
वार्षिक आयको र्ववरण : 

आय अनुमान तर्ि  : 

 मममत २०७४ साल जेठ १५ गते व्यवस्थामिका संसदमा संघीय सरकारका अथथमन्त्रीले िेश गरेको बजेटमा आ.व. २०७४/०७५ मा 

यस गाउँिामलकाका लाग निेाल सरकारले प्रदान गन े मवत्तीय समानीकरण अनदुानको महस्सा बाित् रु. १६ करोड ११ लाख ६३ 

हजार प्राप्त हुनछे । सोही बजेट वक्तव्यमा घोषणा भए अनसुार रु. ६ करोड ७ लाख ६५ हजार सशतथ अनदुानको रुिमा प्राप्त हुनछे ।  

 गाउँिामलकाको स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा मनधाथरण समममतले रु. १० लाख आन्त्तररक आम्दानी हुने अनमुान गरेको छ । 

 गाउँ कायथिामलकाको कायाथलयको समचचत कोष खाता र वडा कायाथलयहरुको खातामा गत वषथको जम्मा अ. ल्या. रकम रु. ५१ 

लाख ४६ हजार २११ रहकेो छ । 

 स्थानीय शासन सामदुामयक मवकास कायथक्रम मार्थ त रु. १० लाख ६ हजार र बहुक्षेरीय िोषण कायथक्रमका लामग रु. ११ लाख ७५ 

हजार सशतथ अनदुानको रुिमा प्राप्त हुनेछ । 

 यसरी रुिनी गाउँिामलकाको कुल वामषथक आय रु. २३ करोड ३ लाख ९ हजार २११ हुने अनमुान गररएको छ ।  

आय       

 आन्त्तररक राजस्व      १००००००  

 मवत्तीय समानीकरण      १६११६३००० 

 सशतथ अनदुान       ६०७६५००० 

 अल्या       ५१४६२११ 

 बहुकं्षरीय िोषण कायथक्रम      ११७५००० 

 स्थानीय शासन तथा सामदुामयक मवकास कायथक्रम              १०६०००० 

 जम्मा        २३०३०९२११ 

 

 अन्त््यमा, गाउँिामलकाको नीमत तथा कायथक्रम र बजेट जनसाधारणले अिेक्षा गरेको समयभन्त्दा केही मढलो गरी प्रस्ततु भएको 

तथ्यलाई हामीले गम्भीर रुिले हृदयङ्गम गरेका छौं र स्थानीय तह आर्ैं मा नवीन तथा ऐमतहामसक संरचना भएको तथ्यलाई दृमिगत गरी 

आवश्यक काननुी तथा नीमतगत ज्ञानको अभाव एवं अन्त्योलता जस्ता कारणले गदाथ यो कायथ मढलो हुन गएको हो भन्त्न ेकुरा बमुझमदनहुुनछे र 

जनतालाई िमन यही ढंगले बझुाउन ु हुनेछ भन्त्ने अिेक्षा मलएको छु ।जाँदाजाँद,ै नीमत तथा कायथक्रम र बजेट कायाथन्त्वयन गन ेकायथमा सब ै

िक्षको साथ, सहयोग र सहभामगताको अिेक्षा राख्द ैरुिनी गाउँिामलकाको वामषथक बजेटको लामग आवश्यक रकम उिलब्ध गराउन ेनिेाल 

सरकार, अप्र्यक्ष रुिमा सहयोग िरु् याउन ेदात ृराट्र त तथा मनकायहरु, वामषथक नीमत तथा कायथक्रम बनाउन सहयोग गन ेगाउँ कायथिामलकाको 

सम्िणूथ िररवार, गाउँ सभा िररवार, मवषयगत शाखा तथा समममतहरु, गाउँिामलकाका प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत, गाउँिामलकाका सम्िणूथ 

कमथचारीहरु, बमुिजीबीहरु, मशक्षकहरु, उद्योग वामणज्य संघ लगायत सम्िणूथ शभुमचन्त्तकहरु एवं जनताप्रमत हामदथक धन्त्यवाद ज्ञािन गनथ 

चाहन्त्छु ।  

 धन्त्यवाद ! 

            



१. बााँडर्ााँड गररने रकम 

 आन्त्तररक राजस्व        १००००००  

 मवत्तीय समानीकरण       १६११६३००० 

 अल्या         ५१४६२११ 

 जम्मा         १६७३०९२११ 

२. बााँडर्ााँड र्ववरण  

चाल ुखचथ         २९६१०००० 

िूँजीगत          १३७६९९२११ 

जम्मा         १६७३०९२११ 

३. पूाँजीगत बााँडर्ााँड  

मवषयगत कायाथलय लगायत िूँजीगत      ४६१४६५०० 

वडा िूँजीगत        ६००००००० 

बाँकी रकम         ३१५५२७११ 

जम्मा         १३७६९९२११  

 

 

 

 


