वार्षिक व्ययको र्ववरण :
व्यय अनुमान तर्ि :
 यस गाउँपालिकािाई प्राप्त समानीकरण अनदु ान मध्ये रु. १३ करोड १५ िाख ५३ हजार पँजू ीगत तर्फ र रु. २ करोड ९६ िाख १०
हजार चािू तर्फ खचफ हुने अनमु ान गररएको छ ।
 त्यसैगरी, सशतफ अनदु ान बापत् प्राप्त रु. ६ करोड ७ िाख ६५ हजार लनधाफररत शीषफक तथा उपशीषफकहरुमा खचफ हुनेछ ।
 गतवषफको अ.ल्या. वापतको
े ।
् रकम मध्ये रु. ५१ िाख ४६ हजार २११ पँजू ीगत तर्फ खचफ हुनछ
 आन्तररक स्रोत तर्फ को रु. १० िाख पँजू ीगत शीषफक अन्तगफत खचफ हुने अनमु ान गररएको छ ।
 जम्मा पँजू ीगत खचफ १३ करोड ७६ िाख ९९ हजार २११ अन्तगफत आलथफक लवकास तर्फ रु. १ करोड ७९ िाख ८९७, सामालजक
लवकास तर्फ रु. २ करोड ७५ िाख ३९ हजार ८४२, पवू ाफधार लवकास तर्फ रु. ६ करोड ८८ िाख ४९ हजार ६०६, वातावरण तथा
लवपद् व्यवस्थापन तर्फ रु. ६८ िाख ८४ हजार ९६१, संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह तर्फ रु. ४२ िाख ३० हजार ९७६, लवत्तीय
व्यवस्थापन र सश
ु ासन तर्फ रु. २७ िाख ५३ हजार ९८४ र िलित कायफक्रम तर्फ रु. ९६ िाख ३८ हजार ९४५ खचफ हुने अनमु ान
गररएको छ ।
 स्थानीय शासन सामदु ालयक लवकास कायफक्रम मार्फ त रु. १० िाख ६ हजार र बहुिेत्रीय पोषण कायफक्रममार्फ त प्राप्त रु. ११ िाख ७५
हजार सशतफ अनदु ान लनधाफररत शीषफक तथा उपशीषफकहरुमा खचफ हुनछ
े ।
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अन्त्यमा, गाउँपालिकाको नीलत तथा कायफक्रम र बजेट जनसाधारणिे अपेिा गरे को समयभन्दा के ही लििो गरी प्रस्ततु भएको
तथ्यिाई हामीिे गम्भीर रुपिे हृदयङ्गम गरे का छौं र स्थानीय तह आर्ैं मा नवीन तथा ऐलतहालसक संरचना भएको तथ्यिाई दृलिगत
गरी आवश्यक काननु ी तथा नीलतगत ज्ञानको अभाव एवं अन्योिता जस्ता कारणिे गदाफ यो कायफ लििो हुन गएको हो भन्ने कुरा
बलु झलदनहु ुनेछ र जनतािाई पलन यही िंगिे बझु ाउनु हुनछ
े भन्ने अपेिा लिएको छु ।जाँदाजाँद,ै नीलत तथा कायफक्रम र बजेट
कायाफन्वयन गने कायफमा सबै पिको साथ, सहयोग र सहभालगताको अपेिा राख्दै रुपनी गाउँपालिकाको वालषफक बजेटको िालग

आवश्यक रकम उपिब्ध गराउने नेपाि सरकार, अप्रत्यि रुपमा सहयोग पर्ु याउने दातृ राट्र त तथा लनकायहरु, वालषफक नीलत तथा
कायफक्रम बनाउन सहयोग गने गाउँ कायफपालिकाको सम्पणू फ पररवार, गाउँ सभा पररवार, लवषयगत शाखा तथा सलमलतहरु,
गाउँपालिकाका प्रमख
ु प्रशासकीय अलधकृ त, गाउँपालिकाका सम्पणू फ कमफचारीहरु, बलु िजीबीहरु, लशिकहरु, उद्योग वालणज्य संघ
िगायत सम्पणू फ शभु लचन्तकहरु एवं जनताप्रलत हालदफक धन्यवाद ज्ञापन गनफ चाहन्छु ।
धन्यवाद !

१. बााँडर्ााँड गररने रकम




आन्तररक राजस्व

१००००००

लवत्तीय समानीकरण

१६११६३०००

अल्या

५१४६२११

जम्मा
२. बााँडर्ााँड र्ववरण

१६७३०९२११

चािु खचफ

२९६१००००

पँजू ीगत

१३७६९९२११

जम्मा

१६७३०९२११

३. पूाँजीगत बााँडर्ााँड
लवषयगत कायाफिय िगायत पँजू ीगत

४६१४६५००

वडा पँजू ीगत

६०००००००

बाँकी रकम

३१५५२७११

जम्मा

१३७६९९२११

