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आदरणीर् सभाअध्र्क्ष महोदर्, 

आदरणीर् गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु 

ववश्वव्र्ापी कोर्भड-१९ महामारीिे मानव जीवन, आर्थिक र सामाजजक के्षत्रमा र्सजिना गरेको 
ववर्म ् पररजस्थर्तमा नागररकको जीवन सहज बनाउँदै मिुकुको अथितन्त्त्रिाई गर्तजशि बनाउन 
सहर्ोग पगु्न ेगरी र्स गररमामर् सभा समक्ष आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को वावर्िक बजेट तथा 
कार्िक्रम प्रस्ततु गनि उपजस्थत भएको छु । 

कोर्भड-१९ को दोस्रो िहरको असर िजबबदै गदाि र्सको प्रभाव कवहिेसबम रहन्त्छ भर्न र्वकन 
गनि कठिन भएको वतिमान पररवशेमा जनस्वास््र् सबबन्त्धी चनुौतीहरु हामी बीच थप भएका छन ्
। र्स संकटप"णि घडीमा सरकारिे आम नागररकको जीवन रक्षािाई प्राथर्मकता ठदनपुने 
देजिन्त्छ । साथै स्वास््र् सजगता अपनाउँदै आर्थिक गर्तववर्धहरुिाई पर्न सवक्रर् बनाउन ु
आवश्र्क छ । 

कोर्भड-१९ को असरबाट जशर्थि भएको अथितन्त्त्रिाई पनुरुत्थान गदै गर्तजशि बनाउन तथा 
हाि देजिएको कोरोना भाईरस नर्ाँ भेररर्न्त्टको संक्रमण रोक्नपुने कठिन पररजस्थर्तका बीचमा 
आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा  कार्िक्रम प्रस्ततु गरररहँदा मैिे गहन जजबमेवारी बोध गरेको 
छु । र्ी चनुौतीिाई सबबोधन गदै गाउँपार्िकाको ववकास र सशुासन मार्ि त समग्र मिुकुको 
समवृिको र्ात्रािाई टेवा परु्ािउन ेध्रे्र्का साथ आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम र्स 
सबमार्नत गाउँ सभामा पेश गने अनमुर्त चाहन्त्छु । 

कोर्भड-१९ को महामारीबाट आर्थिक र मानवीर् क्षर्त हनुकुा साथै मनोवैज्ञार्नक त्रास पर्न 
र्सजिना भएको छ । महामारी र्नर्न्त्त्रणका िार्ग गररएको प्रर्ासबाट गाउँपार्िकाका 
नागररकहरुमा परेको असहज पररजस्थर्त प्रर्त गाउँपािाकाको तर्ि बाट द:ुि व्र्क्त गनि चाहन्त्छु 
।कोर्भड-१९ बाट जीवन गमुाउनहुने सबपूणि व्र्क्तीहरुप्रर्त हाठदिक श्रिान्त्जिी व्र्क्त गदै 
शोकाकुि पररवारजनमा समवेदना व्र्क्त गदिछु । कोर्भड-१९ को सङ्क्क्रमण भई उपचाररत ्
सबपणुि ठददी बवहनी तथा दाजभुाईहरुको शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु । 

स्वास््र् संकटबाट मिुकुको उत्पादन, व्र्ापार तथा िगानीसबमको आर्थिक वक्रर्ाकिापहरुको 
शंृ्रििा प्रभाववत भएको छ । संक्रामक िगार्त सबै प्रकारका रोग र ववपदबाट नागररकको 
रक्षा गदै जनजीवन कसरी सरुजक्षत बनाउने भने्न चनुौर्त हाम्रो साम ु रहेको ववद्यमान अवस्थामा 
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आर्थिक गर्तववर्ध तथा ववकास र्नमािणिाई र्नरन्त्तरता ठदन आगामी आर्थिक वर्िको बजेट 
महत्वपूणि हनुेछ भने्न ववश्वास र्िएको छु । 

 

स्थानीर् स्तरमा िाद्यान्नको उत्पादन बढाउने, रोजगारी र्सजिना गने, साविजार्नक सेवा प्रवाहमा 
सधुार गने, जनतािाई प्रत्र्क्ष प्रभाववत गने भौर्तक पूवािधारमा िगानी गनुिपने अवहिेको 
आवश्र्कता भएकोिे आगामी वर्िको बजेट र्स तर्ि  केजन्त्ित रहेको कुरा म आदरणीर् गाउँसभा 
सदस्र्हरुिाई आश्वस्त गराउन चाहन्त्छु । 

 

संघीर् िोकताजन्त्त्रक गणतन्त्त्रात्मक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मबाट िोकतन्त्त्रका आधारभतू मूल्र् 
मान्त्र्ताको सबमान, मानव अर्धकारको संरक्षण र सशुासन कार्म गनिका िार्ग देशिे र्िएको 
"समिृ नेपाि, सिुी नेपािी" को राविर् आकांक्षा तथा बागमती प्रदेशिे र्िएको "ससंुस्कृत र 
सिुी जनता; समाजवाद उन्त्मिु समिृ प्रदेश" को दीघिकािीन सोचिाई आत्मसात गदै बकैर्ा 
गाउँपार्िकािे र्िएको æसमिृ बकैर्ा र्नमािणको मूि आधार; स्वास््र्, जशक्षा, कृवर्, पर्िटन र 
वातावरणमैत्री पूवािधारÆ को दीघिकािीन सोच परुा गने ठदशामा आगामी आर्थिक वर्िको बजेट 
तथा कार्िक्रम िजक्षत रहेको कुरा म सबैिाई ववश्वास ठदिाउन चाहन्त्छु । 

नेपािको संववधानिे पररकल्पना गरेको िोककल्र्ाणकारी राज्र्को अवधारणा, समाजवाद उन्त्मिु 
आर्थिक प्रणािीका साथै राज्र्का र्नदेशक र्सिान्त्त, नीर्त तथा दावर्त्व, शाजन्त्त र सशुासन, 
संघीर् सरकारको वावर्िक नीर्त, र्ोजना तथा कार्िक्रम, राजनीर्तक दिहरुको चनुावी घोर्णापत्र, 
र्स गाउँपार्िकाको प्रथम आवर्धक र्ोजना, ठदगो ववकासका िक्ष्र्हरु र गाउँसभामा प्रस्ततु 
आगामी आर्थिक वर्िको ववर्नर्ोजन ववधेर्क, २०७८ का र्सिान्त्त र प्राथर्मकतािाई बजेट तथा 
कार्िक्रम तर्ार गने क्रममा मागिदशिनको रुपमा र्िइएको छ । 

 

आदरणीर् सभाअध्र्क्ष महोदर्, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को बजेटका उदे्दश्र् तथा प्राथर्मकता प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्त्छु । बजेटको उदे्दश्र्हरु र्नबनानसुार छन ्। 

• महामारी, संक्रामक रोग, प्राकृर्तक प्रकोप र ववपद्को समर्मा पर्न नागररकको जीवन 
रक्षा गदै मानवोजचत जीवन र्नवािहको व्र्वस्था र्मिाई जनजीवनिाई सहज बनाउने,  

• गाउँपार्िकाको प्रर्ास एवं िगानीिाई स्वास््र्, कृवर्, पूवािधार ववकास, मानव ववकास, 
रोजगारी, गररबी र्नवारणको माध्र्मबाट िोककल्र्ाणकारी र समाजवाद उन्त्मूि अथितन्त्त्र 
र्नमािण गने ठदशातर्ि  र्नठदिष्ट गने,  र 
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• गाउँपार्िकाको आन्त्तररक राजश्व पररचािन र िगानीको उत्पादनशीिता ववृि गरी 
स्थानीर् अथितन्त्त्रको पनुरुत्थान गने । 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को िार्ग तर् गररएका बजेटका उदे्दश्र्हरु हार्सि गनि 
देहार्का के्षत्रगत र कार्िक्रमगत प्राथर्मकता र्नधािरण गरेको छु । 

• कोर्भड-१९ महामारीको समर्मा पर्न अथितन्त्त्रिाई गर्तजशि एवं सन्त्तरु्ित बनाइराख्न 
र्नजी, सहकारी तथा सरकारी िगानीमा उपिब्ध स्रोतको अर्धकतम पररचािन गदै 
उत्पादन ववृि तथा रोजगारी र्सजिना, 

• स्वास््र् सेवाको ववश्वसनीर्ता अर्भववृि, स्वास््र् सबबन्त्धी मापदण्डको पािना र 
नागररकको जजउधनको रक्षा, 

• आपत्कार्िन अवस्थामा स्वास््र् सेवाको मागिाई धान्न सक्ने गरी अस्पतािहरुको 
पूवािधार ववकास, आवश्र्क र्न्त्त्र उपकरणहरु, अजक्सजन प्िान्त्ट, िोप सेवा, जचवकत्सक 
तथा स्वास््र्कमीहरुको प्रबन्त्ध, 

• कोरोना महामारीबाट ज्र्ान गमुाएका ववपन्न पररवारका आजश्रतका िार्ग ववशेर् राहत, 
र्नजी के्षत्रिाई सहरु्िर्त, प्रोत्साहन र पनुरुत्थान सवहत आर्थिक गर्तजशिता, 

• कृवर् के्षत्रको औद्योर्गकीरण, व्र्वसार्ीकरण, र्जन्त्त्रकरण र बजारीकरण गरी कृवर् उत्पादन 
र उत्पादकत्व अर्भववृि, 

• जशक्षा के्षत्रमा िगानी बढाउँदै प्राववर्धक, सीपर्कु्त, जीवनपर्ोगी गणुस्तरीर् जशक्षा प्रदान, 
• शीघ्र सञ्चािन गरी उच्च प्रर्तर्ि र्िन सवकने प्रकृर्तका पूवािधार आर्ोजनामा िगानी, 
• वातावरणमैत्री, जिवार् ु पररवतिन अनकूुर्ित, िैविक समानता र समावशेीकरण जस्ता 

ठदगो ववकासका सूचकहरु हार्सि हनु ेकार्िक्रम सञ्चािन, 
• पारदशी, गणुस्तरीर् र प्रभावकारी साविजार्नक सेवा प्रवाह, र 
• गाउँपार्िकाको ववकासमा संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको सहभार्गता, समन्त्वर् र 

सहकार्ि । 

आदरणीर् सभाअध्र्क्ष महोदर् , 

आदरणीर् गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु 
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अब म आगामी आर्थिक वर्िको प्रमिु कार्िक्रम तथा ववर्नर्ोजजत बजेट प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु । 

कोर्भड-१९ िगार्त महामारीजन्त्र् रोगहरुको रोकथाम, र्नर्न्त्त्रण र उपचारका कार्िहरुिाई थप 
प्रभावकारी बनाई ववश्वसनीर् र भरपदो स्वास््र् सेवा प्रदान गनि आवश्र्क पूवािधार, मेशीनरी 
उपकरण, जनशक्ती, और्धी, िोप िगार्तका ववर्र्िाई केन्त्िमा राजि महामारीजन्त्र् प्रकोपिाई 
प्रर्तरक्षा गनि सक्न ेगरी स्वास््र् के्षत्रको सधुार गनि आवश्र्क बजेट व्र्वस्था र्मिाइएको छ। 

कोर्भड-१९ महामारीका कारण शैजक्षक सत्र २०७६ र २०७७ मा उल्िेख्र् असर पनि गर्ो । 
सबै जशक्षण संस्था र तार्िम केन्त्िहरु बन्त्द भए । ववद्यािर् तहका सबै कक्षा र तहका 
ववद्याथीको र्नर्र्मत पिन पािन, परीक्षा सञ्चािन, मूल्र्ाङ्कन र परीक्षार्ि प्रकाशन समर्मा 
सबपन्न हनु सकेन । र्स पररवेशमा बािबार्िकाको र्सकाईिाई र्नरन्त्तरता ठदन नेपाि सरकार 
र बागमती प्रदेश सरकारसँगको सहकार्िमा सूचना प्रववर्धको प्रर्ोग गरर वैकजल्पक पिर्त मार्ि त 
जशक्षण र्सकाईिाई र्नरन्त्तरता ठदन ेव्र्वस्था र्मिाइएको छ । 

देशकै दोस्रो बािमैत्री गाउँपार्िकाको रुपमा घोवर्त भएको र्स गाउँपार्िकामा बािमैत्री 
शासनको ठदगोपनाका िार्ग बािमैत्री अर्भर्ानिाई र्नरन्त्तरता ठदइनका िार्ग आवश्र्क बजेट 
व्र्वस्थापन गररएको छ । 

कृवर् के्षत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गनि हररत उत्पादन प्रववर्ध अविबबन गदै सबभाव्र् 
के्षत्रहरुमा कृवर्, पशपुन्त्छी तथा मत्स्र् ववकास कार्िक्रम जस्ता प्रोत्साहनमूिक कार्िक्रम सञ्चािन 
गनि प्राथर्मकता ठदँदै व्र्वसार्ीकरण, र्जन्त्त्रकीकरण र बजारीकरण गने ववशेर् व्र्वस्था 
र्मिाइएकोछ। 
गाउँपार्िकामा दूध उत्पादन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गनि उत्पादनमा आधाररत अनदुान 
प्रणािीिाई र्नरन्त्तरता ठदइएको छ । 

नेपाि सरकार प्रदेश सरकारसँगको समन्त्वर् र सहकार्िमा भरू्मको बनौट र उपरू्क्तताको 
आधारमा वगीकरण गरी सोही अनसुार भ-ूउपर्ोग गने र समानता तथा औजचत्र्ताका आधारमा 
भरू्महीन, सकुुबबासी तथा अव्र्वजस्थत बसोबासीहरुको समस्र्ा समाधान गने कार्िक्रम 
र्नरन्त्तरताको िार्ग बजेट व्र्वस्था गररएको छ । 
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गाउँपार्िका र्भत्र सबै घरधरुीमा आधारभतू िानेपानीको पहुँच परु्ािउने र्ोजनाहरुिाई र्नरन्त्तरता 
ठदँदै आधारभतू िानेपानी सेवा ववस्तार गररनेछ । र्सको िार्ग आवश्र्क बजेट ववर्नर्ोजन 
गररएको छ । 

र्सँचाई पूवािधार कार्िक्रमहरुको कार्ािन्त्वर्न गरी कृवर् उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृि मार्ि त 
रोजगारी र्सजिनाका साथै आर्ात प्रर्तस्थापनमा जोड ठदइनेछ । ववगत आर्थिक वर्िदेजि सञ्चािन 
हुँदै आएको मागमा आधाररत र्िफ्ट र्सँचाई, बोररङ कार्िक्रमको र्नरन्त्तरता तथा नर्ाँ र्नमािण 
गनि आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गररएको छ । 

गाउँपार्िका र्भत्र वडा केन्त्िहरु जोड्न े तथा अन्त्र् प्रमिु र शािा सडक आर्ोजनाहरु 
स्तरोन्नतीका िार्ग आवश्र्क बजेट ववर्नर्ोजन गररएको छ । साथै नेपाि सरकार तथा प्रदेश 
सरकारसँगको सह िगानीमा सडक पिु तथा झोिुंगे पिु र्नमािणको िार्ग आवश्र्क बजेट 
ववर्नर्ोजन गररएको छ । 

वातावरण मैत्री, जिवार् ुपररवतिन अनकूुर्ित, िैविक समानता र समावेशीकरण िगार्त ठदगो 
ववकासका िक्ष्र्हरु हार्सि हनु े वकर्समका कार्िक्रमहरुिाई प्राथर्मकता ठदई बजेट व्र्वस्था 
गररएको छ । 

आन्त्तररक तथा बाह्य पर्िटनिाई प्रवििन गनि ववर्भन्न जातजाती, धमि, संस्कृर्त, भावर्क तथा 
सामाजजक ववववधतािाई संरक्षण र सबबििन गदै गाउँपार्िका र्भत्र रहेका ऐर्तहार्सक, धार्मिक 
तथा परुाताजत्वक महत्वका संरचना र स्थानको ववकास, ववस्तार र संरक्षणका िार्ग आवश्र्क 
प्रबन्त्ध र्मिाइएको छ । 

गाउँपार्िकामा र्नर्मित नीर्त, कानून र र्नर्महरुको व्र्वजस्थत प्रकाशन र ववतरण गदै 
सविसाधारणको पहुँचसबम परु्ािउन ववशेर् जोड ठदइनेछ । गाउँपार्िकाको सूचना तथा संचारिाई 
प्रभावकारी, व्र्वजस्थत र अनशुार्सत बनाईनेछ । गाउँपार्िका कार्ाििर्िाई जनता प्रर्त 
उत्तरदार्ी एवम ्जवार्देही बनाइन ेछ । 

बाढी, पवहरो, भ-ूके्षर्, मनसनुजन्त्र् जस्ता प्राकृर्तक प्रकोर् िगार्त संक्रामक रोग, प्राकृर्तक र 
मानवीर् ववपद् व्र्वस्थापनमा ितु उिार, उपचार, राहत तथा पनु:स्थापना िगार्तका कार्ि गनि 
ववपद् व्र्वस्थापन कोर्को िार्ग आवश्र्क बजेट व्र्वस्थापन गररएको छ । 
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नेपाि सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारिे व्र्वस्था गरे अनसुार गाउँपार्िका मातहत कार्िरत 
कमिचारीको मनोबि बढाई साविजार्नक सेवािाई प्रभावकारी बनाउन कमिचारीिाई रु. १० 
िािसबमको सामूवहक दघुिटना बीमा र रु. १ िािको स्वास््र् बीमा वप्रर्मर्म वापतको रकम 
गाउँपार्िकािे व्र्होने व्र्वस्था र्मिाइएको छ । 

रािसेवकिाई प्रदान गररने सेवा सवुवधािाई समर् सापेक्ष बनाउन नेपाि सरकार तथा बागमती 
प्रदेश सरकारिे व्र्वस्था गरे अनरुुप २०७८ श्रावण १ गतेदेजि गाउँपार्िका मातहतका सबै 
रािसेवकको तिबमानमा मार्सक रु. २ हजार ववृि गररएको छ । साथै हाि प्रदान गररँदै 
आएको महंगी भत्तािाई र्नरन्त्तरता ठदइएको छ ।  

र्मर्त २०७८ असार १० गते र्स बकैर्ा गाँउपार्िकाको सातौँ गाँउसभा बैिकको प्रथम सत्रमा 
गाँउपार्िकाको आव २०७८।७९ को नीर्त तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गररसवकएको छ । उक्त 
नीर्त  तथा कार्िक्रमको आधारमा तर्ार गररएको बजेट मार्थ ववर्भन्न ववर्र्गत सर्मर्तहरुमा 
भएका दर्ावार छिर्ि तथा कार्िपार्िका बैिकमा पटक पटक भएका छिर्िबाट प्राप्त 
र्नचोडको आधारमा तर्ार गररएको आव २०७८।७९ को बजेट पेश गने अनमुर्त चाहन्त्छु । 

प्रथम सत्रमा र्स सबमानीत सभा समक्ष आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को कुि बजेट  रु. ६२ 
करोड ८३ िाि ७८ हजार ७ सर् १८ रुपैँर्ा ९६ पैसाको प्रस्ततु गररएकोमा चाि ुआर्थिक 
वर्िको अनमुार्नत नगद मौज्दात रु. १२ करोड ७० िाि ६ हजार २ सर् ८१ रुपैँर्ा ४ पैसा  
रहने अनमुान सवहत कुि बजेट रकम रु. ७५ करोड ३३ िाि ८५ हजार रहेको जानकारी 
गराउँदछु । 

जसिाई तिको तार्िकामा प्रस्ततु गरको छु । 

क्र  .सं .  बजेट स्रोत बजेट रकम रु . 

१ नेपाि सरकार ववजत्तर् समानीकरण 12,62,00,000 

२ नेपाि सरकार सशति अनदुान 27,38,00,000 

३ नेपाि सरकार राजश्व बाँडर्ाँड 11,30,12,000 

४ 

बागमती प्रदेश सरकार ववजत्तर् 
समानीकरण 1,06,10,000 
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५ बागमती प्रदेश सरकार सशति अनदुान 1,67,79,000 

६ 

बागमती प्रदेश सरकार राजश्व 
बाँडर्ाँड 3,11,53,718.96 

७ 

बागमती प्रदेश सरकार समपरुक 
अनदुान 2,97,64,000 

८ आन्त्तररक आबदानी अनमुान 2,50,60,000 

९ चाि ुआवको मौज्दात अनमुान 12,70,06,281.04 

जबमा 75,33,85,000 

 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म प्रस्ताववत कुि बजेट रु. ७५ करोड ३३ िाि ८५ हजार रकमको ववर्नर्ोजन वववरण 
प्रस्ततु गनिचाहन्त्छु।  

१. नेपाि सरकारबाट शशति अनदुान तर्ि  प्राप्त रु. 2७ करोड ३८ िाि तथा बागमती 
प्रदेश सरकारबाट शशति अनदुान तर्ि  प्राप्त रु 1 करोड ६७ िाि ७९ हजार रकम गरी 
जबमा रु 2९ करोड 5 िाि ७९ हजार रकमिाई तत ्तत ्तहबाट नै तर् भई आए 
बमोजजम िचि गररनछे ।  

२. बागमती प्रदेश सरकारबाट बाट प्राप्त समपरुक अनदुान रु.२ करोड ९७ िाि ६४ हजार 
रकमिाई प्रदेश सरकारसँगको सहकार्िमा र्ोजनाहरु सञ्चािन गररनछे । 

जस अन्त्तगित प्रदेशबाट प्राप्त र्ोजना तथा बजेट तपजशि बमोजजम रहेको छ । 

क्र.सं.  बजेट जशर्िक बजेट रकम रु. 

१ भीमसेनदमार कािीदमार ठिंगन सडक स्तरोन्नती 
क्रमागत 

९९,९७,०००।- 

२ श्रीपरु कमिचिुी सधुा गडवान रतनपरुी सडक 
स्तरोन्नती 

९९,९९,०००।- 
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३ र्भरकोट दोभान ववजिडाँडा सडक स्तरोन्नती ९७,६८,०००।- 

जबमा २,९७,६४,०००।- 

 

उल्िेजित समपरुक कोर्को साझेदारीका िार्ग गाउँपार्िकािे व्र्होने रकम सवहत 
समपरुक कोर्का िार्ग तपजशि बमोजजम समपरुक बजेट ववर्नर्ोजन गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd ah]6 /sd 

 

1 

भीमसेनदमार कािीदमार ठिंगन 
सडक स्तरोन्नती क्रमागत 

१,००,०३,०००।- 

2 

श्रीपरु कमिचिुी सधुा गडवान 
रतनपरुी सडक स्तरोन्नती 

१,००,०१,०००।- 

3 

र्भरकोट दोभान ववजिडाँडा 
सडक स्तरोन्नती 

१,०२,३२,०००।- 

hDdf 

३,०२,३६,०००।- 

 

 

३. र्स गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, वडा कार्ाििर्हरुतथा ववर्भन्न ववर्र्गत कार्ाििर् 
समेतको िार्ग संचािन िचि तर्ि  रु 7 करोड ववर्नर्ोजन गररएको छ । 

४. र्सरी ववकास बजेट तर्ि  वडागत र्सर्िङको आधारमा १२ वटा वडा सर्मर्तको 
कार्ाििर्बाट टोि बस्तीस्तर हुँदै सहभार्गतामिुक तवरिे ल्र्ाइएका कुि आर्ोजना र 
कार्िक्रम अन्त्तगित रु. ६ करोड ३० िाि को ववर्भन्न ववर्र्क्षेत्रमा ववर्भन्न आर्ोजना 
एवम ्कार्िक्रमको िार्ग बजेट ववर्नर्ोजन गररएको छ ।जसिा ई देहार् बमोजजम प्रस्ततु 
गररएकोछ।  
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बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. १ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

 

1 

महादेवडाँडा िानेपानी ट्याङकी 
र्नमािण र पाइप ववस्तार 800000 

 

2 इवपिबस्ती धोवविोिा स्ल्र्ाब ढिान 800000  

3 डाङडुङे स्ल्र्ाब ढिान 800000  

4 स्वजस्त स्िार्ाब ढिान 800000  

5 बागर्ि सडक र्नमािण 500000  

6 र्धर्ािडाँडा सडक र्नमािण 500000  

7 महादेवरे्दी िेिकुद चौर र्नमािण 300000  

8 ववववध 500000  

जबमा 50,00,000  

 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. २ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

 

1 चाँदेजशर ववद्यतु ववस्तार र्ोजना  600000  

2 कािोपानी महुान तथा ईनार र्नमािण  500000  

3 

वडा कार्ाििर् स्वास््र् चौकी 
ववद्यािर् िानेपानी 300000 

 

4 

टुडीिेि, पािाथिी, टोङटोङ ववद्यतु 
ववस्तार 500000 

 

5 थाकिचौर सडक नािा र्नमािण 500000  

6 कार्िका मा.वव. र्र्निचर र्नमािण 200000  

7 

मािाभन्त्ज्र्ाङ, दमैचौर, र्सगौि सडक 
ममित 500000 

 

8 

भमरा सरस्वती मार्थल्िो टोि 
िानेपानी 700000 

 

9 सरस्वती  र्सकारर पधेरो िानेपानी 700000  
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10 मवहिा तथा बािबार्िका कार्िक्रम 100000  

11 ववववध 400000 
 

जबमा 50,00,000  

 
 
 
 
 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. ३ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

1 मवहिा बािबार्िका 200000 

2 िानेपानी व्र्वस्थापन 300000 

3 िेिकुद व्र्वस्थापन 200000 

4 बसन झोििुेपिु सडक स्तरोन्नर्त 400000 

5 चबपािहरे जशर गोिेटोि सडक स्तरोन्नर्त 300000 

6 पाजिन टोि सडक स्तरोन्नर्त 200000 

7 वव.क. टोि सडक स्तरोन्नर्त 300000 

8 जजतदमार वपप्िे बाबमारा सडक स्तरोन्नर्त 500000 

9 भोजक्टनी धोजे टोि र्सचाई 200000 

10 गबुबा तथा मवहिा भवन स्तरोन्नर्त 300000 
११ बिु मजन्त्दर स्ल्र्ाब 900000 
१२ बस्नेत टोि हुँदै पाजिन टोि ववद्यतु ववस्तार 400000 
१३ जचसापानी र्संचाई 200000 
१४ टासी देछेर्िङ गबुबा व्र्वस्थापन 200000 
१५ वडाका चचिहरु ममित संभार 200000 
१६ ववववध 200000 

जम्मा 5000000 

 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. ४ 
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

 

1 पर्िटन 550000  

2 िानेपानी 930000  

3 जशक्षा 200000  

4 िेिकुद 400000  

5 जेष्ठ नागररक सबमान 200000  

6 सडक 1300000  

७ र्संचाई 680000 
 

८ प्रर्तक्षािर् र्नमािण 100000 
 

९ काउने िहरे र्नर्न्त्त्रण 100000 
 

१० ववववध 540000 
 

जबमा 50,00,000  

 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. ५ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

 

1 मसाने र्िफ्ट िानेपानी 700000  

2 िानेपानी र्ोजना 400000  

3 राजदमार जचउिी िोल्ची र्नर्न्त्त्रण (िघटुोि) 300000  

4 

राजदमार र्सरान टोि साईिी माईिी िोल्ची 
र्नर्न्त्त्रण 300000 

 

5 

हकि टेनी  एवककृत वहउुदे्दजशर् मवहिा भवन 
र्नमािण 500000 

 

6 

वडा कार्ाििर् देजि दोङटोि जाने बाटो 
स्िर्ाब ग्रावेर्िङ 800000 

 

7 दगु्ध, जचस्र्ान केन्त्ि भवन र्नमािण 700000  

8 र्त्रवणेी दगु्ध उ.स.र्ि. सामाग्री िररद 100000  

९ पावस जशव मजन्त्दर 200000  

१० िेिकुद ववकास सामान तथा डे्रस िररद 500000  
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११ ववववध पूवािधार र्नमािण 500000  

जबमा 50,00,000  

 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. ६ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

 

1 भाििुोिा (वक्रर्ापतु्री) घर र्नमािण 300000  

2 वटकुिी गबुबा 300000  

3 जसपाि मैटार सडक 500000  

4 सानोसधुा घटे्टपािा(च्र्ानडाँडा ममित) 500000  

5 जनुेिी बस्ती स्ल्र्ाब र्नमािण 400000  

6 सानोसधुा गबुबा 200000  

7 झोििानी र्संचाई 200000  

8 भर् र्ाङिोिा टँुर्डिेक मन्त्डु सडक 400000  

९ जनश्रम ववद्यािर् व्र्वस्थापन 300000  

१० सत्सङ भवन 300000  

११ कािीदमार भवन 300000  

१२ गबरस्थान सडक ममित 400000  

१३ 

गडवन कृवर् सडक तथा मवहिा 
भवन 300000 

 

१४ जर्कािी प्रा.वव. व्र्वस्थापन 100000  

१५ सान ुज्र्ार्मरे िेि मैदान 100000  

१६ अल्छे िानेपानी 100000  

१७ कमिचिुी सधुा िानेपानी 300000  

१८ कृवर् सडक स्तरोन्नर्त 1000000  
 

 १९ ववववध 500000  

जबमा 65,00,000  

 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. ७ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 
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1 र्सचाँई र्ोजना 500000  

2 सडक र्ोजना  700000  

3 िानेपानी र्ोजना मार्थल्िो टोि 500000  

4 हात्तीिोिा माझी सङग्राहिर् भवन र्नमािण 300000  

5 हात्तीिोिा जशवमहादेव मजन्त्दर ममित सबभार 300000  

6 िेिकुद ववववध कार्िक्रम 300000  

7 र्भरकोट शके्तश्वर मजन्त्दर ममित तथा घेराबार 300000  

8 वक्रबटेन चचि ममित सबभार 300000  

9 घमनटोि िेिमैदान ममित तथा घेराबार 300000  

10 हात्तीिोिा तल्िो रु्र्ाँि टोि सडक ममित 300000  

11 वहरामनुी स्कुि टोि जशव मजन्त्दर र्नमािण 300000  

12 मवहिा तथा बािमैत्री कार्िक्रम 200000  

13 
गररब तथा जेहेन्त्दार ववद्याथीहरुिाई आर्थिक 
सहर्ोग तथा श्रीउत्तम भावना प्रा.वव गेटवाि 200000 

 

14 हदाि पल्देन छर्ोइर्िि गबुबा र्नमािण 300000  

15 मामदमार छोइसाङ गबुबा ममित  300000  

16 िानेपानी र्ोजना तल्िो टोि 900000  

17 ववववध िचि 500000  

जबमा 65,00,000  

 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. ८ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

 

1 अिौिे बंदहा सडक स्तरोन्नती र्ोजना 200000  

2 

र्संतान टोि, िङुवाटोि सडक र्नमािण 
र्ोजना 300000 

 

3 ताप्केडाँडा बारबोट ररङरोड र्नमािण र्ोजना 200000  

4 

स्कूि डाँडा, िाडो गोरेटोबाटो ममित तथा 
िा.पा इनार र्नमािण र्ोजना 200000 
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5 

सानोमोर्तपरु, वपपिडाँडा, बोिवनडाँडा 
मोरिे सडक स्तरोन्नती र्ोजना 400000 

 

6 कमैर्ा र्संतानटोि सडक ममित र्ोजना 100000  

7 

ग्राउन्त्ड शाजन्त्त चोक हुँदै र्सरुडाँडा सडक 
र्नमािण र्ोजना 200000 

 

8 ववरेर्ाँट  र्नमििथबुका सडक स्तरोन्नती 100000  

9 वकने तल्िो ववरे सडक र्नमािण र्ोजना 100000  

10 ओििे सडक ममित र्ोजना 150000  

11 बंदहा सानो र्संचाइ र्ोजना 300000  

12 वकने  सानो र्संचाइ र्ोजना 200000  

13 चहुारे िोिा र्संचाइ र्ोजना काभ्रदेमार 200000  

14 तल्िो ववरे र्संचाइ ममित र्ोजना 100000  

15 

साववक ९ नं. वडा िजरुीदमार िा.पा. 
इनार र्ोजना 150000 

 

16 

बस्तीपरु स्वच्छ तथा सर्ा िा.पा ममित 
र्ोजना 100000 

 

17 

मार्थल्िो अनािथबुका िा.पा इनार तथा 
ट् र्ाङकी र्नमािण 200000 

 

18 कैजिे ववद्यतु ववस्तार ममित र्ोजना 200000  

19 

देउतािोिा दोङस्वार, चौतारा डोि ववद्यतु 
ममित र्ोजना 200000 

 

20 

मईमा गोिडाँडा चचि भवन रिरोगन तथा 
र्जल्सर्िि र्ोजना 200000 

 

21 गोिडाँडा मवहिा भवन र्नमािण र्ोजना 200000  

22 वपपिडाँडा प्रर्तक्षािर् ममित 100000  

23 झगडे िोल्छी र्नर्न्त्त्रण 300000  

24 ववववध 600000  

जबमा 50,00,000  
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बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. ९ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

१ भतेूिडाँडा घिानटोि जोगीदमार वाइबाटोि सडक 500000 
२ जोगीदमार पवुाििहरे िानेपानी 100000 
३ र्सबबागराङ र्संचाई 100000 
४ नारार्णडाँडा र्िफ्ट िानेपानी 150000 
५ कृष्ण मजन्त्दर कुडलु्िे भन्त्ज्र्ाङ 150000 
६ भैरुङदोभान िेिमैदान र्नमािण 200000 
७ जचउरीवास जचसापानी सडक 100000 
८ एक्िेदमार र र्सबबागराङ सडक ग्राभेि 200000 
९ जशिरपरु हकि परु ज्ञानोदर् प्रा.वव सडक ममित 200000 

१० िाङ्क्पोकि कटन सडक 500000 
११ मवहिा भवन भाििुोिा 700000 
१२ भाििुोिा वहिेिोिा िेिमैदान 200000 
१३ वहिेिोिा मोक्तानटोि सडक 100000 
१४ च्र्ाउँच्र्ाउँ िेिमैदान 300000 
१५ च्र्ाउँच्र्ाउँ र्बचटोि िोरभन्त्जर्ाङ जरार्ोगौडा सडक 500000 
१६ डव्ग्र्रु र्डङमा संतोपल्री गबुबा 200000 
१७ बाघ भैरव मा.वव घेराबार 200000 
१८ श्री कािीदेवी मा.वव 100000 
१९ जशिरपरु स्वस््र् व्र्वस्थापन 100000 
२० एकता बैण्ड समाज टेण्ट िररद 100000 
२१ ववववध 300000 

जबमा 5000000 
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बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. १० 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

1 

अबबास झर्ाङरानी बाबाजी सडक ममित तथार िोर 
भञ्जर्ाि सडक र्ोजना 800000 

2 घैर्ाटरबेसी  र्संचाइ र्ोजना 300000 

3 श्री सरस्वती प्रा.वव घेराबार र्ोजना 400000 

4 अबबासिेक िानेपानी ममित र्ोजना 150000 

5 चबपाटार सेरोर्ाँट िानेपानी र्ोजना 400000 

6 अबबासबेसी काफ्िे मोटरबाटो र्ोजना 400000 

7 तीन भंगािे दशघरे बर्डकथमु सडक ममित र्ोजना 300000 

8 नौिामे सडक ममित र्ोजना 400000 

9 

धवुाँकोटबेर्स वडा कार्ाििर् हुँदै र्सस्ने टोि सडक 
र्नमािण 350000 

10 ढाडे चन्त्थिी मन्त्थिी सडक ममित र्ोजना 350000 

11 श्र्ाम प्रसाद मागि ममित र्ोजना 350000 

12 रुप्सेगैरी सडक र्नमािण र्ोजना 300000 

13 िेकगाँउ सडक र्ोजना 200000 

14 छाँगा र्संचाइ र्ोजना पटारीर्ाँट 100000 

15 सेरोर्ाँट र्संचाइ र्ोजान अबबासबेसी 200000 
जबमा 50,00,000 

 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. ११ 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

1 जनवहत प्रा.वव वाि र्नमािण 200000 
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2 कार्िदमार िेि मैदान र्नमािण 200000 

3 भिुनुटोि कार्िदमार बाटो र्नमािण 150000 

4 िाि वकरण प्रा.वव. 150000 

5 स्वास््र् िोप केन्त्ि व्र्वस्थापन  200000 

6 

वाइपािोसे सामदुावर्क भवनको झ्र्ाि ढोका 
र्नमािण 150000 

7 घटे्टिोिा मोटरबाटो स्तरोन्नती 350000 

8 गमिटार चचि भवन र्नमािण 350000 

9 भैरुङदोबान गमिटार सडक स्तरोन्नती 600000 

10 घटे्टिोिा गमिटार सडक र्नमािण 400000 

11 जनजार्त भवन र्नमािण 400000 

12 बािबार्िका कार्िक्रम 100000 

13 तल्िो र्समात िानेपानी ममित र्ोजना 100000 

14 िटरबमेश्वर कृवर् सहकारी गोदामा घर र्नमािण 200000 

15 कार्िदेवी मजन्त्दर वाि र्नमािण 100000 

16 डोङडुङ शािा मोटर बाटो र्नमािण 200000 

17 

गैरी हुँदै आउने काजन्त्तिोकपथ जोड्न ेनर्ाँ ट्रर्ाक 
र्ोजना 250000 

18 र्सरुडाँडा मोटर बाटो र्नमािण 200000 

19 जजतपरु भञ्जर्ाङ गबुबा घडेरी र्नमािण 150000 

20 
ववववध 

550000 
जबमा 50,00,000 

 

बकैर्ा गाउँपार्िका वडा नं. १२   

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

 

1 

र्नगािे,र्तनघरे,चारघरे िानेपानी 
ट्याङकी,धारा,घेराबार र्नमािण 

300000 
 

2 र्समपानी, र्धते्र, गोदाम डाँडा 400000  
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अजजिरे मोटरबाटो र्नमािण 

3 

हररर्ो िकि  चचि भवन र्नमािण, 

ठिंगन पावर प्िान्त्ट प्िास्टर समेत 
400000 

 

4 

कोििोप िोप केन्त्ि तथा ठिंगन 
हे.पो. ब्र्ाट्री िररद तथा 
स्वा सेववका प्रशरु्त सेवा प्रोत्साहन 

600000 
 

5 

कान्त्ती मा.वव, प्रा.वव कोििोप, 

सेतीदेवी र्न.मा.वव िगार्तका  
ववद्यािर् आवश्र्क्ताको आधारमा 500000 

 

6 

गणेश डाँडा, ठिंगन बेसी, कोििोप 
िेि मैदान स्थरोन्नती 200000 

 

7 

सेतीदेवी  ववद्यािर् हुँदै जीतपरु 
िोिा मोटर बाटो 200000 

 

8 

मार्थल्िो धारापानी र्सडँी बाटो 
जीतपरु पिु हुँदै चवुारपािा गोरेटो 
बाटो र्नमािण 

300000 
 

9 

वासडुाँडा  चपकी तारुवास मोटर 
बाटो 500000  

10 

आदशि मवहिा सहकारी भवन 
र्नमािण र वडा कार्ाििर् घेराबार  

500000  

11 

र्तनघरे मोटर बाटो ज्ञान बहादरु 
मोटर बाटो 300000  

12 

कोििोप  ववश्वासीजन चचि, 
डुनार्मस चचि, र्सवािी माई मजन्त्दर 
र्नमािण र्समात िोिा 300000 

 

13 ववववध 
500000  

जबमा 50,00,000  

 

५. त्र्सैगरी गाउँपार्िकाका ववभन्न शािा िगार्तका कार्िक्रम सञ्चािनका तपशीि बमोजजम 
ववर्र्गत जशर्िकमा ववर्नर्ोजन गररएको छ । 
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

 

1 कृवर् 75,94,000  

2 पश ु 59,00,000  

3 स्वास््र् 1,25,00,000  

4 
मवहिा, बािबार्िका, जेष्ठ नागररक तथा 
समाज कल्र्ाण 70,00,000 

 

5 बािमैत्री 20,00,000  

6 सहकारी 35,00,000  

7 न्त्र्ार्ीक सर्मर्त 10,00,000  

8 जशक्षा 2,40,00,000  

9 िेिकुद 85,00,000  

10 ववपद व्र्वस्थापन 50,00,000  

11 वन तथा वातावरण 5,00,000  

12 सूचना तथा सञ्चार 10,00,000  

13 पर्िटन 50,00,000  

14 टोि ववकास संस्था 5,00,000  

15 संस्थागत ववकास तथा सशुासन 2,16,12,000  

16 किा, सावहत्र्, संस्कृती 10,00,000  

17 ववद्यतु 75,00,000  

18 नापीनक्सा 1,00,00,000  

19 िानेपानी 30,00,000  

20 सडक सरसर्ाई 50,00,000  

21 प्रधानमन्त्त्री रोजगार कार्िक्रम 15,00,000  

22 िरको छानो ववस्तार कार्िक्रम 5,00,000  

23 बेरोजगार र्वुा उद्यम कोर् 20,00,000  

जबमा 13,61,06,000  

 

६. उल्िेजित ववर्र्गत बजेट जशर्िकहरु मध्रे् कृर्ी, पश,ु स्वास््र्, मवहिा बािबार्िका जेष्ठ 
नागररक तथा समाज कल्र्ाण, बािमैत्री, सहकारी, न्त्र्ावर्क सर्मती, जशक्षा तथा िेिकुद 



 

21    
 

जशर्िक अन्त्तगितका कार्िक्रम तथा बजेटहरु अनसूुचीको रुपमा र्सै बजेट साथ समावशे 
गररएको छ ।  

७. र्सैगरी गाउँपार्िकामा चाि ु आर्थिक वर्िमा सञ्चार्ित र्ोजनाहरुको कार्ि सबपन्न 
नभएकोमा उक्त र्ोजनाहरुिाई क्रमागत र्ोजनाको रुपमा तपजशि बमोजजम बजेट  
ववर्नर्ोजन गररएको छ । 

 क्रमागत र्ोजनाहरु 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम 

१ जरेुिी िानेपानी र्ोजना 1,57,00,000 

२ बङ्क्दह िोिा पिु      1,50,00,000 

३      अख्र्ौिे िोिा पिु 50,00,000 

४ झोििु ेपिु 50,00,000 

५ आदशि मवहिा भवन 13,00,000 

६ सानोथिी िुिो थिी पान्त्िािी र्िफ्ट 
र्सँचाई 

40,00,000 

७ जरेुिी कभडि हि 40,00,000 

८ महेन्त्ि मा वव भवन 72,00,000 

९ वडा स्वास््र् भवन र्नमािण 33,00,000 

१० न्त्र्ावर्क सर्मर्त भवन 17,00,000 

जबमा 6,22,00,000 

 

८. र्सैगरी जजल्िा स्तरीर् र्ोजनाहरुको िार्ग तपजशि बमोजजम बजेट ववर्नर्ोजन 
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गररएको छ । 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम बजेट रकम स्थान 

1 जजल्िा स्तरीर् सरुवा रोग अस्पताि 15,00,000 
 

2 

जजल्िा स्तरीर् ऋण तथा बचत 
सहकारी संस्था र्िर्मटेड भवन र्नमािण 
सहर्ोग 10,00,000 

 

 

९. र्सैगरी तपजशि बमोजजम गाउँपार्िका स्तरीर् वडागत बजेट रकम रु. ५ करोड ९० 
िाि ववर्नर्ोजन गररएको छ ।   

गाउँपार्िका स्तरीर् र्ोजनाहरु वडागत रुपमा 

र्स.नं. र्ोजनाको नाम 
वडा 
नं. 

ववर्नर्ोजजत बजेट 
रु. 

1 मोरिे ग्राभेि चण्डौ बजार 1 400000 

2 कािे िोिा िानेपानी 1 300000 

3 िकुुन ेडाँडा सडक 1 300000 

4 धोवी िोिा िानेपानी 1 300000 

5 वढकी डाँडा रे्दी ग्राभेि 1 300000 

6 महादेव डाँडा जाने सडक स्ल्र्ाब ढिान 1 900000 

7 रजवुा तटबन्त्धन १ 400000 

8 रजवुा िूिोहाँडी सडक ममित १ 500000 

9 सानोहाँडी ववजिडाँडा िानेपानी १ 300000 

10 झल्िा गबुबा टोि बस्ती बचाउ तथा तटबन्त्धन २ 500000 

11 कमेरो िोल्सी िानेपानी र्तनथबुके २ 500000 

12 स्र्ाङतान टोि भोिन टोि र्डि मार्थ ग्रार्मण २ 500000 
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सडक 

13 थाकिचौर िानेपानी र्ोजना २ 500000 

14 

सरस्वर्त र्तनथबुके टोङटोङ हुँदै वडा कार्ाििर् 
जोड् न ेसडक २ 500000 

15 चबपािहरे र्सर सडक स्तरोन्नर्त 3 800000 

16 च्र्ाउँच्र्ाउ टोि ववद्यतु ववस्तार 3 800000 

17 राईटोि तटबन्त्धन 3 900000 

18 ओमकार भवन जिजिे 3 100000 

19 प्रभकुो मण्डिी चचि भवन ३ 500000 

20 हात्तीसुंडे राईटोि नमनुावस्ती ३ 950000 

21 चबपािहरे िानेपानी ३ 400000 

22 जजतदमार थानी मजन्त्दर ३ 150000 

23 

चबपािहरे जशरदेजि िामाडाँडाबाट कोििहरे 
जोड्ने सडक ३ 300000 

24 वाबमारा िानेपानी ३ 100000 

25 जचसापानी, चबपािहरे, जिजिे,  बसन िानेपानी 3 150000 

26 हात्तीसुँडे िानेपानी ३ 3000000 

27 सोवी रातोथिी ववद्यतु ममित र्ोजना ४ 800000 

28 टाँसी छोइर्िङ गबुबा अधरुो सानोथिी ४ 800000 

29 घैर्ादमार सडक ग्राभेि/स्ल्र्ाब ४ 500000 

30 िूिोथर्ि ववचटोि र्िफ्ट र्संचाई ४ 300000 

31 रातोथर्ि िेि मैदान र्नमािण ४ 100000 

32 पान्त्िािी िेिकुद मैदान थिी ४ 200000 

33 एवककृत बहउुदे्दजशर् सहकारी भवन र्नमािण ४ 950000 

34 गोििोिा वीचटोि र्संचाई ४ 300000 

35 रेडक्रस भवन र्नमािण ४ 500000 

36 तामािोिा िानेपानी ४ 100000 

37 छेडु छोइर्िङ गबुबा र्नमािण,र्तनतिे 5 800000 

38 पावस डेरी चोक स्ल्र्ाब ढिान 5 900000 
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39 टाँसी देछेर्िड्ड गबुबा दवहदमार  5 800000 

40 श्रीपरु माझी टोि स्ल्र्ाब ढिान ५ 500000 

41 कोिवारी तटबन्त्धन समातिोिा ५ 1000000 

42 बििोल्सी ड्याम तामाङटोि तटबन्त्धन  ५ 250000 

43 बनझाक्री िोल्सी कल्भटि पिु र्नमािण राजदमार ५ 700000 

44 श्रीपरु गबुबा टोि िानपेानी ५ 400000 

45 देउरािी तटबन्त्धन ५ 150000 

46 कत्िे िानेपानी वारी ५ 100000 

47 श्रीपरु दवहदमार सडक  ५ 500000 

48 श्रीकृष्ण प्रणामी मजन्त्दर कमिचिुी ५ 200000 

49 कमिचिुी देउरािी सडक स्तरोन्नती  ५ 500000 

50 जसपाि मवहिा भवन 6 400000 

51 सानोसधुा साततिे पेटी सडक र्नमािण 6 1300000 

52 जइुना स्ल्र्ाब 6 800000 

53 ओढारिोिा सर्मनदमार सडक ६ 700000 

54 कोिगाउँ गभिस्थान सडक ६ 700000 

55 जशव मजन्त्दर र्नमािण जइुना ६ 150000 

56 र्भरकोट हात्तीिोिा हदाि कटेि सडक 7 900000 

57 

हात्तीिोिा दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था भवन 
र्नमािण 7 500000 

58 अधेरी मैमाच्छा सडक ममित 7 500000 

59 मामदमार वि टोि तटबन्त्धन 7 300000 

60 कान्त्िाङ वाि उडपान पर्िटवकर् पाकि  र्नमािण 7 400000 

61 अधेँरी तल्िोटोि र्संचाई 7 200000 

62 कोििहरे तासी छोइर्िङ गबुबा ममित ७ 200000 

63 मामदमार िेिमैदान गबुबाटोि  ७ 400000 

64 मामदमार ववचटोि बस्ती बचाउँ ७ 900000 

65 राघान ेिानेपानी मगरटोि ७ 600000 
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66 माटोकोरी िानेपानी(मानबटोि) ७ 700000 

67 धर्मिे िहरे र्नर्न्त्त्रण (राज स्र्ाङ्क्तान पसिचोक) ७ 400000 

68 कोििहरे चबपािहरे सडक ७ 400000 

69 जबबिुोिा गोबे्रिोिा तटबन्त्धन ७ 600000 

70 अन्त्तरे डाँडा र्संचाई अधरुो ७ 200000 

71 जचसापानी सखु्िा िहरे र्संचाई ७ 100000 

72 क्वाइनोर्ी चचि र्भरकोट ७ 150000 

73 स्कुिटोि मनुी िानेपानी ईनार ७ 100000 

74 माटोकोरी  ववचटोि बस्तीबचाउ ७ 200000 

75 बैिेिा सडक ७ 200000 

76 नमनुा प्रािाररक सहकारी भवन ७ 500000 

77 दरबार डाँडा सडक ७ 1500000 

78 र्सरर्सरे गोिडाँडा सडक स्तरोन्नर्त  ८ 500000 

79 अिौिे बजस्तपरु वकनेबजार सडक स्तरोन्नर्त ८ 500000 

80 काभ्र ेदमनगर बागमती ६ जोड्न ेसडक स्तरोन्नर्त ८ 500000 

81 दमनगर र्सचाई कुिो र्नमािण ८ 300000 

82 जचसोपानी िोरपोकि चौतरडोि सडक र्नमािण ८ 200000 

83 

परुानो स्कुि चौर देजि र्नववुाटार रातोडाँडा सडक 
स्तरोन्नर्त ८ 500000 

84 ववरेर्ाँट िानेपानी ८ 300000 

85 हररर्ािी स्वािबबन सहकारी भवन  ८ 200000 

86 ववरेर्ाँट मवहिा भवन ८ 300000 

87 िजिुीदमार गबुबा ८ 500000 

88 ग्र्ाप्से सडक र्नमािण ८ 150000 

89 दोभान पाँचघरे मन्त्थिी सडक 9 900000 

90 भाििुोिा गाङग्र्ाप डाँडा वहिेिोिा सडक ग्राभेि 9 900000 

91 एक्िे दमार  कुडुल्िे िेिमैदान 9 300000 

92 जोगीदमार घिे र्संचाई 9 500000 
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93 भैरव दोभान सडक र्नमािण ९ 900000 

94 वपिाकुिी र्संचाई ममित ९ 200000 

95 जचउरीवास िानेपानी  ९ 400000 

96 एक्िेदमार िेिमैदान ९ 500000 

97 नागस्वती केराबारी मन्त्थिी सडक 10 800000 

98 िेि मैदान तथा िेिकुद 10 800000 

99 ववद्यािर् भवन ममित(मा.वव/र्न.मा.वव) 10 600000 

100 बाबाजी टोि िानेपानी र्ोजना 10 300000 

101 सौभाग्र् मवहिा सहकारी भवन १० 800000 

102 वड कीथमु झ्र्ाङ्क्ग्रानी सडक १० 500000 

103 तीनभिगािे िोकमागि स्ल्र्ाब १० 300000 

104 सोर्िथमु र्सँचाई १० 200000 

105 वडा कार्ाििर् जाने बाटो स्िर्ाब 11 1050000 

107 गौरीगाउँ बाटो स्ल्र्ाब 11 300000 

108 रातोमाटे बाटो स्तरोन्नर्त 11 300000 

109 गबुबा  शौचािर् र्नमािण 11 100000 

11२ वपपिडाँडा देउरािी सडक ११ 750000 

11३ तामाचौर जचप्िेटी सडक  12 700000 

11४ केराघारी गबुबा भवन र्नमािण  12 500000 

11५ घिे समाज भवन झ्र्ािढोका र प्िाष्टर 12 500000 

११६ तल्िो धारापानी िानेपानी र ट्याङ्की र्नमािण 12 400000 

11७ चनुढुिा छाप्राडाँडा र्समपानी मोटरबाटो 12 400000 

1१८ डुनार्मस चचि स्तरोन्नती १२ 150000 
जबमा 59000000 

 
१०. र्सैगरी रु. १ करोड िाई ववववध पूवािधार र्नमािण जशर्िकमा ववर्नर्ोजन गररएको 

छ। 

आदरणीर् सभा अध्र्क्ष महोदर् , 
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र्सरी बकैर्ा गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को बजेट िचि जशर्िकिाई सारांशको 
रुपमा पनु: प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्त्छु । 

 

क्र.सं. बजेट खर्च बजेट रकम रु. 
१ संघ तथा प्रदेश सशति 29,05,79,000 

२ 

समपरुक कोर् (प्रदेश समपरुक 
सवहत) 6,00,00,000 

३ 

कार्ाििर् संचािन तथा प्रशासर्नक 
िचि 700,00,000 

४ वडागत र्सर्िङ बजेट 630,00,000 

५ ववर्र्गत शािा सवहत अन्त्र् 13,61,06,000 

६ 

गाउँपार्िका स्तरीर् र्ोजनाहरु 
वडागत रुपमा 5,90,00,000 

७ क्रमागत र्ोजनाहरु 6,22,00,000 

८ जजल्िा स्तरीर् र्ोजनाहरु  25,00,000 

९ ववववध पूवािधार र्नमािण 1,00,00,000 

जबमा 75,33,85,000 
 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 
आदरणीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 
गाउँपार्िकाबाट ववगतका आर्थिक वर्िहरुमा सञ्चािन गररएका कार्िक्रमहरुबाट गाउँपार्िकाका 
नागररकहरुमा आशाको वकरण पिाउँदै गदाि कोर्भड-१९ महामारीको अकल्पनीर् ववपदमा परेका 
छौँ । तीनै तहका सरकारिे गरेका प्रर्ासिे आगामी ठदनमा र्ो महामारीको प्रभावबाट र्छटै्ट 
मकु्त भई अथितन्त्त्रिाई गर्तजशि बनाउन सक्नेछौँ भने्न ववश्वास र्िएका छौँ । 

िामो समर्देजिको कोर्भड-१९ महामारीिे मानव जीवनिाई प्रभाववत बनाएको छ । आर्थिक 
गर्तववर्धहरुमा नकारात्मक असर परेको छ । जसबाट देशिाई समवृितर्ि  िैजान थप चनुौती 
देजिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ि कोर्भड महामारीको र्नर्न्त्त्रणमा सर्िता प्राप्त हनुे, िोप 
अर्भर्ानिे पूणिता पाउने, स्वास््र् पूवािधारमा सधुार हनु,े सडक सञ्जाि ववस्तार र स्तरोन्नती हनुे, 
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कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा अर्भववृि हनुे र आर्थिक पनुरुत्थानमा सहर्ोग पगु्न े ववश्वास 
र्िइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम आवर्धक र्ोजना, नीर्त कार्िक्रम, बजेटको 
र्सिान्त्त तथा प्राथर्मकता, ठदगो ववकासका िक्ष्र्सँग तादबर्ता हनु ेगरी तजुिमा गररएको छ । 
प्रर्तकुि समर्मा पर्न िक्ष्र् हार्सि गने िािको ववकासको ढाँचा तर् गररएको हुँदा आगामी 
आर्थिक वर्िको बजेट र्सैतर्ि  उन्त्मिु रहेको प्रर्तबिता व्र्क्त गनि चाहन्त्छु । 

र्सरी आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को कार्िक्रम र बजेटको उत्तराधिमा परु्गरहँदा बजेट बनाउन 
सहर्ोग परु्ािउनहुनु ेगाउँ कार्िपार्िका, वडा सर्मर्तका पदार्धकारी ज्रू्हरु ,राजस्व परामशि सर्मर्त ,  
स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्त , बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सर्मर्त िगार्त 
सबपणुि ववर्र्गत सर्मर्तका पदार्धकारी ज्र्हुरु, कमिचारीहरु, टोि वजस्त स्तरीर् भेिा देजि 
सहभागी भई आर्ोजना कार्िक्रम छनौटमा प्रत्र्क्ष र परोक्ष रुपिे सकृर् जनसमदुार् , िगार्त 
बजेट र्नमािण प्रकृर्ामा प्रत्र्क्ष र परोक्ष रुपिे सहभागी हनुहुनु े एवम ्अमलु्र् सहर्ोग , सझुाव , 
सल्िाह ठदनहुनुे सबपणुिप्रर्त हाठदिक आभार प्रकट गदिछु । सदा झै बजेट कार्ािन्त्वर्नको िार्ग 
सबैको सीजिनशीि र रचनात्मक सहर्ोग र साथ रहन ेअपेक्षा गरेको छु । 

अन्त्त्र्मा स्वास््र् सबबन्त्धी सावधानी अपनाई कोरोना महामारीको जोजिमबाट सरुजक्षत रहँदै 
गाउँपार्िकाको वहृत्तर ववकासको अर्भर्ानमा एकजटु हनु सबपूणि बकैर्ाबासी ठददीबवहनी तथा 
दाजभुाइहरुिाई हाठदिक आव्हान गदिछु । wGojfb .  
र्मर्त: २०७८ साि असार ३० गते       सरिा बोििे (उपाध्र्क्ष) 
            बकैर्ा गाउँपार्िका 
         


