजुभाइ ििा र्दर्दबर्हनीहरुिाइ 
हार्दणक धन्त्यवाद ज्ञापन गदै बजेटको सफि कायाणन्त्वयनिा सबै पक्षको पुर्ण सहयोग रहनेछ भन्त्ने 
पुर्ण अपेक्षा मिएको छु । 

 

धन्त्यवाद । 
 

 

 



    

दगुाणििी गाउँपामिका 
आय व्ययको वववरर् 

आ.व.२०७७/७८ 

   अनुसूची-१ 

     रु. हजारिा 

शीषणक 
आ.व. २०७६/७७ को 
यिािण अनुिान 

आ.व. २०७७/७८ को 
संशोचधि अनुिान 

आयः   ३६६०८२ 

  राजस्वः   १२१६९५ 

  आन्त्िररक राजस्व   1500 

  राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्ि रकि सि   54364 

  सवारी साधनबाट प्राप्ि रकि सु.प.प्रदेश   ६७१ 

  सुदरुपस्श्चि प्रदेश सिपुरक अनुदान   १५६२८ 

  सुदरुपस्श्चि प्रदेश ववशेष अनुदान    ६८०० 

  अन्त्य आय (अतिल्िो आ.व.को बांकी)   6500 

  आन्त्िररक श्रोि (चािु िफण )   3900 

  आन्त्िररक श्रोि (शसिण कफिाण बाँकी)   8003 

  आन्त्िररक श्रोि (ववि भपाणइ पेश भइ भुक्िानी बाँकी)   6208 

  अर्ििाडा र रकैि वचिणङ् सेन्त्टर भुक्िानी वाँकी अ.ल्या.   856 

  आ.ब. ०७६।७७ को योजनाहरुको भुक्िानी बाँकी रकि   17265 

  अन्त्िर सरकारी वविीय हस्िान्त्िरर्   २४४३८७ 

  नेपाि सरकारबाट प्राप्ि   91900 

  प्रदेश सरकारबाट प्राप्ि   6987 

  नेपाि सरकार सशिण   १४५५०० 

  जनसहभाचगिाः   ० 

  नगद सहभाचगिा     

  श्रि ििा वस्िुगि सहायिा   ० 

व्ययः   ३६६०८२ 

  चािु खचण   58935 

  पूँस्जगि खचण   106887 

  सुदरुपस्श्चि प्रदेश सिपुरक अनुदान   15628 

  सुदरुपस्श्चि प्रदेश ववशेष अनुदान    6800 

  सशिण अनुदान   145500 

  आन्त्िररक श्रोि (शसिण कफिाण बाँकी)   8003 

  आन्त्िररक श्रोि (ववि भपाणइ पेश भइ भुक्िानी बाँकी)   6208 

  अर्ििाडा र रकैि वचिणङ् सेन्त्टर भुक्िानी वाँकी अ.ल्या.   856 



  आ.ब. ०७६।७७ को योजनाहरुको भुक्िानी बाँकी रकि   17265 

बजेट बचि (+)/न्त्यून (-) ० 0 

वविीय व्यवस्िा ० 0 

  खुद ऋर् िगानी ० 0 

  ऋर् िगानी (-) ० 0 

  ऋर् िगानीको सावाँ कफिाण प्राप्िी (+) 0 0 

  खुद शेयर िगानी ० 0 

  शेयर िगानी (-) 0 0 

  शेयर बबक्रीबाट िगानी कफिाण प्राप्िी (+) 0 0 

  खुद ऋर् प्राप्िी ० 0 

  ऋर्को साँवा भुक्िानी (-) 0 0 

  ऋर् प्राप्िी (+) ० 0 

अस्न्त्िि बजेट बचि (+)/न्त्यून (-) ० 0 

    

 
  



राजस्व ििा अनुदान प्रास्प्िको अनुिान 

दगुाणििी गाउँपामिका 
आ.व.२०७७/७८ 

    अनुसूची-२ 

    रु. हजारिा 

शीषणक 
आ.व. २०७५/७६ को 

यिािण 
आ.व. २०७६/७७ को 
संशोचधि अनुिान 

आ.व. २०७७/७८ 
को िक्ष्य 

राजस्वः ०     

  आन्त्िररक राजस्वः     1500 

  सम्पिी कर     250 

  िरबहाि कर     90 

  िरजग्गा रस्जरिेशन शुल्क     90 

  सवारी साधन भाडा     0 

  
सेवा शुल्क (स्िानीय पूवाणधार ििा 

सेवा उपयोगिा) 
    50 

  
दस्िुर (स्िानीय िहबाट हुने 

मसफाररस िगायििा) 
    500 

  पयणटन शुल्क     0 

  ववज्ञापन कर     20 

  व्यवसाय कर     150 

  भूमिकर (िािपोि)     150 

  दण्ड जररवाना     50 

  िनोरञ्जन कर     0 

  बहाि ववटौरी िर जग्गा कर     35 

  जडडवुटी कर     70 

  तनिाणर् व्यवसाय कर     20 

  कवाडी कर     25 

  राजस्व बाँडफाँडः     55035 

  राजस्व बाँडफाँड प्रास्प्ि (+) सिं     54364 

  राजस्व बाँडफाँड प्रास्प्ि (+) प्रदेश     671 

  राजस्व बाँडफाँड हस्िान्त्िरर् (-)      

  अन्त्य आयः     42732 

  
स्जल्िा सिन्त्वय समितिबाट प्राप्ि 

अनुदान 
    0 

  
अर्ििाडा र रकैि वचिणङ् सेन्त्टर 

भुक्िानी वाँकी अ.ल्या. 
    856 

  गि वषणको नगद िौज्दाि     10400 



  आन्त्िररक श्रोि (शसिण कफिाण बाँकी)     8003 

  
आन्त्िररक श्रोि (ववि भपाणइ पेश भइ 

भुक्िानी बाँकी) 
    6208 

  
आ.ब.२०७६।७७ िा भुक्िानी र्दन 

बाँकी  
    17265 

अन्त्िर सरकारी वविीय हस्िान्त्िरर्ः     237400 

  नेपाि सरकारबाट प्राप्ि अनुदानः     0 

  वविीय सिानीकरर् अनुदान     91900 

  सशिण अनुदान     145500 

  सिपूरक अनुदान     0 

  ववशेष अनुदान     0 

  प्रदेश सरकारबाट प्राप्ि अनुदानः     29415 
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यसै विोस्जि गने । 
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