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गोलन्जोर गाउँपाललकाको आ.व २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्य 

यस गाउँपाललकाका अध्यक्षज्यू 

यस गाउँपाललकाका सबै वडाका वडाध्यक्षज्यूहरु 

यस गाउँपाललकाका सबै वडाका सदस्यज्यूहरु 

राजनीलतक दलका प्रमखु तथा प्रलतलनलिज्यूहरु 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत लगायत कममचारी वगम 

पत्रकार लमत्रहरु 

सम्पूर्म उपस्स्थत जनसमदुायहरु 

1. यस गोलन्जोर गाउँपाललकाको उपाध्यक्षको हैलसयतले यस समारोहमा यस गाउँपाललकाको आगामी 
आ.व. २०७५/०७६ को बजेट प्रस्ततु गनम पाउँदा अत्यन्त खशुी लागेको छ ।  

2.  नेपालको संवविान २०७२ ले संघ प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार हनु ेभने्न व्यवस्था बमोस्जम 
हामी जनप्रलतलनलिहरु यस गाउँपाललकामा लमलत २०७४/०२/०८ गते वहाली भई यस गाउँपललकामा 
स्थानीय सरकारको अभ्यासमा वियाशील छौं । यस गाउँपाललकामा काननु बनाउने गाउँसभा¸ काननुको 
कायामन्वयन गने गाउँ कायमपाललका र न्यावयक कायम सम्पादन गने न्यावयक सलमलतको भलूमकाबाट 
स्थानीय सरकारको अविारर्ालाई मूतम रुप ददन प्रयासरत छौं ।  

3. स्थानीय तहको संस्थागत ववकासको पवहलो वर्म समाप्त भएको छ । यस अवलिको अनभुवले हामीलाई 
लनवामस्चत जनप्रलतलनलि सवहतको स्थानीय तहको अभ्यासले सरकारी सेवा सहज र गरु्स्तरीय हनुे रहेछ 
भने्न अनभुव प्राप्त भएको छ वकनवक जनताको गनुासो र मागलाई प्रभावकारी ढंगले संबोिन हनु े
अभ्यासको सरुुवात भएकोछ  । 

4. सीलमत कममचारीको व्यवस्थाका बाबजदु नेपाल सरकार र ३ नं प्रदेश सरकारबाट जारी गररएका 
काननुका अलतररक्त स्थानीय काननुको लनमामर्का माध्यमबाट ववकास लनमामर् र सेवा प्रवाहका काम 
सम्पादन भइरहेका छन ्। 

5. यस गाउँपाललकाको आन्तररक आय स्रोत न्यनु रहेको र नेपाल सरकार र ३ नं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
सीलमत स्रोतबाट ठूला ठूला योजना र कायमिम संचालन गनम नसक्न ुहाम्रो बाध्यता हो तर सीलमत 
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स्रोतबाट जनताका आिारभतू आवश्यकता र आय आजमन सँग सम्बस्न्ित मागहरु संबोिन गने प्रयत्न 
गरेका छौं । 

 

चाल ुआ व २०७४/०७५ को कायमिमको समीक्षा 
यस चाल ुआ.व. का गौरवका योजनाबाहेक अलिकांश योजना र कायमिमहरु सम्पन्न भई भकु्तानीको 
काम सम्पन्न भइ सकेको छ । आलथमक वर्मको सरुुदेस्ख नै कायमिम कायामन्वयनलाई लनरन्तरता ददन 
सवकएकोले यो सफलता प्राप्त हनु सकेको हो र यस कायममा सहयोग गनुम हनुे सम्पूर्म जनसमदुाय प्रलत 
हाददमक िन्यवाद ददन चाहन्छु । 

 

क,  आलथमक क्षते्र 

यस चाल ुआ.व. मा ५० प्रलतशत अनदुानमा सामूवहक रुपमा संचाललत ४ वटा बाख्रा फारम¸ १ वटा 
गाई फामम̧  २ वटा गाई फामम र डेरी उद्योग तथा १ वटा गाई, बाख्रा फामम र डेरी उद्योगलाई ५० 
प्रलतशत अनदुान ददई कायमिम संचालन गरेका छौं । यसबाट रोजगारी लसजमनामा सहयोग पगु्यो । 
लघ ुउद्यम प्रबर्द्मन कायमिम एउटा रहेको लथयो । साथै यस गाउँपाललकाका ववर्यगत शाखाहरु कृवर् 
र पश ुववकासका कायमिमहरुले पलन आलथमक ववकासमा सहयोग पयुामयो । 

 

ख, सामास्जक क्षते्र 

यस चाल ुआ व मा १२ वटा सामदुावयक ववद्यालयमा प्राथलमक तहमा अंग्रजेी स्शक्षा संचालन कायमिम 
सम्पन्न गररयो । यस बाट सामदुावयक ववद्यालयको गरु्स्तर सिुारमा योगदान पगेुको अनभुव गरेका 
छौं । ५ नं वडाको मा वव नयाँखकम मा कृवर् तफम को जे वट ए प्राववलिक स्शक्षा र खकुोटमा ओभरलसयर 
प्राववलिक स्शक्षाको कायमिम संचालन कायमिम रह्यो । ववद्यालयहरुको खेलमैदान लनमामर् करीव ६ 
वटा योजना रहेका लथए । १० वटा भन्दा बढी खानेपानी योजना रेहेका लथए । साललक लनमामर् एउटा,  
सत्संघ भवन एउटा, ओम शास्न्त भवन एउटा र सामदुावयक भवन एउटालाई सहयोगको कायमिम 
संचालन गयौ । ३ नं वडाका लभमलेश्वर मस्न्दर मममत र ५ नं वडाको महाकाली मस्न्दर लनमामर्को 
काम सम्पन्न भयो । एउटा एम्बलेुन्स खररद गरी संचालनमा आएको छ । यस गाउँपाललकाको 
ववर्यगत शाखाहरु स्वास््य तथा मवहला ववकासका कायमिमहरुले समेत सामास्जका ववकासका क्षेत्रमा 
थप योगदान पयुामयो । 

 

ग,  पूवामिार ववकास 

यस चाल ुआ व मा करीब ४५ वटा भन्दी बढी कच्ची सडक लनमामर् तथा मममतका योजनाहरु सम्पन्न 
भएका छन ्। ववद्यतु ववस्तार योजना २ वटा र लसंचाइका करीव १० वटा भन्दा बढी योजना सम्पन्न 
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भए । यस आ व मा रु ५ लाख र सो भन्दा बढी लागतका अलिकांश योजनाहरु छनौट भएकाले 
समयमा नै योजना सम्पन्न हनु गए भने देस्खने गरी काम पलन भयो । कृवर् उत्पादनमा सहयोग गनम 
लसंचाईको सवुविा बढाउन, आय आजमनका वियाकलाप बढाउन र भकूम्प पीलडतलाई समयमै घर 
लनमामर्लगायत काममा यी योजनाहरु उपयोगी भए । 

 

घ,  वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापन  

 

 ववपद् व्यवस्थापनका लालग छुटै्ट बजेट व्यवस्था गरी आगलागीबाट प्रभाववत, गम्भीर ववरामी भएका 
तथा बाढी तथा बर्ामद्ले क्षलत पयुामएका व्यस्क्त तथा पररवारलाई न्यूनतम रु ५ हजार नगद राहत 
सहयोगका कायमिमहरु संचालन गररयो । यस गाउँपाललका केन्र र ७ वटै वडामा सरसफाइ कायमिम 
संचालन गयौ । वृक्षारोपर् कायमिम खासगरी ३ नं वडा के्षत्रमा संचालन गररए । २ नं वडाको 
ववतीजोर खोला लनयन्त्रर्को योजना सम्पन्न गररयो । 

 

ङ, संस्थागत ववकास सेवा प्रवाह र सशुासन 

 

यस आ व मा करीब २० वटा स्थानीय काननुको लनमामर् गयौं । कायामलय व्यवस्थापन तफम  कायामलय 
भवनमा ववलभन्न शाखा तथा इकाइ लनिामरर् गरी फलनमचर, कम््यटुर लगायत उपकरर्को व्यवस्था तथा 
१६ कोठे भवनमा बैठक हल र ववर्यगत शाखाको व्यवस्थाको काम सम्पन्न भयो । सामास्जक सरुक्षा 
भत्ता ललनेको वववरर् चालू आ व को प्रथम चौमालसकमा नै सम्पन्न गरी प्रत्येक चौमालसकमा अनलाइन 
वववरर्को नवीकरर्को व्यवस्था लमलाएका छौं । इन्टरनेटको प्रयोग र कम््यटुरको प्रयोगबाट 
गाउँपाललकाको सेवा प्रवाह सूचनामैत्री बनाएका छौं । हरेक योजना र कायमिमको कायामन्वयनमा 
वास्तववक सूचकको आिारमा कायामन्वयन गरी भकु्तानी ददने व्यवस्था लमलाइएको छ । आलथमक ऐनको 
प्रभावकारी पालना गने प्रयास गररएको छ । प्रत्येक योजना तथा कायमिमहरु सम्पन्न पश्चात ्अनगुमन 
गरी भकु्तानी ददन ेव्यवस्था लागू गरेका छौं । सीलमत मात्रामा उपलब्ि कममचारीहरुलाई व्यवस्स्थत 
ढङ्गले कायम स्जम्मेवारी तोकी सेवा प्रवाहलाई लछटो¸ छररतो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौं 
। जनताको गनुासो तरुुन्त संवोिन हनुे र जनुसकैु महानभुावले ददएको सझुावलाई प्रभावकारी रुपमा 
कायामन्वयन गने प्रयास गरेका छौ । 

 

च, अन्य 

सनुकोशी नदीमा यामफवटङ संचालन गने,  भ्य ुटावरको लनमामर् र साइकलजोनको योजनाको काम अस्घ 
बढाई यी योजनाहरुलाई आगामी आ.व. मा लनरन्तरता ददइनेछ । यी योजनाहरु सम्पन्न भए पलछ यस 
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गाउँपाललकाको संबवृर्द्मा थप टेवा पगु्ने ववश्वास ललएका छौं । वडा नं ३¸६ र ७ मा संचाललत ललफ्ट 
लसंचाइ योजना सम्पन्न भई व्यावसावयक कृवर् कायममा ठुलो योगदान पगु्नेमा आशावादी छौं । साथै 
नेपाल सरकार तथा ३ नं प्रदेश सरकार लगायत लनकायबाट यस गाउँपललका के्षत्रमा ठुला योजनाहरु 
संचालन गरी यस गाउँपाललकाको ववकासमा थप टेवा पगु्ने कुरामा आशावादी छौं । ती लनकायबाट 
संचालन हनु जाने योजनाहरुको कायामन्वयनमा यस गाउँपाललकाको समग्र वटमले सक्दो सहयोग गनेछ 
र यस कायममा र यस गाउँपाललकाले स्वीकृत गरेका कायमिमहरुको कायामन्वयनमा सम्पूर्म 
जनसमदुायहरुको समेत भरपरु सहयोग लमल्नेमा आशावादी छौं ।   

 
  

समस्या/ चनुौलत 

• यस के्षत्रमा गरु्स्तरीय स्शक्षा र प्राववलिक स्शक्षा सवमसलुभ बनाउन ुठुलो चनुौलत रहेको छ । 

• कृवर् पेशालाई व्यावसावयक पेशाको रुपमा रुपान्तरर् गनम कदठन छ । 

• जनताको आय आजमन र रोजगारी बढाउन िेरै काम गनम बाँकी छ । 

• सवै वडाको सन्तलुलत र समानपुालतक ववकास अस्घ बढाउन चनुौलत रहेको छ । 

• सीलमत स्रोतबाट असीलमत आवश्यकतालाई संवोिन गनुम अको चनुौलत रहेको छ । 

• ववकास लनमामर्मा सबै जनसमदुायको ऐक्यबर्द्ता कायम गरी पूर्म सहयोग प्राप्त गनुम अको चनुौलत 
रहेको छ । 

 

अवसर 

• स्थानीय तहमा सािन स्रोतको खोजी गने¸ त्यसको प्रालप्त गने र त्यस बारे लनर्मय गने र 
कायामन्वयन गने अलिकार र अलभभारा प्राप्त हनु ुनै हाम्रा लालग ठूलो अवसर हो । 

• ववकास लनमामर् र आय आजमन बढाउने काममा वियाशील हनुे जनसमदुायहरुको संख्या िेरै छ 
। 

• यस गाउँपाललकालाई राम्रो¸ सम्बरृ्द् र नमनुा बनाउने गहन स्जम्मेवारी हामीलाई प्राप्त भएको 
छ । 

• रचनात्मक कायमिमहरु संचालन गने र कायमिम कायामन्वयनमा हनु जाने त्रवुटहरुलाई आम 
जनसमदुायको सझुाव र सहयोगमा सिुार गनम पाउन ुपलन हाम्रा लालग ठुलो अवसर हो । 
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आगामी आ.व. २०७५/०७६ को नीलत बजेट तथा कायमिम 

१ सोच 

नमनुा र अत्यावश्यक योजना र कायमिम संचालनमा जनसहभालगता सलुनस्श्चत गरी पररर्ाममखुी कामका 
माध्यमबाट जनताको मन स्जत्नछेौं ।  

२ लक्ष्य 

कृवर्, पयमटन, जलस्रोत र जैववक वववविता लगायतका के्षत्रहरुको नमनुा ववकास गने र जनताका आिारभतू 
आवश्यकतासँग जोलडएका कायमिम संचालन गरी यस गाउँपाललकालाई नमूना गाउँपाललकाको रुपमा ववकास 
गनेछौं । 

३ उद्दशे्य  

यस गाउँपाललकाका कायमिमहरु स्थानीय उत्पादन तथा जनताको आय आजमन र रोजगारीसँग आबर्द् गरी 
जनताको जीवनस्तरमा सिुार ल्याई यस गाउँपललकालाई सम्बरृ्द् बनाउन ुहाम्रो उद्देश्य रहेको छ । 

 

४ अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

• गाउँपाललकास्तरीय १ वटा ल्याण्डवफल्ड साइड संचालनमा ल्याइने छ  

• पवहरो तथा नदी लनयन्त्रर्का कायमिमहरु अस्घ बढाइनछे । 

• कृवर् तथा पश ुववकासका कायमिमहरु कायामन्वयन गरी जनताको आय आजमन बढाइनेछ । 

• स्शक्षा, स्वास््य र खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सवुविाहरु बढाइनेछ । 

• प्राववलिक स्शक्षा र गरु्स्तरीय स्शक्षा प्रवर्द्मन गने कायमिम संचालन गररनछे । 

• सडक र लसचाइ जस्ता योजनाहरुबाट जनताको जनजीवलाई सहज बनाइनछे । 

•  यामफवटङ, भ्यू टावर र साइकल जोन लनमामर् योजना सम्पन्न गरी पयमटनको ववकास गरी पयमटन ववकास 
गररनेछ ।  

• आगामी आ व लाई कर अलभयान वर्मको रुपमा मनाइनछे । आगामी आ व को आलथमक ऐनमा करका 
के्षत्रहरु फरावकलो बनाइएको छ  तर करका दरहरु सन्तलुलत ढङ्गले लनिामरर् गररएको छ । 

•  
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आगामी आ व २०७५/०७६ को लालग जम्मा आम्दानी वववरर् 

लस नं  आय वववरर् 

चाल ु आ व 
२०७४/०७५ 
को रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७५/०७६ 
को अनमुालनत 
बजेट रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७६/०७७ को 
अनमुालनत बजेट रु 
हजारमा 

१ 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त 
ववत्तीय समानीकरर् 
अनदुान 

१६४४५५ ७६२०० 

83820 

२ 
नेपाल सरकारबाट प्राप्त 
राजश्व बाँडफाँड अनदुान 

० ६०९३२ 

67025.2 

३ 

३ नं प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त ववत्तीय समानीकरर् 
अनदुान 

० ७६९९ 

8468.9 

४ आन्तररक आय १६८७ ५४६९ 6015.9 

५ 

गत आ व हरुबाट वचत 
हनु गई जम्मा हनु आएको 
रकम ५३०२ ५०५० 

5555 
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६ 
लनसतम अनदुान र आन्तररका 
आय जम्मा 

१७१४४४ 

१५५३५० 

170885 

७ 
नेपाल सरकारबाट प्राप्त 
ससतम अनदुान 

१०३७८६ 

१४१३०० 

155430 

८ 
३ नं प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त ससतम अनदुान 

० 

१६८१३ 

18494.3 

९ 

नेपाल सरकार संघीय 
मालमला मन्त्रालय लगायत 
लनकायबाट सामास्जक 
सरुक्षा भत्ता लगायत 

शीर्मकमा सतमस सवहत प्राप्त 
रकम 

६४२४२ 

० 

० 

१० ससतम तफम को जम्मा आय १६८०२८ १५८११३ 173924.3 

  कुल आय ३३९४७२ ३१३४६३ 344809.3 

 
 

नपेाल सरकार/३ नं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेलनसतम अनदुान र आन्तररक आय मध्ये आ  व २०७५/०७६ 
का योजना तथा कायमिममा ववलनयोस्जत बजेट प्रस्ततु गनम गइरहेको छु ।  

 
 
 

 

 १, आ  व २०७५/०७६ मा वातावरर् तथा ववपद् तफम  ववलनयोस्जत बजेट 
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  योजना / कायमिम 

चाल ु आ व 
२०७४/०७५ को रु 
हजारमा 

आगामी आ व 
२०७५/०७६ को 
अनमुालनत बजेट रु 
हजारमा 

आगामी आ व 
२०७६/०७७ को 
अनमुालनत बजेट रु 
हजारमा 

१ 
वडा नं ६ र ७ को सीमा क्षेत्रमा ल्याण्डवफल्ड 
साइडको लनमामर् 

  
1,500.00 

  

२ सरसफाइ कायमिम वडा नं १ र ६ का लालग   200.00   

३ सरसफाइ कायमिम वडा नं ३ का लालग   300.00   

४ सरसफाइ कायमिम वडा नं ५ का लालग   400.00   

५ सरसफाइ कायमिम वडा नं ७  का लालग   ८००   

६ वकृ्षारोपर् कायमिम वडा नं २, ४, ५ र ६ का लालग    ४००   

७ वकृ्षारोपर् कायमिम वडा नं ७  का लालग    300.00   

८ 
वडा नं ३ को सामदुावयक वनमा वकृ्षारोपर् 
कायमिम 

  
१०० 

  

९ 
३ नं वडाको भजेुलटोल, बाह्रवीसे खोला (गा पा ) 
वफल्ड संरक्षर्   ४५०   

१० ३ नं वडाको गएुले वस्ती संरक्षर्   १५०   

११ 
३ नं वडामा लनजी तथा सरकारी वनमा नमनुा 
हररयाली कायमिम  

  
११०० 

  

१२ 
वडा नं ३ को ववतीजोर टोला र बसेरी खहरे 
तटबन्िन तथा नदी लनयन्त्रर् 

  
३०० 

  

१३ ४ नं वडाको सतीवेरडाँडाको पवहरो लनयन्त्रर्   ६००   

१४ 
५ नं वडाको घटे्टखोला ठुल ढुङ्गा बतासे तटबन्ि 
लनमामर् 

  
३०० 

  

१५ 
६ नं वडाको वन्दीजोर खोला अचमलेमा तटबन्िन 
लनमामर् 

  
२०० 

  

१६ ७ नं वडाको छापमा ललफ्ट खानेपानी लनमामर्   ४००   

१७ 
७ नं वडाको अँिेरीखोलाको लौकुनमा नदी 
लनयन्त्रर् 

  
१०० 

  

१८ 
७ नं वडाको तल्लो बाराको कोलखोला खहरे 
तटबन्ि लनमामर् 

  
२०० 

  

    1600 7,800.00 8580 

२,  आगामी आ व २०७५/०७६ मा आलथमक ववकास तफम  ववलनयोस्जत बजेट 
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  योजना / कायमिम 

चाल ु आ व 
२०७४/०७५ 
को रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७५/०७६ 
को अनमुालनत 
बजेट रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७६/०७७ 
को अनमुालनत 
बजेट रु 
हजारमा 

 पश ुप्रसार तफम     

२ lgMz'Ns pknAw u/fpg] cf}iflw v/Lb   450   

३ /]lkm|h]/]^/ v/Lb tyf ('jfgL   65   

४ 
pTs[i^ Jofj;foL kmfd{ k'/:sf/ -

;fgf,demof}nf,&"nf_ 3 uf]^f kmfd{nfO{ 
  

50 
  

५ 
vf]/ ;'wf/ sfof{qmd - afv|f, a+u'/ 50 

k|lt;t cg'bfg 
  

200 
  

६ &"nf kmfd{ cg'bfg -ufO,e};L_    500   

७ demof}nf kmfd{ cg'bfg -ufO,e};L_    900   

८ ;fgf kmfd{ cg'bfg -ufO e};L_    1000   

९ &"nf kmfd{ cg'bfg -e]*f,afv|f_    200   

१० ;fgf kmfd{ cg'bfg -ufO,e};L_    750   

११ a+u'/ kmfd{ cg'bfg    300   

१२ :yflgo s'v'/f ;+/If)f kfd{ cg'bfg    150   

१३ df;' k;n ;'wf/ -50 k|lt;t cg'bfg_   100   

१४ टे्रljh lgdf{)f -%fgf] ;lxt_   150   

१५ cfktsfnLg sf]if   100   

१६ kz' cfxf/ sfof{qmd   ०   

१७ lxpb] #fF;sf] ljp v/Lb tyf ('jfgL   100   

१८ jif]{ घाँ;sf] ljp v/Lb tyf ('jfgL   100   

१९ ax'jlif{o #fF;sf] g;{/L Joj:yfkg   40   

२० 
ax'jlif{o #f;sf] ljp, lj?jf v/Lb tyf 

('jfgL 
  

100 
  

२१ स्थलगत पश ुव्यवस्थापन १ ददने ताललम   100   

२२ vf]k ;]jf sfof{qmd   ०   

२३ 
Pr=P;=lj=So"=vf]k v/Lb ('jfgL tyf 

kf/L>flds vr{ 
  

70 
  

२४ 
vf]/]t vf]k v/Lb ('jfgL tyf kf/L>flds 

vr{ 
  

100 
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२५ 
रेववज vf]k v/Lb ('jfgL tyf kf/L>flds 
vr{ 

  
30 

  

२६ kz' k|hgg ;]jf       

२७ db/ sG ]̂g/ v/Lb tyf ('jfgL   230   

२८ /]lkm|-l;d]g Sof/Lo/_ v/Lb tyf ('jfgL   110   

२९ t/n gfO^f]hg v/Lb tyf ('jfgL   30   

३० l;d]g -ufO,e};L, afv|f_ v/Lb tyf ('jfgL   25   

३१ 
Aof*] af]sf / सोको ('jfgL ;lxt -75 
प्रलतशत अनदुानमा_ ljt/)f  

  
400 

  

३२ P=cfO=ug,l;y,Unf]j v/Lb tyf ('jfgL   100   

३३ lgodg sfof{qmd   ०   

३४ 
df;' k;n cg'udg u/L k|ltj]bg k]z 

ug]{ 
  

30 
  

३५ 
*]/L k;n cg'udg u/L k|ltj]bg k]z 

ug]{ 
  

20 
  

३६ 
kz' k+lIf kmfd{ cg'udg,tYof+s ;+sng 

u/L k|ltj]bg k]z ug]{ 
  

30 
  

३७ 
dfxfd/L /f]u tyf cGo ljifodf ;'rgf 

k|;f/)f 
  

30 
  

३८ sfof{qmd cg'udg   १००   

३९ 
हाइविड र उन्नत तरकारी ववउ लनशलु्क 
ववतरर्(वहउदे र वरे्) 

  
३०० 

  

४० 
७५ प्रलतशत अनदुानमा वरे् फलफुल ववरुवा 
ववतरर् (आपँ ललची अन्य) 

  
१०० 

  

४१ आकस्स्मक बाली संरक्षर् सेवा   १००   

४२ 

जनजालत समूह बनेको समहुलाई बाख्रा पालनका 
लालग वडा नं ४ मा अनदुान (५० प्रलतशत 
समूहले व्यहोने गरी) 

  

१०० 

  

४३ 

जनजालत समूह बनेको समहुलाई बंगरु पालनका 
लालग वडा नं १,  २, ६ र ७ मा अनदुान (५० 
प्रलतशत समूहले व्यहोने गरी) 

  

३०० 

  

४४ 

जनजालत समूह बनेको समहुलाई लोकल कुखरुा 
पालनका लालग वडा नं ३ र ५ मा अनदुान 
(५० प्रलतशत समूहले व्यहोने गरी) 

  

१५० 

  

४५ कायमिम अनगुमन   ७०   
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४६ कायमिम सामग्री ढुवानी   १००   

४७ 
एक घर एक  वव वप करेसावारी, फलफूल तथा 
्लाविक पोखरी ७ वटै वडामा 

  
१००० 

  

४८ 
अपाङ्गको आय मूलक कायमिम ७ वटै वडामा 
( कायामलयले कायमिम बनाई कायामन्वयन गने) 

  
२१० 

  

४९ 
दललतको  (सामूवहक) पन्चेबाजा खररद अनदुान 
७ वटै वडामा  

  
३५० 

  

५० 
व्यवसाय गने ववपन्न दललतको लालग आरन 
स्थापनाको अनदुन ७ वटै वडामा 

  
७० 

  

५१ 
लसपमूलक लसलाइ बनुाइ कायमिम वडा नं ४ 
र ७ मा 

  
२०० 

  

५२ 

फलफूल,  तरकारी लगायत के्षत्रका उत्कृि ५ 

वकसानहरुलाई जनही रु ५००० परुस्कार 
ववतरर् 

  

५० 

  

५३ 
माछापालन कायमिम (५० प्रलतशत अनदुान 
समूहलाई) वडा नं ३, ६ र ७ मा 

  
२१०० 

  

  आलथमक ववकास तफम  जम्मा ९०४९ ११८६० 13046 

 
 

३,  आगामी  आ व २०७५/०७६मा  समास्जक ववकास तफम  ववलनयोस्जत बजेट 

  योजना / कायमिम 

चाल ु आ व 
२०७४/०७५ 
को रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७५/०७६ 
को अनमुालनत 
बजेट रु 
हजारमा 

आगामी आ व 
२०७६/०७
७ को 
अनमुालनत 
बजेटरु 
हजारमा 

१ 
ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायमिम वडा नं २, 

३ र ७ मा 
  

१८० 
  

२ 
ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायमिम वडा नं  १ 
र ५  मा 

  
१३० 

  

३ 
ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायमिम वडा नं ४ 
र ६ मा 

  
१४० 

  

४ मवहला तफम  पूवम सहकारी वडास्तर   ७८   
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५ 
मवहला तफम  सहकारी पदालिकारीलाई 
लेखापालन ताललम ५ ददने गाउँपाललकास्तर 

  
१८६ 

  

६ मवहला तफम  परामशम बैठक   ३५   

७ मवहला तफम  अनगुमन   ५०   

८ 

मवहलातफम  नतेतृ्व तथा संस्थागत ववकास 
ताललम ३ ददने (  पाररवाररक समन्वय, 

प्रस्तावना लेखन, मवहला वहंसा ववरुर्द्को, 
वैददस्शक रोजगारीमा जान चाहने 
मवहलालाइ जनचेतना ताललम लगायत)  

प्रत्येक वडामा ३ वटाका दरले 

  

१५०० 

  

९ 

मवहला तफम को नेततृ्व तथा संस्थागत 
ववकास ताललमको प्रस्शक्षक प्रस्शक्षर् 
कायमिम 

  

४०० 

  

१० 
मवहलाहरुको पाठेघर खस्ने सम्बन्िी 
स्वास््य लसववर गाउँपाललका स्तर २ ददन े

  
३०० 

  

११ अनाथ बालबाललकालाई आलथमक सहयोग   १२५   

१२ 

सामदुावयक ववद्यालयबाट २०७४ सालको 
एस ई ई परीक्षामा उत्तीर्म हुँदा A® ल्याउने 
ववद्याथीलाई जनही रु २० हजार, A 

ल्याउनेलाई जनही रु १० हजार र यी दवैु 
खाले ववद्याथीका प्रिानाध्यापकलाई जनही 
रु ५ हजार परुस्कार ववतरर् 

  

१०० 

  

१३ 

गाउँपाललकाका सामदुावयक माध्यलमक 
ववद्यालयहरुलाई खेलकुद सामग्री खररद र 
गाउँपाललकास्तरी खेलकुद कायमिम 
संचालन गनम (भललबल र फुटबल लगायत) 

  

९५० 

  

१४ 

ववद्याथीहरुका लालग गाउँपाललकास्तरीय 
अलतररक्त कृयाकलाप ( हास्जरी जवाफ,  

वकृ्तत्वकला लगायत ) 

  

१५० 

  

१५ 
सामदुावयक ववद्यालयका स्शक्षकको क्षमता 
अलभबवृर्द् कायमिम 

  
५०० 
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१६ 
साववक रतनचरुा (वडा नं ५) को 
लोपोन्मखु हाय ुजालतको संस्कृलतको प्रबर्द्मन 

  
१०० 

  

१७ 
खकुोट ७ नं वडामा ओभरलसयर प्राववलिक 
स्शक्षा संचालन कायमिम 

  
२५०० 

  

१८ 
नयाँ खकम  ५ नं वडामा कृवर् जे वट ए 
प्राववलिक स्शक्षा संचालन कायमिम 

  
१५०० 

  

१९ 
वडा नं ३ को ग्वालटारमा प्राववलिक स्शक्षा 
संचालन कायमिम 

  
१५०० 

  

२० 

चाल ुआ व मा अंग्रजेी माध्यम सरुु भएका 
१२ वटा ववद्यालयहरुलाई थप कायमिम 
संचालन गनम  

  

५०० 

  

२१ लनशलु्क आयवेुद स्वास््य लसववर   २००   

२२ योग लसववर ७ ददने    १००   

२३ 
स्वास््य संस्था माफम त लनशलु्क ववतरर् गने 
अाााैर्िी खरीद 

  
६५० 

  

२४ स्वास््य चााैकीहरूको अनगुमन   ५०   

२५ इन्िन   २०   

२६ 
स्वास््य संस्थाहरूमा और्लि तथा खोप 
ढुवानी 

  
७० 

  

२७ 
अस्थायी स्वास््य चााैकी भवन खलनयाखकम  
र स्वास््य चौकी ग्वालटार भवन मममत 

  
१०० 

  

२८ म.स्वा.स्वं.से.प्रोत्साहन भत्ता   ६३०   

२९ स्वास््य सेवाको बावर्मक सलमक्षा   ३०   

३० 

साववक रतनचरुा (वडा नं ५) 
खलनयाखकम को मवहला सहकारीका 
मवहलाहरुको सशस्क्तकरर् तथा क्षमता 
ववकास कायमिम   ५००   

    १५२३२ १३२७४ 14601.4 

 

४  आगामी आ व २०७५/०७६मा  गौरवका योजनाहरुलाई लनम्न बमोस्जम रकम लबलनयोजन गरेका छौ । 



खण्ड २ संख्या २  गोलन्जोर गाउँपाललकाको स्थानीय राजपत्र  भाग १ लिलि २०७५/०३/३२ 

 

15 
 

  योजना / कायमिम 

चाल ु आ व 
२०७४/०७५ 
को रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७५/०७६ 
को रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७६/०७७ 
को रु हजारमा 

१ 

यस गाउँपाललकाको सनुकोशी नदीमा  यामस्फ्टङ 
संचालनका लालग चाल ुआ व को गौरवको 
योजनालाई िमागत/बहवुर्ीय योजनाको 
रुपमा मानी यस योजनाका लालग थप बजेट 
ववलनयोजन गने रकम  

१९००० 

४००० 4400 

२ 

गोलन्जोर भ्य ुटावर लनमामर्का लालग चाल ुआ 
व को गौरवको िमागत/बहवुर्ीय योजनाको 
रुपमा मानी यस योजनाका लालग थप बजेट 
ववलनयोजन गने रकम  

७५०० 

८०० 880 

३ 

 चाल ुआ व को वडा नं ६ को हैवारदेस्ख 
गोलन्जोर डाडँा सम्म सडक ट्रयाक रु १५ 
लाख लागत भएको योजनालाई 
िमागत/बहवुर्ीय योजनाको रुपमा मानी यस 
योजनाका लालग थप  बजेट ववलनयोजन गने 
रकम  

१५०० 

१७०० 1870 

  जम्मा  २८००० ६५०० 7150 

५,  आ व २०७५/०७६ मा नपेाल सरकार/३ नं प्रदेश सरकार लगायत लनकायसँगको साझेदारीमा संचालन 
हनु ेयोजनाका लालग ववलनयोस्जत समपूरक कोर् तफम को बजेट : 

  योजना / कायमिम 

चाल ु आ व 
२०७४/०७५ 
को बजेट रु 
हजारमा 

आगामी आ व 
२०७५/०७६ 
को अनमुालनत 
बजेट रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७६/०७७ 
को अनमुालनत 
बजेट रु 
हजारमा 
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१ 

५ नं वडाको सोलाभन्ज्याङ भमेुथान 
स्चस्याङडाडँा साइकल जोन लनमामर्का लालग 
चाल ुआ व को गौरवको योजनालाई िमागत, 

बहवुर्ीय योजनाको रुपमा मानी थप बजेट 
ववलनयोजन गने रकम  

२००० 

५००० 5500 

२ ६ नं वडाको देउरालीटार ललफ्ट लसंचाई योजना ० १२००   

३ 
३ नं वडाको ररठ्ठाबोटे मकुी वेसी ललफ्ट लसंचाई 
योजना  ० १२००   

४ 
३ नं वडाको पलुचौक स्वीलमङ पलु तथा पाकम  
लनमामर्   ४००   

  समपूरक कोर्का लालग जम्मा बजेट २००० 7,800.00 8580 

 

 

६, आ व २०७५/०७६ मा पूवामिार तफम  ववलनयोस्जत बजेट 

  योजना / कायमिम 

चाल ु आ व 
२०७४/०७५ 
को रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७५/०७६ 
को अनमुालनत 
बजेट रु हजारमा 

आगामी आ व 
२०७६/०७७ 
को अनमुालनत 
बजेट रु 
हजारमा 

१ १ नं वडाको डडुभन्ज्याङ ववदयुतु ्ववस्तार   1,000.00   

२ 

१ नं वडाको ददम्लाददप भन्ज्याङखानी सडक 
ट्रयाक   १०००   

३ 
१ नं वडाको  िनसार ववन्ध्यवालसनी सल्लेखोला 
सडक ट्रयाक   ७००   

४ १ नं वडाको ववतामटार रानागाउँ सडक ट्रयाक   २५०   

५ १ नं वडाको रानीपानी ववतामटार सडक ट्रयाक   २५०   

६ १ नं वडाको देवीथान महाभारत सडक ट्रयाक   ७००   

७ १ नं वडाको ररठ्ठाबोटे लसंचाइ   १५०   

८ १ नं वडाको स्जमीटार लसंचाइ   ३००   

९ १ नं वडाको बाँसकुलो लसंचाइ   १५०   

१० १ नं वडाको मा वव डडुभन्ज्याङ खेलमैदान   ३००   
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११ १ नं वडाको ववन्देश्वरी  लनमावव घेरावेरा   २००   

१२ १ नं वडाको च्याकुटार वेसी प्रा वव घेरावेरा   १५०   

१३ 
१ नं वडाको जकेुपानी प्रा वव देस्ख आपडाँडा-
मगरटोल सडक ट्रयाक    ४००   

१४ 

१ नं वडाको मान्कुटारदेस्ख सल्लेनी टोल 
सडक ट्रयाक   ३००   

१५ १ नं वडाको कटुन्जे प्रा वव घेरावेरा   १५०   

१६ १ नं वडाको डडुभन्ज्याङको डुडकुलो मममत   २००   

१७ १ नं वडाको पान्डौ तल्लो कुलो मममत   १००   

१८ १ नं वडाको पान्डौवारी लसंचाइ   १००   

१९ ७ नं ववलमरे खानेपानी ववस्तार योजना   1,200.00   

२० ७ नं वप्ले लडहीटोल सडक ट्रयाक    ५००   

२१ 
७ नं वडाको वाराहा खहरे जोगीमोड सडक 
स्तरोन्नलत   ४००   

२२ ७ नं वडाको नागथान तारजाली योजना   ४००   

२३ 
७ नं वडाको अचमले खानेपानी पाइप खररद 
तथा लनमामर्   १००   

२४ 

७ नं वडाको वव वप हाइवेदेस्ख डाँडाकटेरी 
सडक स्तरोन्नलत    ७००   

२५ 
७ नं वडाको स्जम्वालटोल ववद्यतु ववस्तार 
योजना   २००   

२६ 

४ नं वडाको माझकुलभन्डे देस्ख वडाकायामलय 
सडक   300.00   

२७ ४ नं वडाको तमौरे फेदाहा सडक ट्रयाक   ८००   

२८ ४ नं वडाको खोक्सीनाथ तमौरे सडक ट्रयाक   ४००   

२९ ४ नं वडाको खोस्क्लङ पात्ले सडक ट्रयाक   १५००   

३० 

४ नं वडाको आरुवोटेदेस्ख टङ्टङे प्रा वव सम्म 
सडक ट्रयाक   ४००   

३१ 
४ नं वडाको िापचौकीदेस्ख ढुङ्ग्र ेप्रा वव सम्म 
सडक ट्रयाक   ७००   

३२ ४ नं वडाको डुँडे वेखटाडी सडक ट्रयाक   ७००   

३३ ४ नं वडाको फड्के अल्छीढुङंगा सडक ट्रयाक   ४००   

३४ ४ नं वडाको औसरे कुलो पाइप खररद   २००   
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३५ 
४ नं वडाको वकराँते कालीमाटी खानेपानी 
पाइप खररद   ५०   

३६ ४ नं वडाको डाँडाटोल खानेपानी ट्याङ्की लनमामर्   २००   

३७ 
४ नं वडाको तीनमरेु खानेपानी पाइप खररद र  

इन्टेक लनमामर्   १००   

३८ 

५ नं वडाको लोक भावना प्रावव-सोलाभन्ज्याङ 
जाने सडक ट्रयाक   ३००   

३९ 
५ नं वडाको ववजयछाप पछुार सडक  लनमामर् 
तथा मममत    ५५५   

४० 

५ नं वडाको गरुुङडाँडाबाट साववक वडा नं ५ 
र ४ हुँदै वडा कायामलय सडक लनमामर् तथा 
मममत    ४००   

४१ 
५ नं वडाको सतुारछाप-भष्मे सडक लनमामर् 
तथा मममत    ३००   

४२ 

५ नं वडाको वव पी हाइवे हुँदै झ्यालम्थमु्का 
सडक पक्की डे्रन लनमामर् तथा मममत    ३००   

४३ 
५ नं वडाको रतनचरुा साववक ६ - ठुलीपोखरी 
सडक पक्की डे्रन लनमामर् तथा मममत   ३००   

४४ 

५ नं वडाको तीनमरेु फुसे्रडाँडा सडक पक्की 
डे्रन तथा मममत   ३००   

४५ 
५ नं वडाको फुसे्रडाँडा थलडाडा सडक  ट्रयाक 
तथा मममत   २००   

४६ 

५ नं वडाको साहटुोल िरुाडाँडा सडक पक्की 
डे्रन तथा मममत   २००   

४७ 
५ नं वडाको कोलबोटे रजखोला सडक पक्की 
डे्रन तथा मममत   २००   

४८ 

५ नं वडाको गान्टेडाँडा- लाँकुरीबोट-  
काउलेखोला सडक पक्की डे्रन तथा मममत   ५००   

४९ 
५ नं वडाको डुँडेगैरा-डकुुनडाँडा सडक पक्की 
डे्रन तथा मममत   २००   

५० 

५ नं वडाको िाराखोला जोगीटोल सडक मममत 
तथा लनमामर्   १००   

५१ ५ नं वडाको ठाडीखोला-अचमले सडक ट्रयाक   २००   
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५२ 

५ नं वडाको रातमाटे-मा वव नयाखँकम  सडक 
पक्की डे्रन तथा मममत   २००   

५३ ५ नं वडाको थाङ्से-मरुलीटोल सडक ट्रयाक   २००   

५४ ५ नं वडाको छब्बीस- काभ्रडेाँडा सडक ट्रयाक    १००   

५५ ५ नं वडाको घट्टा मलुन कुलो मममत   ५०   

५६ ५ नं वडाको बाँसबोटे-बडहरे कुलो मममत   ५०   

५७ ५ नं वडाको डुँडे काफलबोटे कुलो मममत   १००   

५८ ५ नं वडाको रातमाटे कुलो मममत   १००   

५९ ५ नं वडाको अमले कुलो मममत   १००   

६० 

५ नं वडाको खयामङ खोला-कटक बहादरु कुलो 
मममत   १००   

६१ 
६ नं वडाको वपपलभन्ज्याङ- बख्रलेडाँडा-
आिामारा सडक ट्रयाक   ३००   

६२ ६ नं वडाको थापाटोल सडक मममत    ८००   

६३ ५ नं वडाको ललस्ने-काललकाडाँडा कुलो मममत   ५०   

६४ 

६ नं वडाको हैवारवेसी- बढुीवपपल-घोस्क्सला 
सडक पक्की डे्रन तथा मममत    ७००   

६५ 
६ नं वडाको घोस्क्सला-छेत्पा सडक पक्की डे्रन 
तथा मममत   ५००   

६६ 

६ नं वडाको डाँडागाउँ सगुरेु सडक पक्की डे्रन 
तथा मममत   ५००   

६७ ६ नं वडाको गैडाखोला-छेत्पा सडक ट्रयाक   ४००   

६८ ६ नं वडाको रातडाँडा-हायटुोल सडक मममत   १००   

६९ ६ नं वडाको भाले आप कुलो मममत   ५०   

७० 

६ नं वडाको वकराँते पिेराबाट नारानडाँडा-
छापडाँडँ सडक लनमामर् तथा मममत   ४००   

७१ 
६ नं वडाको दमैडाँडा-दाहाल टोल सडक मममत 
तथा लनमामर्    २००   

७२ 

६  नं वडाको नाकाजोली-मश्राङ्गीटोल-
स्चलाउनभेन्ज्याङ सडक लनमामर् र मममत   ५००   

७३ 
६ नं वडाको थमु्का-कटहरे सडक ग्राभेल तथा 
मममत   ३००   

७४ ६ नं वडाको दमैडाँडा सडक ट्रयाक    २००   

७५ ६ नं वडाको लत्रदेवी सहकारी भवन लनमामर्   ५००   
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७६ ६ नं वडाको सनुकोशी सहकारी भवन लनमामर्   ३००   

७७ ६ नं वडाको आम्बोटे कुलो मममत   १००   

७८ ६ नं वडाको डडेुकजमनी लसंचाइ कुलो मममत   १००   

७९ ६ नं वडाको लबरौटे पवहरो कुलो मममत   ५०   

८० ६ नं वडाको सगुरेु कुलो मममत   ५०   

८१ ६ नं वडाको छेत्पा मलुकुलो मममत   ५०   

८२ ६ नं वडाको भालजुठुा-घोस्क्सला कुलो मममत   ५०   

८३ ६ नं वडाको दाररमबोटे कुलो मममत   ५०   

८४ ६ नं वडाको लछरा कुलो मममत   ५०   

८५ ६ नं वडाको घोस्क्सला पोखरी मममत   २००   

८६ ६ नं वडाको झ्याडी-नाकथान कुलो मममत   १५०   

८७ २ नं वडाको थाक्ले-महाँकाल सडक ट्रयाक    २३५०   

८८ २ नं वडाको महाँकाल खेलमैदान लनमामर्   ५००   

८९ 
२ नं वडाको वडा कायामलय- वेसीटोल-
मालथल्लोभन्ज्याङ सडक ट्रयाक तथा मममत   १२००   

९० २ नं वडाको थाक्लेफेदी लसचाइ योजना   ४००   

९१ 
२ नं वडाको बाल मा वव सलुीभन्ज्याङ वफल्ड 
लनमामर् तथा सरसफाइ    ४००   

९२ 

२ नं वडाको लसहेश्वरी प्रा वव थाक्ले का लालग 
फलनमचर व्यवस्था    १००   

९३ 
२ नं वडाको लनमावव िारापानीका लालग 
कम््यटुर लगायतशैस्क्षक सामग्री व्यवस्था   २००   

९४ 

२ नं वडाको प्रगलतशील प्रा ववका लालग शैस्क्षक 
सामग्री तथा सरसफाइ कायमिम   १००   

९५ 
२ नं वडाको वकटनीभन्ज्याङ- वेखटाडी सडक 
मममत तथा लनमामर्   ६००   

९६ 

२ नं वडाको ववतीजोर के्षत्रको लालग ववद्यतु ्
पोल खररद    ४००   

९७ २ नं वडाको कुडलेु लसचाइ कुलो मममत   १००   

९८ २  नं वडाको गल्छी-तीनमाने लसचाइ मममत   १००   

९९ २ नं वडाको वगैंचा स्शव मस्न्दर लनमामर्   २००   

१०० ३ नं वडाको लामासोती लसचाइ पाइप खररद   २००   

१०१ ३ नं वडाको भदौरे-िेरे-सदुामे सडक ट्रयाक   १५००   

१०२ ३ नं वडाको डाँडागाउँ-पात्लेटार सडक ट्रयाक   ३००   
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१०३ 
३ नं वडाको मकु्तानटोल-गहते-तल्लोवारी 
सडक ट्रयाक   ४००   

१०४ 

३ नं वडाको ग्वालटार क्षेत्र सडक तथा 
स्तरोन्नलत    ७००   

१०५ ३ नं वडाको सनु्तले-बन्दीजोर सडक ट्रयाक   २००   

१०६ ३ नं वडाको सेरा कुलो मममत   १५०   

१०७ ३ नं वडाको घटे्टकुलो मममत   १००   

१०८ ३  नं वडाको पलुामीटोल ट्याकंी मममत   ५०   

१०९ ३ नं वडामा वाँदर लनयन्त्रर् मेलसन खररद   ५०   

११० 

३ नं वडाको लभमलेश्वर मस्न्दर पररसरमा 
प्रलतक्षालय लनमामर् र घेरावारा   ६००   

१११ ३ नं वडाको कान्जीहाउस लनमामर्   ३००   

११२ ३ नं वडाको साने्नखोला सडक ट्रयाक लनमामर्   १००   

११३ ३ नं वडाको वडा कायामलय गेट र पेटी लनमामर्   १५०   

११४ 

३ नं वडाको काभ्र ेपोखरी मममत र ररठ्ठाबोटे, 

लसमलटोल पाइप खररद   ५०   

११५ ३ नं वडाको कुशेश्वरी मस्न्दर लनमामर्   १००   

११६ 

३ नं वडाको मकुीवेसी-थाङग्र े गोरेटो बाटो 
लनमामर्   ५०   

११७ ३ नं वडाको तल्लो ज्यालमरे कुलो मममत    ५०   

११८ ३ नं वडाको स्वारा कुलो मममत   १००   

११९ 
३ नं वडाको पैरा-पछुारघर-लतल्के आहाल 
सडक ट्रयाक   १५०   

१२० 

साववक डुडभन्ज्याङ (वडा नं १) को िनसार-
भालभुन्ज्याङ सडक ट्रयाक   ८००   

१२१ 
साववक डडुभन्ज्याङ (वडा नं १) को 
ववन्दवालसनी मस्न्दरको लसढी लनमामर्   ३००   

१२२ 

साववक ववतीजोर (वडा नं २) को 
शलुीभन्ज्याङदेस्ख थाक्ले सडक ट्रयाक   २५००   

१२३ 
साववक ववतीजोर (वडा नं २) को थाक्ले ववद्यतु 
ववस्तार   १५००   

१२४ 

साववक भवुनेश्वरी (वडा नं ३) ग्वालटारको 
गाउँपाललकाको जग्गामा जाने सडक तथा 
जग्गास्थल लनमामर्   ८५०   
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१२५ 
साववक भवुनेश्वरी (वडा नं ३) ग्वालटारको 
ओम शास्न्त भवन लनमामर्    ५००   

१२६ 

साववक तीनकन्या(वडा नं ४) को शारदा मा 
वव वेखटाँडीको घेरावारा   ६००   

१२७ 
साववक तीनकन्या (वडा नं ४) को माललङ्ग े
सडक ट्रयाक   ५००   

१२८ 

साववक तीनकन्या (वडा नं ४) को लसउरानी 
सडक ट्रयाक   ४००   

१२९ 
साववक तीनकन्या (वडा नं ४) को मलुडाँडा 
यवुा क्लव फलनमचर व्यवस्थापन   २००   

१३० 

साववक तीनकन्या (वडा नं ४) को टाँडी कुलो 
मममत   ७००   

१३१ 
साववक रतनचरुा (वडा नं ५) को तीनमरेु-
वालनयाटोल-फुसे्रमाटो सडक ट्रयाक   ७००   

१३२ 

साववक रतनचरुा (वडा नं ५) को घडेरीदेस्ख 
बाँझभन्ज्याङ सडक ट्रयाक   ७००   

१३३ 
साववक रतनचरुा (वडा नं ५) को 
सोलाभन्ज्याङमा व्यापाररक सटर लनमामर्   १०००   

१३४ 

साववक वाशेश्वर (वडा नं ६)  को मङ्गला लन मा 
वव घेरावारा    ३००   

१३५ 
साववक वाशेश्वर (वडा नं ६)  कालढुङ्गा-
भस्क्तराम सडक स्तरोन्नलत   ४००   

१३६ 

साववक वाशेश्वर (वडा नं ६)  को छेत्पा-
दाहालटोल सम्म सडक ट्याक   १००   

१३७ 
साववक वाशेश्वर (वडा नं ६)  छेत्पामा 
खेलमैदान लनमामर्   ४००   

१३८ 

साववक भीमेश्वर (वडा नं ७) को नागथान कुलो 
मममत    ४००   

१३९ 
साववक भीमेश्वर (वडा नं ७) को काभ्र े
खानेपानी मममत    ९००   

१४० साववक भीमेश्वर (वडा नं ७) को सत्सङ्घ भवन   २००   

१४१ 
साववक रतनचरुा (५ नं वडा) को ववजयछाप 
पछुारको झाँिीखोला कुलो मममत   १५०   
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१४२ 

साववक भीमेश्वर (वडा नं ७) को रेडिस 
उपशाखाले संचालन गने गरी एम्बलेुन्स खररद   १२००   

१४३ 

योजना मममत (मममत सम्भार कोर्मा यो 
शीर्मकको रकम जम्मा गरी यस गाउँपाललका 
क्षेत्र लभत्रका सडकलगायत अत्यावश्यक 
योजना मममतका लालग गाउँ कायमपाललकाको 
बैठकबाट लनर्मय गराई प्राववलिक प्रलतवेदनका 
आिारमा खचम गने गरी )   २०००   

१४४ 

५ नं वडाको घट्टामालथ झोलङु्ग े पलु लनमामर् 
योजना   २००   

१४५ 
ढुङ्गा लगट्टी बालवुा उत्खननको प्रारस्म्भक 
वातावरर्ी परीक्षर् (IEE) १००० ०   

  पूवामिार तफम  जम्मा ६३९८० 56,805.00 62485.5 

     

 

७, आ व २०७५/०७६ मा कायामलय संचालन तथा संस्थागत ववकास र सशुासन तफम  ववलनयोस्जत बजेट 

  योजना / कायमिम 

चाल ु आ व 
२०७४/०७५ 
को बजेट रु 
हजारमा 

आगामी आ व 
२०७५/०७६ को 
अनमुानलत बजेट रु 
हजारमा 

आगामी आ व 
२०७६/०७७ 
को अनमुालनत 
बजेट रु हजारमा 

  चाल ुतफम    ०   

१ 

नेपाल सरकारवाट स्स्वकृत दरवन्दी अनसुार र थप 
क.अ,का.श र सबारर चालक, IT officer को २५ 

प्रलतशत पाररश्रलमकको तलव तथा सालबक स्थालनय 
तहमा कायमरत स्थायी कममचाररहरुको एक मावहनाको 
तलव कममचारर कल्यार् कोश समेत  7061 

१४२८८ 15716.8 

२ 

पदालिकारीहरुको मालसक सवुविा ३८ जनाको- (लमलत 
२०७५/०१/२० गतेको ३ नं प्रदेशको राजपत्र 

अनसुारको  सवुविा) 2346 

7266 7992.6 

३ कममचारी पोशाक भत्ता 
  

४४० 484 

४ महंगी भत्ता 
938.86 

1056 1161.6 

५ बजेट लनमामर्मा खवटने कममचारीहरुलाई प्रोत्साहान भत्ता 
0 

१३२.५ 145.75 
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६ पदालिकाररको कममचाररको वैठक भत्ता 
3955 

5001 5501.1 

७ 
साववक स्थालनय तहका कममचाररहरुको योगदानमा 
आिाररत कल्यार् कोर् (२.५ प्रलतशत) 0 

60 66 

८ पानी तथा लबजलुी 
150 

498 547.8 

९ संचार महसलु (टेललफोन इन्टरनेट सेवा लगायत) 
1000 

७०० 770 

१० इन्िन तथा अन्य इन्िन  
3300 

1800 1980 

११ मममत (सबारी सािन कम््यटुर वप्रन्टर लगायत) 
918 

700 770 

१२ 
कायामलय संचालन सम्बन्िी खचम (स्टेसनरी छपाइ 
लगायत) 2200 

2100 2310 

१३ 
पाश्वम स्चत्रको चाल ुआ व २०७४/०७५ को स्जम्बारी 
साररएको 500 

300 330 

१४ गाउँ पाश्वम स्चत्र पररमाजमन 
0 

200 220 

१५ 
सेवा करार, लबशेर्ज्ञ सेवा र अन्य सेवा लगायत (परामशम 
सेवा) 1790 २४३५ 

2678.5 

१६ बावर्मक प्रगलत पसु्तक प्रकाशन 600 200 
220 

१७ चौमालसक समीक्षा कायमिम 300 १५० 165 

१८ नागररक वडा पत्र प्रकाशन 100 70 
77 

१९ क्षमता लबकास (कममचारी तथा पदालिकारी)  300 300 
330 

२० सावमजालनक सनुवुाई 50 100 
110 

२१ सशुासन प्रवर्द्मन जनचेतना ताललम १०० ० 0 

२२ सरुक्षा व्यवस्था २५० ० 0 

२३ पस्िकरर् व्यवस्थापन  300 150 165 

२४ योजना वकताब 150 100 110 

२५ सामास्जक तथा श्रोत नक्सा लनमामर्    200 
220 

२६ चाल ुआ व मा सूचना प्रववलि र आगामी आ वमा  वि 
वाई फाई जोन सात वडांमा १६० 350 

385 

२७ 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र भ्रमर् खचम, सरुवा भ्रमर् 
खचम समेत 1992 २००० 

2200 

२८ नेपाल सरकार आलथमक संकेत तथा वगीकरर् 
अनसुारको कामका लालग ववववि खचम  1500 २६०० 

2860 
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२९ सरसफाइ (खानेपानी व्यवस्था, सािारर् मममतसमेत) ३०० २०० 220 

३० लबपद व्यवस्थापन कोर् 760 ८५० 935 

३१ सबारी सािन भाडा  २०७२ २४०० 2640 

३२ 
गाउँपाललकाको Master Plan (आवलिक/रर्नीलतक) 
योजना 0 १००० 

1100 

३३ घरभाडा (कायामलय तथा स्टोर प्रयोजन) 700 ८०० 880 

३४ ३ नं वडामा कर संकलन तथा सेवा प्रवाहको एकीकृत 
घमु्ती सेवा कायमिम 0 १२० 

132 

३५ ७ वटै स्वास््य संस्थाहरूमा का.स.करारमा ललन 
395 

४०१ 
441.1 

३६ 
स्वास््य चााैकी खकुोटमा ल्यावसेवा संचालन गनम 
ल्या.अ.करारमा ललन 

130 
१५६ 

171.6 

३७ 
अस्थायी स्वास्थय चााैकी िापचााैकीमा का.स.करारमा 
ललने 

0 
२४ 

26.4 

३८ अस्थायी स्वास््य चााैकी िापचााैकी र खलनयाखकम  मा 
फलनमचर लगायतका सामाग्री खररद 

0 
५० 

55 

३९ वलथमङ सेन्टरहरूमा करार अनलम लनयकु्ती 0 ५२६ 578.6 

४० 
वलथमङ सेन्टरमा कायमरत स्वास्थकमीहरूको रात्रीकालीन 
भत्ता 

0 
१६२ 

178.2 

४१ चाल ुतफम को जम्मा 34317.86 ४९८८६ 54874.05 

  पूजँीगत तफम    ०   

४२ गाउँपाललका तथा वडां कायमहरुको लागी फलनमचर खररद १००० 200 220 

४३ 
सवारी सािन १ थान मोटरसाईकल खररद कायामलय  

प्रयोजन 2888 
275 302.5 

४४ 
मेलसन औजार ए.लस ,जेनेरेटर ,ईन्भटर,  विज ,वटलभ 
कम््यटुर, ल्यापटप खररद 

1200 

९५० 1045 

  पूजँीगत तफम  जम्मा ५०८८ १४२५ 1567.5 

  कुल जम्मा ३९४०६ ५१३११ 56441.55 
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८ ,नेपाल सरकारबाट ससतम तफम  रु चौि करोड तेह्र लाख बजेटको सतम सवहत कायमिम प्राप्त भएको 
छ उक्त कायमिमहरुलाई नपेाल सरकारबाट प्राप्त सतम अनसुारको कायमिम संचालन गररनेछ । 

 

९ ,३ नं प्रदेश सरकारबाट ससतम तफम  रु एक करोड अट्सठ्ठी लाख तेह्र हजार बजेट प्राप्त भएको छ 
तर सतम सवहतको कायमिम प्राप्त हनु बाँकी छ उक्त सतम सवहतको कायमिम प्राप्त भएपलछ सोही 
अनसुारको कायमिम संचालन गररनेछ । 

 

अन्त्यमा यस गाउँपाललकाको नीलत, काननु तथा बजेट लनमामर्देस्ख सोको कायामन्वयन सम्म सहयोग 
पयुामउन ुहनुे जनप्रलतलनलि लमत्रहरु र कममचारी लमत्रहरुलाई िन्यवाद ददन चाहन्छु । यस गाउँपाललकाको 
नीलत लनमामर्मा रचनात्मक सझुाव ददनहुनुे र  ववकास लनमामर् र सेवा प्रवाहमा सहयोग र सहभालगता 
जनाउन ुहनुे सम्पूर्म गोलन्जोरवासी जनसमदुाय प्रलत हाददमक िन्यवाद ददन चाहन्छु । साथै काननु 
लनमामर्¸बजेट व्यवस्था, कममचारी व्यवस्था,  क्षमता ववकास तथा सेवा प्रवाहमा सक्दो सहयोग गने नेपाल 
सरकार र ३ नं प्रदेश सरकार तथा ती सरकारका लनकायहरु प्रलत हाददमक िन्यवाद ददन चाहन्छु । 

            गंगादेवी शे्रष्ठ 

                                                              गाउँ पाललका उपाध्यक्ष 

लमलतिः २०७५/०३/३२ 


